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Алғы сөз 

Электр энергетика саласында пайдаланылатын терминдік сөздер көлемі 

өте ауқымды оның  бірден-бір себебі,  электр энергетикалық жұмыс процессі 

өте күрделі. Жұмыс істеу, істен шығу, апатты режимдер, қалыпты жағдай, 

сол процесстердегі жалпы қондырғыларды баптау, жөндеу, күтім көрсету, 

басқару және қауіпсіздік шаралары үзіліссіз қайталанып отырады.  Сол 

процесстердің  жұмыс істеу принциптерін жақсы меңгеріп физикалық 

қасиеттерін тереңірек ұғыну және ең бастысы дұрыс пайдалану және 

жетілдіру үшін сала мамандары әдебиет көздерін  және техникалық 

құжаттарды  оқу арқылы көп ізденіс жасайды. 

Бұл оқұ құралы  электр энергетикасы саласында қолданылатын жалпы 

термин сөздердің  қазақша мағынасын түсіндіру мақсатында құрастырылды. 

Оқұ құралында электр жүйелерімен тораптарындағы осыған сәйкес кейбір 

жалпы  энергетика саласында кеңінен енген терминдік сөздер алфавит 

реттілігімен орналастырылып, оларға  қазақша  түсініктеме беріледі. 

Сонымен қатар сөздікте электр станция және қосалқы станция, электр 

машиналары, релелік қорғаныс, апатқа қарсы автоматика және оны басқару, 

электрмен жабдықтау   бөлім  бағыттары бойынша жалпы электр 

қондырғылары, электр құрылғылары сол сияқты электр аппараттары мен 

өлшеуіштік, дабыл беру бұғататуыш құралдары, өндіргіштік өткізгіштік  

және тасымалдағыш түрлендіргіш жабдықтар атауларына қазақша 

анықтамалық талдау жасалынып аударма мағынасы көрсетілді. 

Авторлар құрастырылған оқу құралы жоғары оқу орындарының 

студенттеріне, магистранттары мен докторанттарына, энергетика 

қызметкерлеріне пайдалы болар деп үміттенеді. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АЛФАВИТІ 
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 

Порядковый 

номер 

Печатные  буквы Рукописные буквы Название 

буквы заглавные прописные заглавные прописные 
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Резервті қорек Питание резервное 

«Генератор - қозғалтқыш»  жүйесі              

(Г – Қ жүйесі) 

Система «генератор - двигатель» 

(Система Г - Д) 

абақ, сепая, мосы штатив 

6-35 кВ КТҚ және СКТҚ  ұяшығындағы 

доғалық тұйықталудан қорғау (доғалық 

қорғаныс)  

Защита от дуговых замыканий (дуговая 

защита) в ячейках 6-35 кВ КРУ и КРУН 

I санатты электр қабылдағыштар Электроприемники I категории 

II – V электр қауіпсіздік тобы бар 

жұмысшы 

Работник, имеющий группу II - V 

II санатты электр қабылдағыштар Электроприемники II категории 

III санатты электр қабылдағыштар Электроприемники III категории 

IP код (құпият) Код IP 

Y –тәріздес жалғағыш Y -образная муфта 

Абсалютті диэлектрлік қабылдау Абсолютная диэлектрическая 

восприимчивость 

Автоматтандырылған басқару 

жүйесінің ақпараттық функциясы 

Информационная функция 

автоматизированной системы 

управления 

Автоматтандырылған жүйе Автоматизированная система 

Автоматтандырылған жүйенің 

ақпараттық қамтамассыздандырылуы  

Программное обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

ақпараттық қамтылуы 

Информационное обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

лингвистикалық қамтамасыз етілуі 

Лингвистическое обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

математикалық қамтамасыз етілуі 

Математическое обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жұмыс орны Автоматизированное рабочее место 

Автоматты ажыратқыш Автоматический выключатель 

Автоматты ажытарқыш Автоматический выключатель 

Автоматты бақылау жүйесі Автоматическая система контроля 

Автоматты жиілікті  түсіру (АЖТ) Автоматическая частотная разгрузка 

(АЧР) 

Автоматты қайта қосу (АҚҚ) Автоматическое повторное 

включение,АПВ 

Автоматты осциллограф (апатты 

жағдайлар тіркегіші) 

Автоматический осциллограф 

(регистратор аварийных ситуаций) 

Автотрансформатор Автотрансформатор 

Автотрансформатор Автотрансформатор 

Автотрансформатордың номиналды 

қуаты 

Мощность автотрансформатора 

номинальная 

Автотрансформатордың өтпелі қуаты Мощность автотрансформатора 

проходная 

Автотрансформатордың электрлі қуаты Мощность автотрансформатора 

электрическая 

Автотрансформатордың 

электромагнитті  қуаты 

Мощность автотрансформатора 

электромагнитная 

Агрегаттың (электростанцияның ) 

нақты (иелігіндегі) қуаты 

Располагаемая мощность агрегата 

(электростанции) 

Ағу жолының меншікті тиімді 

ұзындығы 

Удельная эффективная длина пути 

утечки 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2676/%D0%90%D0%A7%D0%A0
http://commercial_electric_power.academic.ru/2667/%D0%90%D0%9F%D0%92
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Ағызым (сұйықтықты шығару тәсілі) 

қашыртқы  

дренаж 

Ағымдық жөндеу Текущий ремонт 

Ағымдық пайдалану ретінде 

орныдалатын жұмыстар 

Работы, выполняемые в порядке 

текущей эксплуатации 

Ағып кету тогы Ток утечки 

Ағытқыш,ағытпа расцепитель 

Ағытпалы түйіспелік қосылыс Разъемное контактное соединение 

Ажыратқыш Выключатель 

Ажыратқыш Выключатель 

Ажыратқыш бұзылуындағы резервтеу 

құрылғысы (АБРҚ) 

Устройство резервирования при отказе 

выключателя (УРОВ) 

Ажыратқыш жетегі Привод выключателя 

Ажыратқыш модулі Модуль выключателя 

Ажыратқыш полюсі Полюс выключателя 

Ажыратқыштың коммутациялық циклі Коммутационный цикл выключателя 

ажырату,бөлектеу,кесу,алшақтату отсечка 

Аз мәнді  кернеу                                               

қауіпсіз кернеу 

Малое напряжение                  

Безопасное напряжение 

Айгөлек, мойынтірек подшипник 

Айқасқан тіректер Перекрестные опоры 

Айқасқан, айқастыра перекрестный 

Айқастырма,шаңбақ крестовина 

Айқын полюсті  (ротор құрылысы) 

машина 

Машина явнополюсная 

Айқын полюсті емес (ротор құрылысы) 

машина 

Машина неявнополюсная 

айқыш перекрестье 

Аймақтық диспетчерлік басқару (АДБ) Региональное диспетчерское 

управление (РДУ) 

Айналатын магниттік өріс Вращающееся магнитное поле 

Айналатын тұрақты ток машинасы Машина постоянного тока 

вращающаяся 

Айналатын электр машинаны қоздыру Возбуждение вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электр машинаның тістері 

(теміртіс) 

Зубец вращающейся электрической 

машины 

Айналатын электр машинасының бір 

фазалы жұмыс режимі 

Однофазный режим работы 

вращающейся электрической машины 

Айналатын электрлік машина Вращающаяся электрическая машина 

Айналатын электрлік машинаны 

төмендетілген кернеумен қосу 

Пуск вращающегося электродвигателя 

переменного тока при пониженном 

напряжении 

Айналатын электрлік машинаны тура 

қосу 

Прямой пуск вращающегося 

электродвигателя 

Айналатын электрлік машинаның зәкір 

реакциясы 

Реакция якоря вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электрлік машинаның 

қарымталанған орамы 

Обмотка вращающейся электрической 

машины компенсационная 

Айналатын электрлік машинаның 

магнитті жүйе 

Магнитная система вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электрлік машинаның Паз вращающейся электрической 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2715/%D0%A0%D0%94%D0%A3
http://www.gosthelp.ru/gost/gost14781.html
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ойығы машины 

Айналатын электрлік машинаның 

ролюсі 

Полюс вращающейся электрической 

машины 

Айналатын электрлік машинаның 

толастатқыш  орамы 

Обмотка вращающейся электрической 

машины успокоительная 

Айналатын электрлік машинаның 

түйіспелік сақинасы 

Контактное кольцо вращающейся 

электрической машины 

Айналдырылған тізбек Обводная цепь 

Айнымалы кереумен (токтың) модулі 

бойынша орташа мәні 

Среднее по модулю значение 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) 

гармоникалық құраушысы 

Гармоническая составляющая 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) қисық 

пішін коэффициенті 

Коэффициент формы кривой 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) қисық 

пішінінің бұрмалануы 

Искажение формы кривой переменного 

напряжения (тока) 

Айнымалы ток генераторы Генератор переменного тока 

Айнымалы ток генераторы Генератор переменного тока 

Айнымалы ток қозғалтқышы Двигатель переменного тока 

Айнымалы ток қозғалтқышы Двигатель переменного тока 

Айнымалы ток қоректендіру 

торабының бұзылуы 

Нарушение питающей сети 

переменного тока 

Айнымалы ток электр машинасының 

жиілік тербелісі 

Качания частоты вращения 

электрической машины переменного 

тока 

Айнымалы электр тогы Переменный электрический ток 

айырғыш Разъединитель 

айырғыш Разъединитель 

Айырғыш құбырлы-қағаздық 

оқшаулама 

Трубчато-бумажная изоляция 

ақа шпилька 

ақау дефект 

ақаусыздық Исправность 

АҚҚ  кезіндегі токсыз үзіліс Бестоковая пауза при АПВ 

Аккумулятор Аккумулятор 

Аккумулятор ыдысы Бак аккумулятора 

Аккумулятордың жылдамдатылған 

заряд 

Форсированный заряд аккумулятора 

Аккумулятордың сұйыққоймасы Бак аккумулятора 

Аккумуляторлық  батарея Аккумуляторная батарея 

Ақпа тогы Ток утечки 

Ақпараттық жүйе Информационная система 

Ақпаратты-өлшеуіштік жүйе Информационно-измерительная 

система. 

Активті (электрлік) өткізгіштік Проводимость активная 

(электрическая) 

Активті диэлектрик Активный диэлектрик 

Активті қуат және жиілікті реттеу 

автоматикасы 

Автоматика регулирования частоты и 

активной мощности 

Активті қуат релесі Реле электрическое активной мощности 

Активті қуатты және жиілікті 

автоматты реттеу (ҚЖАР) 

Автоматическое регулирование частоты 

и активной мощности (АРЧМ) 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2671/%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%9C
http://commercial_electric_power.academic.ru/2671/%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%9C
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Активті күштік сүзгісі Фильтр силовой активный 

Активті тізбек Активная цепь 

алап, жиым массив 

Алыстату,кетіру отводить 

Амплитуда-жиіліктік сипаттамасы 

(электр тізбегінің) 

Амплитудно-частотная характеристика 

(электрической цепи) 

Амплитудалық сипаттама Амплитудная характеристика 

Аналогты сигнал Сигнал аналоговый 

Аналогты-цифрлі преобразователь Аналого-цифровой преобразователь 

Анкерлік (қарнақы) тірек Анкерные опоры 

Анод  Анод 

Апатқа қарсы автоматика кешені Комплекс противоаварийной 

автоматики 

Апатқа қарсы автоматиканың 

орталықтандырылмаған жүйесі 

Децентрализованная система 

противоаварийной автоматики 

Апатты дабыл соғу Аварийная сигнализация 

апатты жөндеудің  ұзақтығы Продолжительность аварийного 

ремонта 

Апатты сөну Аварийное отключение 

Апаттық дайындығы бойынша электр 

беріліс желісімен қондырғыны жөндеу 

жұмысынан кейін жұмысқа қосу 

Ввод в работу линии электропередачи и 

оборудования из ремонта по аварийной 

готовности 

Апаттық жөндеу Ремонт аварийный 

Аппарат полюсі Полюс аппарата 

Аппарат түйіспесі Контакт аппарата 

Аппараттың доға сөндіргіш камерасы Дугогасительная камера аппарата 

Аппараттың магнитті үрлеу орамы Катушка магнитного дутья аппарата 

Аппараттың магниттік үрлеу орамы Катушка магнитного дутья аппарата 

Аппараттың толық өшу уақыты Время отключения аппарата полное 

Ара жабын, аралық жабын Перекрытие 

Аралас (құрама) оқшаулатқыш Изолятор комбинированный 

Аралас қоздырылатын машина Машина с комбинированным 

возбуждением 

Аралас оқшаулатқыш Комбинированный изолятор 

Аралас ток трансформаторы Трансформатор тока комбинированный 

Араласқан  нөлдік жұмысшы және 

қорғаушы өткізгіш ( PEN -өткізгіш) 

Совмещенный нулевой рабочий и 

защитный проводник ( PEN -

проводник) 

Аралық тіректер Промежуточные опоры 

Аралық тіректер Промежуточные опоры 

Аралық ток трансформаторы Трансформатор тока промежуточный 

Арқалайтын сымарқаны бар кәбіл (сым) Кабель (провод) с несущим тросом 

арқау,арматура арматура 

Артық қысымды кәбіл Кабель с избыточным давлением 

Артықтылық Избыточность 

Арын (екпін) напор 

Аса дымқыл ғимаратлер Особо сырые помещения 

Аса қауіпті ғимарат Помещения особо опасные 

Аса қауіпті емес ғимарат Помещения без повышенной опасности 

Аса өткізгішті кәбіл (сым) Кабель (провод) сверхпроводящий 

Аса өткізгішті талсым Жила сверхпроводящая 

Асинхронды қозғалтқыш Асинхронный двигатель 
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Асинхронды қозғалтқыш Двигатель асинхронный 

Асинхронды машина Асинхронная машина 

Асинхронды режимді жою 

автоматикасы (АРЖА) 

Автоматика ликвидации асинхронного 

режима (АЛАР) 

Асқын  токты шектеу аймағы Область ограничения перетоков 

Асқын жүктелу Перегрузка 

Асқын жүктеме тогы Ток перегрузки 

Асқын заряд Перезаряд 

Асқын кернеу Перенапряжение 

Асқын кернеу ұзындығы Длительность перенапряжения 

Асқын ток Сверхток 

Асқын токтар сальдосы Сальдо перетоков 

аспа, асылғы, ілме подвеска 

Аспалы оқтауша оқшаулатқыш Изолятор стержневой подвесной 

Аспалы оқшаулатқыш Изолятор подвесной 

Аспалы оқшаулатқыш Подвесной изолятор 

Атқарудың істен шығуын орташа 

оқшауландыру уақыты 

Время локализации отказа 

функционирования, среднее 

Атқарушылық сауыт Броня функциональная 

Атқарушылық, орындаушылық функционирование 

атқарым наработка 

атқарым Наработка 

атқарым наработка 

Атмосфералық асқын кернеу Перенапряжение атмосферное 

Атылатын  (шығуы,түтіндік) балқыма 

сақтандырғыш 

Стреляющий (выхлопной) 

предохранитель 

Атылатын балқыма сақтандырғыш 

(түтіндік) 

Предохранитель стреляющий 

(выхлопной) 

Атылу өтімділігі жоқ қабықша Взрывонепроницаемая оболочка 

Атылудан қорғалған электр 

қондырғылар 

Взрывозащищенное 

электрооборудование 

Ауалы ажыратқыш Выключатель воздушный 

Ауалы, құрғақ  трансформатор Воздушный трансформатор 

аудару перекидка 

Ауыстырып қосқыш Переключатель 

Ауыстырып қосқыш Переключатель 

Ауыстырып қосу Переключение 

Ауысымша, аралық өткізгіш? переходник 

ашауыз вилка 

Ашық қосалқы станция Открытая подстанция 

Ашық қосалқы станция Подстанция открытая 

Ашық өткізетін бөлік Открытая проводящая часть 

Ашық тарату құрылғысы (АТҚ) Открытое распределительное 

устройство (ОРУ) 

Ашық тізбек Разомкнутая цепь 

Ашық электр сымы Открытая электропроводка 

Ашық электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое открытое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

Аяққы жалғағыш Концевая муфта 

Аяққы(соңғы) тіректер Концевые опоры 

Бағалау  (өлшемі) критерия 



14 

 

Баған, ұстын, тірек колонна 

бағана колонка 

Бағдартқыш,  кулачок 

Бағытталған  граф (электр тізбегі) Граф (электрической цепи) 

направленный 

бағыттау Наводить  

Базисті , орнықты шама Базисная величина 

Базисту түйін Узел базисный 

Байланыстыру, байлам привязка 

байтесе отвертка 

Бак, сұйыққойма, сұйықсауыт, ыдыс бак 

Бакты (сұйық қоймалы) ажыратқыш Выключатель баковый 

Бақылайтын кәбіл Кабель контрольный 

Бақылау және басқару жүйесін орнату диспетчеризация 

Бақылау және басқару жүйесін орнату 

нысандары 

Объекты диспетчеризации 

Бақылау және басқару орталығы диспетчерский 

Бақылау және басқару орталығы Диспетчерский центр 

Бақылау және басқару орталығының 

диспетчері 

Диспетчер диспетчерского центра 

Бақылау кәбілі Контрольный кабель 

Бақылау сынақтарынан өткізу Контрольные испытания 

Бақылаудың автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная система контроля 

Бақылаулық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на надежность, контрольное 

Балқыма элемент Плавкий элемент 

Балқытылған шор (пісірілген жіктің 

ақауы) 

Наплыв (дефект сварного шва) 

балласт Балласт 

Балластық кедергі Балластное сопротивление 

баптау Настройка  

Баптау (реттеу) настраивать 

Баптау, наладка 

Басқарғыш, контроллер контроллер 

Басқарғыш, контроллер Контроллер 

Басқару кәбілі Кабель управления 

Басқарылатын реактор Реактор управляемый 

Бастапқы түйіспелік басу Начальное контактное нажатие 

бастиек Головка 

бастырма Кнопка 

Батырма, түймешік Кнопка 

Батырмалы ажыратқыш Выключатель кнопочный  

Батырмалы ажыратқыш Кнопочный выключатель 

бәдіз кернер 

Бейімделгіш ҚҚА Адаптивное АПВ 

Бейтарабы жерлендірілген тораптағы 

ағып кету тогы 

Ток утечки в сети с заземленной 

нейтралью 

Бейтарабы жерлендірілген электрлік 

торабы 

Электрическая сеть с заземленной 

нейтралью 

Бейтарабы қарымталанған электр 

торабы 

Электрическая сеть с 

компенсированной нейтралью 
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Бейтарабы оқшауланған тораптағы 

ағып кету тогы 

Ток утечки в сети с изолированной 

нейтралью 

Бейтарабы оқшауланған электр торабы Электрическая сеть с изолированной 

нейтралью 

Бейтарабы тиімді жерлендірілген 

электр торабы 

Электрическая сеть с эффективно 

заземленной нейтралью 

бейтарап Нейтраль 

Бейтарап өткізгіш ( N ) Нейтральный проводник ( N ) 

Бейтарап ығысуы Смещение нейтрали 

Бейтараптағы трансформатордың 

кернеуін реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в нейтрали 

Бейтараптың кернеу ығысуы Напряжение смещения нейтрали 

Бейтараптың ығысу кернеуі Напряжение смещения нейтрали 

Бекіткіш бөлшектер Крепежные детали 

Бекіту,қатыру,ұстап тұру фиксация 

Белгіленген қызмет ету мерзімі Назначенный срок службы 

Белгіленген ресурс Назначенный ресурс 

Белгіленген сақтау мерзімі Назначенный срок хранения 

белгілі Определенный   

Белдеу оқшауламасы Изоляция поясная 

Белдеу оқшауламасы бар кәбіл Кабель с поясной изоляцией 

Белдеу оқшауламасы бар кәбіл Кабель с поясной изоляцией 

Белдеулік оқшаулама Поясная изоляция 

бәрбі коловорот 

Беріктігін арттыратын жабын  Упрочняющий покров 

Беріліс саны (санауыш құралда) Передаточное число 

Беріліс, трансмиссия трансмиссия 

бәсеңдеткіш редуктор 

Бәсеңдету, төмендету редукция 

Беттік тесілу                                                    

жабын 

Поверхностный пробой Перекрытие 

Беттік тесілу Пробой поверхностный 

Беттік эффект Поверхностный эффект 

Биікте жасалатын жұмыстар Работы на высоте 

Білдек, станок Станок  

білік вал 

Білік вал 

Білікті қызмет ететін персонал Квалифицированный обслуживающий 

персонал 

Бір қоректендіру көзі бар сақина тізбегі Кольцо с одним источником питания 

Бір полюсті жанасу Однополюсное прикосновение 

Бір тізбекті электр біріліс желісі Линия электропередачи одноцепная 

Бір үлгідегі типовой 

Бір фазалы жерге тұйықталу Замыкание на землю однофазное 

Бір фазалы электротехникалық бұйым 

(құрылғы) 

Однофазное электротехническое 

изделие (устройство) 

бірегей уникальный 

Бірізді трансформатор Трансформатор тока каскадный 

Біріккен энергия жүйе Объединенная энергосистема 

Біріншілік кереу (кернеу 

трансформаторы) 

Первичное напряжение 

(трансформатора напряжения) 

Біріншілік реттегіштердің сезілмейтін Зона нечувствительности первичных 
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аймағы регуляторов 

Бірқалыпты қосу Плавный пуск 

Бірнеше қоректендіру көзі бар сақина 

тізбегі 

Кольцо с несколькими источниками 

питания 

Біртұтас ұлттық электр торабы Единая национальная электрическая 

сеть 

Біртұтас энергетикалық жүйе Единая энергетическая система  

Біртұтас энергия жүйе Единая энергосистема 

Біртұтас энергия жүйе Единая энергосистема 

Біруақыттық коэффициенті Коэффициент одновременности 

Бірфазалы автоматты қайта қосу 

құрылғысының таңдаушы органы 

(бөлігі) 

Избирательный орган устройства 

однофазного автоматического 

повторного включения 

Бірфазалы реактор Реактор однофазный 

Бірфазалы электр техникалық бұйым 

(құрылғы) 

Изделие (устройство) 

электротехническое однофазное 

Блок-станция Блок-станция 

Бойлық ажыратқыш Путевой выключатель 

Бойлық қарымталауыш Компенсация продольная 

Бойында кернеу бар Под напряжением 

Болат алюминді сым Провод сталеалюминиевый 

Бос электр тогының тербелмелі 

құраушылары 

Колебательная составляющая 

свободного электрического тока 

Бос электрлік ток Свободный электрический ток 

бөбешік бобышка 

Бөгеу, бөгеп қою,тосқылау заграждать 

Бөгеуіл, бөгет помеха 

Бөгеуілдің рұқсатты деңгейі Допустимый уровень помехи 

бөлгіш Отделитель 

бөлгіш Разделитель 

Бөлетін трансформатор Разделяющий трансформатор 

Бөліктік диэлектрлік разряд Разряд диэлектрика частичный 

Бөліктік разряд Частичный разряд 

Бөлінетін (тармақталған) жалғағыш Разделительная (разветвительная) 

муфта 

Бөлінетін трансформатор Разделительный трансформатор 

бөлшек деталь 

Бөлшектенбейтін түйіспелік қосылу Контактное соединение неразборное 

Бөлшектеу, орнынан алу демонтаж 

бөтен өткізшгіштердің қосылуы Наброс 

Бригада  Бригада 

буат шпонка 

будан гибрид 

будан гибрид 

бүліну Повреждение 

бүлінуі Повреждение  

бунақ проточка 

Бүр үлгідегі сынақтан өткізу Типовое испытание 

Бүркеншік, қалпақ колпачек 

Бүрлегіш (құрал) накатка 

буылтық буртик 

Бұғалықтау, таңу захлестывание 
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Бұғалықтау, таңу захлестывание 

