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Кіріспе 

 

 Бұл әдістемелік нұсқаулар 5В081200 - Ауыл шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз ету мамандығы бойынша «Энергетикалық 

қондырғылардың қауіпсіздік техникасы» пәнінің бағдарламасы бойынша 

теориялық білімді бекітуге және қажетті тәжірибелік дағдыларды және 

іскерлікті дағдылануға  арналған. 

 Оқу құралда келесі практикалық жұмыстарды орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулар бар: 

- электр қондырырғыларды пайдалану кезінде қолданатын еңбекті 

қоргау жөніндегі салааралық ережелердегі терминдері және олардың 

анықтамалары; 

- электр желілерін жерге қосу жүйелері; 

- электр қауіпсіздігі бойынша топтарды оқып білу; 

- электр қондырғыларындағы қорғаныс құралдары; 

- электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі; 

- нөлдеу есебі; 

- қорғаныс ажырату.  

          Тәжірибелік жұмыстарды орындау кезінде оқушы келесі 

білімдерге ие болу  керек: 

- өртке қарсы техниканы, ұжымдық және жеке қорғану құралдарын 

пайдалану; 

- өндірістік объектідегі қауіпсіздік техникасының жағдайын бағалау; 

- ұйым аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіз еңбек тәсілдерін 

қолдану; 

- еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттаудан өткізу, 

соның ішінде еңбек жағдайын мен жарақат қауіпсіздігін бағалау; 

- бағынысты қызметкерлерге қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша 

нұсқау беру; 

- еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі 

ережелерін сақтау; 

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, жеке және өндірістік санитария, 

өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары; 

- электр желілерін жерге қосу жүйелері; 

- ықтимал қауіпті және зиянды факторлар мен қорғау құралдары; 

- өрттер мен жарылыстардың алдын алу шаралары; 

- ұйым аумағындағы және өндірістік үй-жайлардағы қауіпсіздіктің 

жалпы талаптары; 

- өрттер мен жарылыстардың пайда болуының негізгі себептері; 

- өндірістегі қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктері; 

- ұжымдық және жеке қорғану құралдарын сақтау және пайдалану 

тәртібі; 

- жеке қорғаныс құралдары, плакаттар және электр қауіпсіздігі 

белгілері;  
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- қондырғылар мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесі; 

- техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін 

арттыру құралдары мен әдістері. 

 

Практикалық жұмыс № 1. Электр қондырырғыларды пайдалану 

кезінде қолданатын еңбекті қорғау жөніндегі салааралық ережелердегі 

терминдері және олардың анықтамалары 

 

Сабақтың мақсаты: электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті 

қорғаудың негізгі терминдері мен анықтамалары бойынша теориялық білімді 

бекіту. 

 

Электр қауіпсіздігі - адамдар мен жануарларды электр тогының, электр 

доғасының, электрмагниттік өрістің және статикалық электрдің зиянды және 

қауіпті әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және 

техникалық шаралар мен құралдар жүйесі. 

Электр тогының зақымдануы - адамның немесе жануардың денесі 

арқылы электр тогының әсерінен болатын физиологиялық  нәтиже . 

Электр күйігі - терінің немесе ағзалардың  беті бойынша немесе олар 

арқылы токтың өтуі салдарынан болатын  күйік. 

Электр жарақаты – электр тогының немесе электр доғасының, сондай-ақ 

электр магниттік өрістің әсерінен туындаған жарақат. 

Энергия қондырғысы - энергияны өндіруге немесе түрлендіруге, беруге, 

жинақтауға, бөлуге немесе тұтынуға арналған өзара байланысты жабдықтар 

мен құрылыстар кешені. 

Электр қондырғысы - электр энергиясын өндіруге немесе түрлендіруге, 

беруге, таратуға немесе тұтынуға арналған энергия қондырғысы. 

Өткізгіш бөлік - электр тогын жүргізуге қабілетті электр 

қондырғысының бөлігі, былайша бөлінеді: 

- ток өткізгіш бөлік-қалыпты пайдалану кезінде токты өткізуге арналған 

өткізгіш бөлік; 

- ашық өткізуші бөлік - қалыпты жағдайда  кернеуге қосылмай тұратын, 

бірақ негізгі оқшаулағышы зақымдаған кезде кернеуге қосылып  кетуіне 

ықтимал болуы мүмкін жанасуға қолжетімді электр қондырғының өткізуші 

бөлігі; 

- бөгде өткізгіш бөлік - электр қондырғысының бөлігі болып 

табылмайтын өткізгіш бөлік. 

Нөлдік жұмыс (бейтарап) өткізгіш (N) — электр қабылдағыштарды 

қоректендіруге арналған және үш фазалы ток желілеріндегі генератордың 

немесе трансформатордың тұйық жерге қосылған 1 кВ дейінгі электр 

қондырғыларындағы өткізгіш. 

Нөлдік қорғаныс өткізгіш — ашық өткізгіш бөліктерді қоректену көзінің 

жерге тұйықталған нейтраіне  қосуға арналған 1 кВ дейінгі электр 

қондырғыларындағы қорғаныс өткізгіші. 
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PEN-өткізгіш - қорғаушы өткізгіш пен нөлдік жұмыс өткізгішінің 

функцияларын біріктіретін өткізгіш. 

Корпусқа электрлік тұйықталу- ток өткізгіш бөлігінің  электр 

қондырғының металл ток өткізгіш емес бөліктерімен  авариялық электр 

жалғануы. 

Жерге электрлік тұйықталу-ток өткізгіш бөліктің тікелей жермен немесе 

жерден оқшауланбаған  өткізгіш емес конструкциялармен немесе заттармен 

авариялық электрлік қосылуы. 

Токтың ағу аймағы - жерге тұйықталу тогынан туындайтын электр 

потенциалы нөлге тең шартты түрде қабылдануы мүмкін жер аймағы. 

Жерге тұйықталу тогы - жерге тұйықталу орны арқылы өтетін ток. 

Қадамдық кернеу - қадам қашықтығындағы жер бетіндегі екі нүкте 

арасындағы кернеу. 

 Жылыстау тогы - қалыпты пайдалану жағдайында қажетсіз өткізгіш 

жолдар бойынша өтетін электр тогы. 

Сезілетін ток - организм арқылы өтетін кезде сезілетін тітіркенуді 

тудыратын электр тогы. 

Жібермейтін ток - адам арқылы өту кезінде өткізушті қысқан қол  

бұлшықет құрысуы тудыратын электр тогы. 

Өткізуші бөліктердің арасындағы кернеу,  адам немесе жануар бір 

мезгілде соларға жанасқан кезіндегі. 

Тікелей жанасу - адамдардың немесе жануарлардың кернеудегі ток 

өткізгіш бөліктерімен электр байланысы. 

Жанама жанасу - оқшаулаудың зақымдануы кезінде кернеулі болған 

ашық өткізгіш бөліктермен адамдардың немесе жануарлардың электр 

байланысы. 

Бір фазалы жанасу - кернеудегі электр қондырғының бір фазасына 

жанасу. 

Екі фазалы жанасу - кернеудегі электр қондырғының екі фазасына бір 

мезгілде жанасу. 

Негізгі оқшаулау - тікелей жанасудан қорғауды қамтамасыз ететін 

қауіпті ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау. 

Қос оқшаулау - негізгі және қосымша оқшаулауды қамтитын оқшаулау. 

Күшейтілген оқшаулау - электр тогының зақымдануынан қорғау 

деңгейін қамтамасыз ететін, қос оқшаулаумен қамтамасыз етілетін 

қорғанудың баламалы дәрежесіне тең қауіпті ток өткізгіш бөліктерді 

оқшаулау. 

Жерге тұйықтау құрылғысы - жүйені немесе қондырғыны немесе 

жабдықты жерге тұйықтау жүйесіне қосылған барлық электрлік қосылыстар 

мен құрылғылардың жиынтығы. 

Жерлендіргіш - жермен электр байланыстағы өткізгіш бөлік. 

Желінің электрлік бөлінуі - бөлуші трансформатордың көмегімен электр 

желісін өзара байланысы жоқ  жеке электрлік учаскелерге бөлу. 
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Потенциалдарды теңестіру - эквипотенциялыққа жету үшін өткізгіш 

бөліктердің электрлік қосылуы. 

Потенциалдарды теңдестіру - жер бетінде, еденде немесе олардың 

бетінде салынған және жерге тұйықтау құрылғысына қосылған қорғаныс 

өткізгіштерінің көмегімен немесе жердің арнайы жабындарын қолдану 

арқылы жер немесе еден бетіндегі потенциалдарын (қадамдық кернеудің) 

айырмашылығын төмендету. 

Жерге тұйықталған нейтраль - жерге тұйықталған немесе аз кедергі 

арқылы қосылған желінің нейтралі. 

Оқшауланған нейтраль - өте жоғары кедергісі бар сигнал беру, өлшеу 

және қорғау құралдарын қоспағанда, жермен қосылыстары жоқ желінің 

нейтралі. 

Электр қорғау құралдары - электр қондырғыларымен жұмыс істейтін 

адамдарды (электр жабдықтарымен) электр тогымен зақымданудан, электр 

доғасы мен электр магниттік өрістің әсерінен қорғау үшін қолданылатын  

бұйымдар. 

Қорғаныстық жерге тұйықтау - электр қондырғысының кернеуінде 

болуы мүмкін металл ток өткізгіш бөліктерінің жермен немесе оның 

эквивалентімен әдейі электр жалғануы. 

