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КІРІСПЕ
"Тарату құрылғыларын жəне екінші реттік тізбектерді монтаждау
бойынша практикумды" 0902000 - "Электрмен жабдықтау (салалар бойынша)"
мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру жүйесі үшін жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары
бойынша оқу құралы ретінде "Кəсіпқор" холдингі" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы жəне арнайы пəндердің оқытушылары, "Электрмен
жабдықтау" мамандығы бойынша өндірістік оқыту шеберлері əзірледі.
Бұл
практикумның
мақсаты
болашақ
мамандыққа
деген
қызығушылықты қалыптастыру, жұмыс жағдайын талдай білу, өз қызметін
бағалауды жүзеге асыру болып табылады.
Бұл практикум "Тарату құрылғыларын жəне екінші реттік тізбектерді
монтаждау" модулінің зертханалық-практикалық жұмыстарын орындауға
арналған жəне əртүрлі құрылғыларды монтаждаудың практикалық
дағдыларын қалыптастыруға жəне дамытуға, электр қондырғыларының
орнатылуы, əрекет ету принциптері, өндірістің əртүрлі салаларында
қолданылатын электр жабдықтарын монтаждау негіздері туралы бастапқы
түсінікті құруға бағытталған. Ұсынылатын зертханалық-практикалық
жұмыстар білім алушыларда келесі оқу нəтижелері бойынша тарату
құрылғылары мен екінші реттік тізбектерді монтаждау құзыреттіліктерін
қалыптастыруға бағытталған:
- еңбекті қорғаудың негізгі міндеттері мен құқықтық негіздерін анықтау;
- электр қондырғыларына қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидаларын білу;
- өрт қауіпсіздігі жəне өндірістік санитария ережелерін сақтау;
- қолданыстағы электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс жүргізу
негіздерін сақтау;
- электр оқшаулау материалдарын таңдау;
- өлшенетін шамаларды сəйкестендіретін өлшеу аспаптарын таңдау;
- ашық жəне жабық тарату құрылғыларының электр жабдықтарын
монтаждауды орындау;
- күш трансформаторлары мен автотрансформаторларды, ток жəне
кернеу трансформаторларын монтаждауды орындау;
- кернеуі 1000 В дейінгі жеке қажеттіліктерге арналған тарату
құрылғыларын монтаждау;
- екінші реттік құрылғылар жəне олардың тізбектерін монтаждауды
орындау;
- кабель желілерін монтаждау;
- электрлік жарықтандыру монтажын орындау;
- жерге тұйықтау құрылғыларын монтаждау.
Зертханалық-практикалық сабақтарды орындау нəтижелері бойынша
білім алушы электр монтаждау жұмыстарын дайындау жəне жүргізудің
техникалық құжаттамасын пайдалана білуі, электрлік принципті жəне
монтаждық схемаларды пайдалана білуі, дұрыс жəне дəл өлшеуді жүргізуі,
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өткізгіш материалдарды анықтай жəне таңдай білуі, жерге тұйықтау жəне
нөлге келтіру жұмыстарын жүзеге асыруы, электр тізбектерінің жалғағыш
электр өткізгіштерінің тəсілдерін білуі, сымдар мен кабельдердің ұштарын
өңдеу тəсілдерін қолдануы, тарату құрылғыларын орнатуы жəне қосуы, екінші
реттік тізбектердің аспаптары мен аппараттарын орнатуы, тарату
құрылғылары мен екінші реттік тізбектерді монтаждау сапасы мен
сенімділігін тексере білуі, монтаждау жұмыстары кезінде қауіпсіздік
техникасы ережелерін сақтауы тиіс.
Жалпы нұсқаулар
Зертханалық-практикалық жұмыстар əр студент кезекті жұмысқа алдын
ала жақсы дайындалған жағдайда ғана сапалы жəне белсенді жүргізіледі. Бұл
дайындық осы зертханалық жұмысқа қатысты теориялық материалмен, оның
бағдарламасымен, жұмыста қолданылатын аппаратураның сипаттамасымен,
аппаратураға қызмет көрсету ережелерімен жəне қауіпсіздік техникасы
ережелерімен танысуды қамтиды. Əрбір студенттің жұмыс дəптері болуы
керек, онда дайындық кезінде келесі мəліметтер жазылады: жұмыстың
электрлік схемасы, аппаратураның қажетті өлшеу аспаптарының тізбесі,
тəжірибелік жəне есептік деректерді жазуға арналған кестелер.
Оқытушы сабақтың басында жұмыс дəптерімен танысу жəне жұмыстың
мəні мен сипаты бойынша сұрақтар қою арқылы əр студенттің дайындығын
тексереді. Дайындалмаған студенттер жұмысқа жіберілмейді.
Жұмыстарды жүргізу үшін студенттер үш-төрт адамнан топтарға
бөлінеді. Жұмысты орындауды өлшеу аспаптарымен, аппараттармен жəне
электрлік схемалармен танысудан бастау қажет. Паспорттарда келтірілген
аспаптардың номиналды деректері жұмыс дəптеріне жазылады. Схеманы
құрастыру жалғаушы өткізгіштерде өзара қиылысулардың саны аз болатындай
жəне жұмыс орнында еркін орналасатындай етіп жүргізілуі тиіс. Жоғары
кернеу жүретін өткізгіштер сенімді бекітілуі жəне бір-бірінен, сондай-ақ жерге
тұйықталған бөліктерден жеткілікті қашықтыққа шығарылуы тиіс.
Схема құрастыру кезінде төмен жəне жоғары кернеу тізбектеріндегі
түйіспелердің тығыздығының жеткілікті болуына ерекше назар аудару қажет.
Барлық өлшеу аспаптары схеманы қосар алдында өлшеудің ең жоғары
шектеріне келтірілуі тиіс. Аспаптардың бағыттамалары шкаладағы нөлге
келтіріліп, аспаптардың деңгейінің реттелуін тексеру қажет. Зертханалық
автотрансформаторлардың (ЗАТР) қозғағыштарын нөлдік жағдайға орнату
қажет.
Құрастыру аяқталғаннан кейін схеманы студенттер тексеріп, тек содан
кейін ғана жұмыс басшысына тексеру үшін ұсынулары тиіс.
Схемаға кернеу қосуға оқытушының рұқсаты қажет.
Зертханалық жұмыстарды кернеумен орындауға жіберер алдында
электр қондырғыларымен жұмысқа рұқсат беруші тұлға қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқаулық өткізіп, содан қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы
журналға жазып, оған əр студенттің қолы қойылуы тиіс.
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Əр студент зертханалық жұмыс кезінде өз бақылауларының нəтижелерін
жұмыс дəптеріне жазып отыруға міндетті. Кезекті тəжірибе аяқталғаннан
кейін алынған нəтижелерді талдап, бақылау есептерін орындағаннан кейін,
осының негізінде тəжірибенің дұрыс жүргізілуіне көз жеткізу қажет.
Схеманы бөлшектеу үшін алынған тəжірибе нəтижелерін талдау
негізінде оқытушының рұқсаты қажет. Орындалған жұмыс бойынша келесі
сабақта есеп ұсынылады.
Есепте мынадай негізгі деректер болуы тиіс:
1. Осы жұмыста қолданылатын аспаптар, аппараттар мен машиналардың
атауы, жүйесі немесе түрі, зауыттық нөмірі жəне номиналды деректері
(маңдайшасы немесе паспорты бойынша) көрсетілетін тізбесі.
2. Жұмыс схемасы жəне аппаратураның схемасы - принципиалды немесе
принципиалды - монтаждық.
3. Тəжірибелік жəне есептік деректер кестелері жəне негізгі есептік
формулалары, сондай-ақ ауаның температурасы мен қысымы, оның
ылғалдылығы жəне т. б. туралы деректер.
4. Жұмыс бойынша тұжырымдар мен қорытындылар.
Зертханалық немесе практикалық жұмыс бойынша есеп оқытушыға
зертханадағы кезекті сабақта ұсынылады жəне тəжірибелік деректер мен
есептеулер нəтижелері дұрыс болса, студент осы тəжірибені теориялық
тұрғыдан негіздей алатын болса, өлшеу аспаптары мен аппаратурасының
жұмыс істеу принциптері мен конструкцияларын, оларға қызмет көрсету жəне
қауіпсіздік техникасы ережелерін білетін болса, есеп қабылданған жəне сынақ
алынған болып есептеледі. Есеп ұсынбаған студент кезекті зертханалық
немесе практикалық жұмысқа жіберілмейді.
Зертханалық жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
ережелері
Зертханалық жəне практикалық жұмыстарды орындау кезінде
қолданылатын құралдар мен аппараттарда кернеу жоғары болған кезде бұл
ережелерді сақтаудың маңызы аса зор, өйткені олардың бұзылуы электрден
ауыр жарақаттануға, тіпті өлімге дейін əкеп соқтыруы мүмкін.
Зертханалық жұмысты орындау алдында жарақаттану жағдайларын
болдырмау шарттары:
1. Осы ережелерді білу жəне оларды əрі қарай орындау.
2. Олардың сипаттамаларында жазылған аппараттар мен аспаптарға
қауіпсіз қызмет көрсету жөніндегі ерекше ережелерді зерделеу.
3. Жоғары кернеу түсетін аппараттар мен аспаптарда, сондай-ақ блоктау
құрылғылары мен сигналдық шамдарда жерге тұйықтау сымдарының баржоғына жəне жарамдылығына көз жеткізу.
4. Əрбір жұмыс орнында жарамды сыналған келесі қорғаушы
құралдардың болуын тексеру: қолғаптар, кілемшелер жəне т. б.
Келесі ережелерді сақтау қажет:
Схеманы монтаждау кезінде:
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1. Жоғары кернеу түсетін аспаптар мен аппараттарды, сондай-ақ
жалғағыш сымдарды ауа аралығының тесілуі немесе жерге тұйықталуы
мүмкін болмайтындай етіп орналастыру керек.
2. Жұмыс кезінде тізбектің үзілуіне жол бермеу үшін аспаптар мен
аппараттарды қолда бар сымдар ұштарымен сенімді жалғау қажет.
3. Жиналған сызбаныбасшының рұқсатынсыз кернеуге қосуға
болмайды.
Өлшеулерді орындау кезінде:
1. Кернеуге арналған схеманы қосуға басшының рұқсатын алған соң,
қосушы өзімен бірге жұмыс жасаушыларға "Қосамын" деген сөзді дауыстап
айту арқылы ескертіп, содан кейін кернеуге арналған схеманы қосу керек.
Қалған студенттер бұл кезде өз орындарында болуы тиіс, зертхана ішімен
жүрмеуі жəне аппараттар мен аспаптарды, сондай-ақ жалғау сымдарын
бақылауды ұстауы тиіс.
2. Аппараттар мен аспаптарға кернеу берілгеннен кейін, бұл сымдардың
оқшаулағышы болғанның өзінде, қандай болмасын сымдарына, сондай-ақ
жабдықтардың металл корпустары мен қорғаушы қоршауларына жанасуға
болмайды.
3. Сыналатын объектіге немесе схемаға кернеу нөлден бастап беріліп, 12 кВ/с жылдамдығымен бірқалыпты көтеру қажет. Жекелеген жағдайларда
басшы схемаға немесе сынау объектісіне белгілі бір шамада кернеу беруге
рұқсат беруге құқылы. Кернеуден схеманы ажырату кернеу нөлге дейін
төмендегеннен кейін жүргізіледі. Қауіпті асқын кернеудің туындауын
болдырмау үшін кернеу ұлғайған кезде схеманы қосуға немесе ажыратуға
тыйым салынады.
4. Жоғары кернеумен тұрған қондырғылардың орта бөлігінің
қоршауларына кіру, схемаға өзгерту енгізу немесе ауыстырып қосу,
аспаптармен өлшеудің жаңа шектеріне өту схеманы 3-тармақта көрсетілген
тəсілмен кернеуден ажыратқаннан жəне сыналатын объектіден қалдық
зарядты алып тастағаннан кейін ғана жүргізілуі тиіс.
5. Сыналатын объектіден қалдық зарядты алу үшін жерге тұйықтау
қарнағының зертхананың жерге тұйықтау контурына қосылуын тексеру,
қарнақ ұшымен сыналатын объектіге, аспапқа немесе аппаратқа жанасу қажет.
Жерге тұйықтауды жүргізуші басшысының нұсқауы бойынша қорғану
құралдарын пайдалануы тиіс.
6. Аспаптардың, аппараттардың, схемалардың жұмыс режимінде
ақаулар немесе қандай болмасын ауытқулар байқалса немесе қоректендіруші
желіде кернеудің жоғалғаны байқалса, оларды 3-тармақта көрсетілгендей
ажыратып, бұл туралы басшыға баяндау қажет.
7. Студенттерге зертхананың жалпы тарату қалқандарында қандай да бір
қосу немесе ауыстырып қосу, сақтандырғыштарды ауыстыру немесе
кернеудің болуын тексеру жұмыстарын жүргізуге үзілді-кесілді тыйым
салынады.
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8. Зертханалық жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздікті бұзғаны үшін
студенттер қауіпсіздік техникасының жалпы талаптарына сəйкес жауап
береді.
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1-ТАРАУ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ
МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
№1 практикалық жұмыс
Тақырып: Жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын анықтау
Жұмыс мақсаты: жұмыс орнындағы еңбек жағдайларымен іс жүзінде
танысу, олардың қызметкерлерге əсер ету сипатын анықтау.
Жарақтандыру: нормативтік-техникалық əдебиет, Ж.Аманжоловтың
"Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы" оқу құралы.
Теориялық мəліметтер
Еңбек процесінің зиянды факторлары - еңбектің ауырлығы жəне
қауырттылығы.
Еңбек ауырлығы - еңбек процесінің ағзаның негізінен тірек-қозғалу
аппаратына жəне əрекет ету жүйесіне (жүрек-қан тамырлары, тыныс алу жəне
т.б.) түсетін жүктемені көрсететін сипаттамасы.
Еңбек ауырлығы физикалық динамикалық жүктемемен, көтерілетін
жəне тасымалданатын жүктің салмағымен, стереотипті жұмыс қозғалысының
жалпы санымен, статикалық жүктеменің көлемімен, жұмыс қалпымен, дене
корпусының көлбеу дəрежесімен, кеңістікте орын ауыстырумен сипатталады.
Еңбектің қауырттылығы - еңбек процесінің қызметкердің негізінен
орталық нерв жүйесіне, сезу органдарына, эмоционалдық жүйкесіне түсетін
жүктемені көрсететін сипаттамасы.
Еңбек қауырттылығын сипаттайтын факторларға мыналар жатады:
интеллектуалдық, сенсорлық, эмоциялық жүктемелер, жүктемелердің
монотондылық дəрежесі, жұмыс режимі. [10]
Өндірістік ортаның қауіпті факторларына мыналар жатады:
- электр тогы адам үшін қауіпті физикалық құбылыс ретінде
- электр желілері
- электр қондырғылары
- қозғалатын объектілер (темір жол жылжымалы құрамы,
автомашиналар, тетіктер жасау цехтарында орын ауыстыратын механизмдер);
- түрлі заттардың өткір жиектері
- бұзылған конструкциялардың бөліктері
- биіктен құлайтын заттар.
Сонымен қатар қауіпті факторларға мыналар жатады: металл
конструкцияларды əлсірететін жəне олардың кенеттен бұзылуына əкелетін
коррозия; жанасқан адамды күйдіретін ыстық зат беттері, құлауға ықпал ететін
тайғақ беттер. [9]
Қауіпті айма қтарға мыналар жатады: еден деңгейінен едəуір биіктіктегі
жұмыс орындары; электр қаупі жоғары үй-жайлар; жоғары қысыммен жұмыс
істейтін жүйелер жанындағы аймақтар; криогендік (төмен температуралы)
қондырғылар мен тоңазытқыш жабдықтар жанындағы аймақтар; құрылыс,
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монтаждау немесе тиеу-түсіру жұмыстары жанындағы аймақтар;
балқытылған
металдары
немесе
басқа
да
материалдары
бар
сыйымдылықтардың жанындағы аймақтар.
Статикалық электр де елеулі қауіп төндіреді. Статикалық разрядтар көп
мөлшерде органикалық тозаңы таралатын үй-жайларда түзіледі, жібек, жүн
жəне жасанды талшықтардан жасалған киім мен іш киімді пайдаланған кезде,
электр тогын өткізбейтін синтетикалық еден жабынымен жүрген кезде адам
денесінде жинақталады. Бірнеше ондаған мың вольтқа жеткен статикалық
электр заряды жарақат, жарылыс немесе өрттің себебі болуы мүмкін. [10]
Объектілерді электрмен жабдықтау электр берудің əуе желілерін
пайдалану арқылы, сондай-ақ кабель желілерінің көмегімен жүзеге асырылуы
мүмкін. Электр берудің əуе желісі - ашық ауада орналасқан жəне
оқшаулағыштар мен арматуралардың көмегімен тіректерге немесе
кронштейндерге бекітілген, сымдар бойымен электр энергиясын беруге
арналған құрылғы. [5]
Тіпті электр қуатынан ажыратылған əуе желісі келтірілген кернеу
астында болуы мүмкін. Бұл əсер жұмыс істеп тұрған жоғары вольтты желінің
ажыратылған желісіне электр-магниттік əсер ету салдарынан туындауы
мүмкін.
Жерге кездейсоқ үзілген электр сымдары құлағанда, сондай-ақ электр
қондырғысында оқшаулағыш тесілгенде немесе найзағайдан қорғау
құрылғысы жəне жерге тұйықтағыш орналасқан жерлерде жер беті электр
кернеуінің ықпалында болуы мүмкін. Тұйықталу токтарының ағу аймағы
пайда болады.
Сонымен, жұмыс орындарында адамдардың электр тоғымен ықтимал
зақымдану көздеріне электрмен жабдықтау желілеріндегі, машиналар мен
механизмдердің электр жабдықтарындағы ақаулар, электр қауіпсіздігі
ережелерін білмеуі немесе сақтамауы болуы мүмкін. [9]
Практикалық тапсырма
1. Өндірістік ортаның зиянды факторларының жұмыскердің ағзасына əсерін
зерделеңіз.
2. Өндірістік ортаның зиянды жəне қауіпті факторларының жұмыскерге əсер
ету сипатын анықтаңыз.
3. "Тарату құрылғылары бойынша электр монтаждаушы" біліктілігін
меңгерген электр монтаждаушысының жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын
зерттеңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
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Бақылау сұрақтары
1. Кəсіби қызметтен қандай микроклиматтық параметрлер (ауа
температурасы, оның қозғалыс жылдамдығы, ылғалдылығы, жылу сəулелері,
электр-магниттік өрістер) байқалады?
2. Рұқсат етілген параметрлерден асқан микроклиматтық факторлардың
жұмыскерлерге негативті ықпалы қандай?
3. Өндірістегі қандай негативті микроклиматтық факторлардың көздерін
білесіз?
4. Үй-жай ішінде жəне одан тыс жерде ауа ортасын қалпына келтірудің не
екенін түсіндіріңіз: жылыту, желдету жəне ауаны баптау, жазғы жəне қысқы
арнайы киім?
5. Қандай ұжымдық жəне жеке қорғану құралдарын білесіз?
№ 2 практикалық жұмыс
Тақырып: Жазатайым оқиғаларды
жіктеу, тексеру, есепке алу жəне рəсімдеу
Сабақтың мақсаты: өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеру тəртібімен
танысу. Жазатайым оқиғаларды рəсімдеу жəне есепке алу тəртібін зерделеу.
Жарақтандыру: Н-1 нысаны бойынша акт, Н-1 нысаны бойынша өндірістегі
жазатайым оқиға актісін толтыру тəртібі, Ж. Аманжоловтың "Еңбекті қорғау жəне
қауіпсіздік техникасы" оқу құралы, нормативтік-техникалық əдебиет.
Теориялық мəліметтер
Өндірістік жарақат - бұл өндірісте жұмыс істейтіндер алған немесе ҚТ
сақтамаудан немесе кенеттен авариялық-стресстік жағдайдан туындаған
жарақат.
Жазатайым оқиға - қауіпті өндірістік фактордың ықпалынан
жұмыскермен болған жағдай. Тергеп-тексеруге жəне есепке алуға
жұмыскердің ұйымның аумағында немесе одан тыс жерде өзінің еңбек
міндеттерін (жұмысын) орындауы кезінде, сондай-ақ жұмыс берушінің
ұсынған көлігінде немесе тиісті шарт жасалған немесе жұмыс берушінің оны
өндірістік мақсаттарда ұсынуы туралы өкімі болған жағдайда өзінің жеке
көлігімен жұмысқа бара жатқан немесе қайтып келе жатқан кезінде; іс-сапарға
бару немесе кері қайту жолында; жұмыскерді белгіленген тəртіппен апат,
авария жəне басқа да төтенше табиғи жəне техногендік сипаттағы жағдайлар
зардаптарын жою жұмысына қатысуға тарту кезінде; жұмыскердің еңбек
міндеттеріне кірмейтін, алайда жұмыс берушінің мүддесі үшін жасалатын
немесе авария немесе жазатайым оқиғаларды болдырмауға бағытталған
əрекеттерді орындау кезінде жəне басқа да жағдайларда жұмыскерді басқа
жұмысқа ауыстыру қажеттілігіне, оның еңбекке қабілеттілігін уақытша немесе
тұрақты жоғалтуына, тіпті оның өліміне алып келген жазатайым оқиғалар
(жарақат, соның ішінде өзге адамның дене жарақатын салуы нəтижесінде
алынған жарақат, жіті улану, жылу соққысы, күйік, үсік алу, суға бату, электр
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тогымен, найзағайдан жəне иондаушы сəулемен зақымдану, жəндіктер мен
бауырымен жорғалаушылардың шағуы, жануарлар келтірген дене
жарақаттары, жарылыстар, авариялар, ғимараттардың, құрылыстар мен
конструкциялардың бұзылуы, табиғи апаттар жəне басқа да төтенше
жағдайлар нəтижесінде алынған зақымданулар) жатады [26]. Осы Қағиданың
күші:
- еңбек шарты (келісім-шарт) бойынша жұмыс орындайтын
жұмыскерлерге;
- азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмысты орындайтын
азаматтарға;
- жоғары жəне орта кəсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне,
жоғары, орта жəне бастауыш кəсіптік білім беру мекемелерінің жəне негізгі
жалпы білім беру мекемелерінің студенттері мен оқушыларына, ұйымдарда
өндірістік практикадан өтушілерге;
- ұйымның немесе дара кəсіпкердің өндірістік қызметіне қатысатын
басқа да тұлғаларға қолданылады.
Жұмыс берушінің немесе оның уəкілеттеген тұлғасының міндеттері:
- зардап шегушіге жедел алғашқы көмек көрсетуді, ал қажет болған
жағдайд, оны жедел медициналық жəрдем мекемесіне немесе басқа да емдеупрофилактикалық мекемесіне жеткізуді қамтамасыз ету;
- жазатайым оқиғаны тексеру жөніндегі комиссияны құруды
ұйымдастыру:
- жазатайым оқиғаның мəн-жайлары мен себептерін тексеру
басталғанға дейін жұмыс орнындағы жағдайдың жəне оқиға болған кездегі
жабдықтардың (егер бұл жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп
төндірмесе жəне аварияға əкеп соқпаса) сол күйінде сақталуын қамтамасыз
ету);
- ҚР Еңбек министрлігі белгілеген нысанда бір тəулік ішінде əрбір
топтық жазатайым оқиға (екі жəне одан да көп зардап шегушілер),
мүгедектікке алып келуі ықтимал жазатайым оқиға жəне өліммен аяқталған
жазатайым оқиға туралы келесі органдарға хабарлау:
- ҚР субъектісі бойынша Мемлекеттік еңбек инспекциясына;
- жазатайым оқиға болған жергілікті жердегі прокуратураға;
- ҚР субъектісінің атқарушы билік органы;
- тиісті аумақтық (облыстық) атқарушы билік органы;
- егер жазатайым оқиға осы органның бақылауындағы ұйымда
(объектіде) орын алған болса, мемлекеттік қадағалау органына;
- жазатайым оқиғаға ұрынған жұмыскерді жолдаған ұйымға;
- тиісті кəсіподақ органына.
Жазатайым оқиғаларды жұмыс берушінің, сондай-ақ кəсіподақ
органның өкілдерінен немесе өзге де уəкілетті орган жұмыскерлерінен
құралатын комиссия тергеп-тексереді. Комиссия құрамы бұйрықпен
бекітіледі. Өндіріс қауіпсіздігіне тікелей жауап беретін басшы тергеуге
қатыспайды.
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Зардап шегушінің (ол қайтыс болған кезде - оның туысқандарының)
талап етуі бойынша жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруге оның сенім
білдірілген адамы қатыса алады.
Басқа ұйымдар жолдаған жұмыскерлермен, оның ішінде өндірістік
практикадан өтіп жатқан студенттермен жəне оқушылармен болған
жазатайым оқиғалар оларды жіберген ұйым өкілінің қатысуымен
тексеріледі.[18]
Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия оқиға болған
кезден бастап үш тəулік ішінде жазатайым оқиға болған мəн-жайлар мен
себептерді тергеп-тексеруге міндетті; жұмыскердің кемінде күнтізбелік бір
күн кезеңіне еңбекке қабілеттілігінен айрылуына немесе оны негізгі кəсібі
бойынша дəл сол мерзімге басқа жұмысқа ауыстыру (медициналық
қорытындыға сəйкес) немесе оның қайтыс болуына əкеп соққан жағдайларда
Н-1 нысаны бойынша екі данада (егер жазатайым оқиға басқа ұйымның
жұмыскерімен болған болса, онда акт үш данада құрылады) акт құрып,
жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша іс-шаралары жасақталып, бекіту
үшін жұмыс берушіге жолданады. Қол қойылған жəне бекітілген акт ұйымның
мөрімен расталады.
Кəсіпорынның бас инженері (кəсіпорын басшысы) жазатайым оқиғаны
тудырған себептерді жою үшін дереу шаралар қолдануға міндетті. Тергеу
аяқталғаннан кейін үш тəулік ішінде Н-1 нысаны бойынша бекітілген актінің
бір данасы зардап шеккен адамға (немесе оның өкіліне) берілуі тиіс.
Зардап шеккен адам кəсіпорын, цех əкімшілігіне жұмыс ауысымы
ішінде хабарламаса немесе еңбек қабілетінен бірден айырылмаған болса,
жазатайым оқиға зардап шеккен адамның немесе мүдделі адамның өтініші
бойынша өтініш берілген күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде
тексерілуі тиіс. Н-1 нысаны бойынша акт жасау туралы мəселе жазатайым
оқиға туралы өтініш барлық мəн-жайларды, жарақаттың сипаты жəне еңбекке
қабілеттіліктен айрылудың ықтимал себептері туралы медициналық
қорытындыны, куəгерлердің айғақтарын жəне басқа да дəлелдемелерді ескере
отырып, жан-жақты тексерілгеннен кейін шешіледі.
Арнайы тергеліп-тексерілетін жазатайым оқиғаларға мыналар жатады:
топтық жазатайым оқиға, мүгедектікке алып келуі ықтимал жазатайым оқиға,
өліммен аяқталған жазатайым оқиға. Тергеп-тексерілетін құрамында ҚР
субъектісіне сəйкес келетін атқарушы билік органының мемлекеттік еңбек
инспекторы, жұмыс беруші өкілдері, кəсіподақ немесе өкілетті органның өзге
де уəкілетті қызметкерлері бар комиссия 15 күн ішінде жүзеге асырады. Н-1
актісі тергеп-тексерілетін материалдарымен бірге 45 жыл сақталады.
Куəгерлер мен еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік талаптардың бұзылуына
жол берген адамдардан алынған жауаптар еркін нысанда рəсімделеді жəне
жауап берушілердің қолдары қойылады. Топтық жазатайым оқиға кезінде Н-1
актісі əрбір зардап шегушіге жеке жасалады. Н-1 нысаны бойынша əрбір акт
жазатайым оқиғаларды тіркеу журналында тіркеледі.[9]
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Өндірістегі жазатайым оқиға актісін
Н-1 нысаны бойынша толтыру тəртібі
Н-1 нысаны бойынша акт жалпы қабылданған терминдерге жəне арнайы
əзірленген жіктеуіштерге сəйкес жазылуға жəне кодталуға тиісті мəтіндік
жəне цифрлық ақпаратпен толтырылады. Кодтауды жазатайым оқиға орын
алған ұйым жүргізеді.
1-тармақтың бірінші жолында өткен жазатайым оқиғаның күні мен
уақыты көрсетіледі. Айдың күні екі санмен, айы - жыл ішіндегі оның реттік
нөмірімен, жылы - соңғы екі санмен кодталады. Тармақтың үшінші жолында
зардап шеккен адам тап болған жазатайым оқиға басталғаннан бері қанша
толық сағат өткенін көрсетіп, кодтау қажет.
2-тармақтың бірінші жолында жазатайым оқиға орын алған ұйымның
атауы көрсетіледі. Ұйымның атауы Халық шаруашылығы салаларының
жіктеушісі бойынша кодталады. Жазатайым оқиға орын алған ұйымның
цехының атауы ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің бекітілген тізбесіне
сəйкес жазылады.
3-тармақта мəтіндік ақпарат толтырылады жəне кодталмайды.
4-тармақта жұмыскерді жіберген ұйымның атауы көрсетіледі. Ұйым
халық шаруашылығының жіктеуіштері бойынша кодталады.
5-тармақтың бірінші жолында зардап шегушінің аты-жөні толық
жазылады. Жынысы цифрмен (1 - ер адам; 2 - əйел) кодталады; үшінші жолда
жасы көрсетіледі жəне кодталады (жазатайым оқиға болған кезде зардап
шеккен адамның толық жасы).
Төртінші жолда мамандық кəсібі жұмысшы мамандықтарының,
қызметшілер лауазымдарының жəне тарифтік разрядтардың қазақстандық
жіктеуіші бойынша кодталады. Егер зардап шегушінің бірнеше кəсібі болса,
онда жазатайым оқиға болған кездегі жұмысындағы кəсібі көрсетіледі.
5-жолда жұмыс өтілі (жазатайым оқиға орын алған кездегі толық жұмыс
жылдары) (бір жылға толмаса -00) көрсетіледі жəне кодталады.
6-т армақ МЕМСТ-қа сəйкес толтырылады жəне кодталмайды.
7-тармақта жазатайым оқиғаның мəн-жайларын сипаттау кезінде:
1-зардап шегушінің еңбек жағдайлары мен іс-əрекетіне қысқаша
сипаттама беру;
2-жазатайым оқиғаның алдындағы оқиғалардың ретін баяндау;
3-еңбек процесінің қалай өткенін сипаттау;
4-жұмысты кім басқарғанын, кім ұйымдастырғанын, зардап шеккен
адамның жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілгендігін жəне
оларды қолданбағанын көрсету.
2-жолда Жіктеуішке сəйкес оқиға түрі көрсетіледі жəне кодталады.
Үшінші жолда жазатайым оқиғаның себептері көрсетіледі жəне
кодталады.
4-жолдың мəтіндік бөлігінде пайдаланылуы жазатайым жағдайға əкеп
соқтырған жəне жарақаттың көзі болып табылатын жабдықтың толық атауы,
машиналар, механизмдер келтіріліп, Жіктеуіш бойынша кодталады.
16

5-жолда зардап шегушінің мас күйінде болу ықтималдығы көрсетіледі
жəне кодталады. Мысалы, алкогольдік мас болу -20, есірткіден мас болу -21.
8-тармақта əрекеті немесе əрекетсіздігі жазатайым оқиғаға себеп болған
еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік нормативтік талаптардың бұзылуына жол
берген адамдар көрсетіледі. Жұмыскерлері ереже бұзушылықтарға жол берген ұйым
кəсіпорындар мен ұйымдардың қазақстандық жіктеуіші бойынша кодталады. Егер
қызметкерлері ереже бұзушылықтарға жол берген ұйымдардың саны екі жəне одан
да көп болса, онда олар актіге мəтінмен енгізіледі жəне кодталмайды. Егер ереже
бұзушылыққа нақты адам жол берген болса, онда ол тек актінің мəтіндік бөлігінде
ғана көрсетіледі.
9-тармақ мəтіндік ақпаратпен толтырылады жəне кодталмайды.
10-тармақта жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі əрбір іс-шара
жеке көрсетіледі. Бұл тармаққа еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік нормативтік
талаптардың бұзылуына жол берген тұлғаларға қолданылған тəртіптік жазалау
шараларын енгізуге болмайды. Кодталмайды.[18]
Ескертпе. Н-1 актісінің бланкісі қосымшаға (1-қосымша) қоса беріледі.
Практикалық тапсырма
1. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу жəне есепке алу тəртібі туралы
қағиданы оқыңыз. Тергеп-тексеру жəне есепке алынуға тиісті жазатайым
оқиғаларды сипаттаңыз.
2. Н-1 нысаны бойынша өндірістегі жазатайым жағдайлар бойынша акт
толтыру тəртібімен танысыңыз.
3. Н-1 нысаны бойынша өндірістегі жазатайым оқиға актісін толтыру тəртібі
бойынша Н-1 нысаны бойынша актіні толтырыңыз. Толтырылған акт
оқытушыға есеппен бірге ұсынылады.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Жазатайым оқиғаларды қалай рəсімдейді?
2. Комиссия жазатайым оқиғаны қандай құраммен тергеуі мүмкін?
3. Н-1 нысаны бойынша құрылған акт қанша жыл сақталады?
4. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу жəне есепке алу тəртібі туралы
қандай қағидаларды білесіз? Тергеп-тексеру жəне есепке алынуға тиісті
жазатайым оқиғаларды сипаттаңыз.
5. Жазатайым оқиға орын алған жұмыс берушінің міндеттері, жазатайым
оқиғаны тергеп-тексеру тəртібі қандай?
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№3 практикалық жұмыс
Тақырып: Нұсқаулықтарды жүргізу жəне рəсімдеу тəртібі
Жұмыс мақсаты: еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды жүргізу
жəне білім тексеру тəртібімен танысу.
Жарақтандыру: ТНУ-19 нысанды журнал, еңбекті қорғау жəне электр
қауіпсіздігі бойынша білімді тексеру хаттамалары мен куəліктерінің
бланкілері, Ж. Аманжоловтың "Еңбекті қорғау жəне техника қауіпсіздігі" оқу
құралы, нормативтік-техникалық жəне анықтамалық əдебиет, интернетресурстар.
Теориялық мəліметтер
Еңбек заңнамасында еңбек қорғау саласында көпсатылы мақсаттық
оқыту жүйесі қарастырылған [8].
Осы жүйенің бағыттарының бірі еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар
өткізу болып табылады. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар өткізу сипаты
мен уақытына қарай келесідей бөлінеді:
- кіріспе
- жұмыс орнындағы бастапқы
- қайталама
- мақсаттық
- жоспардан тыс
Кіріспе нұсқаулық – жұмысқа жаңадан қабылданған барлық
адамдармен олардың біліміне, жұмыс өтіліне қарамастан, сондай-ақ уақытша
қызметкерлермен, іс-сапарға жіберілген қызметкерлермен, өндірістік оқуға
немесе практикаға келген оқушылар мен студенттермен, оқу орындарында
зертханалық жəне практикалық жұмыстар басталар алдында оқу
зертханаларында,
шеберханаларда,
учаскелер
мен
полигондарда
оқушылармен жүргізілетін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық.
Ұйымда нұсқаулықты еңбекті қорғау жөніндегі инженер немесе ұйым
бойынша бұйрықпен осы міндеттер жүктелген тұлға жүргізеді. Ірі
кəсіпорындарда нұсқаулықтың əртүрлі бөлімдерін өткізуге тиісті мамандар
(өрт, медициналық жəне басқа қызметтерден) тартылуы мүмкін.
Еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе нұсқаулықтарды тіркеу журналында
жəне жұмысқа қабылдау туралы құжатта немесе бақылау парағында
нұсқаулықты алған адамның міндетті түрде қолы қойылып, нұсқаулықтың
өткені туралы жазба жасалады.
Нұсқаулық еңбекті қорғау қызметі (инженері) əзірлеген жəне ұйымның
басшысы (бас инженері) бекіткен бағдарлама бойынша жүргізілуі тиіс. [10]
Бастапқы нұсқаулық – ЕҚ (еңбекті қорғау) бойынша нұсқаулық, ол
жұмыс орнында өндірістік қызмет басталғанға дейін жүргізіледі:
- ұйымға жаңадан қабылданғандардың барлығымен;
- ұйымның басқа бөлімшелерінен ауыстырылғандармен;
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жаңа жұмыс орындайын деп жатқан жұмыскерлермен;
- ұйым
аумағында құрылыс-монтаж жұмыстарын орындайтын
құрылысшылармен;
Жұмыстардың тікелей басшысы əрбір қызметкермен жеке нұсқаулық
жүргізеді (немесе бір үлгідегі жабдыққа қызмет көрсететін адамдар тобымен
жəне жалпы жұмыс орны шегінде). Бұл жағдайда қауіпсіз еңбек тəсілдері мен
əдістерін көрсету қажет.[10]
Жабдыққа қызмет көрсетумен, сынаумен, баптаумен жəне жөндеумен,
құрал-саймандарды пайдаланумен, шикізат пен материалдарды сақтаумен
жəне қолданумен байланысты емес тұлғалар жұмыс орнында бастапқы
нұсқаулықтан өтпейді. Бастапқы нұсқаулықтан босатылатын жұмыскерлер
мамандықтары мен лауазымдарының тізбесін кəсіподақ комитетімен жəне
еңбекті қорғау қызметімен келісімдей отырып, ұйым басшысы бекітеді.
Барлық қызметкерлер жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаулықтан кейін
алғашқы 2-14 ауысым ішінде (жұмыс сипатына, біліктілігіне қарай) цех
(учаске) бойынша бұйрықпен тағайындалған адамдардың басшылығымен
тағылымдамадан өтуі тиіс.
Қайталама нұсқаулық - біліктілігі, жұмыс өтілі мен біліміне
қарамастан, бастапқы нұсқаулықтан босатылған адамдарды қоспағанда,
барлық қызметкерлер өтуге тиісті жұмыс орнында толық көлемде бастапқы
нұсқаулық бағдарламасы бойынша жарты жылда кемінде 1 рет жүргізілетін
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық.
Ұйымдар кəсіподақ комитеттерімен жəне тиісті жергілікті мемлекеттік
қадағалау жəне бақылау органдарымен келісімдей отырып, жұмыскерлердің
кейбір санаттары үшін қайталама нұсқаулық өткізудің неғұрлым ұзақ (1 жылға
дейін) мерзімін белгілеуі мүмкін.
Қайталама нұсқаулық жеке немесе жалпы жұмыс орны шегінде бір
үлгідегі жабдыққа қызмет көрсететін қызметкерлер тобымен жүргізіледі.
Мақсаттық нұсқаулық - еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық, ол
- мамандығы бойынша тікелей міндеттерімен тікелей байланысты емес
біржолғы жұмыстарды (тиеу, түсіру, аумақты жинау, ұйымнан, цехтан тыс
қандай болмасын жұмыс, т.б.) орындау кезінде;
- авариялардың, дүлей зілзалалардың жəне апаттардың зардаптарын
жою кезінде;
- жүктелім-рұқсат,
рұқсат жəне басқа құжаттар ресімделетін
жұмыстарды жүргізу кезінде жүргізіледі (оларда Нұсқаулық туралы жазба
жасалады).
Жоспардан тыс нұсқаулық - еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық, ол
- жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды, еңбекті қорғау жөніндегі
ережелерді жəне еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды қолданысқа
енгізген кезде;
- технологиялық процес өзгергенде, жабдықты, құрал-саймандарды,
шикізатты, материалдар мен басқа да факторларды ауыстыру (немесе
жаңғырту) кезінде;
-
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қызметкерлер еңбекті қорғаудың өндірістік жарақаттануға, улануға,
аварияға, жарылысқа, өртке əкеліп соқтыруы мүмкін (немесе соқтырған)
талаптарды бұзғанда;
- жұмыста еңбекті қорғауға қосымша (аса жоғары) талаптар қойылатын
жұмыстар үшін - 30 күннен астам, қалған жұмыстар үшін - 60 күндік үзілістер
болған кезде;
- қадағалау жəне бақылау органдарының талабы бойынша жүзеге
асырылады.
Нұсқаулық жеке немесе бір кəсіп қызметкерлерінің тобымен жүргізіледі.
Нұсқаулықтың көлемі мен мазмұны оны өткізу қажеттілігін тудырған
себептер мен жағдайларға байланысты анықталады.[8]
Кіріспе нұсқаулықтан өтуге міндетті тұлғалар:
- жұмысқа қабылданатын тұлғалар;
- ұйымға іссапарға жіберілген қызметкерлер;
- ұйымда бөлінген учаскеде жұмыс орындайтын өзге ұйымдардың
қызметкерлері;
- ұйымда өндірістік практикадан өтетін білім беру ұйымдарының білім
алушылары;
- ұйымның өндірістік қызметіне қатысатын басқа тұлғалар.[10]
Кіріспе нұсқаулықты еңбекті қорғау жөніндегі маман немесе жұмыс
берушінің (немесе уəкілетті тұлғаның) бұйрығымен осы міндеттер жүктелген
жұмыскер жүргізеді. Кіріспе нұсқаулықты жүргізу еңбекті қорғау кабинетінде
немесе арнайы жабдықталған үй-жайда заманауи техникалық оқу құралдары
мен көрнекі құралдарды пайдалана отырып, жүзеге асырылады, оның
ұзақтығы ҚР заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерінің
негізінде ұйым қызметінің ерекшелігін ескере отырып, əзірленетін жəне
жұмыс берушінің бұйрығымен бекітілетін Нұсқаулық бағдарламасына сəйкес
келуі тиіс [9].
-

Практикалық тапсырма
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар жүргізу тəртібін зерттеңіз.
2. Нұсқаулық түрлерімен жəне оларды өткізу мерзімдерімен танысыңыз.
3. Еңбекті қорғау жөніндегі материалдарды жасақтау тəртібін жəне
нұсқаулықтарды рəсімдеу тəртібін талдаңыз.
4. ТНУ-19 нысанды журналды толтырыңыз (1.1-кесте).
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нұсқаулық
жүргізушінің

Қолы
нұсқаулық
алушының

Нұсқаулық
берушінің
аты-жөні, лауазымы

Нұсқаулықтың
қысқаша мазмұны,
нұсқаулықтың №,
жоспардан тыс
нұсқаулықты өткізу
себебі, тағылымдама
туралы белгі

Нұсқаулық түрі

Нұсқаулық алушының
мамандығы,
лауазымы

Нұсқаулық алушының
аты-жөні

Күні

1.1-кесте. ТНУ-19 еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды тіркеу
журналы

Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың түрлерін атаңыз.
2. Еңбекті қорғау жөніндегі мақсаттық нұсқаулықты кім жүргізуге құқылы?
3. Еңбекті қорғау жөніндегі қайталама нұсқаулық қалай дұрыс рəсімделеді?
4. Еңбекті қорғау жөніндегі кіріспе, алғашқы, қайталама, мақсаттық жəне
жоспардан тыс нұсқаулықтардың мазмұны қандай?
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2-ТАРАУ. ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫ
№ 4 практикалық жұмыс
Тақырып: Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарын
таңдау
Сабақтың мақсаты: электр тоғымен зақымдану жағдайларымен танысу.
Электр тоғының зақымдануынан қорғау құралдары мен əдістерін үйрену, алғашқы
көмек көрсету
Жарақтандыру: қорғаныштық жерге тұйықтау жəне нөлге келтіру схемалары,
нормативтік-техникалық жəне анықтамалық əдебиет; Ж.Аманжоловтың "Еңбекті қорғау
жəне қауіпсіздік техникасы" оқу құралы.
Теориялық мəліметтер
1. Электр тоғымен зақымдану қауіптілігін талдау:

а)

б)

2.1-сурет. Электр желілерінің схемалары:
а -трансформатордың жерге қосылған бейтарап нүктесі бар желі;
б -оқшауланған бейтарап нүктесі бар желі (БТ-бейтарап нүктесі).
ЖБН -трансформатордың жерге қосылған бейтарап нүктесі бар желі (2.1,
а сурет);
ОБН -оқшауланған бейтарап нүктесі бар желі (БТ) (2.1, б сурет)
(0-0)- нөлдік қорғаушы өткізгіш; R0 –БТ жұмыстық жерге тұйықтау;
Rо– жерге қатысты фазаны оқшаулау кедергісі;
С -сыйымдылық; Uжелі - желілік кернеу (380 В);
Uф – фазалық кернеу (220 В).
Электр тізбегіне адамның қосылу схемалары əртүрлі болуы мүмкін.
Адамның фазалық сым мен жер арасындағы тізбекке бір фазалық қосылуы
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жəне екі фазалық сым арасына екіфазалық қосылуы басқалардан жиі
кездеседі (2.2-сурет) [14].

а)

б)
2.2-сурет. Электр желілерінің схемалары:
а) жерге қосылған бейтарап нүктесі бар төрт сымды үш фазалы электр
желісі б) оқшауланған бейтарап нүктесі бар үш сымды үш фазалы электр
желісі
Токпен зақымданудың қауіпті жағдайлары:
1. Ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ екі фазалы немесе бір фазалы
жанасу
2. Адамның жоғары кернеулі шиналарға қауіпті қашықтыққа
жақындауы (нормативтер бойынша ең аз қашықтық -0,7 м)
3. Оқшаулағыштың бүлінуінен немесе персоналдың қате əрекетінен
кернеу астында болуы мүмкін жабдықтың ток жүрмейтін металл
бөліктеріне жанасу
4. Адам жерге құлап кеткен сымнан ток жүретін аймақ бойымен
қозғалғанда немесе ток өткізгіш бөліктердің жерге тұйықталуынан
адымдық кернеуге түсуі.[25]
Ток өткізгіш бөліктерге екі фазалы жанасу
Ең қауіпті жағдай екі фазалық сымға (2.3, а суреті) жəне фазалық
жəне нөлдік сымға (2.3,б суреті) жанасу болып табылады. Адам арқылы
өтетін ток Іадам жəне адамның кедергісі кезінде Rадам кезіндегі жанасу
кернеуі Uжан (Ом):
А)

ч

=

Б)

ч

=

л
ч
ф
ч

,

пр

=

ч

∙

ч

= 380 В

(1)

,

пр

=

ч

∙

ч

= 220 В

(2)
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Жанасу кернеуі - бұл адам терісінің бетімен жанасатын тізбектің екі
нүктесінің потенциалының айырмасы [25].

2.3-сурет. Ток өткізгіш бөліктерге екі фазалы жанасу:
а -екі фазалы сымдарға жанасу
б -фазалық жəне нөлдік сымға жанасу
ЖБН бар желіге бір фазалық жанасу
Бұл жағдайдың екі фазалы жанасуға қарағанда қаупі аздау, өйткені
зақымдау тізбегіне Rоб аяқ киімнің жəне Rп еденнің кедергісі қосылады [5].
ч

=

ф

=

=
ч

ф

,

+

пр

об

=
+

ф

·

ч

п

(3)
(4)

Зақымдау тізбегі:

Ток жолы - "қол-аяқ".
ЖБН бар желілер (2.4-сурет) кəсіпорындарда, қалаларда, ауылда
қолданылады.

2.4-сурет. ЖБН бар желіге бір фазалық жанасу
ОБН бар желіге бір фазалы жанасу
Бұл жағдайдың Rо оқшаулағышының қалыпты кедергісі кезінде
ЖБН желісіне қарағанда қауіптілігі шамалы, бірақ үлкен қашықтықтағы
желі үшін қауіп сыйымдылық токтың болуына байланысты өсуі мүмкін
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(2.5-сурет) [5]. Əрбір фазаның Rн бірдей болған жағдайда, оқшаулаудың
жиынтық кедергісі келесідей:
∑

=

, так как
ч

=

и

=

и

+

и

+

и

ф
и/

(5)
(6)

Ток жолы - "қол-аяқ".
ОБН бар желілер шағын қашықтықтардағы желілерде, кемелерде
қолданылады. Олар Rо тұрақты бақылауды талап етеді.

2.5-сурет. ОБН бар желіге бір фазалы жанасу
Uф = 220 В жəне Rадам = 1000 Ом кезінде адам арқылы өтетін ток күші
0,38 А (380 мА) құрайды, бұл бір фазалы қосудан əлде қайда көп. Демек,
электр тізбегіне адамның екі фазалы қосылуы аса қауіпті.[5]
Электр сымы үзілгенде, машинаның жерге тұйықтау оқшаулағышы
тесілгенде жəне электр энергиясы жерге басқалай тура ағып кеткен кезде
(мысалы, найзағайдан қорғаушыдан) адам адымдық кернеу деп аталатын
кернеудегі жер бетімен ток ағатын аймақта болуы мүмкін. Электр өткізгіштің
жермен байланыс аймағында жердің потенциалы φ ең үлкен жəне өткізгіштің
потенциалына тең, ал 20 м қашықтықта ол нөлге тең. Адам ток ағатын аймақта
болған кезде, оның аяқтары байланыс аймағынан, түрлі потенциалдары бар
нүктелерден əртүрлі алшақтықта болуы мүмкін. Бұл потенциалдардың
айырмасы жəне адымдық кернеуді жасайды.
Егер адам адым кернеуінің аймағына тап болған болса, екі аяқты тез
қосуы тиіс. Бұл табанның жермен беттесетін жеріндегі потенциалдардың
айырмасын төмендетуге мүмкіндік береді.
Қауіпті аймақтан шығу үшін баяу жүріспен, аяғын сүйретіп, асықпай
басып, қаздың жүрісі деп аталатын адымдармен аттау қажет. Аяқты жерден
алмау қажет, адым арасын азайту керек.
Зардап шегушіні адымдық кернеудің əсерінен босату үшін жеке қорғану
құралдарын пайдалану қажет [5].
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2. Электр тогымен зақымданудан қорғау құралдары мен əдістері
МЕМСТ 12,1.019-79* сəйкес электр тогына зақымданудан адамды
қорғау үшін қолданылады:
- ток өткізгіш бөліктерді, сымдарды оларға диэлектрлік материалды
жағу арқылы оқшаулау: пластмасса, лак, сыр-бояу, эмаль, т.б. (оқшаулаудың
жай-күйі қауіптілігі жоғары құрғақ үй-жайларда жылына кемінде бір рет жəне
қауіптілігі жоғары жəне аса қауіпті үй-жайларда жылына екі рет тексеріледі.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы оқшаулау кедергісі 0,5
МОм кем болмауы тиіс);
- қосарлы оқшаулау, бұл жағдайда жұмыс оқшаулағышына оның
бүліну ықтималдығы ескеріліп, қосымша оқшаулау қарастырылады (мысалы,
электр құралдарының корпустары немесе тұтқаларын диэлектрлік
материалдан жасайды, жалпы өткізгіш емес қабықтың оқшауланған сымдарын
жабады жəне т. б.);
- сымдардың, бөліктердің қолжетімді болмауы (тіректерде электр
берудің əуе желілері, жердегі электр кабельдері жəне т. б.);
- электр қондырғыларын қоршау (мысалы, электр рубильниктердегі
қаптамалар, қосалқы станциялардағы қоршаулар, т.б.). [10]
- қорғаушы
қаптары,
қоршаулары
алынған
кезде
электр
қондырғыларынан кернеуді автоматты түрде ажырататын блоктау
құрылғылары;
- шағын кернеу (42 В артық емес), мысалы, электрлендірілген
құралдарды, жоғары электр қаупі жағдайындағы жергілікті жарықтандыру
шамдарын қоректендіру үшін;
- жұмыс орнын оқшаулау (еден, алаң, төсеніш);
- оқшаулағыш
бүлінген кезде кернеу берілуі мүмкін электр
қондырғыларының корпустарын жерге қосу немесе нөлге келтіру;
- электр потенциалдарын теңестіру;
- электр қондырғыларын автоматты түрде ажырату;
- ескерту дабылдамасы (мысалы, электр қондырғысының корпусында
кернеу пайда болған кездегі дыбыстық немесе жарықтық дабылдама),
жазбалар, плакаттар, белгілер;
- ЖҚҚ жəне т.б.
Қорғаныштық жерге тұйықтау жəне нөлге келтіру
Қорғаныштық жерге тұйықтау - бұл жабдық корпусын шағын кедергі
(4-10 Ом) көмегімен жермен жалғау (2.6-сурет). Фаза корпусқа жарып өткен
кезде, жабдықтың φжабд жəне негіздің φнег потенциалдары салыстырылады, ал
Uжан жəне адам арқылы өтетін ток азая түседі.[5] Негізінен 1000 В дейінгі ОБН
бар желілерде қолданылады.
Uжан = φжабд + φнег
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(7)

Параллель тармақтарда токтар кері кедергілерге пропорционал.
ч

=

з

∙

,

(8)

мұндағы R – адамның, аяқ киім мен еденнің жиынтық кедергісі, Ом.

2.6-сурет. Қорғаныштық жерге тұйықтаудың мысалы
Нөлге келтіру (нөлдеу) - бұл жабдықтың корпусын нөлдік қорғаушы
өткізгішпен жалғау. Фаза корпусқа ағып шыққанда қысқа тұйықталудың үлкен
тогы пайда болып, автоматты ажыратқыштар (АА) іске қосылады немесе
сақтандырғыштардың (СҚ) балқымалы ендірмелері жанып кетеді, қондырғы
айырылып қалады (2.7-сурет).[5] 1000 В дейінгі ЖБН бар желілерде
қолданылады. Қорғаныштың іске қосылу шарты:
Iкз ≥

ном

∙К,

мұндағы Іном -қорғаныштың іске қосылу номиналды тогы;
К –токтың еселік коэффициенті.

