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Кіріспе
Адам қызметінің көптеген салаларында электр энергиясын кеңінен
пайдалану электр қондырғыларын құрумен және пайдаланумен байланысты
адамдардың едәуір тобына әкеледі.Осыған байланысты әр түрлі қауіпті немесе
зиянды өндірістік факторлардың жұмысшыларына әсер етпейтін еңбек
қауіпсіздігі мәселелері еңбек қауіпсіздігі деп аталады.
Еңбекті қорғау - бұл заңнамалық актілердің жүйесі, сонымен қатар
жұмыс барысында қауіпсіздікті, адамның денсаулығы мен еңбек қабілетін
сақтайтын әлеуметтік-экономикалық, техникалық, санитарлық-гигиеналық
және ұйымдастырушылық шаралар.
Электр энергиясын өндіруге, айырбастауға, жеткізуге, таратуға және
тұтынуға арналған қондырғылар электр қондырғыларыдеп аталады.
Электр қондырғыларындағы қауіпсіздік техникасы (электр қауіпсіздігі) бұл адамдарды электр тогының зиянды және қауіпті әсерінен қорғауды
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен
құралдар жүйесі.
Электр қорғанысының әдістері мен құралдарын таңдау «Электр
қондырғыларын орнату ережелерімен» (ЭҚЕ), «Техника қауіпсіздігі
ережелерімен» (ТҚЕ), «Техникалық пайдалану ережелерімен» (ТПЕ),
кернеуге, токтың түріне және жиілігіне, қорек көзінің бейтарап режиміне,
қоршаған орта жағдайларына, электр қондырғысының мақсатына, адамның
кернеуге ұшырауы мүмкін жағдайларына байланысты реттеледі.
Техникалық және ұйымдастырушылық қорғаныс шаралары ток өткізгіш
бөліктерге қол жетімсіз және оларға кездейсоқ жанасудың мүмкін еместігін
қамтамасыз етуге, токтың электр жабдығының корпусына немесе жерге
тұйықталуы кезінде зақымдану қаупін жоюға; электр қондырғыларындағы
қызметкердің қате әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. Электр
қондырғыларында жұмыс істейтін қызметкерлер жүйелі түрде оқытылады,
білімдері
тексеріледі
және
қауіпсіздік
техникасы
бойынша
жаттықтырылады.Электр қондырғыларындағы жұмыс қорғаныс құралдарын
қолдану арқылы жүргізіледі.
Ұсынылған оқу құралының мақсаты-студенттерді қолданыстағы электр
қондырғыларында жұмыс жүргізу кезінде туындайтын қауіпті факторлармен,
электр тогының соғуынан зақымдануынан қорғау түрлерімен, электр
қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен тәсілдерін,
сондай-ақ жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету ережелерімен
таныстыру.
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1 Еңбекті қорғаудың және электр қауіпсіздігінің құқықтық негіздері
Еңбекті қорғау (ЕҚ) – бұл еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін,
денсаулығын сақтауды және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін
заңнамалық актілер мен оларға сәйкес келетін әлеуметтік-экономикалық,
техникалық, гигиеналық және ұйымдастырушылық іс-шаралар жүйесі.
Техника қауіпсіздігі(ТҚ) - қауіпті өндірістік факторлардың
қызметкерлерге әсерін болдырмайтын ұйымдастырушылық және техникалық
шаралар мен құралдар жүйесі.
Еңбекті қорғаудың барлық құқықтық мәселелері Қазақстан
Республикасының (ҚР) Конституциясы, Еңбек туралы заңдар кодекстері
(ЕТК), үкімет, министрліктер мен ведомстволар қаулылары негізінде
шешіледі.
Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару мыналарды көздейді:
- еңбекті қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау және
бақылау;
- еңбекті қорғау саласындағы жұмысшылардың құқықтары мен заңды
мүдделерінің сақталуына қоғамдық бақылауды ынталандыру;
- өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды зерттеу және
тіркеу;
- өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан зардап
шеккен жұмысшылардың, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің өндірістегі
жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік
сақтандыру негізінде заңды мүдделерін қорғау;
- ауыр жұмыс және зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары,
қоршаған ортаны қорғау және экономикалық және әлеуметтік қызметтің басқа
да түрлерімен жұмыс істеу үшін өтемақы белгілеу;
- еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту үшін отандық және
шетелдік озық тәжірибені тарату;
- еңбекті қорғау шараларын қаржыландыруға мемлекеттің қатысуы;
- еңбек жағдайлары, өндірістік жарақаттану, кәсіптік сырқаттану және
олардың материалдық зардаптары туралы мемлекеттік статистикалық
есептілікті ұйымдастыру;
- еңбекті қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін
қамтамасыз ету;
- еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық;
- қауіпсіз еңбек жағдайларын құруды, қауіпсіз техника мен
технологияларды құруды және енгізуді, жұмысшылар үшін жеке және
ұжымдық қорғаныс құралдарын өндіруді ынталандыратын тиімді салық
саясатын жүргізу;
- жұмыс берушілердің есебінен қызметкерлерді жеке және ұжымдық
қорғаныс құралдарымен, сондай-ақ санитарлық-техникалық құралдармен,
медициналық және профилактикалық құралдармен қамтамасыз ету тәртібін
белгілеу.
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Еңбекті қорғауда нормативтік-техникалық құжаттамаға үлкен мән
беріледі, оның талаптары өндірістік кәсіпорындарды, ғимараттар мен
құрылыстарды жобалау және салу кезінде; өндірістік жабдықтардың
конструкцияларында; жұмыскерлерді қауіпті және зиянды өндірістік
факторлардан қорғау құралдарын жасау және қолдану кезінде іске асырылуы
тиіс.
Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттама
салааралық, салалық және кәсіпорындардың құжаттамасы болып бөлінеді.
Конституцияға сәйкес жұмыс аптасының ұзақтығы 41 сағаттан аспауы
керек. Еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорын әкімшілігіне денсаулықты және
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жүктелген. Ол техника
қауіпсіздігінің (ТҚ) заманауи қондырғыларын енгізуге және өндірістік
жарақат пен кәсіптік аурулардың алдын алу үшін қажетті санитарлықгигиеналық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті.
Еңбек кодексінде көрсетілген еңбекті қорғауға қойылатын жалпы
талаптарды ескере отырып, министрліктер мен ведомстволар салауатты және
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, өндірістік жарақат пен кәсіптік
аурулардың алдын алу бойынша нақты шараларды әзірлейді.Бұл шаралар
техника қауіпсіздігі (ТҚ) бойынша арнайы ережелерімен, санитарлық
нормалармен, өндірістік нұсқаулықтармен және басқа құжаттармен
анықталады. Мұндай ережелер халық шаруашылығының барлық салалары
үшін бірдей болуы мүмкін,және де өнеркәсіп, көлік немесе ауыл
шаруашылығының белгілі бір саласы үшін ерекше болуы мүмкін.
ТҚ бойынша салааралық ережелер белгілі бір жұмыс түріне немесе
өндіріске таралады және осындай өндірістері бар халық шаруашылығының
кез келген саласы үшін міндетті.Салааралық болып мыналар табылады:
Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормалары; Электр
қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚЕ); тұтынушылардың электр
қондырғыларын пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері (ТҚЕ);
Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ); Жүк көтергіш крандарды орнату
және қауіпсіз пайдалану ережелері және т.б.
Электр қондырғыларын пайдаланатын электр мамандары үшін,
тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде негізгі ережелері
ТПЕ, ТҚЕ болып табылады. Олар барлық министрліктер мен өнеркәсіп, көлік,
құрылыс, коммуналдық, ауылшаруашылық және басқа электр энергиясын
тұтынушылар үшін кәсіпорындар мен ұйымдар үшін міндетті болып
табылады. Бұл ережелер тұтынушылардың қолданыстағы электр
қондырғыларына қолданылады. ТПЕ қолданыстағы электр қондырғыларына
қызмет көрсететін, оларға жедел (оперативті) ауыстырып-қосу, жөндеу немесе
баптау жұмыстарын ұйымдастыратын және орындайтын қолданылады.
Электр техникалық персоналға қойылатын арнайы талаптар – электр
қондырғыларына қызмет көрсететін электр техникалық персонал өз
кәсіпорнының
технологиялық
ерекшеліктерін
және
оның
халық
шаруашылығы үшін маңызын анық көрсетуі, еңбек және технологиялық
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тәртіпті сақтауы және нығайтуы, ТПЕ, ТҚЕ білуі және орындауы тиіс. Осы
Ережелерге сәйкес электр шаруашылығына жауапты тұлға (бас энергетик, бас
механик) электр қондырғыларын сенімді, үнемді және үздіксіз пайдалануды,
оқытуды ұйымдастыруды, нұсқау беруді және персоналдың білімін мерзімді
тексеруді қамтамасыз етуге міндетті.
Еңбек туралы заңдар кодексі ЕТЗК еңбекті қорғау жөніндегі ережелер
мен нормалардың талаптарын орындау үшін кәсіпорын әкімшілігінің белгілі
бір жауапкершілігін белгілейді.
Өнеркәсіпте жұмысты қауіпсіз жүргізуді мемлекеттік қадағалауды ТЖМ
және оның жергілікті органдары жүзеге асырады.
Гигиеналық нормалардың, санитарлық-гигиеналық және санитарлықэпидемияға қарсы ережелердің сақталуын мемлекеттік санитарлық
қадағалауды Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық
қызмет органдары жүзеге асырады. Олардың негізгі міндеті сыртқы ортаның
(су айдындары, топырақ, ауа) ластануын жоюға және алдын алуға, халықтың
еңбек, тұрмыс және демалыс жағдайларын сауықтыруға бағытталған ісшаралардың жүргізілуін бақылауды, сондай-ақ сырқаттанушылықтың алдын
алу мен азайтуға арналған іс-шаралардың ұйымдастырылуы мен жүргізілуін
бақылауды жүзеге асыру болып табылады.
Мемлекеттік өртті қадағалау өртке қарсы режимнің сақталуын
қадағалауды жүзеге асырады.
Электр энергетикасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ісшаралардың жүргізілуін мемлекеттік бақылауды мемлекеттік энергетикалық
бақылау жөніндегі Мемлекеттік орган жүзеге асырады. Оның негізгі
міндеттері электр қондырғыларының жай-күйін бақылау, Қазақстан
Республикасының электр энергетикалық кешенінің қауіпсіз, сенімді және
тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.
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2 Электр тогының адам ағзасына әсері
Электр тогының басқа материалдық факторлардың (бу, химиялық
заттар, сәулелену және т.б.) әсерінен айырмашылығы тірі тінге әсері өзіндік
және жан-жақты сипатты болады.
2.1 Токтің тірі тінге әсер ету ерекшеліктері
Адам ағзасы арқылы өтіп, электр тогы тірі және өлі материяға тән
қарапайым физикалық-химиялық процестер болып табылатын термиялық,
электрлік және механикалық әсерлерді шығарады; сонымен қатар электр тогы
тірі тінге ғана тән ерекше процесс болып табылатын биологиялық әсерді де
туғызады.
Токтың термиялық әсері дененің жекелеген бөліктерінің күюінен, қан
тамырларының, жүйкелердің, жүректің, мидың және басқа да ток жолындағы
ағзалардың жоғары температурасға дейін қыздырылуынан көрінеді, бұл
олардың елеулі функционалдық бұзылуларын тудырады.
Токтың электролиттік әсері органикалық сұйықтықтың, оның ішінде
қанның ыдырауынан көрінеді, бұл олардың физикалық-химиялық құрамының
елеулі бұзылуымен қоса жүреді.
Токтың механикалық әсері ағзаның әртүрлі тіндерінің, соның ішінде
бұлшық ет тіндерінің, қан тамырларының қабырғаларының, өкпе тіндерінің
тамырларының және т.б. зақымдануларынан, электрдинамикалық әсердің,
сондай-ақ электр тогынан қызған тіндік сұйықтықтың және қанның будың
түзілуінен тез жарылуы түрінде көрінеді.
Токтың биологиялық әсері ағзаның тірі ұлпаларының тітіркенуі мен
қозуынан, сондай-ақ қалыпты ағзада өтетін және оның өмірлік
функцияларымен тығыз байланысты ішкі биоэлектрлік процестердің
бұзылуынан көрінеді.
2.2 Электр тогымен зақымданудың түрлері
Электр тогының адам ағзасына әсер етуінің әр түрлілігі әр түрлі электр
жарақаттарына алып келеді, оларды шартты түрде екі түрге бөлуге болады:
жергілікті электр жарақаттары - денеге жергілікті зақым келген кезде және
өмірлік маңызды органдар мен жүйелердің қалыпты қызметінің бұзылуынан
бүкіл организм зақымдалғанда (немесе зақымдану қаупі пайда болғанда)
электр соққысы деп аталатын жалпы электр жарақаттары.
Өнеркәсіптегі электр тогынан жазатайым оқиғалардың көрсетілген
жарақат түрлері бойынша шамамен таралуы: 20% - жергілікті электр
жарақаттары; 25% - электрлік соққылар; 55% - аралас жарақаттар, яғни бір
мезгілде жергілікті электр жарақаттары мен соққылар.
Екі жарақат бір-бірімен бірге жүреді. Дегенмен, олар әртүрлі және бөлек
қарастырылуы тиіс.
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а) жергілікті электр жарақаттары
Жергілікті электр жарақаты - электр тогының немесе электр
доғасының әсерінен туындаған дене тіндерінің, оның ішінде сүйек тіндерінің
бүтіндігінің айқын көрінген жергілікті бұзылуы. Көбінесе бұл беттік
зақымданулар, яғни терінің зақымдануы, кейде басқа да жұмсақ тіндердің,
сондай-ақ байламдар мен сүйектердің зақымдануы.
Жергілікті жарақаттардың қаупі мен оларды емдеудің күрделілігі
тіннің зақымдалу орнына, сипатына және дәрежесіне, сондай-ақ ағзаның осы
зақымдану реакциясына байланысты болады. Әдетте, жергілікті жарақаттар
емделеді және зардап шегушінің жұмысқа қабілеттілігі толық немесе ішінара
қалпына келтіріледі. Сирек жағдайларда (әдетте ауыр күйіктер кезінде) адам
қайтыс болады. Бұл жағдайда өлімнің тікелей себебі электр тогы емес, тоқ
әсерінен ағзаның жергілікті зақымдануы болып табылады.
Сипатты жергілікті электр жарақаттары – электрлік күйіктер, электр
белгілері, терінің металдануы, механикалық зақымданулар және
электрофтальмия.
Адамдардың токпен зақымдану оқиғаларының шамамен 75 % жергілікті
электр жарақаттарының пайда болуымен қатар жүреді. Жарақат түрлері
бойынша бұл оқиғалар келесідей бөлінеді, %:
Электрлік күйіктер
40
Электр белгілері
7
Тері металдануы
3
Механикалық зақымданулар
0,5
Электрофтальмия
1,5
Аралас жарақаттар, яғни
басқа жергілікті жарақаттармен күйіктер
23
Барлығы
75
Электрлік күйік - ең кең таралған электр жарақаты: күйіктер электр
тогынан зардап шеккендердің басым бөлігінде (63%) пайда болады, оның
үштен бірі (23%) басқа жарақаттармен – белгілермен, терінің металдануымен
және офтальмиямен бірге болады.
Барлық электрлік күйіктерінің 85% жұмыс істеп тұрған электр
қондырғыларына қызмет көрсететін электр монтерлеріне тиесілі болады.
Пайда болу жағдайларына байланысты күйіктің екі негізгі түрі бар: ток
өткізгіш бөлігімен оның түйісуі нәтижесінде адамның денесі арқылы тікелей
токтың өтуі кезінде туындайтын токтық (немесе контактілік), электр
доғасының адам денесіне әсер етуінен туындаған доғалық.
Токтық (контактілік) күйік 2 кВ жоғары емес кернеудегі электр
қондырғыларында пайда болады. Жоғары кернеулерде, әдетте, электр доғасы
немесе ұшқын пайда болады, олар күйіктің басқа түрі – доғалық күйіктің
пайда болуына себепші болады.
Дененің бір бөлігінің жанаспалы (контактілік) күйігі ол арқылы өтетін
электр тогының жылуға түрленуінің салдары болып табылады. Сондықтан
мұндай күйік неғұрлым үлкен ток болса және оның денеден өту уақыты көп
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болса және ток әсеріне ұшыраған дене учаскесінің электр кедергісіне
байланысты, соғұрлым қауіпті болады.
Доғалы күйік түрлі кернеудегі электр қондырғыларында байқалады.
Бұл ретте 6 кВ дейінгі қондырғыларда күйіктер кездейсоқ қысқа
тұйықталудың салдары болып табылады, мысалы, 1 кВ дейінгі қалқандар мен
жинақтардағы кернеудегі жұмыстар кезінде, 1 кВ жоғары (6 кВ дейінгі).
қондырғыларда
тасымалданатын
аспаптармен
(электр
өлшегіш
қысқыштармен) өлшеулер кезінде және т. б. Барлық осы жағдайларда адам
денесінде кең күйік тудыратын және ол арқылы үлкен токтардың өтуіне
себепші болатын - бірнеше амперде, тіпті ондаған амперде қуатты доға пайда
болады. Бұл жағдайларда токпен зақымдану ауыр сипатта болады және әдетте
зардап шегушінің өлімімен аяқталады, ал зақымдану ауырлығы электр
қондырғы кернеуінің ұлғаюымен өседі.
Электр белгілері, сондай-ақ ток белгілері немесе электр белгілері деп
аталатын, ток әсеріне ұшыраған адам денесінің бетінде сұр немесе бозғылтсары түсті шұғыл сызылған дақтар болып табылады. Әдетте белгілер дөңгелек
немесе сопақ пішінді және ортасында тереңдетілген өлшемдері 1 - 5 мм дақтар
болады. Белгілер мен сызаттар, шағын жаралар, сүйелдер, теріге қан құйылу,
мүйізгектер және нүктелі тату кездеседі.
Терінің жоғарғы қабатының өлі болуы сияқты, терінің зақымдалған
бөлігі сүйелге ұқсас қатады. Белгінің беті құрғақ, қабынбаған. Әдетте электр
белгілері ауыртпалықсыз және оларды емдеу қолайлы аяқталады: уақыт өте
келе терінің жоғарғы қабаты түседі және зақымданған орын бастапқы түске,
икемділік пен сезімталдыққа ие болады.
Терінің металдануы - электр доғасының әсерінен балқытылатын
металдың ұсақ бөлшектерінің терінің жоғарғы қабаттарына енуі. Бұл құбылыс
қысқа
тұйықталу
кезінде,
жүктеме
кезінде
айырғыштар
мен
ажыратқыштардың ажыратылуында және т.б. кездеседі. Бұл жағдайда пайда
болған динамикалық күштер мен жылу ағынының әсерінен балқытылған
металдың ең ұсақ бөлшектері әр жаққа үлкен жылдамдықпен шашырайды.
Олардың әрқайсысы жоғары температураға ие, бірақ жылудың аз қоры
болғандықтан және әдетте киім-кешек күйдіруге қабілетсіз болады.
Сондықтан, әдетте дененің ашық бөліктері – қолдар мен бет зақымданады.
Терінің зақымдалған бөлігінің беті кедір-бұдыр болады. Зардап шеккен адам
терісіне енгізілген металдың жылуы әсерінен күйіп қалған ауырсынуды
сезінеді және бөгде дененің болуынан терінің кернеуін сезінеді.
Әдетте, уақыт өте келе ауру тері түседі, зақымдалған жер қалыпты түрге
және икемділікке ие болады, осы жарақатқа байланысты барлық ауырсыну
сезімдері жоғалады. Көз зақымдалғанда ғана емдеу ұзақ және күрделі, ал
кейбір жағдайларда нәтижесіз болуы мүмкін, яғни зардап шегуші көруден
айырылуы мүмкін. Сондықтан электр доғасының пайда болуы мүмкін
жұмыстар
(мысалы,
қалқандар
мен
жинақтардағы
кернеудегі,
сақтандырғыштар мен т.б. алу және орнату кезіндегі жұмыстар) қорғаныс
көзілдірігінде орындалуы тиіс. Сонымен қатар, жұмыс істеушінің киімі
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барлық түймелерге түймеленуі тиіс, жағасы жабық, ал жеңдері түсірілген
және қол білегінің жанында түймеленуі тиіс.
Механикалық зақымданулар көп жағдайда адамның денесі арқылы
өтетін ток әсерінен бұлшық еттердің кенеттен құрысуының салдары болып
табылады. Нәтижесінде сіңірлердің, терінің, қан тамырларының және жүйке
тіндерінің жарылуы мүмкін; буындардың шығып кетуі және тіпті сүйектердің
сынуы орын алуы мүмкін. Әрине, адамның биіктіктен құлауынан, заттарға
соғудан және т.б. туындаған осыған ұқсас жарақаттар электр жарақаттары
болып саналмайды.
Электрофтальмия - ультракүлгін сәулелердің күшті ағынының
әсерінен пайда болатын көздің сыртқы қабығының – мөлдір қабықтың және
конъюнктивиттің (көз алмасын жабатын шырышты қабықтың) қабынуы. Олар
ағзаның жасушаларымен белсенді сіңіріледі және химиялық өзгерістер
тудырады. Мұндай сәулелендіру көзге көрінетін жарықтың ғана емес,
ультракүлгін және инфрақызыл сәулелердің қарқынды сәулелену көзі болып
табылатын электр доғасы болған кезде мүмкін болады.
Электр қондырғыларға қызмет көрсету кезінде электрофтальмияның
алдын алу ультракүлгін сәулелерді дерлік өткізбейтін және бір мезгілде
электр доғасы пайда болған кезде көзге инфрақызыл сәулеленуден және
балқытылған металдың шашырауынан қорғайтын қарапайым шынылары бар
қорғаныс көзілдіріктерін қолданумен қамтамасыз етіледі.
б) электрлік соққы
Электрлік соққы деп ағза арқылы электр тогы өткенде тірі
ұлпаларының тітіркенуін, дененің әртүрлі бұлшық етінің еріксіз тырысатын
қысқартуларында пайда болатын қозуын түсінген жөн.
Электрлік соққы адамның денесі арқылы ток ағуының салдары болып
табылады; бұл ретте зақымдану қаупімен оның әртүрлі органдары мен
жүйелерінің, соның ішінде жүректің, өкпенің, орталық жүйке жүйесінің және
т. б. қалыпты жұмысының бұзылуынан бүкіл организм істен шығады.
Электр тогымен зақымдану дәрежесіне әсер ететін негізгі факторлар
адам денесіндегі ток жолы, ток күші, ток түрі (тұрақты немесе айнымалы),
сондай-ақ оның өту уақыты болып табылады. Тоқтың өтуінің ең қауіпті
бағыттары "бас-қолдар", "бас-аяқтар", ең көп таралған жағдайлар – "қол аяғы", "қол-қол" ілмектері болып табылады, себебі бұл ретте ток жүрек және
тыныс алу органдарын зақымдайды.
Адам денесінен өтетін электр тогының күшін Ом заңы бойынша
адамның денесінің кедергісіне түсірілген кернеудің токқа қатынасы ретінде
анықтауға болады. Адам денесінің кедергісі жанасу орнындағы тері бетінің
жағдайына, ағзаның жалпы физиологиялық және психологиялық жағдайына
және т.б. байланысты болады. Ол бірнеше жүзден он мың Ом-ға дейін өзгеруі
мүмкін. Егер тері терлі болса, эмульсияға немесе басқа ерітінділерге суланған
болса, ток өткізетін шаңмен ластанған болса, онда кедергі күрт төмендейді.
Өнеркәсіптік жиілікті (50 Гц) ток ең қауіпті болады. Жоғары жиіліктегі токтар
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әдетте электрлік шок тудырмайды, бірақ ұзақ уақыт әсер еткенде дененің
жекелеген бөліктерінің күюіне немесе олардың қызуына әкелуі мүмкін.
Өнеркәсіптік жиіліктегі айнымалы токтың тітіркендіргіш әсерін адам 1,0
- 1,5 мА және 5 - 7 мА тұрақты ток кезінде сезіне бастайды. Бұл токтар
шектік сезінетін ток деп аталады. Олар адам үшін қауіпті емес - адам өз
бетінше тізбектен ажыратыла алады. Егер айнымалы ток 5 - 10 мА жетсе, онда
тітіркендіргіш күш сезіледі. Құрысуға әкелуі мүмкін бұлшық еттерде
ауырсыну пайда болады. 10 - 15 мА айнымалы токтарда және 50 - 80 мА
тұрақты токтарда қол мен аяқ бұлшық етінің ауыруы мен тырысуы адамның
қолын сығып, сымды лақтырып, зақымдалу орнынан кете алмайтындай күшті
болады. Бұл токтар шектік босатылмайтын ток деп аталады.
25 мА және одан жоғары өнеркәсіптік жиіліктегі айнымалы ток кезінде
тек қол мен аяқтың ғана бұлшық еттерінің емес, кеуде қуысының да тырысқақ
қысқаруы орын алады. Жиілігі 50 Гц болатын 50 мА ток кезінде тыныс алу
органдарының жұмысы өте қиындайды, ал 100 мА және одан жоғары ток
кезінде және 300 мА тұрақты ток кезінде 1 - 2 с уақыт ішінде жүрек
зақымданады. Бұл оның фибрилляциясымен көрінеді. Бұл ток фибрилляция
тогы деп аталады. Фибрилляция кезінде жүрек қан айдау органы ретінде өз
функцияларын орындамайды, ағзаға жеткілікті оттегі түспейді. Тыныс алудың
тоқтауы және клиникалық өлім-жітімнің басталуына ілесе жүретін өткір
оттекті аштық болады, егер зардап шегушіге уақытында алғашқы көмек
көрсетілмесе биологиялық өлімге өтеді.
Адамға ток әсерінің ұзақтығы зақымдану нәтижесіне әсер ететін өте
маңызды фактор болып табылады.
Электр тогының зақымдануынан қорғау төменде келтірілген деректерді
ескере отырып есептеледі.
Ток, мА…………………. 2
6
50
Ток әсерінің
ұзақтығы, с………
10 астам 10 дейін 1,0

75

100

250

0,7

0,5

0,2

Адам денесінде сыйымдылықты құрауыштың болуына байланысты,
түсірілген кернеу жиілігінің ұлғаюы дененің толық кедергісінің азаюымен
және адам арқылы өтетін токтың өсуімен сипатталады.
Жиіліктің артуы осы қауіптің артуына алып келеді деп күтуге болады.
Шын мәнінде, бұл болжам 0 - 50 Гц жиілік диапазонында ғана әділ болып
шықты, адам арқылы өтетін токтың өсуіне қарамастан, жиіліктің одан әрі
жоғарылауы 450 - 500 кГц жиілік кезінде толығымен жоғалатын зақымдану
қаупінің төмендеуімен қоса жүрееді. Басқаша айтқанда, 450 - 500 кГц және
одан жоғары жиіліктегі ток жүрек немесе өкпе, сондай-ақ басқа да өмірлік
маңызды органдар жұмысының қысқаруы салдарынан өлімге әкеп соқтыруы
мүмкін емес.
Жиілігі 50 Гц айнымалы токтан тұрақты ток шамамен 4-5 есе қауіпсіз
болады. Бұл шектік босатылмайтын токтардың (50 - 80 мА тұрақты және 10 11

