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                                           Кiрiспе 

 

         Еліміздің социал - экономикасының ары қарай дамуының есептері 

электроэнергия өнімі көлемінің үздіксіз өсуіне және озуына, жаңа 

электротехника қуатының құрылуына жоғары талаптар қойған. 

Электроэнергияның өндірісіне, ауылшаруашылығына, мәдени-

тұрмыстық және тұрмыстық коммуналды шаруашылыққа қажеттілік үздіксіз 

өсуде. 

Электроэнергияның дамуы капиталды өндірістің масштабын және 

жоғарғы темпін, тұрғын құрылысын, кәсіпорынды техникалық қайта 

жабдықтаумен қамтамасыз етеді, олар  электромонтажды жұмыс көлемінің 

үздіксіз өсуімен байланысты 

Қазіргі заманғы электромонтажды жұмыстың индустралды әдістері 

квалификациялы, кең көлемдегі профессионалды-техникалық негізде оқыған, 

қажетті білім көлемін және электромонтажды технология облысының соңғы 

жетістіктердегі әдетін қамтамасыз ететін жас электромонтаж жұмыскерлерін 

қажет етеді.  

Электромонтаж жұмысын жүргізудегі технологиясы бойынша оқу 

курсы және оқу практикалық жұмыстың жүргізілуін, электротехникалық 

есептің іске асырылуын, электрлік сұлба мен техникалық картаның т.б 

құрастырылуын қарастырады. 

Ұсынылған оқу құралындағы зертханалық-практикалық жұмысында  

электромонтажниктің тікелей объектіде не істеу керек екендігі, жарықтандыру 

монтажы немесе күштік электроқондырғылардың іске асырылу туралы 

жұмысы берілген. Бұл жұмысты орындау теориялық материалды үйренуге 

және технологиялық монтаж дағдысын табуға көмек береді. 

 

         1  Зертханалық-практикалық жұмыстардың ұйымдастырылуы мен 

орындалу әдістемесі  

 

         1.1  Тапсырмамен танысу және жұмысқа  дайындалу 

 

 Практикалық жұмыс зертханада  арнайы технологияның оқу 

программасына қатысты өтеді және оқу өндірісі мұғалімнің басқаруымен 

жүргізіледі. Олар өздерін арнайы технологияда оқу курсының маңызды 

элементі ретінде көрсетеді және білімді кеңейтуге, тереңдетуге, студенттің 

теориялық оқу процесінде алған оқуына, өндіріс практикасы үшін 

қажеттілікке арналған.   

Практикалық жұмыстар студенттерге еңбек есептерін шығармашылық 

түрде шешуге дағыландырады, өзіндік ғылыми - технологиялық әдеттерді 

және анықтама әдебиетін, электрлік сұлбаны жасауға және жаттығулар мен 

есептерді шешуге үйретеді. 

Зертханада  практикалық жұмысты орындау үшін оқу тобын 

бригадаларға бөледі. Технологиялық картаны, электроқондырғыдағы 
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спецификацияны және есеп жұмыстарын, материалдарын барлық студенттер 

арнайы технологиялық кабинетте бірлесіп жасайды. 

Зертханадағы жұмыстарды өңделген есепке қатысты жүргізеді. 

Зертханалық жұмысқа алдын ала дайындық келесідей болады: 

 1)Ұсынылған оқу әдебиет бойынша (тараулар, параграф, және әр жұмыс 

үшін беттер) студент тақырыпқа байланасты теориялық материалдарды 

қайталайды. 

         2) Содан кейін практикалық жұмыс үшін арналған дәптердегі 

тапрсырманы зер салып оқиды, жұмысты жүргізудегі жоспарды жазады, 

электрлік сұлбаны сызып, қажетті кестелерді жасайды және есеп шығару үшін 

формулаларды жазады. 

 

1.2  Жұмыс орындалуына жалпы малiметтер мен ұсынымдары 
 

Бригаданың жұмысы зертханалық стендпен, тұрақты іске қосу 

жинағының жарықтандыруы, реттеу, қондырғы аппараты мен электроөлшегіш 

құралдар, практикалық жұмыстың тапсырмасына қатысты электрлік сұлбаны 

жинаумен  танысқанда номиналды мәндерін ала бастайды. 

Студенттер электр қондырғының паспортында берілген  кернеудің, ток, 

қуат, ток жиілігінің  номинал мәндерін, сымның маркаларын жазып алады да 

тізім құрайды. Барлық берілгендерді кестеге енгізеді. Стендтегі байланыс 

сымдарының бар екендігін және дұрыстығын тексереді, сұлбаны жинау үшін 

қажетті ұзындығы болуы тиіс. Байланыс сымының барлық жеріндегі сұлба 

элементтері  жақсы қосылу керек және қысқыштарда жақсы байлануы тиіс. 

Міндетті түрде пайдаланылатын аппараттың құрылғысын түгел реттеп 

шығу керек. Қажеттісі студенттер неге бірнеше мүмкін болатын электрлік 

сұлбадан, мысалы жарықтандыруды басқару жұмыс сипаттамасында 

көрсетілгендей етіп таңдалуы тиіс екендігін түсінуі керек. Студенттер 

пайдаланылатын аппарат пен құралдардың қондырғыларын, әрбір детальдің 

белгіленуін және оның элементтерін түсінуі керек және электроқондырғының 

қауіпсіздік ережесін білу керек. Ары қарай мұғалімнің рұқсатымен, студент 

берілген есепке байланысты электрлік сұлбаны жинауға кірісе алады. 

Электрлік сұлбаны жинау келесі түрде болады: электрлік сұлбаны 

басқара отырып, тапсырмада келтірілген тізбектің негізгі жинағын бір қорек 

көзінің қысқышынан бастап, оны басқа қорек көзінің қысқышында аяқтауға 

болады. Бұл тізбекке электрлік сұлбаға байланысты  параллель тізбекті қосып, 

қорек көзін (немесе аппаратты желіге қосады) барлық сұлба толық 

тексерілгеннен кейін қосуға болады. Оны мұғалім тексеру керек. Электрлік 

сұлбаны қосқанда қауіпсіздік ережесін бұзса, оның аварияға және аппараттың 

бұзылуына әкелетінін ұмытпаған жөн. 

 

         1.3  Жұмыс орындалуындагы қауіпсіздік техникасы 
 

 Зертханалық стендтер қазіргі электроқондырғылар болып табылады 
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және  белгілі жағдайда адамның  электрлік токпен зақымдануының қауіп көзі 

болуы мүмкін. Сондықтан зертханада жұмыс кезінде қойылған еңбек 

қауіпсіздік, электр және өрт қауіпсіздік ережелерін  қатаң сақтаған жөн.  

Зертханада студент тәртіпті, ұқыпты болуы керек, практикалық 

жұмысты жасағанда, есеп беруді бастағаннан оны аяқтағанға дейін  

жауапкершілікті болуы тиіс. 

         Зертханада практикалық жұмысты бастағанға дейін студент арнайы 

технология бойынша материалдарды қайталауы керек және де еңбек, электро, 

өрт қауіпсіздік нұсқаулардан өтуі тиіс.     

Практикалық жұмысқа кірісерде студент келесі ережелерді сақтауы тиіс: 

1) Зертханада тұрып, зертханалық стендтегі практикалық жұмысқа 

кіріскенде студент ұқыпты болып, электрлік токтың адам үшін қауіпті 

екендігін ұмытпауы керек. 

2) Зертханалық стендте тек берілген жұмысқа қатысты қажетті құралдар 

болу керек. 

3)Есепті оқығаннан кейін студент жұмыста келтірілген электрлік 

сұлбаны реттеп, оның орындалу ретін түсініп, түсініксіз сұрақтар болса, 

мұғалімнен сұрауы керек. 

4) Стендтегі электроқондырғы мен құралдардың дұрыстығын жақсылап 

қарап, оқшауламаның байланыс сымдарының жағдайын тексеру керек. 

Ұштары бекітілмеген сымдарды пайдалануға болмайды. Егер 

электроқондырғы бұзылса, бірден мұғалімге көрсету керек. 