Бұғаттау құрылғысы Устройство блокировки 

Бұғаттау құрылғысы Устройство блокировки 

Бұғаттау, құлыптау,құрсаулау? блокировка 

Бұзылусыз жұмыс ықтималдығы Вероятность безотказной работы 

Бұзылусыз қоректендіру агрегаты Агрегат бесперебойного питания 

бұзылым Сбой 

Бұзылымсыз қоректендіру жүйесі 

(БҚЖ) 

Система бесперебойного питания 

(СБП) 

Бұзылымсыз қоректендіру жүйесінің 

функционалдық (орындаушылық, 

атқарушылық) (БҚЖ) 

Функциональные устройства системы 

бесперебойного питания (СБП) 

Бұлық (айналсоқ), топса шарнир 

бұр накатка 

Бұралған талсым Жила скрученная 

Бұралған талсым Скрученная жила 

бұрама винт 

Бұрама шеге шуруп 

Бұрау  қадамы Шаг скрутки 

Бұрмаланбаған электр өрісінің 

кернеулігі 

Напряженность неискаженного 

электрического поля 

Бұрыштық тіректер Угловые опоры 

Бұрыштық ығысу Угловое смещение 

БЭЖ қалыпты пайдалану шарты Нормальные условия эксплуатации 

ЕЭС 

Вакуумды ажыратқыш Выключатель вакуумный 

Вакуумды шам Лампа вакуумная 

Варистор Варистор 

Варистор Варистор 

Вебер-амперлік сипаттама Вебер-амперная характеристика 

Векторлы диаграмма Векторная диаграмма 

Вентильді машина Машина вентильная 

Вентильді разрадтауыш Разрядник вентильный 

Вентильді реактор Реактор вентильный 

Вольт-амперлік  сипаттама Вольт-амперная характеристика 

Вольтқосатын трансформатор Трансформатор вольтодобавочный 

Газ разрядты шам Газоразрядная лампа 

Газ толтырылған шам Газополная лампа 

Газ шам Газовая лампа 

Газбен оқшауланған қосалқы станция Подстанция газоизолирующая 

Газбен оқшауландырылған электр 

біріліс желісі 

Линия электропередачи 

газоизолированная 

Газды ажыратқыш Выключатель газовый 

Газдық разряд Разряд газовый 

Газразрядты шам Лампа газоразрядная 

Галогенді шам Галогенная лампа 

Галогенді шам Лампа галогенная 

Гамма-пайыздық қалпына келу уақыты Время восстановления, гамма-

процентное 

Гармоникалық тербеліс Гармонические колебания 

ғарыш космос 

Генератор Генератор 
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Генератор жүктемесі Нагрузка генератора 

Генераторды қоздыру Возбуждение гидрогенератора 

Генератордың қалыптасқан кернеуі Установившееся напряжение 

генератора 

Генераторлардың автоматты 

синхронизациясы 

Автоматическая синхронизация 

генераторов 

Герконды реле Герконовое реле 

Герконды реле Реле герконовое 

Гидрогенератор Гидрогенератор 

Ғұмырлық жұмыс жасауына сынақтан 

өткізу 

Испытание на долговечность 

Дайындық коэффициенті Коэффициент готовности 

Деградациялы істен шығу Деградационный отказ 

Декомпрессор,  қысымды түсіргіш декомпрессор 

декремент (азаю, кему) Декремент 

делегей диск 

Демеуіш (тіреуіш) подпорка 

Деңгей,табалдырық порог 

Деңгейлі істен шығу Постепенный отказ 

Деңгейлі сезілетін ток 

  Сезілетін ток деңгейі 

Пороговый ощутимый ток 

Порог ощутимого тока 

Деңгене,күйенте, таразы коромысло 

дәнекер припой 

Дәнекерлік генератор Сварочный генератор 

Дәнекерлік трансформатор Сварочный трансформатор 

Детектор (түрлендіргіш) Детектор 

Диафрагма, тоспал диафрагма 

Дизель-генератор Дизель-генератор 

Динамикалық беріктіктің номиналды 

тогы 

Номинальный ток динамической 

стойкости 

Динамикалық индуктивтілік Индуктивность динамическая 

Динамикалық өзара индуктивтілік Индуктивность взаимная динамическая 

Динамикалық сиымдылық Емкость динамическая 

Диод Диод 

Дискретті сигнал Сигнал дискретный 

Диспетчер Диспетчер 

Диспетчерлік бағдар Диспетчерское ведение 

Диспетчерлік басқару Диспетчерское управление 

Диспетчерлік график Диспетчерский график 

Диспетчерлік команда (топ) Диспетчерская команда 

Диспетчерлік өкім Диспетчерское распоряжение 

Диспетчерлік сәйкестендіру Диспетчерское согласование 

Диспечерлік бақылаудың 

автоматтандырылған жүйесі 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления 

Дисплей, бейнелегіш дисплей 

Дифференциалды индуктивтілік Индуктивность дифференциальная 

Дифференциалды өзара индуктивтілік Индуктивность взаимная 

дифференциальная 

Дифференциалды сенімділік тарифтері Тарифы надежности, 

дифференцированные 

Дифференциялдық сиымдылық Емкость дифференциальная 

http://www.gosthelp.ru/text/RD3420571Metodicheskieuka.html
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Диэлектрдің тозуы Старение диэлектрика 

диэлектрик Диэлектрик 

Диэлектрик Диэлектрик 

Диэлектрик тозуы (тозу) Старение диэлектрика (Старение) 

Диэлектриктің ағып кету тогы Ток утечки диэлектрика 

Диэлектриктің қызуға төзімділігі 

Жылутөзімділігі,температураға 

төзімділігі, қызуға төзімділігі 

Нагревостойкость диэлектрика 

Теплостойкость, температуростойкость, 

термостойкость 

Диэлектриктің тесілетін кернеуі Напряжение диэлектрика пробивное 

Диэлектриктің тесілу кернеуі Пробивное напряжение диэлектрика 

Диэлектриктің химиялық төзімділігі Химстойкость диэлектрика 

Диэлектриктің электрлік беріктігі             

тесілу кернеулігі; диэлектрлік беріктік; 

меншікті тесілу кернеуі 

Электрическая прочность диэлектрика                          

Пробивная напряженность; 

диэлектрическая прочность; удельное 

пробивное напряжение 

Диэлектриктің электрлік беріктігінің 

қор коэффициенті 

Коэффициент запаса электрической 

прочности диэлектрика 

Диэлектрлік қабылдағыштық Диэлектрическая восприимчивость 

Диэлектрлік материал Диэлектрический материал 

Диэлектрлік материал Материал диэлектрический 

Диэлектрлік өтімділік Диэлектрическая проницаемость 

Диэлектрлік шығындар Диэлектрические потери 

Доғалық қыздыру Дуговой нагрев 

Доғалық пеш Дуговая печь 

Доғалық разряд Разряд дуговой 

Доғалық шам Дуговая лампа 

Доғалық шам Лампа дуговая 

доңғалақ маховик 

Дроссель, кедергіш дроссель 

Дымқыл (аса ылғалды) ғимаратлер Сырые помещения 

Ебелек (зырылдауық) пропеллер 

әдіс метод 

әдістеме Методика  

әздек шатун 

Екі еселенген  оқшаулама Двойная изоляция 

Екі еселенген реактор Реактор сдвоеный 

Екі клеткалы  асинхронды қозғалтқыш Двигатель асинхронный с двойной 

клеткой 

Екі орамды трасформатор Двухобмоточный трансформатор 

Екі тізбекті электр біріліс желісі Линия электропередачи двухцепная 

Екі фазалы жанасу, түйісу Двухфазное прикосновение 

Екі фазалық жерге тұйықталу Замыкание на землю двойное 

Екі шина жүйесі бар қосалқы станция Подстанция с двумя системами шин 

Екі электрлік өткізгіш арасындағы 

сиымдылық 

Емкость между двумя проводниками 

электрическая 

Әкімшілік-техникалық персонал 

(қызметкер) 

Персонал административно-

технический 

Екіншілік кернеу 

(кернеу трансформаторы) 

Вторичное напряжение 

(трансформатора напряжения) 

Екіншілік орам 

(кернеу трансформаторы) 

Вторичная обмотка (трансформатора 

напряжения) 
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Екіншілік орам 

(ток трансформаторы) 

Вторичная обмотка (трансформатора 

твока) 

Екіншілік реттеу ауқымы Диапазон вторичного регулирования 

Екіншілік тізбек Вторичная цепь 

Екіншілік ток 

(ток трансформаторы) 

Вторичный ток (трансформатора тока) 

Екіполюсті Двухполюсник 

елгезер шкив 

ең аз Минимальный   

ең кемінде Минимально  

Еңбек қауіпсіздігі Охрана труда 

Енжар,пассивті, пассивный 

Епелек,төсем, тығырық шайба 

Әрекет ету, жұмыс істеу срабатывание 

Әртүрлі полюсті машина Машина разноименнополюсная 

Есептеп шығару, есептеу вычисление 

Есептік шама Расчетная величина 

Әсер етуі күшті қоздырудың автоматты 

реттегіші 

Автоматический регулятор 

возбуждения сильного действия 

Әуе электр беріліс желісінің және 

байланыс әуе желісінің қорғалатын  

аймағы 

Охранная зона воздушных линий 

электропередачи и воздушных линий 

связи 

Әуе электр беру желілеріндегі (ӘЖ) 

сымдарда мұзқату (мұз тұру) 

Гололедообразование на проводах 

воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) 

Әуе электр беру желісі  (ӘЖ) Воздушная линия электропередачи 

(ВЛ) 

Әуелік желі магистралі Магистраль воздушной линии 

Жабық қосалқы станция Закрытая подстанция 

Жабық қосалқы станция Подстанция закрытая 

Жабық тарату құрылғысы (ЖТҚ) Закрытое распредустройство (ЗРУ) 

Жабық электр қондырғы Закрытое электрооборудование 

Жабық, тұйық тізбек Замкнутая цепь 

жаднама памятка 

Жайлы, ыңғайлы Удобный, приятный 

Жайылу аймағы (жергілікті жер) Зона растекания (локальная земля) 

Жалауша, жалаушық флажок 

Жалған әрекет ету, қате жұмыс жасау Ложное срабатывание 

Жалғауыш (тұқыл) Штуцер  

Жалпы жарықтандырушамы Светильник общего освещения 

Жалпы қолданысқа арналған 

қозғалтқыш 

Двигатель общего назначения 

Жалпы қосылу нүктесі Точка общего присоединения 

Жалпы станциялық аккумуляторлық 

батарея 

Аккумуляторная батарея 

общестанционная 

Жалпыға арналған қозғалтқыш Двигатель общего назначения 

Жалпыға арналған электр жабдықтау 

жүйесі 

Система электро снабжения общего 

назначения 

Жанама жанасудан қорғау 

 

(жанама түйісуден қорғау) 

Защита от косвенного прикосновения 

(Защита от косвенного контакта) 

жанап профиль 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST77462001Transformator.html
http://commercial_electric_power.academic.ru/2679/%D0%92%D0%9B
http://commercial_electric_power.academic.ru/2679/%D0%92%D0%9B
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Жаңартылған энергия көздері Возобновляемые источники энергии 

Жанасу кернеуі Напряжение прикосновения 

Жаңғақ тәріздес оқшаулатқыш Изолятор орешковый 

Жаңғақ тәріздес оқшаулатқыш 

(ойықтары мен тесіктері 90 градустық 

бұрышпен орындалған ) 

Орешковый изолятор 

жапқыш затвор 

жапсарлық нахлестка 

Жапсарлық салу нахлестывание 

Жапсырма, бастырма накладка 

Жарма, мойынтұрық, бұғау ярмо 

Жартыла өткізгішті реле Реле полупроводниковое 

Жартылай өткізгіш Полупроводник 

Жартылай өткізгішті реактивті қуат 

компенсаторы 

Полупроводниковый компенсатор 

реактивной мощности 

Жарықтандырғыш арқау Осветительная арматура 

Жарықтандыру арқауы Арматура осветительная 

Жарықтық сигнал беру Световая сигнализация 

Жарықтық сигнал беруі кіріктірілген 

(ендірілген) батырма 

Кнопка со встроенной световой 

сигнализацией 

Жарықтың жылтылдау аймағы Область миганий света 

Жарылыс қауіпсіздігі Взрывобезопасность 

Жарылысқа қауіпсіз электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

взрывобезопасное 

Жарылысқа қауіпсіз электротехникалық 

құрал  (электротехникалық  құрылғы 

электр қондырғылар) 

Взрывобезопасное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Жарылыстан қорғалаған  

электротехникалық құрал 

(электротехникалық  құрылғы электр 

қондырғылар) 

Взрывозащищенное 

электротехническое изделие 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

жасау, жеткізу Разработать 

жедел оперативный 

Жедел ақпараттық кешен Оперативный информационный 

комплекс 

Жедел-технологиялық басқару Оперативно-технологическое 

управление 

Жеке қабықшаларында сымы бар кәбіл Кабель с жилами в отдельных 

оболочках 

Жеке қабықшаларында талсымдары бар 

кәбіл 

Кабель с жилами в отдельных 

оболочках 

Жеке қалқаланған талсымдары бар 

кәбіл 

Кабель с отдельно-экранированными 

жилами 

Жеке қорғаныс құралдары Средство индивидуальной защиты 

Жеке шығындар бойынша ПӘК 

анықтау 

Определение КПД по отдельным 

потерям 

жеке-жеке, даралай, анық етіп Раздельно  

Жел көтерме (судың) Нагон  (воды) 

Жел соғу аралығы Пролет ветровой 

желі, сызық, байланыс жолы Линия  
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Желідегі трансформатордың кернеуін 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в линии 

Желілік ажыратқыш Выключатель линейный 

Желілік айырғыш Разъединитель линейный 

Желілік кернеу Напряжение линейное 

Желілік оқтауша оқшаулатқыш Изолятор стержневой линейный 

Желілік оқшаулама Изоляция линейная 

Желілік оқшаулатқыш Линейный изолятор 

Желіні қашықтықтан қорғау Защита линий дистанционная 

желпуіш веер 

Жеңілдетілген оқшауламалы  электр 

қондырығы 

Электрооборудование с облегченной 

изоляцией 

Жер  Земля 

Жер, бейтарап Земля 

Жерге ағу тогы Ток на землю 

Жерге бір фазалы тұйықталудан қорғау Защита от однофазных замыканий на 

землю 

Жерге тұйықталу Замыкание на землю 

Жерге тұйықталу коэффициенті Коэффициент замыкания на землю 

Жерге тұйықталу тогы Ток замыкания на землю 

Жерге тұйықталудағы ток тарау аумағы   

(ток тарау аумағы) 

Зона растекания тока замыкания на 

землю 

(Зона растекания тока) 

Жерге тұйықталудан қорғаныстың 

әрекет ету уақыты 

Время действия защиты от замыкания 

на землю 

Жергілікті локальный 

Жергілікті жарықтандыру шамы Светильник местного освещения 

жерлендіргіш Заземлитель 

жерлендіргіш Заземлитель 

Жерлендіргіш айырғыш Разъединитель заземляющий 

Жерлендіргіш құрылғы Заземляющее устройство 

Жерлендіргіш қыспақ Зажим заземляющий 

Жерлендіргіш өткізгіш Заземляющий проводник 

Жерлендіргіш сым Заземляющий провод 

Жерлендірілген бейтарап Заземленная нейтраль 

Жерлендірілген жүйе Заземленная система 

жерлендіру Заземление 

жерлендіру Заземление 

Жерлендіру  орамы, сымы Жила заземления 

Жерлендіру (нөлдеу) магистралі Магистраль заземления (зануления) 

Жерлендіру құрылғыларындағы кернеу Напряжение на заземляющем 

устройстве 

Жерлендіру құрылғысының кедергісі Сопротивление заземляющего 

устройства 

Жерлендіру магистралі (нөлдеу) Магистраль заземления (зануления) 

Жерлендіру талсымы Жила заземления 

Жермен салыстырмалы кернеу Напряжение относительно земли 

жетекті приводной 

Жиілік  түсуін автоматты шектеу Автоматическое ограничение снижения 

частоты 

Жиілік артуын автоматты шектеу Автоматическое ограничение 

повышения частоты 
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Жиілік ауытқуы Отклонение частоты 

Жиілік ауытқуы Отклонение частоты 

Жиілік түрлендіргіш Преобразователь частоты 

Жиілік түрлендіргіш Преобразователь частоты 

Жиілік ықтауы Дрейф частоты 

Жиілікті реттеу жолағы Полоса регулирования частоты 

Жиілікті түрлендіретін  қосалқы 

станция 

Подстанция, преобразующая частоту 

Жиілікті түрлендіру агрегаты Агрегат преобразования частоты 

Жиілікті түрлендіру агрегаты Агрегат преобразования частоты 

Жиіліктің біріншілік мөлшерленген 

реттелуі 

Нормированное первичное 

регулирование частоты 

Жинақталған тарату құрылғысы (ЖТҚ) Комплектное распределительное 

устройство (КРУ) 

Жинақталған трансформаторлы 

қосалқы станция  (ЖТҚС) 

Комплектная трансформаторная 

подстанция (КТП) 

Жинақталған шинаның айналып өту 

жүйесі 

Обходная система сборных шин 

Жинақталмайтын  нысан Неремонтируемый объект 

жинақтама комплект 

Жинақтау тақтасы Монтажная панель 

Жинақтау шина (шинаұстағыш, 

шинаөткізгіш?)   жүйесі 

Система сборных шин (шинопровод) 

Жинақтау шинасы Сборная шина 

Жинақтау, құрастыру,  монтаж 

Жиналмалы түйіспелі қосылыс Разборное контактное соединение 

Жоғарғы кернеу шығысы Вывод высокого напряжения 

Жоғарғы кернеулі күштік тиристорлы 

вентилі 

Вентиль тиристорный силовой 

высокого напряжения 

Жоғарлататын трансформатор Повышающий трансформатор 

Жоғары жиілікті дифференциалды-

фазалық қорғаныс 

Защита дифференциально-фазная 

высокочастотная 

Жоғары өткізгіштік шекті магнитті 

индукция 

Магнитная индукция сверхпроводника 

критическая 

Жоғарыға шығып жасалатын 

жұмыстары 

Верхолазные работы 

Жолай, жолдық,бойлық путевой 

Жолақ  Полоса 

Жолдық  (ауыстырып қосқыш) 

ажыратқыш 

Выключатель (переключатель) путевой 

Жон (су айырымы) водораздел 

Жоспарлы жөндеу Плановый ремонт 

Жөнделетін нысан Ремонтируемый объект 

Жөнделмеген жағдай                          

(ақаулылық) 

Неисправное состояние 

(Неисправность)  

Жөндеу жұмысына  Ведомость документов для ремонта 

Жөндеу персоналы Персонал ремонтный 

Жөндеуге жарамдылық Ремонтопригодность 

Жөнелу, жүріп кету трогаться 

Жүйе аралық байланыс (энергия жүйе) Межсистемная связь (энергосистем) 

Жүйе аралық ток ағыны Межсистемный переток 

Жүйелік минута Минута системная 
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Жүктасымалдағыш кәбіл  (сым) Грузонесущий кабель (провод) 

Жүктелім-жіберу                               

(жүктелім) 

Наряд-допуск 

(Наряд) 

жүктеме Нагрузка 

Жүктеме ажыратқышы Выключатель нагрузки 

Жүктеме ажыратқышы Выключатель нагрузки 

Жүктеме режимі Режим нагрузки 

Жүктеме секірісі Наброс нагрузки 

Жүктеме шығыны ықтималдылығы Вероятность потери нагрузки 

Жүктеме юолжамы Прогноз нагрузки 

Жүктемеде (жұмыс істеп тұрған) тұрған 

трансформатордың кернеуін реттеу 

құрылғысы                                                  

(ЖР құрылғысы) 

Устройство регулирования напряжения 

трансформатора под нагрузкой 

(Устройство РПН) 

Жүктемелік реактор Нагрузочный реактор 

Жүктемелік реактор Реактор нагрузочный 

жүктемемен Под нагрузкой 

Жүктемемен реттелетін трансформатор 

(ЖР бар трансформатор) 

Трансформатор, регулируемый под 

нагрузкой (трансформатор с РПН) 

Жүктемемен реттелінетін 

трансформатор      ( ЖР трансформатор 

) 

Трансформатор, регулируемый под 

нагрузкой 

( Трансформатор РПН ) 

Жүктемені ауыстырып қосу Переключение нагрузки 

Жүктемені қалпына келтіру Восстановление нагрузки 

Жүктемені орталықтандырылған 

телебасқару 

Централизованное телеуправление 

нагрузкой 

Жүктемені үзіліссіз қоректендіру Непрерывное питание нагрузки 

Жүктемені шектеу ықтималдылығы Вероятность ограничения нагрузки 

жұдырықша кулачек 

Жұлдызша Звезда 

 Жұмсақ , иілгіш кәбіл Гибкий кабель 

Жұмыс ережесі мен мөлшері білімін 

бірінші рет тексеру 

Первичная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс ережесі мен мөлшері білімін 

кезекті тексеру 

Очередная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс ережесі мен мөлшерін тексеру 

үшін кезектен тыс тексеру 

Внеочередная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс істеп тұрған электр қондырығы Электроустановка действующая 

Жұмыс істеу ұзақтылығы Продолжительность работы 

Жұмыс істеуге  қайталап жол беру Допуск к работам повторный 

Жұмыс істеуге алғаш рет жол беру 

(жіберу) 

Допуск к работам первичный 

Жұмыс орнын дайындау Подготовка рабочего места 

Жұмыс орнын оқшаулау Изоляция рабочего места 

жұмыс, зерттеме Разработка 

Жұмысқа дайындықтың активті күйі Активное состояние готовности к 

работе 

Жұмысқа дайындықтың пассивті 

жағдайы 

Пассивное состояние готовности к 

работе 
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Жұмысқа қабілетсіз жағдай    (жұмысқа 

қабілетсіздік, жарамсыздық) 

Неработоспособное состояние 

(Неработоспособность) 

Жұмысқа қабілеттік жағдай                     

(жұмысқа қабілеттілік) 

Работоспособное состояние 

(Работоспособность) 

Жұмысқа қабылетті жағдайдың 

ықтималдылығы 

Вероятность работоспособного 

состояния 

Жұмыстағы апатты үзілістің ұзақтығы Продолжительность аварийного 

перерыва в работе 

Жұмыстық жерлендіру Заземление рабочее 

Жұмысшы  оқшаулама Рабочая изоляция 

Жұмысшының қорғаушы құралдары Средство защиты работающего 

Жұптас, бинарлы бинарный 

Жылдамдық, жеделдік Оперативность 

Жылдамәрекетті автоматты қайта қосу 

(ЖАҚҚ) 

Быстродействующее автоматическое 

повторное включение (БАПВ) 

жылдамәректтілік быстротадействия 

Жылжитын электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

 

Передвижное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Жылжымалы электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) передвижное 

Жылу және электр энергиясын аралас 

өндіру 

Комбинированная выработка 

электрической и тепловой энергии 

Жылулық  беріктіктің номиналды тогы Номинальный ток термической 

стойкости 

Жылулық ағытқыш Тепловой расцепитель 

Жылулық оқшаулама Тепловая изоляция 

Жылулық тесілу Пробой тепловой 

Жылулық тесілу Тепловой пробой 

Жылулық шығындар Тепловые потери 

Жыпықтау, жылтылдау мигать 

жыпылық Фликер 

Жыпылық мөлшер Доза фликера 

Жыпылық өлшеуіш Фликерметр 

Зақымдайтын ток Поражающий ток 

Зақымдау тогы Ток повреждения 

Зарядталған генератор Генератор зарядный 

зәйіл хвостовик 

зәкір якорь 

Зертханалық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на надежность 

лабораторное 

Зигзаг Зигзаг 

Зімпара, қажау қағаз наждак 

Идеалды электрлік кернеу көзі Источник электрического напряжения 

идеальный 

Идеалды электрлік кілт Идеальный электрический ключ 

Идеалды электрлік ток көзі Источник электрического тока 
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идеальный 