Қорғаныстық нөлдеу - кернеу астында болуы мүмкін 

электрқондырғының металл өткізгіш емес бөліктерінің (ашық өткізгіш 

бөліктерінің) нөлдік өткізгішімен әдейі электр жалғануы.  

Қорғаныстық ажырату - токпен зақымдану қаупі туындаған кезде, 

сондай-ақ авариялық режимде электр қондырғысын автоматты ажыратуды 

қамтамасыз ететін жылдам әрекет ететін қорғаныс. 

Шағын кернеу — электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электр 

қондырғыларында қолданылатын айнымалы токтың 50 В және тұрақты 

токтың 120 В аспайтын кернеу. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Электр тогымен зақымданудың түрлері. 

2. Ашық өткізгіш бөліктің бөгде өткізгіш бөліктен айырмашылығы. 

3. РЕ, N және PEN – өткізгіштер терминдеріне түсініктеме беріңіз. 

4. Корпусқа және жерге тұйықталудың анықтамасын беріңіз. 

5. Сезілетін және  жібермейтін ток дегеніміз не? 

6. Тікелей, жанама, бір фазалы және екі фазалы жанасу дегеніміз не? 

7. Негізгі, қос және күшейтілген оқшаулау терминдеріне түсініктеме 

беріңіз. 

8. Потенциалдарды теңестіру және теңдестіру дегенге анықтама беріңіз. 

9. Қорғаныстық жерге тұйықтау, нөлдеу және ажырату мақсаты. 

10. Қадам және жанасу кернеуі дегеніміз не? 
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Практикалық жұмыс № 2. Электр желілерін жерге қосу жүйелері 

 

Сабақтың мақсаты:  кернеуі   1000   В   дейінгі   электр   тораптарын 

жерлендіру жүйесін оқып үйрену, олардың қолданылу саласымен танысу. 

 

Электр желілері оларда қолданылатын жерлендіру жүйелерінің түрлері 

бойынша бөлінеді. Жерге тұйықтау жүйесінің түрі деп  энергия көзінің 

нейтралінің, электр қабылдағыштардың ашық өткізгіш бөліктерінің және 

электр қондырғыларындағы нейтралды өткізгіштің жерге қатынасын 

сипаттайтын көрсеткіш түсініледі. 

Нейтралдің және ашық өткізгіш бөліктердің жерге тұйықтау режимі екі 

әріппен белгіленеді: біріншісі қуат көзі нейтраліның жерге тұйықтау режимін, 

екіншісі - ашық өткізгіш бөліктерді көрсетеді. 

Халықаралық электр техникалық комиссия мен электр қондырғыларын 

құру қағидалары (ЭҚҚ) нейтралды және ашық өткізгіш бөліктерді жерге 

қосудың үш режимін көздейді: 

- ТN – қуат  көзінің нейтралі  жерге тұйықталған, электр жабдығының 

корпустары нейтрал сымға жалғанған; 

- ТТ-электр жабдықтарының көзі мен корпустарының нейтралі жерге 

тұйықталуы (жерге тұйықталулары бөлек болуы мүмкін); 

- ІТ – қуат көзінің нейтралі оқшауланған немесе үлкен кедергісі бар 

аспаптар мен құрылғылар арқылы жерге тұйықталған; корпусының электр 

жабдықтары жерге тұйықталған. 

ТN режимі үш түр болуы мүмкін: 

- ТN – С – нөлдік жұмыс және қорғаныс өткізгіштері бүкіл бойы 

біріктірілген. Біріккен нөлдік өткізгіш ағылшын сөздерінің бірінші 

әріптерімен РЕN деп аталады  (protective earth, neutral-қорғаныс жер, нейтрал). 

- ТN-S-нөлдік жұмыс өткізгіш N және нөлдік қорғаныс өткізгіші РЕ 

бөлінген (S-ағылшын сөзінен separated - бөлек). 

- ТN-С - S-нөлдік жұмыс және қорғаныс өткізгіштері желінің басты 

учаскелерінде РЕN өткізгішіне біріктірілген, ал одан әрі N және РЕ 

өткізгіштеріне бөлінген. 

Нейтралдардың жермен байланыс түрі едәуір дәрежеде анықталады: 

- электр желілеріндегі жұмыс қауіпсіздігінің шарттары (электр тогының 

зақымдануынан қорғау); 

- асқын кернеулердің мәндері және оларды шектеу тәсілдері; 

- қалыпты жұмыс режимінде және қысқа тұйықталу кезіндегі 

электромагниттік үйлесімділігі; 

- өрт қауіпсіздігі (қысқа тұйықталу кезінде өрттердің туындау 

ықтималдығы);            

- жерге бір фазалы тұйықталу кезіндегі токтар, зақымдану және 

жабдықтарды таңдау; 

- тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың үздіксіздігі; 

- желіні жобалау және пайдалану. 
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ТN–С желілерінде (2.1 сурет) бір фазалы ҚТ токтарының салыстырмалы 

төмен мәндері кезінде ажыратылу уақытының өсуі салдарынан металл 

корпусқа жанасқан адамның электр зақымдануы өте ықтимал. 

 

     
 

          2.1 сурет - TN — C жүйесі - жұмыс және қорғау өткізгіштерінің              

           функцияларын орындайтын жерге тұйықталған нейтралі және  

                                   нөлдік  өткізгіші (PEN) бар желі 

 

Сонымен қатар, TN–С  желісінде электрқабылдағыш (ЭҚ) корпусына  

бірфазалы ҚТ кезінде нөлдік сым арқылы зақымданбаған электр жабдықтар  

корпустарына, оның ішінде ажыратылған және жөндеуге шығарылған 

жабдықтарда,  потенциалдар пайда болуы мүмкін. TN–С желісінде нөлдік 

сымның үзілуі (жануы) аса қауіпті. Бұл жағдайда үзілу нүктесінен кейін 

жалғанған ЭҚ металл нөлденген металды корпустары фазалық кернеу астында 

болады. 

TN-С желілерінің ең үлкен кемшілігі олардағы қорғаныстық ажырату 

құрылғыларының (ҚАҚ) жұмыс істемеуі болып табылады .  

TN–С желілерінің өрт қауіпсіздігі төмен. Бір фазалы ҚТ кезінде бұл 

желілерде жануды тудыруы мүмкін маңызды токтар (килоамперлер) пайда 

болады. 

Бір фазалы тұйықталу кезінде TN–С желісіндегі электрмен 

жабдықтаудың үздіксіздігі қамтамасыз етілмейді, өйткені тұйықталу едәуір 

токпен сүйемелденеді және жалғанған электр қондырғыларын  ажыратуын 

талап етеді. 

Нейтрал мен нөлдік жұмыс (N) және қорғау (РЕ) өткізгіштері бар TN-S 

желі жүйесі бес сымды желі  деп аталады. Бұл жерде нөлдік және қорғаныс 

өткізгіштері бөлінген (2.2 сурет). 

Қорғаныстық ажырату құрылғыларының қолданатын мүмкіншілік 

арқасында TN–S желісіндегі электр қауіпсіздік деңгейі TN–с желісіне 

қарағанда айтарлықтай жоғары. 

TN–С желілерімен салыстырғанда ҚАҚ қолдану кезінде TN-S желісінің 

өрт қауіпсіздігі айтарлықтай жоғары. Қорғаныстық ажырату құрылғылары 
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оқшаулаудың дамып келе жатқан ақауларына сезімтал және бір фазалы ҚТ 

маңызды токтарының туындауын болдырмайды. 

TN-S желісі кемшілігі - бесінші сымның болуына байланысты оның 

қымбаттырағы. 

 

      
 

2.2 сурет - TN — S жүйесі - жерге тұйықталған нейтрал және нөлдік (N)  

             және қорғаныс (РЕ) өткізгіштері бар желі 

 

Электр энергиясын беру кезінде TN-C-S желісінде PEN аралас нөлдік 

өткізгіші қолданылады, ол белгілі бір орында бөлінеді және тұтынушыға екі 

бөлек өткізгішпен келеді: N нөлдік жұмыс өткізгіші және PЕ қорғаныс 

өткізгіші (2.3 сурет). 

  

      
  

2.3 сурет - TN-C-S жүйесі — нейтралі жерге тұйықталған  және    қосарланған     

             қолданыстық нөлдік және қорғаныстық өткізгіш (PEN), нөлдік        

         жұмыс (N) және нөлдік қорғаныс (РЕ) өткізгіштерге бөлінетін  желі 

 

TN-C-S жүйесі бір маңызды кемшілігі бар. Қосалқы станциядан 

ғимаратқа дейінгі учаскеде, РЕ сымында және аспаптарға байланысты корпус 

бөлшектерінде PEN өткізгішінің жануы немесе қандай да бір басқа 

зақымдануы кезінде қауіпті кернеу туындайды. 

Нейтралі жерге тұйықталған, нөлдік жұмыс өткізгіші (N) және жеке 

жерге жерлендіру магистралі бар ТТ типті желілерінде  (РЕ) (2.4-сурет)  
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электр қабылдағыштардың ашық өткізгіш бөліктері қоректендіретін қосалқы 

станцияның жерге тұйықтауына тәуелсіз жеке жерге тұйықтауға жалғанған. 

Бұл желілерде электр қауіпсіздігі міндетті түрде ҚАҚ пайдаланумен 

қамтамасыз етіледі, өйткені ТТ режимі жанама жанасу кезінде қауіпсіздікті 

қамтамасыз етпейді.   