2.7-сурет. Нөлге келтіру мысалы
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(9)

Қорғалған ажырату құрылғысы (ЖҚҚ)
ЖҚҚ – бұл фазаның корпусқа, жерге, адамның жанасып,
тұйықталуынан жедел қорғау құрылғысы. ЖҚҚ сипаттамалары:
тағайындамасы жəне іске қосылу уақыты (0,05-0,2 с). Қорғаудың дербес
құралы ретінде жəне жерге тұйықтау жəне нөлге келтірумен бір кешенде
қолданылады [16].
ЖҚҚ схемасы (2.8-сурет) жерге қатысты корпус кернеуінің өзгерісіне
қарай əрекет етеді:
Фаза корпусты тесіп өткен кезде белгілі бір тағайындамаға есептелген
кернеу релесі (РН) іске қосылып, қондырғыны түйістіргіш (К) ажыратады.

2.8-сурет. ЖҚҚ қосу схемасы
Электр қорғау құралдары
Электр қорғау құралдары электр қондырғыларына қызмет көрсету
кезінде адамдарды қорғауға арналған. Олар оқшаулағыш (негізгі жəне
қосымша), қоршағыш жəне сақтандырғыш болып бөлінеді.
Оқшаулағыш құралдар (2.9-сурет) адамды ток өткізгіш бөліктерден
жəне жерден оқшаулау үшін қолданылады.
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1-оқшаулағыш штангалар;
2-оқшаулағыш атауыздары;
3- диэлектрлік қолғаптар;
4-диэлектрлік ботылар;
5- диэлектрлік галоштар;
6-резеңкелі кілемшелер,
төсеніштер (электрлік
машиналарда жəне
аппараттарда электр иілгіш
оқшаулағыш ретінде
қолданылады);
7-оқшаулағыш орындық
(тұрақ);
8-оқшаулағыш тұтқалы
монтерлық құрал-саймандар;
9-ток өлшеуіш қысқыштар.

2.9-сурет. Электр қорғау құралдары
Негізгі
оқшаулағыш
құралдардың
оқшаулағышы
электр
қондырғыларының толық жұмыс кернеуіне шыдайды, оларға кернеу
астындағы ток өткізгіш бөліктерге жанасуға рұқсат етіледі. Қосымша
құралдар қызмет көрсететін персоналдың қауіпсіздігін дербес қамтамасыз ете
алмайды, оларды негізгі құралдармен бірге олардың қорғаныштық əрекетін
күшейту үшін қолданады.
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы негізгі
оқшаулағыш құралдарға оқшаулағыш қарнақтар, оқшаулағыш жəне электр
өлшегіш қысқыштар, кернеу сілтегіштері, оқшаулағыш алынбалы мұнаралар
мен баспалдақтар, т.б., алаңдар жəне т.б., ал 1000 В дейінгі электр
қондырғыларында, көрсетілгендерден басқа, оқшаулағыш тұтқалары бар
диэлектрлік қолғаптар мен аспаптар жатады.
Кернеуі ~1000 В жоғары электр қондырғыларындағы қосымша
оқшаулағыш құралдарға диэлектрлік қолғаптар, боты, кілемшелер,
оқшаулағыш тұғырықтар, ал 1000 В дейінгі электр қондырғыларында
бұлардан басқа диэлектрлік галоштар, кілемшелер, оқшаулағыш тұғырықтар
жатады.
Қоршауға арналған қорғау құралдары (қалқандар, қоршаулар оқшаулайтын бастырмалар, уақытша тасылмалы жерге тұйықтағыштар,
қысқартқыш сымдар жəне т.б.) ток өткізгіш бөліктерді уақытша қоршауға
арналған.
Қосалқы қорғау құралдары (сақтандыру белдіктері, сақтандыру
арқандары, қадауыл, қорғау көзілдіріктері, қолғаптар, шұға костюмдері жəне
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т.б.) биіктен құлаудан, сондай-ақ электр тогының жарық, жылу, механикалық
жəне химиялық əсерінен қорғау үшін қызмет етеді.[26]
3. Электр тогынан зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету
Электр тогының əсеріне түскен адамға алғашқы көмек зардап шегушіні
токтың əсерінен тез босату болып табылады.
Мұны келесідей жасау керек:
- ажыратып-қосқышы (рубильник) немесе басқа ажыратқыш арқылы
токты ажырату немесе сақтандырғышты алып тастау;
- сымды балтамен немесе ток өткізбейтін тұтқасы бар басқа да
құралдармен шабу;
- сымға алдын ала жерге тұйықтағышпен жалғанған жалаң сымды
лақтырып, зардап шегушінің алдындағы электр желісі учаскесін қысқа
тұйықтау;
- зардап шегушіні ток өткізгіш бөліктерден аулаққа алып шығу немесе
одан электр сымдарын тартып алу.
Токтың əсеріне түспеуді жəне зардап шегушінің токты өшіру кезінде
құлап кетпеуін жəне механикалық жарақат алмауын қадағалау қажет. Егер
кернеу 1000 В аспайтын болса, зардап шегушіні жіптермен, таяқпен жəне тіпті
қолмен, оның құрғақ киімінен жұлқып, тартып алуға болады, қолға
диэлектрлік қолғаптарды киюге (оқшаулауға) немесе оны құрғақ киіммен
(шарфпен) орауға болады. Қорғалмаған қолмен зардап шегушінің жалаңаш
денесіне, оның аяқ киіміне, металл бөлшектеріне немесе дымқыл күйінде
жанасуға болмайды. Ток кернеуі 1000 В жоғары болса, зардап шегушіні
қарнақпен, қысқышпен тартып, аяқтарын ботымен, галоштармен оқшаулауға
болады. Электр тогынан зардап шеккен адамға дəрігерді шақыру керек.
Дəрігердің келуін күтпестен, дереу дəрігер келгенге дейінгі көмек көрсету
керек. Электр жарақаты аса қауіпті: тоқтан босатылғаннан кейін зардап
шегушінің жағдайы бірден жақсарғанымен, содан кейін ол күрт нашарлауы
мүмкін [27].
Практикалық тапсырма
1.Электр тогынан қорғау тəсілдерін (жерге қосу, нөлдеу) зерделеңіз.
2.Электр қорғау құралдарын, оқшаулағыш қорғау құралдарын зерделеңіз
3.Электр тогынан зардап шеккенге алғашқы көмек көрсету зерделеңіз.
4.Адымдық кернеудің пайда болу себептеріне жəне адымдық кернеу
аймағынан шығу мүмкіндіктеріне назар аудара отырып, адымдық кернеудің
түзілу схемасымен (5-сурет) зерттеңіз. Схеманы сызып көрсетіңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
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Бақылау сұрақтары
1. Адымдық кернеу дегеніміз не?
2. Электр қорғау құралдары қалай бөлінеді?
3. Жерге тұйықтау жəне нөлге келтіру дегеніміз не?
4. Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету тəртібін айтып беріңіз.
№1 зертханалық жұмыс
Тақырып: Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету
Сабақтың мақсаты: зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетудің жалпы
принциптерін жəне алғашқы көмек көрсетудің тəсілдерін зерделеу.
Жабдық: «Максим-II», «Гоша» манекен-тренажері, нормативтік-техникалық жəне
анықтамалық əдебиет, Ж.Аманжоловтың "Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы" оқу
құралы.
Теориялық мəліметтер
Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетудің жалпы
принциптері
Зардап шеккенге дəрігер келгенге дейінгі алғашқы көмектің адамның
өмірін сақтап қалудағы жəне одан əрі денсаулығын қалпына келтірудегі
маңызы зор. Медициналық персонал келгенге дейін көмек көрсету бойынша
бірқатар қарапайым іс-қимылдарды кідіріссіз жүргізе білу көптеген
жағдайларда зардап шегушінің қайтыс болуына жəне ауыр асқынуларға жол
бермейді.
Алғашқы дəрігер келгенге дейінгі көмекті əрбір адам көрсете білуі тиіс.
Сондықтан алғашқы көмек көрсету тəсілдерін оқып-үйренуі тиіс.
Зардап шегушіге алғашқы көмек бірнеше жүйелі кезеңде көрсетіледі.
1. Жағдайды бағалау жəне зақымдаушы фактордың (электр тогының,
температураның, сəулеленудің, механикалық əсердің) əрекетін дереу тоқтату.
2. Зардап шегушіні қауіпті аймақтан одан əрі көмек көрсетілетін жерге
шығару.
3. Зардап шегушінің ауыр жағдайының себептерін, зақымдану сипатын,
тіршілік жəне қайтыс болу белгілерін анықтау.
4. Зақымдану сипаты мен зардап шегушінің жай-күйімен анықталатын
тəсілдерді пайдалана отырып, зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету.
5. Медициналық қызметкерлерді, жедел медициналық көмекті шақыру,
зардап шеккенді емдеу мекемесіне жеткізу. Зардап шегушінің жағдайы ауыр
болған кезде медицина қызметкерлері дереу шақыртылуы тиіс.
Кəсіпорынның, ұйымның əрбір бөлімшесінде дəрігерге дейінгі көмектің
тиімділігі үшін дəрі-дəрмектер, таңу құралдары, қан кетуді тоқтату құралдары
бар медициналық дəрі қобдишасы, дəрігерге дейінгі көмек көрсету ережелері
жазылған плакаттар, дəрі қобдишасын жəне медициналық бекетті іздеуді
жеңілдету үшін сілтегіштер болуы тиіс. Əрбір бөлімшеде дəрі қобдишасын
уақытымен толықтыруға жəне оны тиісті жағдайда ұстауға жауапты тұлға
болуы тиіс. Көмек көрсетудің бірінші кезеңінде зардап шеккен адам оқиға
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орнындағы жағдайды, əсер ететін зақымдаушы фактордың қауіптілік
дəрежесін тез бағалап, өзінің оның əсеріне түспеу мүмкіндігін қарастыруы
қажет. [27]
Қолдан тыныс алдыру. Қолдан тыныс алдырудың мақсаты - ағзадағы
газ алмасуды қамтамасыз ету, яғни зардап шеккен адамның қанын оттегімен
қанықтыру жəне қаннан көмірқышқыл газын шығару.
Қолдан тыныс алдыру тəсілдері. Қолдан тыныс алдырудың көптеген
тəсілдері бар. Олардың барлығы екі топқа бөлінеді: аппараттық жəне қолмен
жасалатын.
Аппараттық тəсілдер тыныс алу жолдарына салынатын резеңке түтікше
немесе зардап шеккен адамның бетіне киетін маска арқылы өкпеден ауаны
үрлеуді жəне жоюды қамтамасыз ететін арнайы аппараттарды қолдануды
талап етеді. Аппараттардың ішіндегі ең қарапайымы -қол портативті аппараты
(2.10-сурет) тыныс алу жолдарынан сұйықтықтар мен шырышты
аспирациялауға (соруға) жəне дем алдыруға арналған. Оның негізгі бөліктері
- қолмен əрекетке келтірілетін шағын басқыш жəне зардап шегушінің аузына
жəне мұрнына тығыз кигізілетін маска.

2.10-сурет. Қарапайым портативті аппаратты қолдану
Қол тəсілдерінің тиімділігі аппараттармен салыстырғанда аздау жəне
анағұрлым көп еңбекті қажет етеді. Бірақ олардың артықшылығы сол -қандай
болмасын құрал-жабдықтарсыз жəне аспаптарсыз, яғни зардап шегушінің
тыныс алу қызметін бұзылған жағдайда дереу орындалады .
Қолданыстағы қол тəсілдерінің ішінде ең тиімділігі жоғарысы "ауыздан
ауызға" дем беру тəсілі. Көмек көрсетуші адам өкпесінен ауаны зардап
шегушінің аузы немесе мұрны арқылы үрлейді.[9]
Жасанды тыныс алуға дайындық. Қолдан тыныс алдыруды бастамас
бұрын, келесі операцияларды тез орындау керек:
- зардап шегушіні қысып тұрған киімнен босату — жағасының
түймесін, галстугын шешу, шалбарын шешу жəне т.б.;
- зардап шегушіні арқасынан көлденең бетке — үстел немесе еденге
жатқызу;
- зардап шегушінің желкесін бір қолмен сүйеп, басын мейлінше
шалқайтып, екінші қолмен оның иегі мойнымен бір сызықта тұрғанша (2.11, б
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сурет) зардап шегушінің маңдайын басу керек (2.11, а сурет).

а)
б)
2.11-сурет. Қолдан тыныс алдыруға дайындық
Адамды бұлай жатқызған кезде тіл көмейге қарай кетіп, осылайша өкпеге ауа
еркін өтуіне жағдай қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, бас осы қалыпта
жатқан кезде адамның аузы ашылады. Бастың осы қалпын сақтау үшін,
жауырын астына бүктелген киімнен білікше салу керек; саусақпен ауыз
қуысын тексеріп, егер бөгде заттар (қан, шырыш жəне т. б.) бары анықталса,
тіс протездерін де алып тастау қажет. Шырыш пен қанды шығару үшін, зардап
шегушінің басы мен иығын жанға бұру қажет (зардап шегушінің иығының
астына өз тізесін қоюға болады), содан кейін мұрын орамал немесе сұқ
саусаққа оралған жейденің шеті арқылы ауыз бен жұтқыншақ қуысын тазарту
қажет. Осыдан кейін басты мейлінше шалқайтып, адамды жоғарыда
көрсетілгендей жатқызу қажет (2.11, б сурет).
Қолдан тыныс алдыру жəне жүрекке массаж жасау тəртібі
Дайындық операциялары аяқталғаннан кейін, көмек көрсетуші ішіне
терең дем тартып, содан кейін зардап шегушінің аузына ауа үрлейді. Бұл ретте
ол зардап шегушінің аузын аузымен, ал саусақтарымен мұрнын қысып тұруы
тиіс (2.12, а сурет). Содан кейін көмек көрсетуші зардап шегушінің аузы мен
мұрнын босатып, артқа шалқайып, қайтадан ішіне дем тартады. Бұл кезеңде
зардап шегушінің кеуде қуысы төмен түсіп, пассивті дем шығару жүреді (2.12,
б сурет). Зардап шегушінің өкпесіне ауаның түсуін əр үрлеген сайын кеуде
қуысының кеңеюі бойынша көзбен қарап бақылайды. Егер ауа үрлегеннен
кейін зардап шегушінің кеуде қуысы түзелмесе, бұл тыныс алу жолдарының
бітеліп қалғандығын көрсетеді. Бұл жағдайда зардап шегушінің аузының
төменгі жағын алға шығару қажет. Ол үшін төменгі жақ бұрыштарын əр
қолдың төрт саусағымен керіп, бас бармақпен шетінен басып тұрып, төменгі
тістері үстіңгі тістерден шығыңқы болып тұруын қамтамасыз ету керек.
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а)
б)
2.12-сурет. Қолдан тыныс алдыруды орындау
2.13 суретте көрсетілгендей, ауыздың төменгі жағын ауызды бас
бармақпен керу арқылы алға шығару оңай. Кейде жақтар безгек əсерінен
қабысып қалатындықтан, зардап шегушінің аузын ашу мүмкін емес. Бұл
жағдайда жасанды тыныс алуды "ауыздан мұрынға" тəсілі бойынша жүргізу
керек, ауаны мұрынға үрлегенде зардап шегушінің аузын жабу керек. Бір
минутта ересек адамға 10-12 рет үрлеу керек (яғни əр 5...6 с сайын). Зардап
шегушінің алғашқы əлсіз дем алуы пайда болған жағдайда, жасанды дем
беруді өз бетімен дем ала бастаған кезде жүргізу керек.[27]
Қолдан тыныс алдыруды терең бірқалыпты тыныс алу қалпына келгенге
дейін жүргізу қажет. Жүрекке массаж жасау үшін кеудені бірқалыпты кеудеге
басу, яғни зардап шегушінің кеуде қуысының алдыңғы бөлігін басу арқылы
жүргізіледі. Нəтижесінде жүрек кеуде мен омыртқа арасында жиырылып, өз
қуыстарындағы қанды теуіп шығарады. Басуды тоқтатқаннан кейін кеуде
клеткасы жəне жүрек түзеліп, жүрек көктамырлардан келетін қанмен
толығады.

2.13-сурет. Тыныс алу жолдары бітеліп қалған кездегі əрекеттер
Қан айналымы оттегіні ағзаның барлық органдары мен тіндеріне қан
жеткізу үшін қажет. Демек, қан оттегімен байытылған болуы керек, ол
жасанды тыныс алу арқылы жеткізіледі. Осылайша, жүрек массажымен бірге
жасанды тыныс алдыру керек.
Жүрек массажына дайындық сонымен бірге жасанды тыныс алдыруға
дайындық болып табылады, себебі жүрек массажы жасанды тыныс алумен
бірге жүргізілуі тиіс.
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Массажды орындау үшін зардап шегушіні арқасынан қатты бетке
(орындыққа, еденге немесе ең болмағанда арқасына тақтай салу) жатқызу
қажет. Сонымен қатар оның кеудесін жалаңаштап, кеудесін қысып тұрған
киімдерді ағыту қажет.
Жүрек массажын орындаушы зардап шегушіге жақын тұрып, оның
үстінен аздап төніп тұруы қажет. Содан кейін уқаланатын орнын (ол кеуденің
жұмсақ шетінен екі саусақтай жоғары болуы тиіс) қарап шығып, қолмен басып
қарап, оған бір қолды алақанын төмен қаратып басып, содан соң бірінші
қолдың үстіне тік бұрышпен екінші қолды қойып, өзінің денесінің салмағын
салыңқырап, зардап шегушінің кеуде қуысын уқалау керек. Көмек
көрсетушінің білек пен иық сүйектері бас тартқанға дейін жазылуы тиіс. Екі
қолдың саусақтары бірге қосылып, зардап шегушінің кеуде қуысына тимеуі
тиіс. Төстің төменгі бөлігін төмен қарай 3-4 см ығыстырып, ал толық
адамдарда 5...6 см төменірек уқалау керек. Уқалау кезіндегі күшті кеуденің
төменгі бөлігіне шоғырландыру керек, өйткені осы тұсы неғұрлым
жылжымалы.
Кеуденің жоғарғы бөлігін басуға, сондай-ақ төменгі қабырғалардың
шеттерін қатты басуға болмайды, өйткені бұл олардың сынуына əкелуі
мүмкін. Кеуде қуысының шетінен төмен (жұмсақ тіндерге) басуға болмайды,
өйткені мұнда орналасқан мүшелер, бірінші кезекте бауыр зақымдалуы
мүмкін.
Кеудеге басу (итеру) секундына 1 рет қайталануы керек. Тез итергеннен
кейін қолы сол күйде шамамен 0,5 с тұрады. Кейін аздап түзеліп, қолды
босатқанымен, оларды кеудеден алмау керек. Зардап шеккен адамның қанын
оттегімен байыту үшін жүрек массажымен бір мезгілде "ауыздан ауызға"
(немесе "ауыздан мұрынға") тəсілі бойынша жасанды тыныс алу қажет. Егер
көмекті бір адам көрсетіп тұрса, келесі тəртіпте көрсетілген операцияларды
жүргізу қажет: зардап шегушінің аузына немесе мұрынына екі рет терең
үрлегеннен кейін-кеуде қуысын 15 рет басу, содан кейін қайтадан екі терең
үрлеу жəне жүрекке массаж жасау үшін 15 рет басу жəне т. б.
Жүректің сыртқы массажының тиімділігі, ең алдымен, ұйқы
артериясындағы кеудеге əрбір басу кезінде пульстің анық білінуінен
байқалады. Пульсті анықтау үшін сұқ жəне ортан саусақтар зардап шегушінің
қадығын басып, саусақтармен айналасын басып, ұйқы артериясын
анықтағанға дейін мойын бетін мұқият зерттеп шығады (8-сурет). Массаж
тиімділігінің басқа белгілері -қарашықтың тарылуы, зардап шегушінің өз
бетімен тыныс алуының пайда болуы, терінің көгеруі мен көрінетін шырышты
қабықтардың азаюы болып табылады. Массаж тиімділігін арттыру үшін
жүректің сыртқы массажы кезінде зардап шегушінің аяғын (0,5 м) көтеру
ұсынылады. Зардап шегушінің аяқтарының бұлай орналасуы дененің төменгі
бөлігінің көктамырынан жүрекке қанның жақсы ағуына ықпал етеді.
Жасанды тыныс алдыру жəне жүрекке сыртқы массаж жасау өздігінен
тыныс алу пайда болғанға дейін жəне жүрек қызметі қалпына келтірілгенге
дейін немесе зардап шегушіні медициналық персоналға тапсырғанға дейін
жүргізілуі тиіс. Зардап шеккен адамның жүрек қызметінің қалпына келуі
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туралы массаж арқылы емес, оның өзіндік пульсінің пайда болуынан көрінеді.
Пульсті тексеру үшін əрбір 2 мин сайын массажды 2-3 с үзеді. Үзіліс кезінде
пульстің сақталуы жүректің дербес жұмысының қалпына келгенінің дəлелі.
Үзіліс кезінде пульс болмаған жағдайда, дереу массажды жалғастыру қажет.
Ағзаның жандануының басқа белгілері (өз бетінше тыныс алу, қарашықтың
тарылуы, зардап шегушіні қолмен жəне аяқпен қозғалуға тырысу жəне т.б.)
пайда болған кезде тамыр соқпаса, жүрек фибрилляциясының белгісі болып
табылады. Бұл жағдайда зардап шегушіге дəрігер келгенге дейін немесе зардап
шегушіні жүрек дефибрилляциясы жүргізілетін емдеу мекемесіне жеткізгенге
дейін көмек көрсетуді жалғастыру қажет. Жолда зардап шеккен адамға
жасанды тыныс алдыруды үзбей жасап, жүрекке массаж жасап, медициналық
персоналға тапсырғанға дейін үздіксіз көмек көрсету керек [27].
Алғашқы көмек көрсету тəсілдері
Қан кету. Қан кету сыртқы жəне ішкі болуы мүмкін. Егер қан жарадан
немесе табиғи тесіктерден сыртқа ағып шығатын болса, онда мұндай қан кету
сыртқы деп аталады, егер ол дененің қуысында жинақталса — ішкі болып
табылады. Артериялық, веналық жəне капиллярлы қан кету деген түрлері бар.
Қысыммен құйылатын артериялық қан кету ең қауіпті, ол ашық қызыл
(алқызыл) түсті жəне жүрек бұлшықетінің жиырылуымен бірге ағып шығады.
Ірі артериялық тамыр (ұйқы, иық, сан артериясы, аорта жəне т. б.) жараланған
кезде қан кету жылдамдығы соншалық, санаулы минут ішінде адам қан
жоғалту салдарынан өліп кетуі мүмкін.
Қан көктамырдан кеткен кезде қара шие түсті, баяу, біркелкі жəне
үздіксіз ағыспен ағады. Ол артериялық қан кетуге қарағанда баяу жүреді,
сондықтан орны толмас өзгерістерге сирек əкеледі. Алайда жарақат алған
кезде, мысалы, мойынның көктамыры мен кеуде қуысы жараланғанда, тыныс
алу кезінде олардың қуысына ауа түсуі мүмкін. Жүрекке қанмен бірге түсетін
ауа көпіршіктері өлімнің себебі болуы мүмкін. Капиллярлы қан кету беткі
жаралар, терінің таяз кесінділері, сызаттар кезінде байқалады. Жарадан қан
баяу тамшылап аққан кезде, қалыпты қан ұю кезінде қан кету өздігінен
тоқтатылады. Қан кету кезінде оны əдеттегі немесе басқыш дəке, бұрау салу
арқылы уақытша тоқтату керек. Артериялық қан кетуді тоқтату үшін қуатты
шаралар қажет, егер артерия шағын болса, онда қысқыш таңғышты қою
жеткілікті болады. Қатты қан кету кезінде ең сенімді тəсіл - қан тамырын
белдік белбеумен, резеңке түтікшемен, берік жіппен жəне т. б. қатты қысу
қажет, бұл қолда бар заттарды қан кеткен орыннан жоғары, аяқ-қолды 2-3
айналдырып, бұрау салу қажет. Қан кету тоқтағанға дейін тамырды қысу
керек. Егер тəсіл дұрыс жасалса, онда жгуттан төмен пульсация
анықталмайды. Бұл бұлшық еттің деформациясын, нервтердің зақымдануын
тудыруы жəне аяқ-қолдың параличінің себебі болуы мүмкін. Қан кетуді
уақытша тез тоқтату үшін бұрау салынған сəтке дейін артерияны зақымданған
жерден жоғары саусақпен қысады. Бұрау салынғаннан кейін зардап шегушіні
дереу емдеу мекемесіне қан кетуді түпкілікті тоқтату үшін жеткізу қажет [10].
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Сонымен қатар, қан кетуді уақытша тоқтату үшін артерияны аяқ-қолды
белгілі бір қалыпта ұстап тұру арқылы қысуға болады. Осылайша, бұғана
астындағы артерия зақымданған кезде шынтақ буындары деңгейінде ұстап
тұрып, қолды арқаға қайыра бұрау арқылы қан кетуді тоқтатады. Венадан қан
кетуді жараның үстіне тығыз салынған, таза дəкемен немесе басқа матамен
жабылған қысқыш таңғыштың көмегімен тоқтатады. Капиллярлы қан кетуді
жарақатқа əдеттегі таңғышты қою арқылы оңай тоқтатуға болады.
Мұрыннан қан кетуді мұрын қырына мұз, қар немесе суық су құйылған
сыйымдылықты салу арқылы тоқтатады, суық суға шыланған орамал, дəке,
сулық жəне т. б. пайдалануға болады. Қан кету қоймаған кезде, мұрынның екі
жартысын мұрын қалқасына саусақпен қысу керек. Мұрынды кемінде 3...5
минут қысып тұру қажет, қажет болса одан да көп ұстап тұруға болады.
Сонымен қатар мұрынның сыртқы жолдарына сутегі асқын тотығы
ерітіндісіне суланған мақта тампондарын енгізуге болады, бұл ретте
науқастың басын бірнеше рет алға еңкейту керек.
Соғылу, созылу, шығып кету. Сіңір созылғанда зақымдалған дене
бөлігін тыныштандыру керек, ол үшін буынға қатты таңғыш салып,
ауырсынуды азайту, ұлпалардың ісінуіне жол бермес үшін, мүмкіндігінше,
жоғары көтеріп, таңғыштың үстіне мұз, суық су жəне т.б. көпіршікті салу
керек.
Сүйек шығып кеткен кезде аяқ-қолды таңғышпен немесе орамалмен
қысып, зақымдалған дене бөлігіне суық нəрсе қою керек. Аяқ-қолдың
зақымдалған бөлігін өз бетіңізбен түзеуге тырыспаңыз, себебі бұның артында
сынған сүйек болуы мүмкін.
Сынықтар ашық жəне жабық болуы мүмкін. Ашық сынықтар жабықтан
да қауіптірек, өйткені оларға лас заттар жəне микробтар тікелей түсіп, ауыр
асқынуларға апарып соқтыруы мүмкін, соңынан сүйектің дұрыс бітуі
қиындап, зардап шегушінің сауығуын қиындататын күрделі асқынуларға əкеп
соғуы мүмкін. Сыну белгілері қатты ауырсыну, аздап қозғалғанның өзінде
қатты ауырады, аяқ қол өзіне сəйкес емес қалыпта тұрады, буыннан шығып
кетеді; сынған жер ісініп, қанталайды, ал аяқ-қолдың қысқаруы да жиі
байқалады. Көмек көрсету кезінде сынған жерге тез шина салу керек,
ауырсынуды басатын дəрілер беру керек. Стандартты шиналар бар, бірақ олар
қолда жоқ болса, сүйектерді бекіту үшін тақтай, таяқ жəне т. б. қолдануға
болады. Материал мүлдем болмаған жағдайда, сынған дене бөлігін дененің сау
бөлігіне қатты қысып байлау керек, мысалы, қолды денеге, сынған аяқты сау
аяққа байлау арқылы орындауға болады. Ашық сынық кезінде бекіту жабық
сынықтағыдай жүзеге асырылады, бірақ ашық сынық кезінде жараның
айналасындағы теріні 3...5% йод ерітіндісін жағып, ал жараны таза
(мүмкіндігінше - стерильді) таңғышпен жабады.[9]
Бас сүйек-ми жарақаттары - мидың шайқалу, ми тінінің бұзылуы
мүмкін бас миының зақымдануы (контузия), сонымен қатар есінен (бірнеше
секундтан бір тəулікке дейін жəне одан да көп уақытқа) тануы, бастың ауыруы,
жүрек айнуы жəне құсу, амнезия (жадының жоғалуы), сөйлеудің бұзылуы,
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сезімталдықтың төмендеуі немесе жоғалуы, мимиканың болмауы жəне т. б.
болуы мүмкін.
Алғашқы көмек таңғыш салу (жара болған жағдайда), толық тыныштық
күйде ұстау болып табылады. Тыныс алу мен жүрек қызметі бұзылғанда
жасанды тыныс алдыру мен жүрекке массаж жасауға кірісу қажет.
Жаралар кесілген, жарылған, жарылған, жыртылған жəне оқпен
атылған болуы мүмкін. Бірінші көмек таңғыш салу болып табылады. Оны
салар алдында жарадан жəне оның айналасында көзге көрінетін ірі бөгде
заттарды алып, жараның айналасындағы теріні 3..5% йод ерітіндісімен өңдеп,
бұл ретте жараның бетін майламау жəне жараның терең қабаттарынан бөгде
денелерді алып тастамау керек. Сонымен қатар, оны стрептоцид ұнтағымен,
антибиотиктермен, антисептикалық заттармен өңдеуге, жақпамай салуға жəне
мақтаны қолдануға болмайды, бұл шіруге алып келуі мүмкін.
Термиялық күйіктер төрт дəрежеге бөлінеді. І-дəрежелі күйік кезінде
күйік қатты ауырсынумен қатар, терінің қызаруы жəне ісінуі пайда болады; ІІдəрежелі күйік кезінде-теріде ішінде мөлдір сұйықтығы бар үлпершектер
пайда болады; ІІІ-дəрежелі күйік кезінде терінің жоғарғы қабаты (эпидермис)
мүлдем жойылып кетежі, жұмсақ жабынды тіндері ісінеді, кернейді, олардың
беті ақшыл түске боялады немесе құрғақ жұқа ашық қоңыр қабықпен
жабылады, IV-дəрежелі күйік кезінде тереңдегі ұлпалар зақымдалып, терінің
беті қарайып, көмірге айналады.
Көмек көрсету кезінде теріні зақымдамау үшін киімді шешкенде өте сақ
болу керек. Киімді шешу үшін оны кесу ұсынылады. Киімді күйік бетінен
жұлқып тартуға болмайды — оны қайшымен кесіп, жара бетіне таңғыш салу
керек. Стерильді таңу материалы болмаған жағдайда күйік бетін таза мақта қағаз матамен жабуға болады [10].
Ескертпе. Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша
практикалық дағдыларды меңгеру үшін "Максим-II", "Гоша" манекентренажерін пайдалану ұсынылады.
"Максим II" тренажері жұмысының сипаттамасы [34]. Жүрек-өкпе
жəне ми реанимациясы тəсілдеріне арналған "Максим II" тренажері алғашқы
көмек көрсету (шұғыл дəрігерге дейінгі көмек) дағдыларын үйретуге жəне
жаттықтыруға арналған. Жүрек-өкпе реанимациясы, жүрекке жанама массаж
жəне жасанды тыныс алдыруды қамтиды, көптеген шұғыл жағдайларда (жүрек
ұстамалары, суға бату, клиникалық өлім жəне т. б.) қолданылады, өйткені
мұндай кездерде тыныс алу тоқтайды жəне жүрек соғуы баяулайды.
Уақытында жүргізілген жүрек-өкпе реанимациясы зардап шеккен адамның
өмірін құтқаруға мүмкіндік береді. Тренажер келесі əрекеттерді жүргізуге
мүмкіндік береді:
- жүрекке жанама массаж;
- өкпені жасанды желдету (бұдан əрі -ӨЖЖ), ол келесі тəсілдермен
жүруі мүмкін: "ауыздан ауызға" жəне "ауыздан мұрынға»;
- пульсті имитациялау;
- таңғыш салу.
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Тренажер қолданып жүргізілетін алғашқы көмектің орындалуы,
элементтері мен əдістерінің дұрыстығы бақылау пультінің жəне жарықтық
индикацияның көмегімен бақыланады:
1. тренажердің дұрыс аударылуын қамтамасыз ету (тыныс алу жолдарын
босату);
2. алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері бойынша жүрекке
жанама массаж жүргізу;
3. "ауыздан ауызға" жəне "ауыздан мұрынға" екі тəсілімен ӨЖЖ өткізу;
4. ұйқы артериясында пульстің болуын бақылау
5. зардап шегушінің көз қарашығының жағдайын тексеру [34].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Тренажерді көлденеңінен қатты нəрсенің үстіне қойыңыз.
2. Торсты бақылау жəне жарық индикациясы пультіне жилет қимасының сол
жағында орналасқан шлейф-кабельдің көмегімен қосыңыз.
3. Пульттің желілік адаптерін 220 В 50 Гц желіге қосыңыз.
4. Пультте "Желі" қуат беру түймесін басыңыз, бұл жағдайда қызыл сигнал
іске қосылады.
5. Тренажердің бетіне гигиеналық бет маскасын, масканың үстіне санитарлық
біржолғы майлықты салыңыз. Гигиеналық бет маскасын қолданар алдында
зарарсыздандыру қажет. Масканы арнайы зарарсыздандыру құралдарын
(аламинол, велтолен, пероксимед жəне т.б.) пайдалана отырып, дайындаушы
зауыттың тренажерге қоса берілген əдістемелік нұсқауларына сəйкес
стерильдеу алдындағы тазартумен біріктірілген зарарсыздандыру жұмысымен
ұштастырған жөн. Тренажермен жұмыс аяқталғаннан кейін қоректендіру іске
қосу түймесін (кнопкасын) өшіру қажет, бұл кезде «Желі» қызыл шамы өшеді
[47].
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсетудің негізгі əдістері мен реттілігі
қандай?
2. Қолдан тыныс алдыру жəне жүрекке массаж қалай орындалады?
3. Қан кетуді қалай тоқтатуға болады?
4. Шығулар, сынықтар жəне басқа да жарақат түрлері кезінде алғашқы көмек
көрсету тəсілдерін атаңыз.
5.Жасанды тыныс алдыру жəне жүрекке массаж жасау тəсілдерін атаңыз.
6. Қан кетуді тоқтату тəсілдерін атаңыз.
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3-ТАРАУ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ ӨНДІРІСТІК
САНИТАРИЯ ЕРЕЖЕЛЕРІ
№5 практикалық жұмыс
Тақырып: Өрт жəне жарылыс қауіпсіздігі
Жұмыс мақсаты: өрт жəне жарылыс қауіпсіздігі бойынша жалпы
сұрақтарды меңгеру.
Жарақтандыру: өртке қарсы құрылғыларды пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтар, Ж. Аманжоловтың "Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік
техникасы" оқу құралы, нормативтік-техникалық жəне анықтамалық əдебиет.
Теориялық мəліметтер
Өрт - бұл адамдар үшін қауіпті жəне материалдық зиян келтіретін, уақыт
пен кеңістікте дамитын бақыланбайтын жану процесі.
Өрт жəне жарылыс қауіпсіздігі – бұл өндірістегі өрттер мен
жарылыстардың алдын алуға жəне оларды жоюға бағытталған
ұйымдастырушылық іс-шаралар мен техникалық құралдар жүйесі.
Өнеркəсіптік кəсіпорындарда, көлікте, тұрмыста болған өрттер адамдар
үшін үлкен қауіп төндіреді жəне үлкен материалдық залал келтіреді.
Сондықтан өрт жəне жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелерінің
мемлекеттік маңызы бар [9].
Өндірістегі өрттер белгілі бір себептермен туындайды, оларды жою өрт
қауіпсіздігі бойынша барлық іс-шаралардың негізін құрайды. Өрттің пайда
болуының негізгі себептері:
- Өртену қаупі бар материалдарды сақтау тəртібін бұзу;
- Жанғыш булардың, газдардың, сұйықтықтардың шығарылуын
тудыратын жабдық жұмысының технологиялық режимдерінің бұзылуы;
- Электр жабдығын пайдалану ережелерін бұзу, оны жарамсыз күйде
пайдалану;
- Ашық отты, газ аспаптарын абайсыз қолдану;
- Ақаулы жарық беру құралдарын, электр сымдарын жəне ұшқындауға,
тұйықталуға апарып соқтыратын құрылғыларды қолдану;
- Электр желілеріне жүктеменің шамадан тыс көп түсуі;
- Заттар мен материалдардың өздігінен жануы;
- Белгіленбеген орындарда темекі шегу;
- От жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу жəне
т.б..
Өрттің қауіпті факторларына мыналар жатады: ашық от, ұшқын,
қоршаған орта мен заттардың жоғары температурасы, улы заттар, жану
өнімдері, жарылыстар, түтін, оттегінің төмен концентрациясы, жарылыс
нəтижесінде пайда болатын факторлар (соққы толқыны, жалын,
конструкциялардың құлауы).
Өрт дамитын кеңістікті шартты түрде 3 аймаққа бөлуге болады:
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Жану аймағы (өрт ошағы) - бұл жалынның диффузиялық алауы
көлемінде жанғыш заттар мен материалдардың термиялық ыдырау немесе
булану процестері өтетін кеңістіктің бір бөлігі. Бұл аймақ ғимараттың
қоршауларымен,
технологиялық
қондырғылардың,
аппараттардың
қабырғаларымен шектелуі мүмкін. Белсенді жану аймағының сыртқы
белгілері жалынның, сондай-ақ бықсыған немесе қызған материалдардың
болуы болып табылады.
Жылулық əсер ету аймағы - бұл жану аймағының айналасындағы
кеңістік, ондағы жылу алмасу нəтижесінде температура қоршаған заттарға
бүлдіруші əсер тудыратын жəне адам үшін қауіпті мəндерге жетеді.
Түтіндеу аймағы - бұл жану аймағымен қабысып жатқан жəне
адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін концентрациялардағы
түтін газдарымен толтырылған кеңістіктің бір бөлігі. Заттардың көріну аймағы
6-12 м, оттегінің концентрациясы 17% - дан кем емес жəне газдардың
уыттылығы түтінге қарсы қорғаныс құралдарынсыз тұрған адамдар үшін қауіп
төндірмейтін болса, қауіпсіз деп саналады [9].
Өрт сөндіру шарттарын анықтайтын өрттердің маңызды параметрлері
өрт жүктемесі мен өрт жүктемесінің жану жылдамдығы болып табылады.
Өрт жүктемесі - үй-жай еденінің ауданына жатқызылған объектідегі
барлық материалдардың массасы. Егер материалдар ашық ауада тұрған болса,
онда олардың массасын беттің ауданына жатқызады.
Өрт жүктемесінің жану жылдамдығы уақыт ағымымен бірге бет
бірлігінен жанғыш материалдар массасының жоғалуымен сипатталады [9].
Жанып жатқан заттар мен материалдардың түріне байланысты өртті
келесідей жіктеуге болады:
"А" класы -қатты заттардың жануы.
А1- бықсып жанумен бірге жүретін қатты заттардың (көмір, тоқыма
өнімдер) жануы.
А2 -бықсымайтын қатты заттардың (пластмасса) жануы.
"Б" класы -сұйық заттардың жануы.
B1 -суда ерімейтін сұйық заттардың (бензин, эфир, мұнай өнімдері),
сұйылтылатын қатты заттардың (парафин, стеарин) жануы.
B2 -суда еритін сұйық заттардың жануы (спирт, глицерин).
"С" класы -газ тəрізді заттардың жануы (тұрмыстық газ, пропан)
"D" класы -металдардың жануы.
D1 -сілтілі металдарды қоспағанда (алюминий, магний жəне олардың
қорытпалары) жеңіл металдардың жануы.
D2 — сирек кездесетін металдардың (натрий, калий) жануы.
D3 — құрамында қосылыстар (металл - органикалық қосылыстар,
гидридтер) бар металдардың жануы.
"Е" класы -электр қондырғыларының жануы
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Практикалық тапсырма
1.Өрттің пайда болуының негізгі принциптерін зерттеңіз.
2.Өрт қауіптілігі дəрежелерімен танысыңыз.
3.Өндірістегі өрт жəне жарылыс көздерін сипаттай отырып, өрттің пайда
болуының негізгі себептерін талдаңыз жəне сипаттаңыз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. ҚР ТЖМ Мемлекеттік өртке қарсы қызметінің жəне өндірістегі
ведомстволық өрт күзетінің жұмысының ұйымдастырылуын сипаттаңыз.
2. Өрттің қауіпті факторларын атаңыз.
3. Өрттің маңызды параметрлерін атаңыз.
4. Өрттің даму динамикасы қандай?
5. Өрт, өрт қауіпсіздігі жəне жарылыс қауіпсіздігі деген ұғымдарға анықтама
беріңіз.
№6 практикалық жұмыс
Тақырып: Жарылыс жəне өрт қауіпсіздігі бойынша технологиялық
орталарды, аймақтарды, ғимараттар мен үй-жайларды жіктеу
Мақсаты: жарылыс жəне өрт қауіптілігі бойынша технологиялық
орталарды, аймақтарды, ғимараттар мен үй - жайларды жіктеу бойынша
білімді меңгеру
Жарақтандыру: Пястолов А.А. жəне т.б. "Электр жабдықтарын
монтаждау, пайдалану жəне жөндеу" оқу құралы, нормативтік-техникалық
жəне анықтамалық əдебиет, интернет-ресурстар.
Теориялық мəліметтер
Өрт-жарылыс қауіптілігі жəне өрт қауіптілігі бойынша технологиялық
орталарды жіктеу технологиялық процесті жүргізудің қауіпсіз параметрлерін
анықтау үшін жүргізіледі. Бұл ретте орталар келесі түрлерге бөлінеді:
- өрт қауіпті-жанатын орта, онда жанғыш орта, сондай-ақ өрт пайда
болу үшін жеткілікті қуатты от алдыру көзі пайда болуы мүмкін.
- өрт-жарылыс қауіпті - тотықтырғыштардың жанғыш газдармен, тез
тұтанатын сұйықтықтардың буымен, жанғыш аэрозольдармен жəне
шаңдармен жанғыш қоспалары пайда болуы мүмкін орта. Мұндай ортада от
алдыру көзі пайда болған кезде өрт немесе жарылыс орын алуы мүмкін.
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- жарылыс қаупі бар орта - жанғыш газдармен, тез тұтанатын
сұйықтықтардың буымен, жанғыш сұйықтықтармен, жанғыш аэрозольдармен
жəне жанғыш шаңдармен немесе талшықтармен ауа қоспаларының түзілуі
мүмкін орта. Жанғыш заттың белгілі бір концентрациясы жəне от алдыру көзі
пайда болған кезде түзілген қоспа жарылуы мүмкін.
- өрт қауіпсіз орта - бұл жанғыш ортасы жəне (немесе) тотықтырғышы
жоқ орта.
Өрт қауіпті жəне жарылыс қауіптілігі бар аймақтарды жіктеу
көрсетілген аймақта өрт-жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электртехникалық жəне басқа да жабдықтардың жасалымын (қорғау дəрежесін)
таңдау үшін жүргізіледі. Келесі аймақтар болып бөлінеді:
- П-I-тұтану температурасы 61о С жəне одан жоғары жанғыш
сұйықтықтар қолданылатын үй-жайларда орналасқан аймақтар;
- П-II -жанғыш шаң немесе талшық бөлінетін үй-жайларда орналасқан
аймақтар;
- П-ІІа -қатты жанғыш заттар қолданылатын үй-жайларда орналасқан
аймақтар;
- П-III -жану температурасы 61о С жəне одан жоғары жанғыш
сұйықтықтар немесе кез-келген қатты жанғыш заттар қолданылатын
ғимараттар, құрылыстар, құрылыстардан тыс орналасқан аймақтар [31].
Ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстар мен үй-жайларды өрт жəне
жарылыс-өрт қауіптілігі бойынша жіктеу өрт дабылы құрылғыларына, өрт
сөндіру құралдарымен жарақтандыруға жəне өрт қауіпсіздігі қағидаларын
белгілеуге қойылатын талаптарды əзірлеу үшін жүргізіледі.
Үй - жайдағы заттар мен материалдардың өрт қауіпті қасиеттеріне,
олардың саны мен қолдану шарттарына сүйене отырып, жарылыс жəне өрт
қаупі бойынша барлық үй-жайлар бес санатқа бөлінеді:
Ажарылу - өрт қауіпті санаты: жанғыш газдарды, жарылу
температурасы 28 С -ден аспайтын тез тұтанатын сұйықтықтарды жарылу
қаупі бар қоспаларды құруы мүмкін мөлшерде пайдалануға қатысты
өндірістер. Олар жанған кезде бөлмеде 5 кПа асатын жарылыстың артық
қысымы дамиды. Бұл санатқа сондай-ақ үй-жайдағы жарылыстың артық
қысымы 5 кПа-дан асатын мөлшерде сумен, ауа оттегімен немесе бір-бірімен
өзара əрекеттескен кезде жарылыс жасауға жəне жануға қабілетті қолдануға
байланысты үй-жайлар жатады.
Осы санаттағы объектілерге мұнай өңдеу жəне химиялық кəсіпорындарды,
жасанды талшықтар фабрикаларының цехтарын, бензин қоймаларын жəне т.
б. жатқызуға болады.
Б жарылыс - өрт қауіпті санаты: жанғыш газдарды, ұшқындау
температурасы 28 С -ден аспайтын тез тұтанатын сұйықтықтарды жарылу
қаупі бар қоспаларды құруы мүмкін мөлшерде пайдалануға қатысты
өндірістер. Олар тұтанған кезде бөлмеде 5 кПа асатын жарылыстың артық
қысымы дамиды. Осы санаттағы объектілерге көмір шаңын жəне ағаш ұнын
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дайындау жəне тасымалдау цехтарын, синтетикалық каучукты өңдеу
цехтарын жəне т. б. жатқызуға болады.
В өрт қауіпті санаты: сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара
іс-қимыл кезінде осы заттар бар үй-жайлар А немесе Б санаттарына жатпайтын
жағдайда ғана жануға қабілетті жанғыш жəне қиын жанатын сұйықтықтарды,
қатты жанатын жəне қиын жанатын заттарды қолдануға байланысты
өндірістер.
Осы санаттағы объектілерге ағаш кесу, ағаш өңдеу, ағаш сүргілеу цехтары,
тоқыма өндірісі цехтарын жатқызуға болады.
Г өрт қауіпті санаты: өңдеу процесі сəулелі жылу, ұшқын жəне
жалынның бөлінуімен қоса жүретін ыстық, қыздырылған немесе балқытылған
күйде жанбайтын заттар мен материалдарды қолдануға байланысты
өндірістер. Сондай-ақ отын ретінде жағылатын немесе кəдеге жаратылатын
жанғыш газдарды, сұйықтықтарды жəне қатты заттарды қолдануға болады.
Осы санаттағы объектілерге термиялық цехтар, қазандықтар, металл
өңдеу кəсіпорындары жатады.
Д өрт қауіпті санаты: суық күйінде жанбайтын заттар мен
материалдарды қолдануға байланысты өндірістер.
Үй-жайлардың санаттарын анықтауды үй-жайдың аса қауіпті (А)
категориялардан қауіптілігі төмен (Д) санаттарға жататынын жүйелі тексеру
жолымен жүргізу керек [31].
Практикалық тапсырма
1. Жарылыс жəне өрт қауіптілігі бойынша технологиялық орта, аймақтар,
ғимараттар мен үй - жайлардың түрлерін зерделеңіз.
2. Ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғызылымдар жəне үй-жайларды өз
саласы бойынша өрт жəне жарылыс-өрт қауіптілігі бойынша талдап, жіктеңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Жарылыс - өрт қауіптілік дəрежесі бойынша үй-жайлар мен ғимараттардың
санаттарын атаңыз.
2. Сіз қандай өрт қауіпті ортаны білесіз?
3. Жарылыс қауіпті ортаны атаңыз.
4. Өрт қауіптілігі бойынша əр санатқа қандай объектілер жатады (А санаты,
Б санаты, В санаты, Г санаты, Д санаты).
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4-ТАРАУ. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНДА
ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІ
№7 практикалық жұмыс
Тақырып: Электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін
жүктелім-рұқсат толтыру
Жұмыс мақсаты: электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін
жүктелім-рұқсат толтыру (наряд-допуск) дағдыларын пысықтау.
Жарақтандыру: электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған
жүктелім-рұқсат
бланкілері,
жүктелім-рұқсат
толтыру
тəртібі,
Ж.Аманжоловтың "Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы" оқу құралы,
нормативтік-техникалық жəне анықтамалық əдебиет.
Теориялық мəліметтер
Жүктелім - рұқсат (наряд-допуск) - жұмысты қауіпсіз жүргізу
жөніндегі, оның мазмұнын, орнын, басталу жəне аяқталу уақытын, қажетті
қауіпсіздік шараларын, бригада құрамын жəне жұмысты қауіпсіз орындауға
жауапты адамдарды айқындайтын арнайы бланкіде құрылған өкім.
Жүктелім - рұқсат беру жүйесі - электр қондырғыларында қауіпсіз
жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. Ұйымдастырушылық
жəне техникалық іс-шаралардан тұрады. Техникалық іс-шаралар жұмыс
орнын дайындау кезінде орындалады.
Сонымен, жүктелім-рұқсат - бұл нені, кім жəне қай уақытта істеу
қажеттігі, сондай-ақ алдын ала орындалуға тиісті қауіпсіздік шаралары
сипатталып жазылған құжат. Яғни, бригада құрамын, жұмыс жетекшісін,
қандай плакаттарды ілуді, қоршауларды қайда қоюды жазады. Ол
жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік пен айқындылықты арттыру,
қателердің ықтималдығын, штаттан тыс жағдайларды төмендету үшін қажет.
Ол екі данада толтырылады.
Жүктелім-рұқсаттар бойынша жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік
үшін жауаптылар:
 Жүктелім-рұқсат беретін тұлға.
 Жұмыстардың жауапты басшысы.
 Жауапты жұмыс жүргізуші (бақылаушы).
 Жұмысқа жіберушілер.
 Жүктелім-рұқсат бойынша жұмысты орындайтын бригада мүшелері.
Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға жүктелім-рұқсат беруге
құқығы бар лауазымды адамдардың жəне жұмыстардың жауапты басшылары
мен жауапты жұмыс жүргізушілері тағайындайтын тұлғалардың тізбесі жыл
сайын жаңартылып, оны ұйымның бас инженері (техникалық директоры)
бекітуі тиіс.
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Жүктелім-рұқсаттар бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға жəне
жүргізуге жауапты тұлғаларға қойылатын талаптар.
Жүктелім-рұқсат беруге құқығы бар тұлғалар, сондай-ақ жауапты
жұмыстардың басшылары, жүктелім-рұқсат бойынша жұмыстардың жауапты
орындаушылары еңбекті қорғау жөніндегі оқулардан жəне білім тексеруден
Еңбекті қорғау бойынша оқыту жəне білім тексеру тəртібіне, ұйым
қызметкерлерінің еңбекті қорғау жөніндегі талаптарына сəйкес өтулері тиіс.
Жүктелім-рұқсаттарды беретін тұлғалар жұмыс жүргізудің қажеттілігін
жəне оларды қауіпсіз орындау мүмкіндігін анықтайды, жүктелім-рұқсатында
көрсетілген қауіпсіздік шараларының дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап
береді.
Орындауға ұйымның бірнеше цехтары мен қызметтері қатысатын
қауіптілігі жоғары жұмыстарға (олар бірлескен жұмыстар деп аталады)
жүктелім-рұқсаттарды ұйымның бас инженері (техникалық директоры)
немесе оның өкімі бойынша оның орынбасарлары немесе ұйымның бас
мамандары беруі тиіс.
Мердігерлік ұйымдар орындайтын қауіптілігі жоғары жұмыстарға
жүктелім-рұқсаттарды мердігерлік ұйымдардың уəкілетті тұлғалары беруі
тиіс. Мұндай жүктелім-рұқсаттарға осы жұмыстар жүргізілетін ұйымның
немесе цехтың тиісті лауазымды адамы қол қоюы тиіс.
Қауіптілігі жоғары жергілікті сипаттағы жұмыстарға жүктелімрұқсаттарды беруді осы жұмыстарды жүргізуге тиісті бөлімшелердің
басшылары мен олардың орынбасарлары жүргізуі тиіс.
Жүктелім-рұқсат берген тұлға жұмыс жүргізу мəселелерінің барлық
кешені: жүктелім-рұқсатта көрсетілген қауіпсіздік шараларының дұрыстығы
мен толықтығы, жөнделетін учаскенің энергия тасымалдағыштар мен
адамдардың денсаулығына қауіпті заттары бар құбырлардан ажыратылуы,
орындаушылардың тапсырылған жұмысқа біліктілігінің сəйкестігі үшін,
оларға нұсқаулық жүргізу жəнемжұмысқа жіберу тəртібі, т.б. үшін жауап
береді.
Аса қауіпті жұмыстардың жауапты басшысы жұмыстардың толық
көлемін, оларды орындау кезінде қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін қажетті ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шараларды белгілеуі,
бригаданың сандық құрамын жəне осы жұмыстарды орындау үшін бригадаға
кіретін адамдардың біліктілігін анықтауы, рұқсат беруші мен жауапты жұмыс
жүргізушіні тағайындауы тиіс.
Қауіптілігі жоғары жұмыстардың жауапты басшысы жұмыстың
жауапты өндірушісіне (бақылаушыға) жəне осы жұмысты орындауға
қатысатын барлық адамдарға жүктелім-рұқсат беру мазмұны бойынша
нұсқаулық жүргізуге; жүктелім-рұқсат беруде көрсетілген қауіпсіздік
шараларының орындалуын тексеруге жəне жұмыстарды жүргізу кезінде жəне
олар аяқталғаннан кейін қауіпсіздік шараларының сақталуын бақылауды
қамтамасыз етуге міндетті.
Жұмысқа жіберуші осы жұмыстар орындалатын бөлімшенің басшы
құрамының тұлғаларынан тағайындалуы мүмкін. Рұқсат беруші жүктелім46