Иерархиялық екіншілік реттеу Иерархическое вторичное 

регулирование 

Иір білік Коленчатый вал 

име обод 

Импульс генераторы Генератор импульсов 

Импульс ұзындығы Длительность импульса 

Импульсті (электрлік) өткізгіштік Проводимость импульсная 

(электрическая) 

Инвертолық қосалқы станция Подстанция инверторная 

инвертор Инвертор 

Инвертор Инвертор 

Индикатор, кейіптегіш индикатор 

Индуктивиі орам Индуктивная катушка 

индуктивті Индуктивный 

Индуктивті орам Индуктивная катушка 

Индуктивтілік Индуктивность 

Индукторлы машина Машина индукторная 

Индукционды реле Индукционное реле 

Индукциялы реле Индукционное реле 

Интегралды сенімді жұмыс 

ықтималдылығы 

Вероятность надежной работы, 

интегральная 

Интегралды сұлба Интегральная схема 

Ілмек, ілгеншек, ысырма защелка 

Ірге тас, ірге фундамент 

ісіну набухание 

Істен шығу отказ 

Істен шығу ағыны параметрлері Параметр потока отказов 

Істен шығу ағынының параметрі Параметр потока отказов 

Істен шығу аралығындағы атқарым Наработка между отказами 

Істен шығу қарқындылығы Интенсивность отказов 

Істен шығу қарқындылығы Интенсивность отказов 

Істен шығу критериі Критерий отказа 

Істен шығу салдары Последствия отказа 

Істен шығу себебі Причина отказа 

Істен шығу түрі Вид отказа 

Істен шығуға  орташа атқарым                

(істен шығуға атқарым) 

Средняя наработка на отказ (Наработка 

на отказ) 

Істен шығуға дейінгі атқарым Наработка до отказа 

Істен шығуға дейінгі орташа атқарым  Средняя наработка до отказа 

Істен шығудың қысаңдылығы және 

салдары түрлерін  талдау 

Анализ видов, последствий и 

критичности отказов 

Істеп тұру функционировать 

істік вертель 

Істікті желілік оқшаулатқыш Изолятор штыревой линейный 

Істікті тіректік оқшаулатқыш Изолятор штыревой опорный 

Ішкі асқын кернеу Перенапряжение внутреннее 

Ішкі қысымды газбен толтырылған 

кәбіл 

Газонаполненный кабель с внутренним 

давлением 

Ішкі оқшаулама Изоляция внутренняя 

ішпек вкладыш 

Іште орнатылатын электротехникалық Изделие электротехническое 
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бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) внутренней 

установки 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

агрегаты 

Электроагрегат с двигателем 

внутреннего сгорания 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

станциясы 

Электростанция с двигателем 

внутреннего сгорания 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

энергия көзі 

Источник электрической энергии с 

двигателем внутреннего сгорания 

Қабатты тарататын қалқан Этажный распределительный щиток 

Қабылдап өткізілетін сынақтан өткізу Приемосдаточное испытание 

Қабылдау сынақтан өткізу Приемочное испытание 

Қағаз оқшаулама Бумажная изоляция 

Қағаз оқшаулама Изоляция бумажная 

Қағидатты, принципиялды принципияльный 

қағидаттылық принципиялность 

Қада, тіруіш, діңгек свая 

қадағалау надзор 

Қадалық желілік оқшаулатқыш Штыревой линейный изолятор 

Қадалық тіректік оқшаулатқыш Штыревой опорный изолятор 

Қадамдық кернеу Напряжение шага 

Қадаулық, консоль консоль 

қадашық штырь 

Қадашық, қада штырь 

Қайта орау перемотка 

Қайта салу,салып бітіру отстраиватсься 

Қайталанатын бір үлгідегі сынақтан 

өткізу 

Повторные типовые испытания 

Қайталау, қосарлау Дублирование 

Қайталау, қосарлау Дублирование 

Қайталау, қосарлау дублировать 

Қайыру, бүгу,ию отгиб 

Қалдық индукция Индукция остаточная 

Қалдық ресурс Остаточный ресурс 

Қалқа,жаппа навес 

Қалқаланған  кәбіл  (сым) Экранированный кабель (провод) 

Қалқаланған кәбіл (сым) Кабель (провод) экранированный 

Қалқаланған талсым Жила экранированная 

Қалқаланған талсым Экранированная жила 

Қалқалау  (электромагнитті) Экранирование (электромагнитное) 

Қалқалаушы құрылғы Экранирующее устройство 

Қалқанды ток трансформаторы Трансформатор щитовой 

Қалқанды трансформатор Щитовой трансформатор 

Қалпақша, бастиек головка 

Қалпына келетін  нысан Невосстанавливаемый объект 

Қалпына келетін кернеу Напряжение восстанавливающееся 

Қалпына келетін объект Восстанавливаемый объект 

Қалпына келтіру Восстановление 

Қалпына келу Восстанавливаемость 

Қалпына келу қарқындылығы Интенсивность восстановления 

Қалпына келу уақыты Время восстановления 

Қалпына келу уақыты Время восстановления 
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Қалпына келу ықтималдылығы Вероятность восстановления 

Қалпына келудің қарқындылығы Интенсивность восстановления 

Қалпына келудің орташа еңбек 

сиымдылығы 

Средняя трудоемкость восстановления 

Қалпына келудің орташа уақыты Среднее время восстановления 

Қалың оқшаулама Сплошная изоляция 

Қалың талсым Сплошная жила 

Қалыпты оқшауламалы электр 

қондырығы 

Электрооборудование с нормальной 

изоляцией 

камера Камера 

қаңқа каркас 

қаңқа каркас 

Қанығатын реактор Реактор насыщающийся 

Қанығатын ток трансформаторы Трансформатор тока насыщающийся 

Каоксиалды кәбіл Кабель коаксиальный 

қаптама кожух 

Қарапайым көрнекті сұлбалы электр 

қондырығы 

Электроустановка с простой наглядной 

схемой 

қарқындылық Интенсивность  

қарқындылық интесивность 

қарнақы анкер 

Қарнақы аралығы Пролет анкерный 

Қарымталағыш реактор Реактор компенсирующий 

Қарымталаушы реактор Компенсирующий реактор 

Қатерлі, қауіпті Критический  

Катодтық қорғаныс Катодная защита 

Қаттылау жабыны Покров упрочняющий 

Қатырма гайка контрагайка 

Қауіпсіз аса төмендетілген кернеу Безопасное сверхнизкое напряжение 

Қауіпсіз бөлетін трансформатор Безопасный разделительный 

трансформатор 

Қауіпсіз еңбек шарты 

(Еңбек қауіпсіздігі) 

Безопасные условия труда 

(Безопасность труда) 

Қауіпсіз қашықтық Безопасное расстояние 

Қауіпсіздік белгісі Знак безопасности 

Қауіпсіздік ережесі Техника безопасности 

Қауіпсіздік түсі Цвет безопасности 

Қауіпті аймақ Опасная зона 

Қауіптілігі жоғары ғимарат Помещения с повышенной опасностью 

Қашықтық басқару құрылғысы Устройство дистанционного 

управления 

Кәбіл өрмелігі Оплетка кабеля 

Кәбіл темірсауыты Броня кабеля 

Кәбіл электр беріліс желісінің және 

байланыс кәбіл желісінің қорғалатын  

аймағы 

Охранная зона кабельных линий 

электропередачи и кабельных линий 

связи 

Кәбілді қалқа Кабельный экран 

Кәбілдік бұйым Изделие кабельное 

Кәбілдік бұйым Кабельное изделие 

Кәбілдік бұйымның элементі Элемент кабельного изделия 

Кәбілдік қабықша Кабельная оболочка 

Кәбілдік қабықша Кабельная оболочка 
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Кәбілдік кіріс Кабельный ввод 

Кәбілдік кірме Кабельный ввод 

Кәбілдік оқшаулама Изоляция кабельная 

Кәбілдік орам Кабельная обмотка 

Кәбілдік орама Кабельная обмотка 

Кәбілдік темір сауыт Кабельная броня 

Кәбілдің оқшауламасы Изоляция кабеля 

Кедергі арқылы тұйықталу Замыкание через сопротивление 

кезектесетін перемежающийся 

Кезектесетін істен шығу (көп рет 

қайталанатын өздігінен жойылатын 

процесс) 

Перемежающийся отказ 

Кезектесетін тұйықталу Замыкание перемежающееся 

кезектесу перемежаться 

кезеушілік наводка 

Келешекті, перспектив перспектив 

Келтіру, жеткізу подвод 

Кенеттен, аяқасты істен шығу Внезапный отказ 

кеп кожух 

Кеп, қап чехол 

Кептелек,іркілу,бөгеліп қалу затор 

Кернеу  (жиілік) тербелісі Колебания напряжения (частоты) 

Кернеу  өзгеру ауқымы Размах изменения напряжения 

Кернеу (жиілік) тербелу ауқымы Размах колебаний напряжения 

(частоты) 

Кернеу (жиілік) тұрақсыздығы көрінісі  Показатель нестабильности напряжения 

(частоты) 

Кернеу (жиілік) тұрақтылығы Стабильность напряжения (частоты) 

Кернеу (ток) пульсациясы Пульсация напряжения (тока) 

Кернеу (ток) пульсациясы Пульсация напряжения (тока) 

Кернеу (ток) теңсіздігі Небаланс напряжений (токов) 

Кернеу (частоты) пульсациясының 

ауқымы 

Размах пульсации напряжения (тока) 

Кернеу артуын автоматты шектеу Автоматическое ограничение 

повышения напряжения 

Кернеу ауытқуы Отклонение напряжения 

Кернеу ауытқуы Отклонение напряжения 

Кернеу бөлгіш Делитель напряжения 

Кернеу гармоникасының көзі Источник гармоник напряжения 

Кернеу доғасы  Напряжение дуги 

Кернеу жоғалуы Исчезновение напряжения 

Кернеу жоғалуы Исчезновение напряжения 

Кернеу импулсін  кесу (үзіп тастау) 

уақыты 

Время среза импульса напряжения 

Кернеу импульсі Импульс напряжения 

Кернеу импульсінің фронты (шеп) Фронт импульса напряжения 

Кернеу картасы Карта напряжений 

Кернеу құлауы Провал напряжения 

Кернеу құлауы (түсуі) Падение напряжения 

Кернеу мен токтың өлшеуіштік 

органдары 

Измерительные органы тока и 

напряжения 

Кернеу ойылымы Провал напряжения 
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Кернеу отыруы Посадка напряжения 

Кернеу өзгеру аралығындағы ара 

қашықтық 

Интервал между изменениями 

напряжения 

Кернеу өзгеру жиілігі Частота изменения напряжения 

Кернеу өзгерудің ұзындығы Длительность изменения напряжения 

Кернеу өзгеруінің ұзақтылығы Длительность изменения напряжения 

Кернеу өшіріп жұмыс істеу Работа со снятием напряжения 

Кернеу өшірлімей жұмыс істеу Работа под напряжением 

Кернеу резонансы Резонанс напряжений 

Кернеу трансформатор тізбегінің 

дұрыстығын бақылау 

Контроль исправности цепей 

трансформатора напряжения 

Кернеу трансформатордың біріншілік 

орамы 

Первичная обмотка трансформатора 

напряжения 

Кернеу трансформаторы Трансформатор напряжения 

Кернеу трансформаторының 

трансформация коэффициенті 

Коэффициент трансформации 

трансформатора напряжения 

Кернеу түсудің ауқымдылығы Глубина провала напряжения 

Кернеу түсуін автоматты шектеу Автоматическое ограничение снижения 

напряжения 

Кернеуді  бойлық реттеу Регулирование напряжения продольное 

Кернеуді  көлденең реттеу Регулирование напряжения поперечное 

Кернеуді  сатылы реттеу Регулирование напряжения ступенчатое 

Кернеуді бірқалыпты реттеу Регулирование напряжения плавное 

Кернеуді жергілікті реттеу Регулирование напряжения местное 

Кернеуді қалпына келтіру Восстановление напряжения 

Кернеуді қарсы  реттеу Регулирование напряжения встречное 

Кернеуді көлденең-бойлық реттеу Регулирование напряжения продольно-

поперечное 

Кернеуді өшіру арқылы қауіпсіз 

жұмысты қаматамасыз ететін 

техникалық шаралар 

Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения 

Кернеуді реактивті қуатпен реттеу Регулирование напряжения реактивной 

мощностью 

Кернеуді реттеу Регулирование напряжения 

Кернеудің  (токтың) кері реттілік 

коэффициенті 

Коэффициент обратной 

последовательности напряжения (тока) 

Кернеудің  (токтың) нөлдік реттілік 

коэффициенті 

Коэффициент нулевой 

последовательности напряжения (тока) 

Кернеудің  (токтың) пульсация 

коэффициенті 

Коэффициент пульсации напряжения 

(тока) 

Кернеудің  (токтың) синусоидалық 

қисығының бұрмалану коэффициенті 

Коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения 

(тока) 

Кернеудің (жиіліктің) қалыптасқан 

ауытқуы 

Установившееся отклонение 

напряжения (частоты) 

Кернеудің (ток) симметриялы кері 

реттілік симметриялы құраушысы 

Симметричная составляющая 

напряжения (тока) обратной 

последовательности 

Кернеудің (ток) симметриялы нөлдік 

реттілік симметриялы құраушысы 

Симметричная составляющая 

напряжения (тока) нулевой 

последовательности 

Кернеудің (ток) симметриялы тура Симметричная составляющая 
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реттілік симметриялы құраушысы напряжения (тока) прямой 

последовательности 

Кернеудің амплитудалық модульдеу Амплитудная модуляция напряжения 

Кернеудің біртіндеп өзгеруі Одиночное изменение напряжения 

Кернеудің қысқа уақыттық  төмендеуі Кратковременное снижение 

напряжения 

Кернеудің орайжанауыш 

орташаквадраттық мәндері                                                           

( негізгі жиілік кернеуінің әрбір 

жартылай кезеңінде дискретті 

анықталған, кернеудің 

орташаквадраттық мәндерімен түзілген                                                          

сатылы уақыттық функция) 

 

Огибающая среднеквадратичных 

значений напряжения 

(Ступенчатая временная функция, 

образованная среднеквадратичными 

значениями напряжения, дискретно 

определенными на каждом 

полупериоде напряжения основной 

частоты) 

Кернеудің сиымдылықты бөлгіші Емкостной делитель напряжения 

кертік прорезь 

кертпе лыска 

Керу, созу натяжка 

кәсіпорын предприятие 

Кәсіпорындық сынақтан өткізу Промышленные испытания 

Кәсіпорындық электр қыздыру Промышленный электронагрев 

Кешенді (екі полюсниктің) қуат  Мощность комплексная 

(двухполюсника) 

Кешенді (электрлік) өткізгіштік  Проводимость (электрическая) 

комплексная 

қисаю перекос 

Қисық өткізетін кәбіл (сым)  Кабель (провод) криопроводящий 

Кілт, ашқыш ключ 

кіндік Ось II 

Кіріктірілген  қосалқы станция  

( ғимараттың  жарты бөлігіне 

орналасқан  электрлік қосалқы 

станциясы) 

Встроенная подстанция 

Кіріктірілген (енгізілген) 

тарнсформатор 

Трансформатор встроенный 

Кіріктірілген (іштетілген) қосалқы 

станция 

Подстанция встроенная 

Кіріктірілген трансформатор 

 (тұрмыстық құралдың немесе арнайы 

бағытталған қондырғының ішіне 

жинақталған трансформатор) 

Встроенный трансформатор 

Кіріктірілген, ендірілген, іштетілген встроенный 

Кіріс Вход 

Кіріс  (кіріс, кіріс қысқыш) Ввод (вход, входной зажим) 

Кіріс  құрылғылары Вводное устройство 

Кіріс (электр тізбегінің) функция Входная функция (электрической цепи) 

Кіріс (электр тізбегінің) шама  Входная величина (электрической 

цепи) 

Кіріс-таратушы құрылғылар Водно-распределительное устройство 

Кірме (кіріс) құрылғысы (КҚ) Устройство вводное (ВУ) 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2682/%D0%92%D0%A3
http://commercial_electric_power.academic.ru/2682/%D0%92%D0%A3
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Кірме, енгізу, қосу ввод 

Кіру,кіріс вход 

Кіші қуатты қозғалтқыш Двигатель малой мощности 

Кішкентай қуатты қозғалтқыш Двигатель малой мощности 

Клемма,  клемма 

қобы Шлиц  

Қодас хомут 

Қозғалтқыш Двигатель 

Қозғалтқыш-генератор Двигатель-генератор 

Қозғалтқыш-генератор Двигатель-генератор 

Қоздырғыш Возбудитель 

Қоздыруды автоматты реттеу (ҚАР) Автоматическое регулирование 

возбуждения (АРВ) 

Қоздырусыз ауыстырып қосылатын 

трансформатор 

Трансформатор, переключаемый без 

возбуждения 

Қолданыстық істен шығу Эксплуатационный отказ 

Қолданыстық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на надежность 

эксплуатационное 

Қолданыстық сынақтан өткізу Эксплуатационное испытание 

Коллекторлы (жинағыш) машина Машина коллекторная 

Коммутациялайтын реактор Реактор коммутирующий 

Коммутациялық  аппараттың шықпасы 

(кірісі) 

Вывод (ввод) коммутационного 

аппарата 

Коммутациялық  электрлік аппарат Коммутационный электрический 

аппарат  

Коммутациялық аппарат Аппарат коммутационный 

Коммутациялық аппарат Коммутационный аппарат 

Коммутациялық аппараттың қайтуы Возврат коммутационного аппарата 

Коммутациялық аппараттың қайтуы Возврат коммутационного аппарата 

Коммутациялық аппараттың қосылу 

уақыты 

Время включения коммутационного 

аппарата 

Коммутациялық аппараттың шығысы Вывод коммутационного аппарата 

Коммутациялық асқын кернеуден 

қорғаныс деңгейі 

Уровень защиты от коммутационных 

перенапряжений 

Коммутациялық импульстің фронт 

ұзындығы 

Длина фронта коммутационного 

импульса 

Коммутациялық операция Коммутационная операция 

Коммутациялық түйіспесіз аппарат Аппарат бесконтактный 

коммутационный 

Композиция (бірнеше заттардың 

қоспасы) 

композиция 

Конденсатордың  тангенс бұрыштық 

қателігі 

Тангенс угла потерь конденсатора 

Конденсатордың іс жүзіндегі (фактілі, 

нақтылы) қуаты 

Фактическая мощность конденсатора 

Конденсатордың қалдық кернеуі Остаточное напряжение конденсатора 

Конденсатордың қуат шығыны Мощность потерь конденсатора 

Конденсатордың номиналды қуаты Мощность конденсатора номинальная 

Конденсатордың номиналды қуаты Номинальная мощность конденсатора 

Конденсатордың тангенс шығын 

бұрышы 

Тангенс угла потерь конденсатора 

Конденсаторлық қондырғы Конденсаторная установка 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2669/%D0%90%D0%A0%D0%92
http://commercial_electric_power.academic.ru/2669/%D0%90%D0%A0%D0%92
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13941
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13941
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Конденсаторлық қондырғы Установка конденсаторная 

Қондырғыны асқын жүктелуден шектеу 

автоматикасы 

Автоматика ограничения перегрузки 

оборудования 

контактор Контактор 

Контур (нобай) контур 

Қорап Короб 

Қорғалатын ұшқындық аралық Защитный искровой промежуток 

Қорғалған электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) защищенное 

Қорғалған элктротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Защищенное электротехническое 

изделие  (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Қорғау деңгейі Степень защиты 

Қорғау деңгейі Степень защиты 

Қорғаушы  қабат Защитная оболочка 

Қорғаушы  қоршау Защитное ограждение 

Қорғаушы бұрышы Защитный угол 

Қорғаушы кәбілдік жабын Покров кабельный защитный 

Қорғаушы өткізгіш (РЕ) Защитный проводник (РЕ) 

Қорғаушы разрадтауыш Разрядник защитный 

Қорғауыш  жабын Защитный покров 

Қорғауыш жерлендіру Защитное заземление 

Қорғауыш өшіру Защитное отключение 

Қоректендіргіш торап Питающая сеть 

Қоректендіретін желі Линия питающая 

Қоректендіру ортасы Центр питания 

қоршау загародка 

Қоршау,қоршал Ограждение 

Қосалқы  станция ұяшығы (электрлік) 

(тарату құрылғысының) 

Ячейка (электрической) подстанции 

(распределительного устройства) 

 қосалқы станция Подстанция тупиковая 

Қосалқы станцияның кәбілдік арнасы Кабельный канал подстанции 

Қосатын реостат Пусковой реостат 

Қосқабат металл биметалл 

қосқұлақ барашка 

қосқыш Пускатель 

Қосқыш реостат Реостат пусковой 

Қосуреттегіш реостат Реостат пускорегулирующий 

Қосылыс Присоединение 

қосылыс, қосу, қосылу, жалғау, 

жалғаным 

Соединение 

Қосымша оқшаулама Дополнительная изоляция 

Қосымша электрқорғаушы құралдар Дополнительное электрозащитное 

средство 

Қосымша, көмекші орам Вспомогательная обмотка 

қосынды Суммарные потери 

Қосынды  шығындар бойынша ПӘК 

анықтау 

Определение КПД через суммарные 

потери 

Көзге көрінбейтін істен шығу Скрытый отказ 

Көзкөрімді ақпараттың блогы Блок визуальной информации 

Көзкөрімді, көрнекі  Визуальный  
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ҚӨҚ (қорғаушы өшіру құрылғысы) 

тағайыншамасы 

Уставка УЗО (устройство защит 

отключения) 

Көктайғақ, көк мұз гололед 

Көлбеу, еңкіш наклонный 

Көлденең қарымталауыш Компенсация поперечная 

Көлденең салма перекладина 

Көліктік блок Транспортный блок 

Көліктік секция Транспортная секция 

Көмекші орам Обмотка вспомогательная 

Көмірлі доғалық шам Угольная дуговая лампа 

Көп реттік (көп дүркін)автоматты қайта 

қосылу 

Многократное автоматическое 

повторное включение 

Көп салалы санауыш Универсальный счетчик 

Көп сымды кәбіл (сым, бау сым) Многожильный кабель (провод, шнур) 

Көп талсымды кәбіл (сым, баусым) Кабель (провод, шнур) многожильный 

Көп тарифті санауыш Многотарифный счетчик 

Көп тарифті санауыш Счетчик многотарифный 

Көп тізбекті аралас электр біріліс желісі Линия электропередачи многоцепная 

комбинированная 

Көп тізбекті электр біріліс желісі Линия электропередачи многоцепная 

Көп фазалы электротехникалық 

құрылғы 

(Көп фазалы құрылғы) 

Многофазное электротехническое 

устройство 

(Многофазное устройство) 

Көп элементті оқшаулатқыш Многоэлементный изолятор 

Көпфазалы қорек (кернеу)  көзі  Источник питания (напряжения) 

многофазный 

Көпфазалы қорек (кернеу) көзі Многофазный источник питания 

(напряжения) 

Көпфазалы реактор Многофазный реактор 

Көпфазалы тізбек Многофазная цепь 

Көпфазалы электр жабдықтау 

жүйесінің симметриялы емес режимі                

(Симметриялы емес режим) 

Несимметричный режим многофазной 

системы электроснабжения 

(Несимметричный режим) 

Көр полюсті Многополюсник 

Көрінбейтін (жасырын) электр сым Скрытая электропроводка 

көрнекі наглядно 

Криогенді  кәбіл (сым) Криогенный кабель (провод) 

Криоөткізгіш Криопроводник 

Критерий ,Белгішарт, бағашарт, 

шартбелгі, шартбаға, нақбелгі???? 