15 мА жиілігі 50 Гц ток үшін) және шекті шыдайтын кернеулердің мәндерін
салыстырудан туындайды. Адам цилиндрлік электродтарды қолдарында ұстап
тұрып, оған түсірілген кернеуді 50 Гц кезінде айнымалы токтың 21 - 22 В
артық емес және тұрақты токтың 100 - 105 В артық емес жағдайында
(ауырсыну сезімдері бойынша) шыдайды.
Тұрақты ток адамның денесі арқылы өтіп, бұлшық еттердің әлсіз
қысқаруын тудырады және сол мәнді айнымалы токпен салыстырғанда аз
жағымсыз сезімдерді тудырады. Тек тоқ тізбегінің тұйықталуы мен ажырауы
кезінде адам бұлшық еттердің кенеттен тырысып кетуінің салдарынан қысқа
мерзімді ауырсыну сезімін бастан кешіреді, шамамен сол мәннің айнымалы
ток кезінде пайда болатын сияқты. Тұрақты және айнымалы токтардың
салыстырмалы қауіптілігі туралы айтылғандар 500 В дейінгі кернеу үшін ғана
әділ. Жоғары кернеу кезінде тұрақты ток 50 Гц жиілікті айнымалы токқа
қарағанда қауіпті болады деп саналады.
Есептеу кезінде адам денесінің кедергісі адамдардың жынысы мен
жасына байланысты екенін ескереді: әйелдерде бұл кедергі ерлерден аз,
балаларда ересектерден аз, жастарда егде жастағылардан аз. Бұл терінің
жоғарғы қабатының қалыңдығымен және қатаю дәрежесімен түсіндіріледі.
Адам денесінің кедергісінің қысқа мерзімді (бірнеше минутқа) төмендеуі (2050%) сыртқы, кенеттен пайда болатын, физикалық тітіркену: ауырсыну
(соққы, шаншу), жарыққа және дыбысқа тітіркену тудырады. Адам денесінің
кедергісі электр тогына сызықсыз тәуелді және тұрақсыз болғандықтан,
мұндай кедергілермен есеп жүргізу қиын, шартты түрде адам денесінің
кедергісі тұрақты, сызықтық, белсенді және 1000 Ом құрайды деп есептеледі.
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3 Электр тогынан зақымданғандарға алғашқы көмек
Электр тогымен зақымдануға алғашқы көмек екі кезеңнен тұрады:
зардап шеккен адамды токтың әсерінен босату және оған алғашқы
медициналық көмек көрсету.
Электр тогының соғуы адам ағзасынан өту ұзақтығына байланысты
болғандықтан, зардап шеккен адамды токтан тезірек босатып, оған
медициналық көмек көрсетуді дереу бастау керек. Бұл талап электр тогының
соғуы өлімге әкеп соғуы жағдайына да қатысты, себебі клиникалық өлім
кезеңі бірнеше минут бойы жалғасады. Адамның тоқпен зақымдануының
барлық жағдайларында оған алғашқы көмек көрсетуді үзбей, дәрігерді
шақыру қажет.
Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде
келесі іс-әрекеттер тізбегін ұстанған жөн:
- зардап шеккен адамның денесіне қауіпті және зиянды факторлардың
әсерін жою;
- зардап шеккен адамның жағдайын бағалау;
- зардап шегушінің өміріне үлкен қауіп төндіретін жарақаттың сипатын
анықтау;
- зардап шеккенді жедел құтқару бойынша қажетті іс-шараларды
орындау;
- медициналық персонал келгенге дейін зардап шегушінің негізгі
өмірлік функцияларын қолдау;
- жедел жәрдем немесе дәрігерді шақыру.
Оқиға орнына медициналық қызметкерлерді шақыру мүмкін болмаса,
зардап шеккен адамды жақын жердегі медициналық мекемеге тасымалдауды
қамтамасыз ету керек. Зардап шегушіні тыныс алуы және пульсі тұрақты
кезінде ғана тасымалдауға болады. Егер зардап шегушіні жағдайы
тасымалдауға мүмкіндік бермесе, медицина қызметкері келгенге дейін оның
негізгі өмірлік функцияларын сақтау қажет.
3.1 Адамды ток әсерінен босату
Электр тогымен зақымданғанда зардап шеккен адам ток өткізгіш
бөлігімен байланыста болып, өз бетімен осы контактіні бұза алмайды, яғни ол
арқылы өтетін токты үзе алмайды, бұл зақымдану ауырлығын күрт
ушықтырады.
Мұндай күй бірнеше жағдайда болуы мүмкін: зардап шегушінің
қолының бұлшық еттерінің еріксіз конвульсивті жиырылуы кезінде, оны
зардап шегуші жеңе алмайды, сондықтан оны сымнан ажырату мүмкін емес;
аяқ-қолдың немесе дененің өзге де бөліктерінің салдануы кезінде, яғни адам
жүйке жүйесінің зақымдануы салдарынан ұзақ уақыт қозғалыс функцияларын
барлық немесе бір бөлігінде жоғалтқан кезде; адам қауіпті жерден кетуге
немесе қажетті қимылдарды орындауға қабілетті болмаған кезде (бұлшық
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еттердің қысқа мерзімді тырысуынан қысқаруы салдарынан емес) ауыр
механикалық жарақат алған кезде; есінен айырылған кезде және т. б.
Адамды ток ағынының тізбегінен ажырату, зардап шегушіні токтың
әсерінен босату бірнеше жолмен жасалуы мүмкін. Алайда, зардап шегушіні
токтан босатудың алғашқы әрекеті – адам жанасып тұрған электр
қондырғысының бөлігін тез өшіру.
Электр қондырғысын ажырату жақын орналасқан ажыратқыштың
немесе
өзге
де
ажыратқыш
аппараттың
көмегімен,
сондай-ақ
сақтандырғыштарды (тығындарды), штепсель қосылымының ажыратқышы
және т.б. алып тастау коннекторды және т.б. алу арқылы өшіріледі.
Бұл ретте, егер зардап шегуші биіктікте болса, онда кернеуді ажырату
оның құлауын тудыруы мүмкін екенін ескеру қажет. Мұндай жағдайда
құлаудың алдын алатын немесе оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар
қолданылады. Барлық жағдайларда көмек көрсетуші зардап шегушіні токтан
тез босатып, өзі тоқ жүргізу бөлігімен немесе зардап шегушінің денесімен,
сондай-ақ қадам кернеуімен байланыста болмауын қадағалауы тиіс. 1000
вольтқа дейінгі кернеу кезінде кейбір жағдайларда сымдарды құрғақ ағаш
сабы бар балтамен шабуға немесе оқшауланған сабы-тістеуігі бар аспаппен,
пассатижбен және т. б. кесуге болады. Зардап шегушіні тоқ өткізгіш
бөліктерден, оның киімінен ұстап тартуға болады, мысалы, пиджак, пальто
етегінен, егер ол құрғақ болса және денеге тимесе. Сонымен қатар, зардап
шегушінің денесіне, оның аяқ киіміне (ластануы, ылғалдануы, онда шеге және
т.б. болуы салдарынан ток өткізетін болуы мүмкін), дымқыл киімге, сондай-ақ
жерге тұйықталған металл заттарға жанаспауыңыз керек. Бір қолмен әрекет
ету ұсынылады, екінші қолды қалтада немесе артқы жағында ұстауқажет.
Қажет болған жағдайда зардап шегушінің құрғақ киіммен жабылмаған
денесіне жанасу үшін, қолдарына диэлектрлік қолғаптар кию керек немесе
қолдарын құрғақ матамен (шарфпен және т. б.) орап, қолдарына пиджак
немесе пальто жеңдерін тарту керек. Өз қолыңызды оқшаулау үшін зардап
шегушіге пиджак, плащ, резеңке кілемше немесе жай құрғақ мата жабуға
болады. Үлкен сенімділік үшін, сондай-ақ өзін жерден немесе тоқ өткізгіш
еденнен оқшаулауға болады, резеңке галошты киіп, құрғақ немесе басқа,
электр тогын өткізбейтін төсеніш, құрғақ киімнің орамасымен және т. б.
оқшаулауға болады.
Кернеуі 1000 В жоғары қондырғыларда зардап шеккендерді тоқ өткізгіш
бөліктерден бөлу үшін диэлектрлік қолғаптар мен ботылар кию және
штангамен немесе осы электр қондырғысының кернеуіне есептелген
оқшаулағыш тістермен әрекет ету қажет. Бұл жағдайда диэлектрлік
ботыларды қолдану ықтимал қадамдық кернеуден қорғау үшін қажет.
3.2 Дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек шаралары
Адам өмірін жандандыру үшін, оқиға орнына қажетті алғашқы көмек
көрсету құралдары бар медицина қызметкерлерінің тез келуі екіталай.
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Сондықтан токпен зақымданған адамға алғашқы көмекті электр
қондырғыларында жұмыс істейтін әрбір қызметкер көрсете білуі тиіс.
Қолданыстағы қауіпсіздік ережелері электр қондырғыларына қызмет
көрсететін барлық қызметкерлерден зардап шеккен адамды қалай құтқарудың
және оған алғашқы медициналық көмек көрсетудің практикалық әдістерін
үйретуді талап етеді.
Электр тогынан зардап шеккенге алғашқы медициналық көмек, ол ток
әсерінен босатылғаннан кейін дереу сол жерде көрсетіледі. Зардап шегушіні
басқа жерге көшіруге тек зардап шегушіге немесе көмек көрсететін адамға
қауіп төніп тұрған немесе өте қолайсыз жағдайларда – қараңғылық, жаңбыр,
тығыздық және т. б. жағдайларда ғана болады.
Электр тогынан зардап шеккен адамға дәрігерге дейінгі алғашқы
медициналық көмек көрсету шаралары оның жағдайына байланысты болады.
Зардап шегушінің жағдайын анықтау үшін оны арқасына жатқызып,
тыныс алу мен жүрек жиырылуының болуын тексеру қажет.
Зардап шегушінің тыныс алуы жеке тыныс алу және дем шығару кезінде
кеуде қуысын көтеру және түсіру бойынша анықталады.
Қалыпты тыныс алу кеуде қуысының нақты және ырғақты көтерілуімен
және түсуімен сипатталады. Бұл жағдайда зардап шеккен адам жасанды
тыныс алуды қажет етпейді.
Тыныс алудың бұзылуы тыныс алу кезінде кеуденің дем алу кезінде
анық емес немесе ритм анық емес көтерілуімен, сирек, ауа арқылы немесе
кеуде қуысының көрінетін тыныс алу қозғалыстарының болмауымен
сипатталады. Тыныс алудың бұзылуының барлық осы жағдайлары өкпедегі
қан оттегімен жеткіліксіз қанықтырылуына әкеледі, нәтижесінде зардап
шеккен адамның тіндері мен ағзаларының оттегімен ашығуы пайда болады.
Сондықтан бұл жағдайларда зардап шеккен адам жасанды тыныс алуды қажет
етеді.
Жүрек жиырылуының болуы жүректің жұмысын, яғни денеде қан
айналымының болуын көрсетеді. Бұл жүрек тондарын тыңдау, зардап шеккен
адамның кеудесінің сол жағына құлақ қою немесе пульсті тексеру арқылы
анықталады. Пульс - жүректің жұмысы кезінде қанның олар арқылы
қозғалуына байланысты қан тамырлары қабырғаларының ырғақты тербелісі.
Пульстің болуын, әдетте, ірі артерияларда - кәріжілік, сан және ұйқы
артерияларында тексереді, онда ол айқын көрінеді.
Электр тогымен зақымданған адамның жай-күйін анықтау кезінде
пульсті тексеруді үлкен саусақтың түбімен қолдағы кәріжілік артериясында
жүргізген жөн. Егер кәріжілік артериясында пульс табылмаса, оны мойынның
оң және сол жағында қалқанша шеміршегінің – адам алмасының ұйқы
артериясында тексеру керек.
Әлсіз жүрек жиырылуымен пульстік толқын дененің шетіне, соның
ішінде жүректен алыс орналасқан кәріжілік және сан артерияларына жетпейді,
сондықтан оларда пульс сезілмейді. Ұйқы артериясы жүрекке тікелей жақын
және әдетте оның әлсіз қысқаруы кезінде де пульс сезіледі. Ұйқы
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артериясында пульстің болмауы денеде қан ағынын тоқтатуды, яғни жүректің
тоқтауын білдіреді. Денеде қан айналымының болмауын, көздің
қарашығының жағдайына байланысты бағалауға болады, ол бұл жағдайда
кеңейтеді. Зардап шегушінің жағдайын, оның денесіне тиісті жағдай беруді,
тыныс алуды, тамыр соғуды және қарашықтың жағдайын тексеруді қоса
алғанда, 15-20 с аралығында жылдам жүргізу керек.
Егер зардап шеккен адам саналы болса, бірақ бұған дейін талып қалса
немесе ұзақ уақыт тоқ астында болса, оны құрғақ төсенішке салып, үстіне
киім жауып, артық адамдарды үй-жайдан шығарып және дереу шақырылуы
тиіс дәрігер келгенге дейін, оның тыныс алуы мен пульсін үздіксіз бақылай
отырып, оған толық тыныштық қамтамасыз ету қажет. Ешқандай жағдайда да
зардап шегушіге қозғалуға, тіпті егер ол өзін жақсы сезінсе және көзге
көрінетін зақымданулар болмаса да жұмысты жалғастыруға мүмкіндік беруге
болмайды. Электр тогының адамға теріс әсері бірден емес, біраз уақыттан
кейін – бірнеше минуттан, сағаттан және тіпті күннен кейін әсер етуі мүмкін.
Сондықтан тек дәрігер ғана зардап шегушінің денсаулық жағдайын дұрыс
бағалай алады және сол жерде көрсетілетін көмек туралы, сондай-ақ оны одан
әрі емдеу туралы мәселені шеше алады.
Дәрігерді тез шақыру мүмкін болмаған жағдайда, зардап шеккенді
шұғыл емдеу мекемесіне зембілмен немесе көлікпен жеткізеді.
Егер зардап шеккен адам ессіз күйде болса, бірақ тынысы тұрақты және
пульсі сақталған болса, оны төсекке ыңғайлы жатқызу керек, оның тыныс
алуын қиындатпауы үшін, киімдері мен белдіктерін шешу, таза ауа ағынын
қамтамасыз ету және оны есіне келтіру үшін шаралар қолдану керек –
мұрынға нашатыр спиртіне суланған мақтаны қою, бетке суық су себу, денені
сүртіп және жылыту керек. Зардап шеккен адамға үй-жайдан бөгде адамдарды
шығарып, толық тыныштықты қамтамасыз ету және дәрігер келгенге дейін
оның жағдайын үздіксіз бақылау қажет.
Егер зардап шеккен адам нашар дем алса - сирек, солқылдап жылаған
болса немесе зардап шегушінің тыныс алуы біртіндеп нашарласа, бірақ оның
пульсі бар болса, жасанды тыныс алуды жүргізу керек. Өмір белгілері
болмаған жағдайда, яғни зардап шегушінің тыныс алуы мен пульсі болмаса,
ал ауырсыну тітіркенуі ешқандай реакция тудырмаса, көздің қарашығы
кеңейіп, жарыққа әсер етпесе, зардап шегушіні клиникалық өлім жағдайында
деп санап, оны жандандыруға, яғни жасанды тыныс алуға және жүрек
массажына дереу кірісу керек.
Ешқашан зардап шегушіге көмек көрсетуден бас тартпауға және тыныс
алу, тамыр соғу және басқа да өмір белгілерінің жоқтығынан оны өлі деп
санауға болмайды. Электр тогымен зақымданған адамды тек қана анық
көрініп тұрған өлімге келтіретін зақымдар, мысалы, құлау кезінде бас сүйектің
жарылуы жағдайында немесе бүкіл дененің жануы кезінде кезде ғана өлі деп
тануға болады. Басқа жағдайларда өлімді тек дәрігер ғана анықтауға құқылы.
Тәжірибе көрсеткендей, клиникалық өлім жағдайындағы адамға алғашқы
медициналық көмекті уақтылы және дұрыс көрсету, әдетте, оң нәтижеге –
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адамның жандануына әкеледі. Бұл жерде, егер жүрек тоқтаған сәттен бастап 4
– 5 минуттан аспайтын уақыт өткен жағдайда ғана жандану әрекеті тиімді
екенін тағы да атап өткен жөн. Клиникалық өлім жағдайындағы адамды
жандандыру жөніндегі одан арғы іс-қимылдың пайдасыздығы және оның
шынайы (биологиялық) өлімі туралы қорытынды туралы шешімді тек дәрігер
ғана шығаруға құқылы.
3.3 Жасанды тыныс алу
Жасанды тыныс алудың мақсаты, қалыпты табиғи тыныс алу сияқты
- ағзадағы газ алмасуды қамтамасыз ету, яғни зардап шеккен адамның қанын
оттегімен қанықтыру және қаннан көмірқышқыл газын шығару. Сонымен
қатар, мидың тыныс алу орталығына рефлекторлы әсер ете отырып, жасанды
тыныс алу зардап шегушінің өз бетінше тыныс алуын қалпына келтіруге
ықпал етеді.
Жасанды тыныс алудың көптеген тәсілдері бар. Олардың барлығы екі
топқа бөлінеді: аппараттық және қол тәсілдері.
Қол тәсілдері әлдеқайда аз тиімді және аппараттыққа қарағанда
анағұрлым көп еңбекті қажет етеді. Алайда, олар қандай да бір құралжабдықтарсыз және аспаптарсыз орындалуы мүмкін маңызды қасиетке ие,
яғни зардап шегушінің тыныс алуы бұзылған жағдайда дереу орындалады.
Қолданыстағы қол тәсілдерінің көп саны арасында ең тиімді тәсілі
«ауыздан ауызға». Көмек көрсетуші өз өкпесінен зардап шегушінің өкпесіне,
оның аузы немесе мұрны арқылы ауаны үрлейді.
Өкпеден шығатын ауаның тыныс алу үшін жеткілікті оттегі мөлшері бар
екені анықталады.
«Ауыздан ауызға» тәсілінің артықшылықтары мынада: практика
көрсеткендей, ол басқа қол тәсілдеріне қарағанда тиімді. Ересек адамның
өкпесіне үрленетін ауа көлемі 1000 -1500 мл жетеді, яғни басқа қол
тәсілдеріне қарағанда бірнеше есе көп және жасанды тыныс алу үшін
жеткілікті. Бұл әдіс өте қарапайым және оларға қысқа уақыт ішінде
медициналық білімі жоқ әрбір адам меңгере алады. Бұл тәсіл зардап
шегушінің ағзаларының зақымдану қаупін болдырмайды және бұл әдіс зардап
шегушінің өкпесіне ауаның түсуін бақылауға мүмкіндік береді – кеуде
қуысының кеңеюі бойынша, және ол айтарлықтай аз шаршатады.
Жасанды тыныс алуды бастамас бұрын, сізге қажет:
а) зардап шегушіні тез тыныс алуға тар киімінен босату – жағаның
түймесін ағыту, галстук шешу, шалбардың белдігін ажырату және т. б.;
ә) зардап шегушіні арқасына көлденең бетке - үстел немесе еденге
жатқызу;
б) зардап шегушінің басын бір қолдың алақанын мойынның астына, ал
екіншісін маңдайға басу арқылы зардап шегушінің иегі мойынмен бір сызықта
болғанға дейін (сурет. 3.1, б) барынша көтеру (сурет. 3.1, а). Бастың бұл
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жағдайдағы қалпы тіл көмейге кіруден шығып, өкпеге ауаның еркін өтуін
қамтамасыз етеді, ауызды әдетте ашады;
в) ауыз қуысын саусақтарыңызбен тексеріп көру қажет, егер онда бөтен
заттар болса (қан, шырыш және т.б.), протездерді, егер бар болса, бір уақытта
алып тастаңыз. Сілекей мен қанды алып тастау үшін зардап шегушінің басы
мен иығын бір жаққа бұру қажет (зардап шегушінің иығының астына өз
тізесін апаруға болады), содан кейін мұрын орамалы немесе сілтегіш саусаққа
оралған жейденің шеті арқылы ауыз мен жұтқыншақ қуысын тазарту қажет.
Осыдан кейін сіз бастың бастапқы күйін беріп, оны мүмкіндігінше артқа
шалқайтыңыз, суретте көрсетілгендей (3.1 сурет).

1 - көмейге кіру; 2 – көмейдің төменгі жағы; 3 - тіл.
3.1 сурет - «Ауыздан ауызға» тәсілі бойынша жасанды тыныс алу
алдында зардап шеккен адамның басының жағдайы
Дайындық операциялары аяқталғаннан кейін көмек көрсетуші терең дем
алады, содан кейін зардап шегушінің аузына ауа үрлейді. Бұл ретте ол зардап
шегушінің аузын ауызбен қамту керек, ал өзінің бетімен немесе
саусақтарымен мұрнын қысуы керек. Содан кейін көмек көрсетуші зардап
шегушінің аузы мен мұрнын босатып, жаңа дем алады. Осы кезеңде зардап
шегушінің кеуде қуысы түсіп, пассивті дем шығару жүреді.
Жас балалар үшін ауаны бір мезгілде ауыз бен мұрынға үрлеуге болады,
ал қамқоршы зардап шегушінің аузы мен мұрнын аузымен жабуы керек.
Зардап шегушінің өкпесіне ауа ағынын бақылау, әрбір үрлеу кезінде кеуде
қуысының кеңеюі бойынша жүзеге асырылады.
Кейде жақтың қысылуының салдарынан зардап шеккен адамның аузын
ашу мүмкін емес. Бұл жағдайда жасанды тыныс алу «ауыздан мұрынға» әдісі
бойынша жүргізіліп, мұрынға ауа үрлеу кезінде жәбірленушінің аузын
жабады. Ересек адамға үрлеу минутына 10 – 12 рет (яғни 5 – 6 с), ал балаға 5 –
18 рет (яғни 3-4 с) жасау керек. Бұл ретте, баланың өкпе сыйымдылығы аз
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болғандықтан, үрлеу толық емес және тез болмауы тиіс. Зардап шегушіде
алғашқы әлсіз тыныс пайда болған кезде, жасанды тыныс алуды тәуелсіз
тыныс алу басталғанға дейін жүргізу керек. Жасанды тыныс алу терең
ритмикалық тәуелсіз тыныс алуды қалпына келтірмес бұрын жасалуы керек.
3.4 Жүрекке массаж жасау
Токқа түсіп зардап шеккенге көмек көрсету кезінде кеудеге жанама
немесе сыртқы жүрек массажы жасалады, яғни зардап шегушінің кеуде
қуысының алдыңғы қабырғасына ырғақты басу жүргізіледі. Нәтижесінде
жүрек кеуде мен омыртқа арасында қысылып, өз қуыстарынан қан шығарады.
Басуды тоқтатқаннан кейін кеуде клеткасы мен жүрек түзетіледі және жүрек
көктамырлардан келетін қанмен толтырылады. Клиникалық өлім
жағдайындағы адамда кеуде клеткасы бұлшық ет кернеуінің жоғалуына
байланысты оған басу кезінде, жүректің қажетті қысылуын қамтамасыз ете
отырып, оңай жылжиды (қысылады).
Жүрек массажының мақсаты - зардап шеккен адам ағзасындағы қан
айналымын жасанды түрде ұстап тұру және жүректің қалыпты жиырылу
жиілігін қалпына келтіру.
Қан айналымы, яғни қанның қан тамырлары жүйесі арқылы қозғалуы
қанның дененің барлық мүшелері мен тіндеріне оттегін жеткізуі үшін қажет.
Сондықтан қанды жасанды тыныс алу арқылы оттегімен байыту керек.
Осылайша, жүрек массажымен бір уақытта жасанды тыныс жасау керек.
Жүректің қалыпты табиғи жиырылуының қалпына келуі, яғни оның
өзіндік жұмысы, массаж кезінде жүрек бұлшық етінің (миокард) механикалық
тітіркенуі нәтижесінде болады.
Жүректі массажға дайындау жасанды тыныс алуға бір мезгілде
дайындық болып табылады, себебі жүректі массаждау жасанды тыныс алумен
бірге жүргізілуі тиіс. Массаж жасау үшін жәбірленушіні қатты бетке жатқызу
керек (орындық, еден немесе төтенше жағдайларда оның артына тақтай қою
керек). Сондай-ақ, оның кеудесін ашып, тыныс алатын киім-кешектерін
босату керек. Жүрек массажын жүргізу кезінде көмек көрсететін адам
зардап шегушінің бір жағынан тұрады және оның үстіне едәуір көлбеу мүмкін
болатындай жағдайға ие болады.
Басу орнына (ол кеуденің жұмсақ ұшынан екі саусақпен жоғары, (3.2
сурет) көмек көрсететін бір қолдың алақанының төменгі бөлігін қою керек,
содан кейін бірінші қолдың үстіне тік бұрышпен екінші қолды қойып, зардап
шегушінің кеуде қуысына басу керек (3.3 сурет). Көмек көрсетушінің
қолдарының білектері мен иықтары толықтай созылуы керек. Екі қолдың
саусақтарын жақындату керек және жәбірленушінің кеудесіне тигізбеу керек.
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3.2 сурет - Басу орны

3.3 сурет - Жүректің массажы
кезінде қолдың кеуде қуысына
орналасуы

Басу кезінде күш – жігерді кеуденің төменгі бөлігіне 3-4, ал толық
адамдарда 5-6 см-ге төмендейтін етіп қысуды жылдам итеру арқылы жасау
керек. Басу кезінде кеуденің төменгі бөлігіне шоғырландыру керек, ол
неғұрлым жылжымалы. Кеуденің жоғарғы бөлігіне, сондай-ақ төменгі
қабырғалардың соңына басудан аулақ болу керек, себебі бұл олардың
сынуына әкелуі мүмкін. Кеуде қуысының шетінен төмен (жұмсақ тіндерге)
басуға болмайды, өйткені мұнда орналасқан мүшелерді, бірінші кезекте
бауырды зақымдауға болады.
Кеудеге басу (итеру) жеткілікті қан ағымын жасау үшін секундына 1
немесе бірнеше рет жиі қайталануы керек.
Жылдам итергеннен кейін қолдың жағдайы шамамен 0,5 сек өзгермеуі
керек. Осыдан кейін сіз қолыңызды сәл түзетіп, босаңсытуыңыз керек, оларды
кеудеден алмау керек.
Зардап шеккен адамның қанын оттегімен байыту үшін жүрек
массажымен бір мезгілде "ауыздан ауызға" (немесе "ауыздан мұрынға") тәсілі
бойынша жасанды тыныс жасау қажет. Бұл ретте көмек көрсету тәртібі
мынадай болуы тиіс: бір терең үрлеуден кейін кеуде қуысына бес басу
жүргізіледі. Егер үрлегеннен кейін зардап шегушінің кеуде қуысы
қозғалыссыз қалса (ал бұл үрленетін ауаның жеткіліксіз мөлшерін көрсетуі
мүмкін), онда басқа тәртіпте көмек көрсету қажет: екі терең үрленуден кейін
15 басу.
Демді ішке тарту кезінде кеуде қуысын басудан абай болған жөн.
Жүректің сыртқы массажының тиімділігі, ең алдымен, кеудеге әрбір басу
кезінде ұйқы артериясындағы пульс анық сезіледі. Пульсті анықтау үшін
сілтегіш және ортаңғы саусақтарды адамдық алмаға салады және саусақтарды
жанымен қозғалта отырып, ұйқы артериясын анықтағанға дейін мойын бетін
мұқият сезінеді (3.3 сурет). Массаж тиімділігінің басқа белгілері қарашықтың
тарылуы, зардап шегушінің өз бетінше тыныс алуының пайда болуы, терінің
көгеруі мен көрінетін шырышты қабықтардың төмендеуі болып табылады.
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4 Жерге тұйықтау және қорғаныс құрылғылары
Электр машиналарында, құрылғыларда, аппараттарда, аспаптарда,
электр желілерінде пайда болатын бір фазалы қысқа тұйықталу токтар қауіпті,
өйткені корпустар мен тіректерде кернеу пайда болады, адам жарақат алып,
өртке себеп болады. Қысқа тұйықталу тогы жабдықтың өзінде ғана емес,
сонымен қатар оның айналасында және іргетастардан таралатын қауіпті
кернеулерді тудырады.
Электр тогымен зақымданудан және жанудан қорғауды қорғаныс
ажыратумен (желінің зақымдалған учаскесін тез әрекет ететін қорғаныспен
ажыратады), немесе қорғаныстық жерге тұйықтау (жанасу және қадам
кернеуін төмендетеді), не нөлдеумен (жабдықты ажыратады және ажыратқыш
аппарат әрекет етпей тұрған уақытқа дейін, жанасу және қадам кернеуін
төмендетеді) жүзеге асыруға болады.
Жерге токтың ағуы тек қана тікелей жалғанған өткізгіш арқылы жүзеге
асырылады. Мұндай контакт кездейсоқ немесе әдейі болуы мүмкін.
Соңғы жағдайда жерге жалғанған өткізгіш немесе бір-бірімен жалғанған
өткізгіштердің тобы жерге тұйықтағыш деп аталады. Жерге жалғанған жалғыз
өткізгіш, сондай-ақ бір жерге тұйықтағыш немесе жерге тұйықтағыш
электрод, немесе жай электрод деп аталады, ал бірнеше параллель қосылған
электродтардан тұратын жерге тұйықтағыш топтық немесе күрделі жерге
тұйықтағыш деп аталады.
4.1 Электр тогының жерге ағуы кезіндегі құбылыстар
Жерге тоқтың ағу себептері электр жабдығының жерге тұйықталған
корпусына ток жүргізу бөлігінің тұйықталуы, сымның жерге түсуі, жерді сым
ретінде пайдалану және т. б. болып табылады. Барлық жағдайларда жерге
тұйықталған ток өткізгіш бөлігінің потенциалының
(яғни жерге қатысты
кернеу), бұл жерге ағатын токтың өз жолында кездесетін кедергіге, яғни
токтың ағуы бойынша жерге тұйықтағыштың кедергісіне Rз көбейтіндісіне
тең мәнге дейін күрт төмендеуі болады:
(4.1)
Бұл құбылыс, қауіпсіздік шарттары бойынша өте қолайлы, осы мақсатта
жерге тұйықталатын металл тоқ өткізбейтін бөліктердегі кернеудің кездейсоқ
пайда болуы кезінде, токпен зақымдануынан қорғау шарасы ретінде
қолданылады.
Алайда, ток жерге аққан кезде, жерге тұйықталған ток өткізгіш бөлігінің
потенциалының төмендеуімен бірге теріс құбылыстар да пайда болады, атап
айтқанда жерге тұйықтағышқа және онымен жалғанған металл бөліктерде,
сондай-ақ ток жерге ағатын жердің айналасындағы жер бетінде потенциалдар
пайда болады. Бұл ретте пайда болатын ток тізбегінің жекелеген нүктелерінің,
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соның ішінде жер бетіндегі нүктелердің потенциалдарының айырмасы, үлкен
мәндерге жетуі және адам үшін қауіп төндіруі мүмкін.
Потенциалдардың мәні, олардың айырмалары және өзгерістердің
сипаты, демек, адамның токпен зақымдану қаупі көптеген факторларға
байланысты: жерге ағатын токтың мәні; топтық жерге тұйықтағышты
құрайтын электродтардың конфигурациясы, өлшемдері, саны және өзара
орналасуы; топырақтың меншікті кедергісі және т. б. Осы факторлардың
кейбіріне әсер ете отырып, адамға әсер ететін потенциалдардың айырымын
қауіпсіз мәндерге дейін төмендетуге болады.
Жер бетіне токтың ағуы жерге тұйықтағышта, жердегі жерге
тұйықтағыштың айналасында, демек, және жер бетінде бірқатар
потенциалдардың пайда болуымен бірге жүреді.
4.1 суретте жер бетіндегі потенциалдың өзекті жерлендіргіштен таралуы
келтірілген, ол теңдеумен сипатталады:
(4.1)
мұндағы: p-топырақтың меншікті кедергісі, Ом м,
x - жерге тұйықтағыштың қашықтығы, м.