          5) Стендтегі сұлбаны жинуға кірісер алдында, сұлбаға қандай 

ажыратқыштармен қандай шамада кернеу берілетіндігін тексеру және де 

автоматты қорғаныс контактілерінің ажыратылып тұрғанына көз жеткізу, 

зертханалық қорек көздерінің реттеудегі элемент жағдайының көрсеткіштері 

мен автотрансформаторлар «нөлдік» жағдайда болуы тиіс. Барлық 

ажыратқыштар өшірулі тұруы керек. 

          6) Өшірілген конденсатор қауіпті қалдық зарядты сақтауы мүмкін, 

сондықтан тізбекке қосқанға дейін оны міндетті түрде зарядтау керек. 

          7) Сұлбаны жинағанда сымдардың қиылуын болдырмау, барлық 

ажыратып қосылғыш контактілердің сенімділігін қамтамасыз ету. 

Пайдаланылмаған сымдарды лабораториялық стендте қалдырмау. 

8) Төмендетілген күштік трансформатордың тізбектерін жинағанда  

төменгі кернеудің шықпалық орамаларын қате қосқанда қауіп туатынын естен 

шығармау керек. 

9) Жиналатын сұлбаның аппаратын қорек көзіне қатысты кернеуге, ал 

электр өлшегіш құралдарды - күтілетін өлшегіш шамаға қосу. 

         10) Сұлбаны практикалық есепте берілген тәртіп бойынша жинау. 

         11) Сұлбаны жинауға  тек орындалатын жұмыс көлеміне байланысты 

рұқсат беріледі.  

         12) Жиналған сұлбаны тек мұғалімнің рұқсатымен қосу. 

         13) Егерде трансформатор тогының бірінші реттік орамасы желіге 

қосылып тұрса, екінші реттік орамасын ажыратуға болмайды. 
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 14) Электрлік сұлбаны жинамас бұрын немесе оған өзгертулер енгізілсе, 

онда автоматты қорғаныстың ажыратқыштары ажыратылып тұрғанына және 

қорек көздері сөніп тұрғанына көз жеткізу. 

15) Сақтандырғыштың балқыма қоспасын автомат өшіріліп тұрғанда 

және тек мұғалімнің рұқсатымен ауыстыру.  

16) Қандай да бір құрал бұзыса, бірден автоматты өшіру және мұғалімге 

хабарлау. 

 

          1.4  Жұмыс туралы есеп 

 

         Есеп беру әрбір орындалған жұмыс бойынша жазба негізінде құрылады 

және тақырыпқа байланысты жұмыс мақсатын қамтамасыз ету үшін: 

жұмыстың аты, оның номері, орындалған күні, электроқондырғының 

паспорты (электрлік машинаның, электр өлшегіш құралдары  және т.б) 

сондай–ақ пайдаланылатын сым мен кабельдің маркалары болуы тиіс. Есеп 

беруде жұмыстың нәтижесі, бақылау кектесінің толтырылуы, электрлік 

сұлбалар сызылуы, формулалардың келтірулері, технологиялық карталар, 

монтаждық сұлбаның сипаттамасы көрсетілуі тиіс. Электрлік сұлбаны 

орындауда ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Барлық принципиалды және монтажды 

электрлік сұлбалар ГОСТ стандартына сәйкес орындалуы керек. 

 

Зертханалық - практикалық жұмыстары 

 

2  № 1 жұмыс.  Кабельдер мен сымдардың тарамдарын жалғау және  

ұштау 

 

         Жұмыстың мақсаты: кабельдер мен сымдардың тарамдарын жалғау және   

ұштау  тәсілдерін үйрену, монтаждау дағдыларын қалыптастыру. 

 

2.1 Теориялық мәліметтер 

 

Әртүрлі электрлік сымдар өз араларында электрлік контактілі 

байланыстар (КБ) арқылы жалғанады.  КБ – бұл әртүрлі функционалды 

жіктелетін бөліктердің арасында электр сымдарының ажыратылмауын 

қамтамасыз ететін конструктивті торап. 

Электрлі контакт жүзеге асырылады: 

         - дәнекерлеу, балқыту арқылы; 

- шиыршық, пресстеу; 

         - винттік байланыс – бірінші ағымдағы тоқты екінші тоққа басу арқылы 

(диффузиялы атомдық әрекет) -  винттер, пружиналар, шайбалар. 

Конструктивті-технологиялық белгілері арқылы КБ мына топтарға 

жіктеледі: 

         - жиналмайтын (дәнекерлік, балқымалы, престік); 

- жиналатын (винттік, пружиналық, клиндік); 
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         - бөлінетін (вилка, розетка). 

КБ-ы монтажды-падалану бойынша: 

         - жалғану; 

         - тармақталу; 

- аяқтау. 

         КБ-на негізгі талаптар: 

         - қайта өңделеген КБ-нің электрлік кедергісі дәл сол өткізгіштің 

бөлігіндегідей және пайдалану үдерісінде  1,5-нан көп болмауы тиіс. 

- КБ-дағы  температура қысқа тұйықталу кезінде алюминдік 

өткізгіштерде 200 С-тан, ал мыста 300 С-тан көп болмауы тиіс.  

- созылуда жұмыс істейтін КБ-нық механикалық беріктігі, бүтін 

өткізгіштің беріктігінен  90 % - дан, ал созылуда жұмыс істемейтіні 70 %-дан 

кем емес.  

Ток тасымалдаушы элементтер: сымдар (ашық және оқшауланған), 

кабельдер, жерге қосатын құрылғылардың өткізгіштері, өздік тасымалдаушы 

оқшауланған сымдар (СИП). 

Ток тасымалдаушы бөліктердің материалы: 

- электр жалғауыштың ауадағы тораптарға – алюминий, болат-

алюминий сымдары, болат;       

- кәсіпорындардың электр желілеріне – мыс, алюминий, болат (жерге 

қосатын); 

- әкімшіліктерге, қоғамдық, оқу орындарына, тұрғын үйлерге – мыс, 

алюминий (сирек). 

Қолмен доғалы дәнекерлеу УОНИ, МР-3 даналы электродтарымен 

тұрақты және айнымалы токтарда іске асады. Соңғы кезде портативті 

дәнекерлеуші аппараттар инверторларда, 400 А-ге дейінгі токта қолданылады, 

ал дәнекерлеуші токтардың қайнар көзі - дәнекерлеуші транформаторлар. 

Жерге қосатын құрылғыларын, электр шкафтардың бекіткіш элементтерін 

дәнекерлеу үшін қолданылады. Кемшіліктері –  дәнекерлеуші тігістерді 

тазалаудың қажеттілігі мен жіңішке бөліктерді дәнекерлеудің қиындықтары. 

Жартылай автоматты электрлі дәнекерлеуіш көмір қышқыл газы бар ортада  

және дәнекерлеуші сымның диаметрі 1,6 мм-ге дейін болатын автоматты 

берілу болып табылады. Орташа және жіңішке болат бөліктер мен түсті 

металдарды дәнекерлеуде пайдаланады. Бұл тәсіл арзан, кең таралған, әрі 

дәнекерлеудің жақсы сапасын қамтамасыз етеді. 

Балқымайтын электродты қолмен аргонды-доғалы дәнекерлеу көбінесе 

алюминды бөлшектерді дәнекерлеуде қолданылады.Алюминді бөлшектерді 

дәнекерлеудегі қиыншылықтар диэлектрлік қабаттарының алюминий тотығуы  

2000 С температурадан жоғары балқытуда туындайды. Электрлік доға 

аргонды ортада бұл қабатты ішінара балқытады, ал дәнекерлеу тогының 

қосылу көзінде жоғарыжиілік-жоғарывольтты блок диэлектрлік қабаттары 

алюминий тотығуының электрлік соққысына арналған. Бұл дәнекерлеудің 

жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл қиын, қымбат және шектеулі 

таралған.  
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Пропанды-оттектігаздық дәнекерлеу оттық газ арқылы жүзеге асады, 

бұл тәсілге оттекті және пропан баллоны қолданылады. Бұл тәсіл бөлшектерді 

кесуге және де болат құбырларды, алюминді кабель өзектерін   дәнекерлеуде 

пайдаланылады. 