Критерий 

Қуат коэффициенті Коэффициент мощности 

Қуатты сиымдылықты іріктеу реакторы Реактор емкостного отбора мощности 

күйенте рычаг 

Кулон-вольтті  сипаттама Кулон-вольтная характеристика 

Күндізгі жарық шамы Лампа дневного света 

Күндізгі жарық шамы Лампа дневного света 

күпшек ступица 

Күрделі жөндеу Капитальный ремонт 

Күтілетін ажырау тогы                                     

( ажырау тогы )                                         

Ток отключения ожидаемый 
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( Ток отключения ) 

Күтілетін қосылу тогы                                          

(қосылу тогы) 

Ток включения ожидаемый (Ток 

включения) 

Күшейтілген оқшаулама Усиленная изоляция 

күшейткіш Усилитель 

Күштік жартылай өткізгішті  құрал Силовой полупроводниковый прибор 

Күштік кәбіл Кабель силовой 

Күштік кәбіл                                      

темірсауытты кәбіл 

Силовой кабель               Бронекабель 

Күштік трансформатор Силовой трансформатор 

Күштік трансформаторлы агрегат Агрегат трансформаторный силовой 

Күштік электр тізбегі (күштік тізбек) Силовая электрическая цепь (Силовая 

цепь) 

қуыс отверстие 

Қуыс роторлы асинхронды қозғалтқыш Двигатель асинхронный с полым 

ротором 

Құбырдағы кәбіл Кабель в трубопроводе 

Құбырдағы кәбіл Кабель в трубопроводе 

Құбырлық шүмек Кран трубопроводный 

құбыршек шланг 

құлама перепад 

Құлаш,ауқым? размах 

Құрамы бір текті емес топырақтың 

эквивалетті меншікті кедергісі 

Эквивалентное удельное сопротивление 

земли с неоднородной структурой 

Құрастыру сымы Провод монтажный 

Құрғақ ғимаратлер Сухие помещения 

Құрғақ трансформатор Сухой трансформатор 

құрсау бандаж 

Құрылым элементтеріндегі қосымша 

шығындар 

Добавочные потери в элементах 

конструкций 

Құрылымдық істен шығу Конструктивный отказ 

Қыздыру шамы Лампа накаливания 

Қыздыру шамының қалқасы Экран лампы накаливания 

Қызмет ету коридоры (дәліз) Коридор обслуживания 

Қызмет ету мерзімі Срок службы 

Қызмет көрсетілетін нысан Обслуживаемый объект 

Қызмет көрсетілмейтін  нысан Необслуживаемый объект 

Қызмет көрсету персоналы бар қосалқы 

станция 

Подстанция с обслуживающим 

персоналом 

Қызмет көрсету персоналы жоқ 

қосалқы станция 

Подстанция без обслуживающего 

персонала 

Қызуға   долговечность Испытание на нагрев 

Қызуға сынақтан өткізу Испытание на нагрев 

Қылау (қылпық) грат 

қылует штрек 

қымтақ герметик 

қымтау герметизировать 

қымтау гермитизация 

Қымтаулы электротехникалық құрылғы 

(электрқондырғы) 

Герметичное электротехническое 

устройство (электрооборудование) 

қысаңдылық критичность 

Қысқа тұйықталған роторлы  Асинхронная машина с 

http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
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асинхронды машина 

( Қысқа тұйықталған машина ) 

короткозамкнутым ротором 

( Короткозамкнутая машина ) 

Қысқа тұйықталу Короткое замыкание 

Қысқа тұйықталу Короткозамыкатель 

Қысқа тұйықталу қуаты Мощность короткого замыкания 

Қысқа тұйықталу орнындағы  қалдық 

кернеу 

Напряжение в месте короткого 

замыкания остаточное 

Қысқа тұйықталу орнындағы кернеу Напряжение в месте короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталу тогы Ток короткого замыкания 

Қысқа тұйықталу тогының 

гармоникалық құрамы 

Гармонический состав тока короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталудың қалыптасқан тогы Установившийся ток короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталудың номиналды соққы 

тоғы 

Номинальный ударный ток короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталудың соққы тоғы Ударный ток короткого замыкания 

Қысқа уақыттық электр 

жабдықталудың бұзылуы 

Нарушение электроснабжения 

кратковременное (КНЭ) 

Қысқыш (компонент ретінде 

қарастырылған) 

Зажим (рассматриваемый как 

компонент) 

Қыспақ, қысқыш  (электрлік) Зажим (электрический) 

Қыстырма,ендірме,қондырма, салғы, вставка 

Ласқа төзімід оқшаулатқыш Грязестойкий изолятор 

Ластануға төзімді оқшаулатқыш Изолятор грязестойкий 

Лоток, арнашық Лоток 

Люминесцентті шам Люминесцентная лампа 

Люминецентті шамның қалқасы Экран люминесцентной лампы 

Магистральді  электр беру желісі Магистральная линия электропередачи 

Магнетик Магнетик 

Магнит қозғаушы күш (контур 

бойымен) 

Магнитодвижущая сила (вдоль 

контура) 

Магнит өрісінің әсер ету аймағы Зона влияния магнитного поля 

Магнитпен басқарылатын қымталған 

түйіспенің шығысы (шықпасы) 

Выход (вывод) герметизированного 

магнитоуправляемого контакта 

Магнитпен басқарылатын түйіспенің  

қымталанған баллоны 

Баллон герметизированного 

магнитоуправляемого контакта 

Магнитстатикалық өріс Магнитостатическое поле 

магниттелу Намагничивание 

Магнитті ағын Магнитный поток 

 Магнитті гидро-динамикалық 

генератор (МГД-генератор) 

Генератор магнитогидро-динамический 

(МГД-генератор) 

Магнитті индукция Индукция магнитная 

Магнитті индукция Магнитная индукция 

Магнитті қабылдағыштық Магнитная восприимчивость 

Магнитті кедергі Магнитное сопротивление 

Магнитті материал Магнитный материал 

Магнитті материал Магнитный материал 

Магнитті өріс Магнитное поле 

Магнитті өтімділік Магнитная проницаемость 

Магнитті өткізгіштік Магнитная проводимость 

Магнитті тізбек Магнитная цепь 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/884
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/884
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Магнитті тұрақты Магнитная постоянная 

Магнитті шығындар Магнитные потери 

Май қабылдағыш Маслоприемник 

Майлы ажыратқыш Выключатель масляный 

Майлы ажыратқыш Масляный выключатель 

Майлы трансформатор Масляный трансформатор 

Маймен толтрылыған аппараттар Маслонаполненные аппараты 

Маймен толтырылған кәбіл Кабель маслонаполненный 

Маймен толтырылған кәбіл Маслонаполненный кабель 

Маймен толтырылған құбырдағы кәбіл Кабель в трубопроводе 

маслонаполненный 

майтүтік шланг 

Мақсатты нұсқаулық Инструктаж целевой 

Максималды рұқсатты ағын Максимально допустимый переток 

Максималды электрлік релесі Максимальное электрическое реле 

Маневр,оңтайлау,шұғыл-

іс,ыңғайлау,ыңғай-іс? 

маневр 

Маневрлі өндіруші агрегат Агрегат генерирующий маневренный 

масса Масса 

Мачталық  (трансформаторлық) 

қосалқы станция 

Мачтовая (трансформаторная) 

подстанция 

Машықтанудан өту Стажировка 

Мәжбүр ету, көндіру, күштеп келтіру принуждать 

мезгеуші указатель 

Меншікті диэлектрлік шығындар Удельные диэлектрические потери 

механизмдер Механизмы 

Механикалық құлып Механический замок 

Микропроцессорлық релелік 

қорғаныстың ақпараттық 

қамтамассыздандыру  (БҚ) 

Программное обеспечение (ПО) 

микропроцессорной релейной защиты 

Минералды оқшаулама Изоляция минеральная 

Минералды оқшаулама Минеральная изоляция 

Минималды ағытпа Минимальный расцепитель 

Минималды электрлік реле Минимальное электрическое реле 

Мікбас,піспек поршень 

Мойнақ, шунт Перемычка (шунт) 

Мөлшерленбеген өлшенетін шама Ненормированная измеряемая величина 

Муфта, жалғағыш муфта 

мұқам шифр 

мұрындық штифт 

Мық (тойтарма) шеге заклепка 

Найзағай асқын кернеуінен қорғаныс 

деңгейі 

Уровень защиты от грозовых 

перенапряжений 

Найзағай бәсеңдеткіш грозоразрядник 

Найзағайдан (жайтүсуден  қорғау) 

қорғауыш сымарқан 

Грозозащитный (молниезащитный) 

трос 

Найзағайдан қорғайтын сымарқан Грозозащитный трос 

Нақ шама норма 

Нақты  істен шығу Явный отказ 

Негізгі қималар матрицасы Матрица главных сечений 

Негізгі контурлар материалы Матрица главных контуров 

Негізгі қорғаныс Защита основная 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18594
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Негізгі оқшаулама Основная изоляция 

Негізгі орам оқшауламасы Изоляция обмотки главная 

Негізгі троллеи Главные троллеи 

Негізгі электр қорғаныстық құралдары Основное электрозащитное средство 

Нәтиже, қорытынды исход 

Нолдік талсым Жила нулевая 

Нольдік реттілік токтардың магнитті 

өрісі 

Магнитное поле токов нулевой 

последовательности 

Номиналды кернеу Номинальное напряжение 

Номиналды қосылу тогы Номинальный ток включения 

Номиналды орам (тармақталған орам)  

қуаты  

Мощность обмотки (ответвления 

обмотки) номинальная 

Номиналды режим Номинальный режим 

Номиналды шама Номинальная величина 

Нөлдеу 

Қорғаушы нөлдеу 

Зануление 

Защитное зануление 

нөлдеу Зануление 

Нөлдік жұмысшы өткізгіш  ( N ) Нулевой рабочий проводник           ( N ) 

Нөлдік қорғауыш өткізгіш (РЕ) Нулевой защитный проводник (РЕ) 

Нөлдік реттілік кернеу трансформаторы Трансформатор напряжения нулевой 

последовательности 

Нөлдік реттілік кернеуі Напряжение нулевой 

последовательности 

Нөлдік реттілік тогы Ток нулевой последовательности 

Нөлдік реттілік ток трансформаторы Трансформатор тока нулевой 

последовательности 

Нөлдік сым Нулевая жила 

нұсқа версия 

нұсқаулық Инструктаж 

ным прокладка 

нысан объект 

Нысанды ауыстыру Замена объекта 

Нысанның қалпына келуі Восстановление объекта 

ойылым провал 

Ойылым,құлау провал 

Ойынды (ор) выемка 

Оқ өткен жер, тесілген жер пробоина 

оқпақ шурф 

оқпан шпур 

Оқтауша тіректік оқшаулатқыш Изолятор стержневой опорный 

Оқшаулағыш арматурасы Арматура изолятора 

Оқшаулағыш заттар Изолирующие вещества 

Оқшаулағыш қаңқа Изолирующий корпус 

оқшаулама Изоляция 

Оқшаулама (кәбілдің) бойынша қалқа  Экран по изоляции (кабеля) 

Оқшаулама ағын жолының ұзындығы Длина пути утечки изоляции 

Оқшаулама аражабыны Перекрытие изоляции 

Оқшаулама бүліну кездегі адамдарды 

токтан зақымдаудан (арандаудан) 

қорғау үшін шаралар 

Защитные меры для защиты людей от 

поражения электрическим током при 

повреждении изоляции 

Оқшаулама деңгейі Уровень изоляции 

Оқшаулама кедергісі Сопротивление изоляции 
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Оқшаулама тесілуі Пробой изоляции 

Оқшауламаны құрғақ күйінде сынақтан 

өткізу 

Испытание изоляции в сухом состоянии 

Оқшауламаны ластанумен сынақтан 

өткізу 

Испытание изоляции с загрязнением 

Оқшауламаны тұрақты бақылау 

құрылғысы 

Устройство постоянного контроля 

изоляции 

Оқшауламаның жылулық қызмет ету 

мерзімі 

Термический срок службы изоляции 

Оқшауламаның жылулық қызмет ету 

мерзімі 

Термический срок службы изоляции 

Оқшауламаның импульстік электр 

беріктігі 

Импульсная электрическая прочность 

изоляции 

Оқшауламаның номиналды жылулық 

қызмет ету мерзімі 

Номинальный термический срок 

службы изоляции 

Оқшауламаның номиналды жылулық 

қызмет ету мерзімі 

Номинальный термический срок 

службы изоляции 

Оқшауламаның тозуы Износ изоляции 

Оқшауламаның электрлік беріктігі Электрическая прочность изоляции 

Оқшауланбаған сым Провод неизолированный 

Оқшауланған бейтарап Изолированная нейтраль 

Оқшауланған бейтарап Нейтраль изолированная 

Оқшауланған кәбілдер Изолированные кабели 

Оқшауланған кәбілдер Кабели изолированные 

Оқшауланған құрал-сайман Изолированный инструмент 

Оқшауланған немесе тиімді емес 

жерленген жүйе 

Изолированная или неэффективно 

заземленная система 

Оқшауланған сым Изолированная жила 

Оқшауланған талсым Жила изолированная 

Оқшауланған энергия жүйесі Изолированная энергосистема 

оқшауландыру локализация 

оқшаулатқыш Изолятор 

Оқшаулатқыш  Изолятор 

Оқшаулатқыш   ілме Изолирующая подвеска 

Оқшаулатқыш  бастиегі Головка изолятора 

Оқшаулатқыш арқауы Арматура изолятора 

Оқшаулатқыш денесі (пішіні) Тело изолятора 

Оқшаулатқыш ілме Подвеска изолирующая 

Оқшаулатқыш қабырғасы Ребро изолятора 

Оқшаулатқыш қабырғасы Ребро изолятора 

Оқшаулатқыш қадасы Штырь изолятора 

Оқшаулатқыш қалпағы Колпак изолятора 

Оқшаулатқыш қалпақшасы Головка изолятора 

Оқшаулатқыш қалпақшасы Шапка изолятора 

Оқшаулатқыш тізбелімі Гирлянда изоляторов 

Оқшаулатқыш тізбелімі Гирлянда изоляторов 

Оқшаулатқыш тірек Изолирующая опора 

Оқшаулатқыш тұрқы Тело изолятора 

Оқшаулатқыш тұрық Изолирующий корпус 

Оқшаулатқыш фланец Фланец изолятора 

Оқшаулатқыш фланец (екі бөлікті 

біріктіру ) 

Фланец изолятора 
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Оқшаулатқыштар бағанасы Колонка изоляторов 

Оқшаулатқыштың  ағу жолының 

ұзақтығы 

Длина пути утечки изолятора 

Оқшаулатқыштың жүктемеден иілуі Изогнутость изолятора под нагрузкой 

Оқшаулатқыштың мойынтұсы Шейка изолятора 

Оперативті дайындық коэффициенті Коэффициент оперативной готовности 

Оперативті персонал Персонал оперативный 

Оперативті ток көздері Источники оперативного тока 

Оперативті ток торабы Сеть оперативного тока 

Оперативті-жөндеу персоналы Персонал оперативно-ремонтный 

Операциялық аймақ (диспетчерлік 

басқару аймағы) 

Операционная зона (зона 

диспетчерского управления) 

Операциялық аймақ операторы Оператор операционной зоны 

Орайжанауыш гибающая 

орам Катушка 

орам Катушка 

орам Обмотка 

Орам аралық оқшауламаны сынақтан 

өткізу 

Испытание междувитковой изоляции 

Орам қабаты Слой обмотки 

Орама бейтарабы Нейтраль обмотки 

Ораманың магнитті өрісінің сейілуі Магнитное поле рассеяния обмоток 

Ораманың негізгі оқшауламасы Главная изоляция обмотки 

Орамаралық қысқа тұйықталу Замыкание межвитковое короткое 

Орамаралық оқшауламаны сынақтан 

өткізу 

Испытание междувитковой изоляции 

Орап өту огибание 

Орауыш сым Провод обмоточный 

Орналастыру, жайғастыру компонавать 

Орнататын  сым Установочный провод 

орнықтылық Устоичивость 

Орнықтырылған (бекітілген) 

оқшаулатқыш 

Фиксаторный изолятор 

Орнын табу локализировать 

Орталықсыздагдырылған электрмен 

жабдықтау 

Децентрализованное электроснабжение 

Орталықтандырылған электрмен 

жабдықтау 

Централизованное электроснабжение 

Орталықтандырылмаған екіншілік 

реттеу 

Децентрализованное вторичное 

регулирование 

Ортаның толқындық кедергісі Волновое сопротивление среды 

Орташа қалпына келу уақыты Время восстановления среднее 

Орташа қызмет ету мерзімі Средний срок службы 

Орташа ресурс Средний ресурс 

Өзара индуктивтілік Индуктивность взаимная 

Өзара индукция Индукция взаимная 

Өздігінен жойылатын тұйықталу Замыкание самоликвидирующееся 

Өздігінен жүру Самоход 

Өздігінен қалпына келетін конденсатор Конденсатор самовосстанав-

ливающийся 

Өздігінен қоздырылатын машина Машина с самовозбуждением 

Өздік индуктивтілік Индуктивность собственная 
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Өзекті жерлендіргіш Заземлитель стержневой 

Өзекшелі желілік оқшаулатқыш Стержневой линейный изолятор 

Өзекшелі аспалы  оқшаулатқыш Стержневой подвесной изолятор 

Өзекшелі тіректі оқшаулатқыш Стержневой опорный изолятор 

Өзі қалпына келетін конденсатор Самовосстанавливающийся 

конденсатор 

Өзі қалпына келетін оқшаулама Самовосстанавливающаяся изоляция 

Өзін арқалайтын кәбіл (сым) Кабель (провод) самонесущий 

Өзін арқалайтын сым Самонесущий провод 

Өзіндік мұқтаждық генераторы Генератор собственных нужд 

Өзіне тартатын ток (кездейсоқ 

жанасқанда)  

Неотпускающий ток 

Өзіне тартатын ток деңгейі Пороговый неотпускающий ток                                                    

Порог неотпускающего тока 

Өзіне тартпайтын ток (кездейсоқ 

жанасқанда) 

Отпускающий ток 

Өзіне тартпайтын токтың шекті 

рұқсатты мәні 

Предельно допустимый уровень 

отпускающего тока 

Өкім Распоряжение 

Өлшемді аралық Пролет габаритный 

Өлшеу жүйесі Измерительная система 

Өлшеуіш қондырғы Измерительная установка 

Өлшеуіш құрылғы Измерительное устройство 

Өлшеуіш трансформатор Измерительный трансформатор 

Өлшеуіш электр релесі Измерительное электрическое реле 

Өлшеуіштік құрал Измерительный прибор 

Өлшеуіштік электрлік релесінің  

сипаттамалық шамасы 

Характеристическая величина 

измерительного электрического реле 

Өміршеңдігі бойынша істен шығуынан 

тұтынушылардың  қарыз өтеу ауқымы 

Глубина погашения потребителей из-за 

отказов по живучести 

Өндірілген,орнатылған,қосынды қуат Мощность генерирующая 

установленная суммарная 

Өндірілетін қуат құрылымының 

болжамы 

Прогноз структуры генерирующей 

мощности 

Өндірістік жиіліктегі сынақтан 

өткізетін кернек 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

Өндірістік істен шығу Производственный отказ 

Өндірістік процесстің қауіпсіздігі Безопасность производственного 

процесса 

Өнеркәсіптік жиіліктегі кернеудің 

нақты  мәні 

Действующее значение напряжения 

промышленной частоты 

Өнеркәсіптік жиілікті сынақтан өткізу 

кернеуі 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

өрмелік оплетка 

Өрмелік, өрім оплетка 

Өрт қауіпті аймақ Пожароопасная зона 

Өру (арқан, жіп,шаш) оплетать 

Өтем,қарымталау компенсация 

Өткерме оқшаулатқыш Изолятор проходной 

өткізгіш Проводник 

Өтпелі жалғағыш Переходная муфта 

Өтпелі оқшаулатқыш Проходной изолятор 
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Өтпелі ток трансформаторы Трансформатор тока проходной 

Өтпелі токтың (электрлік) қалыптасқан 

құраушысы 

Установившаяся составляющая 

переходного (электрического) тока 

Өтпелі электр тогының күштеп 

келтірілген құраушысы 

Принужденная составляющая 

переходного электрического тока 

Өшіріліп тасталған заглушенный 

Өшіру, тұмшалау заглушать 

П- I класс аймағы Зоны класса П- I 

П- II а класс аймағы Зоны класса П- II а 

П- II класс аймағы Зоны класса П- II 

П- III класс аймағы Зоны класса П- III 

Пайда болатын ток (тізбектегі кедергі 

шамасына қарай) 

Ожидаемый ток 

Пайдалану  нұсқаулығы  Эксплуатационные инструкции 

Пайдалану, қолдану Эксплуатация 

Пайдалы әсер коэффициенті Коэффициент полезного действия 

Пайдалы қуат Мощность полезная 

Пайдалы қуат Полезная мощность 

Пакетті ажыратқыш Пакетный выключатель 

Пакетті,дестелі, Пакетный  

Параллель қоздырылатын машина Машина параллельного возбуждения 

Параллель қосылатын реактор Реактор параллельного включения 

ПӘК жоғарлатылған  қозғалтқыш 

(энергия үнемдегіш қозғалтқыштар) 

Двигатели с повышенным КПД 

(энергосберегающие двигатели) 

ПӘК қалыпты қозғалтқыш Двигатели с нормальным КПД 

ПӘК-ті арттырылған қозғалтқыш 

(Энергия  үнемдейтін қозғалтқыштар) 

Двигатели с повышенным КПД 

(Энергосберегающие двигатели) 

ПӘК-ті қалыпты қозғалтқыш Двигатели с нормальным КПД 

Периодикалық электрлік токтың 

(кернеудің) әсер ететін мәні 

Действующее значение периодического 

электрического тока (напряжения) 

Пик, аса жоғарғы, шекті? пик 

Пінһан  (ным) забивка 

Пісіру генераторы Генератор сварочный 

Пісіру, балқытып біріктіру сварка 

Пластмассалы оқшаулама Изоляция пластмассовая 

Пленкалық элемент Пленочная изоляция 

Пойнтинг векторы (бағыты) Вектор Пойнтинга 

Полярланған реле Поляризованное реле 

Потенциалдар таралуы Распределение потенциалов 

Потенциалдар таралуының қалқасы Экран распределения потенциалов 

Потенциалдарды тарату Распределение потенциалов 

Потенциалдарды теңестіру Уравнивание потенциалов
*
 

Потенциалдарды түзету Выравнивание потенциалов 

прожектор Прожектор 

Процесс, үдеріс процесс 

Пульсациялық электрлік ток Пульсирующий электрический ток 

Радиалды қоректендіру Питание радиальное 

Радиалды электр беріліс желісі Радиальная линия электропередачи 

Радиалды электр біріліс желісі Линия электропередачи радиальная 

Радиалды электрлік торап Радиальная электрическая сеть 

разрядтауыш Разрядник 

Разрядтауыштағы қалдық кернеу Напряжение разрядника остающееся 
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Разрядты кернеу Напряжение разрядное 

Разрядты кернеу Разрядное напряжение 

Разрядты құрылығы Разрядное устройство 

Разрядты шам Разрядная лампа 

Реактивті қуат Реактивное сопротивление 

Реактивті қуат және кернеуді автоматты 

реттеу 

Автоматическое регулирование 

напряжения и реактивной мощности 

Реактивті қуат көзі Источники реактивной мощности 

Реактивті қуатты қарымталау Компенсация реактивной мощности 

Реактивті өткізгіштік Проводимость реактивная 

Реверсті режим Реверсивный режим 

Режим, жағдай, тәртіп режим 

Режимді басқару арқылы қалпына 

келтіру ықтималдылығы 

Вероятность восстановления 

посредством управления режимом 

Режимді басқару жолымен қалпына 

келу қарқындылығы 

Интенсивность восстановления путем 

управления режимом 

Резерв, қор, дайын қор Резерв 

Резервке сәтті өтудің ықтималдылығы Вероятность успешного перехода на 

резерв 

Резервті қоректі және қондырғыны 

автоматты қосу (РАҚ) 

Автоматическое включение резервного 

питания и оборудования (АВР) 

Резиналық оқшаулама Изоляция резиновая 

резистор Резистор 

Резистор (кедергі) Резистор 

Резонанс (тербеліс жиіліктері сәйкес 

келгенде амплитуданың кенет өсуі) 