4.1 сурет - Жер бетіндегі өзекшелі жерге тұйықтағыштың
(мөлшері ℓ: d = 50 (ℓ = 2,5 м; d = 0,05 м) айналасына потенциалдың таралуы
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Сондай-ақ, кез келген нысандағы жерге тұйықтағыштан 20 м-ден астам
қашықтықтағы жердің потенциалын, жартылай шар тәрізді жерге тұйықтағыш
жағдайында да, нөлге тең деп есептеуге болады.
4.1 суреттегі өзекті жерге тұйықтау үшін 4.1 теңдеуі:
(4.2)
Жерге тұйықтағыш арқылы жерге өтетін ток токтың таралуы бойынша
жерге тұйықтағыш кедергісі немесе жай ғана токты тарату кедергісі деп
аталатын кедергіден өтеді. Ол үш кезең болады: жерге тұйықтағыш кедергісі,
жерге тұйықтағыш пен топырақ арасындағы өтпелі кедергі (яғни жерге
тұйықтағыш беті мен оған іргелес жер бөлшектері арасындағы түйіспелі
кедергі) және, ақырында, топырақ кедергісі.
Алғашқы екеуі үшіншімен салыстырғанда аз, сондықтан олар еленбейді
және токтың таралуы бойынша жерге тұйықтағыш кедергісі деп белгілі бір
пішін мен көлемдегі жерге тұйықтағыштан жерге ағатын топырақтың
кедергісі түсініледі.
Токтың таралуы бойынша жерге тұйықтағыш кедергісі R, жерге
тұйықтағыш потенциалы
және одан жерге ағу тогы
арасындағы
тәуелділік:
(4.3)
кез келген жалғыз және топтық жерге тұйықтағыш өткізгіштері үшін
жарамды.
Әр түрлі құрылымдағы жеке жерге тұйықтағыштардың кедергісін
анықтау үшін теңдеу анықтамалық әдебиетте ұсынылған, мысалы, 4.1
суреттегі жерге тұйықтағыш үшін 4.2 теңдеуі. 10% дейінгі дәлдікпен алдын
ала есептеу үшін келесі формулаларды қолдануға болады.
Дөңгелек немесе бұрыштық болаттан жасалған тік жерге қосқыш үшін:
(4.4)
Дөңгелек немесе жолақты болаттан жасалған көлденең жерге қосу
қосқышы үшін:
.

(4.5)

Бұл теңдеулерден токтың ағуына кедергі топырақ қасиетіне ғана емес,
сонымен қатар жерге тұйықтағыштың пішіні мен геометриялық өлшемдеріне
байланысты болады. Сонымен, "токтың ағуына жерге тұйықтағыштың
кедергісі" терминінің құқықтылығы түсіндіріледі, бірақ оның мәнін бағалау
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кезінде жерге тұйықтағыштың кедергісі (яғни металл электрод) есепке
алынбайды.
Қауіпсіздік шарттары бойынша жерге тұйықтау салыстырмалы аз
кедергіге ие болуы тиіс, оны бір жерге тұйықтағыштың (электродтың)
геометриялық өлшемдерін ұлғайту немесе топтық жерге тұйықтағыштың
жиынтығы деп аталатын бірнеше параллель қосылған электродтарды қолдану
жолымен қамтамасыз етуге болады. Сонымен қатар, бірнеше электродтар
кезінде олар орналасқан аумақтағы ықтимал қисықты теңестіруге болады, бұл
бірқатар жағдайларда қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін
қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Сондықтан іс жүзінде топтық жерге
тұйықтағыштар қолданылады.
Топтық жерге тұйықтағыштың электродтары арасындағы аз
қашықтықтарда (40 м-ден кем) токтың ағу өрістері бір-біріне жапсырылады,
ал электродтардың потенциалды қисықтары өзара қиылысады және,
жинақталып, топтық жерге тұйықтағыштың үздіксіз потенциалды қосынды
қисығын құрайды (сурет. 4.2).
Жалпы жағдайда электродтардың өз потенциалдары тең емес, басқа
электродтар тудырған потенциалдар да тең емес. Алайда, өз потенциалдары
барлық электродтар тудырған потенциалдар сомасы барлық электродтар үшін
бірдей және тең. Сонымен, топтық жерге тұйықтағыштың құрамына кіретін
әрбір электрод топтық жерге тұйықтағыштың потенциалына тең потенциалға
ие болады (4.2 сурет.).

4.2 сурет –Бір түзу сызыққа орналастырылған үш бірдей электродтардан
тұратын топтық жерге тұйықтағыштың потенциалдық қисығы:
электродтардың меншікті потенциалы;
- басқа электродтар тудырған
потенциалдар
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Электродтар арасындағы қашықтық 40 м-ден аз болған кезде токтың ағу
өрістерінің өзара әрекеттесуі болады, нәтижесінде бірнеше электродтардан
ағатын токтар өтетін жердің жалпы учаскелерінде токтың тығыздығы артады
(сурет. 4.2) және, демек, осы учаскелерде кернеудің төмендеуі артады. Жер
бетіндегі электродтан ағатын жердің көлденең қимасының азаюына балама
болатын бұл құбылыс топтық электродты және тұтасымен электродты
құрайтын жекелеген электродтардың таралу кедергісінің артуына әкеледі.
Басқаша айтқанда, электродтар арасындағы қашықтық 40 м немесе одан
азға азайған кезде топтық жердегі электродтың таралу кедергісі артады, ал
өткізгіштігі сәйкесінше төмендейді.
Бұл тәуелділік топтық жерге тұйықтау құралын пайдалану
коэффициентімен ƞ немесе кейде экрандау коэффициенті деп аталатын
пайдалану коэффициентімен сипатталады.
Пайдалану коэффициенті - электродтар арасындағы шексіз үлкен
арақашықтықта, топтық жерлендіргіштің нақты өткізгіштігінің 1/Rгр, оның ең
үлкен ықтимал өткізгіштігіне 1/R∞ қатынасы.
(4.6)
Пайдалану коэффициентінің мәні топтық электродты құрайтын
электродтардың пішініне, мөлшеріне және орналасуына, сондай-ақ олардың
іргелес электродтар арасындағы қашықтыққа s және санына ƞ байланысты.
Сонымен, s ұлғаюымен жеке жерге тұйықтағыштар өрістерінің өзара
әрекеттесуі төмендейді және ƞ артады; s 40 м-ден асатын болса, жерге
тұйықтағыштардың өткізгіштік қабілеті толығымен қолданылады және ƞ = 1.
Жерге тұйықтағыштардың санының ұлғаюымен (s тұрақты кезінде) өрістердің
өзара әрекеті артады және ƞ төмендейді.
Қорғаныстық жерге тұйықтау үшін электродтардың екі түрі жиі
қолданылады: өзекше, жерге тігінен және тік электродтарды қосуға арналған
топыраққа көлденең салынатын жолақ электродтар. Көлденең электродтар жиі
дербес жерге тұйықтағыштар ретінде қолданылады, яғни тік электродтарсыз.
Сонымен қатар, тік электродтардың ток ағу өрістерінің өзара әрекеттесуі ғана
емес, көлденең электродтар өрістері де туындайды. Бірақ бұл өзара
арақатынас дәрежесі осы типті жерге тұйықтағыштар үшін әртүрлі және екі
пайдалану коэффициентімен есептеледі - вертикальды ƞв және көлденең ƞг
электродтар, олардың мәндері анықтамалық әдебиетте келтірілген.
4.2 Қорғаныстық жерге қосу
Қорғаныстық жерге қосу - жерге тұйықталу салдарынан және басқа да
себептер бойынша (көршілес ток өткізгіш бөліктердің индуктивті әсері,
потенциалды шығару, найзағайдың разряды және т.б.) кернеуде болуы мүмкін
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металл ток өткізгіш емес бөлшектердің жермен немесе оның эквивалентімен
әдейі электрлік қосу.
Жердің эквиваленті өзен немесе теңіз суы, байырғы жатқан көмір және
т. б. болуы мүмкін.
Қорғаныстық жерге қосудың мақсаты – электр қондырғысының
корпусына және корпусқа тұйықталу салдарынан және басқа да себептер
бойынша кернеу астында қалған басқа да ток өткізбейтін металл бөліктерге
жанасқан жағдайда токпен зақымдану қаупін жою.
Қорғаныстық жерге қосу жұмыстық жерге қосудан және найзағайдан
қорғаныстық жерге қосудан ажыратылуы тиіс.
Жұмыстық жерге қосу - электр тізбегінің жекелеген нүктелерінің,
мысалы,
генераторлар
орамаларының,
күштік
және
өлшеу
трансформаторларының, доға сөндіргіш аппараттардың, алыс электр беру
желілеріндегі көлденең компенсация реакторларының бейтарап нүктелерін,
сондай-ақ фазалық немесе кері сым ретінде жерді пайдалану кезіндегі
фазаларды әдейі жермен қосу. Жұмыстық жерге тұйықтау қалыпты немесе
апаттық жағдайларда электр қондырғысының тиісті жұмысын қамтамасыз
етуге арналған және тікелей (яғни, жерге тұйықтау бөліктерін жерге
тұйықтағышпен қосу жолымен) немесе арнайы аппараттар арқылы –
сақтандырғыштар, разрядниктер, резисторлар және т. б. арқылы жүзеге
асырылады.
Найзағайдан қорғаныстық жерге қосу - найзағай токтарын жерге
бұру мақсатында найзағай қабылдағыштар мен разрядниктердің жермен әдейі
қосу.
Қорғаныстық жерге тұйықтаудың әрекет ету принципі - корпусқа
тұйықталудан және басқа себептерден туындаған жанасу және қадам
кернеулерін қауіпсіз мәндеріне дейін төмендету. Бұл жерге тұйықталған
жабдықтың потенциалын азайту жолымен (жерге тұйықтағыш кедергісін
азайту), сондай-ақ адам тұратын негіздің және жерге тұйықталған жабдықтың
потенциалын теңестіру жолымен (адам тұратын негіздің потенциалын жерге
тұйықталған жабдықтың потенциалының мәніне жақын мәнге дейін көтеру)
қол жеткізіледі.
Қорғаныстық жерге тұйықтауды қолдану саласы:
- кернеуі 1000 В дейінгі айнымалы ток желілері - оқшауланған
бейтарабы бар үш фазалы үш сымды, бір фазалы екі сымды, жерден
оқшауланған, сондай-ақ ток көзі орамасының оқшауланған орта нүктесі бар
екі сымды тұрақты ток;
- кернеуі 1000 В жоғары айнымалы және тұрақты токтың бейтарап
немесе ток көздері орта орамаларының кез келген режимі бар тораптары.
Қорғаныстық жерге тұйықтау ең қарапайым және сонымен бірге металл
тоқ өткізгіш емес бөліктердегі кернеудің пайда болған кезінде, токпен
зақымдалуынан қорғаудың өте тиімді шарасы болып табылады.
Жерге тұйықтау құрылғысы деп бір-бірімен байланысқан және жермен
тікелей жанасатын өткізгіштердің (электродтардың) және электр
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қондырғының жерге тұйықталатын бөліктерін жерге тұйықтағышпен қосатын
жерге тұйықтау өткізгіштерінің жиынтығы аталады.
Кең таралған контурлық жерге тұйықтау құрылғысы оның жерге
тұйықтау электродтары жерге тұйықтау жабдығы орналасқан алаңның
контуры (периметрі) бойынша, сондай-ақ осы алаңның ішінде орналасуымен
сипатталады. Электродтар мүмкіндігінше біркелкі бөлінеді, сондықтан
контурлық жерге тұйықтау құрылғысы да таратылған деп аталады.
Таратылған жерге тұйықтау құрылғысында қауіпсіздік жерге тұйықтау
құрылғысының потенциалын азайтумен ғана емес, сондай-ақ жанасу мен
қадамның ең жоғары кернеулері рұқсат етілген мәннен аспайтындай
қорғалатын аумақтағы потенциалды теңестіру арқылы қамтамасыз етілуі
мүмкін. Бұл қорғалатын аумақта жеке жерге тұйықтағыштарды тиісті
орналастыру арқылы қол жеткізіледі.
Мысал ретінде 4.3 суретте контурлық жерге тұйықталуы бар ашық
қосалқы станциядағы жерге тұйықталған корпусқа фазаның тұйықталу сәтінде
потенциалдың таратылуы көрсетілген.

4.3 сурет - Контурлық жерге тұйықтағыштың фрагментіне жақын жер
бетіндегі потенциалдың таратылуы
(1 - металл стержендер; 2 - металл жолақтар),
ℓ - кесу аймағы контурлық жерге қосқыштың шегінен тыс потенциалды
жедел төмендету аймағы
Сурет бойынша, жерге тұйықтағыш электродтары орналасқан алаң
шегінде потенциалдың өзгеруі баяу жүреді. Бұл ретте жанасу кернеуі U ж және
қадам кернеуі Uа жерге тұйықтағыш потенциалымен салыстырғанда шағын
мәнге ие болады. Алайда, контурдан тыс оның шеттерінде қатты төмендеу
байқалады.
Бұл жерлерде жерге тұйықталудың үлкен токтары кезінде, контурдың
шеттері бойынша оның шегінен тыс, бірінші кезекте өтетін және көлік өтетін
27

жерлерде аса жоғары қадамның қауіпті кернеулерін болдырмау үшін, жерге
тұйықталғышпен қосылған қосымша болат жолақтарды әр түрлі тереңдікте
жерге салады. Осының арқасында бұл жерлерде потенциалдың төмендеуі
көлбеу қисық бойынша орын алады.
Үй-жайлардың
ішінде
потенциалды
теңестіру
металл
конструкциялардың, құбырлардың, кәбілдердің және жерге қосудың
тармақталған желісімен байланысты, оларға ұқсас өткізгіш заттар арқылы
табиғи жолмен жүзеге асырылады. Ғимараттарының темір-бетон арматурасы
да потенциалды теңестіруге қолайлы әсер етеді.
Жерге тұйықтағыштар жіктеледі; жасанды жерге тұйықтағыштар –
жерге тұйықтау мақсаттары үшін ғана арналған және табиғи – басқа
мақсаттағы жердегі металл бұйымдар.
Жасанды жерге тұйықтағыштар үшін әдетте тік және көлденең
электродтар қолданылады.
Тік электродтар ретінде қабырғасының қалыңдығы кемінде 3,5 мм
болатын диаметрі 50 - 60 мм болат құбырлар және сөрелерінің қалыңдығы
кемінде 4 мм болатын бұрыштық болат (әдетте бұл өлшемі 40х40 ÷ 60х60 мм
дейінгі бұрыштық болат) және ұзындығы 2,5-3,0 м болатын кесінділер
қолданылады. Сондай-ақ диаметрі 10 мм кем емес, ұзындығы 10 м дейін,
кейде одан да көп шыбықты болат кеңінен қолданылады.
Тік электродтардың байланысы үшін және дербес көлденең электрод
ретінде қимасы 4х12 мм кем емес жолақты болат және диаметрі 6 мм кем емес
дөңгелек қималы болат қолданылады.
Тік жерге тұйықтағыштарды орнату үшін алдын ала тереңдігі 0,7 - 0,8 м
траншеяны қазады, одан кейін құбырлар мен бұрыштарды механизмдеркопрлармен, гидропресстермен және т.б. қағады. Диаметрі 10-12 мм,
ұзындығы 4-4,5 м болат өзектер жерге арнайы құралдардың көмегімен
бұралады, ал ұзынырақ болат өзектер вибраторлармен тереңдетіледі.
Жерге батырылған тік электродтардың жоғарғы ұштары дәнекерлеу
арқылы болат жолақпен жалғанады. Бұл ретте жолақты қабырғаға орнатады,
өйткені мұндай жағдайда оны тік электродтарға дәнекерлеуге ыңғайлы және
оның жермен жақсы контакты болады.
Жасанды жерге тұйықтағыштар электр өткізгіш бетоннан да орындалуы
мүмкін.
Табиғи жерге тұйықтағыштар ретінде жерге салынған су құбыры және
басқа да металл құбырлары (канализацияны, орталықтан жылытуды, жанғыш
сұйықтықтардың құбырларын, жанғыш немесе жарылыс қаупі бар газ
құбырларын қоспағанда), артезиан құдықтарының шегендеу құбырлары,
ұңғымалардың, шурфтардың және т. б. пайдаланылуы мүмкін; жерге
жалғанған ғимараттар мен құрылыстардың металл және темір-бетон
конструкциялары; жерде салынған кабельдердің қорғасын қабықтары;
гидротехникалық құрылыстардың металл шпунттары және т. б.
Қосалқы станциялардың және тарату құрылғыларының (ТҚ) табиғи
жерге тұйықтағыштары ретінде қосалқы станциялардың немесе ТҚ жерге
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тұйықтау құрылғысы бар желілердің найзағайдан қорғау тростарының
көмегімен жалғанған электр беріліс әуе желілері тіректерінің жерге
тұйықтағыштарын пайдалану ұсынылады. Кабельдердің алюминий қабықтары
мен алюминий өткізгіштерді табиғи жерге тұйықтағыштар ретінде
пайдалануға жол берілмейді. Табиғи жерге тұйықтағыштар, әдетте, токтың
ағуына аз кедергіге ие болады, сондықтан оларды жерге тұйықтау үшін
пайдалану металды айтарлықтай үнемдейді. Табиғи жерге тұйықтағыштарды,
егер олар ЭҚЕ ережесімен талап етілетін ток ағуына кедергіні қамтамасыз
етсе, жасанды жерге тұйықтағыштарсыз пайдалануға болады.
Табиғи жерге тұйықтағыштардың кемшіліктері олардың кейбіреулерінің
электрлік техникалық емес персоналға қол жетімділігі және тартылған жерге
тұйықтағыштарды жалғаудың үздіксіздігін бұзу мүмкіндігі (жөндеу
жұмыстары кезінде және т.б.) болып табылады.
4.3 Жерге тұйықтау есебі
Жерге тұйықтау есебінің мақсаты - тік элементтердің саны мен
ұзындығын, көлденең элементтердің ұзындығын (жалғаушы шиналардың)
анықтау және жерге тұйықтау кедергісінің, жанасу және қадам кернеуінің,
жерге тұйықтағыштың ең жоғары потенциалының немесе барлық көрсетілген
шамалардың Ережелермен регламенттелген мәндеріне сүйене отырып, электр
қондырғыларының жоспарында жерге тұйықтау құралын орналастыру.
Қарапайым жерге тұйықтағыштарды есептеу мынадай тәртіппен
жүргізіледі:
1) жерге тұйықтаудың есептік тогы және электр қондырғыларының
кернеуіне, бейтараптау режиміне, қуатына және басқа да деректеріне
байланысты жерге тұйықтау кедергісінің нормасы (ЭҚЕ бойынша)
анықталады;
2) климаттық коэффициентті ескере отырып, топырақтың есептік
меншікті кедергісі анықталады,  - өлшеу жолымен немесе анықтамалық
әдебиеттен алынған топырақтың меншікті кедергісі;
3) электр қондырғысының деректері мен тиісті формулалары бойынша
табиғи жерге тұйықтағыштардың кедергісі есептеледі;
4) Егер жасанды және табиғи жерге тұйықтағыштар параллель жалғанса
және олардың жалпы кедергісі
нормадан аспауы тиіс деп есептесе,
жасанды жерге тұйықтағыштың кедергісі анықталады:
;

(4.7)

5) белгілі формулалар бойынша топырақтың есептік үлестік кедергісін
ескере отырып, жеке тік жерге тұйықтағыштың кедергісі Rст.од.анықталады;
6) жерге тұйықтағыштарды алдын ала жоспарда орналастыра отырып,
тік жерге тұйықтағыштардың санын және олардың арасындағы қашықтықты
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анықтайды; осы деректер бойынша тік өзекшелерін пайдалану коэффициентін
ƞст анықтайды (кесте бойынша);
7) жолақты пайдалану коэффициентін ƞп (формулалар мен кестелерге
сәйкес) ескере отырып, байланыстырушы жолақтардың кедергісі Rп
анықталады;
7) rп қосқыш жолақтарының кедергісі (тиісті формулалар мен кестелер
бойынша));
8) өзектер (тік жерге тұйықтағыштар) кедергісі анықталады:
;

(4.8)

9) тік жерге тұйықтағыштарды пайдалану коэффициентін ескере
отырып, олардың санын түпкілікті анықтайды:
;

(4.9)

10) келтірілген формулалар мен жанасу және қадам кернеуінің
коэффициенттері бойынша, жерге тұйықтау кедергісін 4.1-кестенің деректері
бойынша қайта тексереді.
4.1 кесте – Жанасу және қадам кернеуінің коэффициенттерінің мәндері
Паралле
Кернеу
Контурд
ль
коэффициенті
ағы ішкі
жолақта
Жерге
паралле
р
қосуды
Эскиз заземления
ль
арасынд
орындау
жолақта
ағы
Жанасу
рдың
Қадам 1
қашықт
1
саны
ық, м
1
2
3
4
5
6
Жалғыз
ұзын
жерге
қосқыш

-

-

1,0

0,14

Жолақтар
мен
байланысқ
ан өзектер

-

-

1,0

0,10
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4.1 кестенің жалғасы
1
2

3

4

5

6

Ішкі
параллель
жолақтары
бар
жолақты
контур

2,5
5
10
15
2,5
5
10
15

2
2
2
2
5
5
5
5

0,30
0,35
0,40
0,45
0,15
0,20
0,30
0,35

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Ішкі
параллель
жолақтары
бар
өзектер
мен
жолақтард
ың
контуры

2,5
5
10
15
2,5
2,5
5
5
10
10
15
15

10
10
10
10
5
10
5
10
5
10
5
10

0,10
0,15
0,25
0,30
0,10
0,75
0,15
0,10
0,25
0,20
0,35
0,25

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Сонымен қатар, жерге тұйықталудың үлкен токтары бар тораптардағы
жерге тұйықтау құрылғыларының (500 А астам) термиялық беріктігін
тексереді.
Жерге қосқыштар:
(4.10)
мұнда S - жерге тұйықтағыштың топырақпен жанасу беті, м2;
 – неғұрлым құрғақ кезеңде топырақтың меншікті кедергісі, Ом∙м;
t – қорғаныстың іске қосылу кезінде жерге тұйықталу ұзақтығы, с.
Жерге тұйықтау өткізгіштері:
(4.11)
мұнда а - тұрақты көбейткіш (болат үшін - 21, алюминий үшін - 74, мыс
үшін -172);
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t – қысқа мерзімді қыздырудың рұқсат етілген температурасы (болат
үшін 400 0С).
Сондай-ақ ЭҚЕ талаптарына де төтеп беру керек:
- кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларына арналған көлденең жерге
тұйықтағыштардың қимасын қыздырудың рұқсат етілген температурасы 400
0
С кезінде термиялық тұрақтылық шарты бойынша таңдау керек (қорғаныс
әрекеті және ажыратқышты ажырату уақытына сәйкес келетін қысқа мерзімді
қыздыру);
- жерде оқшауланбаған алюминий өткізгіштерді төсеуге жол берілмейді;
- кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау
өткізгіштерінің қимасы олар бойынша тиімді жерге тұйықтау бейтарабы бар
электр қондырғыларында бір фазалық ҚТ-ның ең үлкен тогы немесе
оқшауланған бейтарабы бар электр қондырғыларында екі фазалық ҚТ тогы
болған кезде жерге тұйықтау өткізгіштерінің температурасы 400 0С-тан
аспайтындай етіп таңдалуы тиіс (қорғаныс әрекеті және ажыратқышты
ажыратудың толық уақытына сәйкес келетін қысқа мерзімді қыздыру);
- кернеуі 1 кВ жоғары бейтарабы оқшауланған электр қондырғыларында
мыс бойынша қимасы 25 мм2 дейін немесе оған тең басқа материалдардан
жасалған жерге тұйықтау өткізгіштерінің өткізгіштігі фазалық өткізгіштердің
өткізгіштігінің 1/3-нен кем болмауы тиіс. Әдетте, қимасы 25 мм2 артық мыс
өткізгіштерді, алюминий - 35 мм2 және болат - 120 мм2 өткізгіштерді
қолдануды талап етпейді.
Жанасу кернеуіне қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалатын
жерге тұйықтау құрылғысы жылдың кез келген уақытында, одан жерге
тұйықталу тогы аққан кезде, нормадан аспайтын жанасу кернеулерінің
мәндерін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте жерге тұйықтау құрылғысының
кедергісі жерге тұйықтау құрылғысындағы рұқсат етілген кернеу және жерге
тұйықталу тогы бойынша ЭҚЕ тиісті талаптарына сәйкес анықталады.
Жанасу кернеуінің рұқсат етілген мәнін анықтау кезінде есептік
әсер ету уақыты ретінде қорғаныстың әрекет ету уақытының сомасын
және ажыратқышты ажыратудың толық уақытын қабылдау қажет.
Жұмыс орындарында жанасу кернеулерінің рұқсат етілген мәндерін
анықтау кезінде, оперативтік ауыстырып қосуларды жүргізу кезінде,
ауыстырып қосуларды жүргізетін персоналға қол жетімді жанасу
болатын конструкцияда ҚТ туындауы мүмкін болғанда, есептік әсер ету
уақыты ретінде резервтік қорғаныстың әрекет ету уақытын, ал қалған
аумақ үшін – негізгі қорғаныстарды қабылдау қажет.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр желілері үшін жерге тұйықтағыштар мен
жерге тұйықтағыш өткізгіштерге қойылатын талаптар да регламенттелген
(ЭҚЕ қараңыз).
Жерге тұйықтау құрылғыларының жұмысы жерге тұйықтағыштардан
токтың жерге ағуына байланысты болады. Ток өткізгіш бөліктердің
оқшаулаының тесілуі кезінде, жерге тұйықталған электр жабдығының
корпусына жерге тұйықталған құрылғыда потенциал болады.
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Жабдыққа жанасу кезінде адамның зақымдану қаупі жерге қатысты
толық кернеуге емес, жанасу кернеуіне ғана байланысты болады.
Жанасу кернеуі деп екі ток өткізуші бөліктер арасындағы немесе ток
өткізуші бөлік пен жер арасындағы, оған бір мезгілде адам жанасқандағы
кернеу түсіндіріледі.
Егер жерде тұрған адамның жерге тұйықталған жабдыққа жанасуын
қарастырсақ (4.4 сурет), онда жер бетінде потенциалдың таратылуын ескеру
қажет.
Жанасу кернеуі адамның қолы мен аяқтарының потенциалының
айырымына тең болады. Жерге тұйықталған корпусқа жанасқан қол
потенциалы
, тұйықтағыштың потенциалына тең болады, ал аяқтардың
потенциалы
, А нүктесіндегі жердің потенциалына
тең болады.
Сонда:
(4.12)
Жерге тұйықтағыштың жанындағы адамның қолы мен аяқтарының
потенциалының айырымы нөлге тең болады.
Электр қабылдағыштарды жерге тұйықтағыштан 15-20 м қашықтықта
орналастыру кезінде, жанасу кернеуі ең үлкен және жерге тұйықтағыштың
потенциалына тең болады:
(4.13)
Жерге тұйықталудың үлкен токтары бар (500 А астам) электр
қондырғыларының жерге тұйықталу құрылғыларын орындаған кезде электр
жабдықтары жеке жерге тұйықтағыштарды біріктіретін контурдың ішінде
орналастырылады. Бұл жағдайда контурлық жерге тұйықтау шегіндегі жердің
потенциалы шамалы өзгереді және жанасу кернеуі аз болады, ол өрнек
бойынша есептеледі:
.