рұқсатта көзделген ұйымдастырушылық, техникалық жəне басқа да ісшаралардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға жəне бригадаға
қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға рұқсат беруге тиіс.
Бригада мүшелерін жұмысқа жіберу кезінде рұқсат беруші:
- жүктелім-рұқсат бойынша жауапты жұмыс басшысының жəне
жауапты жұмыс жүргізушінің, бригада мүшелерінің фамилияларын жəне
тапсырылған жұмыстың мазмұнын тексеруі;
- жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік жағдайлары туралы қауіпқатерлерді есепке алу негізінде бригада мүшелерін хабардар ету,
əрқайсысының
- орындалатын жұмысқа жарамдылығын (қауіпсіздік тұрғысынан жəне
денсаулығына қарай) бригада құрамында қауіпсіздік талаптарын сақтай
отырып, жұмыстарды орындау кезінде бригада мүшелерінің өз міндеттерін
білуін тексеруі;
- объектіні электр, бу, газ жəне басқа да қоректендіру көздерінен
ажырату орнын, монтаж, жөндеу жəне т. б. бөлінген аймақты көрсетуі тиіс.
Жұмыстардың жауапты жүргізушісі (бақылаушы) басшы құрам
тұлғаларынан, сондай-ақ аса қауіпті жұмыстарды орындайтын қызмет
бригадирлерінің қатарынан тағайындалуы мүмкін жəне ол тікелей
орындаушылардың жұмысына басшылық жасауды жүзеге асыруы, бригада
мүшелерінің қауіпсіздік ережелерін сақтауын, жеке қорғану құралдарын
дұрыс пайдалануын, жұмыс кезінде қолданылатын құралдың жарамдылығын,
қоршаулардың, қорғаныс жəне бұғаттау құрылғыларының жəне т. б. болуын
жəне жұмыс жағдайын қадағалауды жүзеге асыруға тиіс.
Ауысым кестесі бойынша қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау
кезінде жұмыстардың жауапты жүргізушісі (бақылаушы) əрбір ауысым үшін
тағайындалуы тиіс.
Жауапты жұмыс өндіруші (бақылаушы) жұмыс жүргізу объектісін
(орнын) жұмысқа жіберушіден қабылдап алып, жұмыс жүргізу кезінде қажетті
қауіпсіздік шараларының дұрыс орындалуына, бригада мүшелеріне нұсқау
берудің толықтығына, жұмыс кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуына,
құрал-саймандардың, қорғау құралдарының, такелаждық құрылғылардың
болуы мен ақаусыздығына, жұмыс орнында орнатылған қоршаулардың,
плакаттардың, бекіту құрылғыларының жəне т. б. сақталуына жауап береді.
Жауапты жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға) қандай да бір басқа
жұмысты орындау мен қадағалауды қоса атқаруға тыйым салынады.
Жұмыстардың жауапты жүргізушілері (бақылаушылар) жөндеу немесе
жедел персонал қатарынан жұмыс жүргізілетін жабдықты жақсы білетін,
бригада мүшелеріне егжей-тегжейлі нұсқаулық жүргізе алатын, жұмыс
жүргізу кезіндегі олардың іс-қимылдарын қадағалауды қамтамасыз етуге
қабілетті, аттестатталған жəне белгіленген тəртіппен осы жұмыстарға
жіберілген цех (учаске) қызметкерлері тағайындалуы мүмкін.
Ерекше жағдайларда, егер бір адамның екі тұлғаның міндеттерін
атқаруына рұқсат берілген болса, бұл өзі ауыстыратын тұлғалардың
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міндеттерін орындауға құқылы. Сонымен бірге жауапты жұмыс өндірушісі
жəне жұмысқа жіберуші міндеттерін қоса атқаруға тыйым салынады.
Жауапты жұмыс жүргізуші жұмыстарға техникалық басшылық жасауға,
жүктелім-рұқсатта, жұмыс жүргізу жобасында жəне жұмыс кезінде
қолданылатын жабдықтарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда
көрсетілген қауіпсіздік шараларының сақталуына жауапты болады.
Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындайтын бригада мүшелері
жұмысқа жіберу кезінде алынған нұсқаулық тармақтарының орындалуына,
жабдықпен, аспаптармен, материалдармен жұмыс істеудің дұрыстығына,
олардың иелігіне берілген қорғау құралдарының дұрыс пайдаланылуына,
өзінің мүмкіндіктеріне сəйкес өз қауіпсіздігіне жəне оның іс-əрекеттерімен
немесе əрекетсіздігімен қозғалатын бригада мүшелерінің қауіпсіздігіне
шаралар қабылдауына жауап береді. [18]
Жүктелім-рұқсат толтыру тəртібі
І-бөлім. "Жүктелім (Наряд)"
1-тармақ. Жұмыстарды атау кезінде жалпыланған атаулардан аулақ болу
керек жəне осы жүктелім-рұқсат бойынша орындалатын жұмыстардың түрін
нақты көрсету керек. Бригада (буын) мүшелері жүктелімде көрсетілген
жұмысты ғана орындауға міндетті. Қандай болмасын қосымша жұмыстарды
орындау қажет болған жағдайда басқа жүктелім-рұқсат жазып беру керек.
Жұмыс орны жұмыс жүргізу орнында нақты, жергілікті бағдарлар бойынша
көрсетіледі. Көрсетілген аймақта бригада мүшелерінің болуына жауапты
орындаушының немесе ол болмаған жағдайда, жұмыстардың жауапты
басшысының қатысуымен ғана рұқсат етіледі. Бұл шартты орындау мүмкін
болмаған жағдайда бригада мүшелері көрсетілген қауіпті аймақтан
шығарылуға тиіс.
2-тармақ. 1-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындау кезінде
қолданылатын материалдар, аспаптар, құралдар, жабдықтар жəне қорғау
құралдары көрсетіледі. Бұл ретте өздері қауіп көзі болуы мүмкін
материалдарға, құрал - саймандарға, құралдарға жəне жабдықтарға (жанаржағар жəне жарылыс қаупі бар материалдар; электрлендірілген,
пневматикалық жəне пиротехникалық құрал-саймандар; өткір жұмыс жүздері
бар аспаптар; ашық айналмалы жəне қозғалмалы жұмыс органдары бар
жабдықтар жəне т.б.) ерекше назар аудару қажет.
3-тармақ. Жұмыстардың қауіпсіздігі мақсатында жүргізілетін ісшараларды санамағанда, осы жұмыс қауіптілігі жоғары жұмыстар санатына
жатқызылған, орындалатын жұмыспен тікелей байланысты емес сыртқы
қызметкерлердің əсеріне жол бермейтін іс-шараларға ерекше назар аудару
қажет. Оларға бірінші кезекте қорғаныштық жəне сигналдық қоршауларды,
экрандарды, сигнал беру құралдарын орнату, қорғаныш жабындарын жəне т.
б. орнату жатады.
Жұмыс істеп тұрған кəсіпорын аумағында жұмыстарды орындау кезінде
бұл тармаққа акт-рұқсатта көрсетілген іс-шараларды енгізу қажет.
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4-тармақ. Жүктелім-рұқсат берудің ерекше жағдайларында жұмыс
уақытында пайда болуы мүмкін сыртқы қауіпті факторлар мен қауіпті
факторлардың көздері, сондай-ақ олардың орналасқан жері көрсетіледі.
Мұнда жұмыс жүргізу аймағындағы немесе оған жақын орналасқан
қолданыстағы жабдық көрсетіледі.
5-тармақ. Жұмыстардың басталу жəне аяқталу уақытын көрсеткен кезде
қызметкерлердің жұмыс аймағында тек көрсетілген уақытта жəне тек жауапты
орындаушының немесе жұмыс басшысының қатысуымен ғана болуы мүмкін
екендігін ескеру қажет.
6-тармақ. Жүктелім-рұқсатты ұйымның бұйрығымен тағайындалған
жауапты қызметкер ғана жазып беруге жəне табыс етуге құқылы.
7-тармақ. Жұмыстың жауапты басшысы жүктелім-рұқсатқа қол қояр
алдында жүктелімдегі жазбалармен, қолда бар нормативтік жəне техникалық
құжаттамамен танысуы, жұмыстың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету
жөніндегі шаралардың толықтығын бағалауы жəне қажет болған жағдайда
оларды нақтылауы жəне толықтыруы тиіс.
8-тармақ. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның аумағында жұмыстарды
орындау кезінде жүктелім-рұқсат беруші тұлға жұмыстардың жауапты
басшысымен бірге еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды
жəне жұмыс жүргізу тəртібін жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның жауапты
тұлғасымен келісімдейді жəне оның қолын қойғызады. Егер жұмыс істеп
тұрған кəсіпорынның аумағында жүргізілмесе, ( * ) белгіленген жол
толтырылмайды.
II бөлім. "Рұқсат беру»
9-тармақ. Жұмыс басталар алдында жұмыстардың жауапты басшысы, ал
жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның аумағында жұмыстарды орындау кезінде
— оның жауапты адамы бригада (буын) мүшелеріне нұсқау береді, онда
орындалатын жұмыс бойынша қауіпсіздік шараларынан басқа, сыртқы қауіпті
жəне зиянды факторлардан жарақат алуды болдырмау жөніндегі қауіпсіздік
шараларын, қауіптілік көздерінің орналасқан жерін, жұмыс жүргізу аймағына
жəне аймақтың өзіне өту жолдарын көрсетеді.
Бұдан басқа, қызметкерлердің авариялық жəне төтенше жағдайлардағы
əрекет ету тəртібі туралы баяндалады, жұмыс жүргізу тəртібі түсіндіріледі.
Жұмысшылар қажетті нормативтік-техникалық құжаттамамен, ЖЖЖ, ЕК
танысады. Нұсқаулық аяқталғаннан кейін жұмыстардың жауапты басшысы
сұрау арқылы материалдың толық игерілуіне тексеру жүргізеді, қажет болған
жағдайда, жұмысты ұйымдастыру жəне қауіпсіз жүргізу бойынша кейбір ісшараларды түсіндіреді. Мақсаттық нұсқаулықтың өткені жүктелім-рұқсатта
қол қою арқылы расталады.
10-тармақ. Нұсқаулықтан өткен жұмысшылардың фамилиялары мен
кəсіптері анық, түзетулерсіз, жүктелім-рұқсатының тиісті бағанына жазылады.
Əр қызметкер қол қою арқылы нұсқаулықтың өткенін растайды. Қандай да бір
түзетулерге немесе қосымша жазуларға жол берілмейді.
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11-тармақ. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның аумағында жұмыстарды
орындау кезінде кəсіпорынның жауапты адамы жұмыс орнын, еңбек
жағдайларын жəне жүктелім-рұқсатта көрсетілген қауіпсіздік шараларының
орындалуын тексереді, жұмысшыларды жұмыс орнына жібереді жəне
жүктелім-рұқсатқа өз қолын қояды.
Егер жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның аумағында жүргізілмесе, ( * )
белгіленген жол толтырылмайды. Жұмыстардың жауапты басшысы
жұмыстардың жауапты орындаушысымен бірге жұмыс орнының жағдайын,
қауіпсіздік шараларының орындалуын тексереді, анықталған кемшіліктерді
жояды жəне рұқсат беру жүктеліміне қол қояды.
12-тармақ. Жұмыстардың жауапты басшысы жұмыстың нақты
басталған уақыты мен күнін қояды жəне жүктелім-рұқсаттың бір данасын
жұмыстың жауапты орындаушысына, екіншісі — жүктелім-рұқсатты берген
тұлғаға тапсырады.
13-тармақ. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыстардың жауапты
орындаушысы жұмыстардың жауапты басшысымен бірге (жұмыс істеп тұрған
кəсіпорынның аумағында жұмысты орындау кезінде кəсіпорынның жауапты
тұлғасының қатысуымен) жұмыстардың орындалуын, жұмыс орнын, бөгде
заттардың болмауын, материалдардың, құралдардың жəне басқа да
факторлардың бар-жоғын тексереді, жұмыстың нақты аяқталу уақыты мен
күнін қояды жəне жүктелім-рұқсатқа өз қолын қояды. Егер жұмыс істеп тұрған
кəсіпорынның аумағында жүргізілмесе, ( * ) белгіленген жол толтырылмайды.
Жұмыстың жауапты орындаушысы жабық жүктелім-рұқсатты
жұмыстардың жауапты басшысына береді. Жауапты басшы жүктелімрұқсаттарды беруді есепке алу журналында жүктелімнің жабылған күнін
көрсетіп, өзінің қолын қойып, жабық жүктелім-рұқсатты жүктелімрұқсаттарды беруге жауапты адамға тапсырады.[18]
Ескертпе: Жүктелім-рұқсат бланкісі қосымшаға (2-қосымша) қоса
беріледі.)
Практикалық тапсырма
1. Жұмыстың теориялық бөлігін оқыңыз.
2. Электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін жүктелім-рұқсатты толтырып,
жүктелім-рұқсаттардың берілуін есепке алу журналына тіркеңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Электрмен жабдықтау құрылғыларын пайдалану кезінде персоналдың
қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі?
2. Персоналды жұмысқа қабылдау кезінде жұмысқа жіберу тəртібі қандай?
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3. Жүктелім-рұқсатсыз қандай жұмыстарды орындауға болады ?
5. Жүктелім-рұқсат беру тəртібі қандай?
6. Тыйым салатын жəне ескерту плакаттарын атаңыз.
7. Бригада құрамын атаңыз.
8. Жұмысқа рұқсат беру қалай рəсімделеді?
9. Басқа жұмыс орнына ауысудың жəне жұмыс аяқталғаннан кейінге көшуді
ресімдеу ерекшеліктері қандай?
10. Жүктелім-рұқсат рəсімдеуге қандай талаптар қойылады?
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5-ТАРАУ. ЭЛЕКТР ОҚШАУЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ
№8 практикалық жұмыс
Тақырып: Электр монтаждау материалдарын зерттеу
Мақсаты: негізгі электр монтаждық материалдар мен бұйымдарды
оқып үйрену. Электр монтаждық бұйымдарды дайындау барысында қандай
материалдар пайдаланылатынын білу.
Жарақтандыру: сымдардың, кабельдердің əртүрлі түрлері, электр
оқшаулағыш материалдар, интернет-ресурстар, электромонтер құралдарының
жиынтығы (бұрауыштар, тістеуіктер, сымдарды тазалауға арналған құралдар).
Теориялық мəліметтер
Электр қондырғыларын монтаждау үшін қолданылатын бұйым
материалдарын төрт негізгі топқа бөлуге болады:
1. Электр кабельдері, сымдар мен баулар
2. Электр оқшаулағыш материалдар мен бұйымдар
3. Металл жəне құбырлар
4. Монтаждық жəне электрқондырғыш бұйымдар мен бөлшектер [1].

а)

б)

5.1-сурет. Электр монтаждық материалдар:
а-электр оқшаулау материалдары, Б-электр кабельдері, сымдар
Электр
оқшаулағыш
материалдар
деп
олардың
арасында
потенциалдардың белгілі бір айырмасы болуына байланысты кернеудегі ток
өткізгіш бөліктерді бір-бірінен электрлік оқшаулау қасиетіне ие материалдар
атайды. Мұндай материалдар (диэлектриктер деп аталатын) тізбекте токтың
ағып кетуіне кедергі жасайтын жоғары электр кедергісімен ерекшеленеді жəне
сонымен қатар поляризация қабілетіне ие (5.1 а-сурет).
Кабельдер мен сымдар электр энергиясын жеткізу жəне тарату үшін,
сондай-ақ əр түрлі элементтер мен электр қондырғыларын қосу үшін қызмет
етеді (5.1 б-сурет). Кабельдер күштік жəне бақылау болып бөлінеді.
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Соңғылары бақылау, сигнал беру, қашықтан басқару жəне автоматика
тізбектерін құруға арналған. Сонымен қатар, арнайы мақсаттағы кабельдер
шығарылады, мысалы тау-кен жұмыстары үшін, кемелік, жылжымалы құрам
үшін жəне т.б.[31]
Кабель герметикалық (металл немесе металл емес) қабыққа жасалған бір
немесе одан да көп оқшауланған ток өткізгіш желілерден тұрады, оның үстіне
төсеу мен пайдалану шарттарына байланысты бронь жəне қорғаныш
жабындары болуы мүмкін (5.2-сурет).

5.2-сурет. Кабель
Кабельдердің негізгі элементтері ток өткізгіш желілер, оқшаулау, қабық,
бронь жəне сыртқы жабындар болып табылады. Мақсатына байланысты жəне
пайдалану шарттарын кабельдердің жекелеген элементтері олардың
конструкциясының болмауы мүмкін. Ток өткізгіш желілер алюминийден жəне
мыстан жасалады.
Кабель желілерін электрлік оқшаулау үшін сіңірілген кабель қағазы,
резеңке, пластмасса (поливинилхлорид, полиэтилен жəне т.б.) қолданылады.
Кабель қағазы жоғары кернеулі кабельдерде қолданылатын негізгі
оқшаулағыш материал болып табылады. Кабельге орағаннан кейін оны электр
оқшаулағыш маймен сіңдіреді.[31]
Барлық резеңкелердің тəн қасиеті олардың үлкен икемділігі болып
табылады, яғни созылу жүктемені алғаннан кейін қалдық ұзартусыз созылу
кезінде созылу қабілеті. Сондай-ақ, резеңкелердің жоғары су өткізгіштігін
жəне газ өткізгіштігін жəне олардың жақсы электр оқшаулағыш
сипаттамаларын атап өткен жөн.
Полиэтилен - ақ немесе ашық сұр түсті мөлдір емес қатты материал.
Полиэтиленнен жасалған бұйымдар қысыммен құю, ыстық престеу жəне
экструзия əдістерімен алынады (сымға полиэтилен оқшаулағышты жағу
кезінде, сондай-ақ оқшаулағыш шлангілер мен түтікшелерді дайындау
кезінде.
Поливинилхлорид ақ түсті ұнтақ болып табылады, одан ыстық
престеумен немесе ыстық қысумен механикалық берік бұйымдар (платалар,
құбырлар жəне т.б.), минералды майлардың, көптеген еріткіштердің, сілтілер
мен қышқылдардың əсеріне төзімді болады. Кабельдердің қабықтары
қорғасын, алюминий, резеңке, пластмасса болуы мүмкін. Олар тоқ өткізгіш
сымдарды жарықтан, ылғалдан, химиялық заттардан жəне қоршаған ортаның
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басқа да факторларынан, сондай-ақ механикалық зақымданулардан қорғайды.
Кабельдердің қорғаныс жабындары əртүрлі төсем жағдайларында пайдалану
кезінде олардың сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз етеді. Осы жағдайларға
байланысты кабельдер броньдалмаған немесе броньды болат ленталармен,
сондай-ақ талшықты материалдардан, пластмассадан жəне т.б. жасалған
сыртқы қорғаныс жабындары бар тік бұрышты немесе дөңгелек мырышталған
сымдармен болуы мүмкін.
Кабель маркаларында мынадай белгілер қолданылады: қабығы-С
(қорғасын), А (алюминий), Н (жанбайтын резеңке), В (поливинилхлоридті);
қорғаныс жабыны – Б (лентадан жасалған бронь), П (жалпақ сымнан жасалған
бронь); сыртқы жабынның болмауы – Г (жалаңаш), сондай-ақ оларда
конструкцияның басқа элементтерінің болуын көрсететін əріптер болуы
мүмкін.[1]
Поливинилхлоридті пластикат-бұл поливинилхлорид ұнтағынан
алынатын икемді рулонды материал. Бұл материал монтаждық сымдардың
негізгі оқшауламасы ретінде, сондай – ақ қорғаныс қабықшаларын-кабель
шлангілерін жасау үшін кеңінен қолданылады. Поливинилхлоридті пластикат
əдетте қара, көк, сары, қызыл жəне басқа түстерге боялған. Одан иілгіш
оқшаулағыш түтіктер мен жабысқақ оқшаулағыш таспалар дайындалады.
Сым бір оқшауланбаған желі немесе бір жəне одан да көп оқшауланған
желі болып табылады, олардың үстіне төсеу мен пайдалану жағдайларына
байланысты металл емес қабық жəне металл немесе металл емес Қорғаныс
жабындары болуы мүмкін. Сымдар оқшауланған жəне оқшауланбаған,
қорғалған жəне қорғалмаған болып бөлінеді. Негізінен əуе желілерін төсеу
үшін қолданылатын оқшауланбаған (жалаң) сымдар алюминий, болат
алюминий, мыс, қола жəне болат болуы мүмкін. Оқшауланған сымдардың тек
алюминий жəне мыс ток өткізгіш желілері болуы мүмкін. Механикалық
əсерлерден, жарықтан жəне ылғалдан қорғау үшін сымдар резеңкеден,
пластмассадан немесе жалған жігі бар металл таспадан жасалған қабықпен
жабылады. Сыртқы қорғаныс қабығы бар сымдар қорғалған деп аталады, ал
қорғаныс қабығы жоқ сымдар қорғалмаған деп аталады [30].
Шнур екі немесе одан да көп оқшауланған иілгіш немесе аса иілгіш
желілерден тұрады, олардың үстіне пайдалану шарттарына байланысты
металл емес қабық жəне қорғаныс жабындары болуы мүмкін. Сымдар
сымдардан көп сымды желілердің иілгіштігімен ерекшеленеді. Сымдар мен
бауларды таңбалауда бірінші А əрпі ток өткізгіш желі – алюминий материалын
көрсетеді (А əрпінің болмауы мыстан тоқ өткізгіш талсым екенін білдіреді).
Екінші əрпі сым, ал үшіншісі – оқшаулау материалы (Р – резеңке, В –
поливинилхлорид, П – полиэтилен).
Сымдар мен баулардың маркаларында басқа əріптер болуы мүмкін,
мысалы: О-өру, Т-құбырлардағы төсеу, П – бөлгіш негізі бар жазық элемент,
Ф – металлдық бүктелген қабық, Г-икемділік жəне т.б.
Сымдар мен кабельдер саны мен қималары, сондай-ақ номиналды
кернеу бойынша ажыратылады. Желі саны бір-бірінен төртке дейін болуы
мүмкін (бақылау кабельдері төрт-тен отыз жеті талға дейін); ал қималар 0,7554

тен 600 мм 2 дейін болуы мүмкін. Сымдар 380, 660 жəне 3000 В айнымалы ток
кабельдерін – 110 кВ дейінгі барлық стандартты кернеулерге дайындайды.[1]
Металл жəне құбырлар. Бұрыштық, жолақтық, табақты жəне дөңгелек
болат түріндегі қара металдардың прокаты түрлі монтаждық бұйымдарды,
йодтар шығарылмайтын бөлшектер мен конструкцияларды жасау үшін,
сондай-ақ электр қондырғыларының элементтерін жерге қосу үшін электр
монтаждық ұйымдардың шеберханаларында ұтымды қолданылады. Электр
монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін шағын жəне орташа өлшемдегі
(қимадағы) бұрыштық тең бұрыштық болат, жолақ болат, табақ болат жəне
болат сым қолданылады. Швеллерлік жəне дөңгелек болаттар сирек
қолданылады.
Болат су-газөткізгіш қарапайым құбырлар электрөткізгіштер үшін
қоршаған орта шарттары бойынша басқа сым түріне жол берілмейтін
жағдайларда ғана қолданылады, мысалы жарылыс қаупі бар немесе химиялық
белсенді ортасы бар химиялық кəсіпорындарда, металлургия өндірістерінде
жəне т. б. Құрғақ, ылғалды, ыстық жəне шаңды үй-жайларда негізінен болат
жұқа қабырғалы электрмен дəнекерленген жəне металл емес құбырлар
қолданылады.
Икемді металл тармақтары (5.3-сурет) кірмелерде жəне электр
жабдықтарында жəне құбыр сымдарының басқа коммуникациялармен
қиылысқан жерлерінде сымдарды қорғау үшін қызмет етеді. Тармақтардың үш
түрін шығарады: РЗ-Ц-Х маркалы мақта-мата нығыздаумен мырышталған
болат таспадан, РЗ-Ц-А маркалы асбесті нығыздаумен мырышталған болат
таспадан жəне мақта-мата нығыздаумен жəне РЗ-АД-Х-Л маркалы мыс
қалайыланған тоқумен алюминий таспадан жасалған. Электр сымдары үшін
болат құбырлардың орнына жиі винипласт, полиэтилен, полипропиленді
полимерлі құбырлар қолданылады.
Винипласт құбырлар төрт түрлі жасалады: жеңіл (Л), орташа жеңіл (С),
Орташа (С) жəне ауыр (Т). Қабырғасының қалыңдығына байланысты
полиэтилен құбырлары жеңіл, орташа, орташа жəне ауыр болып бөлінеді, олар
сондай-ақ төмен жəне жоғары тығыздықтағы (қабырғаларының қалыңдығы аз
соңғылары) болуы мүмкін [27].

5.3-сурет. Икемді металл тармақтары
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Полипропиленді құбырлар екі түрі бар - жеңіл жəне орташа. Метиздербұрандалар, шайбалар, шуруптар, бұрандалар, сомындар. Бұрандалар
жартылай дөңгелек жəне жасырын болуы мүмкін. Шайбалар барлық
стандартты диаметрлі болттарға шығарылады. Қалыпты жағдайдан басқа,
контактілі қосылыстарды күшейту үшін серіппелі шайбалар да қолданылады.
Электр монтаждық жұмыстарды жүргізу кезінде Шина ретінде негізінен тік
бұрышты алюминий жолақтары, ал жобада негізделген арнайы жағдайларда мыс қолданылады. Айнымалы ток 200 А дейін жəне тұрақты ток кезінде
жазық, дөңгелек немесе түтікше Болат қолданылады. Аккумуляторлық үйжайларды шиналауды монтаждау дөңгелек мыс шиналармен орындалады.
Алюминий тікбұрышты шиналар ток өткізгіштерге, тарату
құрылғыларына, құрастыруларға жəне басқа да электротехникалық
құрылғыларға қолданылады. Дəнекер-металл бұйымдарын дəнекерлеуге
арналған түсті металдардан жасалған қорытпа. Электр монтаждау
жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын дəнекерлер екі топқа бөлінеді:
балқу температурасы 400 °С-қа дейінгі пос қалайы-қорғасын маркалары жəне
А, Б жəне ОА-15 қалайы жоқ маркалары. Жұмсақ жəне қатты дəнекерлер де
бар.
Жұмсақ дəнекерге құрамында 3% - ға дейін күміс бар (МЕМСТ 8190-85)
күміс дəнекерлер де жатады. Қатты дəнекерге маркалары ПСР-25, ПСр-45,
ПСр-70, ПСр-71 құрамында 10...70% күміс бар күміс дəнекерлер жатады .
Практикалық тапсырма
1. Теориялық материалмен танысыңыз.
2. Электр монтаждық материалдарды практикада зерделеңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Электр монтаждау материалдары мен бұйымдары қандай топтарға
бөлінеді?
2. Кабель дегеніміз не жəне ол неден тұрады?
3. ВВГ кабелінің маркасын ашып жазыңыз.
4. Кабельдерді оқшаулау қандай болуы мүмкін?
5. Құбырлар қалай жəне не үшін пайдаланылуы мүмкін?
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№2 зертханалық жұмыс
Тақырып: Электр монтаждау жұмыстарында дəнекерлеуді
қолдану
Жұмыс мақсаты: иілгіш сымдардың ұштары мен ұштықтарын
дəнекерлеу технологиясымен танысу.
Жабдық:
дəнекерлегіш,
қалайы,
канифоль,
электромонтер
аспаптарының жиынтығы (бұрағыштар, тістеуіктер, сымдарды тазалауға
арналған құрылғылар), иілгіш сымдар, ПХВ түтіктері, ұштықтар.
Теориялық мəліметтер
Дəнекерлеу - қосылатын бөлшектердің материалына (материалдарына)
қарағанда балқытылған материалдың (дəнекердің) осы бөлшектерінің
арасында балқытудың неғұрлым төмен температурасы бар балқытылған
материалды (дəнекерді) енгізу жолымен əр түрлі материалдардан жасалған
бөлшектердің ажырамайтын қосылуын алу үшін қолданылатын
технологиялық əрекет (5.4-сурет).

5.4-сурет. Дəнекерлеу процесі
Дəнекер-дайындамаларды байланыстыру үшін дəнекерлеу кезінде
қолданылатын жəне балқу температурасына ие байланыстыратын
металдарға қарағанда төмен болатын материал (5.5-сурет.). Қорытпаларды
қалайы, қорғасын, кадмий, мыс, никель жəне басқалары негізінде
қолданады. Металл емес дəнекерлер бар. Дəнекердің қызмет ету мерзімі
пайдаланудағы технологияның жəне қоршаған ортаның дұрыстығына
байланысты. Құрамында қалайы, қорғасын, кадмий, никель, мыс бар
көптеген дəнекерлер бар. Əртүрлі үйлесімде элементтерді дəнекерлеуде
олар əр түрлі қасиеттерге ие.[17]
Флюс-үстіңгі қабаттан дəнекерлеуге тотықтарды жоюға, беттік
керілуін төмендетуге, сұйық дəнекердің ағуын жақсартуға жəне/немесе
қоршаған ортаның əсерінен қорғауға арналған органикалық жəне
бейорганикалық текті заттар (жиі қоспа) (5.6-сурет.).
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5.5-сурет.
5.6-сурет
Дəнекер Дəнекерлеуге арналған флюс
Бөлшектердің дəнекерленетін элементтері, сондай-ақ дəнекер жəне
флюс жанасуға енгізіледі жəне дəнекерлеудің балқу температурасынан
жоғары температурамен, бірақ дəнекерленетін бөлшектердің балқу
температурасынан төмен қызуға ұшырайды. Нəтижесінде дəнекер сұйық
күйге ауысады жəне бөлшектердің бетін сулайды. Осыдан кейін қыздыру
тоқтатылады жəне дəнекер қосылыс жасай отырып, қатты фазаға өтеді.
Дəнекерлеу арқылы əр түрлі құрылғыларды жинауға болады. Сондай-ақ үйде
электр желісін монтаждау кезінде дəнекерлеу қажет емес. Сымдарды
клеммниктерге қосар алдында оларды іске қосу керек.
Флюстер əртүрлі болуы мүмкін. Олар қара металдарды дəнекерлеу үшін,
электр техникасы үшін, алюминий қорытпалары үшін жəне тот баспайтын
қорытпалар үшін сұйық немесе қатты болады. Қосылыс беріктігі көп жағдайда
қосылыс бөлшектерінің арасындағы саңылауға (0,03-тен 2 мм-ге дейін), беттің
тазалығына жəне элементтердің қызу біркелкілігіне байланысты. Тотықты
пленканы алып тастау жəне атмосфераның əсерінен қорғау үшін, сондай-ақ
беттік керілуін төмендету жəне дəнекердің ағуын жақсарту үшін флюстер
қолданылады [17].
Электрондық компоненттердің сипаттамасы
Электрондық компоненттер (радиобөлшектер) – элеектрондық
схемалардың құрамдас бөліктері.
Барлық электрондық компоненттерді екі топқа бөлуге болады: пассивті
жəне белсенді. Олар вольт-амперлік сипаттаманың түрі бойынша анықталады.
Пассивті элементтердің вольт-амперлік сипаттамасы сызықтық сипатқа ие, ал
белсенді вольт-амперлік сипаттамасы сызықты емес сипатқа ие.
Резисторлар (5.7-сурет) - кез келген схеманың барлық элементтері
арасында энергияны қайта бөлу немесе реттеу ретінде пайдаланылатын
радиоэлектрондық құрылғының белгілі бір компоненті. [7]
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5.7-сурет. Резисторлар
Резисторлар негізінен барлық радиоэлектрондық құрылғылардың электр
тізбегіндегі кернеулер мен токтардың алдын ала берілген шамаларын
қалыптастыру үшін қолданылады. Сонымен қатар белгілі бір белсенді
компоненттердің қажетті электр режимдерін құру кезінде, сондай-ақ электр
тізбектерін келісу кезінде қолданылуы мүмкін. Резисторлар электр қуатын
сіңіру үшін немесе генераторлардың жиі берілетін тізбектерінде қолдану үшін
қажет болатын жағдайлар байқалады.
Қазіргі уақытта кеңінен жылжытуға байланысты технологиялық
резисторлар əртүрлі резисторлар жиынтықтарының арасында да кеңінен
таралған. Мұндай жинақтар, əдетте, микросхемалардың арнайы
корпустарында жасалады. Резисторлар тəжірибеде екі жеке топқа – айнымалы
жəне тұрақты резисторларға бөлінеді. Егер резисторлардың тағайындалуына
назар аударсақ, онда жалпы тағайындалған резисторларды, жоғары сапалы,
прецизионды, жоғары вольтты бөліп көрсетуге болады. Айнымалы
резисторлар осы аппаратураның жұмыс істеуі кезінде кедергісі өзгеретін жол
асты жəне реттеу болып бөлінеді. Сондай – ақ резисторлардың бір бөлімшесі
резистивті элементті құру принципі бойынша - сымды, металлофольгалық
жəне сымсыз резисторлар бар. Негізінен қолдану сымсыз резисторлар есебінен
болады. Өз кезегінде бұл класс сондай – ақ органикалық жəне органикалық
диэлектриктер қосылған жұқа пленкалы жəне қалың пленкалы, көлемді
ерекшеліктерді ерекшелеуге болады. Монтаждау тəсілі бойынша кейбір
бөлімше бар, өйткені жекелеген резисторлар қажет жұмыс үшін аспалы
монтаж, баспа монтажы бар. Мұндай монтаждар негізінен микрожиынтық мен
микросхемалар құрамында қолданылады.
Резисторлар жинағы микросхемалар корпустарында, сондай-ақ
микросхемалармен қосылатын корпустарда бір конструкцияға біріктірілген
резисторлардың кейбір жиынтығын білдіреді. Əдетте, олар мақсаты бойынша,
резистивті элемент типі бойынша жəне құрылыста тікелей схемотехникалық
құрылымға қатысты жіктеледі. Айнымалы жəне тұрақты резисторлардан
тұратын аралас жиынтық. Барлық айырмашылық тек тағайындалуға жəне
тікелей қолдануға байланысты.
Конденсатор. Конденсатор сөзі (5.8-сурет) латын тілінен аударғанда
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"нығыздау" немесе "қоюлату" (кейде "жинақтау" кездеседі) деген мағынаны
білдіреді жəне бұл сөздер электр конденсаторларын тағайындаудың мəнін
толық көрсетеді, онсыз бүгінде бірде – бір жоғары технологиялық құрылғы
жұмыс істемейді.
Конденсатор-электр өрісінің зарядын жəне энергия жинақтауға арналған
шағын өткізгіштігі жəне белгілі сыйымдылығы бар екі полюсті құрылғы. Бұл
функцияны орындай отырып, конденсатор екі пластинадан-электродтан
тұратын пассивті компонент болып табылады, олардың арасында өте жұқа
диэлектрик өтеді.

5.8-сурет. Конденсаторлар
Конденсатордың басты сипаттамасы зарядты жинақтауға мүмкіндік
беретін оның сыйымдылығы болып табылады. Конденсаторлардың əр түрінің
параметрлерінде көрсетілген номиналды сыйымдылық ұғымы бар. Бірақ
нақты сыйымдылық-сыртқы жағдайларға жəне көптеген қосымша
факторларға байланысты тұрақты емес. Конденсатордың электрлік қасиеттері
нақты, бірақ номиналды сыйымдылықпен анықталады. [7]
Диодтар. Бір жақты ток өткізгіштігі жəне бір p-n өтпесі бар жартылай
өткізгіш аспаптарды диодтар деп атайды (5.9-сурет). Қазіргі электроникада
жартылай өткізгіш диодтар көп таралған.

5.9-сурет. Диод
Конструкцияның ерекшеліктеріне жəне арналуына байланысты
диодтардың бірнеше негізгі топтары бөлінеді. Шоттки диодтары екінші
импульстік қоректену көздерінде қолданылады. Мұндай диодтар шамамен
үлкен токтарды түзете алады, олардың мəні ондаған амперге жетуі мүмкін.
Диодтардың тағы бір түрі – стабилитрондар. Олардың міндеті электр
схемасының белгілі бір учаскесінде берілген мəннен жоғары кернеуге бермеу.
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Бұл бөлшек шектейтін жəне қорғау функцияларын орындай алады, бірақ олар
тек тұрақты ток тізбектерінде ғана қолданылуы мүмкін. Қосылу кезінде
мұқият болу керек жəне диод полярлығын сақтау керек. Сондай-ақ,
тұрақтандыру кернеуінің немесе оның бөлінуінің деңгейін арттыру үшін
бірнеше стабилитронды дəйекті түрде қосуға болады.
Тиристор – екі тұрақты күйі бар диод, біріншісі-жабық, онда оның
өткізгіштігі барынша аз, ал екіншісі ашық, онда өткізгіштіктің жағдайы
керісінше, өзінің максимумына ұмтылады. Осылайша, тиристор сигналдың
(басқарушы электродтың) əсерінен оған ашық күйден жабық күйге ауысуға
мүмкіндік беретін қақпа болып табылады [6].
Дəнекерлеу
құрылғысын
қолдану.
Электр
монтаждау
жұмыстарындағы дəнекер дəнекерлеумен немесе желімдеумен салыстырғанда
бірқатар артықшылықтарға ие. Дəнекерлеуден өзгеше дəнекерлеу кезінде
жалғанатын бөлшектер жоғары температураға дейін қызынбайды, олардың
құрылымы өзгермейді, бұйымдар қорапқа алынбайды, қолданылатын жабдық
дəнекерлеушінің қол жетімді жəне арзанырақ. Кез келген металдар мен
қорытпалар дəнекерлеумен біріктіріледі. Желімделген дəнекерленген
қосылыстар ыстықтан, суықтан, ылғалдан қорықпайды, тамаша электр
өткізгіштікке ие. Дəнекерлеу тəсілдері көп белгілі. Ең көп таралған дəнекерлеу
дəнекерлеуші (5.10-сурет). [26]
Ашық кілтте, яғни іске қосылып тұрған кезде, дəнекерлегіш қызған
күйінде қалады, оның температурасы қалыпты жұмыс үшін жеткілікті. Кілт
құлыпталған кезде, қыздырғышқа толық қуат түседі, дəнекерлегіш
қалыпталған режимде жұмыс істейді. Мыс желілері бар сымдарды дəнекерлеу
үшін балқу температурасы 1800 – 3000 С қалайы – қорғасын дəнекермен
пайдаланылады.

5.10-сурет. Дəнекерлеуші құрылымы
Тотығудың тотықтарын еріту үшін флюстер қолданылады. Қимасы 2,5
мм дейін иілгіш сымдарды ұштау дəнекерлеудің көмегімен ұштықсыз
орындалады.
Патрондарға,
ажыратқыштарға,
шнур
сымдарының
розеткаларына қосу үшін олардың ұштары тазартылады, ілмектерді талон
2
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бойынша орайды (өзек диаметрі – шаблон бұранда диаметрінен 0,5 мм артық
алады) жəне опалайды. Екінші реттік коммутация сұлбаларында жəне
механикалық беріктікті арттыру үшін күштік тізбектерде, электрлік
жалғаудың сенімділігін арттыру иілгіш сымдардың ұштары желінің ұшына
дəнекерленетін стандартты ұштықтардың көмегімен орындалады.
5.11-суретте ашық ұштарымен зертханалық сымдарды дайындау үлгісі
көрсетілген.

5.11-сурет. Ұштары ашық сымдар
Жұмысты орындау тəртібі
Сымның шетінен пышақпен немесе КСИ – 1 қысқышпен изомерияны
алып тастау (1-2 мин). Сымның қосылыс орны мен ұштарын пышақпен немесе
егеумен жылтырағанша тазарту керек [13].
1. Сымға оқшаулағыштың үстіне ұзындығы 50 мм екі түтік кигізу керек.
2. Ұштар атауызбен қысып, балғамен нығыздалады.
3. Үдемелі режимде 3000 С температураға дейін дəнекерлегіш қыздыру.
Дəнекерлеушінің ұшын пышақпен немесе ілмектен тазартып, канифольмен
жəне дəнекерлеумен иелену керек. Дəнекерлеуді ашық кілтте орындау.
4. Дəнекерлеу орнын флюспен, дəнекермен бұйымда қызмет көрсетілген
саусақпен ерітіп, дəнекердің ұштығы бойынша біркелкі ерігенше 2-5 секунд
бойы қыздырып, салқындатылғанға дейін бұйымды қозғалмайтын күйде
бекітіп қою керек. Жоғары сапалы дəнекерлеудің біртекті құрылымы мен тегіс
монолитті тігістері бар. Дəнекер ыстық ұштарға қатып қалғаннан кейін
полихромды түтікшелерді престеу керек.
5. Дəнекерлегішті өшіріңіз. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
6. Оқытушыға дəнекерлеу əдісімен сымдарға ұштықтардың əртүрлі
түрлерінің орындалған қосылыстарын ұсыныңыз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Ұштары ашық зертханалық сымдарды дайындау операциясының
жүйелілігін атаңыз.
2. Дəнекерлеудің технологиялық əрекетінің реті қандай?
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3. Желі ұшына дəнекерленген стандартты ұштықтар көмегімен орындалған
иілгіш сымдарды ұштау қандай?
4. Қорғасын-қалайы дəнекерлердің балқу температурасын атаңыз?
№3 зертханалық жұмыс
Тақырып: Кабельдер мен сымдардың талсымдарын
жалғау жəне ұштау
Жұмыс мақсаты: желілер мен сымдарды жалғау жəне ұштау тəсілдерін
оқып білу, оларды орындаудың практикалық дағдыларын меңгеру.
Жабдық: кабельдер мен сымдардың түрлері, сомындар, болттар,
термошегімді түтіктер (ТШТ), дəнекерлегіш, канифоль, оқшаулағыш таспа
(мақта-мата), металл шайбалар, электромонтер аспаптарының жиынтығы
(бұрағыштар, тістеуіктер, сымдарды тазалауға арналған құралдар).
Теориялық мəліметтер
Байланыс қосылыстары электр монтаждау жұмыстарының өте
маңызды элементі болып табылады, өйткені кез келген электр
қондырғысының сенімділігі едəуір дəрежеде электр байланысын орындау
сапасымен анықталады. Барлық контактілі жалғауларға, соның ішінде электр
параметрлеріне, конструкцияларға, механикалық факторларға жақсы
төзімділікке, сенімділік пен қауіпсіздікке белгілі бір техникалық талаптар
қойылады.
Электр байланысына қойылатын талаптар:
Механикалық беріктік. Талсымда орнатылған түйіспе (контакт) монтаждау
жəне пайдалану процесінде механикалық əсерлерге төзімді болуы тиіс жəне оның
механикалық қасиеттерін нашарлатпауы тиіс. Контактіге механикалық əсер ету
дəрежесі ток өткізетін желілерді салу тəсіліне, пайдалану жағдайларына жəне басқа
да себептерге байланысты.
Белгілі бір ұзындықтағы түйіспенің электрлік кедергісі осындай
ұзындықтағы тұтас желі кедергісінен 20% артық аспауы тиіс. Егер түйіспе
кедергісі тұтас желінің осындай учаскесінің кедергісінен едəуір көп болса,
түйіспе жағдайын нашарлататын жергілікті қызып кету пайда болады.
Электрохимиялық
коррозияның
болуы
келесі
себептерге
байланысты болуы мүмкін. Əр түрлі металдардан жасалған екі өткізгіштердің
жанасуында, мысалы, алюминий жəне мыстан гальваникалық бу пайда
болады. Теріс электрод-катодты құрайтын материал (алюминий
электротехникада қолданылатын металдардың көпшілігіне қатысты катод
болып табылады) біртіндеп бұзылады. Мұндай жағдайларда электролит
газдармен немесе оның қосылатын металдардың тотықтарымен үйлескен
конденсацияланған ылғал болып табылады.
Электрохимиялық коррозияның алдын алу үшін түйіспелі беттерді
үшінші металмен немесе қорытпамен (мысалы, қалайымен) жабады, түйіспелі
вазелинмен жанасу орындарын майлайды немесе жалғау орнына ауа мен
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ылғалдың түсуін болдырмай, оларды лакпен жабады. Сымдар мен
кабельдердің желілерін жалғау орындарында қайта жалғауды орындауға
мүмкіндік беретін ұзындық бойынша қор қалдыру қажет. Жалғаулар мен
тармақтардың орындары қарау жəне жөндеу үшін қол жетімді болуы тиіс.
Жалғаулар мен тармақталған жерлерді оқшаулау сапасы желінің зауыттық
оқшаулағышының сапасынан кем болмауы тиіс .
Түйіспелі жалғау мен оқшаулауды орындағаннан кейін жалғау
орындары қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізеді. Олар, əдетте, номиналды
токқа жақындаған кезде электр кедергісін немесе кернеудің төмендеуін
өлшейді. Кейде қабылдаушының талабы бойынша жалғаудың қызу
температурасын немесе контактілі қосылыстың номиналды жүктемесі кезінде
оның қоршаған орта температурасынан асып кетуін өлшейді. Қимасы 6 мм2
дейінгі алюминий желілері үшін олардың электр жабдықтарының
шықпаларына қосылу орындарында өткізгіштің ұзақ рұқсат етілген тогы
түйіспелі жалғау арқылы өту кезінде кернеудің төмендеуі қалыпты деп
есептеледі.
Контактілі жалғаудың қызуы рұқсат етіледі, егер қоршаған ауа
температурасы 35 °С болғанда номиналды токтың ұзақ өтуі кезінде кернеуі
660 В төмен қондырғылар үшін өлшенген температурасы 90° С градустан жəне
кернеуі 660 В жоғары қондырғылар үшін - өлшенген температурасы 80 °С
градустан аспайтын болса (сымдар мен кабельдер желілері үшін қоршаған
температура 25° С қабылданады). Қимасы 6 мм2 дейінгі алюминий желілерінің
түйіспелі жалғауларында ток өткен кезде қыздыру температурасы 65 ºС
жоғары болмауы тиіс.
Сымдар мен кабель желілерін қосу тəсілдері
Электр жалғауларды дəнекерлеуді, нығыздауды қолдану, жиналмалы
контактілі жалғауларды жасау арқылы жүргізіледі.
Бұрап жалғау. Сымдарды біріктірудің ең көп таралған тəсілі-бұрап
жалғау (5.12-сурет). ЭҚЕ (ПУЭ) электротехниканың негізгі құжатына сəйкес
("Электр қондырғылар құрылымдық ережесі") бұрап жалғауға мүлдем тыйым
салынған. Дегенмен, бұрап жалғау пісіру жəне дəнекерлеу сияқты
жалғаулардың негізгі кезеңі болып табылады. Бұрап жалғаудың ең басты
артықшылығы - ол ешқандай материалдық шығындарды талап етпейді. Бұрап
жалғау үшін - сымдардың оқшаулағыш қабатын алуға тек пышақ пен
тістеуіктер қажет.
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5.12-сурет. Бұрау əдісі
Бұрап жалғау барысында бір мезгілде бірнеше сымдарды қосуға болады,
бірақ олардың жалпы саны алтыдан аспауы тиіс. Бұраудың негізгі кемшілігі оның сенімсіздігі болып табылады, уақыт өте келе ол əлсірейді. Ол кабель
немесе сым желілерінде қалдық серпімді деформация болуына байланысты.
Бұрап жалғанған орнында өтпелі кедергі артады, ол контактінің бұзылуына
жəне қызуына əкеледі, нəтижесінде сымдардың бұралып жалғанған жері
қызуы мүмкін, тіпті жануы ықтимал. Бұрау арқылы əртүрлі металдардан
жасалған электр сымдарын жалғауға болмайды. Бірақ ерекшелік ретінде тек
мыс сымын алдын-ала дəнекерленген жағдайда ғана, мыс жəне алюминий
сымдарын бұрауға болады. Электротехникада ажырайтын немесе
ажырамайтын жалғаулар ұғымдары бар. Бұрап жалғау бұлардың бір де
біреуіне жатпайды. Ажырайтын жалғауларда кабель (сым) ұштарын бірнеше
рет ажыратумен сипатталады. Бұл бұрап жалғауды бірнеше рет бұрап,
ширатуға болмайды, себебі кезекті бұрап жалғау барысында олар бұзылады.
Бұрап жалғау ажырамайтын жалғау деп атауға болмайды, өйткені онда бұл
үшін беріктілік, сенімділік жəне тұрақтылық ұғымына тəн қасиеттері жоқ
деуге болады. Бұл жағдай бұрап жалғаудың тағы бір кемшілігі болып
табылады. Бұрап жалғау уақытша нұсқа ретінде қолданылады, кейін міндетті
түрде коммутацияның сенімді тəсілдерімен ауыстырылуы тиіс.[12]
Бұрап жалғаудың орындау тəртібі. Бастау үшін 70-80 мм талшық
тазаланады. Барлық коммутацияланатын өткізгіштерді бір уақытта бірбірыңғай бұрап жалғау керек. Оқшаулағыш қабаты аяқталатын жерден бірбірімен желіні бұрап жалғау қате болып саналады. Бұл жерде екі желіні бір
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пассатижпен қысып, екінші жағынан сымның ұштарын басып, сағат тілі
бағыты бойынша айналмалы қозғалыстарды жүргізу қажет. Алынған бұрап
жалғануды мұқият оқшаулау қажет. Ол үшін оқшаулау таспасы (изолента)
қолданылады. Тек қосылымның өзі ғана емес, сонымен қатар сымдардың
оқшаулағышының үстінен 2-3 см кірісу керек. Осылайша, оқшаулаудың
сенімділігі бұрау арқылы қамтамасыз етіледі. Сымдардың қосылуын
термоөткізгіш түтіктер арқылы да оқшаулауға болады (5.13-сурет).
Термошөгу түтіктердін (ТШТ) қолданудың негізгі саласы-ток өткізгіш
сымдарды оқшаулау. Термошөгу түтіктердің сенімді электр оқшаулағыш
қасиеттері мен монтаждық ыңғайлылығы, олардың қалыпты оқшаулау
лентасын сəтті алмастыруға мүмкіндік береді [18].