резонанс 

Резонансты асқын кернеу Перенапряжение резонансное 

Релелік қорғаныс Релейная защита 

Релелік қорғаныс Релейная защита 

Релелік қорғаныс және автоматика 

құрылғысы (РҚАҚ) 

Устройство релейной защиты и 

автоматики (УРЗА) 

Релелік қорғаныс пункті Пункт релейной защиты 

Релелік қорғаныстың артық әрекет етуі Излишнее срабатывание релейной 

защиты 

Релелік қорғаныстың жалған жұмыс 

жасауы 

Ложное срабатывание релейной защиты 

Релелік қорғаныстың селективтілігі 

(талғау) 

Селективность устройства релейной 

защиты 

Релелік қорғаныстың тізбелі қорғанысы Каскадное действие релейной защиты 

 Ресурс, ішкі қоры? Ресурс 

Ресурсты істен шығу Ресурсный отказ 

Реттелінетін реактор Реактор регулируемый 

реттеу регламент 

Реттеу аймағы Область регулирования 

Реттеу аймағындағы активті қуаттың 

берілген қосынды сыртқы ағыны 

Заданный суммарный внешний переток 

активной мощности области 

регулирования 

Реттеу аймағындағы алмастырылатын 

қуат 

Обменная мощность области 

регулирования 

Реттеу жүйесінің сезілмейтін аймағы Зона нечувствительности системы 

регулирования 

Реттеу саласындағы активті қуат Величина небаланса активной 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2665/%D0%90%D0%92%D0%A0
http://commercial_electric_power.academic.ru/2665/%D0%90%D0%92%D0%A0
http://architect.academic.ru/5381/%D0%A3%D1%80%D0%B7%D0%B0
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теңсіздігінің шамасы мощности области регулирования 

РҚА құрылғысының (релелік қорғаныс 

және автоматика) әрекет ету уақыты 

Время действия устройства РЗА 

(релейной защиты и автоматики) 

ротор Ротор 

Роторы массивті (шойлы) асинхронды 

қозғалтқыш 

Двигатель асинхронный с массивным 

ротором 

Рұқсат етілмеген жолмен қол жеткізуге 

талпыныстан  қорғану 

Защита от попыток 

несанкционированного доступа 

Рұқсатты апатты асқын жүктелу Допустимая аварийная перегрузка 

Рұқсатты асқын жүктелу Допустимая перегрузка 

Рұқсатты ұзақ әрекетті тогы  

(өткізгіштің) 

Допустимый длительный ток 

(проводника) 

Сақиналы түйіспелі машина Машина с контактными кольцами 

Сақталудың орташа мерзімі Средний срок сохраняемости 

сақтандырғыш Предохранитель 

Сақтандырғыш-ажыратқыш Предохранитель-выключатель 

Сақтандырғыш-айырғыш Предохранитель-разъединитель 

Сақтау құрылғысы Запоминающее устройство 

сақтаулығы Сохраняемость 

салбырақ провес 

салбырау провесание 

Салқындату жүйесі Система охлаждения 

Салмақ аралығы Пролет весовой 

салыстырғыш компаратор 

салыстырғыш компаратор 

Салыстырмалы қателіктің , % жүйелік 

құраушысы 

Систематическая составляющая 

относительной погрешности, % 

Салыстырмалы шығындар Относительные потери 

салыстыру Сопоставление  

Санауыш вар-сағаттық (реактивті 

энергии санауышы) 

Счетчик вар-часов (счетчик реактивной 

энергии) 

Санауыш ват-сағаттық (активті энергии 

санауышы) 

Счетчик ватт-часов (счетчик активной 

энергии) 

Санауыш тұрақтысы Постоянная счетчика 

саңлау зазор 

саптама насадок 

сараптама Экспертиза 

Саты қуаты Мощность ступени 

Сауыт, темір сауыт, жабын, орам сауыт Броня 

сезгіштік чуствительность 

Сезілетін ток Ощутимый ток 

Сәйкестендіру трансформаторы (екі 

түрлі кедергілі тізбекті берілетін сигнал 

қуатын оңтайландыру үшін) 

Согласующий трансформатор   

(Трансформатор, предназначенный для 

включения между двумя цепями с 

различными сопротивлениями с целью 

оптимизации мощности передаваемого 

сигнала) 

Секциаланған энергия жүйесі Секционирование энергосистемы 

секция Секция 

секциялау Секцироапние   

Секциялаушы ажыратқыш Выключатель секционирующий 

Секциялаушы айырғыш Разъединитель секционирующий 
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Секциялы реактор Реактор секционный 

Селективтілік,талғаулық селективность 

сенімділік Надежность 

сенімділік надежность 

Сенімділік есептерінің декомпозициясы Декомпозиция задач надежности 

Сенімділік көрсеткіші Показатель надежности 

Сенімділік көрсеткішінің 

мөлшерленген мәні 

Значение показателя надежности, 

нормативное 

Сенімділік мониторингі Мониторинг надежности 

Сенімділікке сынақтан өткізу Испытание на надежность 

Сенімділікті бағалау тәсілі, есептік Метод оценки надежности расчетный 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

детерминистикалық 

Метод исследования надежности, 

детерминистический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, статикалық Метод исследования надежности, 

статистический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, талдаулық Метод исследования надежности, 

аналитический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

ықтималдылықты 

Метод исследования надежности, 

вероятностный 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

эксперименталды (тәжірбиелік) 

Метод определения надежности 

экспериментальный 

Сенімділікті мөлшерлеу Нормирование надежности 

серіппе пружина 

Сәт,мезет? момент 

Сәтті (табысты) автоматты қайта 

қосылу 

Успешное автоматическое повторное 

включение 

Сәтті автоматты қайта қосу Неуспешное автоматическое повторное 

включение 

Сәулелі разрядталуы 

(бәсеңдеуі) 

Коронный  разряд 

Сигнал беру графасының шығар жері Исток сигнального графа 

Сигнал беру графы Граф сигнальный 

Сигнал, дабыл сигнал 

Симметриялы кәбіл Кабель симметричный 

Синтез (біріктіру) Синтез (электрической цепи) 

Синусоидалы электрлік шаманың 

амплитудасы 

Амплитуда синусоидальной 

электрической величины 

Синусойдалы электр тогының 

бұрыштық жиілігі 

Угловая частота синусоидального 

электрического тока 

Синхронды аймақтың активті қуат 

теңсіздігінің шамасы 

Величина небаланса активной 

мощности синхронной зоны 

Синхронды қарымталауыш Компенсатор синхронный 

Синхронды компенсатор Синхронный компенсатор 

Синхронды машина Синхронная машина 

Синхронды машиналардың тербелісі Качания синхронных машин 

Синхронды машинаны қатаң 

синхронизациялау 

Грубая синхронизация синхронной 

машины 

Синхронды машинаның  

синхронизациядан шығуы 

Ресинхронизация синхронной машины 

Синхронды машинаның индукторы Индуктор синхронной машины 

Синхронды машинаның синхронизмге 

кіруі 

Вхождение в синхронизм синхронной 

машины 
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Синхронды машинаның синхронизмнен 

шығуы 

Выпадение из синхронизма синхронной 

машины 

Синхронды машинаның тура 

синхронизациясы 

Точная синхронизация синхронной 

машины 

Синхронизация, ілеспелеу синхронизация 

Синхронизмді бақылаусыз синхронды 

машинаны қосу 

Включение синхронной машины без 

контроля синхронизма 

Сиымдылықты байланыс Емкостная связь 

Сіңдірілген қағаз ақшауламасы Пропитанная бумажная изоляция 

Сіңдірілген қағаз оқшауламасы Изоляция бумажная пропитанная 

Сіңіру, сіңдіру пропитанный 

Сірге (имемұрындық) шплинт 

Созылатын аспа (асылғы, ілме) Натяжная подвеска 

соққы Удар  

Соққы генераторы Генератор ударный 

Соңғы түйіспелік басу Конечное контактное нажатие 

Сорап (сорғы) насос 

Сояуыш (өзек) шток 

Стаж, өтіл стаж 

Стандарт (бірқалып) стандарт 

Стандартты импульстің фронт 

ұзындығы 

Длина фронта стандартного импульса 

стартер Стартер 

Статикалық жиіліктік сипаттаманың 

айналымы 

Крутизна статической частотной 

характеристики 

статор Статор 

Су тиюден қорғалған 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) водозащищенное 

Судан қорғалған электротехникалық 

құрал (электротехникалық  құрылғы 

электр қондырғылар) 

Су өтпейтін..... 

Водозащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Водонепроницаемое ... 

Сүзу, сүзгіден өткізу фильтрация 

Суық катодты шам Лампа с холодным катодом 

Суытқыш мұнара градирня 

Сұйық шашырамдардан қорғалған 

электротехниклық құралдар 

(электротехникалық  құрылғы электр 

қондырғылар) 

Шашырамдар өтпейтін 

электротехникалық құралдар 

Брызгозащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Брызгонепроницаемое 

электротехническое изделие 

сұйыққойма резервуар 

сұққы палец 

Сұрау коэффициенті Коэффициент спроса 

Сығымдағыш бөлмесі компрессорная 

Сызықты  емес   сипаттамалы реактор Реактор с нелинейной характеристикой 

Сызықты  сипаттамалы реактор Реактор с линейной характеристикой 

Сызықты оқшаулатқышы Линейный изолятор 

Сызықты электр тізбегі Линейная электрическая цепь 

Сыйымдылықты кернеу бөлгіш Делитель напряжения емкостный 
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Сым арқан трос 

Сым арқан тірегі  Тросостойка  

Сымдар дірілі Вибрация проводов 

Сымдардың (сым арқандардың) секірісі Пляска проводов (тросов) 

сына клапан 

сынақ, сынау Испытания  

Сынақтан өткізілетін түзетілген  Испытательное выпрямленное 

напряжение 

сынақтан өткізуге келтірілген  кернеу Испытательное напряжение 

сыну преломление 

сырғақ ползун 

Сыртқы кәбілдік жабын Покров кабельный наружный 

Сыртқы қысымды газбен толтырылған 

кәбіл 

Газонаполненный кабель с внешним 

давлением 

Сыртқы оқшаулама Изоляция внешняя 

Сыртқы ылғалданған оқшауламаны 

сынақтан өткізу 

Испытание внешней увлажненной 

изоляции 

Сыртқы электр сымы Наружная электропроводка 

Сыртта орнатылатын 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) наружной 

установки 

Табақша оқшаулатқыш Изолятор тарельчатый 

Табақшалы оқшаулатқыш Тарельчатый изолятор 

Табиғи ауалы салқындату Естественное воздушное охлаждение 

Табиғи жерлендіргіш Естественный заземлитель 

Табиғи жерлендіргіш Заземлитель естественный 

Тағайыншама, бекітпе уставка 

талдау Анализ  

Талсым,сым жила 

талшық пакля 

Талшықты оптикалық Волокно оптическое 

Тамшыдан қорғалған 

электротехникалық бұйым 

Каплезащищенное электротехническое 

изделие  

танас симметрия 

Таңдалмалы сынақтан өткізу Выборочное испытание 

Тапшылық, кемдік Дефицит 

Тарамды өшірілу Веерное отключение 

Тарамды, желпуішті веерный 

Тарату қалқаны Распределительный щит 

Тарату құрылғысы (ТҚ) Распределительное устройство (РУ) 

Тарату құрылғысының  (электрлік) 

қосылысы 

Присоединение (электрического) 

распределительного устройства 

Тарату пункті (ТП) Распределительный пункт (РП) 

Таратылған электр торабы Распределительная электрическая сеть 

тарау, бастық, басшы Глава  

Тариф, қызмет ақысы, бағаөлшем, 

құнөлшем??? 

тариф 

Тармақталған орам Обмотка расщепленная 

Тармақталған орам Расщепленная обмотка 

Тармақталған тіректер Ответвительные опоры 

Тармақтану,тарам (электр беру Ответвление (от линии 



48 

 

желісінен) электропередачи) 

Тартпа ілмек Натяжная подвеска 

Тартылатын қосалқы станция Тяговая подстанция 

Тартылатын электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Тяговое электротехническое изделие 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

Тартып тұрған  сым арқаны бар кәбіл 

(сым)  

Сым арқаны бар кәбіл (сым) 

Кабель (провод) с несущим тросом 

ндп . Тросовый кабель (провод) 

Тасшым бойынша қалқа Экран по жиле 

Тасымалданатын   электротехникалық 

бұйым (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

 

Переносное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Тасымалданатын электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) переносное 

тауаша ниша 

Таушайыр, битум битум 

таяныш кронштейн 

тегер шкиф 

Тегеріш (қырықаяқ) червяк 

Тегершік (тісті доңғалақ) шестерня 

Тежелу, торможение 

Теміртас, колчедан колчедан 

Теңгеретін түйін Узел балансирующий 

Теңгерім, баланс Баланс  

теңгермесіздік дисбаланс 

Теңгеру,теңестіру,тепе-теңдің балансировка 

Тербеліс өшуі (басылуы,біту) Затухающие колебания 

Тербелу декременті Декремент колебания 

Тербермелі контур Колебательный контур 

Терең , түбегейлі кіріс Глубокий ввод 

Терең енгізу Глубокий ввод 

термиялық әрекет Действие термическое  

термиялық төзімділік Стоикость термическая   

Тесілу                                                       

диэлектрлік тесілу 

Пробой 

Диэлектрический пробой 

тәтекі стопор 

тетік деталь 

тетік механизм 

Тәуелді электрлік кернеу көзі Источник электрического напряжения 

зависимый 

Тәуелді электрлік ток  көзі Источник электрического тока 

зависимый 

Тәуелді, мәжбүрлі істен шығу Зависимый отказ 

Тәуелсіз ағытпа                                            

өшіретін ағытпа 

Независимый расцепитель 

Отключающий расцепитель 

Тәуелсіз істен шығу Независимый отказ 
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Тәуелсіз қоздырылатын машина Машина с независимым возбуждением 

Техникалық диагностика Техническая диагностика 

Техникалық есептеу санауышы Счетчики технического учета 

Техникалық жағдайдың диагностикасы Диагностика технического состояния 

Техникалық қолдану коэффициенті Коэффициент технического 

использования 

Техникалық қызмет көрсету 

және/немесе жөндеу жолы арқылы 

қалпына келтіру ықтималдылығы 

Вероятность восстановления путем 

технического обслуживания и/или 

ремонта 

Техникалық қызмет көрсету 

және/немесе жөндеу жолы арқылы 

қалпына келу қарқындылығы 

Интенсивность восстановления путем 

технического обслуживания и/или 

ремонта 

Технологиялық  темірсауыт Броня технологическая 

Тиімділікті сақтау коэффициенті Коэффициент сохранения 

эффективности 

тиристор Тиристор 

Тізбектей қоздырылатын машина Машина последовательного 

возбуждения 

Тізбектей қосылатын реактор Реактор последовательного включения 

Тізбектің өшуі Отключение цепи 

Тізбелі,бірізді каскад 

тіліктеу надрезка 

Тілімшелі  жерлендіргіш Заземлитель пластинчатый 

тімсем лист 

тініке Листевой оцинкованный металл 

Тірек, сүйемел опора 

Тіректі қосалқы станция Опорная подстанция 

Тіректі оқшаулатқыш Изолятор опорный 

Тіректі оқшаулатқыш Опорный изолятор 

Тіректі түйін Узел опорный 

Тоғын  (қырықаяқты доңғалақ) Червячное колесо 

Тозаң қондыру напыление 

Тойтарғыш,қопарғыш? отбойник 

Ток (кернеу)   трансформаторының 

дәлдік класы 

Класс точности трансформатора тока 

(напряжения) 

Ток ағу жолы Путь тока утечки 

Ток гармоникасының көзі Источник гармоник тока 

Ток көзі Источник тока 

Ток өтетін бөліктерге  жанасудан 

қорғау                                                           

(жанасудан  қорғау) 

Защита от прикосновения к 

токоведущим частям 

(Защита от прикосновения) 

Ток өтетін бөліктерге  тікелей 

жанасудан қорғау 

 

(тура түйісуден қорғау) 

Защита от непосредственного 

прикосновения к токоведущим частям 

(Защита от прямого контакта) 

Ток өтетін бөліктерді оқшаулау                    

(қорғауыш оқшаулау) 

 

Изоляция токоведущих частей 

(Защитное изолирование) 

Ток өткізбейтін бөлік Нетоковедущая часть 

Ток өткізбейтін бөлік Часть нетоковедущая 

Ток өткізгіш бөліктердегі қосымша 

шығындар 

Добавочные потери в токоведущих 

частях 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST840180Gosudarstvennay.html
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Ток өткізгіш бөліктердегі немесе сол 

сияқты бөліктерде кернеу өшірусіз 

жұмыс істеу 

Работа без снятия напряжения на 

токоведущих частях или вблизи них 

Ток өткізгіш талсым Жила токопроводящая 

Ток өткізгіш талсымы (талсым) Токопроводящая жила (Жила) 

Ток өткізетін бөлік Токоведущая часть 

Ток өткізетін бөлік Часть токоведущая 

Ток өтпейтін бөліктерді оқшаулау 

 

( қорғауыш оқшаулама ) 

Изоляция нетоковедущих частей 

( Защитная изоляция ) 

Ток пен кернеу арасындағы ығысу Сдвиг фаз между напряжением и током 

Ток пен кернеу өлшеуіштік 

түрлендіргіштері 

Измерительные преобразователи тока и 

напряжения 

Ток резонансы Резонанс токов 

Ток трансформатордың біріншілік 

орамы 

Первичная обмотка трансформатора 

тока 

Ток трансформаторның біріншілік 

кергнеуі 

Первичный ток трансформатора тока 

Ток трансформаторы Трансформатор тока 

Ток трансформаторының бұрыштық 

қателігі 

Угловая погрешность трансформатора 

тока 

Ток трансформаторының жүктемесі Нагрузка трансформатора тока 

вторичная 

Ток трансформаторының 

трансформация коэффициенті 

Коэффициент трансформации 

трансформатора тока 

Ток шектегіш автоматты ажыратқыш Выключатель автоматический 

токоограничивающий 

Ток шектегіш ажыратқыш Выключатель токоограничивающий 

Ток шектегіш ажыратқыш Токоограничивающий выключатель 

Ток шектеуіш жерлендіргіш реактор Реактор заземляющий 

токоограничивающий 

Ток шектеуіш реактор Реактор токоограничивающий 

тоқпақ киянка 

Токпен зақымдану (арандау) Поражение током 

Токтардың симметриялы кері реттілік 

жүйесі 

Симметричная система обратной 

последовательности (токов) 

Токтардың симметриялы нөлдік 

реттілік жүйесі 

Симметричная система нулевой 

последовательности токов 

Токтардың симметриялы тура реттілік 

жүйесі 

Симметричная система прямой 

последовательности (токов) 

Тоқтатқыш жалғағыш Стопорная муфта 

Тоқтаусыз жұмыс ықтималдылығы Вероятность безотказной работы 

Токтык дифференциалды қорғаныс Защита токовая дифференциальная 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді амплитудасы 

Комплексная амплитуда 

(синусоидального электрического) тока 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді әрекет ететін мәні 

Комплексное действующее значение 

(синусоидального электрического) тока 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді лездік мәні 

Комплексное мгновенное значение 

(синусоидального электрического) тока 

Толастатқыш (демпфер) Успокоитель (демпфер) 

толастату Демфирование  

Толқын тосқы Волнолом  
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Толқынарна  Волновод 

толтырма набивка 

Толығымен берілмеген  яғни күтілетін 

электр энергияның мәні 

Значение недопоставленной 

электроэнергии ожидаемое 

Толық разряд Разряд полный 

толымдау комплектация 

толымдау комплектование 

Топтық реактор Реактор групповой 

торап Узел  

Торап қимасындағы апатты рұқсатты 

қуат ағыны 

Аварийно допустимый переток 

мощности в сечении сети 

Торап қимасындағы тәуелді (мәжбүрлі) 

қуат ағыны 

Вынужденный переток мощности в 

сечении сети 

Тораптарды басқару орталығы  Центр управления сетями 

Тораптың өткізу қабілеті бойынша 

шектеу 

Ограничение по пропускной 

способности сети 

Тораптың электрлік бөлінуі                      

(тораптың бөлінуі) 

Электрическое разделение сети 

(Разделение сети) 

Тосқауыл сүзгісі Фильтр заграждающий 

тосқыл заградительный 

тосқын заграждение 

тосқыш заградитель 

Тосқыш реакторы Реактор заградителя 

Төменгі кернеулі жинақталған құрылғы Низковольтное комплектное устройство 

Төменгі кернеулі жинақы қондырғының 

негізгі тізбегі 

Главная цепь низковольтного 

комплектного устройства (НКУ) 

Төменгі кернеулі комплекті 

құрылғының  қосымша тізбегі 

Вспомогательная цепь низковольтного 

комплектного устройства (НКУ) 

Төмендетілген кернеу Пониженное напряжение 

Төмендеткіш тарнсформатор Понижающий трансформатор 

Төртбұрыш сұлбасы бойынша шина 

жүйесі бар қосалқы станция 

Подстанция с системой шин по схеме 

четырехугольника 

Траверса (тік бағандарға сүйенген 

көлденең арқалық) 

траверса 

транзистор Транзистор 

Транзитті байланыстар Связи транзитные 

Трансфорамтордың қысқа тұйықталу 

кернеуі 

 (Қысқа тұйықталу кернеуі) 

Напряжение короткого замыкания 

трансформатора 

(Напряжение короткого замыкания) 

трансформатор Трансформатор 

Трансформатор ажыратқышы Выключатель трансформаторный 

Трансформатор жүктеме режимі Режим нагрузки трансформатора 

Трансформатор қаптамасы Кожух трансформатора 

Трансформатор кеңейткіші Расширитель трансформатора 

Трансформатор кернеуін  бойлық 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора продольное 

Трансформатор кернеуін  көлденең 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора поперечное 

Трансформатор кернеуін  көлденең-

бойлық реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора продольно-поперечное 
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Трансформатор кернеуін  реттеу Регулирование напряжения 

трансформатора 

Трансформатор кернеуін реттеу Регулирование напряжения 

трансформатора 

Трансформатор оқшауламасы Изоляция трансформатора 

Трансформатор орамаларының жалғану 

тобы 

Группа соединений обмоток 

трансформатора 

Трансформатор орамдарының жалғану 

топтары 

Группа соединений обмоток 

трансформатора 

Трансформатор орамының бойлық 

оқшауламасы 

Изоляция обмотки трансформатора 

продольная 

Трансформатор шығындары Потери трансформатора 

Трансформатор ыдысы Бак трансформатора 

Трансформаторды  табиғи ауамен 

салқындату 

Естественное воздушное охлаждение 

трансформатора 

Трансформаторды  табиғи маймен 

салқындату 

Естественное масляное охлаждение 

трансформатора 

Трансформаторды қоздыру Возбуждение трансформатора 

Трансформаторды үрлеп салқындату Дутьевое охлаждение трансформатора 

Трансформатордың  екіншілік орамы Вторичная обмотка трансформатора 

Трансформатордың  сұйыққоймасы Бак трансформатора 

Трансформатордың (шунттаушы 

реакторлардың) газдық қорғанысы 

Защита трансформаторов 

(шунтирующих реакторов) газовая 

Трансформатордың апатты режимі Аварийный режим трансформатора 

Трансформатордың асқын жүктелуі Перегрузка трансформатора 

Трансформатордың асқын жүктелуі Перегрузка трансформатора 

Трансформатордың бейтарабындағы  

кернеуін  реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в нейтрали 

Трансформатордың біріншілік орамы Первичная обмотка трансформатора 

Трансформатордың бос жүріс режимі Режим холостого хода трансформатора 

Трансформатордың бос жүріс тогы                 

(бос жүріс тогы) 

Ток холостого хода трансформатора                          

(Ток холостого хода) 