Шиыршық неше түрлi тәсiлдер арқылы жасауга болады:        

- қарапайым;  

- бандаж;  

- «желобок». 

Тұрмыс сым жүйелрiнде кобiнесе карапайым шиыршык колданылады. 

Онын технологиясы – екi жалаңаш сымдардын үштарын бiрге бурап 

шиыршықтың арасына тығады. 

 

а)                                      б)                                              в) 

 
     а) қарапайым тізбектелген; б) қарапайым қатар; в) қарапайым тармағы 

 

Қарапайым шиыршық  арқылы көлденең  қимасы үлкен сымдарды 

қосуга мумкiншiлiк болмаған кездерде бандажды шиыршық қолданылады. Ол 

үшiн сымдардын жалаңаш үштарын бiр бiрiмен  параллель қиыстырылып 

үстiнен бөлек жiнiшкелеу сыммен орайды. 

 

а)                                             б                                   в)

 
а) бандажды тізбектелген; б) бандажды қатар; в) бандажды тармағы 

 

«Желобок» шиыршық тәсiлi алюминдi сымдар талшығыларын косу 

үшiн арналган. Сымдар кайырылған үштарымен ашык iлмекке өзара iлiнiске 

негiзделген  бiр шама геометриялык күрделі технология. Осындай iлiнiстен 

кейiн сымдардын үштары басқа сыммен оралады. 

 

 

 

http://cassuspro.ru/wp-content/uploads/2015/06/prostaya-skrutka.jpg
http://cassuspro.ru/wp-content/uploads/2015/06/bandazhnaya-skrutka.jpg
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         а)                                           б)                                     в) 

 
      а) «желобок» тізбектелген; б) «желобок қатар»; в) «желобок» тармағы 

Престеу арқылы байланыс алюминді, болат алюминді және мыстан 

жасалған сымдар мен кабельдерде жүзеге асады (1500 мм дейін). Алюминді 

және болат алюминді КБ монтаждау кезінде оны ауадағы алюминий 

қышқылынан қорғайтын кварцвазелинді паста қолданылады. Электр 

тасымалында ауа желілеріндегі сымдар сопақ түтікшедегі айналдыру, сопақ 

және домалақ түтікшеде престеу арқылы және жалғағыш престелген 

қыстырғыштың көмегімен байланысады. Бұл тәсілде гильзаларды және құрал 

жабдықтарды мұқият таңдаған жөн. 

КБ балқыту дәнекерлеу мен престеу мүмкіндігі болмаған жағдайда 

қолданылады. Балқытуды қолдану жоғары еңбек мазмұнымен, электр 

қосылуының қажеттілігімен және биік пен күрделі жерлердегі жұмыстың 

қиыншылығымен шектеледі. Мыстан жасалған КБ балқыту температурасы  

200 – 250  С балқитын ПОС тәрізді қалайы-қорғасыннан жасалған 

дәнекерлеуішпен жүзеге асады. Алюминді КБ  белгісі бар дәнекерлеуішпен 

балқытылады. Алюминді және мыстан жасалған сымдарды байланыстыру 

үшін, алдымен, бұл сымдарды алдымен А және ПОС белгілері бар 

дәнекерлеуішпен балқытып, алюминді сымның үстіңгі қабатын А және ПОС 

белгісі бар дәнекерлеуішпен қосымша балқытып, екі сымды бір біріне бірдей 

мыстан жасалған сымдар ретінде жалғайды. 

Винттік КБ винтттер, болттар, шпилька, серіппе, шайба және т.б 

көмегімен іске асады. 

КБ, әсіресе, алюминді сымдар қысқа тұйықталу кезінде ысып кетуіне 

байланысты, сымдар байланыс жерінде жұмсарып, балқиды. Бұл жағдайды 

жою үшін, серіппелі шайбаларды, мысалы гроверлерді орнатқан жөн. КБ, 

сонымен қатар, дайын өнімдердің көмегімен жасайды: клеммді серіппелі 

қыстырғыштар, клеммді винттік колодка, серіппелі изолярлық қалпақтар, 

тармақталатын қыстырғыштар. Монтаждың қолайлылығы үшін және электр 

сымдарының келесі эксплуатациясы кезінде байланысты қажетті байланыс 

құралдарымен жабдықталған тармақталған коробкаларда жүзеге асады.   

           

2.2 Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

Зертханалық стенд сорғыш желдеткіш ауа жинайтын құрал мен 220 В 

қуаты бар розетка орнатылған монтажды үстел түрінде көрсетілген. Монтаж 

http://cassuspro.ru/wp-content/uploads/2015/06/zhelobok-skrutka.jpg


13 

үстелінің күш қуаты оқытушының басқару құралымен беріледі. Назар 

аударыңыз! Сорғыш желдеткішті қоспай балқыту процесін жүргізуге тыйым 

салынады. 

 

2.3 Жұмыс орындау тәртібі 

 

1. Балқыту жұмысын бастағанға дейін жұмыс бөлігін тазартып, сорғыш 

желдеткіш құралын тексеру. 

2. Монтаж жасауға дайындық операциясын жүргізу (құралды дайындау, 

сымды кесу). 

3. Келесе КБ монтажын жасау:  

         - қарапайым: параллельді, реттік, тармақталу; 

- бандажды:  параллельді, реттік, тармақталу; 

- науаша: параллельді, реттік, тармақталу. 

4. Оқытушының тапсырмасы бойынша 1 кесте түрінде берілген 

фигураның монтажды технологиялық картасын жасау. 

 

1 кесте - Берілген фигураның атауы  
№ 

п 
Операция атауы Материалы, 

белгісі 

Құрал-жабдық Бақылау 

тәсілі 

Ерекше 

шарттар 

1           2          3           4        5        6 

      

      

 

5. Берілген геометриялық фигураға сымдардан монтаж жасау (пирамида, 

куб, призма). 

6. Жұмыс біткеннен кейін, стендті қалпына келтіріп, оқытушыға 

берілген құрал-жабдықтарды тапсыру. Тапсырманы орындау туралы мәлімет 

беру. 

 

2.4 Есеп мазмұны  

 

1. Зертханалық жұмыстың мақсаты. 

2. Жұмыс жасау тәртібі. 

          3. Берілген фигураға монтаждаудың технологиялық картасы. 

4. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауаптар. 

5.  Әдебиеттер тізімі.  

 

         2.5 Бақылау сұрақтары 

 

1. Электрлі контактілі байланысты (КБ)  анықтау. 

2. КБ монтаждау тәсілі, конструктивті-технологиялық белгісі, 

монтажды-эксплуатациялық тағайындауы арқылы  жіктеу.  

3.  КБ негізгі міндеттері. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
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4. КБ алюминді сымдарды монтаждау кезіндегі ерекшеліктер. 

5. КБ дәнекерлеу, престеу, балқыту кезіндегі монтаждау. технологиясы. 

6. КБ  монтаждау  кезіндегі  қолданылатын жабдықтар.  

 

3  № 2 жұмыс.  Электр энергиясының есебі 

 

         Жұмыстың мақсаты: электр энергиясы есебінің құралдары мен 

тәсілдерін үйрену, есеп құралдары бойынша монтаж жұмыстарын жүргізуіне 

дағдылану.  

 

3.1  Теориялық мәліметтер 

 

          Энергия есебі (ЭЕ) оның өндіру, орналастыру, тұтыну процесінің 

маңызды бөлігі болып табылады.   

Есеп мынаны қамтамасыз етуі тиіс:  

- төлеуге тиісті энергия мөлшерін анықтау (есеп айырысу);  

- ЭЭ өнеркәсіп ішіндегі цех аралық есеп (техникалық есеп); 

          - шығын мен бүкіл мекеменің және бөлек ірі тұтынушылардың реактивті 

энергия шығысын бақылау (реактивті энергия есебі). 

ЭЭ есептеуіштері активті және реактивті энергиялы, бір фазалы және үш 

фазалы, желіге тікелей қосылатын және ток пен кернеудің өлшегіш 

транформаторлары арқылы қосылатын түрлері бар.   