(4.14)

Жанасу кернеуі, егер ол 50 В аспайтын болса, әдетте қауіпсіз деп
саналады.
Контурлы жерге тұйықтағыштың сыртында, сондай-ақ жеке
тұйықтағыштардың жанында потенциал күрт төмендейді және қадам кернеуі
(Uш) бұл аймақта қауіп төндіруі мүмкін. Қадам кернеуі - жердегі электродтан
жерге тұйықтағыштан таралатын ток өрісінде орналасқан, бір-бірінен 1 м
қашықтықтағы жер бетіндегі екі нүктенің (мысалы, 4.4б суреттегі B нүктесі
және C нүктесі) потенциалдық айырмасы және өрнек бойынша есептеледі:
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( 4.15)

4.4 сурет - Адамның жерге тұйықталған корпусқа (а) жанасу кернеуі
(Uж) және адамның ток I3 ағып жатқан жерге тұйықтағыштың (б) жанында
болған кездегі қадам кернеуі (Uқ)
Потенциалдарды теңестіру үшін, яғни потенциалдар айырымын
төмендету (қадамдық кернеу), жер бетінде немесе өткізгіш еденде жерге,
еденде немесе олардың бетінде төселген және жерге тұйықтау құрылғысына
жалғанған қорғаныс өткізгіштер қолданылады немесе жердің арнайы
жабындарын пайдаланады.
Электр жабдықтары корпустарының, олармен байланысты металл
конструкциялары мен негіздерінің потенциалдарын теңестіру электродтары
жерге қосылған немесе нөлденген жабдығы бар ғимараттың немесе
құрылыстың айналасында орналасқан контурлық жерге тұйықтау
құрылғысымен жүзеге асырылады. Контурлық жерге тұйықтаудың ішінде үйжайдың немесе алаңның еденінің астында контурдың электродтармен
дәнекерлеумен қосылған көлденең бойлық және көлденең электродтар
төселеді.
Егер жерге металл жолақтарды салса және оларды басқа жерге
тұйықтағыштармен жалғаса, онда олар жалпы потенциалға ие болады.
Сондықтан жерге тұйықтағыштардың орналасу шектерінде потенциалдар
айырымы, жанасу кернеуі және қадам кернеуі аз болады (4.3 сурет).
Сондай-ақ, адамдардың орналасу аймағын топыраққа қарағанда,
меншікті кедергісі үлкен болатын оқшаулағыш материалдардың көмегімен
жерден оқшаулауға болады.
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Осылайша, қажет болған жағдайларда қадам және жұмыс орындарында
жанасу кернеуін төмендету үшін қалыңдығы 0,1 - 0,2 м болатын
қиыршықтасты қабатпен себеді.
Әдетте, жоғары вольтты жабдық орналасқан ғимаратқа кіре берісте
негізгі жерге тұйықтағыштан 1,0 және 2,0 м қашықтықта өткізгіштерді төсейді
және оларды жерге тұйықтағышпен жалғайды.
Егер кернеу 42 В аспайтын болса, қадам кернеуі қауіпсіз деп саналады.
Іс жүзінде ол кернеуі 1000 В-тан асатын тораптарда адамдарға қауіп төндіреді.
Бұл жағдайда қадам кернеуінен қорғау үшін диэлектрик ботылар
қолданылады. Егер адам қадам кернеуіне түсіп кетсе, ол қауіпті аймақты
кішігірім қадамдармен немесе бір аяғымен секірумен дереу кетуі керек.
Жанасу кернеуі мен қадамдық кернеу аз болған сайын, электр
қондырғысы
пайдалану
үшін
қауіпсіз
болады.
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5 Электр желілеріндегі бейтарап режимдер
Торап сұлбасы, сәйкес және осы торапты қоректендіретін ток көзінің
бейтарап режимі технологиялық талаптарға, сондай-ақ қауіпсіздік шарттары
бойынша таңдалады.
1000 В дейінгі кернеуде үш фазалы желілердің екі сұлбасы
қолданылады: оқшауланған бейтарабы бар үш сымды және тұйық жерге
қосылған бейтарабы бар төрт сымды.
Технологиялық талаптар бойынша, әдетте, төрт сымды торапқа
артықшылық беріледі, себебі ол екі жұмыс кернеуін – сызықтық және фазалық
кернеуді пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, төрт фазалы 380 В тораптан
үш фазалы немесе бір фазалы күштік жүктемесін қоректендіреді, соның
ішінде фазалық сымдар арасындағы сызықты кернеуге 380 В дейін және
фазалық және бейтарап сымдар арасында жарықтандыруды қоса алғанда, яғни
220 В фазалық кернеуге дейін жеткізуге болады. Бұл ретте
трансформаторлардың аз санын, сымдардың аз қимасын және т. б. қолдану
арқылы электр қондырғысының айтарлықтай арзандауына қол жеткізіледі.
Қауіпсіздік шарттары бойынша екі сұлбаның бірін таңдау келесілерді
ескере отырып жүргізіледі: фазалық сымға жанасу шарттары бойынша желі
жұмысының қалыпты режимі кезеңінде әдетте оқшауланған бейтарабы бар
желі қауіпсіз, ал апаттық кезеңде – тұйық жерге қосылған бейтарабы бар желі
қауіпсіз.
Сондықтан оқшауланған бейтарабы бар тораптың қауіпсіздік шарттары
бойынша токтың зақымдану қаупі жоғары объектілерде және жерге қатысты
торап сымдарының оқшаулануының жоғары деңгейін ұстап тұру мүмкіндігі
болған және жерге қатысты сымдардың сыйымдылығы шамалы болған
жағдайларда қолданған жөн болады. Олар агрессивті ортаның әсеріне
ұшырамаған және электр техникалық персоналдың тұрақты қадағалауында
болатын салыстырмалы қысқа тораптар болып табылады. ЭҚЕ қауіпсіздіктің
жоғары талаптары кезінде (жылжымалы қондырғылар, шымтезек
әзірлемелері, шахталар және т.б.) оқшауланған бейтарабы бар үшфазалы үш
сымды тораптарды пайдалануды ұсынады.
Жерге терең тұйықталған бейтарабы бар (төрт сымды) тораптарды
сымдардың жақсы оқшаулануын қамтамасыз ету мүмкін емес жерде (жоғары
ылғалдылықтан, агрессивті ортадан, үлкен ұзындықтан және т.б.),
оқшауламаның зақымдануын тез табу немесе жою мүмкін болмаған кезде
немесе жерге тұйықталудың сыйымдылық токтары адам үшін қауіпті үлкен
мәндерге жеткен кезде қолдану керек.
Мұндай тораптарға мысал ретінде ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар торабы,
қалалық және ауылдық тораптар, электр станциялардың жеке тұтыну
тораптары және т.б. жатады.
1 кВ жоғары кернеу кезінде бейтараптау режимін таңдау бойынша
технологиялық талаптар бірқатар жағдайларға, оның ішінде бейтараптау
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режимінің ішкі асқын кернеулердің сипаты мен деңгейіне әсер етуіне
байланысты болады.
Бейтарабы оқшауланған жүйеде фазалардың біреуінің доғалық жерге
тұйықталуы кезінде, бейтарап потенциалы
=0 болатын тораптың қалыпты
жұмыс режимінен,
~Uф болатын жерге тұйықталған фазасы бар режимге
көшу, жиілігі индуктивтілік және сыйымдылық жүйесіне тәуелді болатын
тербелістердің бәсеңдеуі нәтижесінде болады.
Доғалық токтың нөлдік мәні арқылы өтуі доғаның үзілуіне алып келуі,
одан кейін жоғары кернеу кезінде оны жануы мүмкін. Бұл процесс жарамды
фазаларда асқын кернеуді тудырады, ол фазалық кернеуден 3-4 есе асып
кетеді және оқшауламаның тесілуін немесе жабылуын, яғни фазалардың өзара
немесе жерге тұйықталуын тудыруы мүмкін.
Осы асқын кернеулерден оқшаулаудың қауіптілігі олардың өте ұзақ
болуы және атмосфералық асқын кернеу кезіндегідей тораптың жеке бөлігін
қамтымайды, бүкіл электрлік байланыстағы торапты қамтиды. Нәтижесінде,
оқшаулама әлсіреген жерлерде жаңа (қосарланған деп аталатын) жерге
тұйықталу пайда болады, бұл өз кезегінде асқын кернеудің деңгейін
арттырады.
Күйге келтірілген индуктивтіліктер арқылы жерге тұйықталған
бейтарабы бар тораптарда, жерге доғалық тұйықталу асқын кернеуі 3Uф
кернеуден аспайды және бұл оқшаулау үшін ерекше маңызды, әдетте жарты
периодтан аспайды.
Активті кедергі арқылы жерге тұйықталған бейтарабы бар тораптарда
фазаның жерге тұйықталуы релелік қорғаныс арқылы зақымданған аймақты
тез ажыратады және ұзақ асқын кернеулерді тудырмайды.
Осылайша, ток көзінің бейтарабын жерге тұйықтау - жерге доғалық
тұйықталу кезінде, ішкі асқын кернеулерді оқшаулағышы үшін қауіптің пайда
болуын ескертетін тиімді шара.
Осыған сәйкес және басқа да жағдайларды ескере отырып, кернеуі 110
кВ және одан жоғары үшфазалы тораптар үшін, ЭҚЕ ұйғарымы бойынша
тиімді бейтараптың жерге тұйықталуы деп аталады, яғни төмен кедергі
арқылы жерге тұйықтау, бір немесе екі фазасының жерге тұйықталуы
жағдайында, жерге тұйықталу орнындағы жерге қатысты зақымдалмаған
фазалардың кернеуі 1,4Uф аспайды.
Кернеуі 1 кВ-тан жоғары және 35 кВ-қа дейінгі тораптар үшін Ережемен
оқшауланған бейтарап жұмыс режимі белгіленген, яғни жерге тұйықтау
құрылғысына қосылмаған немесе оған сигнал беру, өлшеу, қорғау аспаптары,
жерге тұйықтау доға сөндіргіш реакторлар және оларға ұқсас үлкен кедергілі
құрылғылар арқылы жалғанған жұмыс режимі белгіленген.
1кВ-тан жоғары кернеулі тораптардағы қауіпсіздік шарттары бойынша,
жерге тұйықталған бейтараптың артықшылығы бар, бірақ мұндай желілерде
сымдардың жерге қатысты үлкен сыйымдылығына байланысты олардың
оқшауламасының қорғаныстық рөлі толығымен жоғалады және оқшауланған
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немесе жерге тұйықталған бейтараппен желі сымына жанасу адамға бірдей
қауіпті болады.
Кернеуі 1кВ жоғары бейтарабы оқшауланған тораптарда фазасының
доғалық жерге тұйықталу кезінде, жерге тұйықталу орындарының
айналасында жоғары потенциалдар мен потенциалдар айырмасы пайда
болады және ұзақ уақыт болады, яғни адамдар үшін қауіпті үлкен жанасу
және қадам кернеулері болады. Жерге тұйықталған бейтарап болған жағдайда,
зақымдалған учаске релелік қорғаныспен тез ажыратылады және сол арқылы
пайда болған қауіп жойылады.
Жерге фазаның тұйықталуы кезінде туындайтын қауіптілікті азайту
мақсатында, қолданыстағы ЭҚЕ оқшауланған бейтарабы бар 1кВ жоғары
тораптарда жерге тұйықталуды тез табу мүмкіндігін қарастыруды талап етеді.
Бұдан басқа, оқшауланған бейтарабы бар 1кВ жоғары желілер бойынша
электр энергиясымен қоректенетін объектілерде белгілі бір себептермен жерге
тұйықталу ықтималдығы жоғары болған жағдайларда (шымтезек әзірлемелері,
жылжымалы қосалқы станциялар мен механизмдер және т.б.), бұл желілер
ажыратуға әрекет ететін жерге тұйықталудан қорғаныспен жабдықталады
(барлық электрлік байланысқан торап бойынша).
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6 Электр тораптарыың қауіптілігін талдау
Электр соққысының нәтижесінде адамның токпен зақымдануының
барлық жағдайлары, яғни адам арқылы токтың өтуі, оның электр тізбегінің
арасында біраз кернеу бар кем дегенде екі нүктесіне жанасу салдары болып
табылады. Мұндай жанасудың қауіптілігі адам денесі арқылы өтетін ток I h,
немесе оның кернеуімен бағаланады, яғни жанасу кернеуі Uж, бірқатар
факторларға байланысты: адамды электр тізбегіне қосу сұлбасы, тораптың
кернеуі, тораптың өзінің сұлбасы, оның бейтарабының режимі, ток өткізгіш
бөліктердің жерден оқшаулану дәрежесі, сондай-ақ ток өткізгіш бөліктердің
жерге қатысты сыйымдылығы және т.б.
Осылайша, көрсетілген қауіп бір мәнді емес: бір жағдайда адамның
электр тізбегіне қосылуы ол арқылы шағын токтардың өтуімен қатар жүреді
және қауіпсіз болады, ал басқа жағдайда токтар адамның өлімге ұшырауына
әкеп соқтыратын үлкен мәндерге жетуі мүмкін болады.
Электр тораптарының қауіптілігін талдау электр тораптары мен электр
қондырғыларын пайдалану кезінде, әр түрлі жағдайларда адам денесі арқылы
өтетін токтың мәнін анықтаудан тұрады. Сондай-ақ, талдау желінің әр түрлі
факторлары мен параметрлерінің зақымдану қаупіне әсерін бағалау міндетін
алға қояды. Адамның электр тогымен зақымдануы тоқ өткізгіш бөліктерге екі
фазалық және бір фазалық жанасу кезінде, кернеуі бар жерге тұйықталған ток
өткізгіш емес бөліктерге жанасу кезінде және қадамдық кернеуге қосылған
кезде басталуы мүмкін.
Ток өткізгіш бөліктерге екі фазалы жанасу кезінде зақымдау тогының
мәні тек желінің кернеуіне және адамның кедергісіне байланысты
болғандықтан, ол осы талдауда қарастырылмайды. Фазалық сымға жанасуды
толық емес жерге тұйықталу ретінде қарастыруға болады, әрі үш фазалық
торапта адам денесі арқылы өтетін токтың мәні қоректендіру көзінің
бейтарабының режиміне тәуелді болады. Кернеуі бар немесе қадамдық
кернеуге түскен жерге тұйықталған корпусқа жанасқан адам арқылы өтетін
ток, (4.11) және (4.13) сәйкес, жерге тұйықталу тогына тәуелді болады.
Жерге электрлік тұйықталу - бұл тоқ өткізгіш бөлікті тікелей жерге
немесе тоқ өткізбейтін жерден оқшауланбаған өткізгіш құрылымдармен,
заттармен кездейсоқ электрлік жалғануы.
Жерге тұйықталу тогы - жерге тұйықталу орны арқылы өтетін ток, ол өз
кезегінде, фазалардың біріне жанасқан адам арқылы өтетін ток сияқты сол
параметрлеріне және ең алдымен бейтараптың режиміне тәуелді болады.
Қорек көзінің бейтарабы оқшауланған және терең жерге тұйықталған болады.
Оқшауланған бейтарап деп жерге тұйықтау құрылғысына қосылмаған
немесе тораптың сыйымдылық тогын өтейтін аппараттар арқылы қосылған
трансформатордың
немесе
генератордың
бейтарабы,
кернеу
трансформаторлары және үлкен кедергісі бар басқа да аппараттар аталады.
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Жерге тұйықталған бейтарап деп жерге тұйықтағыш құрылғыға тікелей
немесе аз кедергі арқылы (ток трансформаторы және т.б.) қосылған
трансформатордың немесе генератордың бейтарабы аталады.
6.1 Торап жұмысының қалыпты режимі
z0 кедергісі, фазаларының оқшаулама кедергілерімен r1,r2 ижәне r3 және
жерге қатысты фазалардың сыйымдылықтары C1 ,C2 және C3 арқылы (6.1
сурет) бейтарабы жерге тұйықталған электр торабының фазалық сымына
кедергісі Rh болатын адамның жанасуын қарастырайық.

6.1 сурет – Адамның фазалық сымға жанасуы
Торапты симметриялық деп есептегенде (r1 = r2 = r3 = r, C1 = C2 = C3 = C),
түрлі бейтарапты режимдеріндегі тораптың баламалы (эквивалентті)
сұлбаларын аламыз (6.3 сурет). Бұл жағдайда U1 = U2 = U3 = Uэкв = Uф; rэкв =
r/3; Cэкв = 3C. Бейтарабы оқшауланған торап үшін (z0 →∞), адам арқылы ток
өрнектеледі (6.3, б сурет):
(6.1)

6.2 сурет – Тораптың баламалы (эквивалентті) сұлбасы
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а - бейтараптың жерге тұйықтағышының кедергісі z0; б - оқшауланған
бейтарап; в – терең жерге тұйықталған бейтарап, мұнда z=1/(1 r+jωC) - жерге
қатысты өткізгіштің толық кедергісі (оқшаулама кедергісі)
6.3 сурет – Симметриялы тораптың баламалы (эквивалентті) сұлбасы
Қысқа тораптары үшін, мысалы, әуе желілері, C= 0 кезінде адам арқылы
өтетін ток фазалық өткізгіштердің оқшаулама кедергісімен анықталады.
(6.2)
Жерге қатысты өткізгіштердің үлкен сыйымдылығымен сипатталатын
кабель желілері үшін r →∞, адам арқылы өтетін ток тең болады:
(6.3)

Бейтарабы терең жерге тұйықталған торап үшін, бейтарабының жерге
тұйықтағыш кедергісі (r0) аз болғанда, адам арқылы өтетін ток оқшаулағыш
кедергісіне тәуелді емес (3.3, в сурет), өйткені ол r0 кедергісімен шунтталады.
Сонда
(6.4)
Сонымен, бейтарабы оқшауланған тораптарда адам арқылы ток
оқшаулама кедергісінің артуымен азаяды (6.1), ал бейтарабы терең жерге
тұйықталған тораптарда ток Ih адамның кедергісіне ғана байланысты болады
(6.4). Желінің қолайсыз параметрлері кезінде адам арқылы токты адамның
кедергісін жоғарылату арқылы (6.4 сурет), сондай-ақ жерге тұйықтауды
қолдану арқылы шектеуге болады.
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6.4 сурет - Адам арқылы ток өтетін тізбектің кедергісін

, арттыру

6.2 Торап жұмысының апаттық режимі
Фазаны жерге немесе жерге тұйықталған корпусқа тұйықтаған кезде
жарамды фазаларға жанасу бейтараптандырудың кез келген режимінде
қауіпті. Апаттық режимде фазалардағы кернеу U1з, U2з, U3з. бейтарабы
оқшауланған тораптарда жерге тұйықтағыштың кедергісі r3, ал сәйкесінше
кернеуі U1з аз болғандықтан, жарамды фазалардағы кернеу сызықтық кернеуге
дейін жоғарылайды, яғни U2з=U3з =√3Uф және адам арқылы ток өседі.
(6.5)
Бейтарабы жерге тұйықталған тораптарда жарамды фазалардағы
кернеудің абсолютті шамасы векторлық диаграммадан анықталады (6.5
сурет).

6.5 сурет - 1-фазаның жерге тұйықталуы кезінде бейтарабы жерге
тұйықталған желі үшін векторлық диаграмма
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Бейтарап нүктедегі (U0) және нөлдік өткізгіштегі кернеу тең

.

болғанда, онда
Үшбұрыштан

табамыз:
(6.6)

немесе,

болғанда:
(6.7)

Екі шеткі жағдайды қарастырайық:
1)

онда

2)

онда

и
и

Осылайша,
және
фазалардағы
кернеу

арасындағы кез келген арақатынаста жарамды
теңсіздікпен
анықталатын
болады:
Сонымен қатар, егер электр қондырғылары
корпустарының бір бөлігі нөлдік өткізгішпен жалғанса, яғни нөлденсе, ал
тұйықталу нөлдік өткізгішке қосылмаған жерге тұйықталған корпусқа орын
алса, онда нөлденген корпустарда қауіпті кернеу болады. Мысалы, r0 = r3
кезінде, бейтарап кернеуі

нөлдік өткізгішімен жалғанған электр

қондырғылардың корпусында да осындай кернеу болады.
6.3 Оқшауланған және терең жерге тұйықталған бейтараптармен
тораптардағы жерге тұйықтаудың қорғаныс қасиеттерін салыстыру
TT және IT жерге тұйықтау жүйелерімен үшфазалы тораптардың
мысалында қорғаныс қасиеттерін қарастырайық (6.5 сурет, 6.6 сурет).
Электр қондырғысының жерге тұйықталған корпусына фазаны
тұйықтаған кезде онда
кернеу жерге тұйықтағыштың потенциалына
тең болады және кез келген жағдайларда фазалық кернеуден аз болады.
Жерге тұйықталған корпусындағы кернеу жерге тұйықтағыш арқылы өтетін
тұйықталу тогымен
және жерге тұйықтау кедергісімен
анықталады,
яғни:
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(6.8)

6.6 сурет - ТТ жүйесінде бейтарабы терең жерге тұйықталған тораптағы
және IТ жүйесінде бейтарабы оқшауланған тораптағы жерге тұйықталған
корпусқа фазаның тұйықталуы
I3 шамасы электр желісінің бейтараптандыру режиміне байланысты
болады (6.6 сурет). (6.4) және (6.2) формулаларға ұқсас формулаларды
пайдалана отырып, біз бейтарабы терең жерге тұйықталған тораптар үшін
аламыз:
(6.9)
бейтарабы оқшауланған тораптар үшін (IT жүйесі):
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(6.10)
Бейтараптың жерге тұйықтағышының кедергісі оқшаулама кедергісіне r
қарағанда аз, сондықтан ток, ал оған сәйкес бейтарабы терең жерге
тұйықталған тораптың корпусындағы кернеу бейтарабы оқшауланған
тораптағыға қарағанда әлдеқайда көп болады. Сонымен қатар, корпустағы
кернеу r0 және r3 кедергілерінің ара қатынасына тәуелді болады. Мысалы, r3
қатысты r0 азайған кезде (6.8) және (6.9) формулаларға сәйкес корпуста кернеу
өседі. Көрсетілген кемшіліктерге байланысты жерге тұйықтау кернеуі 1000 В
дейінгі бейтарабы терең жерге тұйықталған тораптағы қорғаныстың негізгі
шарасы ретінде қолданылмайды.
Сондықтан, егер бейтарабы оқшауланған торапта қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін электр қондырғыларының корпусын жиі жерге тұйықтау
және оқшауламаның жоғары кедергісін қамтамасыз ету жеткілікті болса, онда
бейтарабы терең жерге тұйықталған торапта зақымдалған электр
қондырғысының тораптан автоматты ажыратылуын қамтамасыз ету керек. TN
жүйесі үшін мұндай ажыратуға нөлдеу мен қорғаныстық ажырату
құрылғыларын қолдану арқылы, ал TT жүйесі үшін қорғаныстық ажырату
құрылғыларын міндетті түрде қолдану арқылы қол жеткізіледі.
Бейтарабы оқшауланған торапта жерге тұйықталу тогы жерге
тұйықтағыштың кедергісін азайту кезінде іс жүзінде жоғарыламайды, себебі r
›› r3. Сондықтан мұндай желілерде жерге тұйықтау негізгі қорғаныс шарасы
ретінде қолданылады және қорғаныстық жерге тұйықтау деп аталады.
IT жүйесінде ашық өткізгіш бөліктердің қорғаныстық жерге тұйықтау
үшін қолданылатын жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі шартқа сәйкес
болуы тиіс:
,

(6.11)