Трансформатордың жоғарғы кернеуі Высшее напряжение трансформатора 

Трансформатордың жүктелу 

қабілеттілігі 

Нагрузочная способность 

трансформатора 

Трансформатордың жүктелу 

қабілеттілігі 

Нагрузочная способность 

трансформатора 

Трансформатордың жүктеменің 

рұқсатты режимі 

Допустимый режим нагрузки 

трансформатора 

Трансформатордың ішкі оқшауламасы Изоляция трансформатора внутренняя 

Трансформатордың магнитті жүйесі Магнитная система трансформатора 

Трансформатордың магнитті өрісі Магнитное поле трансформатора 

Трансформатордың май көрсеткіші Маслоуказатель трансформатора 

Трансформатордың номиналды 

мәліметтері 

Номинальные данные трансформатора 

Трансформатордың номиналды мәндері Номинальные данные трансформатора 

Трансформатордың номиналды режимі Номинальный режим трансформатора 

Трансформатордың оқшауламасы Изоляция трансформатора 

Трансформатордың рұқсатты апаттық 

асқын жүктелуі 

Допустимая аварийная перегрузка 

трансформатора 

Трансформатордың рұқсатты асқын 

жүктелуі 

Допустимая перегрузка 

трансформатора 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST19832001Transformator.html
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Трансформатордың салқындату         

(суыту )                                          жүйесі  

Система охлаждения трансформатора 

Трансформатордың сыртқы 

оқшауламасы 

Изоляция трансформатора внешняя 

Трансформатордың фаза аралық 

оқшауламасы 

Изоляция трансформатора 

междуфазная 

Трансформаторлық санауыш Трансформаторный счетчик 

Трансформаторың төменгі кернеуі Низшее напряжение трансформатора 

Трансформаторының  кернеу реттеу 

құрылғысы 

Устройство регулирования напряжения 

трансформатора 

Трансформация коэффициенті Коэффициент трансформации 

Трасформатордың параллельді жұмысы Параллельная работа трансформаторов 

Трубалы(құбырлы) қағаздық 

оқшаулама 

Изоляция трубчатобумажная 

Түзететін (тегістейтін) реактор Реактор сглаживающий 

Түзетілген қалпы Исправное состояние 

Түзеткіш Выпрямитель 

Түзеткіш  Выпрямитель 

Түзеткіш қосалқы станция Подстанция выпрямительная 

Түйіспелі аппараттың жетегі Привод контактного аппарата 

Түйіспелік аппараттың максималды 

ағытқышы                                       

(Максималды  ағытқыш) 

Максимальный расцепитель 

контактного аппарата (Максимальный 

расцепитель) 

Түйіспелік басу Контактное нажатие 

Түйіспелік коммутациялық аппарат Контактный коммутационный аппарат 

Түйіспелік қосылу Контактное соединение 

Түйіспелік қосылу Контактное соединение 

Түйіспелік өткелдегі кернеу түсуі Падение напряжения на контактном 

переходе 

Түйіспесіз машина Машина бесконтактная 

Түр, қалып, қалу, жағдай, тәртіп, ереже Положение  

Түр,үлгі тип 

Тура (түсетін) электромагнитті  толқын Волна прямая (падающая) 

электромагнитная 

Тура найзағай соққысы Прямой удар молнии 

туралау,қатарластыру, теңестіру отстройка 

Турбинаның қысқа уақыттық 

(импульсті) жүгін түсіру (жүктемесін 

түсіру, жеңілдету)  

Кратковременная (импульсная) 

разгрузка турбин 

турбогенератор Турбогенератор 

Турбогенератор Турбогенератор 

Турбогенераторды қоздыру Возбуждение турбогенератора 

Түрлендіргіш қосалқы станция Подстанция преобразовательная 

Түрлендіргіш қосалқы станция Преобразовательная подстанция 

Түрленетін реактор Реактор преобразовательный 

түсуі Падение 

түтіндік выхлопной 

тұжырым фаска 

тұйық торец 

тұйықтағыш шунт 

Тұйықтағыш реактор Реактор шунтирующий 

Тұйықталған электр торабы Замкнутая электросеть 
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Тұйықталу уақыты Время замыкания 

Тұйықталудың өшу уақыты Время отключения замыкания 

Тұйықталудың өшуі Отключение замыкания 

тұйықтау шунтирование 

тұйықтау шунтировать 

Тұйықты, тұйық тупиковый 

тұмшаланған герметичный 

тұмшаланған герметичный 

Тұрақталған электромагнитті толқын Волна стоячая электромагнитная 

Тұрақты емес тұйықталу Замыкание неустойчивое 

Тұрақты ток генераторы Генератор постоянного тока 

Тұрақты ток генераторы Генератор постоянного тока 

Тұрақты ток генераторы Двигатель постоянного тока 

Тұрақты ток желісінің реакторы Реактор линии постоянного тока 

Тұрақты ток қозғалтқышы Двигатель постоянного тока 

Тұрақты ток қоздырғышы Возбудитель постоянного тока 

Тұрақты ток тағайыншамасы (ТТТ) Вставка постоянного тока (ВПТ) 

Тұрақты ток тізбегіндегі кернеудің 

айнымалы құраушысы 

Переменная составляющая напряжения 

в цепи постоянного тока 

Тұрақты ток торабындағы ағып кету 

тогы 

Ток утечки в сети постоянного тока 

Тұрақты ток торабының полюсі Полюс сети постоянного тока 

Тұрақты токтың биполярлы желісі Биполярная линия постоянного тока 

Тұрақты электр тогы Постоянный электрический ток 

Тұрақтылық бұзылуын автоматты 

тоқтату (ТБАТ) 

Автоматическое предотвращение 

нарушения устойчивости (АПНУ) 

Тұрақтылық шегі Предел устойчивости 

Тұрық, тұрқы корпус 

Тұрыққа тұйықталу Замыкание на корпус 

Тұтас оқшаулама Изоляция сплошная 

Тұтас талсым Жила сплошная 

Тұтқырлы сіңдірілген құрамы бар кәбіл Кабель с вязким пропиточным составом 

Тұтынатын қуат Потребляемая мощность 

Тұтынушы электр қондырғысының 

жүктеме графигінің теңсіздік 

коэффициенті  

Коэффициент неравномерности 

графика нагрузки энергоустановки 

потребителя 

Тұтынушы электр қондырғысының 

жүктеме графигінің толтыру 

коэффициенті 

Коэффициент заполнения графика 

нагрузки электроустановки потребителя 

Тұтынушылар  энергия қондырғының 

жүктемесі ( тұтынушы жүктемесі ) 

Нагрузка энергоустановки потребителя 

( Нагрузка потребителя ) 

Тұтынушылар жүктемесін біріншілік 

реттеу қуаты 

Мощность первичного регулирования 

нагрузки потребителей 

Тұтынушыларды қоректендіретін желі Линия потребителя питающая 

Тұтынушыларды электрмен жабдықтау 

кезіндегі электр энергиясы толық 

жіберілмеуі орташа индексі 

Индекс среднего недоотпуска 

электрической энергии при нарушении 

электроснабжения потребителей 

Тұтынушының энергия 

қондырғысының жүктеме графигі 

(Жүктеме графигі) 

График нагрузки энергоустановки 

потребителя 

(График нагрузки) 

тұық тупик 
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тұықтағыш шунт 

Тығыздалған ток өткізгіштік талсым Уплотненная токопроводящая жила 

тығыздама сальник 

тығын пробка 

Тығын,бұқтырма, тұншық заглушка 

тығындық затычка 

тығыршық ролик 

тығырық галтель 

Тығырықтық оқшаулама Шайбовая изоляция 

Уақытша асқын кернеу Временное перенапряжение 

Уақытша асқын кернеу Перенапряжение временное 

Уақытша асқын кернеу ұзақтылығы Длительность временного 

перенапряжения 

Үдете үрлеу наддув 

Үдетілген заряд Форсированный заряд 

Үздіксіз,тоқтаусыз,бұзылусыз Безотказность 

үзілім надрыв 

Үзіліссіз қоректендіру жүйесінің 

(ҮҚЖ) коммутациялайтын құрылғы 

Коммутирующее устройство системы 

беспрерывного питания (СБП) 

үзілуі Обрыв 

Уйек, полюс полюс 

Ультрафиолетті шам Лампа ультрафиолетовая 

Ультрафиолетті шам Ультрафиолетовая лампа 

Униполярлы тұрақты ток желісі Линия постоянного тока униполярная 

Үрлейтін доға сөндіргіш камерасы Дугогасительная камера с дутьем 

Үрлеу арқылы суыту Дутьевое охлаждение 

Үш орамды күшті автотрансформатор Автотрансформатор силовой 

трехобмоточный 

Үш тармақтық жалғауыш                           

(үш тармақ, үш айыр) 

Тройниковая муфта 

(Тройник) 

Үш фазалы реакторлы топ Реакторная группа трехфазная 

Үш шина жүйесі бар қосалқы станция Подстанция с тремя системами шин 

Үшіншілік реттеу ауқымы 

(энергоблоктың, электр станцияның, 

энергия жүйенің)   

Диапазон третичного регулирования 

(энергоблока, электростанции, 

энергосистемы) 

Ұзақ уақыттық жүктеме кезіндегі 

(қызу) нақты шамаланған ток (бірінші 

тізбектен өткенде ток өткізу 

бөліктерінің  температурасы арпайтын 

орнатылған шамадан аспай ағатын ток ) 

Нормированный ток длительного 

нагрева 

Ұзақөміршеңдік, ұзаққызметтік Долговечность 

Ұзақтық, ғұмырлық долговечность 

Ұйымдық қорғаныс құралдары Средство коллективной защиты 

ұйытқу Возмущение 

Ұқсастыру, боямалау,келтіру имитация 

Ұқсату,орнына пайдалану Стимуляция  

ұстаным принцип 

Ұстап тұрған, арқау, тасушы, тартып 

тұрған, 

несущий 

ұстын колонна 

Ұшқындық  разряд Разряд искровой 
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Ұшынан кесілген кернеу импульсі Импульс напряжения, срезанный на 

хвосте 

Фаз түрлендіргіш Преобразователь фаз 

фаза Фаза 

Фаза айналдырғыш Фазовращатель 

Фаза арасындағы ауа аралығы Воздушный промежуток между фазами 

Фаза бойынша кешігу (бірінші 

синусоидалық  функцияның  

салыстырмалы түрде екіншісінен 

кешігуі) 

Запаздывание по фазе (первой 

синусоидальной функции относительно 

второй) 

Фаза мен жер арасындағы ауа аралығы Воздушный промежуток между фазами 

и землей 

Фаза түрлендіргіш Преобразователь фаз 

Фазалардың ығысуы, жылжуы Сдвиг фаз 

Фазалық асқын кернеудің еселігі Кратность фазного перенапряжения 

Фазалық еселегіш Фазовый компенсатор 

Фазалық қарымталауыш Компенсатор фазовый 

Фазалық кернеу Напряжение фазное 

Фазалық роторлы асинхронды машина 

(Фазалық роторлы машина) 

Асинхронная машина с фазным 

ротором 

(Машина с фазным ротором) 

Фазаның реттілікпен жүруін тексеру 

юойынша тәжірбие 

Опыт по проверке порядка следования 

фаз 

Фазасы  көлденең орналасқан реактор Реактор с горизонтальным 

расположением фаз 

Фазасы  тік орналасқан реактор Реактор с вертикальным 

расположением фаз 

Фазасы тармақталған қозғалтқыш Двигатель с расщепленной фазой 

Фарфорлы оқшаулатқыш Изоляторы фарфоровые 

Ферродинамикалық реле Реле ферродинамическое 

Ферродинамилық реле Ферродинамическое реле 

Ферромагнитті  реле Ферромагнитное реле 

Ферромагнитті реле Реле ферромагнитное 

Феррорезонанс Феррорезонанс 

Фибрилляциялық ток деңгейі Пороговый фибрилляционный ток                                                 

Фибриляцилық  ток Фибриляционный ток 

Фликер (жыпылық) Фликер 

Фронт, шеп фронт 

Фронтынан кесілген кернеу импульсі Импульс напряжения, срезанный на 

фронте 

Функция,міндетті іс функция 

Химиялық активті немесе органикалық 

ортасы бар ғимарат 

Помещения с химически активной или 

органической средой 

Химиялық ток көзі Источник тока химический 

Химиялық ток көзі (ХТК) Химический источник тока (ХИТ) 

Циркуляциялық (айналма) салқындату Циркуляционное охлаждение 

Цоколь, тұғырық цоколь 

шабақ спица 

Шағын кәсіпорын Малые предприятие 

шам Светильник 

шамамен, жуық Приблизительно   

Шаң ғимарат Пыльные помещения 
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Шаң ғимараттар Пыльные помещения 

Шаңбақ,айқастырма крестовина 

Шаңнан қорғалаған электротехникалық 

бұйым (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

Пылезащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Шаңнан қорғалған электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

пылезащищенное 

Шаппатиек (тәтекі), ілмек, шүріппе собачка 

Шатырлы ғимарат Чердачное помещение 

шашырам набрызг 

Шашыраудан қорғалған 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

брызгозащищенное 

шеберүстел верстак 

Шегеруге болмайты жұмыс Неотложные работы 

шек Струна 

шәкіл шкала 

Шектеулі сызықты  сипаттамасы бар  

реактор 

Реактор с ограниченной линейной 

характеристикой 

Шекті жағдай Предельное состояние 

Шекті жағдай критериі Критерий предельного состояния 

Шекті өміршеңдік бойынша ұйытқу Возмущение по живучести предельное 

Шекті өндіруші агрегат Агрегат генерирующий пиковый 

шен бугель 

Шина жалғағыш ажыратқыш Выключатель шиносоединительный 

Шинадағы тұйықталу Замыкание на шинах 

Шиналық айырғыш Разъединитель шинный 

Шиналық ток трансформаторы Трансформатор тока шинный 

Шинаның (жинақтау жүйелі)  секциасы Секция (системы сборных) шин 

Шинаның (жинақтау)  резервтеу жүйесі Резервная система (сборных) шин 

Шинаның (жинақтау)  секциаланған 

жүйесі 

Секционированная система (сборных) 

шин 

шинасым Шинопровод 

шомбал, шой массивный 

Шпон, кірбітабақ шпон 

Шпонка, кілтек шпонка 

шүжегей Зрачек (хрусталик глазной) 

Шүлдік Ось I 

шұңғыма потай 

шұра вентиль 

Шұра, вентиль  вентиль 

Шығуы (газа) Выхлоп (газа) 

шығындар Потери 

шығындар Убытки 

Шығынды бағалау бойынша 

қорытынды 

Заключение по оценке ущерба 

Шығынды бағалау датасы (уақыты) Дата оценки ущерба 

Шығыс Выход 

Шығыс функция (электр тізбегінің) Выходная функция (электрической 
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цепи) 

Шығыс шама (электр тізбегінің) Выходная величина (электрической 

цепи) 

Шығыс шамасы Выходная величина 

шыдамды Терпимый, выносливый  

шықпа вывод 

Шықпасы (электр тізбегінің) Вывод (электрической цепи) 

Шыны талшықты оқшаулама Стекловолокнистая изоляция 

Шырматылу,шырмалу,киілу схлестывание 

Щеткасыз машина Машина бесщеточная 

Ығу, ықтау дрейф 

ығыстыру отводка 

Ыза су Воды грунтовые 

Ықтиярсыз, еріксіз принудительно 

Ықтиярсыз, мәжбүрлік принудительный 

Ықшам электр біріліс желісі Линия электропередачи компактная 

Ықшам, жинақы компактный 

Ылғал ғимаратлер Влажные помещения 

Ыстық ғимарат Жаркие помещения 

Ыстық катодты шам Лампа с горячим катодом 

Экономикалық тиімділік Экономическая эффективность 

Экран, қалқа экран 

Элегазды ажыратқыш Выключатель элегазовый 

Элекиротехникалық бұйымның 

шығысы (құрылғының) (Шығыс) 

Вывод электротехнического изделия 

(устройства) (Вывод) 

Электр  Электричество 

Электр   қондырғыдағы  қысқа 

тұйықталу тогының аперодикалық 

құраушысы 

Апериодическая составляющая тока 

короткого замыкания в 

электроустановке 

Электр   тогының аперодикалық 

құраушысы 

Апериодическая составляющая 

электрического тока 

Электр (жылу) 

энергияға тариф                                             

(электр энергияға тариф) 

Тариф на электрическую энергию 

(тепло) 

(Тариф на энергию) 

Электр агрегаттың  (электр 

станциядағы) қолданыстық көлемдік 

өлшемдері 

Эксплуатационные габаритные размеры 

электроагрегата (электростанции) 

Электр агрегаттың  (электр 

станциялардың) апатты жұмыс режимі 

Аварийный режим работы 

электроагрегата (электростанции) 

Электр басқару тізбегі Электрическая цепь управления 

Электр беріліс желілерінде асқын 

кернеу индукцияланатын найзағай 

соққысы (разряд) 

Удар (разряд) молнии, индуктирующий 

перенапряжение на проводах линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісі аралығы Пролет воздушной линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісіндегі бүлінуді 

тапқыш 

Искатель повреждения на линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісінің ауыстырып 

қосу пункті 

Переключательный пункт линий 

электропередачи 

Электр беріліс желісінің өткізу 

қабілеттілігі 

Пропускная способность линии 

электропередачи 
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Электр беріліс желісінің 

транспозициясы (транспозиция) 

Транспозиция линии электропередачи 

(транспозиция) 

Электр беру желісі (ЭБЖ) Линия электропередачи (ЛЭП) 

Электр беру кәбілдік желі (КЖ) Кабельная линия электропередачи (КЛ) 

Электр біріліс Электропередача 

Электр генератор Электрический генератор 

Электр ғимараты Электропомещения 

Электр жабдықтау бойынша 

электрқабылдағыштарды сенімділік 

санатына жатқызу 

Отнесение электроприемников к 

категориям надежности 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесі Система электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі асқын 

кернеу 

Перенапряжение в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

жұмысшы кернеу 

Рабочее напряжение в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі істен 

шығу кезінде  тұтынушылар 

шығындардың (орташа) мәндері  

Значение (среднее) затрат и потерь 

потребителя при отказе системы его 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі кернеу 

импульсі 

Импульс напряжения в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

кондуктивті электромагнитті бөгеу 

Кондуктивная электромагнитная 

помеха в системе энергоснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

кондуктивті электромагнитті бөгеу 

Кондуктивная электромагнитная 

помеха в системе энергоснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

шығындар 

(кернеу шығыны) 

Потеря напряжения в системе 

электроснабжения 

(Потеря напряжения) 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

электромагниттік сәйкестілік деңгейі 

Уровень электромагнитной 

совместимости в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау үзіліссіздігі 

көрсеткіші 

Показатель непрерывности 

электроснабжения 

Электр жабдықтаудың максималды 

рұқсатты үзіліс уақыты 

Время перерыва электроснабжения 

максимально допустимое 

Электр жабдықтаушы мекеменің 

абоненті (тұтынушысы) 

Абонент энергоснабжающей 

организации (Абонент) 

Электр жіп сымы? Электрический шнур 

Электр жүктеме графигі                       

(жүктеме графигі) 

График электронагрузки (график 

нагрузки) 

Электр жылулық реле реле Реле электротепловое 

Электр зақымдану Электротравма 

Электр зақымдану Электротравматизм 

Электр қабылдағыштар немесе тәуелсіз 

электр қабылдағыштар тобы 

Источник питания электроприемника 

или группы электроприемников 

независимый 

Электр қабылдағышты немесе электр 

қабылдағыштар тобын қоректендіретін 

тәуелсіз қорек көзі 

Независимый источник питания 

электроприемника или группы 

электроприемников 

Электр қабылдағыштың екі еселенген 

оқшауламасы 

Двойная изоляция электроприемника 

Электр қалқанды ғимарат Электрощитовое помещение 

Электр қалқасы Электрический экран 



60 

 

Электр қауіпсіздігі Электробезопасность 

Электр кәбіл Электрический кабель 

Электр қозғалтқыш күш көзі Источник электродвижущей силы 

Электр қозғалтқышы Электрический двигатель 

Электр қондырғы Электрооборудование 

Электр қондырғы Электроустановка 

Электр қондырғы қуаты (электр 

қондырғылар тобы) 

Мощность электроустановки (группы 

электроустановок) 

Электр қондырғы оқшауламасы Изоляция электрооборудования 

Электр қондырғыдағы қысқа тұйықталу 

тогының жылулық әсері 

Термическое действие тока короткого 

замыкания в электроустановке 

Электр қондырғыдағы қысқа тұйықталу 

тогының күштеп келтірілген 

құраушысы 

Принужденная составляющая тока 

короткого замыкания в 

электроустановке 

Электр қондырғыдағы қысқа тұйықталу 

тогының электродинамикалық әсері 

Электродинамическое действие тока 

короткого замыкания в 

электроустановке 

Электр қондырғылардағы ауыстырып 

қосу бағдарламасы (үлні бағдарлама) 

Программа переключений в 

электроустановках (типовая программа) 

Электр қондырғылардағы жұмыс істеу 

ережелерімен нормалары жайлы білімін 

тексеру туралы күәлік 

Удостоверение о проверке знаний норм 

и правил работы в электроустановках 

Электр қондырғылардағы қауіпсіз 

жұмысты қаматамасыз етуді 

ұйымдастыру шаралары 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 

Электр қондырғылардағы қысқа 

тұйықталу 

Короткое замыкание в 

электроустановке 

Электр қондырғылардағы симметриялы 

емес кездегі шектік шарттар 

Граничные условия при несимметрии в 

электроустановке 

Электр қондырғылардың  біруақытта  

ұстауға болатын бөлігі 

Части электроустановки, одновременно 

доступные для прикосновения 

электр қондырғыларын құру ережелері Правила устройства электроустановаок 

(ПУЭ) 

Электр қондырғымен жұмыс істегендегі 

жұмыс орны 

Рабочее место при выполнении работ в 

электроустановке 

Электр қондырғыны қауіпсіз 

пайдалануға жауапты адам 

Ответственный за безопасную 

эксплуатацию электроустановок 

Электр қондырғының ағу жолының 

меншікті ұзындығы 

Удельная длина пути утечки 

электроустановок 

Электр қондырғының жұмыс істеу 

шарты (жұмыс шарты) 

Условия работы электрооборудования 

(Условия работы) 

Электр қондырғының кернеу классы Класс напряжения 

электрооборудования 

Электр қондырғының қосылған қуаты  

(қосылған қуат) 

Присоединенная мощность 

электроустановки 

(Присоединенная мощность) 

Электр қондырғының орнатылған 

қуаты  (Ортнатылған қуат) 

Установленная мощность 

электроустановки 

(Установленная мощность) 

Электр қондырғының орнатылған Коэффициент использования 
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қуатының пайдалану коэффициенті установленной мощности 

электроустановки 

Электр қондырғының резевті қуаты Резервная мощность электроустановки 

Электр қондырығ элементінің қысқа 

тұйықталу тогына төзімділігі 

Стойкость элемента электроустановки к 

току короткого замыкания 

Электр қондырығылардағы  жерге 

қысқа тұйықталу 

Короткое замыкание на землю в 

электроустановке 

Электр қорғаныс құралдары Электрозащитные средства 

Электр қыздыру Электронагрев 

Электр лік қозғалтқыш Двигатель электрический 

Электр магнитті реле Реле магнитоэлектрическое 

Электр машиналық компенсатор 

(қарымталауыш) 

Электромашинный компенсатор 

(Компенсатор) 

Электр машинасының түзеткіші Коллектор вращающейся 

электрической машины 

Электр өрісінің әсер ету аумағы Зона влияния электрического поля 

Электр өрісінің кернеулігі Напряженность электрического поля 

Электр релесінің дәлдік класы Класс точности электрического реле 

Электр релесінің әрекет ету уақыты Время срабатывания электрического 

реле 

Электр релесінің кіріс тізбегі Входная цепь электрического реле 

Электр релесінің шығыс тізбегі Выходная цепь электрического реле 

Электр сапасының төмендеуінен 

экономикалық шығын ( зиян, нұқсан) 