Есептеуіштің негізгі сипаттамасы оның нақтылығында, ЭЭ тұтынушыларына 

ол көп жағдайда   2,0 төмен емес болуы шарт.        

Орнатылған әрбір есептеуіштің винттарында  оның корпусын бекітетін 

госповеритель клеймосы бар пломба, ал қыстырғыш қақпағында энергияны 

қамтамасыз ететін организация пломбасы болуы шарт. Жаңалан орнатылған 

үш фазалы есептеуіштердегі госповерка пломбасы 12 айдан, ал бір фазалы 

есептеуіште 2 жылдан аспағаны болуы тиіс. 

         Есептеуіштегі электр сымдарының балқыған жері болмауы керек және 

пломбылану мүмкіндігі бар автоматты өшіргіш орнатылуы қажет. 

Есептеуіштен кейінгі электр сымы қорғау және коммутация құрылғысын 

қамтуы қажет. Есептеуішке жалғанған фазалық сым міндетті түрде бірінші 

клеммаға жалғануы тиіс екенін ескеру қажет. Бұл электр энергиясының 

ұрлануының алдын алу үшін қажет. 

          ЭЭ конструктивті есептеуіштердің индукционды, электромеханикалық 

және электронды түрлері болады. 

          Индукционды есептеуіштер моральды және физикалық жағынан ескіріп 

электромеханикалық және электронды есептеуіштерге алмастырылады.  

          Электромеханикалық есептеуіштерде есеп механизмі механикалық 

түрде, ал қалғандары электронды түрде жасалған. Цифрлы есептеуіштерде 

барлық орындаулар электронды түрде жүзеге асады. 
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         Цифрлы есептеуіштер көп тарифты ЭЭ есеп мүмкіндігімен (әдетте тәулік 

уақытымен) орындалған, сонымен қатар күш желісіндегі ЭЭ қолдану 

көрсеткіштерін дистанционды түрде алу жүйесі енгізілуде.   

      

3.2 Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

Зертханалық стенд жарық көзі мен сәйкес келетін іске қосу реттегіш 

аппаратурасы (ІҚРА) және пәтер электрожелісінің элементтері орнатылған 

монтажды үстел түрінде орындалған. Монтаж үстелінің күш қуаты 

оқытушының басқару құралымен беріледі, сонымен қатар сигналды шамдар 

жанады. Назар аударыңыз! Электрлік сұлбаны жинау, шашу, қателікті 

анықтау және оның қателктері мен  кемшіліктерін анықтау тек қана электр 

қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылуы тиіс.  

              

3.3 Жұмыстың орындау тәртібі 

 

1. Оқытушының берілген тапсырмасы бойынша электр есептеуіштер, 

қорғау және басқару құрылғылары, жарық көзі, өшіргіштермен қамтылған  

пәтерлі электр желісінің сызбасын жасау. Бір фазалы есептеуіш қосылуының 

сызбасы 3.1 суретте көрсетілген.        

 

 
 

3.1 сурет - Бір фазалы есептеуіш қосылуының сызбасы 

 

2. Сызбаның кернеудегі барлық элементтерінің функциялануын тексеру.  

3. Жиналған сызбаны 15 минуттан кем емес уақытқа қосып, 

есептеуіштің басындағы және соңындағы көрсеткішті белгілеу керек.    

4. Қолданылған ЭЭ мөлшерін есептеп есептеуіш көрсеткішімен 

салыстыру 

5. Барлық қолданылған желі элементтерінің паспорттық мағлұматы мен 

техникалық сипаттамасын анықтап кестеге жазу. 
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6. Жұмыс біткеннен кейін, стендті қалпына келтіріп, оқытушыға 

берілген құрал-жабдықтарды тапсыру. Тапсырманы орындау туралы мәлімет 

беру. 

 

         3.4 Есеп мазмұны             

  

         1. Зертханалық жұмыс мақсаты.  

         2. Жұмыстың орындалу тәртібі.  

         3. Жиналған электржелісінің электрсызбасы. 

         4. Барлық қолданылған желі элементтерінің паспорттық мағлұматы мен 

техникалық сипаттамасын анықтап кестеге жазу. 

         5. Қолданылған ЭЭ мөлшерін есептеп есептеуіш көрсеткішімен 

салыстыру. 

         6. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беру.  

         7. Пайдаланылған әдебиеттер.  

 

         3.5 Бақылау сұрақтары 

 

          1. ЭЭ есебінің түрлері, қолдану және тағайындау аймағы. 

     2. Бір фазалы және үш фазалы электресептеуіш қосылуының сызбалары. 

     3. ЭЭ есептеуішіне және электр сымдар жүйесіне қойылатын талаптар. 

          4. ЭЭ есептеуіштерінің негізгі сипаттамалары. 

          5. ЭЭ тұтынуының есебіндегі заманауи тенденциялар. 

 

4  № 3 жұмыс.  Электр жарығы 

Жұмыстың мақсаты:  жарық көзі мен шамдарды, оның қолдану аймағын 

зерттеп, жарық беретін электр желілерінің монтажын үйренуіне дағдылану. 

 

4.1 Теориялық мәліметтер   

    

          Электр жарығы (ЭЖ) өндірістік қызмет пен адамның тұрмысындағы ең 

кең таралған электр энергиясы. Жасанды жарықты орнату  ең кең таралған 

инженерлік құрылғы болып табылады.  ЭЖ негізі жарық көзі (ЖК) болып 

табылады, оның ең көп таралғаны газразрядты және қыздырылған түрі. 

          Қыздырғыш шам (ҚШ) – бұл шамның спиралінен өтетін эелектр тогын 

жылу және жарыққа айналдыратын ЖК.  

          Спираль вольфрамды сымнан жасалған, оның жұмыс істеуі үшін 

колбадан ауа сорылып шығарылған немесе баллон инертті газбен 

толтырылған  (азот, аргон, криптон, азот қоспасы, аргона и ксенона). 

          ҚШ анықтамалары: В – вакуумды, Г – газбен толтырылған, Б – 

биспиральді, БК – биспиральді, криптонды. Анықтамаларда әріптерден кейін 

цифрмен шамның кернеуі мен қуаты жазылады. 
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ҚШ-ның ең жақсысы колбасы қосымша галогенді элементтермен (йод, 

бром) қамтылған галогенді шамдар болып табылады. Соңғылары колбада 

отырып қалған вольфрамның буланған бөліктерін жинап алып, оларды 

вольфрамды спиральға қайтарады. Нәтижесінде шамның жұмыс мерзімі мен 

экономдығы көбее түседі.   

ҚШ артықшылықтары:  

- тез арада жану; 

- массасы мен өлшемінің аз болуы; 

- төмен баға. 

         ҚШ кемшіліктері: 

- төмен КПД ( 5% көп емес); 

          - аз жұмыс мерзімі ( 1000 сағаттан көп емес); 

- сәулеленудің көзге қатты жарық болуы. 

ҚШ моральды түрде ескірсе де, оның арзандылығы мен тез арада 

қосылуына байланысты әлі күнге дейін ауданы шағын жерлерде қолданылады 

(подъезддер, қоймалар т.б.)  ҚШ орнына әртүрлі газоразрядты шамдар келеді.  

 Газоразрядты шамның төмен, жоғары және аса жоғары қысымды 

түрлері болады (люминесцентті шамдар, металлогалогенді, натрийлы жоғары 

қысымды, ксенонды аса жоғары қысымды және т.б.). 

 Люминесцентті шамдар (ЛШ) – бұл көрінбейтін ультракүлгінді 

сәулелену люминофорлы жабын арқылы көрінетін жарыққа айналатын төмен 

қысымдағы газоразрядты шамдар. Конструктивты жағынан ЛШ 

люминоформен жабылған және инертті газ бен сынап буымен толыққан әйнек 

түтікше түрінде жасалған. Түтікшенің ішінде кернеу қосылатын спиральды 

электрод шамдар бекітілген. ЛШ жандыру үшін және жұмыспен қамтамасыз 

ету үшін дроссель, стартер немесе арнайы трансформаторлары бар іске қосу 

реттегіш аппаратурасы (ІҚРА) жұмыс жасайды.   