5.13-сурет. Термошөгу түтіктерін қолдану мысалы
Ол үшін термотүтік алдын-ала жалғанатын желілердің біріне кигізіліп,
сымдарды бұрағаннан кейін түтікшені жалғанған орнына апарады. Жоғары
температураның əсерінен термошөгу түтікше қысылады жəне сымды тығыз
ұстайды, осылайша сенімді оқшаулауды жəне механикалық қорғауды
қамтамасыз етеді. Бұралып жалғау сапалы болу үшін қосылу орнын пісіру
немесе дəнекерлеу арқылы бекіту керек.
Дəнекерлеу. Дəнекерлеу-электр сымдарының балқытылған дəнекер
арқылы жалғануы (5.14-сурет).
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5.14-сурет. Сымдарды дəнекерлеу арқылы қосу
Мұндай байланыс түрі мыс сымдары үшін ең қолайлы. Қазір алюминий
үшін де түрлі флюстер бар, бірақ мұндай дəнекерлеуден қалыс қалған дұрыс.
Бірақ қажет болған жағдайда арнайы флюстерді пайдалануға жəне тіпті
алюминий мыс дəнекерлеуге болады. Сенімділігі бойынша біріктіру
дəнекерлеуге ғана жол береді.
Мыс сымдарын флюспен дəнекерлеу. Жиі қалайы-қорғасын дəнекер
қолданылады, ол дəнекерлеу орнына жағылады. Дəнекерлеу аяқталғаннан
кейін жалғауларды изолентамен оқшаулайды. Қимасы 1,5 мм2-ге дейін
дəнекерлеуді дəнекерлегішпен орындау ұсынылады. Мұндай əдістің
кемшіліктеріне жоғары еңбек сыйымдылығын жатқызуға болады. Дəнекерлеу
белгілі бір дайындық жұмыстарын талап етеді, бұрау алдында сымдар
желілерін алдын ала құлату керек. Жұмыс істеп тұрған беттердің беті
тотықтардан бос жəне мүлдем таза болуы керек[43].
Дəнекерлеуді орындаудың қадамдық процесі:
1. Сым оқшауламасын 40-50 мм алу қажет.
2. Оқшауламасы алынған талсымның учаскелерін егеуқұм қағазының
көмегімен тазалау.
3. Қыздырылған дəнекерлегіш канифольге батыру жəне оларды
тазартылған беттерге бірнеше рет апару
4. Бұрауды орындау
5. Дəнекерлегіш ұшын дəнекерлеуге жақындату
6. Бұралған сымдарды алынған дəнекерлеумен қыздыру, қалайыны
ерітіп, бұралған сымдар арасындағы бос жерлерін біртегіс толтыруы қажет
7. Осылайша, барлық бұралған сымдар қалайымен қапталады, содан
кейін салқындатылады
8. Қатайған дəнекерлеуді спиртпен сүрту жəне оқшаулау керек [35].
Пісіру. Электр сымдарын қосу барынша сенімді болу үшін бұрап
жалғаудың қарастырылған тəсілі міндетті түрде одан əрі пісірумен бекітіледі
(5.15-сурет). Пісіру құрылғысының (паяльник) орнына пісіру аппараты
қолданылады. Бұл əдіс барлық қалғандардың алдында ең қолайлы, өйткені
сенімділік пен сапа бойынша барлық нормативтік талаптарға сəйкес келеді.
Электродтардың ұштарын шарик түзілгенге дейін көмір электродымен
жанаспалы қыздыруға негізделеді (байланыс нүкте) [43].
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5.15-сурет. Сымдарды дəнекерлеу арқылы қосу
Бұл шар қауіпсіз жəне сенімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін
барлық жалғанатын желілердің қорытылған ұштарынан біртұтас тұтас
алынады, ол уақыт өте əлсіреп, тотығады. Пісірудің кемшілігі осындай
жұмыстарды жүргізу үшін белгілі бір білім, тəжірибе, дағдылар жəне арнайы
құралдар қажет, көбінесе мамандарға жүгінуге тура келеді.
Қажетті керек-жарақтар, құралдар мен материалдар:
- шығу кернеуі 24 В дейін болуы тиіс, қуаты 1 кВт кем емес пісіру
инверторы;
- көмір немесе графитті электрод;
- көзілдірік немесе көзді қорғауға арналған маска;
- қолдарды қорғауға арналған дəнекерлік былғары қолғап;
- монтерлік пышақ немесе өткізгіштерден оқшаулау қабатын алуға
арналған стриппер;
- егеуқұм қағазы (қосылатын ток өткізгіш беттерді тазарту үшін);
- пісіру орнын одан əрі оқшаулауға арналған оқшаулағыш лента.
Пісіруді орындау реті:
1. Əрбір жалғанған сымды оқшаулаудан 60-70 мм босату керек
2. Талсымның жалаңаштанған учаскелерін егеуқұм қағазының
көмегімен тазалау.
3. Бұрап жалғауды орындау, ол үшін кесіп алған соң талсым ұшының
ұзындығы 50 мм кем болмауы керек
4. Бұрап жалғау үстінен жерге қосу қысқыштарын бекіту қажет
5. Доғаны тұтату үшін бұрап жалғанған орнының төменгі жағына
электродты жеткізу жəне жалғанған талсымдарға сəл жанастыру қажет. Пісіру
өте тез жүреді.
6. Түйіспелі шары пайда болады, оны суыту үшін біраз уақыт кетеді,
содан кейін оқшаулау лентасымен оқшаулау қажет. Нəтижесінде соңында
дерлік тұтас сым алынады, яғни мұндай байланыс жалғану ең аз өтпелі
кедергіге ие болады.
Сығымдау. Сығымдау əдісінің негізіне қосылғыш гильзаның түтікшелі
бөлігін жергілікті қысымдау принципі, ал қимасы 2,5 — ке дейінгі мыс
сымдарын сығымдау үшін-еспелі қысылу принципі алынды. Сығымдау
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кезіндегі байланыс сапасы қосылғыш гильзалардың, жұмыс құралының
өлшемін дұрыс таңдаумен жəне шоғырсым бетінің тазалығынан жəне
гильзаның ішкі бетінен анықталады.
Алюминий тотығының пленкасын бұзу үшін гильзаға нығыздау
алдында вазелиннің механикалық қоспасынан жəне кварц құмының ұсақ
бөлшектерінен тұратын пастаны енгізу. Кварц құмының бөлшектері нығыздау
процесінде алюминий тотығы пленкасын бұзады, ал вазелин пленканың жаңа
түзілісін болдырмайды.
Алюминий жəне мыс желілерін баспақтау кезінде механизмдердің екі
түрі қолданылады: 5,5-тен 14 кН дейін пуансондағы күштерді дамытатын,
сондай-ақ кН дейін күштерді дамытатын механикалық жəне гидравликалық
баспақ-атауыздар. 5.16-суретте сығымдау процесі көрсетілген, 6-суретте
сығымдау үшін қазіргі заманғы атауыздардың əр түрлі түрлері берілген [29].

5.16-сурет. Сығымдау процесі

5.17-сурет. Сығымдауға арналған атауыздардың əртүрлі түрлері
Пресс-атауыздар (5.17-сурет) гильзаларда алюминий талсымдарын
сығымдауға, сондай—ақ қимасы 4-6 мм2 мыс талсымдарын (Т) типті
ұштықтарда (наконечниктерде) жəне қимасы 1,5-2,5 мм2 мыс талсымдарын
(П) типті кабельдік соңғы ұштықтарда (концевые наконечники) ұштау үшін
арналған [19]. Тұрғын үйлердегі электр монтаждау жұмыстары кезінде
талсымдарды сығымдау үшін ең жиі қолданылатын атауыздар — КСП
атауыздары. Қимасы 2,5-10 мм2 алюминий талсымдарын сығымдауға
арналған гильзаларды таңдау тиісті аспапты іріктей отырып, жалғанатын
жəне тармақталатын талсымдардың жиынтық қимасына байланысты жəне
5.1-кесте бойынша жүзеге асырылады.
Гильзалардың (төлкелердің) көмегімен монтаждау жəне жөндеу
кезінде сығымдауды 5.18-суретте көрсетілген ретпен жүргізеді.
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5.18-сурет. Гильзалар (төлкелер) көмегімен сығымдау
Бір жақты жəне екі жақты сығымдау үшін ток өткізгіш талсымдарды
дайындау, ол оқшаулауды алып тастауды, талсымдарды тазартуды,
гильзаларды кварцевазелинді пастамен майлауды, гильзаға ток өткізгіш
талсымдарды енгізуді білдіреді. Талсымдардың жинақ қимасы кестеде
келтірілген номиналдан аз болған кезде гильзаларға қосымша сымдар
енгізіледі, олар сығымдауға ұшырайтын сымдардың ұшына ұқсас
тазаланады; матрицаның сағасымен жанасу сəтіне дейін немесе
сақтандырғыш құрылғы іске қосылғанға дейін гильзаға пуансонның
қысылуын білдіретін сығымдау процесіне кіреді.
Жаншылудан болатын шұңқырлар гильза осінің бойында бір
сызықта орналасуы тиіс.
5.1-кесте. Сығымдау үшін гильзаларды таңдау
Талсымдарды
ң
жинақ
талсымдар
, мм2
7,5
15
13
26

Гильза
түрі

ГАО-4-1
ГАО-4-2
ГАО-5-1
ГАО-4-2

Қолданылатын механизмге байланысты
құралды таңбалау
ПК-2
ПК-1
КСП
Матр Пуан. Матр. Пуан. Матр. Пуан.
.
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А4
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5
А5

Сығымдау
орнындағы
қалдық
қалыңдығы
, (+0,2 мм)
3,5
3,5
4,5
4,5

Бұрандалы жалғау. Сымдарды жалғау үшін бұрандамалар бұрын жиі
қолданылған, қазір бұл əдіс жоғары кернеулі тізбектерге тəн (5.19-сур.).
Байланыс сенімді болады, бірақ осы əдіспен жалғанған электрлік түйіні тым
үлкен болады. Қазіргі заманғы қораптар шағын жəне ұқсас əдіспен сымдардың
коммутациясына есептелмеген.
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5.19-сурет. Бұрандалы жалғау
Бұл қосылыс əдісі - əртүрлі металдардан жасалған өткізгіштердің
(мысалы, алюминий жəне мыс сымдарды жəне т.б. жалғау) жалғауының
мəңгілік проблемасын шешу тəсілдерінің бірі. Бұрандалы жалғау тіпті
үйлеспейтін талсымдар – жұқа жəне қалың, алюминий жəне мыс, бір
талшықты жəне көп талшықты коммутациялау (байланыстыру) үшін өте
қолайлы. Жалғауларды монтаждау кезінде, мыс жəне алюминий сымдар
арасында анодталған металл шайбаны орнату қажет [26].
Бұрандалы жалғауды орындау тəртібі. Сым талсымдарын тазалау
жəне ұштарын сақина түрінде иіп бұрау қажет. Бұрандамаға болат шайба
киіледі, одан əрі қосылатын сымдардың сақиналары киіледі (бұл олар біртекті
металдан жасалған жағдайда), содан кейін тағы бір болат шайба болады жəне
барлығы сомынмен бұралады. Егер алюминий жəне мыс сымдарды жалғау
орындалған болса, олардың арасында тағы бір қосымша шайбаны
орналастыру қажет. Мұндай жалғаудың артықшылықтары оның
қарапайымдылығына байланысты. Қажет болған жағдайда, бұрандама
құрылымын əрдайым қайтадан шешіп алуға болады. Егер қажет болса, тағы
сым талсымдарын қосуға болады (бұрандаманың ұзындығы қаншалықты
мүмкіндік беруіне қарай). Мұндай түрдегі жалғау ең бастысы-мыс пен
алюминийдің тікелей түйісуіне жол бермеу, олардың арасында қосымша
шайба салуды ұмытпау. Сонда мұндай коммутация түйіні ұзақ жəне сенімді
қызмет етеді. [26]
Ескертпе. Барлық винтті жəне бұрандалы жалғауларды тексеру қажет:
алюминий сымдары үшін - жарты жылда бір рет, мыс сымдары үшін-екі жылда
бір рет жеткілікті.
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Заманауи технологиялар. Көптеген жағдайларда қаралған əдістер
біртіндеп өткенге кетеді. Олардың орнына монтаждық жəне коммутациялық
жұмыстарды жеңілдетіп, жеделдететін зауыттық сым қосқыштары келді:
1. Ішінде құбырлы орындалған жез гильзалары бар клеммалық
қалыптары. Бұл құбырларға сымдардың тазартылған талсымдары салынады
жəне бұрандаларды бұрау жолымен бекітіледі.
2. Ішінде қысқыш серіппелер бар ЖҚҚ қалпақшалары. Қақпақшаға
талсым салынады, содан кейін оны сағат тілі бойынша шағын күшпен
айналдырады, сол арқылы ішіне жалғанатын сымдар сенімді қысылады.
3. Өздігінен қысатын клеммалары. Оларда сымдарды орналастыру
жеткілікті, ал ол қысқыш пластина есебінен автоматты түрде бекітіледі.
4. Иінтіректі орындаудағы клеммниктері. Осындай көп рет
қолданылатын қосқыш элемент. Иінтіректі ғана көтеру, өткізгішті түйіспелі
тесікке салу жəне иінтіректі кері түсіру жеткілікті болатын сенімді бекіту
қамтамасыз етіледі.[35]
Клеммалық қалыптар алюминийден жасалған сымдарға жарық беру
құралдарын қосқан кезде жиі қолданылады (5.20-сурет). Бірнеше рет бұраулар
осындай өткізгіштердің тез тозуына əкеледі, нəтижесінде олардың
ұзындығынан ештеңе қалмайды. Мұндай жағдайларда қалып қажет болады,
өйткені оның көмегімен кабельдің сантиметрлік ұзындығы ғана жеткілікті.

5.20-сурет. Клеммалық қалыптар
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Сымдарды клеммалық қалыптарының көмегімен жалғау:
Бірінші қадам. Сымдардың жалғанатын ұштарынан оқшаулауды
шамамен 0,5 см тазалаймыз.
Екінші қадам. Кабельдерді клеммалық қалыпқа саламыз жəне
бұрандамен қысамыз. Оны аз күшпен тартамыз – алюминий жұмсақ жəне нəзік
металл болып табылады, сондықтанда артық механикалық жүктеме қажет
емес.
Сонымен қатар клеммалар қабырғада жүргізілген ақаулы сынған
кабельдерді жалғау үшін өте жақсы келеді, бұл жағадайда жаңа сымдарды
жүргізу орынсыз болып табылады, ал өткізгіштердің қалған ұзындығы басқа
əдістермен жалғауды орындау үшін жеткіліксіз.
Ескертпе. Қалыптарды тек тарату қорабына орнатылған жағдайда ғана
сылауға болады
"Жаңғақ" ұстатқыш жалғаулар. Кейде алюминий жəне мыс
сымдарды жалғау қажеттілігі туындайды. Мұндай жағдайларда "жаңғақ"
ұстатқыш жалғауларды қолдану ұсынылады (5.21-сурет).

5.21-сурет. "Жаңғақ" ұстатқыш жалғаулар.
Бұл түрдегі жалғаулар үш пластинадан тұрады, олардың арасында
сымдар қысылады. Осы қосылыстың артықшылықтарының бірі - шығатын
сымды жалғау үшін магистралды ажырату қажеттілігінің болмауы. 2
бұрандамаларды жай ғана бұрау, екі пластина арасында сым салу жəне
бұрандамаларды орнына бұрау жеткілікті. Жеткізуші сым орталық жəне
қалған пластина арасында салынады. Байланыс дайын.[35]
ЖҚҚ қалпақшалары. ЖҚҚ қалпақшалары — бұл қосқыш
оқшаулағыш қысқыштар, олар жануды қолдамайтын пластикаттан жасалған
(5.22-сурет).

5.22-сурет. ЖҚҚ қалпақшалары
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Мұндай қалпақшалардың ішінде металдан жасалған конустық серіппе
орналасады. Оларды аздаған күшпен бұраумен бұрған кезде, серіппе
жылжиды жəне сымдарды қысады, ал пластиктен жасалған қабық сенімді
электр оқшаулауды, сондай-ақ механикалық жəне өртке қарсы қорғауды
береді. ЖҚҚ қалпақшалары - ішінде бұрандасы бар металл төлкелерден
тұратын конустық бөлшектер болып табылады. Бұл бөлшекке екі сым салу
жəне оны бір-екі рет бұраудан соң сымдар сенімді қосылады. Қажет болған
жағдайда, бұл жалғауды проблемасыз қайтадан бөлшектеп шешіп алуға
болады.
Сондай-ақ мыс сымдарының шоғырын жалғауға жəне бекітуге арналған
жапырақшалары бар (ЖҚҚ-Л) қосатын оқшаулағыш қысқыштар бар. Корпус
иінтіректі ұлғайту үшін жапырақшаларға ие (5.23-сурет).

5.23-сурет. Жапырақшалары бар жалғағыш оқшаулағыш
қысқыштар (ЖҚҚ-Л)
WAGO өздігінен қысатын клеммалар. Серіппелі қысқыштармен
жабдықталған түрлендірілген клеммалар жақында ғана пайда болды (5.24сурет).

15.24-сурет. WAGO өздігінен қысқыш клеммалар
Қалыптар бір рет қолданылатын (өткізгіштер оларды одан əрі алу
мүмкіндігінсіз салынады) жəне көп рет қолданылатын (кабельдерді жеткізуге
жəне қоюға мүмкіндік беретін иінтірекпен жабдықталған) түрлері бар. WAGO
əмбебап өздігінен қысатын клеммалар 50 Гц жиілігімен жəне 380 В кернеуімен
айнымалы ток тізбектеріндегі бір талсымды жəне жіңішке талсымды мыс
сымдарды жалғауға жəне тармақтауға арналған. Ток өткізетін сымдарды
жалғаудың ыңғайлы бұрандамасыз серіппелі механизмі бар. WAGO
қысқыштарын пайдалану байланыс орнында қызуды болдырмастан,
байланыстың сенімділігіне кепілдік береді.
WAGO клеммалары келесі артықшылықтарға ие:
- монтаждау үшін қосымша құрылғылар қажет емес;
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əртүрлі сымдарды (алюминий жəне мыс) байланыстыруға болады;
- бір клеммалар шегінде əртүрлі қима сымдарын жалғауға болады;
- кейбір модельдер қайта бөлшектелуі жəне пайдаланылуы мүмкін;
- кейбір модельдер серіппеде жəне тотықтардан алдын алатын ток
жүргізу шинасында майлау арқылы жеткізіледі. Бұл əсіресе алюминий
талсымдарымен жұмыс істеу кезінде маңызды;
- тарату қорабында аз орын алады;
- оқшауланған корпус.
Ескертпе. Мұндай электр техникалық бұйымдар түрін (клеммаларды)
басқа фирмалар да өндіріп, ұсынады. Олар - REXANT, TRIDONIC, Klemsan,
СМЖ жəне т. б. клеммалары. Бұл фирмалардың өнімдері де сапалы жəне
кеңінен қолданысқа ие.
Иінтіректі орындаудағы клеммниктері. Əмбебап оқшауланған
иінтіректі клеммниктер мыс өткізгіштердің кез келген түрін жалғауға
арналған: бір талшықты жəне көп талшықты жіңішке сымды (5.25-сурет).
-

5.25-сурет. Иінтіректі типті клеммниктер
Клеммниктердегі сымдарды қысу қызғылт-сары иінтіректердің
көмегімен жүзеге асырылады. Иінтіректі жабық күйде орналастыруға
арналған клеммник корпусында арнайы ойықтың болуы өткізгіштің кездейсоқ
ажыратылуының сенімді алдын алады.
Ескертпе. Бұл клеммниктерді қолданудың артықшылығы - тізбектің
электр параметрлерін ажыратусыз жəне жалғау оқшауламасын бұзбай
өлшеуге мүмкіндігін береді, тарату қорабындағы қауіпсіздік реті сақталады.
Тармақтағыш. Тармақтағыштар – негізгі сымға бұруды жалғауға жəне
жалғау орнын оқшаулауға арналған. Тармақтағыштарды монтаждау 5.26суретте көрсетілген.
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5.26-сурет. Тармақтағыштарды монтаждау
Тармақтағышты монтаждау үшін тармақтағышты бұру сымына бекіту,
тармақтағыштың қақпағын жабу қажет. Бұл ретте, қалайыланған жезден
жасалған түйіспелі бөлігі сымның оқшауламасын кесіп, оқшаулауды жəне
дəнекерлеуді тазартпастан сапалы жалғауды қамтамасыз етеді. Ал
тармақтағыштың қақпағы тұйықталған жалғау орнын толығымен оқшаулайды
[35].
Қысқыш-тармақтағыштарды
монтаждау.
Қысқыштармақтағыштардың көмегімен монтаждау үшін тармақтағышты негізгі сымға
басу қажет. Бұл ретте қалайыланған жезден жасалған түйіспелі бөлігі сым
оқшауламасын кеседі. Жалғанатын сым тармақтағыш шетінен "вилкарозетка"принципі бойынша НПИ-П немесе НППИ-П ұштығы арқылы
қосылады. Монтаждау қысқыштар-тармақтағыштар 5.27-суретте көрсетілген.

5.27-сурет. Қысқыш-тармақтағыштарды монтаждау
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Жұмысты орындау тəртібі
1. Сымдар мен кабельдерді қосудың жəне монтаждаудың əр түрлі тəсілдерін
зерделеңіз.
2. Жұмыстың теориялық бөлімінде көрсетілген жұмысты орындау тəртібі
бойынша дəнекерлеу, бұрау жəне сығымдау əдісімен сымдар мен кабельдерді
жалғаңыз.
3. Қазіргі заманғы клеммалық қалыптар арқылы сымдарды жалғаңыз. (Осы
тапсырмада сымдарды клеммалық қалыптарының, ЖҚҚ қалпақшаларының,
WAGO өздігінен қысатын клеммаларын, иінтіректі орындаудағы
клеммниктердің көмегімен жалғау, сондай-ақ тармақтағыштар мен
тармақтағыштардың қысқыштарын монтаждау ұсынылады).
4. Дəнекерлеуді өшіру. Жұмыс орнын ретке келтіру.
5. Орындаған жұмысты оқытушыға тексеруге ұсыну.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1.Электр сымдарын белгілеу кезінде орындалуы керек ЭҚЕ (ПУЭ) талаптарын
тізімдеңіз.
2. Кабельдер мен сымдарды жалғаудың қандай тəсілдерін білесіз?
3.Сым талсымдарын сығымдау əдісімен жалғау тəсілдерін атаңыз.
4.Бұрандамалық қосылу əдісімен сым талсымдарын қосу тəсілі қандай
жағдайларда қолданылады?
5.Дəнекерлеу əдісімен сым талсымдарын қосу əдісі қандай жағдайларда
қолданылады?
6.Сымдар мен кабельдердің қандай маркаларын білесіз, олардың
сипаттамаларын сипаттаңыз?
№ 4 зертханалық жұмыс
Тақырып: Ұштықтарды таңдау. Сымдар мен кабельдерді таңбалау.
Жұмыс мақсаты: сымдар мен олардың ұштықтарын таңдау, сымдар
мен кабельдерді таңбалау.
Жабдық: монтаждық сымдар, ұштықтардың (наконечниктердің)
əртүрлі түрлері, оқшаулау таспасы, электромонтер құралдарының жиынтығы
(бұрағыштар, тістеуіктер, сымдарды тазалауға арналған құралдар).
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Теориялық мəліметтер
Монтаждау сымдарын таңбалау. M əрпі əдетте бірінші орынға
қойылады-бұл сымның монтаждық екенін көрсетеді. Бұған белгі таңбасында
М əрпі жоқ пластмасса оқшауламасы бар кейбір сымдардың кірмеуі ерекшелік
болып табылады. Барлық басқа əріптік белгілер оқшаулаудан тұратын
материалды жəне сым құрылғысының басқа қандай да бір ерекшеліктерін
анықтайды, мысалы:
 В-поливинилхлоридті оқшаулау;
 Г-көп сымды талсымдары бар икемді сым;
 Д-екі орамды сым;
 Л-лакталған сым;
 П – полиэтилен оқшаулау;
 С-шыны талшықтан оқшаулау;
 Ц-пленкалы оқшаулау;
 Ш-полиамидті жібектен оқшаулағышы бар;
 E-экрандалған сым (ол соңғы орында тұрған болса)
 Э-эмальданған сым (М əрпінен кейін болатын болса). Монтаж
сымдарын таңбалау мысалдары:
 МГСП (МИШП) - иілгіш, көп сымды, шыны жіптерден оралған жəне
полиэтилен оқшаулағышы бар монтаждық сым;
 МГШДЛ (МИЖЕЛ) - иілгіш, көп сымды, полиамидті жібектен екі
орамалы, лакталған монтаждық сым;
 МШВ (МЖВ) - бір сымды, триацетатты жібектен оралған, поливинил–
хлоридті пластикаттан жасалған тұтас оқшауламасы бар монтаждық сым;
 МШДЛ (МЖЕЛ)- бір талсымды, екі орамды полиамидті жібектен
жасалған, лакталған монтаждық сым;
 МГЦСЛЭ (МИЦШЛЭ) - көп сымды, иілгіш, үлбірлі оқшаулағышы бар,
шыны талшығынан тоқылған, лакталған, экрандалған монтаждық сым [1].
Пленкалы жəне талшықты оқшауламасы бар монтаждық сымдар кернеуі
220 немесе 127 В электр қондырғыларына арналған (МГШ – 24 В маркалы
сым). Қимасының ауданы 0,14 мм2 дейінгі талсымдары бар кейбір сымдардың
жекелеген маркалары тұрақты токтың 500 В дейінгі жəне айнымалы токтың
380 В дейінгі кернеуінде жұмыс істеуге жарамды. Тұтас полиэтилен,
поливинилхлоридті, аралас (талшықты-пластмасса) оқшаулағышы бар
монтаждау сымдары тұрақты токтың 1500 В дейінгі жəне айнымалы токтың
1000 В дейінгі кернеуінде жұмыс істеуге есептелген.
Əмбебап монтаждық сым жоқ. МГТФ, МГШВ, МСТП, МЛТП, МПО,
НВ (1;3;4), ПВ-3 бірнеше негізгі сымдары жəне олардың экрандалған
нұсқалары (аббревиатураның соңында Э əрпінің болуымен ерекшеленеді) бар.
Олардың барлығы (мамандандырылғаннан басқа) оқшаулағыш материалымен
(кабель қабығы) жəне өткізгіштің конструкциясымен (бір талшықты немесе
көп талшықты) ерекшеленеді [1].
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Сымдар мысалдары жəне олардың құрылымы.
МГТФ – ток өткізгіш талсымды монтаждық сым – талсымдары - мыс,
иілгіш, көпсымды, жылуға тұрақты, оқшаулағышы фторопласттан (5.28сурет).
Артықшылықтары: иілгіш, талсымы көптеген жұқа өткізгіштерден
тұратын, өте термотөзімді оқшаулау (дəнекерлеу кезінде ешқашан жабылмайды),
оқшаулау өте тайғақ өзімен жəне басқаларға ұсталып қалмайды.

5.28-сурет. МГТФ сымы
Кемшіліктері: бағасы, өте мықты оқшаулау (үйренбегендіктен нашар
тазаланады), 1 түсі (дене түстес), талшыққа нашар өріледі.
жəне жұптар (тарқатылуға дайын).
МГШВ, МСТП, МЛТП-токөткізгіш талсым - мыс, қалайыланған, көп
сымды (қалайыланған талсым, бұл дəнекерлеу кезінде қызмет етудің қажеті
жоқ дегенді білдйрмейді, бұл өткізгіштің тотығуынан қорғау), мата немесе
шыны талшықты жіптерден жасалған аралық оқшаулағыш, ПВХ негізгі
оқшаулағыш немесе радиациялық тігілген полиэтилен (5.29-сур.) [1].

5.29-сурет. МГШВ, МСТП, МЛТП сымы
Артықшылықтары: иілгіш, аралық оқшаулағышының болуына
байланысты дəнекерлеуге жеткілікті тұрақты, еріп кетпейді.
Кемшіліктері: аз таралған, МГТФ (қалың өткізгіштердің аз санынан
тұратын талсым) қарағанда аз икемді, аралық оқшаулағыштың болуына
байланысты нашар тазаланады, жіптердің қалдықтары, егер оларды алып
тастамаған болса дəнекерлеуге түсіп, байланысты нашарлатады, түстердің
шағын таңдауы (көбінесе ақ, қара, күрең-қоңыр кездеседі), МГТФ-дан жақсы
болғанымен талшықтарға жəне буға нашар өріледі (тарқатылуға бейім).
МПО-токөткізгіш талсым-мыс, қалайыланған, көпсымды, оқшаулағыш
радиациялық-тігілген полиэтилен (5.30-сурет).
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5.30-сурет. МПО сымы
Артықшылықтары: иілгіш, дəнекерлегішпен жылытуға жеткілікті
төзімді, қалыпты ериді.
Кемшіліктері: аз таралған, 1 түсі (түссіз ақ), салыстырмалы түрде төмен
вольтты (радиоəуесқойлық мақсаттар үшін жеткілікті).
НВ4-ток өткізгіш талсым-мыс, қалайы, көп сымды, ПВХ оқшаулағышы
(5.31-сурет).

5.31-сурет. НВ4 сымы
Артықшылықтары: баға, түрлі түсті, жақсы өріледі, жақсы
тазаланады.
Кемшіліктері: МГТФ қарағанда аз икемді, дəнекерлеу кезінде оқшаулау
ериді жəне кабель "өзін-өзі тазартады" (тілмен ұзақ қыздырған сайын,
соғұрлым күшті ериді, жақсы дəнекерлеу дағдылары болмаған кезде проблема
болуы мүмкін).
НВ жəне НВ1 маркалы сымдар көп тармақты (бір сымды өткізгіш) болуы
мүмкін. Олардың артықшылықтары бар, бірақ НВ3 жəне НВ4 мультиталсымы
(көп сымы) бар ыңғайлы сымы тек мультиталсым болуы тиіс.
Монтаждау сымдарын таңдау. Көп жағдайларда МКТФ типті
монтаждық сым қолданылады, өйткені ол сенімді жəне дəнекерлегішпен
кездейсоқ жанасқанда балқымайды.
Аспалы схемаларды макеттеу жəне құрастыру кезінде түрлі түсті НВ4
маркалы монтаждық сым пайдалану ыңғайлы. Сым таңдау кезінде барлық
оқшаулағыш ретінде қолданылатын пластика тозуға ұшырайды жəне мүмкін
қатаюы немесе опырылуы мүмкін, ол өз кезегінде оқшаулауды жəне КБ
зақымдауға алып келуі мүмкін [13].
Монтаждау сымдарының рұқсат етілген кернеуі. Əрбір сым
номиналды кернеуге ие. Мұнда аталған сымдар үшін бұл ~ 600 В айнымалы
жəне ~ 750 В тұрақты ток (МПО, 380 В айнымалы жəне 550 В тұрақты токтан
басқа). Автоматика құралдарын басқару шкафтарын монтаждау үшін, əдетте,
осы жеткілікті. Жоғары үш фазалы кернеулі қуатты жабдықты қосқан кезде
осы параметрді міндетті түрде ескеру қажет.
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Ұштықты орнату. Əртүрлі мақсаттағы сымдарды қосу кезінде ең жиі
операция ұштықты орнату болып табылады. Бұл операция кез келген кабельді
құрастырумен бірге жүреді.
Сымдарға арналған ұштықты орнату дəнекерлеуден басқа барлық
жағдайларда кабельді сенімді қосуға мүмкіндік береді. Бұл бұрандалы жалғау,
цангты немесе серіппелі ұстатқыш болуы мүмкін. Осы нұсқалардың
əрқайсысында, сымдарға арналған ұштық жалғау процесін жеңілдетеді жəне
жеделдетеді.
Сымдарға арналған ұштықты пайдалану келесі артықшылықтарды береді:
 сымның дербес қалайысы сымға арналған ұштықты қалайылаудан
гөрі нашар сапаға ие;
 сымдар ұшы сымның шеткі бөлігінің беріктігін арттырады;
 сымдар үшін ұштықтарды пайдаланған кезде сымның аяқталу
қаттылығы артады;
 жалғау кезінде кабель зақымдануының болмауы;
 ұштықтың пішінін қайталайтын сымды қосу элементін жасау қажет
емес.
Барлық артықшылықтарды ескере отырып, сымдарға арналған
ұштықтарды пайдалану монтаж сапасын арттырады жəне қосылыстың
сенімділігін қамтамасыз етеді. Ал осы бұйымның төмен құнын ескере отырып,
оларды кез келген түрдегі сымдарға қайта бағалау мүмкін емес.
Сымдарға арналған ұштықтардың ең көп таралған нұсқалары - Ү, О
немесе I пішіндегі ұштықтар. Y пішіндегі ұштықтар (5.32-сурет.) қимасы аз
сымдар үшін қолданылады, өйткені олар бекітудің жоғары сенімділігіне ие
емес. О-бейнелі пішіндегі ұштықтар ең талап етілетін жəне сенімді болып
табылады, бірақ олардың кемшілігі кабельдің қосылуы немесе ажыратылуы
бұранда немесе сомынды толық бұраған кезде орын алады. I пішіндегі
ұштықтар сымдарды ұштықсыз қолдануға жол беретін клеммаларда қолдануға
есептелген (5.32-сур.).

а)

б)

в)

5.32-сурет. Ұштықтар түрлері:
а-Y-тəрізді нысаны, б-О-тəрізді нысаны, в-I нысаны
Талсымдар мен сымдарды арнайы ұштықтарды қолдана отырып ұштау
керек. Ұштықтар əртүрлі болады – көп сымды жəне тұтас, алюминий жəне мыс
кабель талсымдары үшін. Сымдарға арналған ұштықтың құрылымы өте
қарапайым. Онда жылжымалы элементтер (бұрандалы ұштықтардан басқа)
қолданылмайды, себебі бұл бірыңғай металл элементі. Сымдар үшін
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ұштықтың нысаны əр түрлі орындаудан тұруы мүмкін, ол қосу əдісіне жəне
қосылыстарға қойылатын талаптарға байланысты [12].
Сымдарға арналған ұштықтар мыстан (қалайымен немесе қалайысыз),
алюминийден немесе алюминий-мыспен дайындалуы мүмкін. Сымдарға
арналған ұштықтардың əрбір түрі белгілі бір сым түріне қосылу жəне қолдану
үлгісіне арналған.
Алюминийлі кабельдің ұштықтары алюминийлі талсымдары бар
кабельдерді ұштау үшін қолданылады. Сығымдау талсымдарына бекітіледі. 35
кВ дейінгі кернеу, талсымдарының қимасы 16-240 мм2 (5.33, а-сурет)
Мыс ұштықтары 2,5-240 мм2 қимасы мыс талсымдары бар сымдар мен
кабельдерді ұштауға арналған, максималды кернеуі 35 кВ дейін. Талсымдарға
сығымдау əдісімен бекітіледі (5.33, б-сур.)
Алюмомысты кабельдік ұштықтар (5.33, в-сурет) алюминий
талсымдарын енгізу жəне енгізу-тарату құрылғыларының мыс шиналарына
жалғау үшін қолданады. Осы ұштықтың артқы бөлігі алюминий, ал ол мыс
жəне осы екі бөлік кез келген өтпелі кедергісіз фрикциялық диффузияның
арқасында қосылған. Алюмомыс ұштықтар сол сығымдау арқылы
құрастырылады.

а)

б)
в)
5.33-сурет. Ұштықтар
А-алюминий, б-мыс, в-мыс-алюминий
Сымдарға арналған ұштықты таңдау
Сымдар үшін ұштықтарды таңдаудың негізгі параметрі қолданылатын
сымның диаметрі (ток өткізетін шоғырсым) жəне ұштықтың қосылатын
бөлігінің нысаны болып табылады. Ажыратудың болжамды жиілігіне,
қосылатын құрылғы түріне, түйіспенің нысаны мен мөлшеріне, сондай-ақ ол
орындалған материалға байланысты сымға ұштық (наконечник) түрі
таңдалады. Сондай-ақ, таңдаудың маңызды факторы-сығымдау немесе
сымның қысылуы болып табылады. Бұл параметрге тек түрі ғана емес,
таңдалған өнімнің параметрлері де байланысты.
Сымдарға арналған ұштықтардың материалы қосылатын сым
материалына байланысты таңдалады. Ұштықты жабу (қалайылау) қажеттілігі
жалғаудың сенімділігіне қойылатын талаптарға байланысты анықталады.
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Сымдарға арналған ұштықтарды монтаждау (сығымдау)
Ұштықтарды сымдармен біріктіру əр түрлі тəсілдермен орындалуы
мүмкін. Екі негізгі əдіс бар:
 механикалық бекіту;
 дəнекерлеу.
Дəнекерлеу тəсілі қуатты кабельдерді қосқан кезде сирек қолданылады.
Механикалық бекіту кейбір параметрлерге бөлінеді:
 матрицалар мен пуансондардағы барлық конструкцияның сығымдаудеформациясы;
 ток өткізетін талсымы бар ұштық пен қысқыш пластинаның негізі
бұрандалы жалғану;
 периметр бойынша қысқыш.
Сымдарға арналған ұштықты сығымдау əртүрлі құралдармен
орындалуы мүмкін. Қолданылатын аспаптарға байланысты сығымдау екі
нұсқаға бөлінеді:
 нүктелі;
 гексагоналды (периметр бойынша).
Барлық периметрі бойынша сығымдау (гексагональды) құйрықшасы
бойынша біркелкі үлестіріледі жəне ұштықтың ток өткізетін талсымымен
жанасуының максималды ауданын жасайды. Сондай-ақ, бұл əдіс
герметизацияның жоғары дəрежесімен сипатталады.
Сығымдауға арналған матрица өткізгішке үшін қолданылатын ұштыққа
сəйкес келетін қатаң ұстамды өлшемінен тұруы тиіс. Ол алты қырға ие.
Токөткізгіш шоғырсым қажетті ұзындықта, оның оқшауламасы құйрықшаның
шетіне жақын болатындай тазартылады. Мыстың шығыңқы бөлігі 1 мм-ден
аспауы тиіс. Талсым артқы ілмектің коннекторына тіреуге дейін толық кіруі
тиіс.
5.2-кесте. Жүктеме тогына байланысты кабель қимасын таңдау
Талс
ымда
р
қима
сы,
мм
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120

Сымдар мен кабельдердің мыс
талсымдары
Кернеуі 220 В
Кернеуі 380 В
I, А
P, кВт
I, А
P, кВт
19
27
38
46
70
85
115
135
175
215
260
300

4,1
5,9
8,3
10,1
15,4
18,7
25,3
29,7
38,5
47,3
57,2
66

16
25
30
40
50
75
90
115
145
180
220
260

Талсымда
р
қимасы,
мм

10,5
16,5
19,8
26,4
33
49,5
59,4
75,9
95,7
118,8
145,2
171,6

2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
83

Сымдар мен кабельдердің
алюминий талсымдары
Кернеуі 220 В Кернеуі 380 В
I, А
P, кВт I, А
P, кВт
22
28
36
50
60
85
100
135
165
200
230

4.4
6,1
7,9
11
13,2
18,7
22
29,7
36,3
44
50,6

19
23
30
39
55
70
85
110
140
170
200

12,5
15,1
19,8
25,7
36,3
46,2
56,1
72,6
92,4
112,2
132

Оқшауланған ұштықтар мен ажыратқыштарды сығымдау тек көп сымды
мыс желілерінде жүргізіледі. Ұштықтың өлшемі сымның қимасына сəйкес
болуы тиіс. Байланыс бөлігінің геометриясы кіріспе ұштық түріне жəне
пайдалану шарттарына сəйкес таңдалады. Қозғалмалы құрамдарда жəне
вибрацияға ұшырайтын жерлерде ашпалы ұштықтарды пайдалануға жол
берілмейді. Талсым ұштығының түтікшелі бөлігінің ұзындығына тең
ұзындыққа тазартылады. Талсымның жеке өткізгіштерінің ыдырауы мен
бүктелуін болдырмау үшін, ұштықтарды орнатудың алдында талсымды сəл
бұрау ұсынылады.
Жұмысты орындау үшін келесі 5.2-кестені қолдану керек.
Жұмысты орындау тəртібі
1 .Монтаждау сымын таңдап, сымның қимасын жəне түрін анықтаңыз.
2. Монтаждау сымдарын таңбалауды жүргізіңіз.
3. Монтаждау сымын ұштауды жүргізіңіз.
4. Механикалық бекіту жəне дəнекерлеу ұштықтарын монтаждауды
орындаңыз. (Бұл тапсырмада əртүрлі ұштықтары бар сымдарды монтаждау
ұсынылады).
5. Орындаған жұмысты оқытушыға тексеру үшін ұсыну.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Сымдар мен кабельдердің мақсаты мен ерекшеліктері қандай?
2. Сымдар мен кабельдердің жіктелуін атаңыз.
3. Сымдардың таңбалануын атаңыз.
4. Ұштықтардың мақсаты мен түрлері, ұштарды пайдаланудың
артықшылықтары қандай?
5. Ұштықтарды монтаждау тəсілдерін атаңыз.
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6-ТАРАУ. ӨЛШЕНЕТІН ШАМАЛАРЫ
СƏЙКЕСТЕНДІРІЛГЕН ӨЛШЕУ АСПАПТАРЫ
№5 зертханалық жұмыс
Тақырып: Тікелей бағаланатын электр өлшеу аспаптарын тексеру
Жұмыс мақсаты: əртүрлі жүйелер мен құрылымдардың электр өлшеу
аспаптарының жұмыс принципімен жəне сипаттарымен танысу. Тікелей
бағалау (көрсететін) техникалық құралдарын тексеру əдістемесін меңгеру.
Жабдық: өлшеу аспаптары (амперметрлер, вольтметрлер, ваттметрлер),
монтаждық сымдар; В. С. Попов "Электр өлшеулер".
Теориялық мəліметтер
Тізбектегі ток Р1 – өрескел жəне Р2 – дəл реостаттарымен реттеледі.
Реостаттардың кедергілерінің қатынасы шамамен 5÷10, номиналды токтексерілген амперметрдің өлшеу шегіне байланысты. Екі реостаттардың
толық кедергісі қоректендіру көзінің кернеуіне жəне амперметрді тексеру
процесінде орнатылуы қажет токтың ең аз мəніне байланысты анықталады.
Айнымалы токта амперметрді салыстырып тексеруді 6.1-сурет сызба
бойынша жүргізу ыңғайлы.
АТР
НТР
АП
а)
В
RД

~220В

б)

А0

НТР
В

АП

Р1

~220В

RД

Р2

А0

6.1-сурет. Автотрансформатор (а) немесе реостат (Б) токты реттеумен
айнымалы токтағы амперметрді тексеру сұлбалары.
Тізбектегі ток зертханалық автотрансформатормен АТр немесе Р1 жəне
Р2 реостаттарымен реттеледі, олар 1÷2 А тогына есептелуі тиіс. Rд қосымша
кедергісі шамамен 0,5÷1 Ом көлемінде таңдалады жəне оның аз мəндерінің
аумағында токты реттеудің бірқалыпты жақсаруына мүмкіндік береді [2].

B

P1

~220В

Vn

Vp

P2

6.2-сурет Вольтметрді тексеру схемасы
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6.2-суреттегі вольтметрді тексеру схемасы тұрақты жəне айнымалы
токпен жұмыс істеу үшін бірдей жарамды. Р1 жəне Р2 реостат кедергісін
0,25÷0,3 А максималды ток кезінде 800÷1000 Ом жəне 60÷100 Ом тəртібінде
таңдайды.
Айнымалы
токтағы
вольтметрді
тексеруді
зертханалық
автотрансформатордың көмегімен жүргізу ыңғайлы (6.3-сурет), ол 250 В дейін
кернеуді қалыпты реттеуге мүмкіндік береді.
ATp
B
~220В
Vn

Vp

6.3-сурет. Айнымалы токтағы вольтметрді тексеру схемасы
Ваттметрді тексеруді аспаптың катушкаларын бөлек қоректендіретін
схемалар бойынша жүргізу ыңғайлы. Бұл схеманы жеңілдетеді, реттеу
тұрақтылығын жақсартады жəне энергия шығынын айтарлықтай азайтады.
Схемаларда сондай-ақ ваттметр тізбектеріндегі ток пен кернеуді бақылауға
мүмкіндік беретін бақылау аспаптарынан-амперметр жəне вольтметрден
тұрады. Бұл аспаптардың дəлдік класы маңызды емес. Тұрақты жəне
айнымалы токтарға арналған ваттметрді тексеру сұлбасы 6.4, 6.5-суреттерде
берілген. Реостаттарды таңдау алдыңғы схемаларға ұқсас.[2]
P1

A

B1
~6÷12B

~120B

*

B2

W
*n

*

W0
V

P2

6.4-сурет. Айнымалы токтағы вольтметрді тексеру схемасы
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НТР

RД

A

B
~220В

*

W
*n

W0

*

P2

V

6.5-сурет. Айнымалы токтағы ваттметрді тексеру схемасы
Жұмысты орындау тəртібі
1. Амперметр немесе вольтметрді тексеру үшін зертханалық
қондырғының сызбасын жинаңыз (сызбаны оқытушы көрсетеді).
2. Тексерілетін аспаптың жұмысқа қабілеттілігіне алдын ала тексеру
жүргізіңіз:
а) Р1 жəне Р2 реостаттарын немесе АТР реттелетін автотрансформаторды
сыналатын аспаптарға берілетін ең төменгі ток немесе кернеуге сəйкес келетін
жағдайға қойыңыз;
б) қуат кернеуін қосыңыз;
в) токтың (кернеудің) номиналды мəнге дейін жəне кері нөлге дейін
бірқалыпты ұлғаюымен аспаптың жебесі бірқалыпты жəне барлық шкала
шегінде секірулері базаларының жылжитындығына көз жеткізіңіз. Егер
аспаптың жебесі жұлқына қозғалса немесе тіпті ілінетін болса, онда аспап
жөндеуді талап етеді жəне одан əрі тексеруге жатпайды.
3. Механикалық нөлдің белгісіне қайтарылмау шамасын анықтаңыз:
а) түзеткішпен аспаптың жебесін механикалық нөлдің белгісіне
орнатыңыз (ток немесе кернеу ажыратылған);
б) қоректі қосыңыз жəне токты (кернеуді) номиналды мəнге дейін
ұлғайтыңыз;
в) токтың (кернеудің) нөлге дейін бірқалыпты азаюымен механикалық
нөлдің белгісіне қайтарылмау шамасын тексеріңіз; нəтижені 6.1 кестеге
"қателік абсолюттік, төмен жүру"бағанына жазыңыз.
4. Тексерілетін аспаптың дəлдігін жəне вариациясын анықтаңыз:
а) токты (кернеуді) бірқалыпты арттыра отырып, сыналатын аспаптың
көрсеткісін бағанның бірінші сандық белгісіне, одан өтпестей етіп келтіріңіз.
б) сыналатын жəне үлгілі аспаптың көрсеткіштерін 6.1-кестеге "жоғары
жүру" бағанына жазыңыз.
в) осындай тəртіппен сыналатын аспаптың көрсеткісін бағанның барлық
қалған цифрланған бөліністеріне дəйектілікпен орнатыңыз жəне нəтижелерін
сол кестеге "жоғары жүріс" бағанына жазыңыз.
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г) токты (кернеуді) бірқалыпты азайта отырып, көрсеткіні кері тізбектегі
сол бөлімшелерге ретпен шығарыңыз жəне үлгілік аспаптың көрсеткіштерін
"төмен жүріс" бағанына жазыңыз.
5. Ваттметрді тексеру үшін зертханалық қондырғының сызбасын
жинақтаңыз (сызбаны оқытушы көрсетеді).
6.1 кесте. Амперметрді (вольтметр) тексеру нəтижелері
N.
р.н.

Үлгілік
көрсеткіштері
н
көрсеткіштері
.
Істер. А(В)

Үлгі аспаптың
көрсеткіштері.
Жоғары
Төмен
жүріс
жүріс
Істер

А(В) Істер

Қателік
Жоғары жүру
абс. салыс.
А(В) А(В) %

Төмен жүру
абс.
салыс.
А(В)

%

Бойы
нша.
орта
ша
А(В)

Вариация
∆Хвар γвар

А(В)

%

6. Тексерілетін аспаптың жұмысқа қабілеттілігіне алдын-ала тексеруді
жүргізу:
а) схеманың барлық реттеуші элементтерін сыналатын ваттметрге
берілетін ең аз ток пен кернеуге сəйкес жағдайға қойыңыз.
б) қорек кернеуін қосыңыз жəне Р2 реостатымен кернеуді номиналға тең
ваттметрде реттеңіз (кернеуді бақылауды вольтметр бойынша жүргізу).
в) токтың номиналды мəнге дейін жəне кері нөлге дейін бірқалыпты
ұлғаюымен аспаптың жебесі бірқалыпты жəне барлық баған шегінде
секірулерсіз жылжитындығына көз жеткізіңіз.
7. Номиналды кернеу кезінде токтың бірқалыпты өзгеруімен
механикалық нөлдің белгісіне қайтарылмау шамасын анықтаңыз (əрі қарай 4п. қараңыз).
8. Тексерілетін ваттметрдің дəлдігін жəне вариациясын анықтаңыз:
а) бақылау вольтметрі бойынша номиналды кернеуді ваттметрге
орнатыңыз;
б) Р1 реостатымен немесе АТр автотрансформаторымен токты
бірқалыпты арттыра отырып, көрсеткіні апарыңыз жəне одан əрі 4-п. қараңыз.
Аспаптардың көрсеткіштерін 6.2-кестеге жазыңыз.
9. Аспапты тексеру нəтижелері бойынша оның нақты дəлдік класын
анықтаңыз.
6.2-кесте. Ваттметрді тексеру нəтижелері
N Ампер
р. метрді
н. ң
көрсеткіш
і
В

Ампе
р
метрд
ің
көрсеткі
ші
А

Үлгілік Үлгілік
көрсеткі ваттметрдің
ші
көрсеткіші

Қателік

Жоғар Төмен
ы жүру жүру
іст
ер.

Вт

іст
ер.

В
т

іст
ер.
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В
т

Жоғары Төмен
жүру
жүру
абс сал абс. салы
.
ыс.
с.
Вт

%

Вт

%

Бойы
ншат. б.
орт.