мұндағы: r3 - жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі, Ом;
Uпр - жанасу кернеуі, мәні 50 В тең қабылданады;
I3 - жерге тұйықталудың толық тогы, А.
Әдетте, жерге тұйықтау құрылғысының кедергісінің мәні 4 Омнан кем
емес болуы талап етілмейді. Егер жоғарыда келтірілген шарт сақталса, ал
генераторлардың немесе трансформаторлардың қуаты 100 кВА-дан аспайтын
болса, оның ішінде параллель жұмыс істейтін генераторлардың немесе
трансформаторлардың жиынтық қуаты болғанда, 10 Ом-ға дейін жерге
тұйықтау
құрылғысының
кедергісіне
рұқсат
етіледі.
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7 Электр қондырғыларын пайдаланудың жалпы ережелері
Электр қондырғылары - электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, тас,
таратуға, анформациялауға,таратуға және оны энергияның басқа түріне
түрлендіруге арналған машиналардың, аппараттардың, желілер мен қосалқы
жабдықтардың (құрылымдармен және олар орналасқан үй-жайлармен бірге)
жиынтығы.
Электр қауіпсіздігі шарттарына сәйкес электр қондырғылары кернеуі
1000 В дейінгі электр қондырғыларына және 1000 В жоғары электр
қондырғыларына (кернеудің ағымдағы мәніне сәйкес) бөлінеді.
7.1 Электр қондырғыларының және қоршаған ортаның жіктелуі
Ашық немесе сыртқы электр қондырғылары - бұл ғимараттар
атмосфералық әсерден қорғалмаған электр қондырғылары.
Тек қорғандармен, тор қоршауларымен және т.б. қорғалған электр
қондырғылары сыртқы болып саналады.
Жабық немесе ішкі электр қондырғылары - бұл ғимарат ішінде
орналасқан, оларды атмосфералық әсерден қорғайтын электр қондырғылары.
Ағымдағы электр қондырғылар - бұл толық немесе ішінара қуатталған
немесе кез келген уақытта коммутациялық жабдықты қосу арқылы немесе
электромагниттік индукция әсерінен қуатталатын қондырғылар немесе
олардың бөлімдері.
Электр қондырғыларындағы жұмыстың электр қауіпсіздігі көптеген
факторларға байланысты: бөлменің ылғалдылығы, оның температурасы, ток
өткізгіш ортаның құрамы (металл массасы, қышқылдар мен тұздардың
ерітіндісі) және т.б.
Электрлік жайлар - бұл электр қондырғылары орналасқан білікті мамандарға
қол жетімді жайлар немесе мысалы,қоршалған бөліктер, торлар, жайлар.
Құрғақ жайлар дегеніміз - салыстырмалы ылғалдылығы 60% аспайтын
жайлар. Мұндай жайларда төменде көрсетілген жағдайлар болмаған жағдайда,
олар қалыпты жайлар деп аталады.
Дымқыл жайлар - булар немесе бу ылғалдары аз уақыт ішінде аз ғана
уақыт ішінде шығарылатын, салыстырмалы ылғалдылық 60% -дан асады,
бірақ 75% -дан аспайтын жайлар.
Ылғалды жайлар деп ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75% -дан
асатын жайлар деп аталады.
Аса ылғалды жайлар деп ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 100% ға жақын жайлар (төбе, қабырға, еден және жайдағы заттар ылғалмен
жабылған) деп аталады. Ыстық жайлар деп әртүрлі жылу сәулелерінің
әсерінен температура тұрақты немесе мезгіл-мезгіл (1 тәуліктен астам) +35 0С
асатын жайлар деп аталады, (мысалы, кептіргіштері бар, кептіргіш және
күйдіру пештері, қазандықтар және т.б. бар жайлар).
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Шаңды жайлар деп өндіріс жағдайлары бойынша технологиялық шаң
бөлінетін жайлар деп аталады, шаң сымдарда тұрып, машиналардың,
аппараттардың және т. б. ішіне кіріп кетуі мүмкін. Шаңды жайлар ток
өткізетін шаңы бар жайларға және өткізбейтін шаңы бар жайларға бөлінеді.
Химиялық белсенді немесе органикалық ортасы бар жайлар деп тұрақты
немесе ұзақ уақыт бойы агрессивті булар, газдар, сұйықтықтар бар, электр
жабдығының оқшауламасы мен ток өткізгіш бөліктерін бұзатын шөгінділер
немесе зең пайда болатын жайлар аталады .
Адамдардың электр тогымен зақымдану қаупі бойынша ажыратылады:
1) Қауіптілігі жоғары немесе аса қауіптілікті тудыратын шарттар жоқ
жайлар жоғары қауіптіліксіз жайлар деп аталады.
2) Қауіптілігі жоғары, онда жоғары қауіп тудыратын мынадай
жағдайлардың бірі болуымен сипатталатын жайлар:
- ылғалдылық немесе ток өткізетін шаң;
- ток өткізетін едендер (металл, жер, темір-бетон, кірпіш және т. б.) ;
- жоғары температура;
- бір жағынан ғимараттардың металл құрылымдарына, технологиялық
тетіктерге, аппараттарға және т.б. жермен қосылыстары бар, екінші жағынан
электр жабдықтарының металл корпустарына адамның бір мезгілде жанасу
мүмкіндігі.
3) Ерекше қауіп тудыратын мынадай жағдайлардың бірі болуымен
сипатталатын аса қауіпті үй-жайлар:
- аса ылғалдылық;
- химиялық белсенді немесе органикалық орта;
- бір мезгілде екі немесе одан да көп жоғары қауіптілік шарттары.
4) Сыртқы электр қондырғыларын орналастыру аумақтары адамдардың
электр тоғымен зақымдану қаупіне қатысты аса қауіпті жайларға
теңестіріледі. Аса қауіпті жайларда өндіріс жағдайлары бойынша тұрақты
немесе ұзақ уақыт бойы бу сақталады немесе электр жабдығының ток өткізгіш
бөліктерін оқшауламаға зақымданушы әсер ететін шөгінділер түзіледі.
Жарылыс қаупі бар аймақ - жарылыс қаупі бар қоспалар бар немесе
пайда болуы мүмкін жай немесе сыртқы қондырғыдағы шектеулі кеңістік.
Жарылыс қаупі бар қоспа - жанғыш газдардың ауамен қоспасы, тез
тұтанатын сұйықтықтар буларының, жанғыш шаңдардың немесе тұтанудың
төменгі концентрациялық шектері 65 г/м аспайтын талшықтардың, олардың
ауада тұру жағдайына көшуі кезінде, ол белгілі бір концентрацияда
жарылыстың бастамашылық көзі пайда болған кезде жарылуы мүмкін.
Тез тұтанатын сұйықтық (ТЖС) - тұтану көзін жойғаннан кейін
өздігінен жануға қабілетті және тұтану температурасы 61 0С жоғары емес
сұйықтық. Тұтану температурасы 61 0С аспайтын, ал бу қысымы 20 0С
температурада 100 кПа-дан кем (1 ат-қа жуық) болатын тез тұтанатын
сұйықтық (ТЖС) жарылыс қаупі бар ТЖС-қа жатады.
Жарылыс қаупі бар аймақтардың жіктелуі төменде келтірілген.
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В-1 класты аймақтар – жеткілікті мөлшерде және жанғыш қасиеттері
бар, қалыпты жұмыс режимі кезінде ауамен жарылыс қаупі бар қоспалар түзуі
мүмкін, мысалы, технологиялық аппараттарды тиеу немесе түсіру, ашық
ыдыстардағы ТЖС сақтау немесе құю кезінде және т. б. жанғыш газдар
немесе ТЖС булары бөлінетін жайларда орналасқан аймақтар.
В-1а класты аймақтар - қалыпты пайдалану кезінде жанғыш газдардың
(тұтанудың төменгі концентрациялық шегіне қарамастан) немесе ауамен ТЖС
буларының жарылыс қаупі бар қоспалары түзілмейтін жайларда орналасқан
аймақтар, олар авариялар немесе ақаулар нәтижесінде ғана мүмкін болады.
В-1б класты аймақтар - қалыпты пайдалану кезінде жарылу қаупі бар
қоспалар немесе ауамен ТЖС булары түзілмейтін, тек авариялар немесе
ақаулар нәтижесінде ғана мүмкін болатын жайларда орналасқан аймақтар,
және келесі ерекшеліктердің бірімен ерекшеленеді:
1) осы аймақтардағы жанғыш газдар тұтанудың жоғары төменгі
концентрациялық шегі (15% және одан да көп) және МЕМСТ 12.1005-88
кезінде шекті рұқсат етілген концентрациялар кезінде өткір иісі (мысалы,
аммиакты компрессорлық және тоңазытқыш абсорбциялық қондырғылардың
машина залдары);
2) технологиялық процестің шарттары бойынша үй-жайдың бос
көлемінің 5% - ынан асатын көлемде жарылыс қаупі бар қоспаның түзілуіне
жол бермейтін газ тәріздес сутегінің айналысына байланысты өндіріс
жайларының тек жайдың жоғарғы бөлігінде ғана жарылыс қаупі бар аймағы
болады. Жарылыс қаупі бар аймақ еден деңгейінен есептегенде, үй-жайдың
жалпы биіктігінің 0,75 белгісінен шартты түрде қабылданады, бірақ кран
жолынан жоғары емес, егер мұндай болса (мысалы, су электролизінің жайы,
тартқыш және стартерлік аккумуляторлық батареялардың зарядтау
станциялары). Бұл электр машиналық жайды сору желдеткішімен қамтамасыз
ету шартымен сутегімен салқындатылатын турбогенераторлары бар электр
машиналық жайларға қолданылмайды; бұл электр машиналық жайлардың
қалыпты ортасы болады.
В-1б класына сондай-ақ жанғыш газдар мен ТЖС жайдың бос көлемінің
5% - ынан асатын көлемде жарылыс қауіпті қоспаларды жасау үшін
жеткіліксіз аз мөлшерде болатын және жанғыш газдармен және ТЖС-мен
жұмыс ашық отты қолданбай жүргізілетін зертханалық және басқа да жайлар
жатады. Егер жанғыш газдармен және ТЖС-мен жұмыс сору шкафтарында
немесе сору шатырының астында жүргізілсе, бұл аймақтар жарылыс қаупі бар
аймақтарға жатпайды.
В-Іг класының аймақтары - сыртқы қондырғылардың кеңістіктері:
құрамында жанғыш газдар немесе ТЖС бар техникалық қондырғылардың
(сыртқы аммиакты компрессорлық қондырғыларды қоспағанда), ТЖС немесе
жанғыш газдары (газгольдерлер) бар жер үсті және жер асты
резервуарларының, ТЖС төгуге және құюға арналған эстакадалардың, ашық
мұнай аулағыштардың, қалқымалы мұнай пленкасы бар тұндырғыш
тоғандардың және т. б.
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В-Iг класының аймақтарына сондай-ақ мыналар жатады: Сыртқы
қоршаулардың артындағы ойықтардың кеңістіктері, В-1, в-1а, ВІІ класты
жарылыс қауіпті аймақтары бар үй-жайлардың конструкциялары (әйнек
блоктары толтырылған терезе ойықтары қоспағанда); сыртқы қоршау
конструкцияларының жанындағы кеңістіктер, егер оларда кез келген сыныпты
жарылыс қаупі бар аймақтары бар үй-жайлардың сору желдеткіші
жүйелерінен ауаны шығаруға арналған құрылғылар орналасқан болса немесе
егер олар сыртқы жарылыс қауіпті аймақ шегінде болса; жанғыш газдары мен
ТЖС бар сыйымдылықтар мен технологиялық аппараттардың сақтандыру
және тыныс алу клапандарындағы кеңістік.
Сыртқы жарылу қаупі бар қондырғылар үшін В-Іг класының жарылу
қаупі бар аймағы:
а) В-1, в-1а және ВІІ класты жарылыс қауіпті аймақтары бар
жайлардың сыртқы қоршау конструкцияларынан кейінгі ойықтардан
көлденең және тігінен 0,5 м;
ә) жанғыш газдары немесе ТЖС бар сыйымдылықтар мен
технологиялық аппараттардың сақтандыру және тыныс алу клапандарынан
лақтыруға арналған құрылғыдан көлденең және тігінен 5 м, ғимараттардың
қоршау конструкцияларында орналасқан кез келген класты жарылыс қаупі бар
аймақтары бар жайлардың сору желдеткіші жүйелерінен ауаны шығаруға
арналған құрылғылардан;
б) ТЖС немесе жанғыш газдары (газгольдерлер) бар резервуарлардан
көлденең және тігінен 8 м);
в) ашық төгу және ТЖС құюы бар эстакадаларға арналған ашық төгу
және құю орнынан көлденең және тігінен 20 м.
Шектерінде электр жабдығы тиісті санаттар мен жарылыс қаупі бар
қоспаның топтары үшін жарылыстан қорғалған болуы тиіс бекіту арматурасы
мен құбырлардың фланецтік қосылыстарынан көлденең және тігінен 3 м
дейінгі шектегі аймақтарды қоспағанда, жабық төгу-құю құрылғылары бар
эстакадалар, жанғыш газдарға және ТЖС құбырларына арналған эстакадалар
мен тіректер жарылыс қаупі бар эстакадаларға жатпайды.
В-II класты аймақтар - қалыпты жұмыс режимі кезінде ауамен жарылу
қаупі бар қоспалар түзуге қабілетті осындай мөлшерде және қасиеттері бар
жанатын шаңдар немесе талшықтар қалқымалы күйге ауысатын үй-жайларда
орналасқан аймақтар.
В-ІІа класты аймақтар - В-ІІ класты аймағының қауіпті жай-күйі
қалыпты пайдалану кезінде орындары жоқ, тек авариялар немесе ақаулар
нәтижесінде болуы мүмкін жайларда орналасқан аймақтар.
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7.2 Электр қауіпсіздігін техникалық тәсілдермен және құралдармен
қамтамасыз ету
Әдістер мен құралдардың жіктелуі.
Ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасудан қорғауды қамтамасыз ету
үшін келесі әдістер мен құралдар қолданылады:
- қорғаныс қабықтары;
- қорғау қоршаулары (уақытша немесе тұрақты);
- ток жүретін бөліктердің қауіпсіз орналасуы;
- ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау (жұмыс, қосымша, күшейтілген, екі
есе);
- жұмыс орнын оқшаулау;
- аз кернеу;
- қорғаныс өшіру;
- ескерту дабылы, бұғаттау, қауіпсіздік белгілері.
Оқшауламаның зақымдануы нәтижесінде кернеуде болуы мүмкін
металл тоқ өткізбейтін бөліктерге жанасу кезінде электр тогының
зақымдануынан қорғауды қамтамасыз ету үшін келесі әдістерді қолданады:
- қорғаныстық жерге тұйықталу;
- нөлдеу;
- потенциалдытеңестіру;
- қорғаныс сымдары жүйесі;
- қорғаныстық өшіру;
- ток өткізбейтін бөліктерді оқшаулау;
- тораптың электрлік бөлінуі;
- аз кернеу;
- оқшаулауды бақылау;
- жерге тұйықталу токтарын өтеу;
- жеке қорғаныс құралдары.
Техникалық тәсілдер мен құралдар оңтайлы қорғаныс қамтамасыз
етілетіндей бөлек немесе бір-бірімен үйлесімде қолданылады. Электр
қауіпсіздігі шараларына қатысты электр қондырғылары былайша бөлінеді:
- тиімді жерге тұйықталған бейтарабы бар желілердегі кернеуі 1 кВ
жоғары электр қондырғылары (жерге тұйықталу токтары үлкен, 500 А астам);
- оқшауланған бейтарабы бар тораптардағы 1 кВ жоғары электр
қондырғылары (жерге тұйықталу токтары шағын, 500 А аз);
- тұйық жерге қосылған бейтарабы бар 1 кВ жоғары электр
қондырғылары;
- оқшауланған бейтарабы бар 1 кВ дейінгі электр қондырғылары.
Қолдану шарттары. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық
тәсілдер мен қорғаныс құралдары, есепке ала отырып қолданылуы тиіс:
а) номиналды кернеу, электр қондырғы тогының түрі мен жиілігі;
ә) электрмен жабдықтау тәсілі (стационарлық тораптан, электр
энергиясымен қоректендірудің автономды көзінен);
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б) электр энергиясымен қоректену көзін бейтараптау (орташа нүкте)
режимі (оқшауланған, жерге тұйықталған бейтарап);
в) орындау түрі (стационарлық, жылжымалы, тасымалданатын);
г) сыртқы орта жағдайы:
- аса қауіпті жайлар;
- қауіптілігі жоғары жайлар ;
- қауіптілігі жоғары емес жайлар;
- ашық ауада;
ғ) ток өткізгіш бөліктерде немесе оған жақын жерде жұмыс жүргізілуі
тиіс болған кезде, кернеуді өшіру мүмкіндігі;
е) адамның ток тізбегінің элементтеріне жанасуының ықтимал сипаты;
- бір фазалы (бір полюсті) жанасу;
- екі фазалы (екі полюсті) жанасу;
- кернеудегі металл тоқ өткізгіш бөліктерге жанасу;
ж) тоқ өткізгіш бөліктерге кернеу болғанда, аз қашықтыққа немесе
токтың ағу аймағына түсу кезінде, тоқ өткізгіш бөліктерге жақындау
мүмкіндігі;
з) жұмыс түрлерін: электр қондырғылары орналасқан аймақта, оның
ішінде электр берудің әуе желілері аймағында жүзеге асырылатын электр
қондырғыларын монтаждау, баптау, сынау, пайдалану, жөндеу.
Жерге тұйықталған бейтарабы бар электр қондырғыларында жерге
тұйықталған бөліктерге тұйықталу кезінде, тораптың зақымдалған
учаскелерін ажыратудың ең аз уақытымен сенімді автоматты түрде ажырату
қамтамасыз етілуі тиіс.
Осы мақсатта кернеуі 1 кВ дейінгі тұйық жерге тұйықталған бейтарабы
бар электр қондырғыларында, сондай-ақ тұйық жерге тұйықталған орта
нүктесі бар тұрақты токтың үш сымды тораптарында электр қондырғылары
корпустарының электр қондырғысының жерге тұйықталған бейтарабы бар
металл байланысы міндетті түрде болуы қажет.
Трансформатордың бейтарабымен металл байланысы жоқ электр
жабдықтарының корпустарын жерге тұйықтауды қолдануға тыйым салынады.
Айнымалы токтың төрт сымды желілерінде немесе тұрақты токтың үш
сымды желілерінде міндетті түрде бейтараптың тұйық жерге қосылуы қажет.
0,5 немесе 0,66 кВ номиналды кернеу кезінде үш фазалы токты электр
қондырғыларында бейтарап оқшаулануы тиіс.
Оқшауланған бейтарабы бар электр қондырғыларын қауіпсіздіктің
жоғары талаптары кезінде және электр қондырғыларында желі оқшаулануын
және сақтандырғыштардың бүтіндігін бақылау қамтамасыз етілген жағдайда
қолдану қажет, персоналдың жерге тұйықталуды тез табуы және оларды тез
жою, немесе жерге тұйықталу кезінде учаскені автоматты түрде ажырату
жағдайда қолдану қажет.
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7.3 Электр қондырғыларын оқшаулау
Электр техникалық қондырғыларды пайдалану барысында оқшаулама
ескіреді, соның нәтижесінде оның аса маңызды қасиеттері өзгереді.
Оқшауламаның ескіруін тудыратын негізгі себептер:
- жұмыс және іске қосу токтарымен, қысқа тұйықталу токтарымен (ҚТ),
бөгде көздерден, күн сәулесінен және т. б. жылулықпен қыздыру;
- ток өткізгіштер арасындағы электромагниттік өзара әрекеттесу
нәтижесінде оқшаулама ұшырайтын динамикалық күш;
- коммутациялық және атмосфералық асқын кернеу.
Коммутациялық асқын кернеу деп белгілі бір коммутация немесе
зақымданудан туындаған фазалық немесе фаза аралық асқын кернеу
түсініледі. Мұндай кернеудің ұзақтығы аз және әдетте тез өшеді.
Атмосфералық асқын кернеу - бұл найзағай разрядынан туындаған
желінің осы нүктесіндегі фазалық немесе фаза аралық асқын кернеу. Асқын
кернеулер әдетте тораптың қосылуы, қысқа тұйықталу пайда болуы және
ажыратылуы, сыйымдылық токтардың коммутациясы, шағын немесе орташа
индуктивті токтар, жүктеме түсіру, найзағай разрядтары кезінде пайда
болады.
Оқшаулаудың қызмет ету мерзіміне, мысалы, сымдар мен кабельдердің
рұқсат етілген радиусынан аз майысуынан туындайтын түрлі механикалық
зақымданулар, сымдар мен кабельдерді төсеу кезінде шамадан тыс созылатын
күштер, діріл және т.б. үлкен әсер етеді. Оқшауламаның күйіне ортаның
шаңмен ластануы айтарлықтай әсер етеді.
Теңіз маңындағы аймақтарда тұздармен және олардың қосылыстарымен
қаныққан ылғалды теңіз ауасы айтарлықтай әсер етеді, бұл коррозия
процестерінің күрт үдеуіне және оқшаулама кедергісінің төмендеуіне әкеледі.
Оқшауламаның күйі электр қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігінің
дәрежесін едәуір шамада анықтайды. Адамның электр тогымен зақымдануы
потенциалдардың айырмасына, сондай-ақ дене арқылы өтетін токтың күшіне
байланысты болады. Қауіпті жағдайлардың туындауына кедергі келтіретін
негізгі құралдардың бірі - кернеудегі элементтердің сенімді электрлік
оқшаулануы болып табылады.
Оқшауланған бейтарабы бар тораптардағы оқшаулама кедергісі жерге
тұйықталу тогының күшін, яғни адам арқылы өтетін токтың күшін
анықтайды. Жерге тұйықталған бейтарабы бар тораптардағы оқшауламаның
нашар жағдайы кезінде жерге (корпусқа) және қысқа тұйықталуына әкеп
соқтыратын оның зақымдануы жиі орын алады. Электр тогымен зақымдану
қаупі бар, олардың кернеу астында қалған ток өткізбейтін бөлшектермен
түйісуі салдарынан. Корпусқа тұйықталу кезінде адамдардың кернеуде болған
ток өткізбейтін бөлшектермен түйісуі салдарынан электр тогымен зақымдану
қаупі туындайды.
Электр оқшауламасы келесі түрлерге бөлінеді.
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Жұмыс оқшауламасы - электр қондырғысының ток өткізгіш бөліктерінің
қалыпты жұмысын және электр тогының зақымдануынан қорғауды
қамтамасыз ететін электрлік оқшауламасы.
Қосымша оқшаулама - жұмыс оқшауламасы бұзылған жағдайда электр
тогының зақымдануынан қорғау үшін жұмыс оқшауламасына қосымша
қарастырылған электр оқшауламасы.
Екі жақты оқшаулау - жұмыс және
қосымша оқшауламадан тұратын электр оқшауламасы.
Күшейтілген оқшаулама - екі жақты оқшаулама сияқты электр тогымен
зақымданудан қорғанудың дәл сондай дәрежесін қамтамасыз ететін
жақсартылған жұмыс оқшауламасы.
Электр желілерінің оқшауламасының күйін ұдайы бақылау және оның
ақауларын уақтылы анықтау электр тогынан зақымданудың алдын алуға және
жабдықтың үздіксіз электр қорегін сақтап тұруға мүмкіндік беретін негізгі
шаралардың бірі болып табылады.
Адамның электр тогының зақымдануынан қорғау тәсілі бойынша электр
бұйымдарының бес сыныбы белгіленеді: 0; 0I; I; II; III.
0 класқа, егер бұл бұйымдар II немесе III класына жатқызылмаса, кем
дегенде жұмыс оқшауламасы бар және жерге тұйықтау элементтері жоқ
бұйымдар жатады.
0I класқа кем дегенде жұмыс оқшауламасы, жерге тұйықтау элементі
және қоректендіру көзіне жалғауға арналған жерге тұйықтау желісі жоқ
сымдары бар бұйымдар жатады.
I класқа кем дегенде жұмыс оқшауламасы және жерге қосуға арналған
элементі бар бұйымдар жатады. Егер I класты бұйымда қорек көзіне қосуға
арналған сым болса, бұл сым жерге тұйықтау желісі мен жерге тұйықтау
контактысы бар шанышқысы болуы тиіс.
II класқа қос немесе күшейтілген оқшауламасы бар және жерге
тұйықтау элементтері жоқ бұйымдар жатқызылуы тиіс.
III класқа басқа кернеу кезінде жұмыс істейтін ішкі де, сыртқы да электр
тізбектері жоқ қауіпсіз аса төменгі кернеу кезінде жұмыс істеуге арналған
бұйымдар жатқызылуы тиіс. Сыртқы көзден қорек алатын бұйымдар, аса
жоғары кернеуді қауіпсіз аса төменге түрлендіретін, бұл бөлгіш
трансформатор немесе бөлек орамдары бар түрлендіргіш арқылы, егер олар
тікелей қорек көзіне қосылу үшін арналса ғана жүзеге асырылған жағдайда III
класына жатқызылуы мүмкін.
Трансформаторды немесе түрлендіргішті қоректендіру көзі ретінде
пайдаланған кезде оның кіріс және шығыс орамдарының электр байланысы
болмауы тиіс және олардың арасында қосарланған немесе күшейтілген
оқшаулама болуы тиіс.
Бұйымның және оның бөліктерінің оқшауламасын таңдау қызуға
төзімділік класымен, электр желісінің кернеу деңгейімен, сондай-ақ сыртқы
ортаның климаттық факторларының мәндерімен анықталған жөн. Жанасу
үшін қол жетімді бұйымның бөліктерін оқшаулау адамды электр тогымен
зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
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Бұйымның ток өткізгіш бөліктерін лакпен, эмальмен немесе ұқсас
материалдармен жабу осы бөліктерге тікелей жанасу кезінде зақымданудан
қорғау үшін және электр доғасын бұйымның ток өткізгіш бөліктерінен басқа
металл бөліктеріне лақтырудан қорғау үшін (жабу үшін қолданылатын
материалдар осындай қорғауды жасау үшін арнайы арналған жағдайлардан
басқа) жеткілікті болып табылмайды.
7.4 Электр қондырғыларын жерге тұйықтау және нөлдеу
Жерге тұйықтау және нөлдеу оқшаулаудың зақымдануы нәтижесінде
кернеуде болуы мүмкін металл тоқ өткізгіш бөліктерге жанасу кезінде
адамдарды электр тогының зақымдануынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
Жерге тұйықтау «жермен» немесе оның эквивалентімен электр
қондырғыларының металл бөліктерін әдейі электр жалғануымен орындалуы
керек.
Адам жанасу үшін қол жетімді және электр қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін басқа да қорғаныс түрлері жоқ электр қондырғыларының металл
бөліктері жерге тұйықтау мен нөлдеуге жатады.
Электр қондырғыларын жерге тұйықтау және нөлдеуді орындау керек:
- 380 В және одан жоғары айнымалы ток және 440 В және одан жоғары
тұрақты ток номиналды кернеуі кезінде - барлық жағдайларда;
- номиналды кернеуі 42 В-тан жоғары, бірақ 380 В-тан төмен айнымалы
токтың және 110 В-тан 440 В-қа дейінгі тұрақты токтың қауіптілігі жоғары
үй-жайларда, аса қауіпті және сыртқы қондырғыларда жұмыс істеу кезінде.
Кернеуі 1 кВ жоғары тораптағы оқшауланған бейтарабы бар электр
қондырғыларында жерге тұйықтауды орындау кезінде «жерге» тұйықталуды
автоматты түрде іздеп табу құрылғыларын қарастыру ұсынылады. «Жерге»
тұйықталудан қорғауды, егер бұл қауіпсіздік шарттары бойынша қажет болса,
ажыратуға әрекетпен (барлық электрлік байланысқан желі бойынша) орнату
керек.
Жерге тұйықтау құрылғысын таңдау кезінде, оның кедергісі Rж кернеуі
Uh аз, ал ток күші Іh адам өмірі үшін қауіпсіз болатындай етіп есептеледі.
Жерге
тұйықталуы тогы аз, кернеуі 1 кВ дейінгі электр
қондырғыларында 4 Ом-нан аспауы тиіс, ал қуаты 100 кВА аспайтын
генераторлар мен трансформаторлардың жерге тұйықталу кедергісі R ж 10 Омнан аспауы тиіс.
Жерге тұйықтауға және нөлдеуге жататын бөліктер:
а) электр машиналарының, трансформаторлардың, аппараттардың,
шамдардың корпустары және т. б.;
ә) электр аппараттарының жетектері;
б) өлшеуіш трансформаторлардың екінші орамалары;
в) тарату қалқандарының, басқару қалқандарының, шкафтардың
қаңқалары,сондай-ақ алмалы-салмалы немесе ашылатын бөліктер, егер
54

соңғыларға айнымалы токтың кернеуі 42 В жоғары және тұрақты токтың 110
В жоғары электр жабдығы орнатылса ;
г) тарату құрылғыларының металл конструкциялары, металл кәбіл
конструкциялары, металл кәбілдік жалғау муфталары, бақылау және күш
кабельдерінің металл қабықтары мен сауыты, сымдардың металл қабықтары,
металл жеңдері мен электр сымдарының құбырлары, шина сымдарының
қаптамалары мен тірек конструкциялары, лотоктар, қораптар, ішектер,
тростар және кабельдер мен сымдар бекітілген болат жолақтар (жерге
қосылған немесе нөлденген металл қабығы бар кәбілдер салынған шектерден,
тростар мен жолақтардан басқа), сондай-ақ электр жабдығы орнатылатын
басқа да металл конструкциялары;
ғ) жалпы металл конструкцияларда, оның ішінде жалпы құбырларда,
қораптарда, лотоктарда және т. б. төселген айнымалы токтың кернеуі 42 В
дейінгі және тұрақты токтың кернеуі 110 В дейінгі бақылау және күштік
кабельдер мен сымдардың металл қабықтары мен сауыттары жерге
тұйықталуға немесе нөлдеуге жататын кабельдер мен сымдармен бірге;
е) жылжымалы электр қабылдағыштардың металл корпустары;
ж) машиналар мен механизмдер станоктарының қозғалатын
бөліктерінде орналасқан электр жабдықтары.
Әдейі жерге тұйықтау немесе тұру қажет емес :
- жерге тұйықталған және нөлденген негіздемелермен сенімді электр
байланысын қамтамасыз ету шартымен, жерге тұйықталған (нөлденген)
металл конструкцияларда, тарату құрылғыларында, қалқандарда, шкафтарда,
қалқандарда, станок станиналарында, машиналар мен механизмдерде
орнатылған, электр жабдықтары мен электр монтаждау конструкцияларының
корпустары.
- жерге тұйықтау қажет конструкциялар, осы құрылымдар мен оларға
жерге қосылған немесе нөлденген электр жабдығы арасында сенімді электрлік
байланыс болған жағдайда; бұл ретте көрсетілген конструкциялар оларға
орнатылған басқа электр жабдықтарын жерге тұйықтау немесе нөлдеу үшін
пайдаланылмайды;
барлық
үлгідегі
оқшаулағыштардың,
тартқыштардың,
кронштейндердің және жарықтандыру арматураларының арматуралары
оларды жоғары вольтті желілердің (ӘЖ) ағаш тіректеріне немесе ашық
қосалқы станциялардың ағаш конструкцияларына орнату кезінде, егер бұл
атмосфералық асқын кернеулерден қорғау шарттары бойынша талап етілмесе.
Металл жерге тұйықталған қабығы бар кәбілді немесе оқшауланбаған жерге
тұйықтау өткізгішті ағаш тірекке төсеген кезде осы тіректе орналасқан
аталған бөліктер жерге тұйықталуы немесе нөлденуі тиіс;
- тарату құрылғылары камераларының, шкафтардың, қоршаулардың
металл қаңқаларының алмалы-салмалы немесе ашылатын бөліктері және т. б.,
егер алмалы-салмалы (ашылатын) бөліктерде электр жабдығы орнатылмаса
немесе егер орнатылған электр жабдығының кернеуі айнымалы токтың 42 Втан немесе тұрақты токтың 110 В-тан аспайтын болса;
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- қос оқшауланған электр қабылдағыштардың корпустары;
- металл қапсырмалар, бекітпелер, кабельдерді механикалық қорғау
құбырларының кесінділері, қабырғалар мен жабындар және басқа да ұқсас
бөлшектер арқылы өтетін жерлерде, оның ішінде көлемі 1,0 м дейінгі ұзын
және тармақтағыш қораптар, қабырғалары, жабындары және құрылыстың
басқа элементтері бойынша төселетін кәбілдермен немесе оқшауланған
сымдармен орындалатын электр сымдары.
Станоктарда және басқа да механизмдерде жекелеген электр
қозғалтқыштары мен аппараттарын жерге тұйықтау орнына, электр жабдығы
мен станина корпусы арасындағы сенімді электрлік байланыс қамтамасыз
етілген жағдайда, станоктар мен механизмдердің станиналарын тікелей жерге
тұйықтау рұқсат етіледі.
Жоғары кернеудің төмен кернеулі желіге ауысуынан қорғау үшін
трансформаторлар орамаларының оқшауламасының тесілуі кезінде, осы
қондырғыларда трансформатордың орамасы сақтандырғыш арқылы жерге
тұйықталады. Жоғары кернеу төмен кернеу желісіне ауысқан жағдайда
сақтандырғыштың электрлік үзілуі болады және трансформатордың төменгі
кернеуінің орамасы жерге тұйықталған болады.
Нөлдеу. Бір фазалы ток көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабы
немесе тұйық жерге тұйықталған шығысы бар, сондай-ақ тұрақты токтың үш
сымды желілеріндегі тұйық жерге тұйықталған орта нүктесі бар 1 кВ дейінгі
электр қондырғыларында нөлдеу орындалуы тиіс. Мұндай электр
қондырғыларында электр қабылдағыштардың корпустарын жерге
тұйықтауды оларды нөлдемей қолдануға жол берілмейді.
Негізделген жағдайларда қорғаныстық ажыратуды орындау ұсынылады
(жылжымалы қол электр құралдары, жермен байланысы бар металл
конструкциялармен қаныққан кейбір тұрғын және қоғамдық үй-жайлар үшін).
Нөлдеу электр қондырғылардың металл бөліктерін нөлдік қорғаныс
өткізгішінің көмегімен электр энергиясымен қоректендіру көзінің жерге
тұйықталған нүктесімен электрлік жалғанумен орындалады.
Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі бейтарабы жерге тұйықталған электр
қондырғыларында авариялық учаскені автоматты ажыратуды
қамтамасыз ету мақсатында, жерге тұйықтау өткізгіштері корпусқа
немесе нөлдік сымға тұйықталған кезде кем дегенде:
- сақтандырғыштың балқытылатын қондырғысының номиналды тогы 3
есе;
- токқа кері тәуелді сипаттамасы бар автоматты ажыратқыштың
ағытқышының номиналды тогы 3 есе асатын қысқа тұйықталу тогы пайда
болатындай етіп таңдалуы тиіс.
Тораптарды тек электромагниттік ажыратқышы (кескіш) бар автоматты
ажыратқыштармен қорғау кезінде фаза-нөл ілмегінде, жылдам іске қосу
тағайындамасының шамасын шашырау коэффициентіне (зауыттық деректер
бойынша) және қор коэффициенті 1,1 -ге көбейтілген шамасына тең қысқа
тұйықталу тогы қамтамасыз етілетін өткізгіш таңдалуы тиіс.
56