ТТ желілерінің өрт қауіпсіздігі TN–С. желілеріне қарағанда айтарлықтай 

жоғары. Бұл бір фазалы ҚТ ток  шамасының аз болуына және ҚАҚ 

қолдануына байланысты. 

Бір фазалы тұйықталу кезінде ТТ желілерінде электрмен жабдықтаудың 

үздіксіздігі қамтамасыз етілмейді, өйткені қауіпсіздік шарттары бойынша 

қосылған жабдықтарды ажырату талап етіледі. 

ТТ желісінде бір фазалы жерге тұйықталу пайда болған кезде 

зақымданбаған фазалардағы кернеудің артуы оқшаулама үшін қауіпті емес, 

өйткені қысқа тұйықталу  ҚАҚ әсерімен тез жойылады. 

        

             
 

      2.4 сурет - ТТ жүйесі — жерге тұйықталған нейтралі мен нөлдік жұмыс      

           өткізгіші(N) және жеке жерге тұйықтау магистралі (РЕ) бар желі 

 

Осылайша, электромагнитті ауытқулар позициясынан ТТ желісі 

қалыпты жұмыс режимінде ТN–С желілерімен және бір фазалы ҚТ режимінде 

ТN–С, TN–S, TN–С–S желілерімен салыстырғанда артықшылығы бар. 

IT желісінде (2.5 сурет ) қоректендіруші трансформатордың 6-10/0,4 кВ  

нейтрал нүктесі  жерден оқшауланған немесе үлкен кедергі арқылы жерге 

тұйықталған. Қорғаyыш өткізгіш нейтралдан бөлінген. 

              
             

2.5 сурет — Оқшауланған нейтралі және жерге тұйықтау магистралі 

       (РЕ) бар IT жүйесі 
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Бір фазалы тұйықталу кезінде электр қауіпсіздігі барлық қарастырылған 

желілерде ең жоғары. Бұл бір фазалы тұйықталу ток  шамасының аз болуына  

байланысты. IT желісінде қауіпсіздік ҚАҚ қолдану арқылы  жақсаруы мүмкін. 

IT желілерінің өрт қауіпсіздігі ТN–С, TN–S, TN–С–S және ТТ 

желілерімен салыстырғанда ең жоғары. Бұл бір фазалы тұйықталу тогының ең 

аз шамасына және аз жану ықтималдығына байланысты. 

IT желілері тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың үздіксіздігімен  

ерекшеленеді. Бір фазалы тұйықталу дереу ажыратуды талап етпейді. 

IT желісінде жерге бір фазалы тұйықталу пайда болған кезде 

зақымданбаған фазалардағы кернеу 1,73 есе артады. 

IT желілерінде электрмагниттік ауытқулар көп емес, себебі  бір фазалы 

ҚТ тогы  аз сондықтан қорғаныш өткізгіште  айтарлықтай кернеудің азаюына 

мүмкіндік жасамайды. 

IT желілерінде бір фазалы тұйықталу пайда болған кезде жабдықтың 

зақымдануы елеусіз. 

IT желілері желіні кеңейтуге шектеу бар, себебі жаңа қосылыстар бір 

фазалы тұйықталу тогын арттырады. 

Қандай да бір желіні таңдау үшін жалпы ұсыныстар ретінде келесілерді 

көрсетуге болады: 

1) TN–С және TN–С–S желілері электр және өрт қауіпсіздігінің төмен 

деңгейімен, сондай - ақ елеулі электромагниттік ауытқулар мүмкіндігімен 

сипатталады. 

2) TN-S желілері желі «бір рет және мәңгі» жобаланған кезде  

өзгерістерге ұшырамайтын  қондырғылар үшін ұсынылады. 

3) ТТ желісін уақытша, кеңейтілетін және өзгертілетін электр 

қондырғылары үшін пайдалану керек. 

4) IT желісін электрмен жабдықтаудың үздіксіздігі өте қажет болған 

жағдайларда пайдалану керек. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Жанама жанасу кезінде барлық желілерде қауіпсіздік қалай 

қамтамасыз етіледі? 

2. Желілердегі зақымдалмаған жабдықтардың корпусына нөлдік сым 

бойынша потенциал пайда болуы мүмкін ба? 

3. Желілерде қорғаныстық ажырату құрылғыларын қолдану мүмкіндігі. 

4. Желілердің өрт қауіпсіздігі. 

5. Желілерде электромагниттік ауытқулар  болуы мүмкін бе? 

 

Тапсырмалар. 

1. ТN-C желісінің сипаттамасы. 

2. TN-S желісінің сипаттамасы. 

3. TN-C-S желісінің сипаттамасы.  

4. TT желісінің сипаттамасы. 

5. IT желісінің сипаттамасы. 



13 

 

Практикалық жұмыс № 3. Электр қауіпсіздігі бойынша топтарды 

оқып білу   

 

Сабақтың мақсаты: электр қауіпсіздігі бойынша әртүрлі топтағы 

персоналға қойылатын талаптарды оқып үйрену. 

 

Электр қондырғыларына қызмет көрсететін қызметкерлер үшін  

тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары 

(ТЭҚТПҚ) және қауіпсіздік техникасының қағидалары (ҚТҚ)  сәйкес электр 

қауіпсіздігі бойынша бес біліктілік тобы орнатылған (3.1 кесте). 

 I топ өз жұмысында арнайы оқытуды талап етпейтін электр құралдарын 

пайдаланатын электр техникалық  емес қызметкерлерге  беріледі. Электр 

қауіпсіздігі бойынша I топты беруді электр қауіпсіздігі бойынша III-тен төмен 

емес тобы бар электротехникалық  қызметкер жүргізеді. 

 II біліктілік тобы. II топты алғашқы алу үшін орта білімі бар немесе орта 

білімі жоқ қызметкерлер оқу орталығында «Электр қондырғыларында жұмыс 

істеу нормалары мен ережелері» бағдарламасы бойынша кемінде 72 сағат 

көлемінде оқып, электр жетегі бар қондырғылар мен жабдықтарға қызмет 

көрсететін аттестаттау комиссиясына емтихан тапсыруға тиіс - электр 

дәнекерлеушілер, жүк көтергіш машиналардың машинистері, қол электр 

машиналарымен және басқа да тасымалды электр қабылдағыштарымен жұмыс 

істейтін қызметкірлер т. б. Сондай-ақ 1000 В дейінгі электр қауіпсіздігі 

бойынша 2 топ жаңадан қабылданған электр монтерлеріне, электр 

монтаждаушыларына беріледі. 

III біліктілік тобы тек электр техникалық қызметкерлеріне беріледі. Бұл 

топ кернеуі 1000 В дейінгі желідегі электр қондырғыларына жеке-дара қызмет 

көрсетуге, тексеруге, қосуға және ажыратуға құқық береді. 

IV біліктілік тобы тек электр техникалық қызметкерлеріне ғана беріледі. 

IV төмен емес біліктілік тобы бар адамдардың кернеуі 1000 В жоғары электр 

қондырғыларына қызмет көрсетуге құқығы бар. IV біліктілік тобы (1000 В 

дейін) инженерлік - техникалық жұмыскерлеріне  электр шаруашылығына 

жауапты тұлға тағайындау үшін қажет. 

V біліктілік тобы электр шаруашылығына жауапты тұлғаларға және 

кернеуі 1000 В жоғары қондырғылардағы басқа инженерлік-техникалық 

қызметкерлерге беріледі. V біліктілік тобы бар тұлғалар кернеуі 1000 В 

дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында өкімдер беруге және 

жұмыстарға басшылық жасауға құқылы. 

Электр қауіпсіздігі бойынша II - V тобы бар, мерзімі өткен куәлігі бар 

немесе білімі тексеруден өтпеген электр техникалық қызметкерлер I тобы бар 

адамдарға теңестіріледі. Білімді тексеру арасында үш жылдан артық үзіліс 

болған кезде топ қайтымсыз жоғалады. 

Электр қондырғыларды бақылайтын еңбек қорғау жөніндегі маман үшін 

кемінде 3 жыл жалпы өндірістік өтілі талап етіледі. 
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3.1 кесте - Электр техникалық (электр технологиялық) персоналдың 

электр қауіпсіздігі жөніндегі топтары және оларды беру шарттары 

эле 

ктр 

қауіп 

сіздік 

тобы 

Электр қондырғыларындағы  

ең аз  жұмыс өтілі, ай 

Қызметкерлерге  қойылатын 

талаптар 

Ұйым қызметкерлері 
Практи 

канттар 

негізгі 

орта 

білім 

 

 

 

 

 

 

орта 

толық 

білім 

 

 

 

 

 

 

кәсіби 

және 

жоғары 

кәсіби 

(техник

алық) 

білім 

 

 

 

жоғар

ғы 

элект

ротех

ника 

лық 

білім 

 

 

 

 

кәсі 

биі 

техни 

калық 

мектеп

тер 

 

 

 

 

инсти

тут 

тар 

мен 

техни

кум 

дар 

(кол 

ледж 

дер) 

II 
қажет 

етілмейді 
қажет етілмейді 

1. Электр қондырғылары 

және оның жабдықтары туралы 

қарапайым техникалық білім. 

2. Электр тогының 

қауіптілігі, ток өткізгіш 

бөліктерге жақындау қаупі 

туралы анық түсінік  

3. Электр қондырғыларын да 

жұмыс істеу кезіндегі негізгі 

сақтық шараларын білу. 

4. Зардап шеккендерге 

алғашқы көмек көрсетудің  

   

тәжірибелік дағдылар 

5. Жалпы негізгі немесе 

толық орта білімі бар 

қызметкерлер білім беру 

ұйымдарында кемінде 72 сағат 

көлемінде оқудан өтуі тиіс. 