Вариаци
я
∆Х γвар

Вт

Вт

вар

%

10. Техникалық өлшеуіш құралдардың МЕМСТ 1845-59 талаптарына
сəйкестігіне тексеру жүргізіңіз.
а) көрсеткіштер қателігін анықтаңыз жəне тексерілетін амперметрдің түзету
кестесін құрыңыз.
б) аспаптың нақты дəлдік класын анықтаңыз.
в) аспап көрсеткіштерінің вариациясын анықтаңыз.
11. Сызыңыз:
а) тексерілетін аспаптарға түзету қисықтары;
б) салыстырмалы келтірілген қателіктердің қисықтары.
12. Техникалық вольтметрді, ваттметрді тексеруді жүргізіңіз.
13.Тікелей бағалау өлшеу құралдарының сапасына қойылатын талаптарды
жəне оларды тексеру əдістемесін зерделеңіз.
14. Жұмыс аяқталғаннан кейін стендті өшіріңіз. Жұмыс орнын ретке
келтіріңіз.
15. Жұмыс нəтижелерін оқытушыға тексеруге ұсыныңыз.
1. Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Өлшеу құралдарының негізгі жəне қосымша қателіктері деп нені атайды?
2. Өлшеуіш аспаптардың салыстырмалы жəне салыстырмалы келтірілген
қателіктері деп нені атайды?
3. Аспап көрсеткіштерінің вариациясы дегеніміз не жəне ол қалай
анықталады?
4. Аспаптың тынықтыру уақыты дегеніміз не?
5. Аспаптың дəлдік класы қалай анықталады жəне МЕМСТ-пен қандай
кластар
орнатылған?
6. Техникалық аспаптарды тексеру үшін пайдаланылатын үлгілік аспаптарға
қандай талаптар қойылады?
7. Егер тексеру тұрақты токта жүргізілсе, тұрақты жəне айнымалы ток
аспаптарын тексеру немен ерекшеленеді?
8. Өлшеу аспаптары көрсеткіштерінің дəлдігі бағанның қандай бөліктерінде
тексеріледі жəне олар қалай дұрыс орнатылады?
9. Амперметр мен вольтметр көрсеткіштерінің дəлдігін тексерудің ваттметрді
тексеруден айырмашылығы неде?
10. Көпшекті аспаптар көрсеткіштерінің дəлдігі қалай дұрыс тексеріледі?
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7-ТАРАУ. АШЫҚ ЖƏНЕ ЖАБЫҚ ТАРАТУ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫН МОНТАЖДАУ
№ 6 зертханалық жұмыс
Тақырып: Қосалқы станциялар мен
тарату құрылғыларының электр жабдықтарын монтаждау
Жұмыстың мақсаты: 110 кВ ашық тарату құрылғысының
құрылымын, құрастыруын, ерекшеліктерін зерделеу. Тарату құрылғыларының
электр жабдықтарын монтаждауды зерделеу.
Жабдық: 110 кВ ашық тарату құрылғысының макеті. Оқшаулағыштың
əртүрлі түрлері, айырғыштар, қысқа тұйықтағыштар, бөлгіштер,
сақтандырғыштар, майлы ажыратқыштар.
Теориялық мəліметтер
Электр энергиясын генераторлардан, трансформаторлардан немесе
электр жеткізу желілерінен қабылдауға жəне оны тұтынушылар арасында
таратуға арналған электр қондырғысы станциялар мен қосалқы
станциялардың (ТҚ) тарату құрылғысы деп аталады. ТҚ құрамына
коммутациялық аппараттар, құрама жəне қосқыш шиналар, өлшеу аспаптары,
автоматика жəне қорғау құрылғылары кіреді [28].
Мақсаты бойынша тарату құрылғылары мынадай типтерге бөлінеді:
- электр станцияларының генераторларынан электр энергиясын қабылдау
үшін қызмет ететін басты ТҚ;
- электр энергиясы күштік трансформаторларындағы кернеуді
жоғарылатқаннан немесе төмендеткеннен кейін бөлінетін жоғарылатушы
жəне төмендетуші қосалқы станциялардың ТҚ;
- станциялар мен қосалқы станциялардың өз мұқтаждықтарын
тұтынушылардың электр энергиясын таратуына арналған өзіндік мұқтаждық
ТҚ;
- энергия кернеуді трансформацияламайтын жекелеген əуе желілері
арасында таралатын желілік ТҚ (тарату пункттері).
Кернеу түрі мен орналасқан жері бойынша тарату құрылғылары кернеуі
1000 В дейінгі жəне 1000 В жоғары ТҚ-ға, оның ішінде генераторлық кернеуге
бөлінеді. Генераторлық кернеу ТҚ-ның ірі электр станцияларында кернеуі 310 кВ орындалады, ал шағын ауылдық станциялар үшін олар 1000 В дейінгі
кернеумен орындалуы мүмкін.
ТҚ негізгі жабдығын орнату түрі бойынша жабық ғимараттар мен үйжайларда жабдықтарды орналастыра отырып, жабық тарату құрылғысы
(ЖТҚ) жəне ашық ауада жабдықтарды орналастыра отырып, ашық тарату
құрылғысы (АТҚ) болып бөлінеді.
Тарату құрылғысы конструктивтік орындалуы бойынша құрама,
жинақталған (комплектілі) жəне жабық немесе ашық камералармен (тек ЖТҚға қатысты) бөлінеді. Құрама ТҚ-да негізгі тораптар, қаңқалар мен тірек
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бөліктері алдын ала мамандандырылған зауыттарда немесе шеберханаларда
дайындалады, ал оларды құрастыру жəне аппаратураны орнату орнында
жүргізіледі. Жинақталған (комплектілі) ТҚ толық зауыттарда дайындалады
жəне қажетті аппаратурамен, аспаптармен жəне т. б. жиынтықталады. Олар
ішкі қондырғы (КРУ) үшін де, сыртқы (КРУН) үшін де орындалады. Соңғы
уақытта мұндай ТҚ түрі ауылдық электрлендіру нысандарын орындау кезінде
қолданылады. Ашық немесе жабық камералары бар жабық тарату
құрылғылары кернеуі 6-10 кВ ірі станциялар мен қосалқы станцияларда
қолданылады. Ашық камераларда аз көлемді май ажыратқыштары
орнатылады, камералардың бұл түрі станциялар мен қосалқы станцияларда
кеңінен таралған.
Төменвольтті тарату құрылғылары, мысалы, кернеуі 6-10/0,4 кВ діңгекті
қосалқы станцияларда сыртқы қондырғының жинақталған (комплектілі)
шкафтары түрінде орындалады. Кернеуі 10 кВ тарату құрылғылары құрама
немесе жиынтық ұяшықтардан жабық, ал ТҚ-35 кВ, əдетте, ашық
орындалады.[28].
Тарату құрылғыларының шиналары (ТҚ). Тарату құрылғыларының
шиналары (ТҚ) иілгіш жəне қатты орындалады. Өткізгіш материал ретінде
əдетте алюминий қолданылады. Иілгіш шиналар аспалы оқшаулағыштар
гирляндаларының көмегімен тірек конструкцияларына (порталдарға) ілінген
болат алюминийлі сымдар болып табылады.
Қатты шиналар түрлі конструкцияларда орнатылатын тірек
оқшаулары бойынша төселеді [28].
Шина ТҚ жабдығына аппараттық қысқыштардың көмегімен
бекітіледі.
Коммутациялық
аппараттар.
Коммутациялық
аппараттар
(ажыратқыштар, айырғыштар) дəнекерлеу жұмыстарын қоспағанда,
аппараттарды монтаждауға мүмкіндік беретін металл конструкциялардың
жиынтығымен жинақталған түрде монтаждау алаңына жеткізіледі.
Коммутациялық аппараттарды монтаждау жəне реттеу дайындаушы
кəсіпорындардың монтаждау нұсқаулықтарына сəйкес жүргізілуі тиіс.
Монтаждау алдында коммутациялық аппараттар зауыттық қаптамадан
босатылады жəне тексеріледі: оқшаулағыштардың, арматуралау
тігістерінің жай-күйі, жекелеген элементтердің бекітілу беріктігі
тексеріледі [28].
Ажыратқыштар мен айырғыштар тіректік конструкцияларға (іргетасқа)
орнатылады. Аппаратты орнату тігінен жəне көлденеңінен тексеріледі.
Тірек конструкциясына жетек орнатылады, жетек пен коммутациялық
аппараттың бірлескен жұмысы тексеріледі жəне реттеледі.
Полюстердің аппараттық қысқыштарына шиналау жасалады. Шиналарды
монтаждау ажыратқыш пен айырғыштың элементтерінде шиналардың
серіппелі əрекетінен, олардың ұзындығының температуралық өзгерістерінен
механикалық кернеулер пайда болмайтындай етіп орындалады. Қалыпты
кернеудегі аппараттардың металл бөліктері жерге қосу құрылғысына
қосылады.
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Айырғышты монтаждау кезінде контактілік жүйе жұмысына ерекше
көңіл бөлінеді. Əр полюстің түйіспелерінің осі сəйкес келуі тиіс; айырғыштың
полюсі бір уақытта тұйықталуы жəне ажыратылуы тиіс; түйіспелік қысым
зауыттық нормаларға сəйкес келуі тиіс.
Контактілі жүйенің жұмысындағы байқалған жарамсыздықтар мен
ақаулар
айырғыштың
конструкциясында
арнайы
қарастырылған
реттегіштермен жойылады.
Айырғыштар, əдетте, жерге тұйықтау пышағымен орындалады.
Сондықтан монтаждау кезінде айырғыштың басты жəне жерге тұйықтау
пышақтарымен дұрыс емес операциялардан блоктау жұмысы тексеріледі:
басты пышақтар қосылған кезде бұғаттау жерге тұйықтау пышақтарын
қосылуына мүмкіндік бермеуі тиіс; жерге тұйықтау пышақтары қосылған
кезде бұғаттау айырғыштың басты пышақтарының қосылуына мүмкіндік
бермеуі тиіс [28].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Зерделеңіз:
- АТҚ, негізгі тораптар мен аппараттардың мақсаты мен құрылысы;
- АТҚ жабдығының электр схемасына сəйкес орналасуы;
- АТҚ ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері.
2.Тарату құрылғыларының жабдықтарын монтаждауды зерттеп, талдаңыз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. АТҚ ұяшығының оқытушы көрсеткен электр схемасы.
3. АТҚ ұяшығының құрылымы:
- негізгі элементтері көрсетілген ұяшықтың жоспары;
- ұяшықты кесу.
4. Басқалармен салыстырғанда қаралған ұяшықтың айрықша ерекшеліктері
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Қандай жағдайларда АТҚ жарақтандырылады?
2. АТҚ конструкцияларына қандай талаптар қойылады?
3. Ашық тарату құрылғысындағы жабдыққа қызмет көрсету қауіпсіздігі
қандай сындарлы шешімдермен қамтамасыз етіледі?
4. Өртті оқшаулау үшін АТҚ-да қандай сындарлы шешімдер
қарастырылған?
5. АТҚ-да аппараттар қалай орналасқан?
6. АТҚ-да шиналаудың қандай түрлері қолданылады?
7. Икемділік алдында АТҚ қатты шиналаудың артықшылықтары қандай?
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№ 7 зертханалық жұмыс
Тақырып: Тарату құрылғылардың ұяшықтарын монтаждау,
аппаратураларын орнату
Жұмыс мақсаты: тарату құрылғыларының ұяшықтарын монтаждауды
орындау, аппаратураны орната отырып
Жабдық: электр монтаждық стенд, электромонтер құралдарының
жиынтығы (бұрағыштар, тістеуіктер, сымдарды тазалауға арналған құралдар),
сымдар, автоматты ажыратқыштар, қорғаныстық ажырату құрылғысы, енгізу
автоматы, тарату қалқаны, электр энергиясының үш фазалы есептеуіші.
Теориялық мəліметтер
Қосалқы станцияларға электр энергиясын түрлендіру жəне тарату
үшін қызмет ететін электр қондырғылары, ал тарату құрылғыларына (ТҚ)
— оны қабылдау жəне таратуға арналған қондырғылар жатады. Қосалқы
станциялар типтік жобалар бойынша салынады, бұл құрылыс пен
монтаждаудың индустриялық əдістерін енгізуге ықпал етеді. Монтажға
тапсырылатын қосалқы станциялар мен ТҚ-да кірме жолдар, көтергіш
қондырғылар салынуы, электр энергиясын жеткізу үшін тұрақты немесе
уақытша желілер төселуі, электр жарығы орындалуы, төселген бөлшектер
мен еденге негіздер орнатылуы жəне ірі габаритті жабдықтарды ауыстыру
үшін монтаждық ойықтар қалдырылуы, кабельдік құрылыстар мен жер асты
коммуникациялары дайындалуы тиіс. Ашық тарату құрылғыларында (АТҚ)
металл жəне темір-бетон конструкциялары орнатылуы, тексерілуі жəне
бекітілуі, жабдықтар астына іргетастар салынуы тиіс.[5]
Қосалқы станциялар мен ТҚ монтаждау, басқа электр қондырғылары
сияқты екі сатыда жүргізіледі. Бірінші сатыда барлық дайындық
жұмыстары орындалады: электр жабдықтарын, конструкциялар мен
материалдарды жинақтайды; ірілендіріп жинауды жəне жабдықтарды
тексеруді жүзеге асырады. Екінші сатыда электржабдықтардың монтажы
орындалады[34].
Монтаждық жұмыстардың жоғары сапасының маңызды шарты-барлық
талаптарға сəйкес келетін сенімді, монтажға жеткізу. Сондықтан оны орнату
алдында білікті жөндеу алдындағы тексеруді ұйымдастырады. Жөндеу
алдындағы дайындық кезеңінде бағалау тəртібі, көлемі мен өлшемдері электр
жабдықтарының түріне байланысты жəне нормативтік құжаттармен жəне
зауыттық нұсқаулықтармен анықталады. Тексеру кезінде анықталған ұсақ
ақауларды жою керек.[8]
Оқшаулағыштар мен шиналарды монтаждау. Қосалқы станциялар
мен тарату қондырғыларында ішкі жəне сыртқы қондырғылар үшін тірек, өтпелі жəне желілік (аспалы) оқшаулағыштар қолданылады.
Монтаждаудан бұрын оқшаулағыштар кір мен бояулардан
тазартылады, қатты бөлшектерді алып тастайды жəне мұқият тексеруден
өткізеді. Бұл ретте оқшаулағыш бетінің сапасын, металл мырышталған
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бөлшектердің жай-күйін, арматуралаудың беріктігін, геометриялық
өлшемдерді (іріктеп), оқшаулау кедергісін тексереді. Фарфорлы
оқшаулағыштардың бетінде өтпелі немесе беткі жарықтар, құм, керамикалық
материал немесе металл бояулары болмауы тиіс. Шеттерінің ұрылған
сынықтарының ауданы МЕМСТ нормаланатын мəндерден аспауы тиіс.[18]
Металл мырышталған бөлшектердің беті жарықсыз, қабыршақтар, əжімдер,
кенжарлар,
коррозия
іздері
болмауы
тиіс.
Оқшаулағыштар
арматуралануының беріктігі, егер қалпақтар, ернемектер, қақпақтары
шайқалмаса жəне аударылмаса жеткілікті деп есептеледі. Арматуралау
байламының жіктері жарылудан, кедір-бұдырсыз жəне ылғалға төзімді
жабын зақымдануынан тұрмауы тиіс. Ернемек, қалпақ немесе беткі
шеттерінің жəне оқшаулағыш бөлшектің арасындағы ауа саңылауы
фарфорлық оқшаулағыштарда 2 мм-ден жəне шыны оқшаулағыштарда 1 ммден кем болмауы тиіс; арматуралаушы байланыстырғыш тігісінің қалыңдығы
2 мм-ден кем болмауы тиіс; ішкі қондырғының тірек оқшаулағыштарының
бүйір беттерінің параллель болмауы сыртқы қондырғы оқшаулағыштарының
2 жəне 1 мм-ден артық болмауы; оқшаулағыш бөлшектері бар ортасының,
ернемектің, қалпақтың немесе беткі бөлігінің сəйкес келмеуі-2 мм-ден артық
болмауы тиіс. Кернеуі 2500В мегомметрмен өлшенген оқшаулағыштың
кедергісі оң температурада 300 МОм кем болмауы тиіс.
Əдетте, тірек оқшаулағыштар металл тірек конструкцияларында немесе
тікелей 4 қабырғаларда немесе жабындарда орнатылады. ЖТҚ-дағы тірек
жəне өтпелі оқшаулағыштар қалпақшалардың беттері бір жазықтықта
орналасатындай жəне одан 2 мм артық ауытқымайтындай етіп бекітіледі.
Қатар тұрған тірек немесе өтпелі оқшаулағыштардың барлық осьтері 5 мм-ден
артық басқа жаққа ауытқымауы тиіс. Сыланған негіздерде немесе өтетін
тақталарда орнатылған тірек жəне өтпелі оқшаулағыштардың ернемектері суға батырылмауы тиіс. Əр түрлі фазалы оқшаулағыштар фазалардың осіне
перпендикуляр бір сызық бойынша орналасады. Өтпелі оқшаулағыштар
бұрыштық болаттан жасалған қаңқада, асбест-цементті плитамен жабылып
немесе бетон плитада орнатылады. Плиталардағы немесе қалқалардағы өтетін
оқшаулағыштарға арналған тесіктердің диаметрі оқшаулағыштың бекітілетін
бөлігінің диаметрінен 5-10 мм артық болуы тиіс. Монтаждалған
оқшаулағыштарда шина ұстағыштар бекітіледі. Шиналарды дайындау
орталықтандырылған мамандандырылған шеберханаларда жүргізіледі.
Шиналарды дайындау кезіндегі негізгі жұмыстарға: оларды қималар мен
ұзындықтар бойынша сұрыптау жəне іріктеу; шиналарды түзету, кесу жəне
ию; бөлшектенетін қосылыстар үшін саңылауларды белгілеу жəне
дайындау; түйіспелі қосылыстарды дайындау жатады [24].
Жекелеген шиналар төсемшенің жеңілдететін соққылары арқылы балта
соққылар арқылы бағандар немесе тақталармен басқарылады. Шиналарды ию
диаметрі 3-6 мм болат сымнан жасалатын шаблондар бойынша орындалады.
Шиналар жазықтыққа қабырғаға, штопормен немесе тетікпен бүгіледі. Бұл ретте
мынадай шарттар орындалуы тиіс: шинаның жазықтыққа майысу радиусы
шинаның екі еселенген қалыңдығынан кем болмауы тиіс; шинаның
94

қабырғасына майысу ені 50 мм кем емес, майысу радиусы оның енінен кем
болмауы тиіс, ал ені 50 мм артық болған кезде шинаның 2 есе еніне тең болуы
тиіс; штопорға майысу кезінде ұзындығы шинаның 2,5 есе енінен кем болмауы
тиіс. Шиналардың жазықтыққа жəне қырға майысуы ганкамен немесе қол шина
майыстырғыштармен шина майыстырғышта, ал штопормен жəне тетікпен
арнайы айлабұйымдарда орындалады.
Шиналарды болттарда біріктіруге дайындау кезінде тесіктер престе
шабумен немесе станокта бұрғылаумен орындалады. Орнатылған жəне иілген
шиналарда тесіктерді бұрғылау үшін бұрғы қолданылады. Түйіспелі беттердің
ені 60 мм-ден асатын шиналарда жақсы жанасуы үшін бойлық тіліктер
жасалады. Контактілі беттер шинофрезер станогында немесе май қабаты бар
егеумен консервілейтін майларды жəне пленкаларды жою мақсатында өңделеді.
Оқшаулағыштардағы шиналар плашманы немесе қабырғаға планкалардың
көмегімен температура өзгерген кезде олардың бойлық қозғалу мүмкіндігі
қамтамасыз етілетіндей етіп бекітеді. Шиналардың үлкен ұзындығы кезінде
сызықтық деформацияны болдырмау үшін оларға шиналардың қимасына тең
сомалық қимасы бар жұқа таспалар пакетінен тұратын шиналық
компенсаторлар орнатылады. Жалпы ұзындықтың ортасында немесе
компенсаторлар арасындағы учаскенің ортасында шиналар қатаң бекітілуі тиіс.
Шина ұстағыштар шиналардың айналасында тұйық контурды құрмауы тиіс, ол
үшін төсеніштердің бірі немесе шинаның бір жағынан орналасқан барлық
тартпалы бұрандамалар магнитті емес материалдан болуы тиіс. Төселген
шиналар тартылған сыммен, деңгеймен немесе тіктеуішпен тексеріледі, өйткені
олар оқшаулағыштарда тік сызықты, қисықтарсыз, көрінетін көлденең
қисықтарсыз жəне толқындылықсыз жатуы тиіс.[24]
Шиналарды дəнекерлеумен немесе бұрандамалармен жалғайды.
Дəнекерлеуге басымдық беру керек. Бұрандама қосылысы пайдалану
шарттары бойынша оны бөлшектеу қажет болған кезде ғана қолданылады.
Алюминий шиналары, алюминий шиналары үшін мыс немесе алюминий
қорытпасы бар мұндай қосылыстар тұрақтандыру құралдарын - түсті
металдардан немесе болаттан жасалған метиздерді қолдана отырып, бірақ
тəрелкелі серіппелерді пайдалана отырып толықтырылуы тиіс. Басқа
материалдардан жасалған шиналарды болат бұрандамалармен жəне
сомындармен
қосуға
болады.
Ылғалдылығы
жоғары
электр
қондырғыларында жəне агрессивті химиялық ортасы бар үй-жайларда
алюминий шиналарын мыспен қосу үшін, сондай-ақ шиналарды
аппараттарға қосу үшін өтпелі пластиналарды қолдану ұсынылады: мысалюминий немесе қатты алюминий қорытпасынан жасалған.
Бұрандалы жалғанған кезде құрама шиналардың түйіспелері
оқшаулағыштың бастарынан жəне тармақталған жерлерден кемінде 50 мм
қашықтықта тұруы тиіс.
Шиналау бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін қосылыстардың
сапасын іріктеп тексереді. Дəнекерленген жіктерде сызаттар, бақалшақтар,
жік ұзындығының 10% артық (бірақ 3 мм артық емес), тереңдігі 10% артық
(бірақ 3 мм артық емес) тіліктер жəне т. б. болмауы тиіс. Бұрандалы
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қосылыстарда түйіспелі беттердің жанасу тығыздығын тексереді.
Қалыңдығы 0,02 мм қуысты дұрыс созған кезде түйіспелі беттер арасында
5-6 мм-ден аспайтын тереңдікке кіруі тиіс.
Шиналарды монтаждау кезінде фазалардың дұрыс кезектесуі
қамтамасыз етілуі тиіс, оған шиналардың белгілі бір орналасуымен қол
жеткізіледі. Жабық ТҚ-да оларды орнатудың мынадай шарттары орындалуы
тиіс: А-В-С фазаларының шиналары тік орналасқан кезде-жоғарыдан төмен
қарай; көлденең, көлбеу немесе үшбұрыш орналасқан кезде А фазасының ең
алыс шинасы, орташадан - В фазасы, қызмет көрсету дəлізіне жақын - С
фазалары; құрама шиналардан тармақталу - егер шиналарға қызмет көрсету
дəлізінен қарайтын болса, А-В-С солдан оңға қарай. Əрбір электр
қондырғысындағы аттас шиналар бояуы бірдей болуы тиіс. ЭҚЕ (ПУЭ)
шиналардың келесі бояуы орнатылған: үш фазалы ток кезінде А фазасының
шинасы-сары түспен, В фазасы-жасыл, С фазасы-қызыл, нөлдік жұмыс Nкөгілдір, нөлдік қорғаныш РЕ-кезектесетін сары-жасыл жолақтар түрінде;
тұрақты ток кезінде: оң шина (+) -қызыл түс, теріс ( -) - көк жəне нөлдік жұмыс
– көгілдір.[24]
Ажыратқыштарды, бөлгіштерді, қысқа тұйықтағыштарды,
сақтандырғыштарды монтаждау
Ішкі қондырғыға арналған айырғыштар толық жиналған жəне
реттелген
зауыттармен
жеткізіледі,
ал
ажыратқыштар,
қысқа
тұйықтағыштар жəне сыртқы қондырғыға арналған бөлгіштер - жеке
полюстермен жеткізіледі жəне монтаждау орнында бір аппаратқа
жиналады. Көрсетілген аппараттарды қосу үшін қол, электрқозғалтқыш
немесе пневматикалық жетектер қолданылады.
Ажыратқыштарды, бөлгіштерді жəне қысқа тұйықтағыштарды
монтаждау алдында тексеріледі: полюстердің оқшаулағыштары жəне
фарфор тартқыштары; аппараттар жақтауларының дəнекерленген жіктері;
жылжымалы жəне қозғалмайтын қосылыстар, жерге тұйықтау пышақтары,
аппараттардың түйіспелі шықпалары бетінің жай-күйі. Қосылған
серіппелердің тоттану іздері, жарықтар болмауы тиіс; серіппелердің
пышақтың екі жағынан да сығылуы бірдей, ал орамдар арасындағы саңылау
0,5 мм кем болмауы тиіс. Біліктер, тартқыштар, шойын мойынтіректер,
тұтқалар, бекіткіш бітеулер, механикалық бұғаттау элементтерінің
механикалық зақымданулары болмауы тиіс. Қажет болған жағдайларда
ақаулар мен ұсақ зақымданулар жойылуы, майлау толықтырылуы немесе
ауыстырылуы тиіс.[4]
Айырғышты монтаждау келесі ретпен орындалады: жұмыс орнына
көтеру жəне орнату, аппаратты тексеру, жетекті орнату, аппаратты жетекпен қосу
жəне оны реттеу; аппаратты түпкілікті бекіту жəне жерге қосу. Айырғыштарды
массасына байланысты орнына көтеру қолмен, аспамен немесе кранмен металл
жақтау арқылы орындалады. Ішкі қондырғылардың айырғыштары мен
жетектері конструкцияға немесе қабырғаға, ал сыртқы — іргетас немесе
96

конструкция жақтауына бекітіледі. Жұмыс жағдайына орнатылғаннан кейін
аппарат деңгей жəне тіктеу бойынша тексеріледі, ТҚ басқа аппараттарымен жəне
бір-бірімен жəне жетектермен жеке полюстермен үйлесімділігін тексереді.
Жөнделген жетек уақытша аппаратпен тартқыштармен тіркеледі. Тартқыштың
ұзындығы мен бұрыштары зауыттық деректерге сəйкес келеді. Пышақтар дұрыс
(ортасына қарай) қозғалмайтын қосылыстарға түсіп, оларға соққысыз жəне
қиғаштарсыз кіру жəне қосу кезінде тірекке 5-6 мм жетпеу керек. Контактілердің
тұйықталуының бірмезгілдігін тексеру үшін бірінші пышақтың жанасуына дейін
айырғышты баяу қосады жəне осы қалыпта қалған пышақтардың арасындағы
саңылауларды өлшейді. Олардың тұйықталу түрлі уақытты кезеңдері 10; 35 жəне
110 кВ дейінгі кернеулер үшін 3; 5 жəне 10 мм аспауы тиіс. Айырғышты ашу
немесе ажырату кезінде пышақтардың бұрылу бұрышы дайындаушы зауыт
белгілеген шектерде болуы тиіс, ал пышақтарды тарту күші ЭҚЕ (ПУЭ)
нормаларына сəйкес болуы тиіс [18]. Күш-жігерді тексеру динамометрмен
жүргізіледі. Сөндіргіштері бар ажыратқыштарды, сондай-ақ жерге тұйықтау
құрылғылары бар ажыратқыштардың бас пышақтарын бұғаттау айырғыштың іске
қосылған жағдайы кезінде жетекпен, сондай-ақ жерге тұйықтау құрылғылары
қосылған жағдайда басты пышақтар мен басты пышақтардың іске қосылған
жағдайы кезінде жерге тұйықтау пышағымен іске қосылуына жол бермеуі тиіс.
Көлденең-бұрылыс түріндегі айырғыштарды монтаждау кезінде
полюстің тірек жақтауының көлденеңінен ауытқуы 1 м-ге 3 мм-ден,
оқшаулағыштардың жиналған колонкалары осінің тігінен 2,5 мм-ден аспауы
тиіс. Бағаналар биіктігі бойынша тең болуы тиіс. Контактілік пышақтардың осі
қосылған күйде бір түзу бойында болуы тиіс. Көлденең жазықтықта ығысу 5
мм-ден артық емес, тігінен-4 мм-ден артық емес болуы тиіс. Реттеуді
орындағаннан кейін тұтқыштарды жетек жəне аппараттардың біліктерінде
түпкілікті бекіту жəне контактілер мен үйкелетін бөлшектерді майлау, сондайақ жерге қосу жүргізіледі. Бөлгіштер мен қысқа тұйықтағыштарды монтаждау
айырғыштар сияқты орындалады [28].
Сақтандырғыштарды монтаждау. Сақтандырғыштардың монтаж
алдындағы дайындығы тексеруді көздейді: оқшаулағыштар, патронды құммен
толық толтыру, балқымалы ендірменің тұтастығы, қосылыстар мен
бөлшектердің бекітілу сенімділігі, қосылысты сорғышта патрондарды орнату
жəне шығару, қарапайым картридждің қосылысының сенімділігі.
Сақтандырғыштар болат жақтауда немесе тікелей қабырғада
құрастырылады. Жақтау тігінен орнатылуы тиіс. Оқшаулағыштың осі
патронның жəне түйіспелі сорғыштың бойлық осімен тігінен сəйкес келуі
тиіс. Осьтердің ауытқуы ±0,5 мм аспауы тиіс. Монтаждалған жəне реттелген
сақтандырғыштар патронды жұмсақ орнатуды жəне алуды, оның сорғышта
дұрыс орналасуын бекітуді, оны бойлық орын ауыстырудан жəне діріл мен
шайқалу кезінде түсіп кетуден ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. Іске қосу
көрсеткіштері төмен қаратылуы тиіс.
Ажыратқыштарды монтаждау. Ажыратқыш негізгі жинақталған ТҚ
құрылымын құрастыру принципін жəне техникалық сипаттамаларын
анықтайтын негізгі аппарат болып табылады. Ол ең күрделі жəне ең жауапты
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электр аппараты болып табылады, ал оның сенімділігі барлық ТҚ жұмысының
сенімділігін анықтайды. Тарату қондырғыларында 6-10 кВ қуатты
ажыратқыштардың келесі түрлері қолданылады: аз майлы, электромагниттік,
вакуумды жəне элегазды. Əртүрлі мақсаттар үшін қолданыстағы электр
желілерінің 6-10 кВ таратқыштарында бұрынғыдай төмен майлы
ажыратқыштардың əртүрлі түрлері кеңінен қолданылады жəне 1 кВ жоғары
кернеулі электромагниттік қосқыштар, керісінше, кеңінен қолданылмайды
жəне қазіргі уақытта өндірілмейді. Ажыратқыштардың техникалық
параметрлерін салыстыру вакуумдық жəне элегаздық ажыратқыштардың
жақсы көрсеткіштері бар екенін көрсетеді. Бұл ажыратқыштарды ТҚ-да
қолдану саласынан біртіндеп ығыстыруға əкеледі. Бірінші жəне екінші
буындағы вакуумдық ажыратқыштардың бірқатар, олардың біреуі шағын
индуктивті токтарды ажырату кезінде коммутациялық асқын кернеулердің
мүмкіндігі (трансформатордың бос жүрісі) болып табылатын кемшіліктерден
тұрады, бұл асқын кернеулерді шектеуді қолдану қажеттігіне əкеп соғады.[28]
Сонымен қатар, барлық үш фазада жалғау ажыратылғаннан кейін
кернеудің болмауын тұрақты бақылау қажет, себебі доға сөндіргіш
камералардың бірінде вакуум жоғалған жағдайда түйіспелердің жабысуы
орын алуы мүмкін. Элегазды ажыратқыштар элегазды тазалау, толтыру жəне
айдауға арналған құрылғыларды, ал қоршаған ауаның төмен
температурасында - арнайы жылыту құрылғыларын қажет етеді. Қымбат емес
автоматты ажыратқыштарды пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімді
болмаған кезде, жүктеме ажыратқыштары (ВН) жинақталған (комплектілі)
тарату құрылғысына (КРУ) орнатылуы мүмкін. Жүктеме ажыратқыштары
қарапайым доға сөндіргіш камерасымен жабдықталған айырғыш болып
табылады. Ол жүктеменің жұмыс тогын қосу жəне ажырату үшін бейімделген.
Қысқа тұйықталу токтарынан қорғауды жүзеге асыру үшін жоғары вольтты
балқитын сақтандырғыштарды қосымша орнату қажет. Соңғы уақытта
жүктеме ажыратқышы кең өріс тапты. Оларда доға өшіру əртүрлі тəсілдермен
орындалады: ауадағы, вакуумдағы, элегаздағы, трансформаторлық майдағы
жəне т. б. коммутациясымен.
Ажыратқыштар мен жетектер зауыттардан жинақталған жəне реттелген
түрде жеткізіледі. Монтаж алдында ажыратқыштың сыртқы тексеруін
жүргізеді жəне тексереді: жақтаудың дəнекерленген тігістерінің сапасы;
бөлшектерді
бекіту
сенімділігі;
фарфор
оқшаулағыштары
мен
цилиндрлердің, тартпалардың, фаза аралық қалқалардың, қақпақтардың,
корпустардың, ернемектердің жəне т. б. оқшаулағыш бөлшектерінің
жарамдылығы. Ішкі бөлшектерді қарау үшін тиісті қақпақтарды ашады жəне
түйіспелі
жүйелердің,
доға
сөндіргіш
құрылғылардың,
иілгіш
байланыстардың, серіппелердің, тартқыштардың жəне т. б. жай-күйін
тексереді.
ЖТҚ үшін ажыратқыштарды жақтауға жиналған күйінде қояды.
Оларды монтаждау жақтауды негізге орнатуды; көлденең жəне тігінен
орнатудың
дұрыстығын
тексеруді,
сенімді
бекітуді,
жетекті
ажыратқышпен орнатуды жəне жалғауды көздейді.
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АТҚ үшін ажыратқыштарды автокранмен іргетасқа орнатады,
қондырғының көлденеңдігін тексеріп, іргетасқа анкерлік бұрандамалармен
бекітіледі.
Орнатылған ажыратқыштарды зауыттық нұсқаулыққа сəйкес
реттейді. Олар еркін қосылуы жəне өшірілуі керек. Жылжымалы жəне
қозғалмайтын түйіспелердің жанасу беті барлық жанасу бетінің кемінде
70% құрауы тиіс. Түйіспелі қысым, жылжымалы түйіспелік жүйенің
барысы, жылжымалы жəне қозғалмайтын түйіспелердің дəлдігі зауыттық
деректерге сəйкес болуы тиіс. Басты жəне доға сөндіргіш түйіспелер
тұйықталу жəне белгіленген тізбектілікпен ажыратылуы тиіс. Монтаж
аяқталғаннан кейін ажыратқыштарды ЭҚЕ (ПУЭ) талаптарына сəйкес
сынау жүргізіледі.[18]
Бөлгіштерді монтаждау. Бөлгіш-онда ток болмаған кезде тізбекті
автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін үш фазалы аппарат. Құрылымы
бойынша
бөлгіштер
көлденең-бұрылыс
типті
айырғыштардан
айырмашылығы жоқ жəне ажыратуға серіппелі жетегі болады. Бөлгіштің
серіппелі қозғалтқышы бар өшіру уақыты - 0,4-0,5 с. Бөлгіштің жетегі
бөлгішті қашықтан (қолмен басқару мүмкіндігі бар) қосылуына мен
автоматты түрде өшірілуіне мүмкіндік береді. Бөлгішті монтаждау
айырғышты монтаждауға ұқсас орындалады. Бөлгіштер зауыттармен
жинақталған жəне жиналған полюстер (фазалар) түрінде жеткізіледі.[16]
Қысқа тұйықтағыштарды монтаждау. Қысқа тұйықтағышқондырғының бір фазасын автоматты түрде жерге тұйықтауға арналған
коммутациялық аппарат болып табылады. Қысқа тұйықтағыштар бір полюсті
айырғышқа ұқсас орындалады. Олар қосылу уақыты 0,12-0,3 с болатын
серіппелі жетекпен жабдықталады. Ажырату қолмен жүргізіледі.
Қысқа тұйықтағыштарды монтаждау келесі ретпен жүргізіледі.
Қысқа тұйықтағыштың кіріс бақылау мен қаптамасын ашудан
басталады. Зауыт тізіміне сəйкес жеткізілімнің толықтығын тексеру, қысқа
тұйықтағыштың
жеке
компоненттерін
тексеру
жүргізіледі.
Оқшаулағыштардың фарфор бағандарының жай-күйіне, бұрандалы
жалғаулардың беріктігіне, түйіспелі бөліктердің жəне иілгіш байланыстың
жарамдылығына ерекше назар аударады.
Тіректік бет айырғыштарды орнату кезіндегі тəртіп бойынша
тексеріледі. Қысқа тұйықтағышты тірек құрылымына автокранмен көтереді
жəне төрт тірек оқшаулағыштарға бекітеді. Бекітер алдында қысқа
тұйықтағыштың жағдайын тіктейді жəне деңгей бойынша реттейді. Қысқа
тұйықтағыштың жылжымалы пышағының қозғалмайтын байланыстарға кіру
жағдайларын тексереді. Бұл ретте ерекше мұқият болу керек, себебі
серіппенің əсерінен тартылған пышақ өз түйіспесіне қайта қосылуға
ұмтылады. Қысқа тұйықтағыштың жетегі металл құрылымдарына бекітіледі
жəне оқшауланған тартқыштың көмегімен қысқа тұйықтағышпен жалғанады.
Ток трансформаторы төрт бұрандамамен бекітіледі, содан кейін оның терезесі
арқылы қысқа тұйықтағыштың пышағын жермен байланыстыратын жерге
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тұйықтау шинасын өткізеді. Осыдан кейін жетек механизмі "қосылған" күйіне
орнатылады жəне серіппелі жетекті реттейді.
Қысқа тұйықтағыштар зауыттармен жинақталған жиынтық (бір полюс)
түрінде жеткізіледі. [30]
Жұмысты орындау тəртібі
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша мақсатты нұсқаулықты өтіңіз.
2. Жұмыс орнында кернеудің жоқтығын жұмыс орнын тексеру арқылы
тексеріңіз.
3. Электр қалқанын орнатыңыз.
4. Тарату қалқанында дин төрткілдешін орнатыңыз.
5. Автоматты ажыратқыштарды таңдаңыз жəне іріктеңіз.
6. Монтаждық схемаға сəйкес автоматты ажыратқыштарды орнатыңыз.
7. Ажыратқыштың тарату қорабына арналған тесіктерді бұрғылаңыз.
8. Схемаға сəйкес кіріспе автоматты ажыратқышты орнатыңыз.
9. Энергия есептеуішті схемаға сəйкес орнатыңыз.
10.Схемаға сəйкес ЖҚҚ (УЗО) орнатыңыз.
11.Автоматты тарату ажыратқыштарын 7.1-суретіндегі схемаға сəйкес
орнатыңыз.
12.N шинасын орнатыңыз.
13.Pe шинасын орнатыңыз.
14.7.1-суретіндегі схемаға сəйкес электр тарату қалқанының элементтерін
жалғаңыз.
15.Сымнан белдік жəне фазалық оқшаулауды алыңыз.
16. Электр патрондарын зарядтаңыз. Электр патрондарын орнатыңыз.
Орнату кезінде монтер пышағын, бұрағыштарды, сым желілерін
тазалауға арналған құрылғыларды пайдаланыңыз.
17. Электр көзін қосыңыз.
18. Тарату қораптарын жабыңыз.
19. Оқытушының (шебердің) бақылауымен іске қосуды орындаңыз жəне
220 В кернеуінде орындалған жұмысты тексеріңіз.
15. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
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7.1-сурет. Тарату құрылғысы ұяшығының электрлік схемасы
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Тарату құрылғыларын монтаждауды дайындау қалай жүзеге асырылады?
2. ТҚ жəне қосалқы станциялардың үй-жайлары қандай жағдайларда оларды
электр жабдықтарды монтаждауға дайын деп қабылдайды?
3. Екі кезеңдеғі монтаждау дегеніміз не?
4. ТҚ жəне қосалқы станцияларда электр жабдықтары мен электр
құрылымдарын орнату үшін белгілеуді қалай орындайды?
5. Еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру тəсілдерін атаңыз.
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8-ТАРАУ. КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫ МЕН
АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫ, ТОК ЖƏНЕ КЕРНЕУ
ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫН МОНТАЖДАУ
№9 практикалық жұмыс
Тақырып: Трансформаторды монтаждаудың технологиялық
картасын толтыру
Жұмыс мақсаты: трансформаторды монтаждаудың бағдарлықтехнологиялық құжаттамасын толтыра білу.
Жарақтандыру: А. Ф. Зюзин, Н. Н.З.Поконов, М.В. Антонов
«Өнеркəсіптік кəсіпорындар мен қондырғылардың электр жабдықтарын
монтаждау, пайдалану жəне жөндеу» оқу құралы.
Теориялық мəліметтер
Қуатты күштік трансформаторлар бөлшектелген сыртқы құрамдас
бөліктермен монтаждауға түседі. Бұл жағдайда трансформаторларды
монтаждау мен құрастыру оның құрамдас бөліктерін монтаждау мен
орнатудан тұрады: радиаторлар, май толтырылған кірмелер, кеңейткіштер,
газ релесі, май деңгейінің релесі, сақтандырғыш (пайдаланылған) құбырлар,
ауа кептіргіштер, термометрлер, термометриялық сигнализатор жəне
термосифон сүзгісі (8.1-сурет).
8.1-сурет.
Үш
трансформатор

фазалы

қуатты

1. Радиаторларды құрастыру. - Алмалысалмалы
радиаторларда
(оларды
трансформаторға орнатқанға дейін) бактағы
радиаторлық крандардың толық жабылғанын
тексереді; жоғары қысыммен дəнекерленген
жіктерді
тығыздыққа
сынайды
жəне
радиаторларды құрғақ трансформаторлық
маймен жуады. Радиаторларды 50-60° С
дейін қыздырылған (қысым қол сорғымен
жасалады)
немесе
сығылған
ауамен
(компрессордан) жоғары қысыммен сынайды. Сынақтар 50 кПа қысымы
кезінде 30 мин ішінде радиатордың тік немесе көлденең жағдайында
жүргізіледі. Осындай сынақ нəтижесінде анықталған дəнекерлеудің барлық
зауыттық ақауларын газбен дəнекерлеумен жояды. Сынақтан кейін
радиаторларды таза маймен, ол үшін центрифуганы немесе сүзгі-престерді
қолдана отырып жуады. Барлық радиаторлардың монтажын аяқтағаннан кейін
крандардың жұмысын тексереді жəне радиаторларды маймен толтырады.
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2. Кеңейткішті жəне газ релесін монтаждау. Алдын-ала тексерілген
жəне герметикалығына сыналған кеңейткішті монтаждау алдында (8.2-сурет)
оны құрғақ жəне таза трансформатор майымен жуады. Трансформатордың
қақпағында кеңейткішті уақытша бекітетін екі кронштейн орнатылады;
түпкілікті кеңейткішті оған газ релесі бар келтеқұбыр қосылғаннан кейін жəне
оның ішкі бетін тот баспадан металл жалтырына дейін жəне лакпен
жабылғаннан кейін орнатады.
8.2-сурет. Кеңейтушінің жалпы түрі:
1-бак; 2-май көрсеткіштері;
8-май көрсеткіш шыны;
4-бұрыштық; 5-құлыптау бұранда;
6-трансформатордың қақпағы; 7-газ релесі; 8
— жалпақ шет; 9 — құбыр желісі; 10-тірек
пластина

Зертханада тексерілген газ релесі бакелитті лакпен жабылған тығынды
төсемдерде май құбырында құрастырылады. Газ релесінің қарау терезесі көру
үшін ыңғайлы жағында құрастырылады. Газ релесінің жоғарғы ернемегі
көлденең орнатылады, трансформатордың багын кеңейткішпен қосатын май
өткізгіші трансформатордың 1,5-2%-ын ұлғайтқыш жағына көтеру арқылы
реледе газдардың өтуін жақсы қамтамасыз ету үшін құрастырылады. Газ
релесінің монтаждалған корпусында (8.3-сурет) балқыма жүйесін оның
қақпағындағы көрсеткі трансформатор багынан кеңейткішке май
қозғалысының бағытын көрсететіндей етіп орнатады. Содан кейін кеңейткішті
қамытпен жəне түйреуіштермен бекіте отырып, түпкілікті орнатады. Газдық
релеге сымдар оларды маймен ажыратудан қорғау үшін хлорвинилді
түтікшелерде төселеді [8].
8.3-сурет. ПГ-22 газ релесі
1-корпус, 2 –ернемек; 3 - қарау
терезесі; 4 - қақпақ; 5 - газ шығаруға
арналған кран; 6 – қ ы с қ ы ш қ о р а б ы ;
7 , 9 - төменгі жəне жоғарғы қалтқылар; 8 сигнал
беру
тізбегінің
сынапты
байланысы; 10 - сигнал беру тізбегінің
қысқышы; 11 - ажырату тізбегінің
қысқышы; 12-ажырату тізбегінің сынапты
байланысы
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3.Термосифонды сүзгіні монтаждау
Термосифонды сүзгі майдың оқшаулау қасиеттерін
ұстап тұру жəне оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін
қолданылады. Сүзгі белсенді материал - адсорбентпен
(ірі силикагель немесе А-1 сұрыпты алюминий тотығы)
толтырылған, майдың ескіру өнімін сіңіретін цилиндрлік
аппарат болып табылады. Термосифонды сүзгі
құрастырылады жəне мынадай ретпен қосылады: сүзгішті
жəне оның сүзгіш құрылғысын бөлшектейді; сүзгішті
жəне қосатын келте құбырларды ластанудан тазартады;
оларды таза құрғақ трансформаторлық маймен жуады
жəне жинайды; радиаторлық крандардағы бітеуіштерді
шешеді жəне трансформатор багында фильтрді
радиаторларды орнатуға ұқсас орнатады; оған таза, құрғақ адсорбент себеді,
содан кейін сүзгі маймен жуылады жəне кеңейткішті қалыпты деңгей
белгісінен айтарлықтай жоғары маймен толтырады. Термосифонды бакты
сыртқы жағынан тік жағдайда орнатады [8].
8.1-кесте. Трансформаторды монтаждаудың технологиялық картасы
р/н
№

Технологиялық
операцияның атауы

Механизмдер,
аспаптар, Операция сипаттамасы
құралдар, материалдар
жəне оны орындау
шарттары

Практикалық тапсырма
1.8.1-сурет
бойынша
позициялық
нөмірін
көрсете
отырып
трансформатордың негізгі құрамдас бөліктерін анықтаңыз.
2. Күштік трансформаторларды монтаждау туралы мəліметтерді
зерделеңіз.
3. Теориялық мəліметтерді пайдалана отырып, келтірілген нысан
бойынша трансформатордың əрбір бөлігі үшін трансформаторды монтаждау
технологиялық картасын (ТК) толтырыңыз (8.1-кесте). Əрбір операциялар бір
əрекеттен артық болмауы тиіс (трансформатордың əр бөлігінің ТК орташа
есеппен 10 операциядан артық болуы тиіс).
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Трансформатордың жұмыс істеу принципі мен құрылысын түсіндіріңіз.
2. Трансформаторлар не үшін қажет?
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3.Трансформатордың трансформация коэффициенті дегеніміз не жəне оны
қалай анықтау керек?
4.Трансформаторлар магнит өткізгіштің (өзекшенің) конструкциясына,
салқындату тəсіліне байланысты қалай бөлінеді?
5. Үшфазалы трансформаторлардың орамдары қалай қосылады?
6.Неге трансформатордың жүктемесін арттырғанда бастапқы орамның тогы
артады?
№8 зертханалық жұмыс
Тақырып: Күштік трансформаторларын, ток жəне кернеу
трансформаторларын монтаждау
Жұмыс мақсаты: күштік трансформаторларды, ток жəне кернеу
трансформаторларын монтаждаумен таныстыру.
Жабдық: А. Ф. Зюзин, Н. Н.З.Поконов, М.В. Антонов «Өнеркəсіптік
кəсіпорындар мен қондырғылардың электр жабдықтарын монтаждау,
пайдалану жəне жөндеу» оқу құралы.
Теориялық мəліметтер
Күштік
трансформаторларды
монтаждау.
Күштік
трансформаторларды монтаждау-бұл бір кернеудегі айнымалы тогын басқа
кернеудегі айнымалы тогына (жоғары немесе төмен) түрлендіретін
аппаратты монтаждау. Монтаждау кезінде орамалардың санына байланысты
екі жəне үш орамдық трансформаторлар қолданылуы мүмкін. [5]
Монтажды трансформаторды орнату орнына жеткізуден бастайды.
Жеткізілгеннен кейін оны мұқият тексереді, фарфор кірмелерінің бүтіндігін,
кірмелер мен ернемектердегі, май көрсеткіштері мен басқа да аспаптардың
өзекшелерінде барлық бекіту бөлшектерінің болуын, циркуляциялық
құбырларда дəнекерленген жіктер мен тығыздықтардан май ағуының
болмауын тексереді.
Трансформаторларды жергілікті жағдайларда жоюға болатын
зақымданулар болған жағдайда ашуға болады. Май көрсеткіштері мен
кеңейткіште тексерілгеннен кейін уақытша тығыздағыштарды алып
тастайды. Май көрсеткіштерінің кранын ашық жағдайда қояды. Багы бар
кеңейткіштің жəне кеңейткіші бар май көрсеткішінің араласушылығын
тексеру үшін төменгі түсіру краны арқылы майдың аз мөлшерін төгу қажет.
Бұл ретте май көрсеткішіндегі май деңгейін бақылау қажет. Егер май деңгейі
май ағызу кезінде азаятын болса жəне құрғақ майды кеңейткішке құю
кезінде жоғарылайтын болса, онда май көрсеткішінің кеңейткіші бар жəне
бактағы кеңейткіштің қатынасы қалыпты.
Май сапасына көз жеткізу үшін бактың төменгі краны арқылы май
сынамасын алу жəне оның диэлектрлік беріктігін сынау қажет. Кернеуі 10
кВ күштік трансформаторлар үшін майдың сынамалық кернеуі кемінде 25
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кВ болуы тиіс. Мегаомметрдің көмегімен сынама сақтандырғыштың
сенімділігін тексеру қажет.
Одан əрі кептіргіш камералармен жəне басқа да қажетті құралдармен
жабдықталған үй-жайда трансформаторды кептіруді жүргізу қажет.
Монтаждаудан кейін қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу қажет.
Монтаждалған трансформатордың монтаждық ұйымы қабылдау-тапсыру
сынақтарының нəтижелері бойынша тиісті құжаттамамен тапсыру
жүргізіледі.[22]
Ток жəне кернеу трансформаторларын монтаждау. Ток
трансформаторлары өлшеуіш аспаптар мен реленің ток орамдарын (ретімен
қосылған катушкаларды) қоректендіруге арналған. Трансформаторларда
монтаждау үшін қабылданатын ток трансформаторларында бірінші кезекте
фарфор оқшауламасын, ток өткізгіш өзекшені немесе шиналарды қарайды.
Бұл жағдайда фарфор оқшаулағышына жəне тірек оқшаулағыштарын
арматуралауға қойылатын талаптар сақталады. Сонымен қатар, қаптаманың,
ернемектің жəне қайталама шықпалардың қалыптарының зақымдануының
болмауын, сондай-ақ шықпалардың белгілері мен паспорттық тақтайшасының
болуын тексереді. Сыртқы тексеруден басқа барлық ток трансформаторлары
монтаж алдында екінші орамның үзілуінің болмауын, шықпалар мен ЭҚЕ
(ПУЭ) бойынша басқа да деректерді таңбалаудың дұрыстығын, сондай-ақ екі
орамның оқшауламасының жай-күйін жəне болат өзекшенің жарамдылығын
тексереді.
Ток трансформаторларының кірмелері қоректендіру жағынан шиналар
JI1 белгісі бар қысқыштарға, ал кететін шиналар — Л2 белгісі бар
қысқыштарға жақын етіп құрастырылады. Олай болмаған жағдайда И1 жəне
И2 қайталама орамдарының таңбалануы бұзылады жəне олардың ұштары
қайта таңбаланады. Ток трансформаторларының екінші орамалары мен
қаптамалары бекітілгеннен кейін жерге тұйықталумен жалғанады. Қайталама
орамдардың шықпалары, егер оларға өлшеу аспаптары мен реле қосылмаса,
бітелуі тиіс.[5]
Кернеу трансформаторлары өлшенетін кернеуді 400-ден 100 В-ға дейін
төмендетуге арналған, өлшеу аспаптарын, автоматика тізбектерін, сигнал беру
жəне жерге тұйықталудан релелік қорғаныс үшін қажет. Трансформаторлар
екі түрде дайындалады: құрғақ - табиғи ауа салқындауымен жəне майлы —
маймен толтырылған.
Трансформаторларда монтаждаудың алдында май деңгейін, май
көрсеткішінің жарамдылығын жəне паспорттық тақтайшаларының болуын,
бактың зақымдануын, бактың жəне қақпақтың арасындағы майдың ағуын
немесе шықпалардың ернемектерінің астынан тексереді.
Кернеу трансформаторларын электрлік сынау кезінде орамалардың
оқшаулау кедергісін өлшейді; ең жоғары жəне ең аз кернеу шықпаларының
полярлығын анықтайды жəне трансформация коэффициентін тексереді. Май
толтырылған кернеу трансформаторларында монтаждау алдында ЭҚЕ (ПУЭ)
көзделген көлемде май сынамасын сынау үшін алынады.[18]
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Үш фазалы кернеу трансформаторларын орнатқанда, олар ТҚ
қабылданған
жалпы
фазалық
тізбекті
ескереді.
Бір
фазалы
трансформаторларда "X" таңбасы бар шығыс жерге тұйықталады. Үш бір
фазалы трансформаторларды орнату кезінде "X" шықпалары жалпы шинамен
жалғанады жəне жерге тұйықтайды. Ашық үшбұрышқа жалғанған екі кернеу
трансформаторлары орнатылған жағдайда, НН жағынан жұмыс фазасын
жобада көзделген жағдайда ғана жерге тұйықтайды. Əрбір трансформатордың
корпусы жерге тұйықтағыш құрылғыға жеке шинамен қосылады [8].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Күштік трансформаторларды қосу схемасының құрылымын зерделеңіз.
2. Өлшеу трансформаторларын қосу схемаларын зерделеңіз.
3. Күштік трансформаторлардың жөндеу алдындағы тексерісін зерттеңіз.
4. Ток жəне кернеу трансформаторларын монтаждау ретін зерттеңіз.
5. Зерттеу нəтижелеріне талдау жүргізіңіз. Қорытындылары жұмыс дəптеріне
жазылады.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1.Күштік трансформаторлардың тағайындалуы қандай?
2.Өлшеу трансформаторлардың мақсаты қандай?
3.Өлшеу трансформаторларын қолдану саласын атаңыз.
4.Күштік трансформаторларына қандай талаптар қойылады?
5.Күштік трансформаторлардың паспорттық мəліметтеріне
шамаларды атаңыз?
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кіретін