Номиналды тогы 100 А дейінгі автоматтар үшін зауыттық деректер
болмаған кезде токтың еселігін 1,4, өзге автоматтар үшін 1,25 - ке тең
қабылдау керек.
Барлық жағдайларда жерге тұйықтау өткізгіштерінің толық өткізгіштігі
фазалық өткізгіштің өткізгіштігінің 50% кем болмауы тиіс.
Нөлдік сымдар тізбегінде, егер олар жерге тұйықтау мақсаттары үшін
бір мезгілде қызмет ететін болса, ажыратқыш құрылғылар мен
сақтандырғыштар болмауы тиіс. Алайда, нөлдік сымдарды ажыратумен бір
мезгілде кернеудегі барлық сымдарды ажырататын осындай ажыратқыштарды
қолдануға рұқсат етіледі.
Бір полюсті ажыратқыштарды нөлдік сымға емес, фазалық сымдарға
қосу керек.
Жарық беру желілерінің нөлдік сымдарын, егер барлық көрсетілген
желілер бір трансформатордан қоректенетін болса, басқа желілер бойынша
қоректенетін электр қондырғыларын жерге қосу үшін пайдалануға рұқсат
етіледі,
олардың
өткізгіштігі
жоғарыда
айтылған
талаптарды
қанағаттандырады және басқа желілердің жұмысы кезінде нөлдік сымдарды
ажырату мүмкіндігі жоқ.
Мұндай жағдайларда нөлдік сымдарды фазалық сымдармен бірге
ажырататын ажыратқыштар қолданылмауы тиіс. Үй-жайлардағы жерге
тұйықтау өткізгіштері қарау үшін қол жетімді болуы тиіс. Бұл талап нөлдік
желілер мен кабельдердің металл қабықшаларына, жасырын электр
сымдарының құбыржолдарына және жердегі металл құрылымдарына
жатпайды.
Генераторлардың (трансформаторлардың) бейтараптары немесе электр
энергиясымен қоректендірудің бір фазалы көзінің шықпалары қосылған жерге
тұйықтау құрылғысының кедергісі нөлдік өткізгіштің табиғи және қайталама
жерге тұйықтағыштарын ескере отырып, фазааралық кернеуі 660, 380 және
220 В үш фазалы қоректендіргіш көзінен немесе 380, 220 және 127 В бір
фазалы қоректендіргіш көзінен тиісінше 2, 4 және 8 Ом-нан аспауы тиіс.
Әуе электр берілісінің желілерінде нөлдеуді фазалық сымдар сияқты
тіректерде салынған нөлдік жұмыс сымымен жүзеге асыру керек.
Электр энергиясының жылжымалы қабылдағыштарын және I класты
қол электр машиналарын Жерге тұйықталған бейтарабы бар стационарлық
тораптардан немесе Жерге тұйықталған бейтарабы бар жылжымалы электр
қондырғыларынан қоректендірген кезде нөлдеуді қорғаныстық ажыратумен
бірге орындау керек.
I класты қол электр машиналары үшін нөлдеуді орындауға рұқсат
етіледі; электр энергиясының жылжымалы қабылдағыштары үшін – қайта
жерге тұйықтаумен ұштастыра нөлдеуді немесе нөлдеуді орындауға рұқсат
етіледі.
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7.5 1000 В дейінгі электр тораптарындағы бейтараптарды жерге
тұйықтау жүйелері
Қазіргі уақытта 1000 В дейінгі электр тораптарында оқшауланған
бейтарабы бар үш сымды тораптар және тұйық жерге қосылған бейтарабы бар
төрт немесе бес сымды тораптар қолданылады. Бір фазалы тұтынушылардың
қоректенуі кезінде төрт сымды тораптарда нөлдік өткізгіш бір уақытта жұмыс
және қорғаныс өткізгішінің функцияларын орындайды. Бес сымды жүйені
пайдалану кезінде қорек көзінің нөлдік нүктесінен екі нөлдік өткізгіш –
жұмыс және қорғаныс өткізгіш таралады. Нөлдік жұмыс өткізгіш фазалық
жиынтықта, мысалы, бір фазалы тұтынушыларды электрмен қоректендіру
үшін қызмет етеді, ал қорғаныс – электрқондырғының корпусына қысқа
тұйықталу кезінде автоматты қорғаныстың іске қосылуын қамтамасыз етеді,
сондай-ақ корпуста кернеуді электрқондырғыны тораптан ажыратқан сәтке
дейін төмендетеді.
Электрмен жабдықтаудың бес сымды жүйесінде бір фазалы электр
қабылдағышқа үш өткізгіш жүргізіледі: нөлдік жұмыс және фазалы өткізгіш
(тұрмыстық аспаптарды, компьютерлерді және т.б. электр қорек үшін),
сондай-ақ автоматты қорғаныстың іске қосылуын және металл тоқ өткізбейтін
бөліктерде, мысалы, электр қабылдағыштың корпусында кернеудің
төмендеуін қамтамасыз ететін нөлдік қорғаныс өткізгіші.
Қазіргі уақытта электр желілері мен жерге тұйықтау жүйелерінің әріптік
белгісі енгізіледі – ТN, TT, IT.
Бірінші әріп бейтарап режімді сипаттайды (Т – жерге тұйықталған, I –
оқшауланған), екінші – ашық өткізгіш бөліктердің (АӨБ) немесе электр
қондырғыларының корпустарының жерге тұйықталуы (N – АӨБ нөлденген, Т
– АӨБ жерге тұйықталған). Ашық өткізуші бөліктер (АӨБ) деп тоқ өткізгіш
бөліктердің негізгі оқшауламасы зақымданған кезде кернеу астында болуы
мүмкін жанасуға қол жетімді электр қондырғысының қалыпты кернеуде емес
өткізгіш бөліктері түсініледі.
Осы екі әріптен жерге тұйықтау жүйелерінің атаулары қалыптасады: ТN
– қорек көзінің бейтарабы жерге тұйықталған, АӨБ нөлденген; ТТ – қорек
көзінің бейтарабы жерге тұйықталған, АӨБ жерге тұйықталған, сондай – ақ
жерге тұйықтау контуры гальваникалық бөлінген; IT – қорек көзінің
бейтарабы оқшауланған, АӨБ - жерге тұйықталған. Әрбір жерге тұйықтау
жүйесі үшін электр тогының зақымдануынан қорғаудың белгілі бір шаралары
ғана пайдаланылуы мүмкін. Ашық өткізгіш бөліктердің (АӨБ) бейтараптың
жерге тұйықтағышымен жалғануы (ТN жүйесі) қорғаныс шарасы ретінде
нөлдеуді және қорғаныстық ажырату құрылғысын пайдалануға мүмкіндік
береді. Ашық өткізгіш бөліктердің (АӨБ) жерге тұйықталған бейтарабы (ТТ
жүйесі) бар тораптағы жеке жерге тұйықтағышқа жалғануы қорғаныстық
ажырату құрылғысын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
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IT жүйесінде жерге тұйықтау құрылғысының болуы қорғаныстық жерге
тұйықтау құрылғысын, қорғаныстық ажырату құрылғысын қолдануға,
оқшауламаны бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Тұйық жерге тұйықталған бейтарабы бар желілерді белгілеу үшін нөлдік
өткізгіштердің функцияларын білдіретін келесі әріптер енгізіледі:
S - нөлдік жұмыс (N) және нөлдік қорғаныс (РЕ) өткізгіштері бөлек
пайдаланылады;
С - қорғаныс (РЕ) және жұмыс (N) функцияларын орындайтын жалпы
(біріктірілген) нөлдік өткізгіш (РЕN) пайдаланылады;
С-S - қосылған нөлдік өткізгіш (РЕN) торап бөлігінде жұмыс (N) және
қорғаныс (РЕ) өткізгішке тармақталады.
Кернеуі 1000 В дейінгі үш фазалы электр тораптарының ішінде TN-C
жерге тұйықтау жүйесі бар желілер елде кеңінен қолданылады. Мұндай
желілер салыстырмалы түрде арзан, өйткені TN-S және TN-C-S жүйелерінен
айырмашылығы, олар төрт сымды болады. Сонымен қатар, нөлдік өткізгіштің
функцияларын нөлдік жұмыс (N) және нөлдік қорғаныс (РЕ) жүйелерінде
бөлу TN-S және TN-C-S жүйелерінде электр қауіпсіздігінің жоғары деңгейін
қамтамасыз етуге, сондай-ақ электрондық техниканың кедергіге төзімділігін
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Сондықтан, қажеттілігіне қарай TN-C-S жүйесіне көшу жолымен ТN-С
жүйелерін қайта жаңарту, сондай-ақ TN-S жүйелерін құру жүзеге асырылатын
болады. ТТ жүйесі шектеулі қолданылады, өйткені төменде көрсетілгендей,
жерге тұйықталған корпусқа тұйықталу кезінде балқымалы сақтандырғыштар
немесе автоматты ажыратқыштардың көмегімен электр қондырғысын
ажырату үшін жеткілікті токтар қамтамасыз етілмейді, ал ашық өткізгіш
бөліктерде (АӨБ) кернеуді рұқсат етілген деңгейге дейін төмендетуге жерге
тұйықтағыштың кедергісін азайтумен қол жеткізілмейді. Дегенмен ТТ
жүйесін міндетті түрде қорғаныс ажыратқыш құрылғыларын пайдалана
отырып, металл қаңқасы және металл қаптамасы бар ғимараттар үшін қолдану
ұсынылады.
IT жүйесі жерде фазаның тұйықталуы кезінде жұмыста үзіліске жол
берілмейтін өндірістер үшін; ұшқын пайда болуын болдырмау үшін жарылыс
қаупі бар аймақтарда; электр тогымен зақымдану қаупі жоғары өндірістерде
(шымтезек және тау-кен қазбалары, шахталар және т.б.); электромагниттік
нысанаға сезімтал радиоэлектрондық аппаратураның электрмен қоректенуі
үшін қолданылады. Электр тоғының зақымдануынан қорғанудың негізгі
шарасы бейтарабы тұйық жерге тұйықталған тораптарда және кернеуі 1000 В
дейінгі TN-C,TN-C-S және TN-S жерге тұйықтау жүйелерінде нөлдеу болып
табылады.
Қорғаныс нөлдеуі деп ашық өткізгіш бөліктердің (мысалы, электр
қондырғыларының ток өткізбейтін металл бөліктері, олардың фазасының
тұйықталуынан кейін кернеуде болуы мүмкін) генератордың немесе
трансформатордың тұйық жерге тұйықталған бейтарабымен әдейі жалғануы
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деп аталады. Бұл байланыс нөлдік қорғаныс өткізгішінің көмегімен жүзеге
асырылады.
TN-C жүйесінде (7.1 сурет) ол үшін, қорғаныс (РЕ) және нөлдік жұмыс
(N) өткізгіштердің функцияларын орындайтын, нөлдік өткізгіш (PEN); TN-S
жүйесінде - тікелей қорек көзі бейтарапқа қосылған нөлдік қорғаныс өткізгіш
(РЕ); TN-C-S жүйесінде – тарату құрылғысынан кейін тармақталатын нөлдік
қорғаныс (РЕ) және нөлдік жұмыс (N) өткізгіштеріне нөлдік өткізгіш қызмет
етеді.
Бір фазалы ток тізбектеріндегі нөлдік қорғаныс және нөлдік жұмыс
өткізгішінің функцияларын біріктіруге жол берілмейді. Қорғаныс нөлдеудің
әрекет ету принципі - ашық өткізгіш бөліктерге (корпусқа) тұйықталудың бір
фазалық қысқа тұйықталуына айналуына (яғни фазалық және нөлдік қорғаныс
өткізгіштерінің арасындағы тұйықталу) үлкен ток тудыруы мақсатында
қорғаныстың іске қосылуын қамтамасыз етуге қабілетті және сол арқылы
зақымдалған электр қондырғысын қоректендіруші тораптан автоматты түрде
ажыратуға қабілетті. Мұндай қорғаныс балқитын сақтандырғыштар немесе
автоматты ажыратқыштар болып табылады.
Сонымен қатар, апаттық кезеңде, яғни корпусқа тұйықталу пайда болған
сәттен бастап және зақымдалған электр қондырғысын желіден автоматты
түрде ажыратқанға дейін жерге қатысты ашық өткізгіш бөліктердің
(корпустардың) кернеуі төмендейді. Бұл фазалық және нөлдік қорғаныс
өткізгіштерінің кедергілері арасындағы фазалық кернеуді қайта бөлу есебінен,
ал қайта жерге тұйықтау кезінде және оның қорғаныс қасиеттері есебінен
жүзеге асырылады.
Осылайша, нөлдеу екі қорғаныс әрекетін жүзеге асырады - зақымдалған
қондырғыны қоректендіретін желіден жылдам автоматты түрде ажырату және
жерге қатысты кернеу астында қалған ашық өткізгіш бөліктердің кернеуін
төмендету.
Электр тогының зақымдануынан қорғау құралы ретінде нөлдеу
тиімділігі қорғаныс ретінде РЕ-өткізгіш, яғни өз тізбегінде коммутациялайтын
аппараттары жоқ нөлдік қорғаныс өткізгіші пайдаланылған жағдайда
қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда екі қорғаныс функциясы орындалады:
- "фаза-ноль" ілмегінің бүтіндігі және автоматты ажыратқыштардың
сенімді іске қосылуы немесе балқымалы ендірмелердің жануы;
- нөлдік жұмыс өткізгіші үзілген кезде электр қабылдағыштардың
корпустарында қауіпті потенциалдың пайда болуына жол берілмейді.
- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 суретте TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, Т жерге тұйықтау
жүйелерінің комбинациялары, сондай-ақ үш фазалы және бір фазалы электр
қабылдағыштары көрсетілген.
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7.1 сурет - Айнымалы ток үшін TN-C жүйесінің электр сұлбасы:
1 - үш фазалы тұтынушы; 2-бір фазалы; 3 – розеткалар; 4 – электр
жабдықтарының корпустары; 5 – қорек көзінің бейтарабын жерге
тұйықтағыш; L1, L2, L3 – торап сымдары; PEN – қосылған нөлдік жұмыс және
нөлдік қорғаныс өткізгіштері (өткізгіштердің белгілері: Т – нөлдік қорғаныс
өткізгіші, I-нөлдік жұмыс өткізгіші)

7.2 сурет - Айнымалы ток үшін TN-S жүйесінің электр сұлбасы:
1 – үш фазалы тұтынушы; 2 – бір фазалы; 3 – розеткалар; 4 – электр
жабдықтарының корпустары; 5 – қорек көзін бейтарабын жерге тұйықтағыш;
L1, L2, L3 – торап сымдары; PE, Т-нөлдік қорғаныс өткізгіш; N, I-нөлдік
жұмыс өткізгіші
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7.3 сурет - Айнымалы ток үшін TN-С-S жүйесінің электр сұлбасы:
1 – үш фазалы тұтынушы; 2 – бір фазалы; 3 – розеткалар; 4 – электр
жабдықтарының корпустары; 5 – қорек көзін бейтарабын жерге тұйықтағыш;
L1, L2, L3 – торап сымдары; PEN – қосылған нөлдік жұмыс және нөлдік
қорғаныс өткізгіштері; PE -нөлдік қорғаныс өткізгіш; N-нөлдік жұмыс
өткізгіші

7.4 сурет - Айнымалы ток үшін IT жүйесінің электр сұлбасы:
1-қорек көзі бейтараптарының жерге тұйықтау кедергісі; 2-қорек көзі
бейтараптарының жерге тұйықтағышы; 3-электр жабдығының корпустары; 4электр қондырғысының жерге тұйықтау құрылғысы; 5-розеткалар; L1, L2, L3торап сымдары; N-қорек көзінің бейтарабы; РЕ-нөлдік қорғаныс өткізгіші
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7.5 сурет - Айнымалы ток үшін ТT жүйесінің электр сұлбасы:
1-қорек көзі бейтарабын жерге тұйықтау ; 2- электр жабдығының
корпустары; 3- розеткалар;4 - L1, L2, L3-торап сымдары; N-қорек көзінің
бейтарабы.
Нөлдеу нөлдік қорғаныс өткізгішіне (РЕ) тікелей қосылған электр
қабылдағыштар үшін, яғни бөлінген нөлдік жұмыс және қорғау өткізгіштері
бар TN-C-S жүйесі бөлігінде 2 және 5 электр қабылдағыштар үшін тиімді (7.3
сурет).
Электр қабылдағыштардың корпустарын нөлдік жұмыс өткізгішіне (4
корпусқа) бұрумен нөлдеуге болмайды, себебі бұл жағдайда корпуста қауіпті
кернеу пайда болуы мүмкін. Әсіресе мұндай жалғану бір фазалы электр
қабылдағыштарды TN-C жүйесімен қоректендіруде қауіпті болады.
7.1 суреттегідей TN-C жүйесі үшін бір фазалы электр қабылдағыштың
жүктемесін қоректендіретін нөлдік өткізгіштің үзілуі электр қабылдағыштың
корпусында фазалы кернеудің пайда болуына әкеледі. TN-S және TN-C-S
жүйесі үшін нөлдік жұмыс өткізгішінің үзілуі электр қабылдағыштың
корпусында кернеудің пайда болуына әкелмейді. Сондықтан бір фазалы
электр қабылдағыштар үшін ЭҚЕ үш сымды жүйе бойынша бір фазалы электр
қабылдағыштардың электр қорегін нұсқайды: фазалық өткізгіш (L), нөлдік
жұмыс (N) және нөлдік қорғаныс (РЕ) өткізгіштері.
Егер үш фазалы электр қабылдағышты төрт сымды сұлба бойынша
қоректендіретін болса, онда бөлек салынған нөлдік қорғаныс өткізгішін
пайдалану керек.
Нөлдеуді практикалық қолдану электр тораптарына қойылатын
талаптарды орындауға негізделеді.
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TN жүйесін қолдану кезінде кабель желілері бойынша қорек алатын
ғимараттардың электр қондырғыларына енгізуде, сондай-ақ басқа да
қолжетімді жерлерде нөлдік қорғаныс өткізгіштерін қайта жерге тұйықтау
ұсынылады. Қайта жерге тұйықтау үшін бірінші кезекте табиғи жерге
тұйықтау құралдарын пайдалану керек. Егер табиғи жерге тұйықтағыштардың
ағу кедергісі 30 Ом аспаса, қайта жерге тұйықтау үшін жасанды жерге
тұйықтағышты орындау талап етілмейді. Үлкен және көп қабатты
ғимараттардың ішінде осыған ұқсас функцияны нөлдік қорғаныс өткізгішін
бөгде өткізгіш бөліктерге қосу арқылы потенциалдарды қосымша теңестіру
орындайды. Мұндай жалғауларды мүмкіндігінше біркелкі орындау керек.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында қоректендіруді автоматты
ажыратуды орындау кезінде барлық ашық өткізгіш бөліктер, егер TN жүйесі
қолданылса, қоректендіру көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабына
жалғануы тиіс. Бұл ретте қорғаныс аппараттарының сипаттамалары мен
қорғаныс өткізгіштерінің параметрлері қоректендіруші желінің номиналды
фазалық кернеуіне сәйкес қорғаныс-коммутациялық аппаратпен зақымдалған
тізбекті ажыратудың қалыпты уақыты қамтамасыз етілетіндей түрде келісілуі
тиіс. Қорғаныс шарасы ретінде қоректендіруді автоматты ажырату
қолданылған электр қондырғыларында потенциалдарды теңестіру орындалуы
тиіс.
Қоректендіруді автоматты түрде ажырату үшін асқын токтарға немесе
дифференциалды токтарға әсер ететін қорғаныс-коммутациялық аппараттар
қолданылуы мүмкін.
TN жүйесінде қоректендіруді автоматты түрде ажырату уақыты 7.1
кестеде көрсетілген мәндерден аспауы тиіс.
7.1 кесте - TN жүйесі үшін автоматты қорғаныстық ажыратудың ең көп рұқсат
етілген уақыты
Номиналды фазалық кернеу Uф, В
Ажырату уақыты, с
127
0,8
220
0,4
380
0,2
380 астам
0,1
7.1 кестеде келтірілген ажырату уақытының мәні. электр қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін, оның ішінде жылжымалы және тасымалданатын электр
қабылдағыштарды және 1-класты қол электр құралдарын қоректендіретін
топтық тізбектерде жеткілікті деп есептеледі. Тарату, топтық, қабаттық және
оларға ұқсас басқа да қалқандар мен қалқандарды қоректендіретін тізбектер
үшін ажырату уақыты 5 с аспауы тиіс.
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7.6 Электр қондырғыларын қорғаныстық ажырату
Егер қауіпсіздік жерге тұйықтау немесе нөлдеу құрылғысы арқылы
қамтамасыз етілуі мүмкін болмаса немесе жерге тұйықтау немесе нөлдеу
құрылғысы орындау шарттары бойынша немесе экономикалық пайымдаулар
бойынша қиындықтар туғызса, қорғаныстық ажыратуды негізгі немесе
қосымша қорғаныс шарасы ретінде қолдану ұсынылады. Қорғаныстық
ажырату арнайы техникалық шарттардың әрекет ету сенімділігіне қатысты
қанағаттандыратын құрылғылармен (аппараттармен) жүзеге асырылуы тиіс.
Жоғары сезімталдық, ажыратудығ аз уақыты (0,2 с артық емес), сенімділік
және өзін-өзі бақылау - бұл осындай құрылғыларға қойылатын негізгі
талаптар.
Қорғаныстық ажырату құрылғысы (ҚАҚ) келесі жағдайларда электр
тогымен зақымданудан қорғанысты қамтамасыз етеді:
- электр қондырғыларын оқшаулау кедергісі белгіленген шектен
төмендеген кезде;
- фазалық өткізгіштің электр қабылдағыштың корпусына тұйықталуы
кезінде;
- электр қондырғыларының ток өткізгіш бөліктеріне адам жанасқан
жағдайда.
Электр қондырғысын ажырату рұқсат етілген ток және жанасу
кернеулеріне сәйкес келетін уақыт шегінде жүзеге асырылады. Жоғарыда
аталған функцияларды іске асыратын қорғаныстық ажырату құрылғысы
тұйық жерге тұйықталған торапта да, оқшауланған бейтарапты торапта да
қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, (ҚАҚ) өрт туындауын болдырмауы
мүмкін, себебі тораптағы токтың ағу деңгейін бақылайды. Ұзақ уақыт токтың
ағуы қысқа тұйықталуға және құрылыс конструкцияларының жануына әкелуі
мүмкін.
Қауіпті жағдайлардың пайда болуы туралы ақпараттың датчигі ретінде
дифференциалды ток трансформаторын (ДТТ) пайдалануға негізделген ҚАҚ
ең көп таралды. ДТТ-да алғашқы орама тороидалды магнит өткізгіштің
терезесі арқылы тікелей өтетін немесе онда бірнеше орамды құрайтын
қоректендіретін желінің өткізгіштері болып табылады. Соңғы жағдайда осы
магнит өткізгішке оралған екінші орамда, ток мәні артады (7.6 сурет).
Жұмыстың қалыпты режимінде жұмыс өткізгіштері бойынша өтетін
токтар өзара тең, I1 = I2, ал олар жүргізетін магнит ағындары өзара
жинақталды, Ф1=Ф2. Сондықтан екінші орамда ток болмайды.
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7.6 сурет - Дифференциалды ток трансформаторы
Адам оқшауламасы зақымдалған электр қабылдағыштың корпусына
жанасқан жағдайда, ол арқылы Ih тогы өтетін болады. Сонда жұмыс нүктелері
өзара тең емес, яғни
I2=I1+ Ih.
(7.1)
Магнитті ағындар сонымен қатар бір-бірімен тең болмайды, Ф1≠Ф2,
және екінші орамда ток пайда болады, ол адам арқылы өтетін токқа
пропорционал болады:
Iвт = ктIh

(7.2)

мұнда кт –трансформация коэффициенті.
Егер электр қабылдағыштың корпусын қорғаныс өткізгішімен жалғаса,
осындай нәтиже алуға болады. Ол кезде ДТТ адамның жанасуына қарамастан
оқшаулама кедергісінің төмендеуіне байланысты ағу тогының пайда болуын
сезінеді.
Ағу тогының пайда болуымен байланысты, жұмыс токтарының
айырымы дифференциалды ток деп аталады
I∆ = I2 - I1 .

(7.3)

Трансформация коэффициентін біле отырып, екінші орамдағы ток
бойынша, мысалы, оқшаулама зақымдалғанда адам үшін қауіптілік дәрежесі
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туралы айтуға болады. Сондықтан екінші орамдағы ток электр қабылдағышты
қоректендіру көзінен ажырату блогы үшін кіріс сигналы ретінде
пайдаланылады.
Үшфазалы желілерде төрт полюсті ҚАҚ қолданылады. Онда магнит
өткізгіш үш фазалық және нөлдік жұмыс өткізгіштерін қамтиды. Әрекет
принципі жоғарыда қарастырылған сияқты. ҚАҚ ағу токтары, яғни жүктеме
арқылы ақпайтын токтар болған кезде іске қосылады. 7.7 суретте негізгі
функционалды блоктардың шартты белгілері бар ҚАҚ электр сұлбалары
көрсетілген.