ЛШ белгіленуі: -бірінші әріп Л – люминесцентті, екіншісі шамның 

түсін, үшіншісі түстің сапасын, төртіншісі конструктивты ерекшелігін 

білдіреді. (У – U-образды, т.б.). 

ҚШ мен салыстырғанда ЛШ артықшылықтары:    

- аса жоғары кпд– 20 % дейін;  

- аса жоғары жұмыс мерзімі – 15000 сағатқа дейін; 

- сәулелену спектрі табиғиға жақын; 

- сәулелену жабынының аз жарықтығы; 

- солбаның жұмыс температурасының төмендігі. 

ЛШ кемшіліктері: 

- қосылу сызбасының күрделілігі, ІҚРА қажеттілігі; 

- шектелген бірлікті қуаты (150 Вт дейін); 

- үлкен көлемі;  

- жарықтың үлкен көлемдегі пульсациясы (стробоскопиялық эффект); 

- жұмыстың қоршаған орта температурасына тәуелділігі. 

Төмен қысымды ЛШ дамыған түрі қуаты 20, 40 және 65 Вт болатын ескі 

ЛШ пен алмастырылған энергоэкономды люминесцентті шамдар болып 
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табылады (ЭЛШ қуаты 18, 36 және 58 Вт ). Бұл шамдардың колбасы сирек 

элементтерден тұратын люминофорлы екіқабатты жабыннан жасалған.                   

         Сырттай ЭЛШ колбаның температурасы жоғарырақ (50 С дейін) және 

түтікшенің диаметрі кіші (26 мм орнына 38 мм). Осыған байланысты шамдар 

жасалатын негізгі материалдардың шығыны азаяды. ЛШ салыстырғанда аса 

жоғары жарық қайтарылымы жүзеге асады. 

 Компактілі люминесцентті шамдар (КЛШ) соңғы жылдары ЛШ 

алмастыру мақсатымен қуаты 5 тен 25 Вт  дейін пайда болды. Олар ІҚРА мен 

стандартты резьбалы цоколь Е27 мен қамтылған. КЛШ-тың әдеттегі ЛШ-тан 

айырмашылығы оның аса жоғары тығыздық пен аз көлемдегі түтікшеде 

жұмыс жасай алатын люминофордың қолданылатынында. КЛШ ЛШ-тың 

кемшіліктерінен сақталған (көлемдер, ІҚРА күрделілігі). КЛШ-тың  жоғары 

бастапқы бағасы оның жұмыс мерзімінің көптігі мен ІҚРА дағы 

қиыншылықтардың жойылуына байланысты тез арада қайтарылады. 

 Жоғары қысымы бар газоразрядты сынап шамдарында сызық түрінде 

сәулелену спектрі болады. Доғалы сынап шамдары (ДСШ) ЛШ  

салыстырғанда разряд аймағында аса жоғары қысыммен және люминофор 

қабатымен жабылған қосымша әйнек колбаға орналасқан бөлек газоразрядты 

түтікшемен сипатталады. Бұндай разряд көрінетін ультракүлгін сәулеленумен 

сипатталады, ал люминофор бұл сәулеленуге қызыл спектр қосады. Жанарғы 

қабырғасының температурасы 500 С жететініне байланысты, жанарғы мен 

сыртқы колба арасы техникалық газ-азотпен толыққан.  

ДСШ шамдарының артықшылықтары: 

- жоғары жарық қайтарымы;   

- үлкен жұмыс жасау мерзімі; 

- жоғары дара қуаттылық кезіндегі ықшамдылығы; 

- қосылу сызбасының қарапайымдылығы.  

ДСШ кемшіліктері: 

- қоздану уақытының ұзақтығы (5 -8 мин.); 

- қайта қосудың суытусыз мүмкін еместігі;    

- жарық беруінің бұрмалануы. 

ДСШ негізгі қолданысы – жарық сапасын қажет етпейтін кәсіпорын 

цехтары, қоймалар, көше жарығы.   

         Металлогалогенді шамдар (МГШ) құрылымы бойынша ДСШ ұқсас, 

бірақ оның сыртқы колбасы люминоформен жабылмаған, ал түстілігін 

дұрыстау үшін газоразрядты түтікшеге жарық сәулененетін арнайы қоспалар 

қосылған (галлий, скандий, т.б.) МГШ жарық сәулеленетін қоспалардағы 

будың қысымы жеткілікті болуы үшін (ДСШ қарағанда көп), жанарғы 

артығырақ температураға дейін қызуы қажет және «бастапқы» инертті газ 

мөлшері көбірек болуы шарт. Егер ДСШ жану кернеуі желіге қарағанда төмен 

болса, МГШ жандыру импульстары кернеуі 3 – 5 кВ құралады.             

ДСШ қарағанда МГШ артықшылықтары: 

          - үлкендеу жарық қайтарымы; 
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- жарық ағымын оңай және тиімді пайдаланатын жанарғының кіші 

мөлшері. 

 МГШ кемшіліктері: 

          - жоғары баға; 

          - арнайы жандыратын құрал мен ток шектелген дросселдердің 

қажеттілігі; 

          - қуаттың біршама төмен болуы. 

          Қолданудың арнайы аймағы – үлкен аумақтарды жарықтандыру, 

сонымен қатар кино телетүсірілімді жарықтану. 

 Ресей өндірісінің МГШ анықтамасы ДРИ немесе ДРИШ – доғалы, 

сынапты, йодидтармен, түтікшелі немесе шарлы. 

Жоғары қысымды натриелы шамдар (ЖҚНШ) – МГШтың, сәулелену 

қоспасы ретінде натрий қолданған арқылы жарық, сары сәулеленумен 

қамтамасыз ететін,  бір түрі. ЖҚНШ қосу үшін, сондай-ақ, кернеуі 2 – 5 кВ 

болатын арнайы жандыратын қондырғылар пайдалынады. Бұл лампалар ең 

экономдылардың бірі болып табылады (ДСШ қарағанда 2,5 есе көп). ЖҚНШ 

түстілігінің сапасы төмен болғандықтан оны көшені жарықтандыруға, ашық 

жерлерде, өндірістік қоймаларда қолданады. 

 ЖҚНШ ДНаТ, ДНаЗ ретінде белгіленеді – доғалы, натрийлы, түтікшелі 

немесе айна жабынды. 

 ДКсТ, ДКсШ аса жоғары қысымды ксенонды шамдар – доғалы, 

ксенонды, түтікшелі немесе домалақ. Бұл шамдардың сәулелену спектрі күн 

сәулеленуіне жақын. Шамдарды жағу үшін 50 кВ дейін кернеу қажет, шамның 

тогы өте үлкен тұрақты ток, сондықтан бұндай разрядқа тогы шектелген 

балласты шектеулер қажет етілмейді. Кейде үлкен қуатты шамдарда сулы 

суыту қолданылады. Ксенонды шамдардың негізгі қолданысы – үлкен ірі 

аумақтарды жарықтандыру (карьер, теңіз порты), сонымен қатар 

прожекторлармен. 

 Электр жарығы жарық көзі (ЖК) мен жарық беретін аспап (ЖБА) 

көмегімен жүзеге асады - бұл ЖҚ мен жарық беретін  арматурасы бар 

құрылғылар келесі функцияларды орындайды: 

- ЖК жарық ағымының керек аумақта дұрыс таралуы немесе қайта 

үлесу;  

    - ЖК бекіту, оған электр қуат жалғау; 

    - жарық беретін аспабын бекіту; 

    - көзді артық жарықтан сақтау; 

    - ЖК қоршаған орта мен механикалық зақымнан сақтау. 

         ЖБА әдетте 2 топқа бөледі: жақын әрекеттегі ЖБА – шамдар, алыс 

әрекеттегі ЖБА – прожекторлар. 

         Шамдардың негізгі сипаттамасы: 

- жарық таралуы;   

- пайдалы әсер коэффициенті;  

-сақтау бұрышы.  