9-ТАРАУ. КЕРНЕУІ 1000 В ДЕЙІНГІ МЕНШІКТІ МҰҚТАЖДЫҚ
ТАРАТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН МОНТАЖДАУ
№9 зертханалық жұмыс
Тақырып: Кернеуі 1000 В дейінгі меншікті мұқтаждық
жинақталған
тарату құрылғыларын монтаждау
Жұмыстың мақсаты: функционалдық мақсаты, құрылымдық
орындалуы жəне басқа белгілері бойынша кернеуі 1 кВ дейін тарату
құрылғыларының негізгі түрлерін зерделеу.
Жабдық: түйістіргіштер, үш фазалы белсенді энергия есептегіштері,
басқару түймелері, din-рейкалар, монтаждық өткізгіштер, кірмелік күштік
шкаф, коммутациялық шкаф, ЖҚ жарықтандыру қалқандары, оқу құралы
В.М.Нестеренко,
А.М.Мысьянов
«Электромонтаждық
жұмыстардың
технологиясы».
Теориялық мəліметтер
Төменгі вольтты жиынтық тарату құрылғылары (ТҚ) төмендегідей
бөлінеді:
- құрылымдық орындалуы бойынша жəне мөлшерлері бойынша:
қалқандар (панельдерден немесе шкафтардан құралатын), шкафтар,
қалқаншалар, жəшіктер;
- коммуникациялық
аппараттарды
орнату
тəсілі
бойынша:
шығарылатын аппараттармен, аппараттарды тұрақты орнатумен;
- бөліну
желілеріндегі
аппараттардың
түрлері
бойынша:
сақтандырғыштармен,
автоматтармен,
сақтандырғыш-ажыратқыш
блоктармен жəне т.б.;
- электрлік жалғаулар схемалары бойынша: кірмелік немесе кірмесіз
аппараттармен, төрт-, үш- немесе екі өткізгішті бөліну желілеріне арналған,
үш- жəне бір полюсті аппараттармен;
- орнату тəсілі бойынша: едендік, аспалы, батырмалы (қуысқа орнатуға
арналған);
- қоршаған ортаның əсерінен қорғаныс дəрежесі бойынша: ашық,
қорғалған, нығыздауышымен қорғалған жəне т.б.;
- қоректенетін электр қабылдағыштардың сипаты бойынша: күштік,
жарықтандырғыш.
Сонымен қатар, ТҚ орындайтын функцияларына жəне өнеркəсіптік
кəсіпорындарда цехішілік электрмен жабдықтау схемасындағы орындарына
қарай жіктелуі мүмкін [5].
1.
Цехтық жинақталған ТП 6-10/0,4-0,69 кВ (ЖТҚС ТК ТҚ) екінші
реттік кернеу ТҚ əдетте тарату қалқаны (ТҚ) түрінде орындалады жəне бір
қатарға орнатылып, ортақ жинау шиналарымен біріктірілген металл шкафтар
жинағынан тұрады.
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Жинақталған трансформаторлық қосалқы станцияның (КТП) екінші
реттік кернеулі ТҚ-да коммутациялық жəне қорғаныс аппараттары ретінде
жылжымалы түрде орындалған автоматтық ажыратқыштар пайдаланылады,
олар жабық шкафтарда орналасқан. Автоматтық ажыратқыштарды басқару
шкафтардың есігінде орнатылған тұтқалардың немесе кілттерді көмегімен
жүргізіледі. Шкафтың жекелеген ұяшықтарында орналасқан жылжымалы
автоматтық ажыратқыштарды пайдалану басқа жалғаулардың жұмыстарын
бұзбай, оны жылдам ауыстыру мүмкіндігімен əрбір ажыратқышқа қолайлы
жəне қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.
Кернеуді ТҚ құрамалы шиналарына жеткізуді жүзеге асыруға
көмектесетін панель кірмелік деп аталады (сəйкесінше, шкаф - кірмелік).
Бөліну желілері жалғанатын панельдер (шкафтар) желілік деп аталады.
Сонымен қатар ЖТҚС ТК ТҚ құрамына резервті автоматтық қосу (РАҚ)
аппаратурасымен панельдер немесе секциялық шкафтар (екі шаппа болған
кезде құрамалы шиналарды секциялау үшін) жəне т.б. кіруі мүмкін.
Коммутациялық-қорғаныс
аппараттарымен
қатар
ЖТҚС
ТК
ТҚ
амперметрлермен,
вольтметрлермен,
ал
қажет
болған
жағдайда
есептегіштермен жабдықталады.
2.
Цехтың негізгі тарату қалқаны (НТҚ) əдетте аппараттарды
тұрақты орнатумен ЩО-70 м типтік панельдерден құралған ТҚ түрінде
орындалады [5].
Кірмелік, желілік, секциялық, кірмелік-желілік жəне секциялық-желілік
панельдер сақтандырғыштары бар ажыратқыштармен, кезектес қосылған
ажыратқыштары бар автоматтармен, сақтандырғыш-ажыратқыштармен, ток
трансформаторларымен, өлшеу құралдарымен жабдықталады. Қоректендіру
желісінен енгізу кірмелік панельде жоғарыда шиналармен немесе төменде
кабельдермен жүзеге асырылады. Корпустың төменгі бөлігінде нөлдік
өткізгіштерді тұтынушыларға жалғауға арналған нөлдік шина орнатылған.
Панельдерді электрлік жайларда орнату кезінде əдетте ашық орындау
(жоғарыда жəне артында), электрлік жайлардан тыс жерде қорғалған орындау
қабылданады.
3.
Күштік пункттер (КП) құрылымдық түрде əдетте шкафтар түрінде
орындалады. Айырғыштары бар немесе кірме айырғыштары мен
сақтандырғыштары бар бөліну желілерін қорғау үшін балқыма
сақтандырғыштардың үш фазалы топтарымен тарату шкафтары неғұрлым
кеңінен қолданылады. Мұндай шкафтардың негізгі сериясы – ШР 11. Олар 5 8 жалғануға есептелген, орындалуы - едендік. [5]
Электрмен жабдықтаудың сенімділігіне жоғары талаптар кезінде КП
ретінде автоматтары бар тарату пункттері пайдаланылады (пункттердің негізгі
сериялары – ПР 11, ПР 22, ПР 24), олар шкаф түрінде едендік орындауда,
сондай-ақ қалқаншалар түрінде - аспалы жəне батырмалы орындауда
шығарылады. Көрсетілген тарату пункттері кірмелік үш полюстік
автоматтармен жəне кірмелік автоматтармен орындалады. Бөліну желілерінің
автоматтары - үш полюстік жəне (немесе) бір полюстік.
Тарату шкафтарының ПР8501 жəне ПР8701 жаңа сериясы ПР 11, ПР 22,
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ПР 22Д, ПР 24, ПР 24Д, ПР 24Н, ПР 24Г сериялы тарату пункттерін алмастыру
үшін арналған [5].
ПР8501 сериялы шкафтар 50 жəне 60 Гц айнымалы токтің 660 В дейін
кернеулі электр энергиясын бөлу үшін, ал ПР8701 сериялы шкафтар 230 В
дейін тұрақты ток үшін жəне артық жүктеме мен қысқа тұйықталулар кезінде
қорғанысты қамтамасыз етуге арналған. Орнату түрлері бойынша шкафтар
келесі орындауда дайындалады:
- батырмалы - қуысқа орнату үшін;
- аспалы - қабырғаға, колонналарға жəне басқа ұқсас құрылымдарға
орнату үшін; едендік - еденге орнату үшін арналған.
ПР8501 жəне ПР8701 шкафтар 6,3-100 А токке ағытқыштары бар бір
полюстік желілік токті шектемейтін ВА51-31-1 ажыратқыштармен жəне 6,3 –
100 А жəне 100 – 250 А токке сəйкесінше ВА 51-31 жəне ВА 51-35 үш полюстік
ағытқыштармен жабдықталған.
Шкафтар кірмелік ажыратқыштарсыз
(кірмелік
қысқыштармен)
жəне кірмелік ажыратқыштармен дайындалады. Келесі кірмелік
ажыратқыштар пайдаланылады: ВА-51-33, ВА-51-35, ВА-51-37, ВА-51-39 –
токті шектемейтін жылулық жəне электромагниттік ток ағытқыштары; ВА-5537 жəне ВА-55-39 – селективтік жартылай өткізгішті ең жоғарғы ток
ағытқыштары; ВА-56-37, ВА-56-39 – ең жоғарғы ток ағытқыштарынсыз.
Бөліну желілерінде шкафтарға орнатылатын
ажыратқыштар ағытқыштың
номинал тогі бойынша кез келген үйлесімде орнатылады. Бұл ретте
ажыратқыштардың бір мезгілдік жиынтық жүктемесі шкафтың номинал
жұмыстық тогінен аспауы тиіс.
Шкафтарда айнымалы токтің 157 схемасы жəне тұрақты токтің 65
схемасы болады. Шкафтар кірмелік ажыратқыштың немесе кірмелік
қысқыштардың келесі орналасуымен дайындалады (кірмелік ажыратқышы
жоқ шкафтар үшін): шкафтың жоғарғы бөлігінде қоректендіргіш өткізгіштер
жоғарыдан кірген кезде; шкафтың төменгібөлігінде қоректендіргіш
өткізгіштер төменнен кірген кезде.
Кірмелік ажыратқыштары бар немесе ажыратқышы жоқ шкафтар
қысқыштармен жабдықталған, қысқыштар мыс немесе алюминий
өткізгіштердің түйіспе жалғануын қамтамасыз етеді (балқытпай жəне
кабельдік ұштарсыз). [5]
Шкафтың ішінде оқшауланбаған нөлдік шина орнатылған, ол шкафтың
корпусымен электрлік жалғанған. Ол номинал токке тең токті өткізеді. Нөлдік
шинаның қысқыштары қимасы 25-тен 100% фазалық өткізгіш қимасының
дейінгі, бірақ 1,5 мм2 кем емес өткізгіштердің жалғануына жол береді.
4.
Басқару (БҚ, БШ) қалқандары (шкафтары) қорғаныс жəне
коммутациялық аппараттары бар басқару блоктарынан (панельдерінен)
жинақталады. БҚ негізінен электр жетектерін қашықтан жəне автоматтық
басқару үшін арналған. Сонымен бірге басқару қалқандары электр энергиясын
бөлуді жүзеге асырады. Орнатылған орындарына қарай БҚ ашық немесе
қорғалған түрде орындалады.
Қазіргі уақытта қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды электр
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қозғалтқыштарын басқару үшін ұзақ уақыттық, қысқа уақыттық жəне
қайталама-қысқа уақыттық жұмыс режимдерінде Б5030, П5030 сериялы
блоктар мен панельдер, сондай-ақ Я5000 сериялы басқару жəшіктері
қолданылады.
Блоктар мен панельдер статордың электр қозғалтқыштарын басқаруға
есептелген, 0,6-630 А номинал тогімен - реверсивті еместер үшін, 0,6 – 400 А
–реверсивті электр қозғалтқыштары үшін жəне 0,6 – 16 А – жылулық
қорғанысы жоқ электр қозғалтқыштар үшін. Күштік тізбектің номинал
кернеуі: 380, 400, 415 В жиілігі 50 Гц жəне 380, 440 В – жиілігі 60 Гц .
5.
Магистральдық жарықтандырғыш қалқандар (МЖҚ) электр
энергиясын топтық жарықтандыру қалқаншалары арасында бөлуді жүзеге
асырады. МЖҚ ретінде сақтандырғыштар бар ШР11 тарату шкафтары жəне
ПР22, ПР24, ПР8501, ПР8701, ПР9000, СУ9500 сериялы тарату пункттері
жəне үш полюстік желілік автоматтары бар басқалары пайдаланылады.
6. Топтық жарықтандыру қалқаншалары (ЖҚ) бір полюстік жəне үш
полюстік желілік автоматтармен, кірмелік үш полюстік автоматтармен
жабдықталады. Кірмелік автоматы жоқ ЖҚ кеңінен пайдаланылады.
Топтық қалқагшалардың негізгі сериялары – ЩО31, ЩО41, ЩО33,
ПР41, ПР9000, ОП, ОЩ, УОЩВ жəне т.б. Орындалуы - аспалы жəне
батырмалы.
7. Күштік жəшіктер (Ж) тарату шина өткізгіштері кірмелерінде
магистральдық шина өткізгіштерден тармақтарда орнатылады жəне
ажыратқышпен жəне сақтандырғышпен немесе сақтандырғыш-ажыратқыш
блогымен, автоматпен, ажыратқышпен шығарылады.
Жəшіктердің негізгі сериялары келесі таңбалануға ие: ЯРВМ, ЯБПВУ,
ЯЗ700, ЯПП [5].
Меншікті мұқтаждық трансформаторлары
Электрмен жабдықтау желісінің қосалқы станцияларында қызмет
көрсетуші жабдықтың көптеген бірліктері жұмыс істейді. Мұндай
тұтынушылар үшін меншікті мұқтаждық трансформаторы қолданылады
(ММТ).
Агрегат
объектілердің
əртүрлі
санаттарында
осындай
қондырғылардың жұмысын тұрақтандырады. Трансформаторлық аспаптардың
бұл түрі тұтынушылардың дұрыс жұмыс істеуі үшін кернеуді төмендетеді.
Трансформаторлық қосалқы станцияның түріне, қуаттылығына қарай
меншікті мұқтаждық тұтынушыларын қоректендіру (тарату құрылғыларын
жарықтандыру, КТҚ ұяшықтарын жылыту жəне т.б.) Меншікті мұқтаждық
(ММ) тұтынушыларының жауапкершілігіне байланысты орнатылған бір
немесе екі трансформатордан жүргізіледі. Меншікті мұқтаждық
трансформаторларынан қоректенетін неғұрлым маңызды құрылғы басқару
жүйесінің аппаратурасы, релелік қорғаныс, күзет жабдығы, сигнализация,
телемеханика жəне автоматтық құралдар болып табылады. Қондырғылардың
толыққанды жұмысы соларға байланысты. Сонымен қатар қосалқы
станциядағы мұқтаждық трансформаторларының қуаттылығы əрбір
трансформаторға 63 кВА аспауы тиіс. ӨҚ трансформаторлық қосалқы
станциясының
тұтынушыларына
жедел
тізбектер,
күштік
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трансформаторларды салқындату құрылғыларының электрлі қозғалтқыштары,
компрессорлар, ажыратқыштар мен жетектерді, КТҚ жəне СКТҚ шкафтарын
жылыту, қоректендіру құрылғысы, желдеткіш, жылыту, жарықтандыру жəне
т.б. жатады. Қострансформаторлық трансформаторлық қосалқы станцияларда
35–750 кВ екі меншікті мұқтаждық трансформаторы орнатылады, бір
трансформаторлық қосалқы станцияларда бір меншікті мұқтаждық
трансформаторы орнатуға қабылданады. Жедел айнымалы тогі бар қосалқы
станцияларда ММ трансформаторлары қосалқы станцияның төмен кернеуі
жағында бас трансформатордың кірмесіне жалғанады. Бұл ең алдымен 6-10 кВ
құрама шиналарында кернеу толық жоғалған кезде 6–10 кВ ажыратқыштарын
басқару үшін қажет. Айнымалы токтің жедел тізбектерін қоректендіру кернеуі
220 В арнайы тұрақтандырғыштар арқылы ММ шиналарынан жүзеге
асырылады. Подстанцияның меншікті мұқтаждық электрмен сенімді
жабдықтауды қамтамасыз ету үшін 0,4 кВ шиналарды секциялау қажет [5].
Меншікті мұқтаждық панельдері. ПСН-1100 меншікті мұқтаждық
панельдері электр станцияларында, қосалқы станцияларда жəне кернеуі 35-750
кВ энергия объектілерінде қуаты 1000 кВА дейін меншікті мұқтаждық күштік
трансформаторларынан айнымалы ток электр энергиясын енгізуге жəне
таратуға арналған.
Меншікті мұқтаждық панелі (ММП) құрылымының түрі бойынша
панельдік жəне еденге орнатылып, екіжақты қызмет көрсетілетін шкафтық
түрде орындалған қалқандар түрінде болады. Қаңқаның жоғарғы бөлігінде
ММП қалқанының шиналары орналасқан. Қаңқаның жұмыс аймағында
есіктерде орнатылған басқару органдарымен автоматтық ажыратқыштар
орнатылған.
Қысқыштар қатары, ауыспалы шиналар, комутация элементтері монтаж
жағында орналасқан. Есіктерде сондай-ақ өлшеу құралдары, автоматтық
ажыратқыш қалыптарының сигналдық шамдары орналасқан [5].
Ток трансформаторы арқылы электр энергиясының үш фазалы
есептегішін қосу
Үш фазалы құралды қосу тəсіліне қарай оларды қосу келесі түрлерге
бөлінеді:
- "тікелей" немесе тік қосу ;
- жартылай жанама;
- жанама.
Тікелей қосылу. Үш фазалы есептегіштерді тікелей қосудың электрлік
схемасы келесі түрде болады (9.1-сурет).
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9.1-сурет. Үш фазалы есептегішті тікелей қосу схемасы
Ескертпе. Маңызды! Объектіде орнатылатын үш фазалы есептегіш тек
жүктемеде аралатын қуат 60 кВт аспайтын жағдайда ғана тікелей қосылуы
мүмкін.
Үш фазалы есептегішті жартылай жанама жəне жанама қосу тəсілдері
Аталған тəсіл кезінде электр энергиясының есептегіші барлық үш фазаға
ток трансформаторы деп аталатын аранйытөмендеткіш құрал арқылы
қосылады [34]. Оны қолдану болымсыз тогі жəне таралатын қуаттары бар
тізбектерде есепке алу рəсімін ұйымдастыруға мүмкіндік береді (9.2-сурет).

9.2-сурет. Үш фазалы есептегішті ТТ арқылы қосу схемасы.
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Есептегішті қосудың жанама жəне жартылай жанама тəсілдерін
қолданудың негізгі саласы - қолданыстағы кернеуінің шамасы 6(10) кВ жалпы
өнеркəсіптік мақсаттағы жоғарғы вольтты желілер.
Электр энергиясының ток трансформаторы арқылы жоғарғы вольтты
желіге қосылатын кез келген үш фазалы есептегіші энергиямен жабдықтау
желілерінде жиі болып тұратын артық жүктемеден қорғалуы тиіс. Осы
мақсатта онымен кезектес түрде авариялық жағдайда желіде туындайтын
кернеуді шектеуге мүмкіндік беретін арнайы аспаптар орнатылады. Олар
əртүрлі атаулармен кездеседі, олардың ішінде неғұрлым ең көп таралғаны
ИКШ (импульстік кернеуді шектегіштер) болып табылады (9.3-сурет).
Бұл құрылғы өзінің функционалдық мақсатына сəйкес қорғаныс
автоматына ұқсайды. Бірақ ол ток бойынша шамадан тыс жүктемеден іске
қосылмайды, үшфазалы есептегіш қосылатын қоректендіруші желінің
учаскесіндегі кернеуді шектегіш ретінде қолданылады. [20]
Төменде осы құралды олар қорғайтын жабдық тізбегінде монтаждау
жүзеге асырылатын схема келтіріледі.

9.3-сурет. ИКШ (ИКҚҚ) қосу схемасы
Үш фазалы есептеуішті қоректендіру тізбегіне орнатар алдында
есептеуіштің клеммасына қосылған тағы бір арнайы құрылғы қолданылады.
СКҚ (сыналатын клеммалық қорап) белгісімен кездесетін бұл құрылғы өзінің
конструкциясында пайдаланушы үшін ыңғайлы тəсілмен қосылуды
коммутациялауға мүмкіндік беретін бірқатар қосқыштарға ие болады. Бұл
құрылғының сыртқы түрі жəне оны қоректендіру тізбегіне қосу схемасы 9.4суретте келтірілген.

9.4-сурет. Өтпелі клеммник (СКҚ)
СКҚ қолдану кезінде кез-келген түрдегі есептеу құралын монтаждау
жəне демонтаждау айтарлықтай жеңілдетіледі, бұл оларға жөндеу жүргізу
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кезінде өте ыңғайлы.
Ескертпе. Қажет болған жағдайда мұндай панель сыртқы өлшеу
аспаптарын қосу үшін пайдаланылуы мүмкін [48].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Зерделеңіз:
- ЖТҚ (КРУ) шкафтарының, олардың негізгі тораптары мен
механизмдерінің мақсаты мен құрылымы;
- тораптар мен механизмдердің барлық элементтерінің өзара ісқимылы;
- ЖТҚ шкафтарының негізгі техникалық параметрлері (номиналды
кернеу, номиналды жұмыс токтары жəне орнатылатын ажыратқыштарды
ажырату токтары, динамикалық жəне термиялық тұрақтылық параметрлері);
- ЖТҚ К-104 шкафтарының басты тізбектерінің типтік схемалар торы;
- ЖТҚ К-104 шкафтарының ерекшеліктері жəне олардың қолданылу
саласы
2. Монтаждық стендте электр схемасы бойынша активті энергияның
үшфазалы есептегішін тікелей қосу схемасын жинаңыз (9.1-сурет)
3. Оқытушының бақылауымен іске қосуды орындаңыз, орындалған
жұмысты тексеріңіз.
4. Схеманы өшіріңіз. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. ЖТҚС ТК ТҚ орындаудың екі нұсқасын, олардың қолданылу саласын
анықтаңыз.
2. ШР11, ПР11, ЩО31, ПР850, ПР8701 сериялы ТҚ ерекшеліктерін ашып
жазыңыз жəне сипаттаңыз.
3. НТҚ, ММ, БҚ, МШО, ЖҚ құрылғысын жəне қолдану аймағын
сипаттаңыз.
4. Меншікті мұқтаждық панелінің (ММП) мақсаты қандай?
5. Меншікті мұқтаждық трансформаторларының мақсаты қандай?
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10-ТАРАУ. ЕКІНШІ РЕТТІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ
ТІЗБЕКТЕРІН МОНТАЖДАУ
№ 10 зертханалық жұмыс
Тақырып: Екінші реттік тізбектердің қорғау аппараттарын
орнату, қосу жəне монтаждау
Жұмыс мақсаты: сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштардың
конструкциялары мен əрекет ету принципін зерттеу.
Жабдық: сақтандырғыштар, автоматты ажыратқыштар, белсенді
энергия есептегіштері, кернеу релесі, коммутациялық сымдар, оқу құралы А.
Ф. Зюзин, Н.З.Поконов, М.В. Антонов "Өнеркəсіптік кəсіпорындар мен
қондырғылардың электр жабдықтарын монтаждау, пайдалану жəне жөндеу".
Теориялық мəліметтер
Сақтандырғыштар - бұл белгілі бір мəннен асатын ток əсерінен осы үшін
арнайы қарастырылған ток өткізгіш тізбектерді бұзу арқылы қорғалатын
тізбекті ажыратуға арналған электр аппараттары.
Конструкцияның үлкен бөлігінде тізбек қорғалатын тізбектің тогымен
қызатын балқитын ендірмені балқыту арқылы ажыратылады. Сақтандырғыш
іске қосылғаннан кейін жанып кеткен ендірмені жаңасына ауыстыру немесе
барлық сақтандырғышты ауыстыру қажет. Балқымалы ендірмесі бар
сақтандырғыштар
келесі
артықшылықтарға
ие:
конструкцияның
қарапайымдылығы, шағын габариттері, жоғары ажыратқыш қабілеті, төмен
бағасы.
Балқымалы ендірмесі бар сақтандырғыштар бірнеше миллиамперден
бірнеше мың амперге дейінгі токтарға дайындалады.
Сақтандырғыштарға мынадай талаптар қойылады:
1. сақтандырғыштың уақыттық-токтік сипаттамасы төменде, бірақ
қорғалатын объектінің уақыт-токтік сипаттамасына жақын болуы тиіс;
2. Қысқа тұйықталу (ҚТ) кезінде сақтандырғыштың іске қосылу уақыты,
əсіресе жартылай өткізгіш аспаптарды қорғау кезінде ең аз мүмкін болуы тиіс.
Сақтандырғыштар ток шектеумен жұмыс істеуі тиіс;
3. қорғалатын тізбектегі ҚТ кезінде сақтандырғыштар қорғаныстың
селективтілігін қамтамасыз етуі тиіс;
4. сақтандырғыштың сипаттамасы тұрақты болуы тиіс, ал олардың
параметрлерінің технологиялық алшақтығы қорғаныс сенімділігін бұзбауы
тиіс;
5. қондырғының қуаты өсуімен байланысты сақтандырғыштардың
жоғары ажыратқыш қабілеті болуы тиіс.[30]
Сақтандырғыш конструкцияларының əртүрлілігіне қарамастан, олардың
барлығы мынадай негізгі бөліктерге ие (10.1-сурет): электр оқшаулағыш
материалдан жасалған корпус (2), балқымалы ендірме (1), қорғалатын тізбекке
116

қосуға арналған клемма (3). Сақтандырғыштарды конструктивтік орындау
мысалдары 10.2-суретте көрсетілген.

10.1-сурет. ПР-2 сақтандырғышының құрылымы

10.2-сурет. ПР-2 типті сақтандырғыштар
Балқымалы ендірмелерді дайындау үшін мыс, күміс, мырыш, қорғасын
қолданылады. Балқымалы ендірме дөңгелек қиманың жұқа өткізгіші түрінде
немесе таспа түрінде орындалады. Ток шектейтін қасиеттерді қамтамасыз ету
үшін, балқымалы ендірме тарылтылған (10.3-сурет).

10.3-сурет. Балқымалы ендірмелердің конструкциялары
Номиналды ток кезінде артық жылу ендірменің кең бөлігіне таралып
үлгереді, тізбектің қысқа тұйықталу токтерінің ендірмесі бойынша ағу кезінде
жылу тарылған учаскелерден алыстап үлгермейді жəне ендірме шағын қималы
орындарда тез жанып кетеді. Ендірме жанып кеткеннен кейін доға жанады
жəне сақтандырғыш ішіндегі ортаны қыздырады.
Ендірменің 1 тіліктері бар (10. 5-сурет), сол арқылы шамадан тыс
токтардың ағуы кезінде ендірменің тез жануы есебінен ток шектеудің əсеріне
қол жеткізіледі. Сақтандырғыштың ішкі көлемі ұсақ түйіршікті кварц
құмымен толтырылған. Бұл ендірмені салқындатуды жақсартады жəне
сақтандырғыштың қызмет мерзімін ұзартады. Ендірме жанып кеткен кезде
доға толтырғыш түзген тар арнада жанады. Арнадағы жоғары қысым жəне
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оның қабырғаларымен жылуды қарқынды бөлу доғаның жылдам өшірілуін
қамтамасыз етеді. Ендірменің балқу температурасын, демек, барлық
сақтандырғыштың температурасын төмендету үшін мыс таспаға қалайы
жолақтар салынады 2 (10.5-сурет). Қыздыру кезінде қалайы мыстан əлдеқайда
бұрын балқиды. Қалайы таспамен жанасқан жерде мысты еріту процесі жəне
таспа қимасының азаюы (металлургиялық əсер) басталады. Бұл осы учаскеде
таспа кедергісінің ұлғаюын жəне онда жоғалтудың артуын тудырады. Процесс
қалайы орналасқан жерде мыс таспасын балқытумен аяқталады. Неғұрлым
жетілдірілген, мысалы, ПН–2 үлгісіндегі (10.4-сурет) сақтандырғыштарда
фарфор немесе стеатит корпусы, таспалық балқымалы ендірмелері болады.
1

10.4-сурет. ПН-2 типті сақтандырғыштар
ендірме 1 - тілік, 2-қалайы жолағы

2

1

10.5-сурет. Таспалы балқығыш

Балқымалы ендірмелер мыс таспадан жасалады жəне жақсы салқындату
үшін бірнеше параллель тармақтарға бөлінеді.
Бұл ретте ендірменің балқу температурасы мыстың балқу
температурасына қарағанда бірнеше есе аз, бұл қорғалған объектілердің
сипаттамалары бар сақтандырғыштың уақыттық-токтік сипаттамасының
үйлесімін алуға мүмкіндік береді.
Əдетте электр энергия көзі мен тұтынушы арасында бірнеше
сақтандырғыштар орнатылады, олардың əрқайсысы іске қосылған кезде
энергия жүйесінің бүлінген учаскесін ғана ажыратуы тиіс.
Өздігінен қалпына келетін сақтандырғыштар
Əлсіз ток тізбектерін қорғау үшін өздігінен қалпына келетін
сақтандырғыштар кеңінен қолданылады. Олар телекоммуникациялық
жабдықтарда, компьютерлерде жəне перифериялық құрылғыларда,
аккумуляторлық батареяларда, төмен вольтты қоректену көздерінде, өлшеу
аппаратурасында жəне басқару құрылғыларында, сөздік хабарлау жəне
авариялық дабыл жүйелерінде жəне басқа да электронды жабдықтардың
көптеген түрлерінде кеңінен қолданылады.
Дəстүрлі конструкциядағы сақтандырғыштардан айырмашылығы,
өздігінен қалпына келетін сақтандырғыштың іске қосылу кезінде жанатын
балқымалы ендірмесі жоқ жəне өткізу қабілетін автоматты түрде қалпына
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келтіре алады, бұл электр қондырғыларына қызмет көрсету мен жөндеуге
кететін уақыт пен шығындарды қысқартады. Өздігінен қалпына келетін
сақтандырғыштарды конструктивтік орындау мысалдары 10.6-суретте
көрсетілген.
Өздігінен қалпына келетін сақтандырғыштар температура ауытқуы
кезінде фазалық өзгерістерге ұшырайтын материалдардан жасалады. Мұндай
материалдардың кедергісі температураның тар интервалында тез өсуі мүмкін
(кедергінің өзгеруі 104 Ом бастап 107 Ом дейінгі диапазонда болады). Мұндай
сипаттама ток өткізгіш полимерлердің белгілі бір түрлеріне тəн. Кедергінің оң
температуралық коэффициенті (ОТК) бар ток қорғанысының полимерлік
сақтандырғышы электр тізбегіне əдеттегі сақтандырғыш сияқты жүктемемен
кезектес қосылады.

10.6-сурет. Өздігінен қалпына келетін сақтандырғыштар
Ол төмен кедергісі бар күйден жоғары кедергісі бар күйге өтіп,
осылайша ток бойынша шамадан тыс жүктемеге əрекет ете отырып, тізбекті
қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл процесс өздігінен қалпына келетін
сақтандырғыштың іске қосылуы деп аталады. [8]
Автоматты əуе ажыратқыштары
Автоматты əуе ажыратқыштары (автоматтар) шамадан тыс жүктеме,
қысқа тұйықталу (ҚТ), қорек кернеуінің шамадан тыс төмендеуі, қуат
бағытының өзгеруі жəне т.б. кезінде электр тізбегін автоматты ажырату үшін,
сондай-ақ жүктеменің номиналды токтарын қолмен сирек қосу жəне ажырату
үшін қызмет етеді. Автоматты ажыратқыштарды конструктивтік орындау
мысалдары 10.7, 10.8-суреттерде көрсетілген.
Автоматтарға мынадай талаптар қойылады:
1. автоматтың ток өткізуші тізбегі номиналдық токті қаншалықты
қажетті ұзақ уақыт бойы өткізуі тиіс;
2. автомат ҚТ шекті токтарын бірнеше мəрте ажыратуды қамтамасыз етуі
тиіс. Бұл токтарды ажыратқаннан кейін автомат номиналды токты ұзақ уақыт
өткізу үшін жарамды болуы тиіс;
3. энергоқондырғылардың электродинамикалық жəне термиялық
тұрақтылығын қамтамасыз ету, ҚТ токтарынан туындайтын бұзылулар мен
басқа да зардаптарды азайту үшін автоматтар аз уақытта ажыратуы тиіс;
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4. тарату құрылғысының габариттік өлшемдерін азайту жəне қызмет
көрсету қауіпсіздігін арттыру мақсатында доғаны сөндіру процесінде
қыздырылған жəне иондалған газдар ең аз шығарылатын аймақ қажет;
5. автоматты қорғау элементтері қажетті токтарды, іске қосылу уақытын
жəне селективтілікті қамтамасыз етуі тиіс.
Автоматты ажыратқыштарды келесідей жіктеуге болады:
1. орнатылған автоматты ажыратқыштардың қорғаныш оқшаулағыш
(пластмасса) корпусы болады жəне жалпыға қолжетімді жерлерде орнатылуы
мүмкін;
2. əмбебаптар - мұндай корпусы жоқ жəне тарату құрылғыларында
орнату үшін арналған;
3. жылдам əрекет ететін (өздігінен жұмыс істеу уақыты 5 мс
аспайды);
4. баяу əрекет ететін (өздігінен жұмыс істеу уақыты 10 мс бастап
100 мс дейін);
5. қысқа тұйықталу тогы аймағында реттелетін іске қосылу уақыты бар
селективті;
6. қорғалатын тізбектегі ток бағыты өзгерген кезде ғана іске қосылатын
кері ток автоматтары;
7. полярланған автоматтар тұрақты ток тізбегін ток тікелей бағытта
өскен кезде ғана ажыратады, полярланбағандар токтің кез келген бағыты
кезінде ажыратады.

10.7-сурет. АП-50 жəне АВМ 4 типті автоматты əуе ажыратқыштары.

10.8-сурет. Автоматты əуе ажыратқыштары
Электрмагниттік ажыратқыштың іске қосылу тогы бойынша үш типті
автоматты ажыратқыштарға бөледі: "В"," С "жəне"D". "В" типті автоматты
ажыратқыштар 3-тен 5 Ін дейінгі диапазонда жатқан электромагниттік
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ағытқыш тогы кезінде іске қосылады. "С" типі 5-тен 10 Iн дейін диапазонда
жұмыс істейді. "D" типі 10 бастап 50 Iн дейін диапазонда жұмыс істейді.
Кез-келген автоматта келесі негізгі тораптар бар: түйіспелік жүйе, доға
сөндіргіш жүйе, еркін ағыту механизмі жəне қорғаныс элементтері —
ағытқыштар [16].
Түйіспелік жүйе корпуста бекітілген қозғалмайтын түйіспелерден жəне
басқару механизмі иінтірегінің жартылай өсіне топсалы отырғызылған
жылжымалы түйіспелерден тұрады жəне əдетте тізбектің дара үзілуін
қамтамасыз етеді.
Доға сөндіргіш құрылғы ажыратқыштың əрбір полюсінде орнатылады
жəне электр доғасын шектеулі көлемде оқшаулауға жəне оны жылдам өшіруге
арналған. Əдетте бұл болат пластиналардан жасалған деионды торы бар доға
сөндіргіш камера түрінде болады.
Еркін ағыту механизмі басқару тұтқасының жағдайына қарамастан
түйіспелердің ағытылуын қамтамасыз ететін топсалы 3 немесе 4 буынды
механизм болып табылады.
Ағытқыш апат болған жағдайда ажыратқышты автоматты ажыратуды
қамтамасыз етеді. Ажыратқыштың конструкциясы қамтамасыз етілетін
қорғаныс түріне байланысты.
Қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған электромагниттік
ағытқыштар неғұрлым кең таралған. Зəкірі бар электромагнит түріндегі
электромагнитті ағытқыш жоғары термиялық жəне электродинамикалық
тұрақтылыққа жəне механикалық əсерлерге төзімділікке ие болуы тиіс. Еркін
ағыту механизміне əсер ету сəтіне дейін ағытқыштың зəкірі əдетте
айтарлықтай бос жүрісті (5-10 мм) еңсереді. Ағытылу соққы есебінен
жүргізіледі, онда зəкірдің қозғалысы кезінде жинақталған кинетикалық
энергиясы негізгі рөл атқарады. Ағытқыш электромагнитінің орамы
жүктемемен сабақтас қосылған. Іске қосылу тогін реттеу қарсы əсер етуші
серіппені тарту немесе орам санын өзгерту есебінен жүргізілуі мүмкін.[8]
Жылулық ағытқыштар, шамадан тыс жүктемеден қорғау үшін.
Биметалл пластинасы бар жылулық ағытқыштар қорғалатын объектінің
сипаттамасына неғұрлым жақын өтетін уақыттық-ток сипаттамасын алуға
мүмкіндік береді. Артық жүктеме тогы кезінде деформация жəне биметалл
пластинаның күші ажыратқыштың автоматты ажыратылуын қамтамасыз
етеді. Уақытты ұстау токтың өсуімен азаяды.
Қысқа тұйықталу тоғынан жəне шамадан тыс жүктемеден
қорғайтын құрамдастырылған ағытқыштар.
Іске қосылу параметрлерінің тұрақтылығы үлкен жəне баптауда ыңғайлы
жартылай өткізгішті ағытқыштар. Жартылай өткізгішті ағытқыштар өлшеу
элементінен, жартылай өткізгіш реле блогынан жəне автоматтың еркін ағыту
механизміне əсер ететін шығу электромагнитінен тұрады.
Токтың жартылай өткізгішті ағытқышы келесі параметрлерді реттеуге
жол береді:
1. ағытқыштың номинал тогы;
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2. қысқа тұйықталу тогы аймағындағы іске қосылу тогы бойынша
тағайындамалар (кесу тогы);
3. артық жүктеме тогы аймағында іске қосылу уақыты бойынша
тағайындамалар;
4. қысқа тұйықталу тогы аймағында іске қосылу уақыты бойынша
тағайындамалар (селективті ажыратқыштар үшін).
Токсыз тізбекті коммутациялау үшін немесе номиналды токтың сирек
коммутациясы үшін ағытқышсыз автоматтар қолданылуы мүмкін.
Ажыратқыштың сыртында орнатылатын немесе бекітілетін қосымша
құрастыру бірліктері болуы мүмкін. Олар тəуелсіз, нөлдік жəне ең аз
ағытқыштар, бос жəне қосалқы түйіспелер, қол жəне электромагнитті
дистанциялық жетек, автоматтық ажырату сигнализациясы, ажыратқышты
"ажыратылған"күйінде жабуға арналған құрылғы болуы мүмкін.
Тəуелсіз ағытқыш бөгде кернеу көзінен қоректенетін электромагнит
болып табылады. Минималды жəне нөлдік ағытқыштар уақыт ұстай отырып
жəне уақытты ұстаусыз орындалуы мүмкін. Тəуелсіз немесе минималды
ағытқыштың көмегімен автоматты қашықтан ажыратуға болады.
Автоматтардың негізгі параметрлері болып табылатындар: ажыратудың
өзіндік жəне толық уақыты, номиналды ұзақ ток, номиналды кернеу,
ажыратудың шекті тогы.
Автоматты ажыратудың меншікті уақыты деп ток іске қосылу
тогының мəніне жеткен сəттен бастап оның түйіспелерінің ажырауы
басталғанға дейінгі уақытты айтады. Түйіспелер ажырағаннан кейін пайда
болған электр доғасы қалған жабдық үшін қауіп төндірмейтін артық
кернеумен аз уақыт ішінде өшірілуі тиіс.
Автоматтарды ажырату қорғаныс элементтерін — ағытқыштарды еркін
ағыту механизміне əсер ету арқылы жүргізіледі.
Электромагнит пен еркін ағыту механизмі арасында уақыт ұстамдарын
құру үшін кідірту құрылғылары орнатылады. Селективті жұмыс істейтін
автоматтар жұмыс істеу уақыты бойынша қатаң келісілуі тиіс, оған сағаттық
механизмдерді қолдану ар қылы қол жеткізіледі. Мұндай құрылғылардың
уақыт ұстауы токқа байланысты емес, сондықтан олар шамадан тыс
жүктемеден қорғау үшін бейімделмеген [16].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан өту.
2. Электрлік принципиалды схеманы зерттеу, клемма колодкаларында
электр аппараттары мен белгілеулерді зерделеу.
3. Қосу сымдарын, аспапты дайындау.
4. Схеманың күштік бөлігін жинау.
5. Схемаға сəйкес екінші басқару коммутациясының тізбегін жинау (10.9сурет).
6. Схемалардың дұрыс құрастырылуын көзбен тексеру.
7. Оқытушыға (шеберге) схеманы құрастыру, желіні қосу туралы хабарлау.
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8. Оқытушының (шебердің) бақылауымен
қабілеттілігін тексеру.
9. Схеманы элементтерін шешіп, жинап алу.
10. Жұмыс орнын ретке келтіру.

схеманың

жұмысқа

10.9-сурет. Екінші коммутация тізбектерінің схемасы
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Сақтандырғыштың мақсаты қандай?
2. Балқымалы ендірмесі бар сақтандырғыштың əрекет ету принципін
түсіндіріңіз.
3. Өздігінен қалпына келетін сақтандырғыштың əрекет ету принципін
түсіндіріңіз.
4. Сақтандырғыштарға қойылатын талаптарды атаңыз.
5. Балқымалы ендірмесі бар сақтандырғыштың негізгі элементтерін атаңыз.
6. Қорғау селективтілігі дегеніміз не?
7. Автоматты ажыратқыштардың, электрмагниттік жəне
жылу ағытқыштың мақсаты мен ерекшеліктері?
8. Автоматты ажыратқыштың негізгі тораптарын атаңыз.
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№11 зертханалық жұмыс
Тақырып: Монтаждық шкафтардың құрылымын зерттеу.
Монтаждық платада (панельде) DIN-рейкаларды жəне кабель-каналды
монтаждау жəне бекіту тəсілдерін зерттеу
Жұмыс мақсаты: монтаждық шкафтардың құрылымын, монтаждық
платада (панельде) DIN-рейкаларды монтаждау жəне бекіту тəсілдерін зерттеу.
Жабдық: монтаждау панелінің макеті, DIN-рейкалар, электромонтер
аспаптарының жиынтығы (бұрағыштар, пассатиждер, сымдарды тазалауға
арналған құрылғы).
Теориялық мəліметтер
Шкаф ТЖҚ (төмен вольтті жинақтық құрылғы) (10.10-сурет)
төмендегілерді қамтамасыз ететін құрама конструкция түрінде болады:
- монтаждық кеңістікті ұтымды пайдалану;
- тігінен де, көлденеңінен де көп деңгейлі монтажды ұйымдастыру
мүмкіндігі;
- шкафтың негізгі тірек құрылымын 15 минут ішінде артқы жəне
алдыңғы қаңқаларды тартпалармен жəне монтаждық көлденең ұштармен
жылдам қосу жолымен құрастыру;
- қалыңдығы
2 мм болаттан жасалған қаңқаның профилі
конструкцияның жоғары беріктігін қамтамасыз етеді;
- монтаждық элементтер шкафтың негізгі қаңқасына бекітілуі, сондайақ перфорацияланған профильдің арқасында 25 мм перфорация қадамымен
жəне диаметрі 4,5 мм тесіктермен өзара біріктірілуі мүмкін;
- қаңқаның симметриялығы артқы панельді есікпен ауыстыру арқылы
шкафтың екі жақты қызмет көрсетуін ұйымдастыруға мүмкіндік береді;
- полиуретаннан жасалған нығыздағышы жəне ыңғайлы жерге тұйықтау
түйіспесі бар, диаметрі 7 мм тесіктері бар рамамен күшейтілген тұтас есіктер;
- есіктің ашылуы жағын оны ілмектерде алдын ала дайындалған
тесіктерге қаңқаның басқа тік құрамдас бөлігіне ілу жолымен тез ауыстыру
мүмкіндігі;
- құлып механизмін жоғарыда жəне төменде бекіте отырып, есікті кілтке
жабу мүмкіндігі;
- тасымалдау, орнату шкаф корпусына бекітілетін мырышталған болат
құймадан жасалған ілмек бұрандалардан жасалған жиынтықтың көмегімен
жүзеге асырылады;
- монтаждау кеңістігін біріктіре отырып, оларды жеке-жеке жəне
кешенде пайдалануға мүмкіндік беретін бірнеше шкафтар қатарына қосу.
- ТЖҚ шкафтары кернеуі 1000 В дейінгі тұрақты жəне айнымалы ток
желілерінде қолданылады. Төмен вольтты жиынтық құрылғылар 1000 В дейінгі
кернеудегі əртүрлі мақсаттағы электр жабдықтары бар барлық өндірістерде
қолданылады.[27]
124

10.10-сурет. ТЖҚ шкафы конструкциясының үлгісі
ТЖҚ шкафы кернеуі 1000 В дейін жəне жиілігі 1500 Гц дейін желілерде
электр энергиясын қабылдауға, таратуға, басқару мен беруге арналған жəне
əртүрлі өнеркəсіптік жағдайларда, оның ішінде сыртқы жағымсыз əсер ететін
факторлардан қорғанудың қажетті дəрежелеріне (IP коды) сəйкес келетін əр
түрлі қабықшалар мен жинақтауыштарды қолдану арқылы агрессивті түрде
қолданылуы мүмкін [33].
Стандартты шкаф жиынтығы 10.1-кестеде көрсетілген.
10.1-кесте. ТЖҚ шкафының жиынтығы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Атауы
Алдыңғы қаңқасы
Артқы қаңқасы
Тартпа
Есік жиынтығы
Артқы панель
Қапталдық панель
Жоғарғы панель
Цоколь 100 мм
Люгі бар түп
Монтаждау панелі
Ілмек бұранда

Саны
1 дана
1 дана
4 дана
1 дана
1 дана
2 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
4 дана

ТЖҚ келесі белгілер бойынша жіктеледі:
– электр энергиясын енгізу, тарату функциялары;
– басқару функциялары;
– қорғау, автоматика, реттеу, өлшеу жəне сигнализация функциялары.
Бір ТЖҚ-да функция бойынша белгілер біріктірілуі мүмкін.
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Конструктивті орындалуы бойынша ашық (блок, панель, ашық қалқан)
жəне қорғалған (жəшік, шкаф, пульт, қалқан) болуы мүмкін. Қорғаныс
дəрежесі-МЕМСТ 14254-80 бойынша.
Қызмет көрсету тəсілі бойынша:
– біржақты;
– екіжақты.
Аппараттарды, аспаптар мен құрылғыларды құрастыру тəсілі бойынша:
– бір қатарлы (бір қабатты);
– екі қатарлы (екі қабатты);
– көп қатарлы (көп қабатты).
Қолданылатын аппараттардың, аспаптар мен құрылғылардың түрі
бойынша:
– түйіспелік;
– түйіспесіз;
– электрондық;
– ақпараттық.
Бір ТЖҚ-да құрастыру тəсілдері мен қолданылатын аппараттардың,
аспаптар мен құрылғылардың түрлері біріктірілуі мүмкін.
ТЖҚ негізгі қасиеті-жинақтылық болып табылады. Бұл дайындаушы
зауыттан шығарғаннан кейін ТЖҚ шкафы толығымен пайдалануға дайын
екенін білдіреді.
ТЖҚ шкафтары мақсаты бойынша төмендегідей бөлінеді:
– резервті автоматты қосу шкафтары РАҚ;
– тарату шкафтары ТШ;
– басқару шкафтары БШ ;
– басқару пульттері БП.
ТЖҚ шкафының құрамы оның мақсатына тікелей байланысты. Шкаф
ішінде басты жəне қосалқы электр тізбектерінің аппаратурасы бар. Шкафтың
конструкциясында қажет болған жағдайда кез келген аппаратураны ауыстыру
мүмкіндігі қарастырылған. IP қорғанысының жоғары деңгейі орнатылған
жабдықты сенімді қорғауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы жиынтық жəне
тарату құрылғыларының басты артықшылықтарының бірі олардың жинақылығы
болып саналады (10.11-сурет). DIN-рейка өнертабысы электр монтаждық
жабдығы бар қалқан салмасын түбегейлі өзгертуге мүмкіндік берді.

10.11-сурет. Орнатылған электр жабдығы бар ТЖҚ шкафтары
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Аксессуарлардың кең жинағы кез-келген, тіпті ең күрделі шешімді
ұйымдастыруға мүмкіндік береді (10.12-сурет).

10.12-сурет. Din-рейкаға орнатылатын аксессуарлар
DIN-рейка-электротехникалық өнеркəсіпте қолданылатын металл
профильдің жалпыланған атауы. Талаптарға байланысты (салмақ, беріктілік,
жерге қосу клеммасы арқылы жүргізілетін ток күші) болат
гальванизацияланған немесе алюминий шығарылады (10.13-сурет).

10.13-сурет. Орнатылған автоматты ажыратқышы бар Ω-типті DINрейка
Біртұтас немесе тұрақты перфорация қадамымен, сондай-ақ белгілі бір
ұзындығына бөлуді жеңілдету үшін алдын ала кертілгені бар.
Қабырғаның шаршы метрден азырақ алаңын алып жатқан заманауи
қалқанға он жəне одан да көп автоматты ажыратқыштар, есептегіштер, нөлдік
жұмыс жəне қорғау шиналары жəне басқа да қажетті элементтер
сыйдырылған.
Мұндай ықшамдылық модульдік, біріздендірілген техниканы кеңінен
енгізуді қамтамасыз етті. Басқаша айтқанда, барлық элементтер –
есептегіштер, реле, іске қосқыштар, ҚАҚ (УЗО), шағын габаритті
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ажыратқыштар көптеген комбинацияларда оңай жиналуға болатын балалар
конструкторының бөлшектерін еске салады.
Неміс инженерлері данышпандық (қарапайым) бөлшекті – DINрейканы ойлап тапты. Ол барлық ұзындығы бойынша перфорацияланған
күрделі металл профиль түрінде жасалады. Алюминий немесе болат
гальванизацияланған DIN-рейкалар шығарылады – олар салмағымен,
беріктігімен, сондай-ақ жерге қосу клеммаларымен жүргізілетін ток күшімен
ерекшеленеді. DIN-рейкалар тұтас немесе перфорацияланған болуы мүмкін.
Сондай-ақ, DIN-рейкалар профиль түрі бойынша ерекшеленеді. Əртүрлі
профильдер латын əліпбиінің əріптеріне ұқсайды, сондықтан олар-Ω, G жəне
С түрінде таңбаланады.
Модульдік жабдықтың əртүрлі элементтерін орнату қораптарында,
электр шкафтарында немесе қалқандарда бекіту үшін – ҚАҚ (УЗО), автоматты
ажыратқыштар жəне басқалары, профильдің көлденең қимасында арнайы
губкалар бар. Din-рейкалары бар стандартты электр қалқан модульдік
біріздендірілген құрылғыларды монтаждау процесінің ыңғайлылығы мен
қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Қазіргі заманғы автоматиканың барлық
элементтері DIN-рейкаларға бейімделген, сондықтан оларды рейкаға орнату
өте оңай – автоматта тегіс бұрауышпен губканы сығып, содан кейін жеңіл
қозғалыспен басу жеткілікті, автомат өз орнына орнатылады. Бір модульді
орнату үшін бірнеше секунд жеткілікті.
Қазіргі таңда стандартты DIN-рейкалар автоматты ажыратқыштарды,
ҚАҚ (УЗО), дифференциалды автоматты ажыратқыштарды орнату үшін ғана
емес, сонымен қатар клеммаларды, түрлі релелерді, электр розеткаларының
электрлік есептегіштерін монтаждау үшін де қолданылады.
Өндіруші көздегендей əдетте DIN-рейка қалқанның ажырамас элементі
болып табылады. Алайда, мұндай рейканы қажет болған жағдайда, кез келген
қажетті жерде орнату жеткілікті. Осы мақсат үшін рейка профилі тесіктермен
перфорацияланған, соның арқасында оны қажетті жерде бұрандамалық
қосындылармен немесе тескіш бұрама шегемен бекітуге болады. Рейканы
монтаждау процесінде оған орнатылатын автоматтардың енін ғана ескеру
қажет. DIN-рейканы кесу үшін болгарканы пайдаланған дұрыс, бірақ мұны
металл кескіш арамен де жасауға болады.
Жоғарыда айтылғандай, профиліне байланысты, өлшемдері оларға
орнатылатын жабдыққа тəуелді болатын DIN-рейкалардың бірнеше түрі бар.
Ең көп тараған-Ω-түрі (Омега-типті рейки) болып табылады. Мұндай
рейканың ұштары қимасында Ω-грек əліпбиінің əрпіне ұқсас түрде иілген.
Ω-типті Din-рейка (Омега типті)
ТН35 - ені 35 мм арнайы профильдегі заманауи стандартты металл
рейка. Бұл рейканы неміс стандарттау институты (DIN) əзірледі жəне кейіннен
Халықаралық электротехникалық комиссия (IEC), сондай-ақ Еуропалық
стандарт (EN) ретінде қабылдады. Сондай-ақ, қалыңдығы бойынша да,
профильдің ені бойынша да кішірейтілген пішімдегі рейкасы бар (4-сурет)
(соңғы типті рейкалар əдетте аппараттарды емес, клеммаларды орнату үшін
пайдаланылады). Стандартты DIN-рейка əдетте ені 35 мм, 2 м ұзындықтағы
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кесінділермен шығарылады . DIN рейка əртүрлі өлшемде шығарылуы мүмкін
(10.14-сурет).

10.14-сурет. Ω-типті, түрлі форматтағы Din-рейка
Электр қалқандарында типтік рейкаларды пайдалану оларға қызмет
көрсетуді едəуір жеңілдетеді. Автоматты ауыстыру үшін оларды ажыратуға
арналған сымдарды бекіту бұрандаларын клеммаларда босату жеткілікті,
содан кейін аспаптың бекіткіші төмен қарай жылжиды жəне автомат рейкадан
алынады.
С-типті жəне G-типті DIN-рейкалар
Осы түрлердегі рейкалардың ұштары ішке қарай иілген. G-типті
рейкаларда бір ұшы екіншісінен аз жəне төмен, сондықтан мұндай рейканың
профилі латын əрпіне ұқсас G (10.15-сурет). G жəне С типті рейкалар əдетте
аппараттық қысқыштарды, Клемма қалыптарды жəне т.б. орнату үшін
қолданылады (10.16-сурет).
DIN-рейка-электротехникалық өнеркəсіпте қолданылатын металл
профильдің жалпыланған атауы. Талаптарға байланысты (салмақ, беріктілік,
жерге қосу клеммасы арқылы жүргізілетін ток күші) немесе болат
гальванизацияланған немесе алюминий түрінде шығарылады (10.16-сурет).
Біртұтас немесе тұрақты перфорация қадамымен, сондай-ақ белгілі бір
ұзындығына бөлуді жеңілдету үшін алдын-ала кертілгені бар.

10.15-сурет. С-типті жəне
G-типті DIN- рейкалар G-типті
DIN-рейканы бекіту

10.16-сурет.

Электрлік монтаждық қораптар
Электрлік монтаждық қораптар ашық типті күштік, əлсіз тогы бар
желілерді төсеуге арналған. Қақпағы бар қораптарда дайын конструкцияның
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сенімді жабылуын жəне беріктігін қамтамасыз ететін құлып болады. Қораптар
жануға жəне қолайсыз ортаның əсеріне төзімді, бұл электр сымдарының
жануынан жақсы қорғау болып табылады. Қораптың кейбір түрлерінде күштік
жəне тогы əлсіз желілерді бөлуге арналған ішкі қалқа бар, бұл монтажды
едəуір жеңілдетеді [35].
Түрлі түсті шешімдері бар тікбұрышты пішінді əртүрлі қималар
шығарылады. Қораптың қимасын үлкен таңдау: 12×12, 15×10, 16×16, 20×10,
25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 80×40, 80×60, 100×40,
100×60.
Егер əртүрлі мақсаттағы жəне əртүрлі қималы сымдардың көп мөлшерін
салу қажет болса, жақтаулармен, розеткалармен (күштік, əлсіз токты),
ажыратқыштармен, қораптармен жəне т. б. орнату аксессуарларымен
жинақталатын кабель-каналды қолданған жөн.
Кабель-канал кеңселік жəне тұрғын үй-жайларда, өндірістік жəне
əкімшілік ғимараттарда, медициналық жəне балалар мекемелерінде жаңа
құрылыста жəне қайта жаңғырту кезінде ашық үлгідегі ақпараттық, күштік
жəне əлсіз токты электр коммуникацияларын жүргізуге арналған. Өздігінен
тұтануға жəне +60 °С температураға дейін қызуға төзімді. Кабель-каналдар
өздігінен сөнетін поливинилхлорид материалдан жасалған. Қолайлы қосу
үшін тогі əлсіз қалқандарда жиі қолданылады. Типтік өлшемдерінің
айырмашылығы модульдік құрылымдарды қамтамасыз етеді, олар
тармақталған желі құруға жəне электротехникалық шкафтарда монтаждау
жүргізуге мүмкіндік береді [18].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Монтаждық панелін монтаждауға дайындаңыз.
2. DIN-рейкалар мен қораптарды монтаждауға дайындаңыз.
3. Монтаждау аймағын ескере отырып, монтаждау панеліне
DIN-рейкалар мен қораптарды орналастырыңыз.
4. Монтаждау панеліндегі DIN-рейкалар мен қораптарды бекітіңіз.
5. Монтаждау панелін қалқанға орнатыңыз.
6. Орындалған жұмысты оқытушыға тексеруге көрсетіңіз .
7. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қор ытынды.
Бақылау сұрақтары
1. ТЖҚ шкафтарының мақсатын, құрылымы мен негізгі элементтерін
сипаттаңыз.
2. Монтаждау панелінің мақсатын сипаттаңыз.
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3. DIN-рейкалардың негізгі мақсатын түсіндіріңіз
4. DIN-рейкалардың қандай түрлерін атап білесіз?
5. G жəне С типті рейкалардың мақсатын жəне олардың өлшемдерін
сипаттаңыз.
6. Қандай аксессуарларды DIN - рейкаға орнатуға болады?
7. DIN-рейкаға қандай электр техникалық жабдықты орнатуға болады?
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11-ТАРАУ. КАБЕЛЬ ЖЕЛІЛЕРІН МОНТАЖДАУ
№12 зертханалық жұмыс
Тақырып: Болат жəне пластмасса құбырлардағы сымдарды монтаждау
Жұмыс мақсаты: болат жəне пластмасса құбырларда сымдарды төсеу
ережесін оқып білу, мұндай сымдардың мақсаты туралы білу. Құбыр
сымдарын монтаждау жүргізуді үйрену.
Жабдық: əртүрлі маркалы кабельдер мен сымдардың жиынтығы, болат
жəне пластмасса құбырлар, бекіту қамыттары, перфоратор, қол құбыр игіш,
электр маманы аспаптарының жиынтығы (бұрауыштар, пассатиждер,
сымдарды тазалауға арналған құрылғы).
Теориялық мəліметтер
Болат жəне пластмасса құбырлардағы электр сымдарын жүргізу.
Мұндай сымдар төсеудің басқа тəсілдерін қолдану ұсынылмаса ғана
орындалады. Құбыр өткізгіштері сымдарды механикалық зақымданудан
қорғау үшін жəне сыртқы ортаның əсерінен қорғау үшін іске қосылады. Егер
тек механикалық зақымданудан қорғау ұйғарылса, онда құбырдың
герметикалығы талап етілмейді. Бірақ егер сымды сыртқы ортадан қорғау
қажет болса-герметикалығы міндетті.
Герметикалық үшін құбыр учаскелері мен барлық тармақтарды қосу
орындарын міндетті түрде нығыздау қажет.
Жылыту құбырларымен қиылысқан кезде электр сымдарының
құбырларына дейінгі қашықтық кемінде 50 мм, ал олармен параллель
төселген кезде 100 мм болуы тиіс.
Болат құбырларды оларға ылғал мен конденсат жиналмайтындай етіп
төсеу қажет. Су ағу үшін құбырлар трассаның көлденең учаскелерінде қорапқа
қарай біршама еңіс түрде төселеді. Болат жəне пластмасса құбырларда
АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ жəне т. б. маркалы қорғалмаған оқшауланған сымдар
төселеді.[30]
Құбырларда төселетін оқшауланған сымдардың ток өткізгіш
талсымдарының ең аз қималары мыс үшін 1,0 мм2 жəне алюминий сымдары
үшін 2,0 мм2 құрайды. Электр сымдарын құбырларда қажет болған жағдайда
сымдарды құбырдан шығарып, басқалармен ауыстыруға болатындай етіп
монтаждайды. Сондықтан егер құбырды төсеу трассасында екі иілу бұрышы
бар болса, онда қораптар арасындағы қашықтық 5 м, ал тік учаскелерде — 10
м аспауы тиіс. Құбырларда сымдарды жалғауға немесе тармақтауға тыйым
салынады, оларды тек қораптарда ғана орындайды.
Электр сымдарын болат құбырларда ашық, жасырын жəне сыртқы төсеу
кезінде орындауға болады.[8]
Болат құбырлар (11.1-сурет) құбырсыз сымдарды төсеуге жол
берілмейтін жəне металл емес құбырларды пайдалануға болмайтын ерекше
жағдайларда қолданылады. Əртүрлі құрылыстарда болат құбырлар
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шатырларда, жертөлелерде жəне сыртқы электр сымдары үшін кірмелер мен
электр сымдарын орнату үшін қажет.