7.7 сурет - Қорғаныстық ажырату құрылғыларының электр сұлбалары
а-екі полюсті ҚАҚ; б-төрт полюсті ҚАҚ;
I - дифференциалды ток трансформаторы; II-салыстыру блогы; IIIажырату блогы; Т-ҚАҚ жұмысқа қабілеттілігін тестілеу түймесі
Адамның электр тогының зақымдануынан тиімді қорғау үшін ҚАҚ
электр қабылдағышты екі жағдайда желіден ажыратуы тиіс:
1) Оқшаулама кедергісі рұқсат етілген деңгейден төмен немесе фазаның
электр қабылдағыштың корпусына қысқа тұйықталуы кезінде (адамның ток
контурына қосылуына байланысты емес қорғаудың алдын алу шарасы);
2) Адам тоқ өткізгіш бөліктерге немесе тұйықталу болған зақымдалған
электр қабылдағыштың корпусына жанасқан кезде.
Осы функцияларды орындау үшін I класты электр қабылдағыштың
корпусы қоректендіруші желі бойынша РЕ -өткізгішке ҚАҚ-ға дейін қосылуы
тиіс. Мұндай қосылуды жерге қосу жүйелері кезінде жүзеге асыруға болады:
- TN-S және TN–C-S нөлдік жұмыс және қорғаныс өткізгіштері бөлінген
бөлікте-кез келген үш фазалы және бір фазалы электр қабылдағыштар үшін;
- TN-C – нөлдік жұмыс өткізгішіне қосылмаған жүктемесі бар үш
фазалы электр қабылдағыштар үшін ғана.
Егер TN-C жүйесіндегі электр қабылдағыштың корпусы қоректендіруші
желі бойынша ҚАҚ артындағы нүктедегі нөлдік өткізгішке бұрумен жалғанса,
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онда оқшаулама зақымдалған кезде ҚАҚ жұмыс істемейді. Бұл жағдайда
дифференциалды ток жұмыс тогымен қосылады және ҚАҚ арқылы
компенсирленген токтар өтеді.
Сонымен қатар, TN-C жүйесінде зақымдалған электр қабылдағышқа
адамның жанасуы электр қоректендірудің ажыратылуын тудырады, себебі
ҚАҚ арқылы адам арқылы өтетін токқа тең дифференциалды ток ағады.
Осылайша, TN-C жүйесінде нөлдік қорғаныс өткізгіші болмаса да, ҚАҚ
қауіпті кернеудегі электр қабылдағыштардың ток өткізгіш бөліктеріне немесе
корпустарына жанасу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Әсіресе, бұл қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарындағы электр
қондырғылары үшін өзекті болады.
Қазіргі уақытта, ЭҚЕ сәйкес, салынып жатқан және қайта
жаңғыртылатын ғимараттардың электр қондырғылары TN-S немесе TN-C-S
жерге тұйықтау жүйелерімен орындалуы тиіс. Бұл жүйелер электр
қондырғыларда электр қауіпсіздігінің ең жақсы шарттарын және ҚАҚ жұмыс
істеуін қамтамасыз етеді.
ҚАҚ қолдану бойынша ұсыныстар:
Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда розеткалар мен жабдықтар
тізбектерінің электр қауіпсіздігі деңгейін арттыру үшін іске қосу тогы 30 мА
болатын ҚАҚ қолдану қажет. Тұйықталу кезінде жанудан қорғау деңгейін
арттыру үшін іске қосылу тогы 300 мА болатын ҚАҚ қажет.
Жуынатын бөлмеде, егер онда жеке желі бөлінген болса, 10 мА іске
қосу тогы бар және қалған жағдайларда 30 мА тогы бар ҚАҚ орнату қажет.
Құрылыс алаңдарында әрбір тарату қалқанындағы штепсельді
розеткалардың тізбектерінің қорғанысы үшін іске қосу тогы 30 мА-дан аспауы
тиіс. Барлық енгізу-тарату қалқандарында өрттен қорғау үшін 0,5 А аспайтын
номиналды ажырататын дифференциалды тогы бар ҚАҚ орнатылуы тиіс.
Ауыл шаруашылығы объектілерінде штепсельді розеткалардың
тізбектерінің қорғанысы үшін іске қосу тогы 30 мА-дан аспайтын ҚАҚ орнату
қажет. Потенциалдарды теңестіруді талап ететін жағдайы жоқ мал
шаруашылығы үй-жайларында енгізу қалқаншасында орнатылатын 100 мА
кем емес номиналды ажырататын дифференциалды тогы бар ҚАҚ көмегімен
қорғаныс орындалуы тиіс.
7.7 Төмен кернеулерді пайдалану және тораптарды бөлу
Төмен кернеу - электр тогымен зақымдану қаупін азайту мақсатында
қолданылатын айнымалы токтың 50 В-тан аспайтын және тұрақты токтың 120
В-тан аспайтын номиналды кернеу.
Өндірістік жағдайларда шағын кернеулерді қолдану қарастырылады –
12 В және 50 В артық емес.
50 В дейінгі кернеуді жоғары қауіпті, аса қауіпті үй-жайларда және қол
электр құралдарын (дрель, дәнекерлегіш, рубанок және т.б.), тасымалданатын
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қол шамдарын, жергілікті және жалпы жарықтандыру шамдарын қыздыру
шамдарымен қоректендіруге арналған үй-жайлардан тыс қолданылады.
12 В жоғары емес кернеуді аса қолайсыз жұмыс жағдайларында аса
қауіпті үй-жайларда қол тасымалды шамдарды қоректендіру үшін қолданады:
қысылған жағдайларда, жұмыс істеушінің үлкен металл жерге тұйықталған
беттерімен жанасуы кезінде (мысалы, ток өткізгіш еденде жатып жұмыс
істегенде).
Төмен кернеу көздері арнайы трансформаторларда, гальваникалық
элементтер батареяларында, аккумуляторларда, түзеткіш қондырғыларда,
жиілік түрлендіргіштерінде қолданылады.
Автотрансформаторларды немесе реостаттарды қолдануға тыйым
салынады, өйткені бұл жағдайда төмен кернеу торабы жоғары кернеу
торабымен электрлік байланысты болады.
Төмен кернеулерді қолдану - тиімді қорғау шарасы, бірақ оның кең
таралуына төмен кернеулі ұзын желісін жүзеге асыру қиындығы кедергі
келтіреді.
Сондықтан төмен кернеу көзі тұтынушыға барынша жақын болуы тиіс.
Тұтынушылар едәуір аумақтарда орналасуы мүмкін болғандықтан, қоректену
көздерін (трансформаторларды) тұтынушылардың шағын тобына немесе тіпті
әрбір тұтынушы үшін орнату қажет, бұл экономикалық тиімсіз. Сондықтан
төмен кернеулерді қолдану аймағы жоғары қауіпті және аса қауіпті үйжайларда электрлендірілген қол құралмен, тасымалды қол шамдармен және
жергілікті жарықтандыру шамдарымен шектеледі.
Төмен кернеулі тізбектердің ток өткізуші бөліктері басқа тізбектерден
электрлік бөлінуін қамтамасыз ететіндей, бөлу трансформаторының бірінші
және екінші орамдарының арасында тең бөлу болуы тиіс.
Төмен кернеулі тізбектердің өткізгіштері, әдетте, неғұрлым жоғары
кернеулі өткізгіштерден және қорғаныс өткізгіштерден бөлек төселуі немесе
олардан жерге қосылған металл экранмен (қабықпен) бөлінуі немесе негізгі
оқшауламаға қосымша металл емес қабықшаға салынуы тиіс.
Төмен кернеулі тізбектердегі штепсельді жалғанулардың ашалары
мен розеткалары, басқа кернеулердің розеткаларына және ашаларына
қосылуына жол берілмеуі тиіс. Штепсельді розеткалар қорғаныс контактісіз
болуы тиіс.
Тораптардың электрлік бөлінуі және жерге тұйықталу токтарының
компенсациясы. Тіпті толық жарамды оқшаулама болған жағдайда да үлкен
ұзындықтағы тармақталған торапта едәуір сыйымдылық пен аз кедергі
болады.
Бұл жағдайда жерге тұйықталу тогы фазалар мен жер арасындағы
сыйымдылықпен анықталады және айтарлықтай шамаға жетуі мүмкін. Жерге
қатысты фазалардың сыйымдылығы қандай да бір ақауларға байланысты емес
және желінің жалпы ұзындығымен, әуе желісі сымдарының ілу биіктігімен,
кабель желілерінің фазалық оқшауламасының қалыңдығымен, яғни
геометриялық параметрлермен анықталады. Жерге қатысты фазалар
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сыйымдылығының азаюына арнайы бөлгіш трансформаторлардың көмегімен
торапты өзара байланысты емес жеке учаскелерге электрлік бөлумен қол
жеткізіледі.
Тораптардың электрлік бөлінуінің таралу аймағы - пайдалану қауіптілігі
жоғары дәрежемен байланысты кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғылары. 1
кВ жоғары кернеудегі бөлгіш трансформаторларды пайдалану электр
қондырғының құнын едәуір арттырады. Сондықтан мұндай желілерде әдетте
жерге тұйықталу тогын азайтуға әкелетін шаралар қолданылады. Бұл фаза мен
жер арасында қосылатын индуктивтіліктің сыйымдылық құраушысын өтеу
жолымен қол жеткізіледі. Үш фазалы желілерде әр фаза мен жер арасында
индуктивтілікті қосудың қажеттілігі жоқ, қоректену көзі бейтарабы мен жер
арасында орауышты қосу жеткілікті болады.
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8 Электр қорғаныс құралдары
Электр қорғаныс құралдары деп электр қондырғыларымен жұмыс
істейтін адамдарды электр тогынан зақымданудан, электр доғасының және
электрмагнитті өрістің әсерінен қорғауға арналған құралдар аталады.
8.1 Қорғаныс құралдарын жіктеу
Негізгі электр қорғаныс құралдары - оқшауламасы электр қондырғының
жұмыс кернеуіне ұзақ шыдайтын және кернеудегі ток өткізгіш бөліктерде
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін оқшаулағыш электр қорғаныс құралдары.
Қосымша электр қорғаныс құралдары - оқшаулағыш электр қорғаныс
құралы, ол өзі осы кернеу кезінде электр тогының зақымдануынан қорғауды
қамтамасыз ете алмайды, бірақ негізгі қорғаныс құралын толықтырады,
сондай-ақ жанасу кернеуінен және адым кернеуінен қорғау үшін қызмет етеді.
Қауіпсіздік белгісі - ықтимал қауіптілік туралы адамды ескертуге,
белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салуға немесе нұсқама беруге, сондай-ақ
пайдаланылуы қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлардың әсер
етуінің салдарларын қоспағанда немесе төмендетуге байланысты
объектілердің орналасуы туралы ақпаратқа арналған белгі.
Қауіпсіздік түсі - қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлардың
көздері, өрт сөндіру құралдары мен қауіпсіздік белгісі болуы мүмкін
өндірістік жабдықтың және (немесе) құрылыс конструкциясының жекелеген
элементтеріне адамның назарын аударуға арналған түс.
Кернеулі жұмыс - жұмыс кернеуіндегі ток өткізгіш бөліктерге жанасу
арқылы немесе осы ток өткізгіш бөліктерге дейінгі қашықтық рұқсат
етілгеннен аз болған кезіндегі жұмыс.
Қауіпсіз қашықтық-адам мен қауіпті және зиянды өндірістік фактордың
көзі арасындағы ең аз қашықтық, ол кезде адам қауіпті аймақтан тыс жерде
болады.
Электр қорғаныс құралдарына жатады:
- барлық түрдегі оқшаулағыш штангалар (жедел, өлшеу, жерге
тұйықтау үшін);
- оқшаулағыш және электр өлшегіш қысқаштар;
- кернеудің барлық түрлері мен сыныптарының кернеу көрсеткіштері
(газ-разрядты шаммен, түйіспесіз, импульсті типті, қыздыру шамымен және т.
б.);
- кернеудің бар-жоғын көрсететін түйіспесіз сигнализаторлар;
- оқшауланған құрал;
- диэлектрлік қолғаптар, ботылар мен галоштар, кілемдер, оқшаулағыш
тұғырықтар;
- қорғаныс қоршаулары (қалқандар, перделер, оқшаулағыш
жапсырмалар, қалпақтар);
- тасымалды жерге тұйықтағыш;
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- электр қондырғыларында сынау және өлшеу жүргізу кезінде еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен құралдар
(фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, кабельді
тесуге арналған құрылғылар, транзиттегі кернеулердің әртүрлілігін анықтау
құрылғылары, кабельдердің зақымдану көрсеткіштері және т. б.);
- қауіпсіздік белгілері мен плакаттар;
- басқа да қорғаныс құралдары; кернеуі 110 кВ және одан жоғары электр
қондырғыларында, сондай-ақ 1 кВ дейінгі электр тораптарында (полимерлі
және иілгіш оқшаулағыштар; оқшаулағыш сатылар, арқандар, телескопиялық
мұнаралар мен көтергіштердің қондырмалары; потенциалды тасымалдауға
және теңестіруге арналған штангалар; иілгіш оқшаулағыш жабындар мен
жапсырмалар және т. б.) кернеулі жұмыстарға арналған оқшаулағыш
құрылғылар мен құралдар.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларындағы негізгі электр
қорғаныс құралдарына жатады:
- оқшаулағыш штангалардың барлық түрлері;
- оқшаулағыш және электр өлшегіш қысқаштар;
- кернеу көрсеткіштері;
- электр қондырғыларында сынау және өлшеу жүргізу кезінде еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен құралдар
(фазалардың сәйкестігін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, кабельді
тесуге арналған құрылғылар, кабельдер мен т. б. зақымдану көрсеткіштері);
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы негізгі электр
қорғаныс құралдарына жатады:
- оқшаулағыш штангалар;
- оқшаулағыш және электр өлшегіш қысқаштар;
- кернеу көрсеткіштері;
- диэлектрлік қолғап;
- оқшауланған құрал.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларындағы қосымша электр
қорғаныс құралдарына жатады:
- диэлектрлік қолғап;
- диэлектрлік ботылар;
- диэлектрлік кілемдер;
- оқшаулағыш тұғырықтар мен жапсырмалар;
- оқшаулағыш қалпақтар;
- потенциалды тасымалдау және теңестіру үшін штангалар.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған
қосымша электр қорғаныс құралдарына жатады:
- диэлектрлік галоштар;
- диэлектрлік кілемдер;
- оқшаулағыш тұғырықтар мен жапсырмалар;
- оқшаулағыш қалпақтар.
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Жұмыс істейтіндерді қорғау құралдары олардың қолданылу сипатына
қарай екі санатқа бөлінеді:
- ұжымдық қорғау;
- жеке қорғау.
Ұжымдық қорғаудың электр қорғаныс құралдары мақсатына қарай
кластарға бөлінеді:
- электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейінен;
- магниттік және электр өрістерінің жоғары кернеулігінен;
- электр тогымен зақымданудан;
- статикалық электрдің жоғары деңгейінен.
Электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейінен қорғау құралдарына
жатады:
- қоршау құрылғылары;
- қорғау жабындары;
- герметикалайтын құрылғылар;
- автоматты бақылау және сигнал беру құрылғылары;
- қашықтан басқару құрылғылары;
- қауіпсіздік белгілері.
Магниттік және электр өрістерінің жоғары кернеулігінен қорғау
құралдарына:
- қоршау құрылғылары;
- автоматты бақылау және сигнал беру құрылғылары;
- оқшаулағыш құрылғылар мен жабындар;
- қорғаныстық жерге тұйықтау және нөлдеу құрылғылары;
- автоматты ажырату құрылғылары;
- потенциалдарды теңестіру және кернеуді төмендету құрылғылары;
- қашықтан басқару құрылғылары;
- сақтандыру құрылғылары;
- жайтартқыштар мен разрядтағыштар;
- қауіпсіздік белгілері.
Статистикалық электрдің жоғары деңгейінен қорғау құралдарына
жатады:
- жерге тұйықтау құрылғылары;
- бейтараптандырғыштар;
- ылғалдайтын құрылғылар;
- электрстатикаға қарсы заттар;
- экрандау құрылғылары.
Жеке қорғаныс құралдары қорғауға арналған:
- бас (қорғаныс каскалар);
- көз және бет (қорғаныс көзілдіріктер мен қалқандар);
- тыныс алу мүшелері (газқағарлар (улы газдан қорғайтын аспап) және
респираторлар);
- қол (қолғаптар);
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- биіктіктен құлаудан (сақтандыру белдіктері мен сақтандыру
арқандары).
Жеке қорғаныс құралдарының нақты түрлерін таңдаған кезде оларды
қолдану жөніндегі тиісті каталогтар мен ұсынымдарды пайдалану керек.
Негізгі электр қорғаныс құралдарын пайдалану кезінде осы Ережеде
айтылған жағдайларды қоспағанда, бір қосымша қорғаныс құралды қолдану
жеткілікті болады.
Жұмыс істеушіні қадам кернеуінен қорғау қажет болған жағдайда
диэлектрлік ботылар немесе галоштар сияқты қосымша электр қорғаныс
құралдары негізгі қорғаныс құралдарынсыз пайдаланылуы мүмкін.
Электр қауіпсіздігі плакаттары мен белгілерін қате қосылғанда жұмыс
орнына кернеу берілуі мүмкін коммутациялық аппараттармен іс-қимылдарға
тыйым салу және ескерту үшін қолдану керек; электр өрісінің кернеулігі 15
кВ/м-ден жоғары 330 кВ және одан жоғары АТҚ қорғаныс құралдарынсыз
қозғалу (тыйым салатын плакаттар); қауіп туралы ескерту үшін (ескерту
плакаттары мен белгілері); еңбек қауіпсіздігінің нақты талаптарын орындау
кезінде ғана белгілі бір әрекеттерді шешу үшін (нұсқама плакаттары); әртүрлі
объектілер мен құрылғылардың орналасқан жерін көрсету үшін (нұсқау
плакаттары).
Қолдану сипаты бойынша плакаттар мен белгілер тұрақты және
тасымалды болуы мүмкін. Тұрақты плакаттар мен белгілерді электр
оқшаулағыш материалдардан (шыныпластика, полистирол, гетинакс,
текстолит және т.б.) жасау, ал бетон және металл беттерге (ӘЖ тіректері,
камера есіктері және т. б.) – трафареттердің көмегімен бояумен салу
ұсынылады.
Тасымалданатын плакаттар мен белгілер электр оқшаулама
материалдарынан жасалады. Ашық ток өткізгіш бөліктері бар электр
қондырғылары үшін ток өткізгіш материалдан жасалған тасымалды
плакаттарды қолдануға жол берілмейді. Металдан жасалған тұрақты және
тасымалданатын плакаттар мен белгілерді ток өткізгіш бөліктерден алыста
орнатуға жол беріледі.
Жеке қорғаныс құралдары.
Көзді
әртүрлі
газдардың,
булардың,
түтіннің,
шашыраңқы
сұйықтықтардың зиянды әсерінен қорғау үшін герметикалық қорғаныш
көзілдірігі қоршаған ортадан көзілдірік асты кеңістігін толығымен оқшаулауы
және буланбайтын пленкамен жинақталуы тиіс.
Қолданар алдында қорғаныш көзілдірік сызаттардың, жарылудың және
басқа да ақаулардың болмауын тексеріп, оларды байқаған кезде көзілдірік
жарамдыға ауыстырылуы керек.
Ластанған кезде көзілдірікті жылы сабын ерітіндісімен жуып, жұмсақ
матамен сүрту керек.
Каскалар механикалық зақымданулардан, агрессивті сұйықтықтардан,
судан, 1 кВ дейінгі кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасу
кезінде электр тогымен зақымданудан жұмысшылардың басын жеке қорғаныс
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құралы болып табылады. Касканы қолдану шарттарына байланысты
жылытатын дулыға және судан қорғайтын пелеринамен, шуға қарсы
құлақшалармен, дәнекерлеушілерге арналған қалқандармен және бас киім
шырақтарымен жинақталуы мүмкін.
Сақтандырғыш монтерлік белдіктер электр әуе беріліс желілерінде
(ӘБЖ), электр станциялары мен қосалқы станцияларда, ТҚ-да жоғарыға
өрмелеу жұмыстары кезінде биіктіктен құлаудан жұмысшылардың жеке
қорғаныс құралдары болып табылады.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыс істеген кезде
синтетикалық материалдардан жасалған ілмектері бар сақтандыру белдіктерін
қолдану керек.
Ажыратылған электр беріліс желілерінде немесе ТҚ-да кернеуді толық
ажырату кезінде, сондай-ақ кернеулі ток өткізгіш бөліктерден алыста жұмыс
істеу кезінде, болат арқаннан немесе шынжырдан жасалған ілмектері бар
белбеулерді қолдануға рұқсат етіледі.
Белдік карабині құлыппен жабылуы және тоқтатқыш құралы болуы тиіс.
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9 Қолданыстағы электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары
Қолданыстағы электр қондырғыларындағы жұмыс санаттары. Электр
қондырғыларына қызмет көрсету барысында профилактикалық жөндеу,
электр машиналарының, аппараттардың, кабельдердің, цехішілік электр
желілерінің оқшауламаын сынау, электр жетектерін, релелік қорғаныс және т.
б. баптау жұмыстары жүргізіледі.
Кернеуі бар ток өткізгіш бөліктерге, электр қондырғыларына немесе
электр қондырғыларының бөліктеріне пайдалануға дайындалған электр
қондырғысының ток өткізгіш бөліктері немесе кез келген сәтте кернеуде
болуы мүмкін оның бөліктері жатады.
Жұмыс орындалатын жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында
қауіпсіздік шараларына қатысты үш санаты бөлінеді:
-кернеуді ажырату арқылы;
- кернеудегі ток өткізгіш бөліктерінде кернеуді ажыратпаған кезде
немесе олардың қасында;
- кернеудегі ток өткізгіш бөліктерінен алыста кернеуді ажыратпаған
кезде.
Кернеуден ажыратылған кезде орындалатын жұмыс деп электр
қондырғысында (немесе оның бір бөлігінде) жүргізілетін жұмыс саналады,
онда барлық ток өткізгіш бөліктерден (оның ішінде желілік және кәбілдік
енгізулерден) кернеу ажыратылып, кернеулі көрші электр қондырғысына
бекітілмеген кіріс жоқ болуы керек.
Ток өткізгіш бөліктерде немесе оларға жақын жерде кернеуді
ажыратпай орындалатын жұмыстарға осы бөліктерде орындалатын жұмыстар
жатады.
Бұл жұмыстарға сондай-ақ оқшаулағыш қорғаныс құралдары мен
құралдардың көмегімен, ток өткізгіш бөліктерден рұқсат етілгеннен аз
арақашықтықта орындалатын жұмыстар да жатады.
Кернеулі ток өткізгіш бөліктерден алыста кернеуді ажыратпай жұмыс
істейтін адамдардың және олар пайдаланатын жөндеу жабдықтарының (және
құрал-сайманның) ток өткізгіш бөліктеріне қауіпті қашықтыққа кездейсоқ
жақындауына жол берілмейтін және осындай жақындаудың алдын алу үшін
техникалық немесе ұйымдастыру шараларын (мысалы, үздіксіз қадағалау)
қабылдау талап етілмейтін жұмыс болып саналады.
Жөндеу және реттеу жұмыстары басталғанға дейін және оларды жүргізу
процесінде жауапты тұлғалар мен орындаушылар персоналдың қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды
орындауы тиіс.
Электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
ұйымдастыру іс-шаралары:
- жұмысты нарядпен, өкіммен немесе ағымдағы пайдалану тәртібімен
орындалатын жұмыстар тізбесімен ресімдеу;
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- жұмысқа рұқсат беру;
- жұмыс кезіндегі қадағалау;
- үзілісті, басқа орынға ауысуды, жұмыстың аяқталуын ресімдеу.
Жұмыс қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар. Жұмысты қауіпсіз
жүргізуге жауапты тұлғалар:
- ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын жұмыстардың тізбесін
бекітетін, өкім беретін, наряд беруші;
- жұмыстардың жауапты басшысы;
- рұқсат беруші;
- жұмыс жүргізушіі;
- бақылаушы;
- бригада мүшесі.
Бригада - жұмыс жүргізушіні (бақылаушыны) қоса алғанда, екі және
одан да көп адамнан тұратын топ.
Жұмысқа бастапқы рұқсат - бірінші рет жүзеге асырылатын өкім немесе
наряд бойынша жұмысқа рұқсат.
Жұмысқа қайта жіберуге рұқсат - бұрын наряд бойынша, сондай-ақ
жұмыстағы үзілістен кейін орындалған жұмыстарға жіберуге рұқсат.
Наряд-рұқсат (наряд) - белгіленген нысандағы арнайы бланкіде
ресімделген және мазмұнын, жұмыс орнын, оның басталу және аяқталу
уақытын, қауіпсіз жүргізу шарттарын, бригада құрамын және жұмысты
қауіпсіз орындауға жауапты адамдарды анықтайтын жұмыс жүргізуге
арналған тапсырма.
Нарядтар бойынша электр қондырғыларына қызмет көрсету бойынша
барлық жұмыстар жүргізіледі.
Өкім - жұмыстың мазмұнын, орнын, уақытын, қауіпсіздік шараларын
және оны орындау тапсырылған адамдарды анықтайтын жұмыс жүргізуге
арналған тапсырма.
Ағымдағы пайдалану - бұл оперативтік персоналдың өзіне бекітілген
учаскеде электр шаруашылығына жауапты тұлға жасаған және кәсіпорын
басшысы бекіткен тізбе бойынша бір ауысым ішінде өз бетінше жұмыс
жүргізуі.
Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд беру құқығы
кәсіпорынның әкімшілік-техникалық құрамының қатарынан кернеуі 1 кВ
жоғары электр қондырғыларында V тобы және кернеуі 1 кВ дейінгі
қондырғыларда IV тобы бар қызметкерлерге беріледі.
Жұмыстардың жауапты басшысы нарядта көрсетілген барлық
қауіпсіздік шараларын орындауға және олардың жеткіліктілігіне, ол
қабылдайтын қосымша қауіпсіздік шаралары үшін, бригаданың нысаналы
нұсқамалығының, оның ішінде рұқсат беруші мен орындаушы жүргізетін
жұмыстардың толықтығы мен сапасына, сондай-ақ жұмысты қауіпсіз
жүргізуді ұйымдастыруға жауап береді.
Жұмыстардың жауапты басшылары болып V тобы бар әкімшіліктехникалық персонал қатарынан қызметкерлер тағайындалады. Жекелеген
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жұмыстарды (жұмыс кезеңдерін) жұмыстардың жауапты басшысының
қадағалауымен және басқармасымен орындау қажет болған жағдайларда,
наряд беруші бұл туралы нарядтың "жеке нұсқаулар" жолында жазба жасауы
тиіс.
Жұмыстың жауапты басшысы, әдетте, «Электр қондырғыларын
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережесімен» белгіленген жауапты
жұмыстарды орындау кезінде тағайындалады. Жұмыстардың жауапты
басшысын тағайындау қажеттілігін наряд беруші анықтайды, оған
жұмыстардың жауапты басшысын және аталғандардан басқа жұмыстар
кезінде тағайындауға рұқсат етіледі.
Рұқсат беруші жауап береді:
- қабылданған қауіпсіздік шараларының дұрыстығы мен жеткіліктілігі
және олардың нарядта көрсетілген шараларға, жұмыс сипаты мен орнына
сәйкестігі үшін;
- жұмысқа дұрыс рұқсат бергені үшін;
- бригада мүшелеріне ол өткізетін нұсқаманың толықтығы мен сапасы
үшін.
ӘЖ жұмысына рұқсаттан басқа, рұқсат етушілер оперативтік персонал
қатарынан тағайындалуы тиіс. Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында
рұқсат беруші IV топқа, ал 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында III топқа ие
болуы тиіс.
Жұмыс жүргізуші рұқсат етушіден жұмыс орнын қабылдай отырып,
оның дұрыс дайындалуына және жұмыс жүргізуге қажетті қауіпсіздік
шараларын орындауға жауап береді.
Жұмыс жүргізуші жауап береді:
- дайындалған жұмыс орнының наряд нұсқауларына сәйкестігі,
жұмыстарды орындау шарттары бойынша қажетті қосымша қауіпсіздік
шаралары үшін;
- бригада мүшелеріне нұсқаудың нақтылығы мен толықтығы үшін;
- қажетті қорғаныс құралдарының, құрал-саймандардың, инвентарь мен
құралдардың болуы, жарамдылығы және дұрыс қолданылуы үшін;
- жұмыс орнында қоршаулардың, плакаттардың, жерге тұйықтаудың,
бекіту құрылғыларының сақталуы үшін;
- жұмысты қауіпсіз жүргізгені және оның өзі мен бригада мүшелерінің
Ережелерді сақтауы үшін;
- бригада мүшелеріне тұрақты бақылауды жүзеге асыру.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында наряд бойынша
орындалатын жұмыстарды жүргізуші IV топтағы, ал кернеуі 1 кВ дейінгі
электр қондырғыларында – зиянды газдар пайда болуы мүмкін жер асты
құрылыстарындағы жұмыстардан, кернеудегі жұмыстардан басқа III топтағы
болуы тиіс.
Бақылаушы электр қондырғыларында нарядтар немесе өкімдер
бойынша жұмыстарды орындау кезінде құрылыс жұмысшылары мен электр
техникалық емес персоналдың басқа да адамдарының бригадаларын қадағалау
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үшін тағайындалады. Электр техникалық персоналды бақылаушы аса қауіпті
жағдайларда электр қондырғыларында жұмыс жүргізген жағдайда
тағайындалады.
Бақылаушы жауап береді:
-дайындалған жұмыс орнының нарядта көзделген нұсқауларға сәйкестігі
үшін;
- жұмыс орнында орнатылған жерге тұйықтаудың, қоршаудың,
плакаттардың және қауіпсіздік белгілерінің, жетектердің жабатын
құрылғыларының болуы және сақталуы үшін;
- электрқондырғының электр тогымен зақымдануына қатысты бригада
мүшелерінің қауіпсіздігі үшін.
Бақылаушы болып III тобы бар қызметкер тағайындалуы мүмкін.
«Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелеріне»,
сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша ведомстволық нұсқаулықтарға сәйкес
келесі іс-шаралар орындалады:
- наряд бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- өкім бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- тізбеге сәйкес ағымдағы пайдалану тәртібінде орындалатын
жұмыстарды ұйымдастыру;
- бригада құрамы анықталады;
- жұмыс орнын дайындауға және жұмысқа рұқсат беру;
- жұмыс орнын дайындау және бригаданың наряд пен өкім бойынша
жұмысқа алғашқы жіберілуі жүзеге асырылады.
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10 Кернеуді ажырату арқылы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін техникалық іс-шаралар
Кернеуді ажырату арқылы жұмыс орнын дайындау кезінде көрсетілген
тәртіппен мынадай техникалық іс-шаралар орындалуы тиіс:
- қажетті ажыратулар жүргізілді және коммутациялық аппараттарды
қате қосылу немесе өздігінен қосылу салдарынан жұмыс орнына кернеуді
беруге кедергі келтіретін шаралар қабылданды;
- коммутациялық аппараттардың қол жетектерінде және қашықтықтан
басқару кілттерінде тыйым салатын плакаттар ілінуі тиіс;
- адамдарды электр тогымен зақымданудан қорғау үшін жерге
тұйықталуы тиіс ток өткізгіш бөліктердегі кернеудің болмауы тексерілді;
- жерге тұйықтау салынған (жерге тұйықтау пышақтары қосылған, ал
олар жоқ жерлерде тасымалды жерге тұйықтау орнатылған);
- «Жерге қосылған» деген нұсқау плакаттары ілінген, қажет болған
жағдайда жұмыс орындары мен кернеудегі ток өткізгіш бөліктер қоршалған,
ескертуші және ұйғарушы плакаттары ілінген.
Ажырату. Жұмыс орнын дайындау кезінде ажыратылуы тиіс:
- жұмыс жүргізілетін ток өткізгіш бөліктер;
- адамдардың, механизмдердің және жүк көтергіш машиналардың
рұқсат етілгеннен кем қашықтыққа кездейсоқ жақындауы мүмкін
қоршалмаған ток өткізгіш бөліктері;
- жетектерді басқару және қоректендіру тізбектері, коммутациялық
аппараттарды басқару жүйелеріндегі ауа жабылады, серіппелерден және
ажыратқыштар мен айырғыштардың жетектеріндегі жүктерден қосқыш
алынды.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында коммутациялық
аппаратпен жұмыс орнына кернеу берілуі мүмкін әрбір жағынан көрінетін
алшақтық болуы тиіс. Көрінетін үзік айырғыштарды ажырату,
сақтандырғыштарды алу, бөлгіштер мен жүктеме ажыратқыштарын ажырату,
шиналар мен сымдарды ажырату немесе алу арқылы құрылуы мүмкін.
Жұмыс істеу үшін бөлінген электр қондырғысының учаскесімен
байланысты күштік трансформаторлар мен кернеу трансформаторлары
ажыратылуы тиіс және олардың сұлбалары кері трансформация мүмкіндігін
болдырмау үшін өздерінің басқа орамдары жағынан да бөлшектелуі тиіс.
Ажыратқыштарды, айырғыштарды (бөлгіштерді) және қолмен
басқарылатын жүктемені ажыратқыштарды ажыратқаннан кейін олардың
ажыратылуына және шунтталатын жалғастырғыштардың болмауына көз
жеткізу қажет.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында жұмыс орнына кернеу
берілуі мүмкін коммутациялық аппараттардың қате немесе өздігінен