Шамдардың классификациясы: 
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ЖК түрі бойынша; 

- жарықтың қисық күші – 7 топ; 

- шаңнан сақтау – 3 топ; 

- дымқылдан сақтау – 5 топ;  

- жарылысқа қауіпті жерден сақтау; 

- өртке қауіпті жерден сақтау; 

- электр қауіпсіздігі. 

          Сонымен қатар ЖҚ тағайындалуы бойынша (кеңсе, өндірістік қоймалар, 

т.б.), бекіту тәсілі бойынша (аспалы, төбелі). 

Жарық қондырғылар деп әртүрлі объектілерді жасанды жарықтандыруға 

арналған жарық беретін аспаптар, электр сымдар жұйесі, басқару мен сақтау, 

электр энергиясының есебі аппараттар жиынтығы айтылады. Олар жұмыс, 

апаттық және эвакуациялық жарықтандыруға бөлінеді.  

 

4.2 Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

 Зертханалық стенд жарық көзі мен сәйкес келетін ІҚРА және пәтер 

электрожелісінің элементтері орнатылған монтажды үстел түрінде 

орындалған. Монтаж үстелінің күш қуаты оқытушының басқару құралымен 

беріледі, сонымен қатар сигналды шамдар жанады. Назар аударыңыз! 

Электрлік сұлбаны жинау, бөлшектеу, қателіктерін мен ақауларын  анықтау 

тек қана электр қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылуы тиіс.  

             

4.3 Жұмыстың орындау тәртібі 

 

          1. Оқытушының тапсырмасы бойынша пәтерлі электр желілінің 

элементтерін қолдану арқылы  ЛШ  стартерлы қосылу сызбасын жинау  (4.1,а- 

сурет). Сызба монтажын бастамас бұрын, алдын ала  ЛШ электродтары мен 

дроссель кедергілерін мультиметрмен өлшеу. 

     

б 

 а                          

      4.1 сурет - ЛШ –а  және ДРЛ - б  қосылу сызбалары 

          

2. Жиналған сызбаны кернеуге қосу, жұмысын тексеру. 
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          3. ДСШ шамының қосылу сызбасын жинау (4.1,б сурет),  алдын ала 

дроссель кедергісін мультиметрмен өлшеу. Сызбаны жұмыс барысында 

тексеру, ДСШ қалыпты режимдағы жұмысқа жеткізу.  

          4. ДСШ шамдарын өшіріп, суытусыз шамның қосылып кетпейтініне көз 

жеткізу.  

5. Барлық қолданылған желі элементтерінің паспорттық мағлұматы мен 

техникалық сипаттамасын анықтап кестеге жазу. 

6. Жұмыс біткеннен кейін, стендті қалпына келтіріп, оқытушыға 

берілген құрал-жабдықтарды тапсыру. Тапсырманы орындау туралы мәлімет 

беру. 

 

4.4 Есеп мазмұны  

 

1. Зертханалық жұмыс мақсаты. 

2. Жұмыстың орындалу тәртібі. 

3. Жиналған электр желісінің электрлік сұлбасы. 

4. Барлық қолданылған желі элементтерінің паспорттық мағлұматы мен 

техникалық сипаттамасын анықтап кестеге жазу. 

          5. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беру. 

          6. Әдебиеттер тізімі.   

  

4.5  Бақылау сұрақтары 

 

1. Жарық көздері (ЛШ, ДСШ, МГШ, ксенонды шамдар) негізгі түрлері, 

конструкциялары, әрекет принциптары.  

2. Қосылу сұлбаларының әрекет прициптері: 

- ЛШ қосылуының стартерлы сұлбасы; 

- ДСШ шамдары.  

3. Электр жарығының заманауи. 

 

5  № 4  жұмыс.  Электр сымдар жүйесін монтаждау 
 

Жұмыстың мақсаты: электр сымдар жүйесін монтаждау тәсілдерін  

үйрену, монтаждау дағдыларын қалыптастыру. 

 

5.1 Теориялық мәліметтер 

 

Электр қондырғы (ЭҚ) деп өндіріске, трансформацияға, тасымалд дауға, 

электрэнергияны таратуға және энегрияны басқа түрге ауыстыруға 

тағайындалған  машиналар, аппараттар, желілер және жанама жабдықтардың 

(бөлмелер мен орнатылған құрылғылармен бірге)  жиынтығын айтады. 

Электр қауіпсіздігінің шарты бойынша ЭҚ 1000 вольтқа дейін және 

1000 вольттан жоғары деп бөлінеді. 
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Электрбөлмелері деп электрэнергияны тарату мен өндіруге орнатылған 

пайдаланатын құрылғы орналасқан бөлмені айтады. 

Қоршаған ортаға, еденнің өткізгіштігі, электрқондырғыларды 

орналастыру және жермен байланыстырылған металлконструкцияға 

байланысты барлық электрбөлмелердегі электртогымен зақымдану дәрежесін 

3 топқа бөледі: 

- қауіптілігі жоғары; 

- аса қауіпті; 

- аса қауіпті емес. 

Электрбөлме қоршаған ортаның шарты бойынша келесі топтарға 

бөлінеді: құрғақ, сулы, шаңды, шикі, ерекше шикі, химиялық белсенді орта, 

өртке қауіпті (топқа бөлінуімен бірге),   жарылысқа қауіпті (топқа бөлінуімен 

бірге). 

Электр сымдар жүйесі (ЭСЖ) қорғаныс конструкциясына бекітілген 

сымдар мен кабельдерден  тұрады.   

Электрқондырғыларын құру қағидалары  ЭҚҚ (ПУЭ) байланысты, бұл 

анықтама тармақтаған және екінші ретті 1 кВ-қа дейінгі кернеудің, ғимарат 

және құрылым ішінде, сыртқы қабырғаларда және т.б. барлық түйіндердің 

оқшаулағыш қондырғы сымдарын қолданумен, сонымен қатар 16 мм-ге 

дейінгі фазалық сымды түйіні (16 мм-ден астам – кабеді желі) резеңке немесе 

пластмасса қабықшасымен қалқандалмаған күштік сымдармен орындалатын, 

айнымалы және тұрақты ток күштік ЭС-да таратылады. 

Ашық ЭСЖ – ферма және басқа да ғимарат және құрылымдардың 

қабырғасы, төбесі сыртына, тірекке және т.с.с. жүрізіледі. 

Жабық ЭСЖ - ғимарат және құрылым конструктивтерінің ішінде 

жүргізіледі. 

Сыртқы ЭСЖ - ғимарат және құрылымдардың сыртқы қабатына сарай 

атында жүргізіледі. Ол ашық және жабық боа алады. 

ЭСЖ-ның механикалық зақымданудан қорғану шарты бойынша 

қорғалған және қорғалмаған деп бөледі. 

ЭСЖ тарту түрі мен жолын сенімділік шарты, ұзақтығы, қауіпсіздігі, 

гигиеналығы, және де эстетикалық себептер бойынша таңдайды. Осы 

шарттарға сәйкес өнеркәсіп кәсіпорындарда және тұрғын және ортақ 

ғимаратты көмекші нысандарда негізінен ЭС-ның ашық түрін қабырға 

беттеріне мен төбелерде өткізгіш пен кабель төсемелерінде, тросстарда, 

оқшаулағыштарда және т.с.с; жабық түрін болат, науалар мен жәшіктер 

туралы винил пластикалық құбырларда. 

Жаңадан салынған тұрғын үй, қоғамдық және әкімшілік ғимараттарда, 

гигиеналық және эстетикалық талаптарға жатады оқу орындарында негізінен 

ЭСЖ-ның жасырын нысандарын қолданылады. 

ЭСЖ-н монтаждау шартты түрде екі кезеңге бөлінеді: 

-дайындық, оның барысында жұмысты таңбалауды және  

дайындамаарды орындау; 
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- негізгі, оның барысында сымдар мен кабельдер төселеді, және барлық 

қажетті қосылымдарды жасау. 