11.1-сурет. Сымдарды төсеуге арналған болат құбырлар
Құбырлар монтаж алдында тоттан, кірден, қылаудан тазартылады.
Сымдар мен кабельдердің қаптамасына коррозияның жойғыш əсерінің алдын
алу үшін ашық төселетін құбырлар боялады. Бетонға салынатын құбырлар
сыртқы бетінің бетонмен жақсы ілінісуі үшін сырланбайды.
Құбырларды ию кезінде бұрыштарда майыстыруға (гофралауға) жол
берілмейді. Құбырларды 90° - ден кем бұрышқа июге кеңес берілмейді, себебі
құбырлардың күрделі конфигурациясы жəне оның үлкен ұзақтығы кезінде
сымдарды құбырлар арқылы өткізу қиынға соғады. Сондықтан құбырлардың
иілу радиусы шектеледі. Құбырларды төсеу кезінде иілу радиусы жасырын,
құбырдың алты сыртқы диаметрінен кем болмауы тиіс, бір иілу немесе ашық
төсеу кезінде — төрт сыртқы диаметрден кем болмауы тиіс. Бетонға құбырды
төсеу кезінде иілу радиусы құбырдың сыртқы диаметрінен кем болмауы тиіс
[21].
Көлденең жəне тік учаскелердегі ашық төселген болат құбырларды бекіту
нүктелерінің арасындағы қашықтық төселетін құбырлардың диаметріне
байланысты болады. Диаметрі 15-32 мм құбырлар 2,5—3,0 м сайын, ал иілген
тұста бұрылыс бұрышынан 150-200 мм қашықтықта бекітіледі. Құбырларды
ашық төсеу кезінде оларды тіректік құрылымдарға қапсырмалармен,
клицалармен, жапсырмалармен жəне қамыттармен бекітеді. Құбырлардың
ұштары кесілгеннен кейін қылаудан тазартылады, кеңейтіледі жəне төлкемен
ұшталады.
Сымдарды қосу жəне тармақтау үшін монолиттелген пластмасса
құбырлар мен қораптарды қолдану (11.2-сурет), сондай-ақ оларда штепсельді
розеткаларды, ажыратқыштарды жəне т. б. орнату келесідей мүмкіндік береді:
- пайдалану процесінде электр сымдарын ауыстыру;
- электр монтаждау жұмыстарының жалпы құрылыс жұмыстарынан
тəуелсіздігін қамтамасыз ету;
- электр сымдарын монтаждау кезінде тесік тесу жұмыстары мен
ылғалды процестерді (сымдар бар ойықтарды бітеу) болдырмау;
- электр қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады, себебі винипласт
құбырлар-жақсы қосымша оқшаулағыш болып табылады;
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- құрылыс алаңынан негізгі еңбекті қажет ететін процестер зауыттарға
көшірілетіндіктен, электр монтаждау жұмыстарын индустрияландыру
деңгейін арттыру;
- тұрғын үйлердің дыбыстық оқшаулануын бұзбай электр сымдарын
құрастыру.[21]

11.2-сурет. Винипласт құбырлардағы өткізгіш
Электр сымдарын монолиттелген винипласт құбырларда орындау кезінде
құрылыс жұмыстарын орындау уақытында сымдардың зақымдануы
толығымен жойылған [43].
Оқшауланған сымдарды төсеуге арналған болат жəне пластмасса
құбырларды таңдау анықтамалық кесте бойынша (11.1-кесте) жəне тікелей
құбырға сым шоғырын өлшеп жүргізіледі. Мұндай кестенің мысалы төменде
көрсетілген.
Жұмысты орындау тəртібі
1. Ұстағыштар мен тармақтағыш қорапты бекітіңіз.
2. Схемаға сəйкес өлшеп, құбырларды дайындаңыз.
3. Құбырларды ұстағыштармен бекітіңіз.
4. Кондуктордың көмегімен құбырға сым шоғырын (пучок) тартыңыз. Қор
(запас) ретінде шамамен 15 см қалдыра отырып, қорапқа қарай тарту керек.
5. Шамшырақ құраңыз, сымдарды патронға қосыңыз.
6. Ажыратқышты жалғаңыз.
7. ЭҚЕ (ПУЭ) талаптарына бойынша сымның түсіне сəйкес талсымдарын
ажыратыңыз, пісіру арқылы жалғаңыз. Дəнекерленген талсымдарды
оқшаулап, қорапта орналастырыңыз.
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8. Қорапты қақпақпен жабыңыз, шамды патронға салыңыз, шамшырақ
шынысын бекітіңіз.
9. Орнатылған құбыр желісі учаскесін желіге қосыңыз.
10. Орнатылған схеманың жұмыс істеу қабілетін тексеріңіз.

Желі
қимасы,
мм2
1,5
2,5
4
6
10
16

11.1-кесте. Электр өткізгіштерін төсеп жүргізуге
арналған құбырларды таңдау
Су, газ жүргізетін
Электрлік пісірілген
Винипласттық
шарт. өту, мм
сыртқы
сыртқы
диаметрі х қалыңдығы, диаметрлері, мм
мм
Құбырдағы сымдар саны-3
15
26х1, 8
20
15
26х1, 8
20
15
26х1, 8
20
20
26х1, 8
20
25
26х1, 8
25
30
32х2
32

Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Құбырлық электр өткізгіштерінің мақсаты қандай?
2. Электр өткізгіштеріне арналған құбырлардың қандай түрлерін білесіз?
3. Құбырлық электр өткізгіштерін монтаждауға қойылатын талаптарды
атаңыз?
4. Ылғалды бөлмелерде құбырлардың қандай түрлерін қолдану керек?
№13 зертханалық жұмыс
Тақырып: Жасырын электр өткізгіштерін монтаждау
Жұмыс мақсаты: жасырын электр өткізгіштерін жүргізу мақсатын,
ерекшеліктерін зерттеу. Жасырын электр өткізгіштерін жүргізуді монтаждау
бойынша дағдыларды игеру.
Жабдық: тросты жəне ішекті сымдар, мегаомметрлер (цифрлық,
аналогты), мультиметр (тестер), батарейкалар, шамдар, АППВ сымдары,
сымды бекітуге арналған клипстер, электр монтаждау жұмыстарына арналған
аспаптар.
135

Теориялық мəліметтер
Жасырын электр өткізгіштерін жүргізу - ең кеңінен таралғаны жəне
пайдалануда қауіпсіз. Олар əдетте сылақтың астында орындалады. Жасырын
электр өткізгіштерін жүргізу өртке қатысты қауіпсіз, өйткені ол қалың
жанбайтын материалда орналасқан (ағаш қабырғаға сылақ астында төсеу
кезінде сымдардың астына қалыңдығы 3 мм асбест қабатын салады) жəне оған
ауаның кіруі де қиын.[32]
Жасырын электр өткізгіштерін жүргізудің механикалық зақымдануы
шектелген. Күн сəулесінің, шаңның, газдардың оқшаулағышқа əсері
болмайды. Негізгі кемшілігі - жаңа ток қабылдағыштарды қайта қосу мүмкін
емес. Жабындар бойынша жазық сымдар тармақтағыш қораптар мен
шамдардың арасында, олардың механикалық зақымдануы мүмкін болмайтын
жерлерде ең қысқа қашықтық бойынша төселеді. Тегіс сымдарды пакеттермен
немесе бумалармен төсеуге тыйым салынады. Жалпақ сымдардың өзара
қиылысуынан аулақ болу керек. Өткізгіш оқшаулағышын қиып өту қажет
болған жағдайда бұл жерді резеңкеленген немесе поливинилхлоридті
жабысқақ таспамен немесе оқшаулау түтігімен үш-төрт қабаттап күшейтеді.
Тегіс сымдарды ию ашық сымға ұқсас əдіспен орындалады (11.3-сурет).

11.3-сурет. АППВ жəне ППВ маркалы жазық сымдарды монтаждау
г-жазық сымдардың дұрыс параллель төсемі, б-жазық сымдардың
қиылысуы, в, д-жазық сымның қате иілуі, – жазық сымның дұрыс иілуі
1-оқшаулағыш таспа
Кез-келген электр сымдары, соның ішінде жасырын электр
өткізгіштерін мен əрлеу жұмыстары кезінде жасырын ақаулармен
оқшаулағыштың зақымдалуы кезінде істен шығуы мүмкін. [3] Жасырын
сымның зақымдану орындарын іздеу үшін, сондай - ақ жасырын электр
өткізгіштерін трассасын анықтау үшін арнайы мегаомметрлер қолданылады.
Мегаомметрлер электр тізбегінің үзілуін немесе тұйықталуын анықтауға
арналған. Ол негізінен кедергінің үлкен шамасын, қоректенуден ажыратылған
электр тізбектерін, сондай-ақ кабельдер, сымдар, электр қозғалтқыштар,
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трансформаторлар жəне басқа электр қондырғылары үшін пайдаланылатын
диэлектрлік оқшаулауды өлшеу үшін қолданылады. [33] Қоректену көзі мен
өлшеу əдісімен ерекшеленетін мегаомметрдің екі негізгі түрі бар: аналогтық
жəне цифрлық. Аналогты аспаптар бағыттағыш деп те аталады. Олар
тұтқаның айналуымен іске қосылатын жеке динамо-машинасына, сондай-ақ
бағыттамалық индикаторы бар градустанған шкалаға ие. Өлшеу магниттікэлектрлік принцип негізінде жүзеге асырылады. Нұсқау тілі тұрақты магниттің
магнит өрісінде орналасқан рамалы катушкамен бір оське бекітілген (11.4сурет).[3]

.
11.4-сурет. Аналогты
мегаомметрлер

11.5-сурет. Цифрлық
мегаомметрлер

Цифрлық мегаомметрлер (11.5-сурет) жұмыс кернеуінде жəне жұмыс
кернеуі алынған күйде тұрған, оның ішінде жартылай өткізгіш түзеткіштер
арқылы тұрақты ток желісімен гальваникалық байланысы бар айнымалы ток
желілерін оқшаулаудың кедергісін өлшеуге, сондай-ақ өлшенетін шаманың
белгіленген параметрлерден шығуы туралы сигнал беруге арналған.
Мегаомметрлердің əрекет ету принципі бақыланатын желіге жерге қатысты
өлшеу кернеуін салуға негізделген жəне өлшеу кернеуінің көзі жəне оқшаулау
кедергісі арқылы өтетін ток өлшенеді. Өлшеу кернеуінің көзі ретінде
басқарылатын ток көзі мен кері байланыс тізбегі бар схема қолданылады.
Мегаомметрлер кез келген ток түрінде – оқшауланған нейтралы бар, кернеуі
127, 220, 380 В бір фазалы жəне үш фазалы ток, кернеуі 110-нан 320 В-қа
дейінгі тұрақты ток (оның ішінде өзгеретін полярлығы бар); қос текті ток (яғни
трансформаторларды қолданбай жартылай өткізгішті басқарылатын немесе
басқарылмайтын түзеткіштерден қорек алатын күштік немесе аз қуатты
жүктемені қамтитын оқшауланған нейтралы бар айнымалы ток желісінде)
желісінде, сондай-ақ жұмыстық кернеу алынып тасталғанда да қолдануға
жарамды [3].
Мегаомметр бір-бірімен кабельмен байланысқан жəне құйма силуминді
корпустарда орындалған ЦМ1628. 1-У жəне ЦМ1328.1-П блоктарынан
тұратын өлшенетін шаманың мəндері көрсетілетін цифрлық индикациясы бар
қалқандық аспап түрінде болады. Мегаомметрдің ЦМ1628.1-У блогының
жарық диодтары əр уақыт сəтіндегі ағымдағы жағдайы туралы төрт санды
ақпараттты цифрлық индикаторында көрсетеді; мегаомметрді цифрлық түрде
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қашықтықтан басқару пультіне жай-күйі туралы ақпарат көрсетіліп өзінің
күйін тексеретін диагностикалық ақпарат.
Мегаомметр əрбір өлшеу үшін бірінші кезекте шығыс кернеуінің
шамасы бойынша таңдалады. Олармен тексерудің екі түрлі түрін орындауға
болады:
1. оқшаулауды сынау;
2. диэлектрлік қабаттың кедергісін өлшеу.
Технологиялық процесті үш негізгі кезеңге бөлу ұсынылады:
1. дайындық бөлімі;
2. өлшемдерді орындау;
3. қорытынды кезең.
Дайындық кезінде қажеттілер:
- ұйымдастыру іс-шараларын шешу, орындаушыларды жəне олардың
біліктілігін анықтау;
- электр қондырғысының сызбасымен танысу жəне оның құрамдас
бөліктерінің сынуын болдырмайтын шараларды қарастыру;
- қорғаныс құралдары мен ақаусыз өлшеу құралдарын дайындау;
- электр жабдықтарының учаскесін жұмыстан тыс шығару.
Мегаомметрмен оқшаулау кедергісін өлшеу принципі
Аспап жұмысының негізі ретінде I = U/R тізбек бөлігі үшін Ом заңы
алынған. Кез келген модификациядағы корпус ішінде оны іске асыру үшін
төмендегілер орнатылған:
- тұрақты, калибрленген кернеу көзі;
- ток өлшегіші;
- шығу клеммалары.
Мегаомметр екі шкала шегінде өлшеуді орындауға мүмкіндік береді:
1. мегаоммен;
2. килооммен.
Мегаомметрмен жұмысты бастамас бұрын оның жарамдылығына көз
жеткізу маңызды. Ол үшін оның шығыстарына өлшеуіш сымдар қосылады
жəне олардың шығу ұштарын бір-бірімен тұйықтайды. Осыдан кейін
генератордан кернеу беріледі жəне көрсеткіштер бақыланады.
Жарамды аспап тұйықталған тізбекті өлшеп, 0 нəтижесін көрсетуі тиіс.
Осыдан кейін ұштар ажыратылады, екі жаққа қайырылады жəне өлшеу қайта
орындалады. Шкалада енді нөлден өзгеше басқа шама көрсетілуі тиіс. Бұл
мегаомметрдің ажыратылған ұштары арасындағы ауа аралығының оқшаулау
кедергісі.
Осы екі көрсеткіштердің негізінде аспаптың техникалық жарамдылығы,
жалғағыш сымдардың тұтастығы жəне жұмысқа дайындығы туралы
қорытынды жасалады.
Бір сымның оқшаулау кедергісін тікелей өлшеуді орындау қатаң ісқимыл реттілігіне негізделеді:
1. тасымалды жерлендіруді жер контурына қосу;
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2. сыналатын учаскіде кернеудің болмауын тексеру жəне қамтамасыз
ету;
3. аспапты қосу кезінде тасымалды жерге қосуды орнату;
4. мегаомметрді өлшеу схемасын құрастыру;
5. тасымалды жерге қосуды алу;
6. сыйымдылық зарядын теңестіру сəтіне дейін схемаға калибрленген
кернеуді беру жəне кейіннен кернеуді ала отырып, санауды бекіту;
7. қалдық зарядты алу үшін тасымалды жерге қосуды орнату;
8. аспаптың қосқыш сымын схемадан ажырату;
9. тасымалды жерге қосуды алу;
Кедергіні өлшеу МΩ неғұрлым жоғары шегі кезінде орындалады. Оның
шамасы жеткіліксіз болған кезде, неғұрлым дəлірек диапазонға ауысады.
Барлық кейінгі өлшеу тізбектерінде бұл бірізділік қатаң сақталуы тиіс.
Кейбір мегаомметрлердің модельдерінде кернеу 1 минут ішінде берілетін
үзікті режим қарастырылған жəне осыдан кейін екі минуттық кідіріс
орындалуы тиіс. Бұл шектеуді елемеуге болмайды.
Бүгінгі күні кабельдің зақымдалуын анықтау үшін немесе кабельдерді
таңбалау үшін 100 МОм дейінгі диапазонда кедергі өлшегіші бар
мультиметрлер қолданылады. Жұмыс диапазонының үлкендігіне қарамастан,
мұндай тестерлер электр оқшаулағыш беріктігін қоса тексеретін жəне 250, 500,
1000 В жəне одан да көп өлшеу кернеуімен жұмысты қамтамасыз ететін
мегаомметрді лайықты алмастыра алмайды [32].
Мультиметрмен тексеру. Кабельдің бүтіндігін немесе оның желілері
арасындағы электр байланысын тексеру үшін (қысқа тұйықталу) тұйықтау
арқылы батарейка мен шам негізіндегі тестермен жүзеге асыруға немесе осы
мақсат үшін мультиметрді қолдануға болады (11.6-сурет).

11.6-сурет. Электр кабелі үшін тұйықтап тексеруге арналған қарапайым
құрылғысы
Кабельді тексеру үшін мультиметр тиісті режимде (зуммер бейнесі)
қосылуы тиіс (11.7-сурет).
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11.7-сурет. "Тұйықтап тексеру" режиміндегі мультиметр
"Тұйықтап тексерудің" басты ерекшелігі, өлшеу кезінде, егер электр
байланысы тестіленетін учаскілер арасында болса, онда көрсетулерге
қосымша экранда дыбыс сигналы-зуммер беріледі. Бұл дыбыс сигналы
тексеру процесін едəуір тездетеді.
Кабельдің үзілуін тексеру кезінде тестер оның ұштарына 11.8-суретте
көрсетілген сияқты қосылады. Егер кабель бүтін болса - шам жанатын болады
(мультиметрмен тестілеу кезінде тəн дыбыстық сигнал шығады). Егер кабель
төселген болса, онда бір жағынан сымдарды бірге жалғау жəне екінші ұшында
сымдарды тұйықтап тексеру қажет (11.9-сурет).

11.8-сурет.
11.9-сурет.
А-электр кабель, в-кабель талсымдары, С-қорек көзі (батарейка), Д-шам
Кабель талсымдары арасындағы электр байланысының болуы
тексерілгенде, тестердің сүңгіші əртүрлі сымдарға қосылады. Алдыңғы
мысалға қарағанда, екінші жағынан талсымдарды бұраудың қажеті жоқ. Егер
сымдар арасында қысқа тұйықталу болмаса, шам жанбайды (мультиметрмен
тестілеу кезінде дыбыс сигналы берілмейді).
Жұмысты орындау тəртібі
1. ТҚ бойынша нұсқаулықтан өтіңіз.
2. Жұмыс орнын дайындаңыз. Мегаомметрді жұмысқа дайындау.
3. Аспапта максималды диапазон-2000 кОм орнатыңыз;
4. Сүңгіштерді сымдарға жалғаңыз, бұл ретте аспаптың дисплейін қадағалау
қажет. Қуатталғанға дейін сымдар белгілі бір сыйымдылыққа ие екенін ескере
отырып, көрсеткіштер өзгеруі мүмкін. Бірнеше секундтан кейін аспаптың
таблосы келесі мəндерді көрсете алады:
- нөл-олардың арасында қысқа тұйықталу
- бірлік-бұл сымдардың арасындағы оқшаулау қалыпты екенін білдіреді
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- қандай да бір орташа көрсеткіштер-бұл оқшаулаудағы "ағып кетумен",
сондай-ақ электромагниттік кедергілермен байланысты болуы мүмкін.
Себебін анықтау үшін аспапты 200 кОм-ның максималды диапазонына
ауыстыру керек. Оқшаулаудағы ақау кезінде таблода тұрақты көрсеткіштер
шығады, егер олар өзгеретін болса, онда электромагниттік кедергілер туралы
сеніммен айтуға болады.
5. Оқшаулау кедергісін өлшеуді орындаңыз. Оқшаулау кедергісін өлшеуді
орындау жұмыстың теориялық бөлімінде келтірілген реттілікке сəйкес
жүргізіледі. Жарамды аспап тұйықталған тізбекті өлшеп, 0 нəтижесін көрсетуі
тиіс. Осыдан кейін ұштар ажыратылады, екі жаққа қайырылады жəне өлшеу
қайта орындалады. Шкалада енді нөлден өзгеше басқа шама көрсетілуі тиіс.
Бұл мегаомметрдің ажыратылған ұштары арасындағы ауа аралығының
оқшаулау кедергісі.
Жоғарыда көрсетілген екі көрсеткіштің негізінде аспаптың техникалық
жарамдылығы, жалғағыш сымдардың тұтастығы жəне жұмысқа дайындығы
туралы қорытынды жасалады.
7. Жұмыс дəптеріне мегаомметр көрсеткіштерін жазыңыз.
8. Жүргізілген жұмыстың нəтижелерін оқытушыға тексеру үшін көрсетіңіз.
9. Мегаомметрді өшіріңіз.
10. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
Ескертпе. Электр өткізгіштерінің оқшаулағышын тексеру алдында оны
токтан ажырату қажет. Екінші маңызды сəт-өлшеуді жүргізе отырып,
сүңгіштерге қол тигізуге болмайды, бұл қателіктерді енгізуге себеп болады.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
2. Бақылау сұрақтарына жауаптар.
3. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Жасырын сымдардың мақсаты мен ерекшеліктері қандай?
2.Трассаны табуды немесе электр сымдарының үзілуін мегаоомметрдің
көмегімен анықтау тəсілдерін атаңыз.
3. Мегаомметрдің мақсаты мен құрылымы қандай?
4. Мегаомметр түрлерін, қолданылу саласын атаңыз.
5. Мегаомметрмен трассаны тұйықтап тексеру қалай орындалады?
№14 зертханалық жұмыс
Тақырып: Ашық электр өткізгіштерін монтаждау
Жұмыс мақсаты: электр өткізгіштер түрлерімен жəне сымдарды төсеу
тəсілдерімен, материалдармен, арматурамен жəне құрал-саймандармен
танысу. Ашық электр өткізгіштерін монтаждау технологиясын меңгеру.
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Жабдық: мультиметр (тестер), тарату қораптары, ажыратқыштар,
штепсельді розеткалар, электр монтаждық аспаптар, электр энергиясын
есептеуіштер, автоматтар, мегаомметрлер (цифрлық, аналогты), батарейкалар,
шамдар, сымдар, тарату қораптары, электр монтаждаушының жинағы, АППВ3-2,5 мм2 сым.
Теориялық мəліметтер
Электр өткізгіштері деп оларға қатысты бекіткіштері бар, қорғаныс
конструкциялары мен бөлшектері бар сымдар мен кабельдердің жиынтығы
аталады.
Электр өткізгіштері келесі түрлерге бөлінеді:
Ашық - қабырғалардың, төбелердің беттері, фермалар жəне т.б.
бойынша тартылған сымдар. Ашық электр сымдары кезінде сымдар мен
кабельдерді салудың əртүрлі тəсілдерін қолданады: қабырғалар мен
төбелердің
беті
бойынша,
ішектерде,
тростарда,
роликтерде,
оқшаулағыштарда,
құбырларда,
қораптарда,
науаларда,
электр
плинтустарында жəне т. б.
Жасырын - ғимараттардың құрылымдық элементтерінің ішінде
салынған (қабырғаларда, едендерде, іргетастарда, жабындарда). Жасырын
электр сымдары кезінде сымдар мен кабельдерді тұйық каналдарда жəне
құрылыс конструкцияларының қуыстарында, сыланатын жырықтарда, сылақ
астында, монолит құрылыс конструкцияларында, құбырларда жəне т. б.
төселеді.
Сыртқы – ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғалары
бойынша, қалқалар мен т. б. астында, сондай-ақ көшелерден, жолдар мен т. б.
тыс тіректердегі ғимараттар арасында (ұзындығы 25 м-ден аспайтын 4 аралық)
салынған.
Электр өткізгіштерін жүргізу сымдармен жəне кабельдермен
орындайды. Электр сымдарына арналған сымдар орнату сымдары деп
аталады. Конструкция бойынша орнату сымдары механикалық зақымданудан
қорғау үшін электр оқшаулағышы сыртынан металл қабығы бар қорғалған,
жəне қорғалмаған - оқшаулағыш зақымданудан қорғалмаған болып бөлінеді.
Көбінесе сымдар үшін АППВ, ППВ жəне т. б. маркалы жазық сымдар
қолданылады. Ток өткізгіш талсымдар қимасының алаңы стандартты: 1; 1,5;
2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 мм2 жəне одан көп.
Электр өткізгіштерін жүргізу үшін орнату арматурасы қолданылады:
ажыратқыштар, штепсельді розеткалар, патрондар мен қораптар. Желіні
басқару жəне қорғау, электр энергиясын есепке алу аппаратурасын əртүрлі
мақсаттағы қалқандар мен шкафтарда орнатады. [31]
Электр өткізгіштерін жылытылатын беттерге жасырын жəне ашық
төсеуге жол берілмейді. Ғимараттардың ішінде ашық төселген сымдар мен
кабельдерден, сондай-ақ жасырын электр өткізгіштерін ажырау қораптарынан
болат құбырларға дейінгі арақашықтық параллель төсеу кезінде кемінде 100
мм, ал қиылысу кезінде кемінде 50 мм болуы тиіс. Жанғыш сұйықтықтары мен
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газдары бар құбырларға дейінгі қашықтық тиісінше 400 мм жəне 100 мм кем
емес.
Ашық электр өткізгіштерін үй-жайлардың сəулеттік желілерін
(карниздер, плинтустар жəне т.б.) ескере отырып төселуі тиіс. Электр
өткізгіштерін жүргізу тірек конструкциялары (кронштейндер, қапсырмалар)
ғимараттардың құрылыс конструкцияларына олардың беріктігін əлсіретпей
бекітілуі тиіс, ал қорғалмаған сымдар конструкцияларға оқшаулағыш
төсемдерді қолдана отырып, бекітілуі тиіс [32].
Сымдар мен кабельдердің жанбайтын қабырғалар мен аражабындар
арқылы өтетін жолдары пластмасса құбырлардың кесінділерінде, ал
жанатындары арқылы – болат құбырлардың кесінділерінде орындалуы тиіс,
олар сымдар төселгеннен кейін жеңіл алынатын материалдармен (шлакпен
жəне т.б.) нығыздалады. Сымдардан, кабельдерден, құбырлардан электр
сымдарының элементтерін дайындауды электр монтаждау учаскелерінің
шеберханаларында орындау қажет.
Электр өткізгіштерін жүргізу қабырғалар бойынша төбеден, терезелер
мен есіктердің ойықтарынан 100...200 мм қашықтықта тік жəне көлденең
төсейді. Ажыратқыштарды тұтқаның жағынан кіретін есіктің еденінен 1,5 м
биіктікте, ал розеткаларды –0,8...1 м биіктікте жəне жерге қосылған
бөліктерден (құбырлар, раковиналар жəне т.б.) кемінде 0,5 м қашықтықта
орнатады. Балалар мекемелерінде сөндіргіштер мен розеткалар 1,8 м биіктікте
орнатылады. Ажыратқыштар фазалық сымға қозғалмайтын байланыс
енгізуден немесе қалқаншадан келетін фазалық сымға жалғанатындай етіп
қосылады.
Нөлдік жұмыс өткізгіштерінде ажыратқыштарды, сақтандырғыштарды,
автоматты ажыратқыштарды орнатуға тыйым салынады.
Патрондар мен тесу аппараттары бұрандалы гильза кернеусіз
қалатындай етіп қосылуы тиіс. Барлық қалған аппараттар, оның ішінде
қалқаншаларда орнатылған аппараттар желіге қозғалмайтын байланыстарға
қосылады. Штепсель розеткалары фазалық сым сол ұяның түйісуіне, ал нөлдік
сым оңға қосылатындай етіп қосылады. Сымдардың қосылыстары мен
тармақталуын тек тармақтаушы қораптарда дəнекерлеумен немесе
бұрандамалы қысқыштармен ғана құрастырады. Электр сымдарында кернеуді
бергенге дейін əрбір сымдар мен жер арасында жəне кез келген екі сымдар
арасында кемінде 0,5 Мом болуы тиіс оқшаулама кедергісін тексереді.
Ашық электр өткізгіштерін жүргізуді монтаждау келесі операцияларды
қамтиды:
Таңба. Белгілеуді шамдарды, ажыратқыштарды, штепсельді
розеткаларды бекіту нүктесін анықтаудан бастайды, содан кейін сым
желілерін белгілейді. Төбеге шамдарды орнату орнын анықтау үшін келесі
түрде түседі. Бір шамды үй-жайдың (бөлменің) ортасында орнату кезінде үйжайдың қарама-қарсы бұрыштарынан екі шнурка-кресті еденге (төбеге де
болады) кереді. Олардың едендегі қиылысу нүктесін бор лильмен
байламдардың қиылысу нүктесінде қандай да бір зат қояды. Содан кейін,
баспалдаққа көтерілген соң, тіктеуіштің көмегімен электр монтаждаушы осы
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нүктені төбеге ауыстырады (белгілейді). Үй-жайларда екі шам орнатылған
кезде, егер олардың орналасу орындары сызбада, төбеде немесе еденде
белгіленбеген болса, бөлменің орташа сызығын қағады. Желіні 4 тең бөлікке
дамытады жəне шамдарды қабырғадан бөлменің ¼ ұзындығына орнатады.
Шамдарды орнату орындарын белгілеуді орындай отырып, болашақ электр
сымдарының желісін шнурк арқылы қабырғада немесе төбеде қағады жəне
қажет болған жағдайда сымдарды бекіту нүктелерін, сондай-ақ сымдардың
қабырғалар мен аражабындар арқылы өту үшін тесік нүктелерін белгілейді.
Содан кейін тармақтаушы қораптар, штепсельді розеткалар мен
ажыратқыштарды орнату орындары белгіленеді.
Дайындау топтық қалқанша астына, тармақтағыш қораптарға,
штепсельді розеткаларға жəне ажыратқыштарға, шырақтарды ілуге арналған
ілмектерге немесе оларды орнатуға арналған ағаш розеткаларға бекіту
бөлшектерін (дюбельдерді) орнатуға арналған белгі бойынша тесіктерді
бұрғылаудан немесе тесуден тұрады. Содан кейін ажыратқыштар мен
штепсельді розеткалардың астына тармақтаушы қораптар мен розеткаларды ,
шамдардың астына ілгектер мен розеткаларды орнатуды жүзеге асырады.
Қабырғадан өтетін жолдар. Кірпіш, бетон жəне темір-бетон
негіздеріндегі тесіктер, егер олар алдын ала қалдырылмаған болса,
пиротехникалық, электропневмоқұралдардың көмегімен, бұл ретте қатты
қорытпалардан жасалған пластиналары бар бұрғылар мен тəждерді қолдана
отырып орындалады. Сымдардың жанбайтын қабырғалар арқылы өтуі
оқшаулағыш резеңке немесе поливинилхлоридті түтіктерде, ал жанатын
қабырғалар арқылы - болат құбырлардың кесінділерінде орындалады.
Құбырларға өтетін жолдың екі жағынан оқшаулағыш (Фарфор, пластмасса)
төлкелер киіледі. Түтікшенің айналасындағы тесіктер цемент немесе алебастр
ерітіндісімен толтырылады жəне төлке түтікшеге оның ернеуі қабырғаның
бетінде жататындай етіп жылжиды. Бұл ретте өтетін жерден берілген
ерітіндіні металл қалақпен немесе пышақпен тазалайды. Оқшаулағыш түтікше
төлкеден 5-10 мм шығуы керек.
Төсеу. Жазық сымдар орамдарға жиналған түрде жеткізіледі. Төсеу
алдында жазық сымдарды түзетеді. Түзету үшін сымның шетін бекітеді, содан
кейін сым тегіс сымдарды түзетуге арналған арнайы құрал арқылы немесе
қолға киетін шүберек немесе қолғап арқылы тартылады. Жалпақ сымдардың
қабығы салыстырмалы түрде желіден оңай жылжиды, сондықтан үлкен
күшпен сымдарды созудың қажеті жоқ. Сымдар тарқату жəне түзету-15о С
төмен емес температурада жүргізіледі, өйткені неғұрлым төмен температура
кезінде оқшаулама сынғыш болады. [32]
Жалпақ сымдар жекелеген учаскелермен төселеді:
- топтық қалқан - тармақтағыш қорап - штепсельді розетка;
- тармақтағыш қорап - шам.
Əрбір учаскенің сымының бір ұшы əдетте тармақтаушы қорапқа
енгізіледі. Сымдардың жекелеген кесінділерінің ұзындығын таңбаға сəйкес
алады. Алдын ала кесілген жəне дайындалған сымдардың кесінділерін түзету
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оларды салу алдында тікелей жүргізіледі. Кесіндіні түзеткеннен кейін сым
бухталарға қайтадан мұқият оралады.
Сымдардың төселуі əдетте топтық қалқаншадан тарамдау қорабынан
басталады. Сымның ұшында ұзындығы 75 мм бөлу табаны кесіледі. Үшжильді
сымда екінші жəне үшінші желілер арасындағы бөгеттерді кеседі.
Сымдардың ұштары қораптарға енгізіледі. Қораптан бастап сым оны сəл
соза отырып, барлық тік сызықты учаске бойынша (немесе трассаның бұрылу
орнына дейін) төсейді. Осыдан кейін сым басқа ұшында уақытша бекітіледі,
Мұқият түзетеді, учаскенің барлық ұзындығына төсейді жəне барлық ұзына
бойы түпкілікті бекітіледі. Тегіс сымдарды жанатын негіздер бойынша төсеу
кезінде олардың астына бүкіл ұзындығы бойынша сымның шетінен кемінде 10
мм шығып, қалыңдығы кемінде 3 мм асбест төсейді. Ашық төсеу кезінде
ажыратқыш негізі бар жазық сымдарды бекіту арнайы шегемен орындалады.
Шеге балға соғылып қалған кезде сымды зақымдаудан қорғайтын жақтау мен
қандай да бір құрылғыны қолдана отырып, шағын массадағы балға қағады.
Ылғалды жылытылмайтын үй-жайларда шеге шляпасының астына
пластмасса, эбонитті немесе резеңке шайбаларды салу ұсынылады.
Ажыратқыш негізі жоқ жалпақ сымдар дюбельдердің немесе шегелердің
көмегімен жақшалармен бекітіледі. Бекітпелер арасындағы қашықтық сым
қабырғаның немесе төбенің бетіне бүкіл жазықтықта жанасатындай етіп
таңдап алынады, бірақ ол 400 мм аспауы тиіс. Қабырғаға айырғыш негізі бар
жазық сымдарды бүгу кезінде, трассаның қабырғаның жазықтығына 90
градусқа бұрылғанда, иілу орнында 40-60 мм ұзындықта бөлгіш негіздерді
кеседі жəне бір желіні бұрыштың ішіне бұрады .
Тегіс сымдарды бөлу арнайы құрал – саймандармен-МБ-241 типті
қысқыштармен орындалады: пленканы кесу, оны тарқату, сымдардың
ұштарынан оқшаулауды шешу, желілерді тазарту жəне байланыс бұрамасына
қосу үшін сымдардың ұшындағы сақиналарды ию, əзірлеу жəне т.б.
Тегіс сымдарды қосу жəне тармақтау тармақтағыш қораптарда
дəнекерлеумен, нығыздаумен немесе дəнекерлеумен орындалады. Ұштары
полиэтилен қалпақшалармен немесе оқшаулау таспасымен оқшауланады.
Тармақтағыш қораптарда сымдарды енгізу үшін пластмасса қабырғаларда
нығыздағыштар болады. Қажетті жерлерде тығыздағыштарды қораптарды
орнына орнатар алдында сынған жөн. Штепсельді розеткалардың
тізбектеріндегі сымдарды қосу розеткалардың түйіспелерінде тікелей
орындалады. Жалпақ сымдардың өзара қиылыстары бүгіледі. Бұл жағдайда
сымдардың оқшаулануын қиып өтетін жерде поливинилхлоридті лентамен
үш-төрт қабатты ораумен күшейтеді.[32]
Жұмысты орындау тəртібі
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша мақсатты нұсқаулықты өтіңіз.
2. Электр сымының трассасын анықтау тəсілдерін, сондай-ақ электр сымының
барлық элементтерінің орналасуы мен өзара орналасуын анықтаңыз.
4. Роликтердегі АППВ сымымен жасырын электр сымдарын монтаждауды
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жүргізіңіз.
5.Сынақ қосылыстарын жүргізіңіз.
6.Электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеңіз. Деректерді жұмыс
дəптеріне енгізіңіз.
7. Жұмыс орнын ретке келтіру. Жұмыстың нəтижелерін оқытушыға тексеру
үшін көрсетіңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Электр өткізгіштерін жүргізуді орындау үшін қолданылатын сымдардың ток
өткізгіш талсымдары қималарының стандартты мəндерін атаңыз
2. Сымдарды, бауларды жəне кабельдерді белгілеуде А, П, В, Р, Т, Н, Ф, О, Д,
Ш, К əріптерінің нені білдіретінін түсіндіріңіз.
3. АППР, АППВ, АПН, АПРТО, ППВ, АППВС маркалы сымдарды орындау
жəне тағайындаудың конструктивтік ерекшеліктерін атаңыз
4. Электр өткізгіштерін жүргізу жазық сымдармен толықтыруға жол берілетін
қоршаған орта шарттары бойынша үй-жайлардың санаттарын атаңыз.
5. Сымдардың, орнату бұйымдарының, құралдардың үлгілерін атаңыз?
6. Жасырын электр өткізгіштерін жүргізуді монтаждау технологиясын
сипаттаңыз.
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12-ТАРАУ. ЭЛЕКТР ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫ МОНТАЖДАУ
№15 зертханалық жұмыс
Тақырып: Əртүрлі шамдары бар жарықшамдарды қосу
жəне монтаждау
Мақсаты: əр түрлі шамдардың құрылымын, ерекшеліктерін жəне
қосылуын оқып үйрену, шамның электр сызбасын жинау.
Жабдық электр монтер құрал-саймандарының жиынтығы (бұрағыштар,
пассатиждер, сымдарды тазалауға арналған құрал-жабдықтар). ВВГнг 3 х 1,5
мм электр сымдары, ажыратқыштар, таратушы қораптар, электр патрондар,
дроссельдер, конденсаторлар стартерлер, өздігінен қысатын тармақтағыштар,
люминесцентті шам, бокорездер, бұрауыштар, оқшауланған тұтқалары бар
жазық тісті, монтаждау пышағы, 1000 В дейінгі негізгі жəне қосымша
қорғаныс құралдары.
Теориялық мəліметтер
Қыздыру шамы. Электр қыздыру шамы бұл жарық көзі болып табылады,
онда электр энергиясын жарыққа түрлендіру баяу балқитын өткізгіштің электр
тогымен қыздыру нəтижесінде болады. Алғаш рет жарық энергиясын осы
əдіспен орыс ғалымы А. Н. Лодыгин 1872 жылы ауа сорылып алынған тұйық
ыдысқа салынған көмір өзегі арқылы электр тогын өткізе отырып, алған
болатын. 1879-да американдық өнертапқыш Т.Эдисон өнеркəсіптік жасау
үшін ыңғайлы болып келетін, көмір жіппен қыздыру шамының берік
құрылымын жасады. 1898-1908 жж. қыздыру денесі ретінде металдар сыналды
(Os, Та, W), жəне 1909 ж. бастап иірім тəрізді орналасқан вольфрам жібі бар
қыздыру шамдары қолданыла бастады. 1912-13 жылы азотпен жəне инертті
газдармен (Ar, Kr) толтырылған қыздыру шамдары пайда болды; вольфрам
жіптері спираль түрінде жасалына басталды. Қыздыру шамдарын одан əрі
жетілдіру шамның қызмет ету мерзімін сақтай отырып, дене қызуын арттыру
жолымен жарық қайтарымын жақсарту бағытында жүргізілді. Колбаның
ішінде шыны немесе металл штенгельде молибден сымының
ұстаушыларының көмегімен қыздыру денесі (вольфрамнан жасалынған
спираль) (12.1-сурет) бекітілген. [20]

12.1-сурет. Қыздыру шамдарының құрылымы
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Спиральдың ұштары кірмелердің ұштарына бекітілген, шыны күрекпен
вакуумды-тығыз қосылымды жасау мақсатында кірмелердің ортаңғы бөлігі
платиниттен немесе молибденнен жасалады. Вакуумдық өңдеу процесінде
шамның колбасы инертті газбен толтырылады, бұдан кейін штенгель
тұмсықты қалыптастыра отырып, пісіріледі. Тұмсықты қорғау үшін, сондайақ патронға бекіту үшін шам колбаға цокольді мастикамен бекітілген
цокольмен жабдықталады [37].
Қыздыру шамы бар шамның тек екі ақауы болуы мүмкін:
1. Шамның күйіп кетуі
2. Электр сымында байланыс жоқ, соның нəтижесінде цокольге кернеу
берілмейді.
Артықшылықтары: Конструкциясы бойынша қарапайым, сенімді, қосу
кезінде қосымша құрылғылары жоқ, қоршаған ортаның температурасына
байланысты емес, дереу жағылады.
Кемшіліктері: Қызмет ету мерзімі аса көп болмайды, 1000 сағатқа жуық.
Ескертпе. "Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы"
Заңға сəйкес 2012 жылдан бастап Қазақстан Республикасында қыздыру
шамдарын пайдалануға жол берілмейді.
Галогенді шамдар. Галогенді шамдар галогенді газдардың булары
пайдаланылатын қыздыру шамдарының жетілдірілген түрі болып табылады.
Кəдімгі қыздыру шамдарымен салыстырғанда галогенді жарық беру
құралдарының қызмет ету мерзімі əлдеқайда көп. Олар өзінің жол
салушыларынан жарықтандырудың жоғары тиімділігімен ерекшеленеді, бірақ
өз ПƏК бойынша олар люминесцентті жəне жарықдиодты жарық көздерімен
бəсекелесе алмауы да мүмкін. Бұдан басқа, галогенді шамдардың басты
артықшылықтарының бірі олардың жоғары түс беруі (90-100%), сондай-ақ,
түсті температураның кең диапазоны болып табылады. 12.2-суретте галогенді
шамдардың əртүрлі түрлері көрсетілген [23].

12.2-сурет. Галогенді шамдардың түрлері
Ескертпе. Еуропалық одақ елдерінде 2018 жылдың 1 қыркүйегінен
бастап жарықдиодты шамдардың пайдасына орай галогенді шамдарды
пайдалануға тыйым салынды. Галогенді шамдарды пайдалану мерзімі орта
есеппен алғанда екі жылды құрайды, ал жарықдиодты модельдердің қызмет
ету мерзімі- 10-15 жыл. Тыйым салуға бірінші кезекте майшам тəрізді
шамдар мен жарықшамдар түседі.
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Энергия үнемдеуші шамдар. Энергия үнемдеуші шамдар сынап пен
аргон буымен толтырылған колбадан жəне іске қосуды реттейтін құрылғыдан
(стартерден) тұрады (12.3а сурет). Колбаның ішкі бетіне люминофор деп
аталатын арнайы зат салынған. Люминофор ультракүлгін сəулелену əсер еткен
кезде көзге көрінетін жарық шығара бастайтын зат болып табылады [32].
Энергия үнемдейтін шам қосылған кезде электрмагниттік сəулеленудің
əсерінен шамдағы сынаптың буы ультракүлгін сəулеленуді тудырады, ал
ультракүлгін сəулелену өз кезегінде шамның бетіне түсірілген люминофор
арқылы өтіп, көзге көрінетін жарыққа айналады. Энергия үнемдеуші шамдар:
екі негізгі нысанда өндіріледі: U тəрізді жəне спираль тəріздес (12.3б сурет).

а)

б)
12.3-сурет. Энергия үнемдеуші шамдар
а- энергия үнемдеуші шамның құрылымы,
б- спираль тəрізді энергия үнемдеуші шам

Энергия үнемдеуші шамның артықшылықтары
Электр энергиясын үнемдеу. Энергия үнемдеуші шамның пайдалы
əсер коэффициенті өте жоғары жəне жарық қайтарымдылығы дəстүрлі
қыздыру шамынан 5 есе көп болады.
Ұзақ қызмет ету мерзімі. Дəстүрлі қыздыру шамдарымен
салыстырғанда энергия үнемдеуші шамдар 5-15 есе артық қызмет етеді.
Төмен жылу беру. Энергия үнемдеуші шамдардың пайдалы əсерінің
жоғары коэффициентінің арқасында жұмсалған электр энергиясының
барлығы жарық ағынына түрлендіріледі, бұл ретте энергия үнемдеуші шамдар
өте аз жылу бөледі, ал қыздыру шамында жарық беру өте төмен жəне шамамен
20 % құрайды, электр энергиясының қалған бөлігі жылу түрінде бөлінеді.
Көп жарық беру. Кəдімгі қыздыру шамында жарық тек вольфрам
спиральынан жүреді. Энергия үнемдеуші шам өзінің барлық алаңы бойынша
жарқырайды. Энергия үнемдейтін лампадан жарық жұмсақ жəне біркелкі,
көзге жағымды жəне үй-жайға жақсы таралады.
Қалаған түсті таңдау.Люминофордың шам корпусының бетіндегі əр
түрлі реңктерінің арқасында энергия үнемдеуші шамдар жарық ағынының əр
түрлі түстеріне ие болады, бұл жұмсақ ақ түсті жарық, суық ақ, күндізгі жарық
жəне т. б. болуы мүмкін.
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Энергия үнемдеуші шамдардың кемшіліктері. Дəстүрлі қыздыру
шамдарымен салыстырғанда энергия үнемдеуші шамдардың елеулі кемшілігі
олардың жоғары бағасы болып табылады. Жəне қарапайым қыздыру шамымен
салыстырғанда 10-20 есе көп болады.
Тағы бір елеулі кемшілік ретінде энергия үнемдеуші шамның ішінің
сынап буына толтырылуын қарауға болады. Сынап қауіпті болып саналады.
Осы себептен энергия үнемдеуші шамдар экологиялық жағынан зиянды болып
табылады жəне сондықтан олар арнайы жоюды талап етеді.
Жарықдиодты шамдар. Заманауи жарық көздеріне жарықдиодты
шамдар мен лазерлер – оптикалық диапазонның кванттық генераторлары
жатады. Оларда жарық кванттық энергетикалық деңгейлердің инверсиялық
қоныстануы жасалған қозушы белсенді ортаны (газдар, кристаллдар,
ерітінділер) қалыптастырады. Белсенді ортаны қоздырудың (айдаудың)
көптеген əдістері бар. Мысалы, толтыру электр өрісінде айдалған
электрондардың немесе иондардың ағынымен жүргізіледі, ол атомдармен
жəне молекулалармен соқтығысқан кезде оларды қоздырады. Химиялық
тербеліс кезінде кейбір реакциялардың өнімі бірден қозған күйдегі молекулар
болып табылады. Газды ортаны "екпінді" толтыру əдісі бар, оның барысында
қоспа газдарының бірі қозады, ал оның атомдары соқтығысқан кезде қозу
энергиясын сəуле шығаратын атомдарға береді.
Лазерлік сəулеленудің бірегей қасиеттеріне тар бағыттылықты, қысқа
мерзімді импульсте ауқымды энергияны шоғырландыру мүмкіндігін, кең
диапазонда түрлі жиіліктердің сəулеленуін алуды жатқызуға болады. Осының
барлығы лазерлердің кең ғылыми жəне техникалық қолданылуына себепші
болды [35].
Жарықдиодты шам экологиялық жағынан ең таза жарық көздерінің бірі
болып табылады. Жарықдиодтарының жарықтандыру қағидасы шамның
өндірісінде жəне жұмысында қауіпсіз компоненттерді қолдануға мүмкіндік
береді. Шамның корпусы бірегей болып келеді, ол жарықдиодты жарық көзіне
сəйкес арнайы жобаланған. Конструктивті түрде мұндай шам цокольден, бір
мезгілде радиатор ретінде қызмет ететін металл корпустан, жарықдиоды бар
платадан, электрондық драйверден (қоректендіру түрлендіргішінен) жəне
жартылай мөлдір пластмасса жартылай сферасынан тұрады (12.4-сурет).