III 

 

3  

алдың

ғы 

топта 

 

2  

алдың

ғы 

топта 

 

2 

алдың

ғы 

топта 

 

1  

алдың

ғы 

топта 

6  

алдың

ғы 

топта 

 

3  

алдың 

ғы 

топта 

 

1. Жалпы электротехника 

дағы қарапайым таным. 

2. Электр қондырғыларын 

және оған техникалық қызмет 

көрсету тәртібін білу. 

3. Қауіпсіздік техникасы 

ның жалпы ережелерін, оның 

ішінде жұмысқа жіберу ереже 

лерін, қорғау құралдарын пайда 

лану және сынау ережелерін 

және орындалатын жұмысқа 

қатысты арнайы талаптарды 

білу. 
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4. Жұмысты қауіпсіз 

жүргізуді қамтамасыз ете білу 

және электр қондырғыларында 

жұмыс істеушілерге бақылау 

жасай білу. 

5. Зардап шегушіні электр 

тогының әсерінен босату, 

алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін білу және 

оны зардап шегушіге іс жүзінде 

көрсете білу. 

IV 

6  

алдың

ғы 

топта 

 

3  

алдың

ғы 

топта 

 

3 

алдың

ғы 

топта 

2  

алдың

ғы 

топта 

- - 

1. Арнайы кәсіптік - 

техникалық мектеп көлемінде 

электротехниканы білу. 

2. Электр қондырғыларын да 

жұмыс істеу кезіндегі қауіптілік 

туралы толық түсінік. 

3. Электр жабдықтарын 

техникалық пайдалану 

ережелерін, қорғаныс 

құралдарын пайдалану және 

сынау ережелерін, электр 

қондырғыларының құрылғысын 

және атқаратын лауазымы 

көлемінде өрт қауіпсіздігін білу. 

4. Қызмет көрсетілетін 

учаскенің электр қондырғылары 

мен жабдықтарының сызбаларын 

білу, жұмыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін техникалық 

іс-шараларды білу. 

5. Нұсқау жүргізе білу, 

жұмысты қауіпсіз жүргізуді 

ұйымдастыру, бригада мүшеле 

ріне қадағалауды жүзеге асыру. 

6. Зардап шегушіні электр 

тогының әсерінен босату, 

алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін білу және 

оны зардап шегушіге іс жүзінде 

көрсете білу. 

7. Қызметкерлерді 

қауіпсіздік техникасы 

ережелеріне, алғашқы 

медициналық көмек көрсетудің 

тәжірибелік тәсілдеріне үйрету. 

V 

24  

алдың

ғы 

топта 

12 

алдың

ғы 

топта 

 

6 

алдың

ғы 

3  

алдың

ғы 

топта 

- - 

1. Электр қондырғылары 

ның сызбаларын, өндірістің 

технологиялық процестері 

жабдықтарының құрастырылуын 
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топта 

 

білу. 

2. Қорғау құралдарын 

пайдалану және сынау 

ережелерін білу, қандай да бір 

талаптың туындағаны туралы 

нақты түсінік. 

3. Атқаратын лауазымы 

көлемінде техникалық пайдалану 

ережелерін, электр 

қондырғыларын орнату және өрт 

қауіпсіздігі ережелерін білу. 

4. Жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізуді ұйымдастыра білу 

және кез келген кернеудегі 

электр қондырғыларында 

жұмыстарға тікелей басшылық 

етуді жүзеге асыру. 

5. Қызметкерлерге нұсқау 

беру кезінде қауіпсіздік 

шаралары туралы талаптарды 

нақты белгілеу және баяндай 

білу. 

6. Қызметкерлерді 

қауіпсіздік техникасы 

ережелерін, медициналық 

көмектің тәжіриблік тәсілдеріне 

үйрету. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Наряд және өкім беретін адамдар қандай электр қауіпсіздік тобына ие 

болуы тиіс?  

2. Жұмыстарды наряд және өкім бойынша орындау кезінде  жауапты 

жетекші қандай электр қауіпсіздік тобына ие болуы тиіс?  

3. Жұмыстарды наряд және өкім бойынша орындау кезінде   рұқсат 

беруші қандай электр қауіпсіздік тобына ие болуы тиіс?  

4. Жұмыстарды наряд және өкім бойынша орындау кезінде  жұмыс 

өндіруші қандай электр қауіпсіздік тобына ие болуы тиіс?  

5. Жұмыстарды наряд және өкім бойынша орындау кезінде бақылаушы 

қандай электр қауіпсіздік тобына ие болуы тиіс? 

 

Тапсырмалар. 

1. Электр қауіпсіздігі бойынша 1 біліктілік тобы электр техникалық 

персоналдың қандай адамдарына беріледі? 

2. Электр қауіпсіздігі бойынша II біліктілік тобы электр техникалық 

персоналдың қандай адамдарына беріледі?  

3. Электр қауіпсіздігі бойынша  III біліктілік тобы электр техникалық 

персоналдың қандай адамдарына беріледі? 
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4. Электр қауіпсіздігі бойынша IV біліктілік тобы электр техникалық 

персоналдың қандай адамдарына беріледі? 

5. Электр қауіпсіздігі бойынша V біліктілік тобы электр техникалық 

персоналдың қандай адамдарына беріледі? 

 

Практикалық жұмыс № 4.  Электр қондырғыларындағы қорғаныс 

құралдары 

 

Сабақтың мақсаты: электр тогының зақымдануынан қорғаудың негізгі 

және қосымша құралдарын оқып үйрену және қорғау құралдарын қолдануда 

практикалық дағдыларды алу, сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша 

плакаттар мен белгілермен танысу. 

 

Қорғаныс құралдары ұжымдық және жеке болып бөлінеді. 

Қорғаныс құралдарының сыныптамасы: 

- оқшаулағыш; 

- қоршау; 

- биіктікте жұмыс істеуге арналған құрылғылар; 

- көмекші құралдар; 

- экрандау. 

Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде пайдаланады: 

- электр тогымен зақымданудан қорғау құралдары (электр қорғау 

құралдары); 

- жоғары кернеулі электр өрісінен қорғау құралдары, ұжымдық және 

жеке (кернеуі 330 кВ және одан жоғары электр қондырғыларында); 

- жеке қорғану құралдары ЖҚҚ  (бас, көз және бет, қол, тыныс алу 

органдарын, биіктіктен құлаудан қорғау құралдары, арнайы қорғау киімі). 

Оқшаулағыш электр қорғау құралдары негізгі және қосымша болып 

бөлінеді. 

Негізгі оқшаулағыш қорғаныс құралдары-оқшауламасы электр 

қондырғыларының жұмыс кернеуіне сенімді төзімді және олардың көмегімен 

кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге қаупсіз жанасуға жол беретін құралдар. 

Оқшаулауы жеткіліксіз болуы себебімен жұмыс істеушінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ете алмайтын қосымша оқшаулағыш қорғаныс құралдары болып 

табылады. Олар негізгі құралдардың әрекеттерін толықтырып солармен  бірге 

ғана қолданылуы мүмкін. 

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында келесі негізгі 

оқшаулағыш электр қорғау құралдары қолданылады: 

- оқшаулағыш штангалардың барлық түрлері;  

- оқшаулағыш тістеуктер;  

- кернеу көрсеткіштері; 

- электр қондырғыларында өлшеу және сынау кезінде жұмыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар (фазалардың сәйкестігін 

тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, электр өлшеу қысқыштары, т. б. ); 
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- кернеуі 110 кВ және одан жоғары электр қондырғыларында  жұмыс 

істеуге арналған арнайы қорғаныс құралдары  мен құрылғылар 

Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында келесі қосымша 

оқшаулағыш электр қорғау құралдары қолданылады: 

- диэлектрлік қолғаптар мен резеңке етік;  

-диэлектрлік төсеніштер мен оқшаулағыш тұғырықтар; 

- потенциалды тасымалдауға және теңестіруге арналған қарнақтар; 

- оқшаулағыш баспалдақтар. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары үшін негізгі оқшаулағыш 

электр қорғау құралдары: 

- оқшаулағыш штангалардың барлық түрлері;  

- оқшаулағыш тістеуктер; 

- кернеу көрсеткіштері;  

- электр өлшеуш тістеуктер ;  

- диэлектрлік қолғаптар;  

- қолмен оқшаулағыш құрал-сайман. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларына арналған қосымша 

оқшаулағыш электр қорғау құралдары: 

- диэлектрлік калоштар;   

- диэлектрлік төсеніштер мен оқшаулағыш тұғырықтар;  

- оқшаулағыш қалпақтар, жабындар мен бастырмалар;  

- оқшаулағыш баспалдақтар. 

Жоғары кернеулі электр өрістерінен қорғау құралдарына электр  әуе 

желісі (ЭӘЖ) сымының потенциалында және ашық тарату құрылғысындағы 

(АТҚ) жердің потнциалында жұмыстар үшін жеке экрандаушы жинақтар, 

сондай-ақ алмалы-салмалы және тасымалданатын экрандаушы құрылғылар 

мен қауіпсіздік плакаттары жатады. 