Дайындық жұмыстарына жатады: 

- жұмыс сызбалары мен ЭҚ сұлбаларымен танысу; 

- ЭСЖ элементтерінің орнын таңбалау, сондай-ақ сымдар желілерінің 

төсемелерін; 

- тесік және слоттарын құрылыс негіздері бойынша жасау; 

- қабырғаға арқылы өту бұрғылау, жасырын ЭСЖ-ғе броздты (шегініс) 

дайындау; 

- оларға жабдықтарды қамтамасыз етуге арналған кескіш бұрандасын 

орнату; 

- электр қалқандарын, бөлiп таратқыш құрылғылар мен жарықтандыру 

құылғыларын орнату мен бекіту. 

Негізгі жұмыстарға кіреді: 

- төсемелер және сымдарды бекіту; 

- буындар мен байланыстарды орындау; 

- жобалау құжаттамасына сәйкестігін тексеру; 

- әр элементті және бүкіл ЭС-ны жеке-жеке тексеру; 

- тестілеу-қабылдауды орындау (ПУЭ-ге сәйкес ЭС-да  кернеуі 1 кВ 

сәйкес оқшаулағыш кедергі 0,5 МОм-нан кем болмауы тиіс). 

   

5.2 Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

Зертханалық стенд жарық көздері орнатылған керекті балласты  және 

тұрғын үй элементтерін электрмен жабдықтау үстелі ретінде жасалған. 

Мұғалімнің басқару тақтасында картон бойынша кернеу жеткізіледі, 

индикатор шамы жанады. Назар аударыңыз! Жинау, талдау, кемшіліктерді 

анықтау және сымның кемшіліктерін анықтау ғана өшірілгеннен кейін болуы 

тиіс 

 

5.3 Жұмысты орындау тәртібі 

 

1. Оқытушының нұсқауы бойынша пәтердің электр санағышы, қорғау 

және бақылау құрылғылары, жарық көздері, ажыратқыштары бар электр 

тізбегін жинау, УЗО-ны қоса алғанда. 

2. Кернеулендіріп тізбектің барлық элементтерінің жұмысын тексеру 

УЗО-ны тестілеу. 

3. Екі орынды жарықтандыру бақылау тізбегін жасау, құрастыру және 

сынақтан өткізу. 

4. Желінің барлық пайдаланылатын элементтерін, төлқұжат мәліметтерін 

мен сипаттамаларын анықтау және жазу (кестеге). 

5. Жұмысты аяқтай отырып стендті қалпына келтіру және мұғалімге 

алынған қондырғы, құрылғыларды және т.б. тапсыру. Сонымен қатар 

жұмыста алынған мәліметтерді көрсету. 
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5.4 Есеп мазмұны 

 

1 Зертханалық жұмыстың мақсаты. 

2. Орындау тәртібі. 

3. ЭСЖ-да жиналған монтаж электрсұлбасы. 

4. Электр желісінде жиналған паспортты деректер кестесі мен  

элементтерінің техникалық сипаттамалары. 

5. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап. 

6. Пайдаланылған әдебиеттер. 

 

5.5 Бақылау сұрақтары 
 

1. Жабдықтар мен аппаратураларды классификация бойынша  жіктеу: 

- электр қауіпсіздігі; 

- қоршаған орта шарттары; 

- электр тогымен зақымдану дәрежесі. 

2. Электрқондырғылау, электрғимарат, электрсымдауды анықтау. 

3. ЭСЖ-н  орындау түрлері мен әдістері. 

4. ЭСЖ-н  монтаждау кезеңдері. 

5. Ішкі ЭСЖ-н  қабыдау-тапсыруды тексеру. 

6. ЭСЖ-н монтаждауда пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтар. 

7. Ажыратқыш қорғаныс құрылғысының (УЗО) функциясы және 

пайдалану қағидасы. 

 

6  №  5 жұмыс.  Асинхрондық қозғалтқыш пен жетекші механизмді 

тексеру және реттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: асинхрондық қозғалтқышты (АҚ) және жетекші 

механизмді (ЖМ) тексеру және реттеу тәсілін игеру, және реттеуге дағдылану. 

 

6.1 Теориялық мәліметтер 

 

Электр қозғалтқыш деп электр энергиясын механикалық энергияға 

түрлендіріп, ЖМ-ді айналымға әкеліп соғатын электр машинасын айтамыз. 

Электр қозғалтқыштар болады: 

- параллель, тізбекті немесе аралас қоздыру жүйесі бар тұрақты ток; 

- айнымалы ток - синхронды немесе асинхронды; 

- асинхронды - бір және үш фазалы, қысқа тұйықталған немесе фазды 

роторлы болады. 

Кең таралған түрі үш фазалы қысқа тұйықталған роторлы АҚ, аз 

тарағаны фазды роторлы. Үш фазалы АҚ корпустан, ойығына орам 

орнатылған статордан,  ротордан, подшипниктерден, салқындату 

құрылғысынан, сыртқа шығарылған өткізгіштер қорабынан тұрады. Ротор 
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білікте бекітілген электротехникалық болат табақтардан түрады. Оның 

ойықтарында қысқа түйықталған ротордың өткізгіштері орнатылады немесе 

ток реттейтін қосымша сақиналары бар фазалы ротордың орамы орнатылады. 

Ең көп тараған үш фазалы қысқа тұйықталған АҚ , таңбалауы,  мысалы 4AA56 

немесе 4AН280: 

- 4 – серияның реттік  саны, өз кезегіндеA2, A3 сериясымен ауыстырған; 

кәзіргі уақытта А4 орныны одан экономды АИ сериясы кіргізілді; 

- А - асинхронды;  

- Н - қорғалған орындалуы; 

- A - екінші әріп – түғыры мен  қаңқалдары алюминийден жасалған; 

- 56, 280 - айналу осінің биіктігі. 

АҚ  жұмысқа қосу, басқару және залал және қалыптан тыс жағдайларда 

қорғау магниттік қосқыш, автоматты ажыратқыштар, жылу және басқа 

релелер арқылы  жүзеге асырылады.  Жаңадан  және жөндеуден келген АҚ  

орындарына орнатылып бекітіледі. Білігінің айналымы өзгермейтін ЖМ-дер 

АҚ-мен неше тұрлі полумуфта арқылы қосылады, ал айналымы өзгеретін 

ЖМ-дер -  тісті, сына-белдікті, үйкелісті және басқа беріліс арқылы қосылады. 

Полумуфталармен қосылған АҚ пен ЖМ біліктерінің центрлеуі, 

радиалды және осьтік саңылауларын төрт қалыпта полумуфталар бірлесіп  90
0 
 

сайын айналған кезде өлшеу ұшін, екі полумуфталарға бекітілген центрлейтін 

тұтқалар арқылы жасалады. Өлшеулердің  айырмасы көбінесі 0,05-0,2 мм 

шамасында. 

 

6.2 Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

Зертханалық стенд монтажды стол түрінде жасалған. Оған  басқару 

құрылғысы арқылы оқытушы кернеу қосады, сол кезде сигнал шамы жанады.   

Столда құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын жасауға мотажды алаңша бар. 

Мұнда АҚ пен ЖМ макетінің (мысалы, сорғы) біліктерінің центрлеуі 

жасалды.  АҚ-ты басқару үшін магниттік қосқыш, жылу релесі және кнопкалы 

пост орнатылған.  Назар аударыңыз!  Жинау, талдау, кемшіліктерді анықтау 

және электр семаның зақымдарын  анықтау тек ғана өшірілгеннен кейін болуы 

тиіс. 

 

6.3 Жұмыс орындау тәртібі 

 

1. Жөндеуден өтетін АҚ-ы көрнекі тексеру, сондай-ақ стендте орнатыл- 

ған басқару және қорғау  аппаратарын көрнекі тексеру жұргізу. Сыртқы 

қараудың мақсаты корпустың,  сыртқа шығарылған өткізгіштер қорабының, 

орамдардың, салқындатқыш желдеткіштің зақымдарын анықтау, кіретін 

сымдарының бұтіндігін тексеру, АҚ жерге тұйықталғанын және  бөтен 

заттардың жоқтығын тексеру. Одан кейін АҚ-ың білігін қолмен айналдыру 

арқылы  сыналану, болмауға тиіс бөлшектердің қажалауы, соқтығысы 

тексеріледі. 
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2. Мегомметр пайдаланып АҚ орам мен корпус арасындағы және 

өзаралық  оқшаулау кедергісін  өлшеу жүргізу. Кедергі  0,5 мОм кем болмауы 

тиіс. Жұмыс кезінде Мегомметрмен  жұмыс істеген кезінде ток өткізгіш 

бөліктерге тиісуге болмайды. Өлшеу аяқталғаннан кейін болып қалу электр 

разрядын жою үшін орамдардың сыртқа шығарылған өткізгіштерді 

оқшауланған өткізгішпен қысқа түйықтау керек. 