12.4-сурет. Жарықдиодты шамның конструкциясы
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1-пластикалық шашыратқыш
2-жарықдиодтар (əдетте олардың саны 5 бірліктен кем емес)
3-орнату платасы
4-алюминь радиаторы (жылу бөледі)
5-желі кернеуін түрлендіретін драйвер
6-вентиляциялық саңылау
7-цоколь
Шамның ішінде əрекет ету қағидасы баламалы жарық көздерінен
ерекшеленетін күрделі тетік бар. Сызбада бар драйвердің əсерінен шам
диммерге қосылған кезде жыпылықтай алады. Бұл жағдайда арнайы
диммерленуші жарықдиодты шамдарды пайдалану ұсынылады [23].
Негізгі техникалық сипаттамалары:
Цокольдың түрі. Винтті (Е27, Е14 таңбалау) жəне штифті (G19, G13,
GU10 жəне т.б.) болуы мүмкін. Тұтынылатын қуат-32-30 Вт.
Номиналды кернеу - 220 В (шамдар 4,12 жəне 220 В жұмыс істейді.
Жарық ағыны - 250 Лм-ден 2500 Лм-ге дейін (орташа есеппен 100 лм/1
Вт).
Жұмыс температурасының диапазоны - 10 нан +40о С.
Қорғау дəрежесі.
Түсті температура 2700-ден 6700 К-ге дейін (жылы жарық, суық жарық,
күндізгі жəне т. б.).
Қызмет ету мерзімі-30-дан 50 мың сағатқа дейін.
Габариттік өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі).
Салмағы (əрқайсысында жеке).
Жарықдиодты шамдардың артықшылықтары:
Электр энергиясының ең жоғары үнемі (қыздыру шамына қарағанда
тұтынылатын электр энергияны 10 есе көп үнемдеуге мүмкіндік береді).
Ең жоғары жарық қайтарымы 120 Лм/1 Вт дейін жетеді.
Қызмет ету мерзімі 40000 сағаттан асады, бұл да жоғары көрсеткіш
болып табылады.
Корпустың жоғары беріктігі.
Қоршаған ортаға зиян келтірмейді (колба ішінде инертті газдар жоқ.)
Кернеу секірген кезде жұмыс істейді.
Қосу жəне өшіру саны қызмет ету мерзіміне əсер етпейді.
Қыздыру ( 60о С дейін), сондықтан бұйымды тез тұтанатын
материалдардың жанында орнатудан қорықпауға болады.
Жарықдиодты шамдардың кемшіліктері:
Негізгі кемшілік басқа жарықтандыру көздерімен салыстырғанда оның
жоғары құны болып табылады.
Жарық спектрі адамның көңіл-күйіне теріс əсер етуі мүмкін.
Жарық тар бағытты болып табылады, бұл болса шағын бөлмені біркелкі
жарықтандыру үшін бірнеше жарықдиодты шамдарды орнатуды талап етеді.
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Тиімді жəне ұзақ мерзімді жұмыс істеу үшін қымбат радиаторлар мен
қоректендіру блоктарын сатып алу қажет.
Қаптамада көрсетілген қызмет мерзімі нақты мерзімге сəйкес келмейді
(себебі кристаллдар уақыт өте келе өздігінен өше бастайды).
Ескерпе. Əлемдік тəжірибеде жарықдиодты шамдар көптеген елдерде
көшбасшылыққа ие. Жапония елінің көз қарасы ерекше, бұл ел люминесцентті
шамдарға басымдықты береді.
220 В нүктелік шамдарды қосу. Нүктелі шамдар қатарлас қосылады.
Шамдарды ВВГ 2х1,5 кабелімен қосу ұсынылады. Қатарлас қосу келесі түрде
жүргізіледі: тарату қорабының кабелі шамның клеммасына қосылады. Бұдан
соң осы клеммаларға келесі шамға баратын кабель қосылады, ал одан өз
кезегінде келесіге қосылады. Осылайша шамдар "тізбектелген" түрде
қосылады. Аспалы немесе жалғанған төбенің соңынан келетін жарықшам
кабелін гофрленген немесе арматураланған құбырға төсеген жөн. [20]
Галогенді нүктелі жарықшамдарды қосу. Галогенді шамдардың екі
негізгі түрі бар- жоғары кернеулі шамдар (220 В) жəне төмен кернеулі шамдар
(12В). Жоғары кернеулі шамдар нүктелі шамдарды 220 В-ға қосқандай
қосылады. Олардың қосылуын ВВГ 2х1,5 кабелімен орындауға болады. 220 В
галогенді шамдар желілік кернеуге өте сезімтал келеді. Қызмет ету мерзімін
ұзарту үшін галогенді шамдарды қорғау құрылғысын пайдалану ұсынылады.
Бұл құрылғы шамға 3-4 секунд бойы кернеу береді, бұл болса қосу кезінде
токтың лақтырылуын болдырмауға мүмкіндік береді. Мұндай құрылғыны
қолдану шамдарды жиі алмастыруға жол бермейді.
Құрамында 12 В галогенді шамдары бар жарықшамдар трансформатор
арқылы қосылуы тиіс. Көп жағдайда жоғары қуат кезінде көлемдері шағын
болып
келетін
электронды
трансформаторлар
қолданылады.
Трансформатордың қуатын оған қосылатын жарықшамдардың қосынды
жүктемесіне сəйкес таңдап алған жөн. 12 В галогенді жарықшамдарды қосуды
шамдардың жиынтық қуаты 300 Вт-тан аспайтын ВВГ 2х2,5 кабелімен
орындауға болады. Бір тізбектегі галогенді шамдардың үлкен қуатын пəтер
жағдайында пайдалану орынсыз болып келеді. Төмен вольтты тізбектердегі
қосылыстарды ерекше мұқияттылықпен орындау керек, өйткені осы
тізбектердегі ток 25 А дейін жетуі мүмкін. Ажыратқышты міндетті түрде
трансформаторға дейін қосу керектігін есте сақтау қажет. Галогендік
шамдарды бір қуатты трансформаторды пайдалана отырып, оған
жарықшамдарды кəдімгі ажыратқыш арқылы қосу арқылы қосуға болмайды.
Төменвольтты галогенді жарықшамдармен тұтынылушы тоқ едəуір үлкен
болып келеді жəне ажыратқыштың контактілері балқып, жанып кетуі мүмкін.
Люминесцентті шамдардың құрамына кіретін сынапты люминесцентті
шамдар (күндізгі жарық шамдары) жарықшамның құрамына кіретін арнайы
сызбадан (балласттан) іске қосылады. Балласт дəстүрлі (дроссель) жəне
электрондық болуы мүмкін. Электрондық балластты шамдарды пайдаланған
жөн, олардың жарық ағынының пульсациясы минималды коэффициентке ие.
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Қыздыру шамдарының орнына қосылатын энергия үнемдеуші шамдар
цокольге салынған электрондық балластты бар сынапты люминесцентті
шамдар болып табылады. Мұндай жарықшамдар 220 В кəдімгі жарықшамдар
сияқты қосылады. Люминесцентті жарықшамдарды қозғалыс тетіктеріне
қосуға болмайды, əйтпесе олар тез істен шығады.
Егер люминесцентті жарықшамдардың жарығының ашықтығын реттеу
талап етілсе, диммерге (жарық реттегішке) қосылу мүмкіндігі бар шамды
немесе ашықтықты реттейтін арнайы электрондық балластты іздеген жөн.
Люминесцентті шамдарды жалпы жарықтандыру үшін, соның ішінде ең
алдымен үлкен алаңдағы үй-жайларды жарықтандыру үшін қолданған жөн,
олар жарықтандыруды жақсартуға жəне осы ретте энергия тұтынуды 50-83%ға төмендетуге жəне шамдардың қызмет ету мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік
береді.
Сондай-ақ,
люминесцентті
шамдар
жұмыс
орындарын
жарықтандыруда да кеңінен қолданылады .
Жұмысты орындау тəртібі
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты өтіңіз.
2.
Люминесцентті шамды қосудың 5-электр сызбасының жұмыс
қағидасын зерттеңіз.
3.
5-сызбаға сəйкес қорапты, ажыратқыштарды, розеткаларды,
патрондарды орнату орындарын белгілеңіз жəне монтаждаңыз.
4. Сымдарды төсеу жолдарын белгілеңіз.
5. Сымдарды монтаждауды орындаңыз.
6. Сымның ұштарын бөліп, оларды аппараттарға қосыңыз.
7. Дифференциалды автоматты ажыратқышты орнатыңыз.
8. 12.5 сызбаға сəйкес Д дросселін қосыңыз.
9. 12.5 сызбаға сəйкес С2 конденсаторын қосыңыз.
10.12.5 сызбаға сəйкес 2 шамдардың контактілерін қосыңыз.
11. 12.5 сызбаға сəйкес 1 шамды қосыңыз.
12. 12.5 сызбаға сəйкес Ст, стартерін қосыңыз.
13. Құрылғыны өшіріңіз, сымды демонтаждау қажет.
14. Аяқталғаны туралы оқытушыға баяндаңыз.
15. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
12.5-сурет. Люминесцентті шамды қосудың
электр сызбасы.
1-люминесцентті шам, 2-электр патрон, Стстартер, С1-конденсатор,
Д-дроссель, С2-конденсатор.
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Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Энергия үнемдеуші шамдардың ерекшеліктерін, артықшылықтарын
атаңыз.
2. Галогенді шамдардың ерекшеліктері қандай?
3. Жарықдиодты шамдардың ерекшеліктері қандай?
4. Жарықшамдарды монтаждау тəртібі қандай?
5. Люминесцентті шамдардың жану режимі бойынша жарықшамдағы
ақау қалай анықталады?
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13-ТАРАУ. ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН
МОНТАЖДАУ
№16 зертханалық жұмыс
Тақырып: Қорғаныстық жерге тұйықтау құрылғысын монтаждау
Жұмыс мақсаты: жерге тұйықтау құрылғыларының арналымын оқып
үйрену, оларды монтаждау əдістемесімен танысу.
Жабдық: электромонтер құралдарының жиынтығы, ПВ 1 х 16 мм электр
сымдары, жерге тұйықтағыштар, тоттануға қарсы майлағыш, электр
монтаждаушы құралы, перфоратор, модульді жерге тұйықтау жиынтығы.
Теориялық мəліметтер
Жерге тұйықтау құрылғылары оқшаулау зақымдалған кезде адамдарды
электр тогынан зардап шегуден қорғау үшін орындалады.
Электр қондырғысының немесе басқа қондырғының қандай да бір
бөлігін жерге тұйықтау деп осы бөлікті жерге тұйықтау құрылғысымен əдейі
электр қосуды атайды.
1 кВ дейінгі кернеудегі электр қондырғыларындағы нөлдеу деп электр
қондырғысының кернеуге қалыпты жатпайтын, генератордың немесе үш
фазалы тоқ желілеріндегі трансформатордың тікелей жерлендірілген
бейтараптамасы, бір фазалы тоқ көзінің тікелей жерлендірілген шығаберісі,
тұрақты тоқ желілеріндегі тікелей тұйықталған орташа нүктесі бар бөліктерін
əдейі қосу аталады [25].
Тұйық жерлендірілген бейтарап дегеніміз трансформатордың немесе
генератордың жерге тұйықтаушы құрылғысына тікелей немесе аз кедергі
арқылы (мысалы, ток трансформаторлары арқылы) жалғанған бейтарап болып
табылады.
Оқшауланған
бейтарап
дегеніміз
трансформатордың
немесе
генератордың жерге тұйықтаушы құрылғысына қосылмаған немесе оған
дабыл беру, өлшеу, қорғау, жерге тұйықтаушы доға сөндіргіш реакторлар
жəне оларға ұқсас үлкен кедергісі бар аспап арқылы жалғанған бейтарап
болып табылады.
Қорғаныс жерге тұйықтау дегеніміз электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мақсатында электрқондырғының металлдан жасалынған тоқ жүрмейтін
бөліктерінің (корпустарының) жермен əдейі электрлік қосылуы.
Жұмыс жерге тұйықтау деп электр қондырғысының жұмысын
қамтамасыз ету үшін қажетті электр қондырғысының тоқ өткізгіш бөліктерінің
қандай да бір нүктесін жерге тұйықтау деп аталады.
Жерге тұйықтағыш деп өткізгіш (электрод) немесе жермен жанасатын,
бір-бірімен металлмен жалғанған өткізгіштердің (электродтардың) жиынтығы
аталады.
Жерге тұйықтаушы өткізгіш деп жерге тұйықтаушы бөліктерді жерге
тұйықтаушы құрылғымен қосатын өткізгіш аталады.
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1 кВ дейінгі электр қондырғылардағы нөлдік жұмыс өткізгіші (N) деп
генератордың немесе үш фазалы тоқ желілеріндегі трансформатордың тікелей
жерлендірілген бейтараптамасымен, бір фазалы тоқ көзінің тікелей
жерлендірілген шығаберісімен, тұрақты тоқ желілеріндегі тікелей
тұйықталған нүктемен қосылған, электрқабылдағышты қоректендіру үшін
пайдаланылатын өткізгіш аталады.
1 кВ дейінгі электр қондырғылардағы нөлдік қорғау өткізгіші (РЕ) деп
электр қондырғылардың корпустарын генератордың немесе үш фазалы тоқ
желілеріндегі трансформатордың тікелей жерлендірілген бейтарабымен, бір
фазалы тоқ көзінің тікелей жерлендірілген шықпасымен, тұрақты тоқ
желілеріндегі тікелей тұйықталған нүктемен қосатын өткізгіш деп аталады.
Қосарлы нөлдік өткізгіш (PEN) деп нөлдік жұмыстық жəне нөлдік
қорғау өткізгіштерінің функцияларын қатар алып жүретін өткізгішті айтамыз.
Жанасу кернеуі (Uприк) деп оған бір уақытта адам жанасқан кезде
оқшаулауы зақымдалған электржабдықтардың корпусындағы екі нүкте
арасындағы кернеуді айтамыз.
Қадамның кернеуі (Uқадам ) деп бір уақытта адамның аяғы жанасқан
кезде тұйықталу тоғының жайылуымен шартталған, жердің екі нүктесінің
арасындағы кернеу аталады.
Электр желілері бір-бірінен жəне жерден оқшауланған өткізгіштермен
орындалады. Бірақ желілерде тоқтың оқшаулама арқылы ағуы орын алады.
Бұдан басқа, электр желілері созылыңқы конденсатор сияқты болады, оның
қоршауы ретінде тоқ өткізгіштер жəне жер болып табылады. Осылайша,
оқшауланған өткізгіштер мен жер арасында əрқашан оқшаулама кедергісі мен
желі сыйымдылығы арқылы тұйықталған электр тізбегі болады (13.1-сурет).
Кернеуде тұрған жалаңаш бөліктерге ғана емес, сондай-ақ оқшауланған
бөліктерге жанасу адамды электр тізбегіне қосады. Желі кернеуі жоғары
болса, оның сыйымдылығы көп болса жəне оқшаулама кедергісі аз болса, адам
денесі арқылы өтетін тоқ соғұрлым көп болады.
Оқшаулаудың қалыпты жағдайында бұл тоқ өте аз жəне ешқандай қауіп
төндірмейді.

13.1-сурет. Кедергінің болуымен шартталған электр тізбегінің сызбасы.
Rн жəне оқшаулауының жəне С өткізгіштер сыйымдылығының
тарабынан кедергінің болуымен шартталған электр тізбегінің сызбасы.
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Адам үшін қауіп-қатер тоқ өткізгіш бөліктердің оқшаулағышының
зақымдану жағдайлары болып табылады, ол кезде сымдар мен кабельдерді
ұстап тұратын, жанасу үшін қолжетімді электр жабдығының металл
корпустары мен конструкциялары толық кернеуге ұшырайды. Бұл
жағдайларда адамдарды тоқпен зақымданудан қорғау үшін электр
жабдығының металл корпустарының жерімен, сондай-ақ тоқ өткізгіш
бөліктердің оқшауламасы бұзылған кезде жерге тұйықтаушы өткізгіштер мен
жерге тұйықтағыштардың көмегімен кернеуде болуы мүмкін басқа да металл
бөліктерді əдейі жалғау қарастырылады.
Электр қондырғыларды жерге тұйықтау немесе нөлдеу төмендегідей
түрде орындалады:
1) кернеу ауыспалы тоқтан 380 В жəне одан жоғары жəне тұрақты
тоқтан 440 жоғары болған кезде- барлық электр қондырғыларда;
2) номиналдық кернеу кезінде 42 В ауыспалы тоқтан, 110В тұрақты
тоқтан жоғары болған кезде- қауіптілігі жоғары жəне аса қауіпті орынжайларда.[15]
Бұдан əрі айтылғандардан басқа, электр қондырғыларды жерге тұйықтау
немесе нөлдеу номиналдық кернеу ауыспалы тоқ 42 В дейін жəне тұрақты тоқ
110 В дейін болатын барлық жағдайларда талап етілмейді.
Негізгі талаптар.
Нөлдеуге немесе жерге тұйықтауға жататын бөліктерге келесілер
жатады:
1) электр машиналардың, трансформаторлардың, аппараттардың,
шырақтардың жəне т. б. корпустары;
2) электр аппараттарының жетектері;
3) өлшеу трансформаторларының екінші орамалары;
4) тарату қалқандарының, басқару қалқандарының, қалқандардың жəне
шкафтардың қаңқалары, сондай-ақ алмалы-салмалы немесе ашылатын
бөліктер, егер соңғыларда ауыспалы тоқ 42 В жоғары немесе тұрақты тоқ 110
В жоғары болатын жабдық орнатылса;
5) тарату құрылғыларының металл конструкциялары, металл кабель
конструкциялары, металл кабель жалғау муфталары, бақылау жəне күштік
кабельдерінің металл қабықтары мен сауыты, сымдардың металл қабықтары,
металл жеңдер мен электр сымдарының құбырлары, шина сымдарының
қаптамалары мен тірек конструкциялары, тартпалар, қораптар, ішектер,
арқандар жəне кабельдер мен сымда бекітілген болат сымдар;
6) жалпы металл конструкцияларда, оның ішінде жалпы құбырларда,
қораптарда, тартпаларда салынған бақылау жəне күштік кабельдері мен
айнымалы тоқ кернеуі 42 В дейін жəне тұрақты тоқ кернеуі 110 В дейін
болатын сымдардың металл қабықтары мен сауыттары. Металл қабықтары
мен сауыттары жерге тұйықталуға немесе нөлдеуге жататын кабельдер мен
сымдармен бірге;
7) жылжымалы жəне тасымалданатын электр қабылдағыштардың
металл корпустары;
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8) станоктардың, машиналар мен тетіктердің қозғалатын бөліктерінде
орналасқан электр жабдықтар.[15]
Əдейі жерге тұйықтау немесе нөлдеу талап етілмейді:
1) жерге тұйықталған немесе нөлденген негіздемелермен сенімді
электр байланысты қамтамасыз ету шартымен, жерге тұйықталған немесе
нөлденген металл конструкцияларда, тарату құрылғыларында орнатылған
электр
жабдығының,
аппараттардың
жəне
электр
монтаждау
конструкцияларының корпустары жəне т. б.
2) 5-тармақта аталған конструкциялар, осы конструкциялардың жəне
оларға орнатылған жерге тұйықталған немесе нөлденген электр жабдығының
арасында сенімді электр байланысының орнатылуы шартымен. Бұл ретте
көрсетілген конструкциялар оларға орнатылған басқа электр жабдықтарды
жерге тұйықтау немесе нөлдеу үшін пайдаланыла алмайды;
3) ƏЖ ағаш тіректеріне немесе ашық қосалқы станциялардың ағаш
конструкцияларына орнату кезіндегі барлық үлгідегі оқшаулағыштар,
тартқыштар, кронштейндер жəне жарық беретін арматуралар, егер бұл
атмосфералық асқын кернеулерден қорғау шарттары бойынша талап етілмесе;
4) егер алмалы-салмалы (ашылатын) бөліктерде электр жабдығы
орнатылмаса немесе егер орнатылған электр жабдығының кернеуі ауыспалы
тоқтың 42 В-тан немесе тұрақты тоқтың 110 В-тан аспайтын болса, тарату
құрылғыларының, шкафтардың, қоршаулардың жəне т. б. камераларының
металл қаңқаларының алмалы-салмалы немесе ашылатын бөліктері;
5) қос оқшаулауышы бар электр қабылдағыштардың корпустары;
6) металл қапсырмалар, бекітпелер, қабырғалар мен жабындар жəне
басқа да ұқсас бөлшектер арқылы өтетін жерлердегі кабельдердің
механикалық қорғау құбырларының кесінділері, олардың ішінде көлемі 100
см2 дейінгі созылыңқы жəне тармақталған қораптар, қабырғалар, жабындар
жəне құрылыстың басқа элементтері бойынша төселетін кабельдермен немесе
оқшауланған сымдармен орындалатын электр сымдар.
Тұйық жерлендірілген бейтарабы немесе бір фазалы тоқтың тұйық
жерлендірілген шықпасы бар, сонымен қатар тұрақты тоқтың тұйық
жерлендірілген орташа нүктесі бар 1 кВ дейінгі электр қондырғыларда қысқа
мерзім ішінде бүлінген оқшауламасы бар электр жабдықтарынан сенімді
автоматты ажыратуды қамтамасыз ету мақсатында нөлдеу орындалады. Бұл
үшін электр жабдығының нөлденетін бөліктері желінің тұйықталған нөлдік
сымына қосылады (13.2.- сурет).
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13.2.-сурет. Тұйық жерлендірілген бейтарабы бар желісіндегі қорғаушы
тұйықталу; RЗ - тұйықтаушы құрылғының қарсыласуы.
Сурет көріп отырғанымыздай, жарықшамның корпусына тұйықталу
желінің бірінші фазасындағы қысқа тұйықталу болып табылады (тұйықталу
тізбегі жебелермен көрсетілген), бұл сақтандырғыштың осы фазадағы
жануын, жарықшамның сөнуін жəне оның корпусынан кернеуді түсіруді
тудырады. Ең көп таралған 380/220 В электрқондырғылары тікелей
жерлендірілген бейтараптамамен орындалады.
1 кВ дейінгі оқшауланған бейтарабы бар электр қондырғыларда, сондайақ 1 кВ жоғары барлық қондырғыларда адамның денесі арқылы өтетін тоқты
қауіпсіз мəнге дейін төмендетуге арналған жерге тұйықтау орындалады Бұл
үшін электржабдықтардың жерге тұйықталған бөліктері жерге тұйықтау
құрылғысына қосылады, оның қарсыласуы Rз адам денесінің кедерісімен
салыстырғанда аз болуы тиіс (13.3.-сурет).

13.3-сурет. Қорғалған жерге тұйықтау
Rз – жерге тұйықтаушы құрылғының кедергісі; Rч – адам денесінің
кедергісі; Rжəне – сымдардың оқшаулау кедергісі.
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Адам денесінің электрлік қарсыласуы 800-ден 100000 Ом-ға дейін
өзгереді, есептік-1000 Ом. Ол көптеген факторларға байланысты болады:
денсаулық жағдайына, жүйке жүйесінің жағдайына, психикалық жағдайына,
терінің ылғалдылығына, киімнің, аяқ киімнің күйі жəне басқа да себептерге.
Оқшауланған бейтараптамасы бар 1 кВ дейінгі электр қондырғылардағы жерге
тұйықтаушы құрылғылардың қарсыласуы 4 Ом-нан аспауы тиіс, ал 220 В, 380
В жəне 660 В электр қондырғыларында сəйкесінше 8, 4, 2 Ом-нан аспауы тиіс.
Оқшауланған бейтарабы бар 35 кВ электр қондырғыларда жерге тұйықтаушы
құрылғылардың кедергісі 250/Ір болуы керек, бірақ 10 Ом артық емес (Ір жерге тұйықталудың есептік тоғы, оның мəні энергия жүйесімен беріледі).
Егер жерге тұйықтау құрылғысы бір мезгілде 1кВ дейінгі қондырғылар үшін
пайдаланылса, онда оның кедергісі 125/Ір аспауы тиіс жəне 1 кВ дейінгі электр
қондырғыларын жерге тұйықтауға (нөлдеуге) қойылатын талаптарды
қанағаттандыруы тиіс.
Жерге тұйықтағыштарды монтаждау
Табиғи жерге тұйықтағыштар (ғимараттар мен құрылыстардың
темірбетон іргетастары жəне т.б.) жерге тұйықтаушы құрылғының қажетті
кедергісін қамтамасыз етпеген жағдайда жасанды жерге тұйықтағыштар
салынады [25].
Электр монтаждау жұмыстары келесілерден тұратын жұмыстарды
жүргізу жобасына (ЖАЖ) сəйкес жүргізіледі:
- физикалық жəне көлемдік көрсеткіштерді келтіре отырып, монтаждау
объектінің қысқаша сипаттамасы;
- оларды келісу туралы құжаттарды қоса бере отырып, жобаға енгізілетін
өзгерістер мен толықтырулардың тізбесі;
- еңбек шығындарын, қызметкерлердің санын жəне жалақы қорларын
есептеу;
- блоктарды такелаждау, тасымалдау жəне монтаждау тəсілі көрсетілген
ірілендірілген блоктар мен түйіндердің эскиздері немесе сызбалары;
- құрылыс жұмыстары барысында дайындалуы жəне орнатылуы қажет
төселінетін бөлшектердің ведомостары;
- монтаждау–дайындау
учаскесінің
шеберханаларында
(МДУ)
дайындалуға жататын зауыттық монтаждау бұйымдары мен конструкциялары
бойынша тапсырыстар ведомостары;
- МДУ-ға жеткізуге жəне тікелей монтаждау аймағына жеткізуге
арналған электр жабдығына арналған жинақтау ведомостары;
- процесті монтаждау жəне механикаландыру технологиясын сақтау
бойынша нұсқаулар;
- техникалық құжаттама нысандарын қоса бере отырып, жұмыстарды
пайдалануға тапсыру тəртібі туралы нұсқаулар;
- объектінің
жалпы
құрылыс
кестесімен
байланыстырылған
жұмыстарды жүргізу кестелері.
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Жерге тұйықтау құрылғылары келесі түрде таңдалып, монтаждалуы тиіс:
- жерге тұйықтаушы құрылғының жайылуына қарсыласу мəні пайдалану
кезеңі ішінде қондырғыны қорғау жəне оның жұмысын қамтамасыз ету
талаптарына сəйкес келеді;
- тұйықталу тоғының жерге ағуы жəне жайылту тоғының ағуы
қыздыруға, термиялық жəне динамикалық тұрақтылыққа қатысты қауіп
тудырмайды;
- қажетті беріктілік пен қосымша механикалық қорғаныс қамтамасыз
етіледі;
Жерге тұйықтағыштар ретінде жермен жанасатын заттар пайдаланылуы
мүмкін:
- металл өзектер немесе құбырлар;
- металл жолақтар немесе сым;
- металл плиталар, пластиналар немесе табақтар; іргетас тық
тұйықтағыштар;
- темір бетонның болат арматурасы.
Тереңдетілген жерге тұйықтағыштарды құрылыс жұмыстарын жүргізу
кезінде ғимараттар мен құрылыстардың іргетастарының астына
қазаншұңқырлардың түбіне салады. Қазаншұңқырда алдын ала белгілеу
жасалынады, оған сəйкес МЭЗ алдын ала дайындалған жерге тұйықтау
салынады. Дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыштар (диаметрі 16
мм) топыраққа бұрап кіргізіледі немесе қысылады. Осы мақсаттар үшін
əртүрлі жылжымалы тетіктер (автоямобуралар, вибраторлар, гидропресстер)
жəне қол аспаптары пайдаланылады. Ең тиімді қысу əдісі.
Бірінші кезекте тік жерге тұйықтағыштарды монтаждау жүргізіледі,
содан кейін оларға жерге тұйықтаудың көлденең бөліктері дəнекерленеді. Тік
жерге тұйықтағыштардың үстіңгі қабатының орналасу тереңдігі жердің
жоспарлы белгісі деңгейінен 0,6 – 0,7 м – ге тең болуы тиіс жəне жерге
тұйықтағыш оларға қосылатын көлденең дөңгелек өзекшелерді (дөңгелек
қималы болат жолаққа қарағанда тоттануға қарсы төзімдірек болады)
дəнекерлеуге ыңғайлы болу үшін траншеяның түбінен 0,1-0,2 м-ге дейін
шығып тұруы тиіс. Көлденең жерге тұйықтағыштар тереңдігі жердің
жоспарлы белгісінің деңгейінен 0,6 – 0,7 м болатын траншеяларға салынады.
Барлық қосылыстар жалғай отырып, дəнекерлеу жолымен орындалады.
Дəнекерленуші жіктердің сапасы қарап-тексеру жолымен тексеріледі, ал
беріктігі – салмағы 1 кг балға соғумен тексеріледі. Коррозияны болдырмау
үшін пісіру орындары битум лагымен жабылады.
Көлемі мен сапасы бұдан əрі көзбен шолып тексеріле алмайтын кейінгі
операциялармен жасырылатын жұмыстарды орындау кезінде жасырын
жұмыстарды куəландыру актілерін жасалынады. Мұндай жұмыстардың
орындалу сапасын осы актілерге қол қоятын монтаждау ұйымының жəне
тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілдері куəландырады. Содан
кейін жерге тұйықтау монтажын аяқтай отырып, құрылыс жұмыстарының
келесі кезеңіне өтеді: ғимараттың іргетасын цемент ерітіндісімен құяды.
Монтаждалған электр қондырғыны пайдалануға беру кезінде электр
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монтаждау ұйымы қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдейді жəне оны
жұмыс комиссиясына ұсыну үшін бас мердігерге береді. Жерге тұйықтау
өткізгіштерін ғимараттарға енгізу орындарында жерге тұйықтау
құрылғысының тану белгілері орнатылады. Жерде орналасқан жерге
тұйықтағыштар мен жерге тұйықтағыш өткізгіштер боялмайды. Егер
топырақта жоғары коррозияны тудыратын қоспалар болса, ұлғайтылған
қимасы бар жерге тұйықтағыштар, диаметрі 16 мм дөңгелек болат,
мырышталған немесе мысқа айналған жерге тұйықтағыштар қолданылады
немесе коррозиядан электр қорғаныс жүзеге асырылады.
Жер
асты
құрылыстарымен
(кабельдермен,
құбырлармен),
теміржолдармен жəне автомобиль жолдарымен қиылысатын жерлерде,
сондай-ақ ықтимал механикалық бүліну орындарындағы көлденең жерге
тұйықтағыштар асбоцементті тегеурінсіз құбырлармен қорғалады.
Жерге тұйықтағыштарды монтаждау аяқталғаннан кейін траншеяларды
жабу алдында жасырын жұмыстарды куəландыру актісі жасалады [25].
Қорғау өткізгіштері ретінде ттөмендегілер пайдаланылуы мүмкін:
- көп талшықты кабельдердің желілері;
- фазалық сымдары бар жалпы қабықтағы оқшауланған немесе
оқшауланбаған сымдар;
- стационарлық түрде салынған оқшауланбаған немесе оқшауланған
өткізгіштер;
- кабельдердің металл жабындары;
- электр қондырғысының бөлігі болып табылмайтын кейбір өткізгіш
элементтер (бөгде өткізгіш бөліктер). Бөгде өткізгіш бөліктер, егер олар келесі
талаптарға жауап берсе, пайдаланылуы мүмкін:
а) тізбектің электрлік үздіксіздігі олардың конструкциясымен немесе
оны механикалық жəне электрхимиялық зақымданулардан қорғайтын тиісті
қосылыстармен қамтамасыз етіледі;
б) егер тізбектің үздіксіздігін жəне оның өткізгіштігін сақтау бойынша
шаралар көзделсе, оларды бөлшектеу мүмкін емес [33].
Жұмысты орындау тəртібі
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша мақсатты нұсқаулықты өтіңіз.
2.Жерге тұйықтаушы жəне нөлдік қорғаныс өткізгіштерін монтаждауды
жүргізіңіз.
3. Қорғаныс өткізгіштерінің жағдайын зерделеңіз.
4. Жерге қосу құрылғыларының кедергісін мегаомметрмен өлшеуді жүргізіңіз.
Деректер жұмыс дəптеріне енгізіледі.
5. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз.
Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Жұмысты орындау тəртібі.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
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4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
Бақылау сұрақтары
1. Жерге тұйықтағыш құрылғыларының кедергісін өлшеудің қандай əдістері
бар?
2. Жерге тұйықтағыш құрылғыларын өлшеу қандай аспаптармен жүргізіледі?
3. Жерге тұйықтау өткізгіштерін қалай монтаждалады?
4. Жерге тұйықтау ретінде қандай өткізгіштер пайдаланылуы мүмкін?
5. Электр жабдығының қандай бөліктерін əдейі жерге тұйықтау немесе
нөлдеу талап етілмейді?
6. Жерге тұйықталатын жəне нөлденетін бөліктерге қойылатын негізгі
талаптарды атаңыз.
№10 практикалық жұмыс
Тақырып: Қорғаныстық жерге тұйықтауды есептеу
Жұмыс мақсаты: топтық жерге тұйықтағыштың конструктивтік
өлшемдерін, тік өзектер санын, жалғау жолағының ұзындығын анықтау.
Теориялық мəліметтер
Қорғаныстық жерге тұйықтау - бұл жерге немесе оның электр
қондырғының оқшаулағышының бұзылуы салдарынан кернеу астында болуы
мүмкін металлдан жасалған тоқ өткізбейтін бөліктерінің баламасына əдейі
электрлік қосылу. Ол электр қондырғыларындағы жұмыс оқшаулағышының
зақымдануы кезінде адамдарды электр тоғының зақымдануынан қорғау үшін
қызмет етеді.
Жерге тұйықтаудың қорғаныс əрекеті жерге қатысты электр жабдығы
корпусының кернеуін төмендетуге негізделген. Қорғаныстық жерге
тұйықталу оқшауланған бейтараптамасы бар желілердегі кернеуі 1000 В
дейінгі электр қондырғыларда жəне оқшауланған, сонымен қатар көздің
тікелей жерлендіріліген бейтараптамасы бар 1000 В желілерде тиімді
қорғаныс шарасы болып табылады. Оны кернеуі 380 В жəне одан жоғары
болатын ауыспалы тоқ жəне 440 В жəне одан жоғары тұрақты тоқ электр
қондырғыларында орындайды. [25]
Жерге тұйықтау құрылғыларын есептеудің екі əдісі бар:
1. Топырақтың біртекті құрылымын ескеретін электродтарды қолдану
коэффициенттерінің əдісі;
2. Топырақтың көп қабатты құрылымын ескеретін бағытталған
əлеуеттер əдісі (ол күрделі жерге тұйықтағыштарды есептеу кезінде
қолданылады).
Бұл жұмыста электродтарды қолдану коэффициенттерінің əдісі
қолданылады.[5]
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Трансформаторлық қосалқы станцияның жерге қосқыштарының
орналасу сызбасын алдын ала зерттеңіз. Пункттер бойынша өлшемдерді
есептеу формулаларды көрсете отырып жүргізіледі.
Есептеу тəртібі (есептеу үлгісі 13-нұсқа үшін орындалды)
1. Қорғаныстық жерге тұйықтау есебі
1.1. Жерге тұйықталудың есептік тоғын анықтау.
Жерге тұйықталу тоғы деп жерге тұйықталу орны арқылы ағатын тоқ
аталады.
Тікелей жерлендірілген бейтараптамасы бар, кернеуі 1000 В жоғары
болатын электр қондырғыларда есептік ретінде жақындатылған формула
бойынша есептелген тоқты қабылдауға болады:
I3 

U Л (35 к . л   в. л )
,
350

(1)

мұнда UЛ-желінің сызықтық кернеуі, кВ
lк.л. - электрлік байланысқан кабель желілерінің ұзындығы, км;
lв.л - электр байланысқан əуе желілерінің ұзындығы, км.
I3 

10  ( 35  94  65 )
 95 . 86 (А)
350

1.2. Жерге тұйықтаушы құрылғының қажетті кедергісін анықтау.
Жерге тұйықтағыш кедергісінің талап етілуші (нормаланатын) мəнін
анықтаймыз. Жерге тұйықтаудың шағын токтары кезіндегі кернеуі 1000 В
жоғары болатын электр қондырғылар үшін (500 А кем) ЭҚЕ (ПУЭ) сəйкес
жерге тұйықтағыш кедергісініңталап етілетін мəні:
RЗ 

250
250

 2.6 Ом
95.86
IЗ

1.3 Жасанды жерге тұйықтағыштың талап етілетін кедергісін анықтау.
Қаражатты үнемдеу үшін ішінара табиғи тұйықтандырғыш қолданылады.
Сонда жасанды жерге тұйықтағыштың кедергісі келесі түрде анықталады:

Rи 

Rе  R3
, (Rи жəне Rе қатарлас қосу үшін) (2)
Rе  R3

мұнда Re - табиғи жерге тұйықтағыштар тогының жайылу кедергісі, Ом.
14  2.6
Rи 
 3.2 , Ом
14  2.6
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Табиғи жерге тұйықтағыштар ретінде жанғыш сұйықтықтардың,
жанғыш немесе жарылғыш газдар мен қоспалардың құбыржолдарын, жермен
жанасатын ғимараттар мен құрылыстардың металл жəне темір-бетон
құрылымдарын, топырақта орналасқан басқа да металл құрылымдарын
қоспағанда, жерде салынған су құбыры мен басқа да металл құбыржолдарын
пайдалану ұсынылады. Табиғи жерге тұйықтағыштар жерге тұйықтау
магистральдарымен əр жерде кемінде екі өткізгішпен жалғанады. Табиғи
жерге тұйықтағыштардың жайылу тоғына қарсылық егер мүмкіндік болса,
өлшеу көмегімен немесе есептеу жолымен анықталады [29].
2.

Жерге тұйықтағыш құрылғысының түрін таңдау

Бастапқы деректердің (тұйықтандырғыш құрылғыны орналастыруға
болатын
аумақ,
жерге
тұйықталу
тоғының
көлемі,
табиғи
тұйықтандырғыштың талап етілуші қарсылығы, топырақтың салыстырмалы
қарсылығы туралы) негізінде тұйықтағыш құрылғының түрін таңдаймыз - ол
контурлы.
Əдетте жерге тұйықтағыштар дəнекерлеу арқылы көлденең қосылған тік
электродтардан тұрады. Тік электродтар ғимарат іргетасымен бірге бір-бірінен
белгілі бір қашықтықта салынады (тік электродтар арасындағы қашықтықтың
олардың ұзындығына қатынасы а/lв=1-3 ұзындығына). Диаметрі 12 мм жəне
ұзындығы 5 м өзектерді таңдаймыз. Вертикалды байланыс үшін көлденең
электродтар ретінде диаметрі 14 мм шыбықтарды қолданамыз. Жерге
тұйықтау жабдықтарының корпустары ғимараттың ішінде салынған жəне
жерге тұйықтау құрылғысына қосылған жерге тұйықтау магистраліне
қосылады [29].
3.

Жерге тұйықтағыштардың санын есептеу

Құрылымы бойынша қарапайым болып келетін контурлы
тұйықтандырғыштарды есептеу үшін жердің біркелкі құрылымын есепке
алатын электродтарды қолдану коэффициенттерінің əдісі қолданылады.
Тік электродтар үшін рв, жердің есептік меншікті кедергісін
анықтаймыз:
 В   В.ИЗМ  ,
(3)

рв.өлш.- жердің меншікті кедергісі
- III климаттық аймақ үшін ұзындығы 5 м тік электродтарды
пайдаланған кезде маусымдық коэффициент 1,2 құрайды.


 В  175  1.2  210 Ом·м.
Көлденең электродтар үшін рг, жердің есептік меншікті кедергісін
анықтаймыз:
(4)
В. = В.ИЗМ ∙ ,
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мұнда  Г .ИЗМ - мұнда-жердің меншікті кедергісі 192 Ом·м тең
 - III климаттық аймақ үшін ұзындығы 5 м тік электродтарды
пайдаланған кезде маусымдық коэффициент 1,2 құрайды.

 Г  192  1.2  230.4 Ом·м
Бір тік жерге тұйықтағыштың тогының жайылуына қарсылықты
анықтаймыз (13.4.-сур.):
. ∙
=
(5)
∙

мұнда lВ -5 м тең келетін тік электродтың ұзындығы ;
7,13 коэффициенті электродтың өлшемдерімен анықталады
Rв=7,13 ·210/2π·5 = 47,7 Ом
Тік электродтардың қажетті санын анықтаймыз (қатарлас қосылған):
n

RВ 47,7

 15
RИ
3,2

Электродтардың алынған санын бүтін санға дейін дөңгелектеу, арқылы
n=15 аламыз. Тік электродтарды контур бойынша орналастыру кезінде тік
электродтардың арасындағы қашықтықты анықтаймыз:
=

г

(6)

мұнда lг-көлденең электродтың ұзындығы, lг периметрден 1,1 есе көп жəне
тең мұнда
lг=1,1·2 (L+B) = 1,1·2 (18+18) =79, бұл кезде а = 79/15 = 5,3 м

to

t
/2


d

13.4.-сурет. Жердегі бір тік электрод
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Көлденең электрод тоғының жайылуына қарсылықты анықтаймыз (13.5.сурет):
г

=

, ∙ г
∙г

(7)



13.5-сурет. Жердегі бір көлденең электрод
Осылайша:
Rг = 230,4·3,9 / 2·79 = 1,8 Ом
Топтық жерге тұйықтау тогының жайылуына баламалы қарсылықты
есептейміз:
R ГР 

RВ  R Г
,
RВ  Г  R Г  n  В

(8)

мұнда В -0,5 тең келетін тік электродты пайдалану коэффициенті;
 Г - көлденең электродты пайдалану коэффициенті 0,26 тең.
R ГР 

47.7  1.8
 3.1 Ом
47.7  0,27  1,8  0,5  15

Топтық тұйықтағыш тогының жайылуы бойынша алынған кедергі талап
етілетіннен аспайды, яғни Rrp < RИ (3.1 < 3.2). Демек, электр қауіпсіздік
шаралары сақталған. Егер Rгр>RИ болса, тік жерге тұйықтағыштардың санын
жəне сəйкесінше lг көлденең электродтың ұзындығын ұлғайтамыз.
4. Трансформаторлық қосалқы станцияның жерге тұйықтағышты
орналастыру сызбасын құру.
Жерге тұйықтағыштың саны, электродтар арасындағы қашықтық жəне
ғимараттың өлшемдері туралы деректерді пайдалана отырып, масштабта
жерге тұйықтағыштың орналасу сызбасын тұрғызамыз (13.6.-сурет)
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13.6.-сурет. Жерге тұйықтағыштардың орналасу сызбасы.
Бастапқы деректерге сəйкес нұсқалар бойынша қорғаныстық жерге
тұйықтау есебін орындаңыз.
Есептеуге арналған бастапқы деректер:
U = 10/6 кВ кернеулі трансформаторлық қосалқы станция
Табиғи жерге тұйықтағыштың есептік кедергісі Re=14 Ом
Тік электродтың өлшемдері: ұзындығы lв = 5 м, диаметрі dв=12 мм
Көлденең электрод диаметрі dг=14 мм
Қалған деректер нұсқалар бойынша13.1-кестеде келтірілген.
13.1-кесте. Қорғалған жерге тұйықтандыруды есептеуге арналған деректер
Нұсқа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ғимараттың өлшемдері

Желілердің ұзындығы

ұзындығы ені
L,m
В,м
22
18
22
18
20
16
20
16
20
16
24
20
24
20
24
20
24
16
24
16
24
16
26
18
18
18

I к.л
км

I в.л.
км
90
80
85
94
90
80
85
94
90
80
85
88
94

60
70
75
65
60
70
75
65
60
70
75
70
65

Жұмыс бойынша есеп
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Практикалық тапсырма бойынша нəтижелер.
3. Бақылау сұрақтарының жауаптары.
4. Атқарылған жұмыс бойынша қорытынды.
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Топырақтың салыстырмалы
кедергісі
pгөлш.Ом
pгөлш. Ом
180
200
180
190
195
192
180
200
180
190
195
185
192

160
170
175
165
180
175
160
170
175
165
180
160
175

Бақылау сұрақтары
1. Қорғанысты жерге тұйықтау дегеніміз не?
2. Жерге тұйықтаушы құрылғының мақсаты қандай?
3. Жерге тұйықтау құрылғыларын есептеу əдістерін атаңыз.
4. Тұйықтаушы құрылғылардың қандай түрлерін білесіз?
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Қорытынды
Оқу құралы 0902000 - "Электрмен жабдық тау" мамандығы бойынша
ТжКОБ жүйесіне арналған өзектендірілген типтік оқу жоспарлары мен оқу
бағдарламаларының негізінде авторлардың ұжымымен жасалған.
Оқу құралы КМ 06 кəсіби модулін меңгеру нəтижесінде білім
алушылардың кəсіби қызметті орындауға дайындығын, құзыреттіліктің
қалыптасу деңгейін бағалауға арналған. "Тарату құрылғыларды жəне екінші
реттік тізбектерді монтаждау" Тарату құрылғылары бойынша электр
монтаждаушы 090201 2 мамандығы бойынша.
Кəсіби модуль келесі пəндерден қалыптасады: оқыту нəтижелерін жəне
бағалау өлшемдерін ескере отырып, "Электр техникалық материалдар","
Электр өлшеулер","Еңбекті қорғау" "Электр тораптарының электр
жабдықтарын пайдалану, жөндеу жəне баптау"," Релелік қорғаныс ".
Жаттықтыру сабағында еңбекті қорғаудың негізгі міндеттері мен
құқықтық негіздері, электр қондырғыларына қызмет көрсету кезіндегі
қауіпсіздік техникасының ережелері, өртке қарсы қауіпсіздік жəне өндірістік
санитария ережелері, жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларымен қауіпсіз
жұмыс жүргізу негіздері, электр оқшаулаушы материалдар мен өлшеу
аспаптары бойынша жалпы сұрақтар қарастырылған, ашық жəне жабық тарату
құрылғыларының электр жабдықтарын монтаждау бойынша зертханалықпрактикалық жұмыстарды орындау бойынша, күштік трансформаторлар мен
автотрансформаторларды, ток жəне кернеу трансформаторларын монтаждау
бойынша, кернеуі 1000 В болатын жеке мүдделерге арналған тарату
құрылғыларын монтаждау, екінші реттік құрылғылар мен олардың тізбектерін
монтаждау, кабельдік желілерді монтаждау, электр жарықтандыруды
монтаждау, жерге тұйықтаушы құрылғыларды монтаждау бойынша
нұсқаулықтар берілген.
Библиографиялық тізімде электр тораптарының электржабдығын
монтаждаудың жекелеген мəселелерін тереңдете зерттеуге қажетті
нормативтік-техникалық əдебиеттер туралы мəліметтер бар.
Оқу құралын пайдалану күрделі, ғылымды қажет ететін, жүйелі
электромонтаждаушы жұмысшы мамандығын кəсіптік оқытуда қалпына
келтіруге жəне дамытуға ықпал етеді.
Материал өндірістік біліктілік сипаттама талаптарының шегінде таңдап
жазылған.
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Н-1 Қосымшасы
Бір дана жіберіледі
зардап шеккен адамға немесе оның сенімді тұлғасына
БЕКІТЕМІН
(жұмыс берушінің (оның өкілінің)
қолы, тегі, аты-жөні))
“
”
20
ж.
М.О.
№ АКТ
өндірістегі жазатайым оқиға туралы
1. Жазатайым оқиғаның күні мен уақыты ______________________________
__________________________________________________________________
(жазатайым оқиға болған күні, ай, жыл жəне уақыт, жұмыс басталғаннан бастап толық сағат саны))

2. Қызметкер зардап шегуші болып табылатын ұйым (жұмыс
беруші)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, ведомстволық жəне салалық тиесілігі

__________________________________________________________________
/ Негізгі қызмет түрінің ОКОНХ/; жұмыс берушінің– жеке тұлғаның тегі, аты-жөні)

Құрылымдық бөлімшенің атауы_______________________________________
Қызметкерді жіберген ұйым__________________________________________
__________________________________________________________________
(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, салалық тиесілігі)

3. Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді жүргізген тұлғалар:_______________
(Аты-жөні, лауазымы жəне жұмыс орны)

4. Зардап шегуші туралы мəлімет:______________________________________
5.Тегі, аты, əкесінің аты ______________________________________________
жынысы (ер, əйел)___________________________________________________
туған күні__________________________________________________________
кəсіби мəртебесі____________________________________________________
кəсіп (лауазым)_____________________________________________________
жазатайым оқиға орын алған кездегі жұмыс өтілі_________________________
(толық жыл жəне ай саны)

соның ішінде осы ұйымда ____________________________________________
(толық жыл жəне ай саны)

6. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жəне оқыту жүргізу туралы мəліметтер
Кіріспе нұсқаулық___________________________________________________
(күні, айы, жылы)

Жұмыс орнындағы нұсқаулық /бастапқы, қайталама, жоспардан тыс,
мақсатты__________________________________________________________
кезде жазатайым оқиға орын алған кездегі кəсібі немесе жұмыс түрі
бойынша__________________________________________________________
(күні, айы, жылы)
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Тағылымдама: 20__ж.«____»___________бастап 20__ж.«__»_____________
дейін______________________________________________________________
(егер өткізілмеген болса – көрсету)

Жазатайым оқиға орын алған кездегі кəсібі немесе жұмыс түріне сəйкес
еңбекті қорғау бойынша оқыту ________________________________________
20__ж.«____»______________ бастап 20__ж.«__»_____________ дейін
(егер өткізілмеген болса – көрсету)

Жазатайым оқиға орын алған кездегі кəсібі немесе жұмыс түріне сəйкес
еңбекті қорғау бойынша білімді тексеру ________________________________
(хаттаманың күні, айы, жылы, № )

7.
Жазатайым
оқиға
болған
жердің
(объектінің)
қысқаша
сипаттамасы _______________________________________________________
(жазатайым оқиға болған жерді тексеру хаттамасында бар мəліметтерге сілетеме жасай отырып, қауіпті жəне (немесе)
__________________________________________________________________
зиянды өндірістік факторлар көрсетілген, оқиға орын алған орынның қысқаша сипаттамасы

Пайдалану
жазатайым
оқиғаға
əкеп
соқтырған
жабдық ___________________________________________________________
(атауы, түрі, маркасы, шығарылған жылы, дайындаушы-ұйым) )

8. Жазатайым оқиғаның мəн-жайлары_________________________________
__________________________________________________________________
(жазатайым оқиғаға əкелген мəн-жайлардың қысқаша мазмұны, оқиғалар мен іс-əрекеттердің,

__________________________________________________________________
зардап шеккен жəне жазатайым оқиғамен байланысты басқа да адамдардың сипаттамасы

8.2. Алынған зақымданулардың сипаты жəне зақымдануға ұшыраған орган,
денсаулықтың
зақымдану
ауырлығы
туралы
медициналық
қорытынды________________________________________________________
8.3. Зардап шегушінің алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде
болуы_____________________________________________________________
(жоқ, иə - белгіленген тəртіпте жүргізілген куəландыру нəтижелері бойынша қорытындыға сəйкес

__________________________________________________________________
( мас болу жағдайы мен дəрежесін көрсету)

8.4. Жазатайым оқиғаны көрген адамдар_______________________________
(тегі, аты-жөні, тұрақты тұратын жері, үй телефоны)

9. Жазатайым оқиғаның себептері_____________________________________
__________________________________________________________________
(заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілердің, жергілікті нормативтік актілердің бұзылған талаптарына )

__________________________________________________________________
( сілтеме жасай отырып, жазатайым оқиғаның негізгі жəне ілеспелі себептерін көрсету)

10.
Еңбекті
қорғау
талаптарын
бұзуға
жол
берген
тұлғалар:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
(осы актінің 9-тармағында көрсетілген жазатайым оқиғаның себептері болып табылған бұзушылықтар үшін олардың )

__________________________________________________________________
жауапкершілігін қарастыратын заңнамалық, басқа да нормативтік, құқықтық
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__________________________________________________________________
жəне жергілікті нормативтік актілерді талаптарын көрсете отырып, тегін, атын, лауазымын (кəсібін) көрсету;

__________________________________________________________________
( зардап шегушінің дөрекі абайсыздығына қатысты факт анықталған жағдайда, оның кінəсін пайызбен көрсету)

Осы тұлғалар қызметкерлері болып табылатын ұйым (жұмыс
беруші)____________________________________________________________
(атауы, мекен-жайы)

11. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-шаралар,
мерзімі____________________________________________________________
Жазатайым оқиғаны
тексеруді
жүргізген
тұлғалардың қолдары
(қолдары) (тегі, аты-жөні)
Күні
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2-қосымша
__________________________________________________________________
(ұйымның, кəсіпорынның атауы)
Бекітілген:
Бас
инженер
____________________
Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге НАРЯД-РҰҚСАТ
20__ ж.______________
I. НАРЯД
1. Жұмыстарға жауапты орындаушы___________________________________
құрамында _____________адам бар бригадамен бірге келесі жұмыстарды
жүргізсін: _________________________________________________________
(жұмыстардың атауы, өткізу орны)

2. Жұмыстарды жүргізу үшін қажет
материалдар________________________________________________________
құралдар __________________________________________________________
қорғаныс құралдары_________________________________________________
3. Жұмыстарды дайындау жəне орындау кезінде мынадай қауіпсіздік
шараларын қамтамасыз ету:___________________________________________
(еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі іс-шаралар мен құралдар аталады)

4. Ерекше шарттар __________________________________________________
5. Жұмыстың басталуы ______ сағ. ____ мин. __________ 20__ ж.
Жұмыстың аяқталуы______ сағ. ____ мин. ___________ 20__ ж.
Жұмыс тəртібі ______________________________________________________
(бір -, екі -, үш ауысымды)

6. Жұмыстардың жауапты басшысы болып тағайындалады ________________
(лауазымы, т.а.ə.)

7. Наряд-рұқсат берген ______________________________________________
(лауазымы, т.а.ə., қолы)

8. Наряд-рұқсаттаманы қабылдады:
жұмыстардың жауапты басшысы ______________________________________
(лауазымы, т.а.ə., қолы)

9. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жəне жұмыс
жүргізу тəртібі келісілді:*____________________________________________
(жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның (цехтың, учаскенің) жауапты тұлғасы

__________________________________________________________________
лауазымы, т.а.ə. қолы)
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ІІ. РҰҚСАТ БЕРУ
10. Нұсқаулықтарға сəйкес жұмыс орнындағы қауіпсіздік шаралары туралы
нұсқаулық_________________________________________________________
(нұсқаулықтың атауы немесе нұсқаудың қысқаша мазмұны)

өткізді:
жұмыстардың жауапты басшысы ______________________________________
(күні, қолы)

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның (цехтың, учаскенің) жауапты тұлғасы*
__________________________________________________________________
(күні, қолы)

11. Нұсқаманы өткен бригада мүшелері:
Тегі, аты, əкесінің Мамандығы,
Күні
аты
разряды

Нұсқамадан өткен адамның
қолы

12. Жұмыс орны мен еңбек жағдайлары тексерілді. Рұқсаттамада көрсетілген
қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілген
Жұмысқа кірісуге рұқсат етемін* _____________________________________
(жұмысқа жіберушінің - əрекет етуші кəсіпорынның

__________________________________________________________________
(өкілінің лауазымы, т.а.ə., күні жəне қолы)

Жұмыстардың жауапты басшысы _____________________________________
(күні, қолы)

Жауапты орындаушы _______________________________________________
(күні, қолы)

13. Жұмыстар ___ сағ _ _ мин басталды _____________20__ ж.
Жұмыстардың жауапты басшысы _____________________________________
(күні, қолы)

14. Жұмыстар аяқталды, жұмыс орындары тексерілді (материалдар, құралдар,
жабдықтар əне т. б. ажиналды), адамдар шығарылды.
Наряд ____ сағ ____ мин. жабылды _________20__ ж.
Жауапты орындаушы ________________________________________________
(күні, қолы)

Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның жауапты тұлғасы* ____________________
(күні, қолы)
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З.Т. КАИРКУЛОВА, С.Ж. ИБРАЕВА,
С.З. МАГАВЬЯНОВ, Р.А. КУСАИНОВ

ТАРАТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН
ЖƏНЕ ЕКІНШІ РЕТТІК ТІЗБЕКТЕРДІ МОНТАЖДАУ
БОЙЫНША ПРАКТИКУМ

Басуға 10.12.2018 ж. қол қойылды
Пішімі 60*84 1/8
Цифрлық баспа
Шартты басп.т. 22,2. Таралымы 32 экз.

«Профи Полиграф» компаниясында басылған
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