қосылуын болдырмау үшін мынадай шаралар қолданылуы тиіс:
- айырғыштарда (бөлгіштерде), жүктемені ажыратқыштарда қол
жетектері ажыратылған жағдайда механикалық құлыппен бекітілуі тиіс
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(кернеуі 6-10 кВ бір полюсті айырғыштары бар электр қондырғыларында
механикалық құлыптың орнына пышақтарға диэлектрлік қалпақтар кигізуге
рұқсат етіледі);
- жедел (оперативтік) штангамен басқарылатын айырғыштарда
стационарлық қоршаулар механикалық құлыппен бекітілуі тиіс;
- дистанциялық басқаруы бар коммутациялық аппараттардың
жетектерінде күштік тізбектер мен басқару тізбектері ажыратылуы тиіс, ал
пневматикалық жетектерде, бұдан басқа, сығылған ауа өткізгіш құбырында
ысырма жабық және механикалық құлыпқа жабылып, сығылған ауа
шығарылуы тиіс, бұл ретте шығару клапандары ашық күйінде қалдырылуы
тиіс;
- жүк және серіппелі жетектерде жүкті қосу немесе қосу серіппелерді
жұмыс істемейтін жағдайға келтірілуі тиіс;
- тыйым салатын плакаттар ілінуі тиіс.
Тарату пункттері мен трансформаторлық қосалқы станциялардағы
коммутациялық аппараттардың көмегімен кернеуі 1 кВ жоғары электр
қондырғыларын ажырату белгілі бір тәртіппен жүргізіледі.
Осылайша, күштік трансформаторлар оларды жоғары кернеу торабына
қосу тәсіліне байланысты ретпен ажыратылады. Егер трансформатордың
қосылуы жоғары вольтты ажыратқыштың көмегімен орындалса, онда
ажыратудың кезектілігі келесідей: жоғары вольтты ажыратқыш, шиналы
айырғыштар, желілік айырғыштар, күштік трансформатордың төменгі кернеуі
жағынан
рубильник
(сақтандырғыштар).
Күштік
трансформаторды
сақтандырғыштары бар жүктемені ажыратқыштың көмегімен жоғары кернеу
жағынан қосқан жағдайда: жүктемені ажыратқыш, шиналы айырғыштар,
күштік
трансформатордың
төменгі
кернеуі
жағынан
рубильник
(сақтандырғыштар) ажыратады.
Күштік трансформаторы жоғары кернеу торабына айырғыштардың
көмегімен қосылған кезде, оны ажырату үшін алдымен барлық жүктемені
төмен кернеу жағынан ажыратумен алып тастау қажет, содан кейін Жоғары
кернеу жағынан айырғыштарды және жоғары вольтты сақтандырғыштарды
ажырату қажет.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында жұмыс жүргізілетін
барлық тоқ өткізгіш бөліктерден кернеу қолмен жетегі бар коммутациялық
аппараттарды ажыратумен, ал сұлбада сақтандырғыштар болған жағдайда
соңғыларын алып тастаумен ажыратылуы тиіс. Сұлбада сақтандырғыштар
болмаған жағдайда коммутациялық аппараттардың қате қосылуының алдын
алу тұтқаларды бекіту немесе шкафтың есігі, кнопкаларды жабу,
коммутациялық аппараттың түйіспелері арасында оқшаулағыш жапсырмалар
орнату сияқты шаралармен қамтамасыз етілуі тиіс. Дистанциялық
басқарылатын коммутациялық аппаратпен кернеуді ажырату кезінде
катушканың екінші реттік тізбегін ажырату қажет.
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Аталған шаралар кабельді, сымдарды коммутациялық аппараттан,
немесе жұмыс жүргізілетін жабдықтан ажыратумен ауыстырылуы мүмкін.
Тыйым салатын плакаттарды ілу қажет.
Тексеру үшін қол жетпейтін контактілері бар кернеуі 1000 В дейінгі
коммутациялық
аппараттардың
ажыратылған
жағдайы
олардың
қысқыштарында немесе осы коммутациялық аппараттармен қосылатын
жабдықтың шығатын шиналарында, сымдарында немесе қысқыштарында
кернеудің болмауын тексерумен анықталады.
Жанасуға қолжетімді болатын ток өткізгіш бөліктерді, егер оларды
оқшаулағыш материалдардан жасалған оқшаулағыш жапсырмалармен қоршау
мүмкін болса, ажыратпауға болады.
Егер жұмыс тасымалды жерге тұйықтау құралдарын қолданбай
орындалса, жұмыс орнына кернеуді қате беруге кедергі келтіретін қосымша
шаралар қолдану қажет: сақтандырғыштарды алып тастау, ажыратылған
аппараттардың
жетектерін
механикалық
бекіту,
ажыратқыштарда,
автоматтарда және т.б. оқшаулағыш жапсырмаларды пайдалану. Бұл
техникалық шаралар жергілікті нұсқаулықта көрсетілуі тиіс. Егер қосымша
шараларды қолдану мүмкін болмаса, онда қалқандағы, құрастырудағы немесе
тікелей жұмыс орнындағы қоректендіргіш желінің ұштарын ажырату қажет.
Тыйым салатын плакаттарды ілу. Қолмен басқарылатын
коммутациялық
аппараттардың
(ажыратқыштардың,
бөлгіштердің,
айырғыштардың, ажыратқыштардың, рубильниктердің, автоматтардың)
жетектерінде (жетектердің тұтқаларында) жұмыс орнына кернеуді беруді
болдырмау үшін «Қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істейді!» плакаты
ілінеді.
Бір полюсті айырғыштарда плакаттар әрбір полюстің жетегінде, жедел
(оперативтік) штангамен басқарылатын айырғыштарда, қоршауларда ілінеді.
Айырғыштардың пневматикалық жетектеріне ауаның кіруін жабатын
ысырмаларда «Ашуға болмайды! Адамдар жұмыс істейді!» плакаты ілінеді.
Коммутациялық аппараттары жоқ кернеуі 1 кВ дейінгі қосылыстарда
«Қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істейді!» плакаты алынған
сақтандырғыштарда, КТҚ – да-пердеге немесе есікке ілінуі тиіс.
Плакаттар қашықтан және жергілікті басқару кілттері мен
кнопкаларына, сондай-ақ автоматтарда немесе басқару тізбектерінің алынып
асталған сақтандырғыштарында және коммутациялық аппараттардың
жетектерін қоректендірудің күштік тізбектерінде ілінуі тиіс.
ӘЖ немесе КЖ жұмыстары үшін ажыратылған айырғыштардың
жетектерінде жұмыс істейтін бригадалардың санына қарамастан, тек бір
«Қосуға болмайды! Желіде жұмыс!» плакаты ілінеді.
Кернеудің жоқтығын тексеру. Кернеудің болмауын қолдану алдында
жарамдылығы осы мақсатқа арналған арнайы құралдардың көмегімен
орнатылуы тиіс немесе кернеудегі тоқ өткізгіш бөліктерге жақындау арқылы
кернеу көрсеткішімен тексеру қажет.
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Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында кернеу көрсеткішін
диэлектрлік қолғаптарда пайдалану қажет.
Кернеуі 1 кВ дейінгі бейтарабы жерге тұйықталған электр
қондырғыларында екі полюсті көрсеткішті қолдану кезінде фазалар арасында
да, әр фаза мен жабдықтың жерге тұйықталған корпусы немесе қорғаныс
өткізгішінің арасында да кернеудің жоқтығын тексеру қажет. Алдын ала
тексерілген вольтметрді қолдануға рұқсат етіледі. Бақылау шамдарын
пайдалануға тыйым салынады.
Аппараттың ажыратылған жағдайы туралы сигнал беретін құрылғылар,
блоктайтын құрылғылар, тұрақты қосылған вольтметрлер және т.б., кернеудің
жоқтығын растайтын қосымша құралдар ғана болып табылады және олардың
көрсеткіштері негізінде кернеудің жоқтығы туралы қорытынды жасауға
болмайды. Ажыратылған жабдықта кернеудің жоқтығын барлық фазаларда, ал
ажыратқыш пен айырғышта – барлық алты кірістерде, қысқыштарда тексеру
қажет.
Ағаш тіректерден немесе сатылардан жүргізілетін кернеудің болмауын
тексеру жағдайларын қоспағанда, кернеудің бар-жоғына қарамастан, бұл
аспаптар жерге қосусыз әрекет етпейінше, кернеу көрсеткіштерін жерге
қосуға жол берілмейді.
Жерге тұйықтау қондырғысы. Тоқ өткізгіш бөліктерге жерге
тұйықтауды кернеу болмауын тексергеннен кейін тікелей орнату қажет.
Тасымалды жерге тұйықтау алдымен жерге тұйықтау құрылғысына
қосылуы керек, содан кейін кернеудің болмауын тексергеннен кейін ток
өткізгіш бөліктерге орнату керек.
Тасымалды жерге тұйықтау құралын кері ретпен алу қажет: алдымен
оны ток өткізгіш бөліктерден алып тастау, содан кейін жерге тұйықтау
құрылғысынан ажырату қажет.
Тасымалды жерге тұйықтау құралдарын орнату және шешу кернеуі 1 кВ
жоғары электр қондырғыларында оқшаулағыш штанганы қолдана отырып,
диэлектрлік қолғаптарда орындалуы тиіс. Тасымалды жерге тұйықтау
қысқыштарын осы штангамен немесе диэлектрлік қолғаптармен тікелей
қолмен бекіту керек.
Тарату құрылғыларында жерге тұйықтау құрылғыларын орнату.
Кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін
ажыратылған, бір жерге тұйықтау жеткілікті құрама шиналарды қоспағанда,
кернеу берілуі мүмкін барлық жағынан учаскедегі жұмыс үшін ажыратылған
барлық фазалардың (полюстердің) ток өткізгіш бөліктері жерге тұйықталуы
тиіс.
Жерге қосылған ток өткізгіш бөліктер кернеудегі ток өткізгіш
бөліктерден көрінетін үзілу арқылы бөлінуі тиіс. Орнатылған жерге тұйықтау
тікелей жұмыс жүргізілетін ток өткізгіш бөліктерден, ажыратылған
ажыратқыштармен, айырғыштармен, (бөлгіштермен) және жүктемені
ажыратқыштармен, алынып тасталған сақтандырғыштармен, бөлшектелген
шиналармен немесе сымдармен бөлектелуі мүмкін.
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Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында ТҚ, қалқандардың,
құрастырмалардың құрама шиналарында жұмыс істеген кезде шиналардан
кернеу ажыратылып тасталуы тиіс және шиналар (оқшауланған сыммен
орындалған шиналардан басқа) жерге тұйықталуы тиіс.
Жұмыс орнын дайындау кезінде орнатылған жерге тұйықтау
құралдарын, егер бұл орындалатын жұмыстардың сипаты бойынша талап
етілсе (оқшаулау кедергісін өлшеу және т.б.) уақытша алуға рұқсат етіледі.
Конструкциясы жерге тұйықтау қондырғысын орнатуға қауіпті немесе
мүмкін болмайтын электр қондырғыларында (мысалы, кейбір тарату
жәшіктерінде, жеке типті ЖТҚ-да, фазалар тік орналасқан жинақтарда)
ажыратқыштардың пышақтарына диэлектрлік қалпақшаларды, диэлектрлік
жапсырмаларды орнатуды немесе сымдарды, кабельдер мен шиналарды
ажыратуды қамтитын жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
қосымша іс-шаралар әзірленуі тиіс. Мұндай электр қондырғыларының
тізбесін жұмыс беруші бекітеді және персоналдың назарына жеткізіледі.
Жұмыс орнын қоршау, плакаттарды ілу. Электр қондырғыларында
айырғыштардың,
бөлгіштердің
және
жүктеме
ажыратқыштарының
жетектерінде «Жерге тұйықталған» плакаттары ілінуі тиіс, оларды қате қосу
кезінде электр қондырғысының жерге тұйықталған учаскесіне және
коммутациялық аппараттарды қашықтықтан басқару кілттері мен
кнопкаларына кернеу берілуі мүмкін.
Кернеудегі ток өткізгіш бөліктерді уақытша қоршау үшін оқшаулағыш
материалдардан жасалған қалқандар, перделер, экрандар және т.б.
қолданылуы мүмкін.
Уақытша қоршауларды кернеуді ажыратусыз орнату кезінде олардан
ток өткізгіш бөліктерге дейінгі қашықтық рұқсат етілгеннен кем болмауы тиіс.
Кернеуі 6-10 кВ электр қондырғыларында бұл қашықтық 0,35 м дейін
азайтылуы мүмкін.
Уақытша қоршауларға «Тоқта! Кернеу!» жазулары жазылуы немесе
тиісті плакаттар бекітілуі тиіс.
Кернеуі 20 кВ дейінгі электр қондырғыларында ток өткізгіш бөліктерді
қалқандармен қоршауға болмайтын жағдайларда, ажыратылған және
кернеудегі ток өткізгіш бөліктер арасында (мысалы, ажыратылған
айырғыштың түйіспелері арасында) орналастырылатын оқшаулағыш
жапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі. Бұл жапсырмалар кернеудегі ток
өткізгіш бөліктерге жанасуы мүмкін. Жапсырмалармен операциялар кезінде
диэлектрлік қолғаптарды, оқшаулағыш штанганы (қысқышты) пайдалану
керек.
Жұмыс орнымен шектесетін камералардың қоршауларында, шкафтар
мен панельдерде «Тоқта! Кернеу!» плакаттар ілінуі тиіс.
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11 Электр техникалық персоналға қойылатын талаптар
11.1 Персоналды медициналық тексеру
Электр қондырғыларына қызмет көрсететін адамдардың өндірістік
жұмысқа кедергі келтіретін және токтың адам ағзасына әсер ету қаупін
күшейтетін жарақаттары немесе аурулары болмауы тиіс.
Электр қондырғыларында кезекшілік атқаратын, жедел ауыстырып
қосуға тікелей қатысатын, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған электр
қондырғыларында жөндеу, монтаждау, реттеу және басқа да жұмыстарды
орындайтын
персонал
жұмысқа
қабылдау
кезінде
медициналық
куәландырылуға, содан кейін мезгіл-мезгіл, Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
Қоса атқаратын кәсіптерді ұйым әкімшілігі медициналық тексеруге
жолдамада көрсетуге тиіс.
Электр қондырғыларына қызмет көрсететін қызметкерлер 18 жастан жас
болмауы тиіс.
Электр қондырғыларына қызмет көрсету бойынша жұмыстарға рұқсат
беруге кедергі келтіретін аурулар мен жүйке жүйесінің бұзылуы тізбесін ҚР
Денсаулық сақтау министрлігі бекітеді.
Медициналық куәландыру емханаға жеке жолдамамен жүзеге
асырылады. Ұжымдық жолдамаларды медициналық куәландыруға ресімдеуге
рұқсат етілмейді.
11.2 Сыныптамалық талаптар және персоналды жіктеу
Электр қондырғыларында жұмыстарды орындау үшін қабылданатын
қызметкерлердің жұмыс сипатына сәйкес келетін кәсіби дайындығы болуы
тиіс. Кәсіби даярлық болмаған жағдайда мұндай қызметкерлер (өзіндік
жұмысқа жіберілгенге дейін) персоналды даярлаудың мамандандырылған
орталықтарында (оқу комбинаттарында, оқу-жаттығу орталықтарында және
т.б.) оқытылуы тиіс.
Арнаулы жұмыстарды жүргізуге құқығы бар қызметкерлердің
куәлігінде бұл туралы жазба болуы тиіс.
Қызметкердің білімін тексергеннен кейін жұмысты жүргізу құқығы
куәлікте көрсетілетін арнайы жұмыстар:
- жоғарыдағы жұмыстар;
- ток өткізгіш бөліктердегі кернеудегі жұмыстар: оқшаулағыштарды
тазалау, жуу және ауыстыру, сымдарды жөндеу, оқшаулағыштар мен
жалғағыш қысқыштардың өлшеу штангасымен бақылау, темір арқандарды
майлау;
- жоғары кернеумен жабдықтарды сынау (мегомметрмен жұмыстардан
басқа).
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Арнайы жұмыстардың тізбесі жұмыс берушінің нұсқауымен жергілікті
жағдайларды ескере отырып, арнайы толықтырылуы мүмкін.
Персоналды жіктеу. Электр техникалық емес персонал – «электр
техникалық» және «электр технологиялық» персоналдың анықтамасына
кірмейтін өндірістік персонал.
Оперативтік персонал - электр қондырғыларын жедел (оперативті)
басқаруды және қызмет көрсетуді жүзеге асыратын персонал (тексеру, жедел
(оперативті) ауыстырып қосу, жұмыс орнын дайындау, жұмыс істеушілерге
рұқсат беру және қадағалау, ағымдағы пайдалану тәртібінде жұмыстарды
орындау).
Жедел (оперативті) - жөндеу персоналы - оған бекітілген электр
қондырғыларына белгіленген көлемде жедел қызмет көрсету үшін арнайы
оқытылған және дайындалған жөндеу персоналы.
Жөндеу персоналы - электр жабдығына техникалық қызмет көрсету
мен жөндеуді, монтаждауды, реттеуді және сынауды қамтамасыз ететін
персонал.
Электр техникалық персонал - электр қондырғыларын монтаждауды,
реттеуді, техникалық қызмет көрсетуді, жөндеуді және жұмыс режимін
басқаруды жүзеге асыратын әкімшілік-техникалық, жедел (оперативті), жедел
(оперативті) - жөндеу, жөндеу персоналы.
Электр технологиялық персонал - басқаратын технологиялық
процестің негізгі құрамдас бөлігі электр энергиясы болып табылатын
(мысалы, электр дәнекерлеу, электр доғалық пештер, электролиз және т. б.)
жұмысында қолмен басқарылатын электр машиналарын, тасымалды электр
құрал және шырақтар пайдаланатын персонал және лауазымдық
нұсқаулықпен Ережелерді білуі қажет басқа да қызметкерлер.
Электр қондырғыларындағы жұмыстардың жіктелуі. Жұмыс орнын
дайындау - жұмыс істеп тұрған персоналға қауіпті өндірістік фактордың
әсерін болдырмау үшін жұмыс басталғанға дейін техникалық іс-шараларды
орындау.
Электр қондырғысындағы жұмыстарды орындау кезіндегі жұмыс орны наряд, өкім бойынша немесе ағымдағы пайдалану тәртібінде жұмысты
орындау үшін персоналға рұқсат етілетін электр қондырғысының учаскесі.
Ағымдағы пайдалану тәртібінде орындалатын жұмыстар – ұйым
басшысы (бас инженері) бекіткен тізбелерге сәйкес бекітілген жабдықта
кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жедел (оперативті), жедел
(оперативті)-жөндеу персоналы орындайтын көлемі бойынша шағын (бір
ауысымнан аспайтын) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша
басқа да жұмыстар.
Техникалық қызмет көрсету - мақсаты, күту, сақтау және тасымалдау
бойынша пайдалану кезінде бұйымның жұмысқа қабілеттілігін немесе
жарамдылығын қолдау жөніндегі операциялар кешені немесе операция.
Электр техникалық (электр технологиялық) персоналдың жіктеу
топтары. I топ электр техникалық емес персоналға қолданылады. Өндірістік
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персоналды І топқа жатқызуды талап ететін кәсіптердің, жұмыс орындарының
тізбесін ұйымның басшысы айқындайды. Оның өндірістік қызметіне қатысты
электр қауіпсіздігі бойынша талаптарды меңгерген персоналға белгіленген
нысандағы журналда ресімдей отырып, I топ беріледі. I топты беру нұсқау
жүргізу жолымен жүргізіледі, ол, әдетте, ауызша сұрау нысанында білімін
тексерумен және (қажет болған жағдайда) жұмыстың қауіпсіз тәсілдерінің
игерілген дағдыларын тексерумен немесе электр тогымен зақымданған кезде
алғашқы көмек көрсетумен аяқталуы тиіс. Бұл ретте куәлік берілмейді.
II топ осы қондырғыда кемінде бір ай жұмыс өтілі бар (практиканттарға
стаж талап етілмейді) және электр техникалық минимум білімі бар, сондай-ақ
электр тогымен зақымдану қаупін анық білетін және электр қондырғыларын
пайдалану кезінде негізгі сақтық шараларын білетін электромонтерлерге
беріледі.
III топ 18 жасқа толғанда жалпы жұмыс өтілі үш айдан кем емес орта
білімі бар және олардың жұмыс істеген екі айы II топта болған электр
монтерлерге беріледі. Электр техникалық білімдерден және электр тогымен
зақымдану қаупі, сақтық шаралары және алғашқы көмек көрсету туралы анық
түсініктен басқа, III топ қызметкерлері олардың міндеттеріне жататын
қауіпсіздік Ережелерінің бөлімдерін білуі тиіс.
Сонымен қатар, олар электр қондырғыларында жұмыс жүргізу
қауіпсіздігін қадағалай білуі тиіс.
IV топты алу үшін орта білімі және үш айдан кем емес жұмыс өтілі
болуы қажет, ал кәсіптік оқу орындарын бітіргендерге – алдыңғы топта екі
айдан кем емес жұмыс өтілі болуы қажет. III топты беру үшін қажетті
білімдерден басқа, IV топты алу үшін қауіпсіздік Ережелерін білу және осы
электр қондырғының барлық элементтерін еркін тануды білу, сондай-ақ
электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыруды
және үйретуді білу қажет.
V тобы аяқталған білімі бар және алдыңғы топта кемінде үш ай жұмыс
өтілі бар мастерлерге, техниктер мен инженерлерге, сондай-ақ алдыңғы топта
кемінде екі жыл жұмыс өтілі болған кезде инженерлік-техникалық
лауазымдарды атқаратын мастерлер мен практиктерге беріледі. V біліктілік
тобын алу үшін, IV топты беру үшін қажетті білім ғана емес, қауіпсіздік
Ережелерін білу керек, сонымен қатар қағидалардың әрбір тармағының
талаптары не себепті болғаны туралы анық түсінік болу керек, сондай-ақ
жұмыс кешенін қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыруды және кез келген кернеу
кезінде оларды қадағалауды жүргізе білу қажет.
Кернеуі 1 кВ төмен электр қондырғыларына қызмет көрсетумен
айналысатын қызметкерді кернеуі 1 кВ жоғары электр қондырғыларына
қызмет көрсету жөніндегі жұмысқа ауыстырған кезде, әдетте, III-ден жоғары
бастапқы топ берілмейді.
Электр қондырғыларын бақылайтын мемлекеттік инспекторлар мен
еңбекті қорғау жөніндегі мамандар электр техникалық (электр
технологиялық) персоналға жатпайды. Олар инспекциялау құқығы бар IV
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топта болуы тиіс. Талап етілетін жалпы өндірістік өтілі (өтілі электр
қондырғыларында болуы міндетті емес) – 3 жылдан кем емес.
Энергетикалық
қадағалау жөніндегі
инспекторлар, сондай-ақ
энергиямен жабдықтау ұйымдарының еңбекті қорғау бойынша мамандары V
топты иелене алады.
11.3 Нұсқаулық және оқыту
Персоналды кәсіптік даярлау, оның біліктілігін арттыру, білімін тексеру
және нұсқаулықтар, еңбекті қорғауды және персоналдың қауіпсіз жұмысын
ұйымдастыру жөніндегі мемлекеттік және салалық нормативтік құқықтық
актілердің талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Электр техникалық персонал өз бетінше жұмысқа жіберілгенге дейін
зардап шегушіні электр тогының әрекеттерінен босату, жазатайым оқиғалар
кезінде алғашқы көмек көрсету тәсілдеріне оқытылуы тиіс.
Электр қондырғыларына қызмет көрсететін персонал тиісті лауазымға
немесе кәсіпке қойылатын талаптар шегінде қауіпсіздік Ережелерін және
басқа да нормативтік-техникалық құжаттарды (техникалық пайдалану, өрт
қауіпсіздігі, қорғау құралдарын пайдалану, электр қондырғыларын орнату
жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтар) білуіне тексеруден өтуі және электр
қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болуы тиіс.
Персонал қауіпсіздік Ережелерінің, еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулықтардың талаптарын, нұсқаулық кезінде алынған нұсқауларды
сақтауға міндетті.
Өткізу сипаты мен уақыты бойынша нұсқаулық мынадай түрлерге
бөлінеді:
- кіріспе нұсқаулық - жұмысқа қабылдау кезінде;
- алғашқы жұмыс орнындағы нұсқаулық - кәсіпорынға жаңадан
қабылданғандарға, бір бөлімшеден басқасына ауысқандарға; қызметкерлер
үшін жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлерге, іссапарға жіберілгендерге,
уақытша қызметкерлерге;
- қайталанған нұсқаулық - 6 айда бір рет, мерзімі ұзақ болуы мүмкін (1
жылға дейін);
- жоспардан тыс нұсқаулық - жаңа немесе өңделген стандарттар
қолданысқа енгізу кезінде, ережелер, еңбек қорғау бойынша нұсқаулықтар,
жұмыс істейтіндер және оқушылардың еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзған
кезде әкеп соғуы мүмкін немесе жарақаттануға, аварияға, жарылысқа немесе
өртке, улануға әкеп соққан кезде;
- мақсатты нұсқаулық - мамандығы бойынша міндеттермен тікелей
байланысты емес бір жолғы жұмыстарды орындау, (тиеу, түсіру, аумақты
жинау, кәсіпорыннан, цехтан және т. б. тыс біржолғы жұмыстар);
авариялардың салдарын жою, дүлей зілзалалар мен апаттар және т. б. кезінде.
Оқыту.
Дербес
жұмысқа
тағайындалғанға
немесе
электр
қондырғыларын пайдалануға байланысты басқа жұмысқа (лауазымға)
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ауысқанға дейін, сондай-ақ электр техникалық персонал ретінде жұмыста 1
жылдан астам үзіліс болған кезде персонал дербес жұмыс басталғанға дейін
еңбек қауіпсіздігі бойынша оқудан өтуге міндетті.
Оқыту осы кәсіпорынның немесе жоғары тұрған ұйымның электр
техникалық персоналынан тәжірибелі қызметкердің басшылығымен
бекітілген бағдарлама бойынша жүргізілуі тиіс.
Электр техникалық персонал үшін білуі міндетті ережелер мен
нұсқаулықтардың көлемі көрсетілген бағдарламаны кәсіпорынның электр
шаруашылығына жауапты тұлға белгілейді.
Тағылымдамадан, қайталаудан өтетін қызметкер өкіммен тәжірибелі
қызметкерге бекітілуі тиіс.
Өз бетінше жұмыс істеуге және тағылымдамаға жіберу міндетті түрде
кәсіпорын басшысының өкімімен ресімделеді.
Білім алушы қауіпсіздік бойынша арнайы білімдерден басқа қауіпсіздік
техникасы мен өндірістік санитария бойынша жалпы талаптарды білуге және
сақтауға міндетті. Осы мақсатта жаңадан келген әрбір қызметкер қауіпсіздік
Ережелерінің негізгі талаптарымен және өртке қарсы шаралармен, жарық
және дыбыс сигналдарымен таныстырады.
11.4 Электр қауіпсіздігі бойынша білімді тексеру
Оқудан кейін емтихан комиссиясы теориялық білімі мен практикалық
дағдыларын тексереді. Білімді тексеру нәтижесі хаттамамен ресімделеді және
егер ол қолданылса, оқудан өтудің жеке карточкасында тіркеледі.
Білім тексеруден сәтті өткен білім алушыға өз бетінше жұмыс істеу
құқығына куәлік береді.
Қауіптілігі жоғары объектілерге (қондырғыларға, жабдықтарға), сондайақ мемлекеттік қадағалау органдарының бақылауындағы объектілерге
жұмыстарды орындауға немесе қызмет көрсетуге байланысты жұмысшылар
тиісті Ережелерде белгіленген мерзімде еңбек қауіпсіздігі жөніндегі білімін
мерзімді тексеруден өтуге тиіс.
Білімін тексеруден өтуді талап ететін кәсіптердің тізбесін және емтихан
комиссиясының құрамын кәсіподақ комитетінің келісімі бойынша
кәсіпорынның, оқу орнының басшысы (бас инженері) бекітеді.
Білімдерін тексеруді біліктілік комиссиялар жүргізуі тиіс:
а) кәсіпорынның электр шаруашылығына жауапты, оның орынбасары
және электр шаруашылығын лауазымдық орнына сәйкес бақылайтын техника
қауіпсіздігі жөніндегі инженер үшін, құрамында бас инженер немесе
кәсіпорын басшысы (төраға), "Энергияны қадағалау" кәсіпорнының
инспекторы және еңбекті қорғау қызметінің өкілі (қауіпсіздік техникасы
бөлімінің бастығы немесе кәсіподақ комитеті) бар;
б) электр шаруашылығының құрылымдық бөлімшелерінің бастықтары
мен бастықтарының орынбасарлары және өндірістік цехтар мен кәсіпорын
бөлімшелерінің электр шаруашылығына жауапты – құрамында кәсіпорынның
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электр шаруашылығына жауапты немесе оның орынбасары (төрағасы), "а"
тармағына сәйкес комиссияда тексеруден өткен қауіпсіздік техникасы
жөніндегі инженер (қауіпсіздік техникасы бөлімінің өкілі), энергетика
қызметінің өкілі үшін;
в) қалған инженерлік-техникалық персонал үшін – құрамда "б"
тармағына сәйкес комиссияда тексеруден өткен, электр қауіпсіздігі бойынша
V тобы бар (немесе кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғылары үшін IV тобы
бар), энергетика қызметінің төрағасы мен өкілдері, қауіпсіздік техникасы
бөлімі немесе кәсіподақ комитеті;
г) қалған электр техникалық персонал үшін бірнеше комиссия құрылуы
мүмкін, олардың құрамын кәсіпорынның электр шаруашылығы үшін жауапты
адам анықтайды және бекітеді;
д) комиссия құрамы үшін персоналы жоқ ұсақ кәсіпорындардың,
ұйымдар мен мекемелердің электр техникалық персоналы жоғары тұрған
ұйымдардың жанынан құрылған, тексерілетін кәсіпорынның электр
шаруашылығы үшін жауапты өкілдерінің қатысуымен білімді тексеру үшін
комиссияға жіберілуі тиіс.
Әрбір қызметкердің ережелерді білуін тексеру жеке жүргізіледі және
ресімделеді. Білімді тексеру нәтижелері белгіленген нысандағы журналға
енгізіледі.
Білімін тексеруден сәтті өткен әрбір қызметкерге электр қауіпсіздігі
бойынша (II –V) топ берілетін белгіленген нысандағы куәлік беріледі.
Куәлік жедел (оперативті), жөндеу, жедел (оперативті)-жөндеу, сондайақ электр қауіпсіздігі бойынша ІІ және одан жоғары тобы бар электр
технологиялық персонал ретінде қандай да бір электр қондырғыларына
қызмет көрсетуге құқық береді.
Электр қондырғыларын бақылайтын техника қауіпсіздігі жөніндегі
инженерлер электр шаруашылығына жауапты қызметкер өткен комиссияда
электр қауіпсіздігі бойынша IV топ көлемінде білімін тексеруден өтуі тиіс.
Бұл ретте оларға осы кәсіпорынның электр қондырғыларын инспекциялау
құқығына куәлік беріледі.
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Қорытынды
Адамзат тіршілігінің барлық салаларында электр энергиясын кеңінен
пайдалану электр энергетикасымен байланысты тұлғалар шеңберінің едәуір
кеңеюіне алып келеді. Осыған байланысты электр қауіпсіздігі мәселесі ерекше
және өте маңызды болып табылады.
Жазатайым оқиғаларды талдау көрсеткендей, адамның электр тогымен
зақымдануы қандай да бір себептерге қарағанда әлдеқайда көп екенін
көрсетеді. Электрмен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз және апатсыз пайдалану
қызмет көрсетуші персоналдың алдына электр қауіпсіздігі бойынша жанжақты және күрделі міндеттерді қояды. Сонымен қатар, электр қауіпсіздігі
талаптарын сақтай отырып, электр қабылдағыштар мен энергетикалық
қондырғыларды монтаждау, пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды
жүзеге асыруға қабілетті білікті персоналды жүйелі түрде дайындау қажет.
Осы оқу құралы қызмет көрсетуші персоналды оқыту бойынша көрсетілген
міндеттерді шешуге арналған.
Оқу құралының мазмұны студенттердің электр техниканың, электр
аппараттары
мен
электр
жабдықтарының
теориялық
негіздерін,
энергетикалық қондырғыларды монтаждау мен пайдаланудың біліміне
негізделеді.
Оқу құралында электр тогының адам ағзасына әсері, аспаптар мен
электрден қорғау жабдықтарының құрылымы мен жұмыс істеу принциптері,
сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша талаптарды орындау және жазатайым
оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету бойынша
ұйымдастыру-техникалық іс-шаралары туралы мәліметтер жеткілікті түрде
көрсетілген.
Оқу құралы Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚЕ) мен
талаптарын, Электр тұтынушыларды техникалық пайдалану ережелерін
(ЭТПЕ), Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін
(ҚЕ) есепке ала отырып жасалған.
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Төмен кернеулерді пайдалану және тораптарды бөлу
Электр қорғаныс құралдары
Қорғаныс құралдарын жіктеу
Қолданыстағы электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары
Кернеуді ажыратумен жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
техникалық іс-шаралар
Электр техникалық персоналға қойылатын талаптар
Персоналды медициналық тексеру
Сыныптамалық талаптар және персоналды жіктеу
Нұсқаулық және оқыту
Электр қауіпсіздігі бойынша білімді тексеру
Қорытынды
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