4.1 суретте кейбір қорғану құралдары келтірілген. 
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                           4.1 сурет – Қорғану құралдары 

 

Аталған қорғау құралдарынан басқа электр қондырғыларында мынадай 

жеке қорғау құралдары қолданылады: 

- бас қорғау құралдары (қорғаныш каскалары);  

- көз бен бетті қорғау құралдары (көзілдіріктер мен қорғаныш 

қалқаншалары); 

- тыныс алу органдарын қорғау құралдары (газқағарлар мен 

респираторлар));  

- қолды қорғау құралдары (қолғаптар); 

- биіктіктен құлаудан қорғау құралдары (Сақтандыру белдіктері мен 

сақтандыру арқандары); 

- арнайы қорғаныш киім (электр доғасынан қорғауға арналған 

жинақтар). 

Ұжымдық қорғаныс құралдары жабдықты пайдалану процесінде үнемі 

қолданылады. Объектіні күнделікті пайдалану кезінде қызмет көрсететін 
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қызметкерлерді қорғауды қамтамасыз ететін техникалық шешімдер мен 

ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені болып табылады. 

Қорғаудың техникалық тәсілдері: 

- қауіпті жағдай туындаған кезде электр желілерін автоматты 

ажыратумен бірге пайдаланылатын қорғаныстық жерге тұйықтау, нөлдеу; 

- электр тогы өтетін өткізгіштер мен қондырғы бөліктерін оқшаулау; 

- желілерді электрлік бөлу; 

- ток өткізгіш бөліктерге жанасу мүмкіндігін болдырмайтын 

қашықтықта қоршауларды орнату; 

- дыбыспен және жарықпен сигнал беру 

- белгілеусіз анықталмайтын әлеуетті қауіпті жерлерде ескерту 

белгілерін орнату. 

Электр қауіпсіздік белгілері мен плакаттар. 

Электр қондырғыларында қауіпсіздік белгілері мен плакаттарын 

қолдануы - электр жабдықтарының жұмысы барысында оларға қателесіп 

ешкім кернеу беріп жібермеу үшін коммутация аппараттарының  

операцияларына (қосу немесе ажырату) тыйым салуды қамтамасыз ету.  

Плакаттар мен белгілер кернеудегі жабдыққа жақындауға байланысты 

қауіптілік туралы ескертеді. Сонымен қатар, қауіпсіздік плакаттары жұмыс 

орнын көрсете алады. 

Тағайындалуы бойынша плакаттар мен  қауіпсіздік белгілері былайша 

бөлінеді: 

- тыйым салатын; 

- ескертуші; 

- ұйғарушы; 

- көрсететін.  

Қолдану сипаты бойынша плакаттар мен электр қауіпсіздігі белгілері 

тасымалды және тұрақты орындалады. 

 

Тыйым салатын плакаттар. 

Тыйым салатын плакаттар коммутациялық аппараттармен 

(қосу/ажырату) іс-қимыл жасауға тыйым салу үшін қолданылады, электр 

жабдықтарында жұмыс істеу кезінде оларға кернеу берілмеуі керек  

(4.2. сурет).  

 

 
 

                   4.2 сурет - Тыйым салатын плакаттар 
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Ескерту плакаттар. 

Ескерту плакаттары кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге қауіпті 

қашықтыққа жақындағаны туралы ескертеді (4.3 сурет). 

    

  
 

                          4.3 сурет - Ескерту плакаттар 

 

Ұйғарушы плакаттар. 

Ұйғарушы плакаттары электр қондырғыларындағы жұмыс орындарын 

(жұмыс жүргізу орындарын), сондай-ақ оларға қауіпсіз амалдарды көрсету 

үшін пайдаланылады (4.4 сурет). 

             

                 
 

       4.4 сурет - Ұйғарушы плакаттар 

 

Көрсететін плакат. 

«ЗАЗЕМЛЕНО» - электр қондырғысының белгілі бір учаскесі жерге 

тұйықталғанын және оған кернеуді беруге жол берілмейтіндігін көрсетеді. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Қорғаныс құралдарын жіктеу. 

2. Кернеуі 1000 В жоғары негізгі оқшаулағыш электр қорғау құралдары. 

3. Кернеуі 1000 В дейінгі негізгі оқшаулағыш электр қорғау құралдары. 

4. Кернеуі 1000 В жоғары қосымша оқшаулағыш электр қорғау 

құралдары.  

5. Кернеуі 1000 В дейінгі қосымша оқшаулағыш электр қорғау 

құралдары. 
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Тапсырмалар. 

1. Қорғау құралдарын және олардың әрекет ету принципін оқып білу. 

2. Кернеуге қосылмаган электр қондырғыларында жұмыс орындау 

кезінде қорғаныс құралдарының тізбесін құру. 

3. Кернеуге қосылған электр қондырғыларында жұмыс орындау кезінде 

қорғаныс құралдарының тізбесін құру. 

4. Электр қорғау құралдарын қолдану және сақтау ережелері. 

5. Электр өрісінен қорғау құралдары. 

 

Практикалық жұмыс № 5. Электр қондырғыларын пайдалану 

кезіндегі өрт қауіпсіздігі 

 

Сабақтың мақсаты: өрт сөндіру құралдарының құрылғысын және 

пайдалану, сигнал беру және  байланыс әдістерін зерделеу. 

 

Кәсіпорындардың электр желілері мен электр жабдықтары 

қолданыстағы нормативтік құжаттардың өртке қарсы талаптарына сай болуы 

тиіс. 

Кәсіпорындарда электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өрт 

қауіпсіздігі былайша қамтамасыз етілуі тиіс: 

- электр жабдықтарын қорғау дәрежесін дұрыс таңдау; 

- электр аппараттары мен өткізгіштерді қысқа тұйықталу және шамадан 

тыс жүктемеден қорғау; 

- электр қабылдағыштарды жерге қосу; 

- электр жарығының, электр жабдығының және қондырғылардың тиісті 

конструкциясымен; 

- қауіпсіз қыздыру бойынша өткізгіштердің қимасын таңдау, сондай-ақ 

электр энергияны беру кезінде өртке қарсы талаптарды сақтау; 

- өртке қарсы құрылғыларды электрмен жабдықтау сенімділігі; 

- электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі ұйымдастырушылық-

техникалық іс-шаралар (профилактикалық жөндеу, сынау, қызмет көрсету 

және т.б.). 

Кәсіпорын басшысы электр қондырғыларын пайдалану кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында монтаждаудан, жоспарлы-ескерту 

және басқа да жөндеулер мен сынақтардан кейін электр қондырғыларын 

пайдалануға енгізу тәртібін белгілеуге, сондай-ақ электр қондырғыларын 

пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты тұлға 

тағайындауға міндетті. 

Цехтар, учаскелер, зертханалар, бөлімдер бастықтары, қойма 

меңгерушілері және электр қондырғыларын пайдаланатын басқа да тұлғалар 

электр жабдықтарын пайдалану ережелерін бұзуға жол бермеуге міндетті, ал 

электр қондырғыларының жұмысындағы ақаулықтар немесе ауытқулар 

анықталған кезде электр қондырғыларын пайдалануға жауапты тұлғаға 
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ақаулықтар туралы хабарлай отырып, оларды ажырату шараларын қолдану 

қажет. 

Кәсіпорындарда монтаждауға және пайдалануға белгіленген тәртіппен 

бекітілген техникалық шарттары немесе басқа да нормативтік құжаттары бар 

электр жабдығы рұқсат етіледі. 

Электр жабдықтары мақсаты бойынша және оған арналған нормативтік 

құжаттамамен белгіленген талаптарды сақтай отырып құрастырылуы және 

пайдаланылуы тиіс. 

Монтаждауға және пайдалануға өзінің үлгісі мен орындалуы бойынша 

өрт қауіпті, жарылыс қауіпті аймақ класына, сондай-ақ қоршаған ортаның 

сипаттамасына сәйкес келетін электр жабдығы рұқсат етіледі. Өрт қауіпті 

және жарылыс қауіпті аймақтарда мамандандырылмаған ұйымдар 

дайындаған, сондай-ақ паспорты немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулығы жоқ 

электр жабдығын пайдалануға тыйым салынады. 

Электр қондырғылары жобалық құжаттамаға сәйкес пайдаланылуы тиіс. 

Жобада көзделмеген қосымша электр жабдығын пайдалану процесінде орнату 

және қосу кезінде тиісті құжаттама әзірленуі және қолданыстағы электр 

желісіне осындай қосылудың рұқсат етілуі анықталуы тиіс. 

Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті аймақтардағы кабілдердің немесе 

құбырлардың қабырғалар мен жабындар  арқылы өтетін, температуралық 

және шөгінді жіктер арқылы өтетін құрылғылары жарамды күйде болуы және 

шектес үй-жайларға оттың таралуынан сенімді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Жарылыстан қорғалған және жабық орындалған электр қондырғыларын 

монтаждау, жөндеу және ауыстыру кернеу алынған кезде ғана жүргізілуі 

қажет. 

Жарылыстан қорғалған аппараттарға кабельдер мен сымдарды енгізу 

аппараттардың конструкциясында көзделген тығыздықтармен орындалуы 

және мезгіл-мезгіл герметикалығына тексерілуі тиіс. 

Жарылыстан қорғалған электр аппараттары куәландырылу болуы тиіс,, 

қақпақтары тығыздалған, жарылыстан қорғау бойынша таңбалауы болуы тиіс, 

«Желіден ажыратып, ашуға» деген ескерту жазуы болуға тиіс, ал электр 

қондырғыларының бекіту элементтері (бұрандамалар, гайкалар, шайбалар 

және т.б.) сенімді болуы тиіс. 

Жарылыс қаупі бар аймақтарында айнымалы және тұрақты токтың 

барлық кернеулеріндегі электр қондырғыларының жерге тұйықталуы 

(нөлденуі) тиіс. 

Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті аймақтарында полиэтилен 

оқшаулағышы бар кәбілдер мен сымдарды және полиэтилен қабықшасы бар 

кәбілдерді қолдануға тыйым салынады. 

Барлық электр қондырғылары қысқа тұйықталу токтарынан және басқа 

да қалыпты емес жұмыс режимдерінен қорғау аппараттарымен қамтамасыз 

етілуі тиіс. 

Қорғау аппараттарының сипаттамалары электр жабдықтарын пайдалану 

режимдеріне сәйкес болуы тиіс. 
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Сақтандырғыштардың балқымалы ендірмелері таңбада номиналды тогы 

көрсетіле отырып, калибрленуі тиіс.  

Қорғаныш аппараттарының қолдан жасалған және стандартты емес 

балқымалы ендірмелерін пайдалануға жол берілмейді. 

Сымдар мен кабельдердің желілерін жалғау, ұштау және тармақтау 

нығыздау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштардың көмегімен жүргізілуі 

тиіс. 

Сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу мезгіл-мезгіл 

жүргізілуі тиіс. Оқшаулау кедергісі нормативтік құжаттардың талаптарына 

сәйкес келмейтін сымдар мен кәбілдерді пайдалануға тыйым салынады. 

Оқшаулау кедергісі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес 

келмейтін сымдар мен кәбілдерді пайдалануға тыйым салынады.  

Шырағдандардан  мен басқа электр қондырғыларынан жанғыш 

материалдарға дейінгі қашықтық кемінде 0.5 м болуы тиіс. Электр 

қондырғыларды  жанғыш шаңнан немесе шөгінділерден мезгіл-мезгіл тазарту 

қажет. Тазалау мерзімділігі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда 

белгіленуі тиіс. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайлардағы барлық электр қондырғы ла- 

рын ажыратып тастау қажет. Өрт қаупі бар қойма үй-жайларында электр 

қыздырғыш аспаптар мен алмалы-салмалы контактілі қосылыстары бар 

құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. 

Электр қондырғыларын пайдалану кезінде тыйым салынады: 

- пайдалануға, егер оған өзге талаптар қойылмаса, жұмыс кезінде 

электржабдықтың беттік қызуы қоршаған ортаның температурасынан  40 °С-

тан асатын болса; 

- оқшауламасы зақымдалған, сондай-ақ пайдалану процесінде  

қорғаныштық электр оқшаулау қасиеттерін жоғалтқан кабельдер мен 

сымдарды пайдалану; 

- кернеулікте оқшауланбаған ұштары бар сымдар мен кәбілдерді, 

сондай-ақ пайдаланылмайтын электр желілерін қалдыруға; 

- бүлінген немесе ақаулы розеткаларды, тарату қораптарын,  

 айырғыларды, қорғау құрылғыларын және басқа электр қондырғыларын 

пайдалану; 

- электр сымдарын желімдеу және бояу, оларды тораптарға байлау, 

сымдарға тікелей шамдарды, орнатылатын электр аппаратурасын және басқа 

да заттарды ілу; 

- қысқа тұйықталу немесе шамадан тыс жүктеме тогы кезінде 

автоматты түрде ажыратылған электр қондырғыларын ажырату себептерін 

анықтамай және жоймай қосу; 

- қорғау аппараттарымен қамтамасыз етілмеген электр 

қондырғыларын қосу; 

- сымдар мен кабельдерді номиналды параметрлерден тыс жүктеу; 

- электр жабдығының қорғанысын (жылу элементтерін, 

сақтандырғыштарды және т. б.) басқа қорғау түрлеріне немесе осы электр 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B/
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жабдығына сәйкес емес басқа номиналды параметрлерлі  қорғанысқа 

ауыстыру; 

- электр сымдары мен кабельдерді  жанатын конструкциялардың 

ішінен және жанатын әрлеу материалдарының астынан өткізу. 

Жыл сайын найзағай маусымы басталар алдында ғимараттар мен 

құрылыстардың найзағайдан қорғау жүйесінің жерге тұйықтағыштарының 

кедергісін өлшеуі жүргізіледі. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Кәсіпорындарда электр қондырғыларын пайдалану кезінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

2. Әкімшілік-техникалық қызметкірлердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жөніндегі міндеттіліктері. 

3. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі электр жабдығына қойылатын талаптар. 

4. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі жарылыстан қорғалған электр жабдығына 

қойылатын талаптар. 

5. Өрт қауіпсіздігі мақсатында электр қондырғыларын пайдалану 

кезінде не істеуге тыйым салынады? 

 

Тапсырмалар. 

1. Өрт қауіпті аймақтарды жіктеу. 

2. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өртке қарсы іс-шаралар. 

3. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі өртке қарсы 

профилактикалық іс-шаралар. 

4. Өрт сөндіру, өрт сигнализациясы және байланыс құралдары. 

5. Электр қондырғыларындағы өртті сөндіру. 

 

Практикалық жұмыс № 6. Қорғаныстық ажырату құрылғысын 

(ҚАҚ) таңдау   

 

Сабақтың мақсаты: қорғаныстық ажырату құрылғыларының 

тағайындалуы, жұмыс істеу принципі, конструкциясы және негізгі 

техникалық сипаттамаларын оқып үйрену. 

 

ҚАҚ тұрғын үйлердің, өндірістік ғимараттардың, сауда 

кәсіпорындарының, қоғамдық ғимараттардың, ауыл шаруашылығы тұрғын 

және қоғамдық құрылыстардың, тұрғын автофургондар мен оларға арналған 

тұрақтардың, құрылыс алаңдарының, ойын-сауық ғимараттарының, 

жәрмеңкелердің және басқа да уақытша құрылыстардың, металдан жасалған 

немесе металл қаңқасы бар ғимараттардың электр қондырғыларын жобалау, 

монтаждау, баптау және пайдалану кезінде пайдалануы мүмкін. 

ҚАҚ электр энергиясын тұтыну объектілерінде орнатылатын енгізу-

тарату құрылғыларын (ЕТҚ), тарату қалқандарын (ТҚ), топтық 

қалқаншаларын (пәтерлік және қабатты) жиынтықтылау үшін қолданылады. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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Сонымен қатар, ҚАҚ ағу тогының пайда болуы салдарынан өрттің 

туындауын болдырмау үшін қолданылады. 

ҚАҚ қолдану әлеуметтік және экономикалық себептер бойынша барлық 

мүмкін түрлердің және әртүрлі мақсаттағы электр қондырғыларында орынды 

және ақталған. 

ҚАҚ жұмыс принципі. 

Қорғаныстық ажырату құрылғылары (6.1 сурет) электр аспаптарына 

өтетін токты электр аспаптарынан (нейтраль бойынша) өтетін токпен әрдайым 

салыстырады және кіріс және шығыс токтар арасындағы айырмашылық пайда 

болған кезде электр желісінен токтың ағуын таниды. Адам өмірі үшін қауіпті 

мәнге жеткенде (әдетте 30 мА), онда ҚАҚ кернеуді өшіреді. Осылайша,  

зақымдалған оқшаулау арқылы немесе адам денесі арқылы ағу тогы зиян 

келтірмейді, өйткені ҚАҚ іске қосылу уақыты өте аз. 

Бірақ ҚАҚ таңдаудың дұрыстығына көз жеткізу үшін құрылғылардың 

жұмыс пайдалану параметрлерін, сондай-ақ олардың сапасы мен сенімділігін 

анықтайтын сипаттамаларды ескеру қажет. 

ҚАҚ жұмыс параметрлері: номиналды кернеу, номиналды ток, 

номиналды ажыратқыш дифференциалды ток (ағу тогы бойынша 

тағайындама). Бұл параметрлер жобаланатын электр қондырғысының 

техникалық параметрлері бойынша таңдалады. ҚАҚ жұмысының сапасы мен 

сенімділігі бірнеше параметрлермен анықталады, ең алдымен қысқа 

тұйықталудың номиналды шартты тогымен (Inc)  және номиналды қосқыш 

және ажыратқыш (коммутациялық) қабілеттілігімен (Im) анықталады.  

                

                      
           

       6.1 сурет - Қорғаныстық ажырату құрылғысының сұлбасы 

 

Бақылаудан шыққан токтан қорғану үшін  әрбір  тұтынушыға жекелеген 

ҚАҚ немесе дифференциалдық ажыратқыштар орнату жөн. 
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Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және бір уақытта электрмен 

жабдықтаудың  үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін әрбір автоматты 

ажыратқыштың алдында жеке ҚАҚ орнату барынша қолайлы екендігі белгілі. 

Дәл осындай тіркесім - бір корпустағы ҚАҚ және  автоматты ажыратқыш. 

Олар жеке автоматты ажыратқыш және ҚАҚ-н қымбат тұрғанымен, бірақ бұл 

ретте жинақы және монтаждау жұмыстарын жеңілдететінін байқаған жөн. 

 Қорғаныс сөндіру құрылғысын таңдау желі параметрлеріне байланысты 

(1 немесе 3 фазалар және номиналды ток). Бірақ таңдау кезіндегі негізгі 

көрсеткіш-бұл ағу тогының мәні. 