Экономический ущерб от снижения 

качества электрической энергии 

Электр станция энегоблогын біріншілік 

реттеу ауқымы 

Диапазон первичного регулирования 

электростанций, энергоблоков 

Электр станцияны біріншілік реттеу 

қуаты 

Мощность первичного регулирования 

электростанций 

Электр станцияның (қосақы станция) 

өзіндік мұқтаждығы (ӨМ) 

Собственные нужды электростанции 

(подстанции) (СН) 

Электр станцияның (қосалқы 

станцияның) бір сызықты сұлбасы 

Однолинейная схема электростанции 

(подстанции) 

Электр станцияның (қосалқы 

станцияның) принципиалды электрлік 

сұлбасы 

Принципиальная электрическая схема 

электростанции (подстанции) 

Электр станцияның базисті режимі 

( Базисті  режим ) 

Базисный режим электростанции 

( Базисный режим ) 

Электр станцияның маневрлі режимі Маневренный режим электростанции 

Электр станциясы Электростанция 

Электр станциясының(қосалқы 

станцияның) басқару қалқаны 

Щит управления электрической 

станции (подстанции) 

Электр сымы Электропроводка 

Электр сымы Электропроводка 

Электр сымы, баусым,жіпсым Шнур 

Электр техникалық  бұйымның 

(құрылығының) бұғатталуы 

Блокировка электротехнического 

изделия (устройства) 

Электр техникалық бұйым Изделие электротехническое 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) бос жүріс параметрлері 

Параметры холостого хода 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның Блокировка электротехнического 
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(құрылғының) бұғатталуы изделия (устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитөткізгіш полюсі 

Полюс магнитопровода 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитті өзекшесі 

Магнитный стержень 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитті өткізгіштігі 

Магнитопровод электротехнического 

изделия (устройства) 

Электр техникалық бұйымның магнитті 

емес саңлауы  

Немагнитный зазор 

электротехнического изделия 

Электр техникалық бұйымның орамасы Катушка обмотки электротехнического 

изделия  

Электр техникалық құрылғыдағы 

бұғаттау 

Блокирование в электротехническом 

устройстве 

Электр тізбегі Электрическая цепь 

Электр тізбегі графы Граф электрической цепи 

Электр тізбегі түйіспесінің дірілі Дребезг контакта электрической цепи 

Электр тізбегі түйіспесінің саңлауы Зазор контакта электрической цепи 

Электр тізбегіндегі өтпелі процесс Переходный процесс в электрической 

цепи 

Электр тізбегіндегі өтпелі процесс 

(үдеріс) 

Переходный процесс в электрической 

цепи 

Электр тізбегіндегі резонанс Резонанс в электрической цепи 

Электр тізбегінің ажырататын  

түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

размыкающий 

Электр тізбегінің ауытырып-қосатын 

түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

переключающий 

Электр тізбегінің бөлігі Участок электрической цепи 

Электр тізбегінің графасындағы негізгі 

контур 

Главный контур графа электрической 

цепи 

Электр тізбегінің диагностикасы Диагностика электрической цепи 

Электр тізбегінің коммутациясы Коммутация электрической цепи 

Электр тізбегінің көпірлі түйіспесі Контакт электрической цепи 

мостиковый 

Электр тізбегінің көпфазалы жүйесі Многофазная система электрических 

цепей 

Электр тізбегінің негізгі қимасы         

(графа электрической цепи) 

Главное сечение электрической цепи 

(графа электрической цепи) 

Электр тізбегінің резонансы Резонанс в электрической цепи 

Электр тізбегінің тармағы Ветвь электрической цепи 

Электр тізбегінің түйіні Узел электрической цепи 

Электр тізбегінің түйіні Узел электрической цепи 

Электр тізбегінің түйіспесі Контакт электрической цепи 

Электр тізбегінің тұйықтайтын 

түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

замыкающий 

Электр тізбегінің фаза жиілікті 

сипаттамасы 

Фазочастотная характеристика 

электрической цепи 

Электр тізбегінің элементі Элемент электрической цепи 

Электр тізбек пунктеріндегі кернеу 

деңгейі 

Уровень напряжения в пунктах 

электрической цепи 

Электр тізбектерінің тармақтары Ветвь электрической цепи 
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Электр тогы жиілігі Частота электрического тока 

Электр тогының көпфазалы жүйесі Многофазная система электрических 

токов 

Электр ток көзі Источник электрического тока 

Электр торабындағы (электр торап 

бөлігіндегі) ток өткізгіштік қабілеттің 

тапшылығы пайда болу қаупі 

Угроза возникновения дефицита 

пропускной способности электрической 

сети (участков электрической сети) 

Электр торабының өткізу қабілеттілігі Пропускная способность электрической 

сети 

Электр торабының түрленуі Преобразование электрической сети 

Электр торап элементін бір жақтан 

қоректендіру 

Питание элемента электрической сети 

одностороннее 

Электр торап элементін екі жақтан 

қоректендіру 

Питание элемента электрической сети 

двустороннее 

Электр шаруашылығына жауапты адам Ответственный за электрохозяйство 

Электр энергетика Электроэнергетика 

Электр энергетика нысандары Объекты электроэнергетики 

Электр энергетика нысанындағы 

кезекші жұмысшы                                       

(электр станциясы, қосалқы станция, 

тұтынушылардың энергия қабылдаушы 

қондырғысы) 

Дежурный работник объекта 

электроэнергетики (электрической 

станции, подстанции, 

энергопринимающей установки 

потребителей) 

Электр энергетикадағы басқарудың 

иерархиялық жүйесі 

Иерархические системы управления в 

электроэнергетике 

Электр энергетикалық жүйе 

жүктемесінің динамикалық 

сипаттамасы 

Динамическая характеристика нагрузки 

электроэнергетической системы 

Электр энергетикалық жүйедегі ұйытқу Возмущения в электроэнергетической 

системе 

Электр энергетикалық жүйелердегі 

өлшеу 

Измерения в электроэнергетических 

системах 

Электр энергия  сапасына жауаптылық 

шегі  

Граница ответственности за качество 

электроэнергии 

Электр энергия қабылдағышы Приемник электрической энергии 

Электр энергия қабылдағышы               

(Электр қабылдағыш) 

Приемник электрической энергии 

(Электроприемник) 

Электр энергия қабылдағышы 

(Электрқабылдағыш) 

Приемник электрической энергии 

(Электроприемник) 

Электр энергия көзі Источник электрической энергии  

Электр энергия көзі Источник электрической энергии 

Электр энергия параметрінің лездік 

мәні (лездік мән) 

Мгновенное значение параметра 

электрической энергии (мгновенное 

значение) 

Электр энергия сапасы Качество электрической энергии 

Электр энергия сапасы Качество электрической энергии 

Электр энергия сапасын басқару Управление качеством электрической 

энергии 

Электр энергия сапасын көрсеткіші Показатель качества электрической 

энергии 

Электр энергия сапасын талдау Анализ качества электрической энергии 
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Электр энергия сапасының нақты 

шамасы 

(сапаның  нақты шамасы) 

Норма качества электрической энергии                             

 (Норма качества) 

Электр энергия сапасының төмендуінен 

зиян келу 

Ущерб от снижения качества 

электрической энергии 

Электр энергия тұтынушысы Потребитель электрической энергии 

Электр энергия тұтынушысы Потребитель электрической энергии 

Электр энергия тұтынушысы   

(тұтынушы) 

Потребитель электрической энергии 

(Потребитель) 

Электр энергияның жартылай 

түрлендіргіші 

Полупроводниковый преобразователь 

электроэнергии 

Электр энергияның сапасын бақылау Контроль качества электрической 

энергии 

Электр энергияның түрленуі Трансформация электрической энергии 

Электр энергиясын түрлендіру Преобразование электрической энергии 

Электр энергиясының   сапасын 

бақылау (сапаны бақылау) 

Контроль качества электрической 

энергии (контроль качества) 

Электр энергиясының параметрі Параметр электрической энергии 

Электр энергиясының түрленуі Преобразование электрической энергии 

Электрдинамикалық реле Реле электродинамическое 

Электрдинамикалық реле Электродинамическое реле 

Электржылулық қондырғы (ЭҚ) Электротермическое оборудование 

(ЭТО) 

Электржылулық орнату Электротермическая установка 

Электрқондырғыны оперативті күтім 

көрсету 

Оперативное обслуживание 

электроустановки 

Электрқондырғының апатты режимі Аварийный режим электроустановки 

Электрқондырғының кернеу классы Класс напряжений 

электрооборудования 

Электрлендіру   Электрификация 

Электрлік  біріншілік реле Реле электрическое первичное 

Электрлік  жиілік айырымды реле Реле электрическое разности частот 

Электрлік  кедергі бағытталған реле Реле электрическое сопротивления 

направленное 

Электрлік  кернеу релесі Реле электрическое напряжения 

Электрлік  қосалқы станция (ҚC) Подстанция электрическая (ПС) 

Электрлік  көпфункциялы реле Реле электрическое 

многофункциональное 

Электрлік  логикалық реле Реле электрическое логическое 

Электрлік  максималды реле Реле электрическое максимальное 

Электрлік  минималды реле Реле электрическое минимальное 

Электрлік  өлшеу релесі Реле электрическое измерительное 

Электрлік  полярланған реле Реле электрическое поляризованное 

Электрлік  реактивті қуат релесі Реле электрическое реактивной 

мощности 

электрлік  сиымдылық Емкость электрическая 

Электрлік  ток релесі Реле электрическое тока 

Электрлік  токтың желілік тығыздығы Линейная плотность электрического 

тока 

Электрлік  толық кедергі релесі Реле электрическое полного 

сопротивления 
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Электрлік  уақыт ұстанымына тәуелді 

реле 

Реле электрическое измерительное с 

зависимой выдержкой времени 

Электрлік  уақыт ұстанымына тәуелсіз  

реле 

Реле электрическое измерительное с 

независимой выдержкой времени 

Электрлік айналатын машина Электрическая вращающаяся машина 

Электрлік аккумулятор Аккумулятор электрический 

Электрлік аппарат Аппарат электрический 

Электрлік беріктікке сенімділікке 

сынақтан өткізу 

Испытание на электрическую 

прочность 

Электрлік беріктілікке   сынақтан өткізу Испытание на электрическую 

прочность 

Электрлік вентиль Вентиль электрический 

Электрлік генератор Генератор электрический 

Электрлік диполь (заряд) Диполь электрический 

Электрлік екіншілік релесі Реле электрическое вторичное 

Электрлік жерге тұйықталу (жерге 

тұйықталу) 

Замыкание на землю электрическое 

(замыкание на землю) 

Электрлік жиілік релесі Реле электрическое частоты 

Электрлік жүйе Электроэнергетическая система 

Электрлік зарядтың желілік тығыздығы Линейная плотность электрического 

заряда 

Электрлік импульсі Импульс электрический 

Электрлік кәбіл Кабель электрический 

Электрлік кедергі релесі Реле электрическое сопротивления 

Электрлік кернеу көзі Источник электрического напряжения 

Электрлік конденсатор Конденсатор электрический 

Электрлік конденсатор сиымдылығы Емкость конденсатора электрическая 

Электрлік көрсету (нұсқаушы) реле Реле электрическое указательное 

Электрлік қуат бағытталған реле Реле электрическое направления 

мощности 

Электрлік қуат релесі  Реле электрическое мощности 

Электрлік машина білігі Вал электрической машины 

Электрлік өлшеу Измерения электрические 

электрлік өткізгіш сиымдылығы Емкость проводника электрическая 

Электрлік полярланбаған реле Реле электрическое неполяризованное 

Электрлік потециалдар айырымы Разность электрических потенциалов 

Электрлік реактор Реактор электрический 

Электрлік реле Реле электрическое 

Электрлік реле Электрическое реле 

Электрлік реле қайтуының 

мөлшерленген параметрі 

Нормируемый параметр возврата 

электрического реле 

Электрлік релені қоздыру Возбуждение электрического реле 

Электрлік реленің әрекет етпей 

қалуының  мөлшерленген параметрі 

Нормируемый параметр 

несрабатывания электрического реле 

Электрлік реленің әрекет ету (қайтымы) 

шамасының мәні  

Значение величины срабатывания 

(возврата) электрического реле 

Электрлік реленің әрекет ету уақыты Время срабатывания электрического 

реле 

Электрлік реленің әрекет етуі кезіндегі  

қозғалуы (жүруі)  

Трогание при срабатывании 

электрического реле 

Электрлік реленің әсер етуі Воздействующая величина 

электрического реле 
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Электрлік реленің импульсті түйіспесі Импульсный контакт электрического 

реле 

Электрлік реленің қайту уақыты Время возврата электрического реле 

Электрлік реленің қоздыру Возврат электрического реле 

Электрлік реленің қоздыру тізбегімен 

тұтынылатын қуаттың мөлшерленген 

мәні 

Нормируемое значение мощности, 

потребляемой цепью возбуждения 

электрического реле 

Электрлік реленің күйінің өзгеруі Изменение состояния электрического 

реле 

Электрлік реленің орындаушы бөлігі Исполнительная часть электрического 

реле 

Электрлік реленің уақыт ұстанымы Выдержка времени электрического реле 

Электрлік симметриялы құраушылар 

релесі 

Реле электрическое симметричных 

составляющих 

Электрлік статикалық реле Реле электрическое статическое 

Электрлік сым Провод электрический 

Электрлік сым Электрический провод 

Электрлік сынақтан өткізу Испытания электрические 

Электрлік тарату құрылғысының 

қосылысы (тарату құрылғысының 

қосылысы) 

Присоединение электрического 

распределительного устройства 

(присоединение распределительного 

устройства) 

Электрлік тарату пункті Электрический распределительный 

пункт 

Электрлік тесілу Пробой электрический 

Электрлік тесілу Электрический пробой 

Электрлік тізбек сұлбасы Схема электрической цепи 

Электрлік тізбекті коммутациялау Коммутация электрической цепи 

Электрлік ток бағытталған реле Реле электрическое направления тока 

Электрлік торап Электрическая сеть 

Электрлік түйіспе Электрический контакт 

Электрлік туынды реле Реле электрическое производной 

Электрлік тұйықтағыш релесі Реле электрическое шунтовое 

Электрлік уақыт релесі Реле электрическое времени 

Электрлік фазалар ығысу релесі Реле электрическое сдвига фаз 

Электрлік шам                                                

(шам) 

Электрическая лампа 

(Лампа) 

Электрмехмникалық реле Реле электромеханическое 

Электрод  Электрод 

электродинамикалық әрекет Действие электродинамическое  

электродинамикалық төзімділік Стоикость электродинамитческая  

Электромагнит Электромагнит 

Электромагнитті  бөгеу Электромагнитная помеха 

Электромагнитті  сынған толқын Волна преломленная электромагнитная 

Электромагнитті  шапшаң толқын Волна бегущая электромагнитная 

Электромагнитті ағытқыш Электромагнитный расцепитель 

Электромагнитті ажыратқыш Выключатель электромагнитный 

Электромагнитті жалғағыш Электромагнитная муфта 

Электромагнитті индукция Индукция электромагнитная 

Электромагнитті қалқа Электромагнитный экран 

Электромагнитті қоздырғыш Возбудитель электромашинный 
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Электромагнитті қоздырылатын 

машина 

Машина с электромагнитным 

возбуждением 

Электромагнитті реле Реле электромагнитное 

Электромагнитті реле Электромагнитное реле 

Электромагнитті сынақтан өткізу Испытания электромагнитные 

Электромагнитті шағылу                    

(шағылу) 

Электромагнитное излучение 

(Излучение) 

Электромагнитті энергия Электромагнитная энергия 

Электромагниттік бөгеулерден қорғау Защита от электромагнитных помех 

Электромеханикалық  реле Электромеханическое реле 

Электромеханикалық тесілу Пробой электромеханический 

Электромеханикалық тесілу Электромеханический пробой 

Электронды тізбек Электронная цепь 

Электронды шам Лампа электронная 

Электронды шам Электронная лампа 

Электростанцияның (қосалқы 

станцияның) екіншілік тізбегі 

Вторичные цепи электростанции 

(подстанции) 

Электростанцияның (қосалқы 

станцияның, электр торабының) 

мнемоникалық сұлбасы  

 

Мнемоническая схема электростанции 

(подстанции, электрической сети) 

Электростанцияның орнатылған 

қуатынын қолдану көрсеткіші                                       

(қолданыс көрсеткіші) 

Показатель использования 

установленной мощности 

электростанции 

(Показатель использования) 

Электростартер Электростартер 

Электростатикалық  разряд Разряд электростатический 

Электростатикалық индукция Индукция электростатическая 

Электротехналогиялық персонал Персонал электротехнологический 

Электротехникалық  бұйымның 

(құрылғының) шықпасы 

Вывод электротехнического изделия 

(устройства) 

Электротехникалық  бұйымның 

қалыпты емес жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Ненормальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық  бұйымның 

қалыпты жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Жұмысшы режим 

Нормальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования)        Рабочий 

режим 

Электротехникалық  бұйымның 

номиналды жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Номинальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның  өтпелі 

режимі (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

 

Переходный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 
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Электротехникалық бұйымның 

(құрылғы) магнит сымы 

Магнитопровод электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғы, қондырғының) асқын 

жүктелуі 

Перегрузка электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) асқын тогы 

Сверхток в электротехническом 

изделии (устройстве) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) орамасы 

Катушка обмотки электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) өзекшесі 

Сердечник электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) фазасы 

Фаза электротехнического изделия 

(устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) бос жүріс режимі 

Режим холостого хода 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) эксплуатциялау 

(пайдалану, қолдану) шарты 

Условия эксплуатации 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) қалыптасқан 

жұмыс режимі 

Установившийся режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық емес персонал Персонал неэлектротехнический 

Электротехникалық құрылғының 

сыртқы сипаттамасы 

Внешняя характеристика 

электротехнического устройства 

Электротехникалық персонал Персонал электротехнический 

Электротехнологиялық құралдың 

(құрылғының)   қосымша тізбегі 

(Қосымша тізбек) 

Вспомогательная цепь 

электротехнического изделия 

(устройства) 

(Вспомогательная цепь) 

Электрохимиялық тесілу Электрохимический пробой 

Электрстатикалық индукция Электростатическая индукция 

Электрстатикалық өріс Электростатическое поле 

  Электрстатикалық разряд Электростатический разряд 

Электртехникалық  құрылғыдағы 

бұғаттау 

Блокирование в электротехническом 

устройстве 

Электртехникалық бұйым Электротехническое изделие 

Электртехникалық бұйымның 

(құрылғының) бұғауы 

Ярмо электротехнического изделия 

(устройства) 

Электртехникалық бұйымның 

(құрылғының) параметрінің номиналды 

мәні 

Значение параметра 

электротехнического изделия 

(устройства) номинальное 

Электртехникалық құрылғы Электротехническое устройство 

Эмалдік оқшаулама Эмалевая изоляция 

Эмальді оқшаулама Изоляция эмалевая 

Эмальді сым Провод эмалированный 

Эмальді сым (Эмальсым) Эмалированный провод 

(Эмальпровод) 



69 

 

Энегия жүйедегі қуат тапшылығы Дефицит мощности в энергосистеме 

Энегия жүйедегі электр энергиясының 

тапшылығы 

Дефицит электроэнергии 

энергосистемы 

Энергетикадағы энергия көздері Источники энергии в электроэнергетике 

Энергетикалық тепе-теңдік (Энергия 

тепе-теңдік) 

Энергетический баланс (Энергобаланс) 

Энергия бойынша аккумулятордың 

беруі (энергия беруі) 

Отдача аккумулятора по энергии  

(отдача энергии) 

Энергия жабдықтау жүйесінде кернеуді 

қалпына келтіру 

Восстановление напряжения в системе 

электроснабжения 

Энергия жабдықтау жүйесінде кернеуді 

қалпына келтіру 

Время восстановления 

электроснабжения потребителей, 

среднее 

Энергия жабдықтау келісімі Договор энергоснабжения 

Энергия жабдықтау мекемесімен 

берілетін және абанентпен 

тұтынылатын  электр энергия көлемі 

Количество энергии, поданной 

энергоснабжающей организацией и 

использованной абонентом 

Энергия жабдықтау мекемесімен 

берілетін электр энергия сапасы 

Качество энергии, подаваемой 

энергоснабжающей организацией 

Энергия жабдықтауды  әртараптандыру Диверсификация энергоснабжения 

Энергия жүйе жұмысын жедел 

жоспарлау 

Оперативное планирование работы 

энергосистемы 

Энергия жүйе иелігіндегі қуат 

тапшылығы 

Дефицит располагаемой мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйе қуатының апатты режимі 

( Апатты резерв )  

Аварийный режим мощности 

энергосистемы 

( Аварийный резерв ) 

Энергия жүйе қуатының жөндеулік 

қоры           ( қуаттың жөндеулік қоры ) 

Ремонтный резерв мощности 

энергосистемы 

(Ремонтный резерв мощности) 

 Энергия жүйе қуатының қолданыстық 

қоры  (дайын қор)                  

(Қолданыстық қуат қоры) 

Эксплуатационный резерв мощности 

энергосистемы 

(Эксплуатационный резерв мощности) 

Энергия жүйе қуатының қосылмаған 

резерві 

Невключенный резерв мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйе қуатының теңдігі Баланс мощности энергосистемы 

Энергия жүйе қуатының толық резерві 

(қуаттың толық резерві) 

Полный резерв мощности 

энергосистемы 

(Полный резерв мощности) 

Энергия жүйе режимінің тұрақтылық 

қоры 

Запас устойчивости режима 

энергосистем 

Энергия жүйе тұрақтылығы 

(орнықтылығы) бұзылуын тоқтату 

(ТБТА) автоматикасы 

Автоматика предотвращения 

нарушения устойчивости (АПНУ) 

энергосистемы 

Энергия жүйе электр энергиясының 

теңдігі 

Баланс электроэнергии энергосистемы 

Энергия жүйе элементінің дайындығы Готовность элемента энергосистемы 

Энергия жүйедегі  статикалық 

тұрақтылықтың қоры 

Запас статической устойчивости 

энергосистемы 
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Энергия жүйедегі активті қуатты 

екіншілік реттеу 

Вторичное регулирование активной 

мощности в энергосистеме 

Энергия жүйедегі апат Авария в энергосистеме 

Энергия жүйедегі жиілік көшкіні Лавина частоты в энергосистеме 

Энергия жүйедегі жиілік көшкіні Лавина частоты в энергосистеме 

Энергия жүйедегі жұмыс 

тұрақтылығының орташа қалпына келу 

уақыты 

Время восстановления устойчивости 

работы энергосистемы, среднее 

Энергия жүйедегі қауіпті кернеу  Критическое напряжение в 

энергосистеме 

Энергия жүйедегі кернеу көшкіні Лавина напряжения в энергосистеме 

Энергия жүйедегі кернеу көшкіні Лавина напряжения в энергосистеме 

Энергия жүйедегі қуат тапшылығы Дефицит мощности энергосистемы 

Энергия жүйедегі тербелу режимі Режим качаний в энергосистеме 

Энергия жүйедегі электр энергия 

теңгерімі 

Баланс электроэнергии энергосистемы 

Энергия жүйедегі электр энергиясының 

тапшылығы пайда болу қаупі  

Угроза возникновения дефицита 

электрической энергии в энергосистеме 

Энергия жүйені диспетчерлік басқару Диспетчерское управление 

энергосистемой 

Энергия жүйені жедел- диспетчерлік 

басқару  

Оперативно-диспетчерское управление 

энергосистемой 

Энергия жүйенің  аралас максимум 

жүктемесі 

Совмещенный максимум нагрузки 

энергосистемы 

Энергия жүйенің  қалыптасқан жұмыс 

режимі                                                                    

(Энергия жүйенің қалыптасқан                   

режимі ) 

Установившийся режим работы 

энергосистемы     (Установившийся 

режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің  қалыпты жұмыс 

режимі 

(Энергия жүйенің  қалыпты режимі) 