3. Мультиметрмен өлшеп  стендте орнатылған АҚ орамалардың 

кедергісін өлшеп жазып алыңдар.  

4. 6.1-суретегі  реверсті емес АҚ басқару сұлбасын  құрастыру және 

тексеру. 

         

                    
       

 6.1 сурет - Реверсті емес асинхронды қозғалтқыштың  басқару сұлбасы 

 

4. Құрама АҚ  ораманы жалғау сұлбасын  тізбек орамасының (жұлдыз 

немесе үшбүрыш) анықтау және жинау. 

5. Желінің және жабдықтың барлық қолданған  элементтерінің паспорт 

деректері мен техникалық сипаттамаларын анықтау және жазу. 

6. Жұмыс аяқталғаннан кейін стендті қалпына келтіру және оқытушыға 

алған аспап, құрадарды тапсыру. Сондай-ақ тапсырма орындау деректерді 

көрсету.  

 

6.4 Есеп мазмұны 

 

1. Зертханалық жұмыс мақсаттары.  

2. Жұмыс орындау реті. 

3. Реверсті емес АҚ басқару электрлік сұлбасы.  

4. Құрастырылған электр желі және жабдықтар элементтерінің паспорт 

деректері мен техникалық сипаттамалары.  

5. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап. 
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6. Әдебиеттер тізімі. 

 

6.5 Бақылау сұрақтары 

 

1. АҚ тағайындалуы, құрылғысы және жұмыс істеу принципі. 

2. АҚ негізгі сипаттамалары. 

3. Реверсті емес АҚ электр сұлбасының іске қосу жұмысы. 

4. АҚ-ың негізгі ақаулықтары. 

5. АҚ мен ПМ біліктерінің  негізгі қосылу тәсілдері. 

 

7  №  6 жұмыс.  Асинхронды қозғалтқыштың  басқару тізбектерін 

тексеру және реттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) басқару 

тізбектерін  тексеру және реттеу тәсілдерін  зерделеу, ақаулықтарды анықтау 

мен реттеуге дағдылану.   

 

7.1 Теориялық мәліметтер 

 

АҚ автоматты ажыратқыштар, магнитті қосқыштар (МҚ), жылу релелер, 

сақтандырғыштар арқылы іске қосылады және басқарылады. Фазалық 

роторлы АҚ басқаруында,  іске қосу және айналымды жеңілдету ұшін,  

ротордың орамының тогын өзгертетін балласты кедергілер және басқару 

аппараттар қосылады.  

МҚ АҚ-ы  қашықтықтан басқаруға тағайындалған. Олардың қосылуы 

қолмен кнопкалы пост арқылы немесе автомат түрінде әртүрлі датчиктер 

немесе басқа МҚ-ң блок-контактылар арқылы. МҚ өшіруі  қолмен, автоматты 

ретінде немесе қорғауыш құрылғылар (қысқа түйықталғанда, қызғанда, 

кернеу жоқ болып кеткенде) арқылы. Электромагнитті қосқыштардың 

кемшілігі болып қосылып ажыраған кезде қызып, балқып істен шығып 

қалатын мүмкідігі болатын  контактылары. Тиристорлық қосқыштарда ондай 

кемшіліктер жоқ.  

МҚ таңбалауы: ПМЕ, ПА, ПМЛ; тиристорлық - ПТ, ПТУ. 

Жылу релесі шамадан артық жүктемеден қорғау үшін арналған, бірақ қысқа 

тұйықталудан емес. Әдетте жеке немесе МҚ құрылғымен жеткізілетін екі 

фазалы кернеудің енгізілген. Таңбалауы: TPH, TPT. 

АҚ пен электр жабдықтың ақаулықтарын білу үшін,  АҚ монтажынан 

кейін атқарушы механизммен бірге, немесе АҚ-ты алмастырған кезде  қосуға  

дайындық жасады. АҚ жұмысқа енгізу дайындауында  келесілерді  

жүргізіледі: 

- төлқұжат деректер мен қорғау және бақылау құрылғыларымен АҚ 

техникалық сипаттамалары сәйкес тексеру; 

- сыртқы сараптау; 

- ораманы жалғау сұлбасын тексеру; 
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- оқшаулау кедергісін өлшеу; 

- сынақ қосу, бос жүріс  және жүктеме астында жұмыс істеуін тексеру. 

       

7.2   Зертханалық стендтің сипаттамасы 

 

Зертханалық стенд монтажды стол түрінде жасалған. Оған  басқару 

құрылғысы арқылы оқытушы кернеу қосады, сол кезде сигнал шамы жанады.   

Столда құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын жасауға мотажды алаңша бар. АҚ-

ты басқару үшін магниттік қосқыш, жылу релесі және кнопкалы пост 

орнатылған.  Назар аударыңыз!  Жинау, талдау, кемшіліктерді анықтау және 

электр семаның зақымдарын  анықтау тек ғана өшірілгеннен кейін болуы тиіс. 

 

7.3 Жұмыс  орындау тәртібі 

 

1. АҚ-ы көрнекі тексеру, сондай-ақ стендте орнатылған басқару және 

қорғау  аппаратарын көрнекі тексеру жұргізу. 

2. Паспорттық деректер арқылы  АҚ тогын есептеңіз және АҚ 

сипаттамасын  басқару мен қорғау аппаратарының сипаттамаларымын 

сәйкестігін тексеріңіз. 

3. 7.1- суреттегі реверсті АҚ басқару тізбегін жинау. Алдымен күштік 

бөлімсіз басқару тізбегін жинау, жұмыста тексеру. 

  

              
         

   7.1 сурет – Реверстi асинхронды қозғалтқыштың  басқару сұлбасы 

 

4. Күштік бөлімді басқару тізбегін жинау, басқару сұлбасымен бірге 

жұмыс істегенін тексеріңіз,  АҚ реверстігі және блокадалау әсірін тексеріңіз. 

5. Оқытушының тапсырмасы бойынша бақылау шамды сұлбасын жинап 

оны жиналып қойылған АҚ іске қосу сұлбасына қосыңыз.                       

          6. Оқытушының тапсырмасы бойынша  жиналған сұлбаның 

ақаулықтарын табыңыз.  
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7. Желінің және жабдықтың барлық қолданған  элементтерінің паспорт 

деректері мен техникалық сипаттамаларын анықтау және жазу (кестеге). 

8. Жұмыс аяқталғаннан кейін стендті қалпына келтіру және оқытушыға 

алған аспап, құраларды тапсыру. Сондай-ақ тапсырма орындау деректерді 

көрсету.  

 

7.4  Есеп мазмұны 

 

1. Зертханалық жұмыс мақсаттары.  

2. Жұмыс орындау реті. 

3. Реверсті  АҚ басқару электрлік сұлбасы. 

4. Құрастырылған электр желі және жабдықтар элементтерінің паспорт 

деректері мен техникалық сипаттамалары(кестеде).  

5. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап. 

6. Әдебиеттер тізімі. 

 

7.5 Бақылау сұрақтары 

 

1. АҚ және басқару мен қорғау аппаратарын сыртқы бақылауның  

мазмұны және тағайындауы. 

2. МҚ, жылу релелердің және түймешік посттардың тағайындауы, 

құрылғысы және жұмыс принципі. 

3. Реверсті  АҚ электр сұлбасының іске қосу жұмысы 

4. Үшфазалық АҚ  екі фазаға қосып жұмыс істеткенде дұрыс емес 

режим екенінің белгілері. 

5. АҚ орамының қосу сұлбалары,  орамның сұлбасын таңдау шатрттары.  
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