 Ағу токтың тұрақты құрамдасының болуына байланысты ҚАҚ типтері 

«АС», «А» және «В» болуы мүмкін . Ең көп таралған деп синусоидальды 

айнымалы форманың ағу тогынан қорғауды қамтамасыз ететін «АС» түрі 

саналады. «А» класының аппараты неғұрлым жетілдірілген болып табылады, 

токтың ағуын ырғақтайтын тұрақты құрамдастардан қорғауды жүзеге 

асырады.  «В» типті ҚАҚ дәстүрлі түрде өнеркәсіптік объектілерде 

қолданылады. Олар тек айнымалы және тұрақты токта  ғана емес, түзетілген 

токта да қолданылады. 

Конструкциясы бойынша электромеханикалық және электронды ҚАҚ  

болып бөлінеді. Электрмеханикалық ҚАҚ қуат көзі қажет емес, іске қосылуы 

үшін дифференциалды ток пайда болуы жеткілікті. Қорғаныс ажыратқыштың 

электрондық құрылғыларында электрондық сұлба бар және оның жұмыс 

істеуі үшін бақыланатын желіден не сыртқы көзден алынатын энергия қажет. 

Электрмеханикалық ҚАҚ сенімді, олар өткізгіштердің үзілуі кезінде де 

қорғаныс функцияларын орындауды жалғастырады. 

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде ЖҚБ топтық қалқаншаларда немесе 

қабатты тарату қалқаншаларда орнату ұсынылады. 

ҚАҚ таңдау кезінде назар аударатын негізгі параметрлер болып 

келесілер табылады: 

1) 220/380 В желінің кернеуі. 

2) Полюстер саны, бір фазалы желі үшін – екі полюсті, үш фазалы желі 

үшін-төрт полюсті. 

3) ҚАҚ есептелген номиналды ток. Олардың номиналды жүктеме 

тогының мәндері 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А. 

4) ҚАҚ  әсер ететін дифференциалды ток (ағу тогы) – 10, 30, 100, 300, 

500 мА. 

5) Дифференциалды ток түрі бойынша: 

а) АС- айнымалы ағу тогына жауап береді; 

ә) А-айнымалы ағу тогына және тұрақты ырғақты тогына жауап береді; 

б) В-тұрақты және айнымалы тогына  әсер етеді; 

в) S-селективтілікті қамтамасыз ету үшін өшіру уақытын ұстау қажет; 

г) G-S сияқты, бірақ аз уақыт төзімділігі бар. 

Мысалы, ҚАҚ таңдау үшін, алдымен барлық құрылғыларда жиынтық 

тұтынылатын IΣ тогын білу керек: 
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                                   IΣ = Iқ1+ Iқ2+ Iқ3+…Iқn, 

 

мұнда Iқ - құрылғылар тұтынатын ток. 

Қуат бойынша есептеу кезінде IΣ  есептеу келесі формулаға сүйенуге 

болады: 

                                             IΣ=PΣ/Un, 

 

мұнда PΣ – жиынтық қуаты. 

Содан кейін IΔΣ жиынтық ағу тогын есептеу керек. Электрқондырғыла- 

рын құру қағидалары (ЭҚҚ) талаптарына сәйкес нақты қабылдағыштан ағу 

тогын IΔP білуге мүмкін болмаған кезде, оны  әрбір Ампер жүктеме бойынша 

0,4 мА тең деп таңдайды, ал өткізгіштің  мәні  фазалық сымның ұзындығының 

L әр метріне IΔL = 10 мкА = 0,01 мА деп қабылданады. 

IΣ есептелген мәнін біле отырып:  

                                               

                                      IΔΣ =0,4 IΣ +0,01 L. 

 

Сондай-ақ, жоғарыда аталған ЭҚҚ құрылғының IΔn ажырату 

номиналды дифференциалды тогы жиынтық ағу тогынан үш есе асып кетуін 

талап етеді. 

Есептеудің соңғы формуласы келесі түрге ие: 

 

                            IΔn= 3 (0,4 IΣ +0,01L)=3 IΔΣ. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. ҚАҚ мақсаты және қолдану саласы. 

2. ҚАҚ жұмыс принципі. 

3. ҚАҚ негізгі параметрлері. 

4. ҚАҚ түрлері. 

5. ҚАҚ есептеу және таңдау бойынша жалпы мәліметтер. 

 

Тапсырмалар. 

1. Желілердің әртүрлі жүйелерінде ҚАҚ қолдану. 

2. Электр қондырғыларында ҚАҚ монтаждау және пайдалану. 

3. ҚАҚ тексеру және сынау. 

4. ҚАҚ-ның дифференциалды автоматтан айырмашылығы. 

5. ҚАҚ автоматты ажыратқыштан айырмашылығы. 

 

Практикалық жұмыс № 7. Қорытынды сабақ 

 

Сабақтың мақсаты: студенттердің материалды меңгеруін бақылау. 
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Бұл жұмыс барлық сабақ материалының білімін тексеру бойынша 

тестілік және бақылау сұрақтарынан тұрады. 

Өзін-өзі бақылауға арналған тест тапсырмалары. 

1. Электр жарақаты - бұл жарақат: 

а) адамның құлауы; 

б) үсік шалған; 

с) күйік; 

д) электр тогының немесе электр доғасының әсері; 

е) электрмагниттік өрістің әсері. 

2. Жергілікті электр жарақаттарға келесілер жатады: 

а) өмірлік маңызды органдардың зақымдануы; 

в) шағылыстыру; 

с) жергілікті күйіктер, зақымданулар; 

д) қан ыдырауы; 

е) бұлшықеттердің тырысқақ қысқаруы. 

3. Айнымалы және тұрақты ток кезіндегі шекті сезілетін токтың мәні 

тиісінше: 

а) 0,5 – 1,0 мА және 2-4 мА; 

в) 0,6-1.5 мА және 5,0-7,0 мА; 

с) 2,0 – 2,5 мА және 7,0-9,0 мА; 

д) 2, 3 мА және 10-12 мА; 

е) 3,0 – 4,0 мА және 12 -14 мА. 

4. Айнымалы және тұрақты ток кезіндегі шекті жібермейтін токтың мәні 

тиісінше: 

а) 5,0-8,0 мА және 20-40 мА; 

в) 8,0 – 10 мА және 40-50 мА;  

с) 10 – 15 мА және 50-80 мА; 

д) 15 – 20 мА және 80-100 мА; 

е) 20-25 мА және 100 – 120 мА. 

5. Айнымалы және тұрақты ток кезіндегі шекті фибрилляциялық ток 

мәні тиісінше: 

а) 50 мА және 150 мА; 

б) 70 мА және 200 мА; 

с) 85 мА және 250 мА; 

д) 100 мА және 300 мА; 

е) 120 мА және 330 мА. 

6.Адам арқылы токтың тұйықталу ең қауіпті жолы: 

а) қол - аяқ; 

в) аяқ - аяқ; 

с) қол - бас;   

д) бас-аяқ;   

е) қолдары-аяқтары. 

7. ТБ бойынша адам денесінің кедергісінің есептік шамасы: 

а) 100 ОМ;  
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в) 1000 Ом;  

с) 5000 Ом;  

д) 10000 Ом;  

е)50000 Ом. 

8. Адам ағзасына электр тогы келесі әрекеттерді жасайды: 

а) жүйке жүйесінің жылулық және функционалдық бұзылулары;  

в) қанның биологиялық, механикалық, жарықтық және физикалық-

химиялық құрамының бұзылуы; 

с) биологиялық, термиялық, механикалық, жарықтық және 

электролиттік; 

д) ағзаның тірі тіндерінің қозуы, термиялық, механикалық, 

жарық және электролиттік; 

е) термиялық, биологиялық және жарықтық 

9. Жүрек фибрилляциясы туындайды: 

а) жергілікті электр жарақаттарынаннан; 

в) электр шоғынан; 

с) электр соққысынан; 

д) электрофтальмиядан; 

е) күйіктен. 

10. Электр тогымен зақымданудың нәтижесіне әсер ететін факторлар: 

 а) ток, кернеу, жиілік, назар аудару факторы және қоршаған орта; 

в) ток, ток жиілігі, кернеу,адам денесінің кедергісі; 

с) тұйықталу жолы, әрекет ету уақыты, ток түрі және шамасы; 

д) ток пен кернеудің шамасы мен түрі, адам кедергісі; 

е) жоғарыда аталғандардың барлығы. 

       11. Шекті ұзақ қауіпсіз токтың мәнін атаңыз: 

а) 0,5 мА;  

в) 1,3 мА; 

c) 1,6 мА;  

д) 50мА;  

е) 1,0 А. 

12. Адам өмірі үшін ең қауіпті ток:  

а) тұрақты ток;  

в) өндірістік жиілігі 50 Гц айнымалы ток; 

с) жоғары жиіліктегі айнымалы ток;  

д) 50 Гц кем жиіліктегі айнымалы ток;  

е) ток пен жиілікке байланысты емес. 

13. Электр қауіпсіздігі жағдайына қосымша әсер ететін қоршаған орта 

факторлары: 

а) ылғалдылық және атмосфералық қысым; 

в) барлық металл құрылымдарды жерге қосу; 

с) климатты орындау; 

д) ылғалдық, ауа температурасы, шаң;  

е) қоршаған орта әсер етпейді. 
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14. Ток өткізу бөлігіне жанасу кезінде токтың әрекет ету ұзақтығын 

көбейткен сайын: 

а) адам кедергісі азаяды; 

б) ток артады; 

с) қауіпті фактор өседі; 

д) ток азаяды; 

е) адам санасын жоғалтады 

15. Ток өткізгіш бөлікке екі полюсті жанасқанда, электр тізбегі адам 

арқылы тұрады: 

а) Zа; 

б) Z1, Zа;  

в) Zа, Z1, Z2, Z3;  

г) Z1, Z3; Zа 

д) Zэ, Zа;. 

мұнда Zа - адам денесінің кедергісі; Zэ - электржабдықтардың 

элементтерінің кедергісі; Z1,Z2,Z3 - тиісінше аяқ киім мен киімнің, еден мен 

жердің және жерге тұйықтағыштардың кедергілері. 

16. Жанасу кернеуі - бұл: 

а) екі өткізгіш бөліктер немесе өткізуші бөліктер мен жер арасындағы 

кернеу оларға бір мезгілде адам жанасқан кезде; 

в) екі ток өткізгіш бөліктер арасындағы кернеу  оларға бір мезгілде адам 

жанасқанда; 

с) екі токөткізгіш бөліктер немесе токөткізгіш бөлік пен жер арасындағы 

кернеу оларға  бір мезгілде адам жанасқан кезде;  

д) бір мезгілде адам жанасқан кезде өткізгіш бөлік пен жерге тұйықтау 

құрылғысының арасындағы кернеу; 

е) электр желісінің өткізгіш бөлігі мен фазасы арасындағы кернеу  

оларға бір мезгілде адам жанасқанда. 

17. «Қадамдық кернеу» дегеніміз не? 

а) электр қалқанындағы кернеуді ауыстырып қосу қадамына тең кернеу;  

в) фаза мен нөл арасындағы потенциалдардың айырмасына тең кернеу; 

с) адамның аяғы арқылы өтетін ток кернеуі;  

д) адамның бір адымындағы жер (еден) бетінің екі нүктесінің 

арасындағы потенциалдардың айырмасына тең кернеу. 

е) адам аяғы мен өткізуші бөлігі арасындағы кернеу. 

18. Нөлдеу дегеніміз не? 

а) электр қондырғысының жер бетімен әдейі электрлік қосылуы; 

в) электр қондырғысының розеткадағы нольмен әдейі электрлік 

қосылуы; 

с) электр қондырғысының жерге қосу құрылғысымен әдейі электрлік 

қосылуы; 

д) электрқондырғының нөлдеуші өткізгішпен әдейі электрлік қосылуы; 

е) өткізгіш бөлікті жерге қосу құрылғысымен әдейі жалғау 

19. Қорғаныс ажырату дегеніміз не? 
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а) электр қондырғысының жерге қосу құрылғысымен электрлік 

қосылуын қамтамасыз ететін қорғау жүйесі;  

в) токпен зақымдану қаупі туындаған кезде электр қондырғысын 

автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін жылдам әрекет ететін қорғаныс;  

с) авариялық учаскенің барлық фазаларын ажыратуды қамтамасыз 

ететін қорғаныс құрылғысы;  

д) жүктеме және қысқа тұйықталу кезінде барлық фазаларды жылдам 

әрекет ететін құрылғымен автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін қорғаныс 

жүйесі 

е) жүктеме кезінде барлық фазаларды жылдам әрекет ететін 

құрылғымен автоматты ажыратуды қамтамасыз ететін қорғаныс. 

20. Оқшауланған нейтралі бар желілерде электр қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін: 

а) жерге қатысты фазаларды оқшаулаудың жоғары кедергісі; 

в) жерге қатысты фазалық сымдардың сыйымдылығын арттыру; 

с) фазаларды оқшаулаудың жоғары кедергісі және жерге қатысты 

фазалық сымдардың сыйымдылығы; 

д) фазаларды оқшаулаудың жоғары кедергісі және жерге қатысты 

фазалық сымдардың аз сыйымдылығы; 

е) фазаларды оқшаулаудың төмен кедергісі және жерге қатысты 

фазалық сымдардың аз сыйымдылығы. 

21. Жерге қосылған нейтралі бар желілерде электр қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін: 

а) жерге қатысты фазаларды оқшаулаудың жоғары кедергісі; 

в) жерге қатысты фазалық сымдардың сыйымдылығын арттыру; 

с) фазаларды оқшаулаудың жоғары кедергісі және жерге қатысты 

фазалық сымдардың сыйымдылығы; 

д) жерлендіруді орындау; 

е) нөлдеуді орындау. 

22. Оқшауланған нейтраль желіде ең қауіпті адам жанасуы:  

а) қалыпты жұмыс режимінде фазалық сымға; 

в) авариялық жұмыс режимі кезінде жарамды сымға; 

с) жұмыстың авариялық режимінде ақаулы сымға; 

д) желінің барлық жұмыс режімдерінде қауіп бірдей; 

е) жерге қатысты фазалардың жоғары кедргісі кезінде желі жұмысының 

барлық режимдерінде қауіп шамалы. 

23. Жерге қосуға не жатпайды? 

а) Электр машиналарының корпустары;  

в) өлшеуіш трансформаторлардың екінші орамалары; 

с) кәсіпорын аумағынан шығатын рельстік жолдар; 

д) металл құбырлар мен электр сымдарының қабықтары; 

е) шамдардың корпустары. 

24. Жерлендіруге не жатады? 
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а) механизмдердің қозғалыстағы бөліктерінде орналасқан электр 

жабдықтары;  

в) Қос оқшауланған электр қабылдағыштардың корпустары;  

с) жерге қосылған металл конструкцияларда орнатылған электр 

жабдықтарының корпустары; 

д) электр машиналарының корпустары, егер олардың және жерге 

қосылған электр жабдықтарының арасында электрлік байланыс болған 

жағдайда; 

е) ағаш тіректерде орнатылған оқшаулағыштар арматурасы. 

25) Кернеуі 1000В дейінгі негізгі қорғаныс құралдары: 

а) оқшаулағыш штангалар; 

в) диэлектрлік қолғаптар;  

с) оқшаулағыш баспалдақтар; 

д) диэлектрлік кілемшелер; 

е) оқшаулағыш тұғырлар. 

26. Кернеуі 1000В жоғары негізгі қорғаныс құралдары: 

а) оқшаулағыш штангалар; 

в диэлектрлік қолғаптар;  

с) оқшаулағыш тұғырлар; 

д) диэлектрлік кілемшелер;  

е) диэлектрлік ботылар. 

2 Кернеуі 1000В дейінгі қондырғылардағы қосымша қорғау құралдары: 

а) диэлектрлік галоштар; 

в) диэлектрлік қолғаптар;  

с) ток өлшейтін тістеуктер; 

д) оқшауланған тұтқалары бар құрал; 

е) кернеу көрсеткіштері. 

28. Кернеуі 1000В жоғары қондырғылардағы қосымша қорғау 

құралдары: 

а) диэлектрлік галоштар; 

в) диэлектрлік боталар;  

с) ток өлшейтін кенелер; 

д) оқшауланған тұтқалары бар құрал ; 

е) кернеу көрсеткіштері. 

29. Электротехникалық персонал келесі топтарға бөлінеді: 

а) жедел, кезекші, жөндеу; 

в) жедел-жөндеу, кезекші, жөндеу;  

с) жедел, жедел-жөндеу, кезекші; 

д) жедел, жөндеу,жедел-жөндеу; 

е) кезекші, жөндеу, әкімшілік-техникалық. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Электр қауіпсіздігіндегі негізгі ұғымдар мен терминология.  

2. Электр тогымен зақымданудың ерекшеліктері мен түрлері.  
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3. Электр тогының зақымдануына әсер ететін факторлар.  

4. Жанасу кернеуі және қадам кернеуі.  

5. Оқшауланған бейтарабы бар үшфазалы электр желілеріндегі электр 

тогының зақымдану қауіптілігін талдау. 

6. Жерге тұйықталған ейтралі бар үшфазалы электр желілеріндегі электр 

тогының зақымдану қауіптілігін талдау. 

7. Жедел қызмет көрсету және жұмыс өндірісі. 

8. Қол электр аспаптармен, қол электр машиналармен және қол электр 

шамдармен  жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары; 

9. Электр тогынан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету.  

10. Электр техникалық қызметкірлерге  қойылатын талаптар және 

оларды дайындау. 

11. Электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік топтары.  

12. Электр қондырғыларды және үй-жайларды  жіктеу.  

13. Қорғау құралдарының жіктелуі және оларды пайдалану ережелері.  

14. Қорғау құралдарын сынау.  

15. Жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігіне жауаптылар, олардың 

құқықтары мен міндеттері. 

16. Жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары.  

17. Кернеуді алып тастаумен жұмыс жүргізудің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін техникалық шаралар.  

18. Кабель желілеріндегі жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы.  

19. Электр берілісінің әуе желілеріндегі жұмыс кезіндегі қауіпсіздіктің 

жалпы талаптары.  

20. Жоғары кернеулі әуе ЭБЖ фазалық жөндеу кезіндегі қауіпсіздік 

шаралары. 

21. Электромагниттік өрістің адамға әсер етуінен қорғау шаралары.  

22. Электр қорғау құралдарына не жатады?  

23. Электр қауіпсіздігі плакаттары мен белгілері. 

24.Электр монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар. 

25. Электр жабдықтары мен электр желілерін пайдалану және жөндеу 

кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 

26. Электр жабдықтары мен электр желілерін жөндеу кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы. 

27. Кеніш электр жабдықтарына қойылатын талаптар. 

28. Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдаланылатын электр жабдығына 

қойылатын талаптар. 

29. Электрмен дәнекерлеу жабдығына қызмет көрсету қауіпсіздігі. 

30.  Кабель желілеріндегі жөндеу және монтаждау жұмыстары 

кезіндегі қауіпсіздік шаралары. 
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