Нормальный режим работы 

энергосистемы 

(Нормальный режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің автоматты бөлінуі 

(жүйенің автоматты бөлінуі) 

Автоматическое разделение 

энергосистемы (автоматическое 

деление системы) 

Энергия жүйенің асинхронды жұмыс 

режимі 

(Энергия жүйенің асинхронды режимі) 

Асинхронный режим работы 

энергосистемы 

(Асинхронный режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің бөлінуі Деление энергосистемы 

Энергия жүйенің динамикалық 

тұрақтылығы 

Динамическая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің есептік қуат резерві  

(қуаттың есептік резерві) 

Расчетный резерв мощности 

энергосистемы (Расчетный резерв 

мощности) 

Энергия жүйенің жүйе аралық 

байланысы (жүйе аралық байланыс) 

Межсистемная связь энергосистем 

(Межсистемная связь) 

Энергия жүйенің жүктемелік қуат 

резерві 

Нагрузочный резерв мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйенің жұмыс сенімділігі Надежность работы энергосистемы 

Энергия жүйенің қауіпсіз атқарылуы Безопасное функционирование 

энергосистемы 

Энергия жүйенің келешекті үлгісі Перспективная модель энергосистемы 
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Энергия жүйенің қорытынды 

тұрақтылығы 

Результирующая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің қосылған  қуат резерві 

(Қосылған қуат резерві) 

Включенный резерв мощности 

энергосистемы 

(Включенный резерв мощности) 

Энергия жүйенің қосылған қуаты Включенная мощность энергосистемы 

Энергия жүйенің максимум жүктемесі Максимум нагрузки энергосистемы 

 Энергия жүйенің минимум жүктемесі Минимум нагрузки энергосистемы 

Энергия жүйенің өтпелі режимі Переходный режим работы 

энергосистемы 

Энергия жүйенің статикалық 

орнықтылығы 

Статическая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің теңгерімі  Баланс мощности энергосистемы 

Энергия жүйенің тұрақтылығы Устойчивость энергосистемы 

Энергия жүйенің тұрақтылық аймағы Область устойчивости энергосистемы 

Энергия жүйенің тұрақтылық аумағы Область устойчивости энергосистемы 

Энергия жүйенің электрлік бөлігі Электрическая часть энергосистемы 

Энергия қондырғының  (қондырғылар 

тобы)                                                        

максимум жүктемесі 

Жүктеменің аса жоғары мәні (жүктеме 

шегі)                                        

Максимум нагрузки энергоустановки 

(группы установок)                                       

Пик нагрузки 

Энергия тасымалдағышты 

аккумуляциялау (шоғырлау,жинау) 

Аккумулирование энергоносителя 

Энергия тасымалмалдағыштарды 

әртараптандыру 

Диверсификация энергоносителей 

энергия теңгерімі Баланс энергии (мощности) 

Энергия тұтыну бойынша ауысым 

коэффициенті  

Коэффициент сменности по 

энергопотреблению 

Энергиямен жабдықтау                         

(Электрожабдықтау) 

Энергоснабжение 

(Электроснабжение) 

Энергиямен жабдықтау жүйесі Система энергоснабжения 

(электроснабжения) 

Энергоаудан Энергорайон 

якорь Якорь 
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Y -образная муфта Y –тәріздес жалғағыш 

Абонент энергоснабжающей 

организации (Абонент) 

Электр жабдықтаушы мекеменің 

абоненті (тұтынушысы) 

Абсолютная диэлектрическая 

восприимчивость 

Абсалютті диэлектрлік қабылдау 

Аварийная сигнализация Апатты дабыл соғу 

Аварийно допустимый переток 

мощности в сечении сети 

Торап қимасындағы апатты рұқсатты 

қуат ағыны 

Аварийное отключение Апатты сөну 

Аварийный режим мощности 

энергосистемы 

( Аварийный резерв ) 

Энергия жүйе қуатының апатты 

режимі 

( Апатты резерв )  

Аварийный режим работы 

электроагрегата (электростанции) 

Электр агрегаттың  (электр 

станциялардың) апатты жұмыс режимі 

Аварийный режим трансформатора Трансформатордың апатты режимі 

Аварийный режим электроустановки Электрқондырғының апатты режимі 

Авария в энергосистеме Энергия жүйедегі апат 

Автоматизированная система Автоматтандырылған жүйе 

Автоматизированная система контроля Бақылаудың автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированное рабочее место Автоматтандырылған жұмыс орны 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления 

Диспечерлік бақылаудың 

автоматтандырылған жүйесі 

Автоматика ликвидации асинхронного 

режима (АЛАР) 

Асинхронды режимді жою 

автоматикасы (АРЖА) 

Автоматика ограничения перегрузки 

оборудования 

Қондырғыны асқын жүктелуден 

шектеу автоматикасы 

Автоматика предотвращения 

нарушения устойчивости (АПНУ) 

энергосистемы 

Энергия жүйе тұрақтылығы 

(орнықтылығы) бұзылуын тоқтату 

(ТБТА) автоматикасы 

Автоматика регулирования частоты и 

активной мощности 

Активті қуат және жиілікті реттеу 

автоматикасы 

Автоматическая синхронизация 

генераторов 

Генераторлардың автоматты 

синхронизациясы 

Автоматическая система контроля Автоматты бақылау жүйесі 

Автоматическая частотная разгрузка 

(АЧР) 

Автоматты жиілікті  түсіру (АЖТ) 

Автоматический выключатель Автоматты ажытарқыш 

Автоматический выключатель Автоматты ажыратқыш 

Автоматический осциллограф 

(регистратор аварийных ситуаций) 

Автоматты осциллограф (апатты 

жағдайлар тіркегіші) 

Автоматический регулятор 

возбуждения сильного действия 

Әсер етуі күшті қоздырудың автоматты 

реттегіші 

Автоматическое включение резервного 

питания и оборудования (АВР) 

Резервті қоректі және қондырғыны 

автоматты қосу (РАҚ) 

Автоматическое ограничение 

повышения напряжения 

Кернеу артуын автоматты шектеу 

Автоматическое ограничение 

повышения частоты 

Жиілік артуын автоматты шектеу 

Автоматическое ограничение снижения 

напряжения 

Кернеу түсуін автоматты шектеу 

Автоматическое ограничение снижения Жиілік  түсуін автоматты шектеу 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2676/%D0%90%D0%A7%D0%A0
http://commercial_electric_power.academic.ru/2665/%D0%90%D0%92%D0%A0
http://commercial_electric_power.academic.ru/2665/%D0%90%D0%92%D0%A0
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частоты 

Автоматическое повторное 

включение,АПВ 

Автоматты қайта қосу (АҚҚ) 

Автоматическое предотвращение 

нарушения устойчивости (АПНУ) 

Тұрақтылық бұзылуын автоматты 

тоқтату (ТБАТ) 

Автоматическое разделение 

энергосистемы (автоматическое 

деление системы) 

Энергия жүйенің автоматты бөлінуі 

(жүйенің автоматты бөлінуі) 

Автоматическое регулирование 

возбуждения (АРВ) 

Қоздыруды автоматты реттеу (ҚАР) 

Автоматическое регулирование 

напряжения и реактивной мощности 

Реактивті қуат және кернеуді 

автоматты реттеу 

Автоматическое регулирование частоты 

и активной мощности (АРЧМ) 

Активті қуатты және жиілікті 

автоматты реттеу (ҚЖАР) 

Автотрансформатор Автотрансформатор 

Автотрансформатор Автотрансформатор 

Автотрансформатор силовой 

трехобмоточный 

Үш орамды күшті автотрансформатор 

Агрегат бесперебойного питания Бұзылусыз қоректендіру агрегаты 

Агрегат генерирующий маневренный Маневрлі өндіруші агрегат 

Агрегат генерирующий пиковый Шекті өндіруші агрегат 

Агрегат преобразования частоты Жиілікті түрлендіру агрегаты 

Агрегат преобразования частоты Жиілікті түрлендіру агрегаты 

Агрегат трансформаторный силовой Күштік трансформаторлы агрегат 

Адаптивное АПВ Бейімделгіш ҚҚА 

Аккумулирование энергоносителя Энергия тасымалдағышты 

аккумуляциялау (шоғырлау,жинау) 

Аккумулятор Аккумулятор 

Аккумулятор электрический Электрлік аккумулятор 

Аккумуляторная батарея Аккумуляторлық  батарея 

Аккумуляторная батарея 

общестанционная 

Жалпы станциялық аккумуляторлық 

батарея 

Активная цепь Активті тізбек 

Активное состояние готовности к 

работе 

Жұмысқа дайындықтың активті күйі 

Активный диэлектрик Активті диэлектрик 

Амплитуда синусоидальной 

электрической величины 

Синусоидалы электрлік шаманың 

амплитудасы 

Амплитудная модуляция напряжения Кернеудің амплитудалық модульдеу 

Амплитудная характеристика Амплитудалық сипаттама 

Амплитудно-частотная характеристика 

(электрической цепи) 

Амплитуда-жиіліктік сипаттамасы 

(электр тізбегінің) 

Анализ  талдау 

Анализ видов, последствий и 

критичности отказов 

Істен шығудың қысаңдылығы және 

салдары түрлерін  талдау 

Анализ качества электрической энергии Электр энергия сапасын талдау 

Аналого-цифровой преобразователь Аналогты-цифрлі преобразователь 

анкер қарнақы 

Анкерные опоры Анкерлік (қарнақы) тірек 

Анод Анод  

Апериодическая составляющая тока 

короткого замыкания в 

Электр   қондырғыдағы  қысқа 

тұйықталу тогының аперодикалық 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2667/%D0%90%D0%9F%D0%92
http://commercial_electric_power.academic.ru/2669/%D0%90%D0%A0%D0%92
http://commercial_electric_power.academic.ru/2669/%D0%90%D0%A0%D0%92
http://commercial_electric_power.academic.ru/2671/%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%9C
http://commercial_electric_power.academic.ru/2671/%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%9C
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электроустановке құраушысы 

Апериодическая составляющая 

электрического тока 

Электр   тогының аперодикалық 

құраушысы 

Аппарат бесконтактный 

коммутационный 

Коммутациялық түйіспесіз аппарат 

Аппарат коммутационный Коммутациялық аппарат 

Аппарат электрический Электрлік аппарат 

арматура арқау,арматура 

Арматура изолятора Оқшаулағыш арматурасы 

Арматура изолятора Оқшаулатқыш арқауы 

Арматура осветительная Жарықтандыру арқауы 

Асинхронная машина Асинхронды машина 

Асинхронная машина с 

короткозамкнутым ротором 

( Короткозамкнутая машина ) 

Қысқа тұйықталған роторлы  

асинхронды машина 

( Қысқа тұйықталған машина ) 

Асинхронная машина с фазным 

ротором 

(Машина с фазным ротором) 

Фазалық роторлы асинхронды машина 

(Фазалық роторлы машина) 

Асинхронный двигатель Асинхронды қозғалтқыш 

Асинхронный режим работы 

энергосистемы 

(Асинхронный режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің асинхронды жұмыс 

режимі 

(Энергия жүйенің асинхронды режимі) 

Базисная величина Базисті , орнықты шама 

Базисный режим электростанции 

( Базисный режим ) 

Электр станцияның базисті режимі 

( Базисті  режим ) 

бак Бак, сұйыққойма, сұйықсауыт, ыдыс 

Бак аккумулятора Аккумулятордың сұйыққоймасы 

Бак аккумулятора Аккумулятор ыдысы 

Бак трансформатора Трансформатордың  сұйыққоймасы 

Бак трансформатора Трансформатор ыдысы 

Баланс  Теңгерім, баланс 

Баланс мощности энергосистемы Энергия жүйе қуатының теңдігі 

Баланс мощности энергосистемы Энергия жүйенің теңгерімі  

Баланс электроэнергии энергосистемы Энергия жүйе электр энергиясының 

теңдігі 

Баланс электроэнергии энергосистемы Энергия жүйедегі электр энергия 

теңгерімі 

Баланс энергии (мощности) энергия теңгерімі 

балансировка Теңгеру,теңестіру,тепе-теңдің 

Балласт балласт 

Балластное сопротивление Балластық кедергі 

Баллон герметизированного 

магнитоуправляемого контакта 

Магнитпен басқарылатын түйіспенің  

қымталанған баллоны 

бандаж құрсау 

барашка қосқұлақ 

Безопасное расстояние Қауіпсіз қашықтық 

Безопасное сверхнизкое напряжение Қауіпсіз аса төмендетілген кернеу 

Безопасное функционирование 

энергосистемы 

Энергия жүйенің қауіпсіз атқарылуы 

Безопасность производственного 

процесса 

Өндірістік процесстің қауіпсіздігі 

Безопасные условия труда Қауіпсіз еңбек шарты 
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(Безопасность труда) (Еңбек қауіпсіздігі) 

Безопасный разделительный 

трансформатор 

Қауіпсіз бөлетін трансформатор 

Безотказность Үздіксіз,тоқтаусыз,бұзылусыз 

Бестоковая пауза при АПВ АҚҚ  кезіндегі токсыз үзіліс 

биметалл Қосқабат металл 

бинарный Жұптас, бинарлы 

Биполярная линия постоянного тока Тұрақты токтың биполярлы желісі 

битум Таушайыр, битум 

Блок визуальной информации Көзкөрімді ақпараттың блогы 

Блокирование в электротехническом 

устройстве 

Электртехникалық  құрылғыдағы 

бұғаттау 

Блокирование в электротехническом 

устройстве 

Электр техникалық құрылғыдағы 

бұғаттау 

блокировка Бұғаттау, құлыптау,құрсаулау? 

Блокировка электротехнического 

изделия (устройства) 

Электр техникалық  бұйымның 

(құрылығының) бұғатталуы 

Блокировка электротехнического 

изделия (устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) бұғатталуы 

Блок-станция Блок-станция 

бобышка бөбешік 

Бригада Бригада  

Броня Сауыт, темір сауыт, жабын, орам сауыт 

Броня технологическая Технологиялық  темірсауыт 

Броня кабеля Кәбіл темірсауыты 

Броня функциональная Атқарушылық сауыт 

Брызгозащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Брызгонепроницаемое 

электротехническое изделие 

Сұйық шашырамдардан қорғалған 

электротехниклық құралдар 

(электротехникалық  құрылғы электр 

қондырғылар) 

Шашырамдар өтпейтін 

электротехникалық құралдар 

бугель шен 

Бумажная изоляция Қағаз оқшаулама 

буртик буылтық 

Быстродействующее автоматическое 

повторное включение (БАПВ) 

Жылдамәрекетті автоматты қайта қосу 

(ЖАҚҚ) 

быстротадействия жылдамәректтілік 

вал білік 

Вал электрической машины Электрлік машина білігі 

Варистор Варистор 

Варистор Варистор 

ввод Кірме, енгізу, қосу 

Ввод (вход, входной зажим) Кіріс  (кіріс, кіріс қысқыш) 

Ввод в работу линии электропередачи и 

оборудования из ремонта по аварийной 

готовности 

Апаттық дайындығы бойынша электр 

беріліс желісімен қондырғыны жөндеу 

жұмысынан кейін жұмысқа қосу 

Вводное устройство Кіріс  құрылғылары 

Вебер-амперная характеристика Вебер-амперлік сипаттама 

Ведомость документов для ремонта Жөндеу жұмысына  

веер желпуіш 

Веерное отключение Тарамды өшірілу 
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веерный Тарамды, желпуішті 

Вектор Пойнтинга Пойнтинг векторы (бағыты) 

Векторная диаграмма Векторлы диаграмма 

Величина небаланса активной 

мощности области регулирования 

Реттеу саласындағы активті қуат 

теңсіздігінің шамасы 

Величина небаланса активной 

мощности синхронной зоны 

Синхронды аймақтың активті қуат 

теңсіздігінің шамасы 

вентиль шұра 

вентиль Шұра, вентиль  

Вентиль тиристорный силовой 

высокого напряжения 

Жоғарғы кернеулі күштік тиристорлы 

вентилі 

Вентиль электрический Электрлік вентиль 

Вероятность безотказной работы Тоқтаусыз жұмыс ықтималдылығы 

Вероятность безотказной работы Бұзылусыз жұмыс ықтималдығы 

Вероятность восстановления Қалпына келу ықтималдылығы 

Вероятность восстановления 

посредством управления режимом 

Режимді басқару арқылы қалпына 

келтіру ықтималдылығы 

Вероятность восстановления путем 

технического обслуживания и/или 

ремонта 

Техникалық қызмет көрсету 

және/немесе жөндеу жолы арқылы 

қалпына келтіру ықтималдылығы 

Вероятность надежной работы, 

интегральная 

Интегралды сенімді жұмыс 

ықтималдылығы 

Вероятность ограничения нагрузки Жүктемені шектеу ықтималдылығы 

Вероятность потери нагрузки Жүктеме шығыны ықтималдылығы 

Вероятность работоспособного 

состояния 

Жұмысқа қабылетті жағдайдың 

ықтималдылығы 

Вероятность успешного перехода на 

резерв 

Резервке сәтті өтудің ықтималдылығы 

версия нұсқа 

верстак шеберүстел 

вертель істік 

Верхолазные работы Жоғарыға шығып жасалатын 

жұмыстары 

Ветвь электрической цепи Электр тізбектерінің тармақтары 

Ветвь электрической цепи Электр тізбегінің тармағы 

Взрывобезопасное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Жарылысқа қауіпсіз 

электротехникалық құрал  

(электротехникалық  құрылғы электр 

қондырғылар) 

Взрывобезопасность Жарылыс қауіпсіздігі 

Взрывозащищенное 

электрооборудование 

Атылудан қорғалған электр 

қондырғылар 

Взрывозащищенное 

электротехническое изделие 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

Жарылыстан қорғалаған  

электротехникалық құрал 

(электротехникалық  құрылғы электр 

қондырғылар) 

Взрывонепроницаемая оболочка Атылу өтімділігі жоқ қабықша 

Вибрация проводов Сымдар дірілі 

Вид отказа Істен шығу түрі 

Визуальный  Көзкөрімді, көрнекі  

вилка ашауыз 

винт бұрама 
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вкладыш ішпек 

Включение синхронной машины без 

контроля синхронизма 

Синхронизмді бақылаусыз синхронды 

машинаны қосу 

Включенная мощность энергосистемы Энергия жүйенің қосылған қуаты 

Включенный резерв мощности 

энергосистемы 

(Включенный резерв мощности) 

Энергия жүйенің қосылған  қуат 

резерві 

(Қосылған қуат резерві) 

Влажные помещения Ылғал ғимаратлер 

Внезапный отказ Кенеттен, аяқасты істен шығу 

Внеочередная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс ережесі мен мөлшерін тексеру 

үшін кезектен тыс тексеру 

Внешняя характеристика 

электротехнического устройства 

Электротехникалық құрылғының 

сыптқы сипаттамасы 

Водно-распределительное устройство Кіріс-таратушы құрылғылар 

Водозащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Водонепроницаемое ... 

Судан қорғалған электротехникалық 

құрал (электротехникалық  құрылғы 

электр қондырғылар) 

Су өтпейтін..... 

водораздел Жон (су айырымы) 

Воды грунтовые Ыза су 

Возбудитель Қоздырғыш 

Возбудитель постоянного тока Тұрақты ток қоздырғышы 

Возбудитель электромашинный Электромагнитті қоздырғыш 

Возбуждение вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электр машинаны қоздыру 

Возбуждение гидрогенератора Генераторды қоздыру 

Возбуждение трансформатора Трансформаторды қоздыру 

Возбуждение турбогенератора Турбогенераторды қоздыру 

Возбуждение электрического реле Электрлік релені қоздыру 

Возврат коммутационного аппарата Коммутациялық аппараттың қайтуы 

Возврат коммутационного аппарата Коммутациялық аппараттың қайтуы 

Возврат электрического реле Электрлік реленің қоздыру 

Воздействующая величина 

электрического реле 

Электрлік реленің әсер етуі 

Воздушная линия электропередачи 

(ВЛ) 

Әуе электр беру желісі  (ӘЖ) 

Воздушный промежуток между фазами Фаза арасындағы ауа аралығы 

Воздушный промежуток между фазами 

и землей 

Фаза мен жер арасындағы ауа аралығы 

Воздушный трансформатор Ауалы, құрғақ  трансформатор 

Возмущение ұйытқу 

Возмущение по живучести предельное Шекті өміршеңдік бойынша ұйытқу 

Возмущения в электроэнергетической 

системе 

Электр энергетикалық жүйедегі 

ұйытқу 

Возобновляемые источники энергии Жаңартылған энергия көздері 

Волна бегущая электромагнитная Электромагнитті  шапшаң толқын 

Волна преломленная электромагнитная Электромагнитті  сынған толқын 

Волна прямая (падающая) 

электромагнитная 

Тура (түсетін) электромагнитті  толқын 

Волна стоячая электромагнитная Тұрақталған электромагнитті толқын 

Волновод Толқынарна  

Волновое сопротивление среды Ортаның толқындық кедергісі 
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Волнолом  Толқын тосқы 

Волокно оптическое Талшықты оптикалық 

Вольт-амперная характеристика Вольт-амперлік  сипаттама 

Восстанавливаемость Қалпына келу 

Восстанавливаемый объект Қалпына келетін объект 

Восстановление Қалпына келтіру 

Восстановление нагрузки Жүктемені қалпына келтіру 

Восстановление напряжения Кернеуді қалпына келтіру 

Восстановление напряжения в системе 

электроснабжения 

Энергия жабдықтау жүйесінде 

кернеуді қалпына келтіру 

Восстановление объекта Нысанның қалпына келуі 

Вращающаяся электрическая машина  Айналатын электрлік машина 

Вращающееся магнитное поле Айналатын магниттік өріс 

Временное перенапряжение Уақытша асқын кернеу 

Время включения коммутационного 

аппарата 

Коммутациялық аппараттың қосылу 

уақыты 

Время возврата электрического реле Электрлік реленің қайту уақыты 

Время восстановления Қалпына келу уақыты 

Время восстановления Қалпына келу уақыты 

Время восстановления среднее Орташа қалпына келу уақыты 

Время восстановления устойчивости 

работы энергосистемы, среднее 

Энергия жүйедегі жұмыс 

тұрақтылығының орташа қалпына келу 

уақыты 

Время восстановления 

электроснабжения потребителей, 

среднее 

Энергия жабдықтау жүйесінде 

кернеуді қалпына келтіру 

Время восстановления, гамма-

процентное 

Гамма-пайыздық қалпына келу уақыты 

Время действия защиты от замыкания 

на землю 

Жерге тұйықталудан қорғаныстың 

әрекет ету уақыты 

Время действия устройства РЗА 

(релейной защиты и автоматики) 

РҚА құрылғысының (релелік қорғаныс 

және автоматика) әрекет ету уақыты 

Время замыкания Тұйықталу уақыты 

Время локализации отказа 

функционирования, среднее 

Атқарудың істен шығуын орташа 

оқшауландыру уақыты 

Время отключения аппарата полное Аппараттың толық өшу уақыты 

Время отключения замыкания Тұйықталудың өшу уақыты 

Время перерыва электроснабжения 

максимально допустимое 

Электр жабдықтаудың максималды 

рұқсатты үзіліс уақыты 

Время срабатывания электрического 

реле 

Электрлік реленің әрекет ету уақыты 

Время срабатывания электрического 

реле 

Электр релесінің әрекет ету уақыты 

Время среза импульса напряжения Кернеу импулсін  кесу (үзіп тастау) 

уақыты 

Вспомогательная обмотка Қосымша, көмекші орам 

Вспомогательная цепь низковольтного 

комплектного устройства (НКУ) 

Төменгі кернеулі комплекті 

құрылғының  қосымша тізбегі 

Вспомогательная цепь 

электротехнического изделия 

(устройства) 

(Вспомогательная цепь) 

Электротехнологиялық құралдың 

(құрылғының)   қосымша тізбегі 

(Қосымша тізбек) 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost14781.html
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вставка Қыстырма,ендірме,қондырма, салғы, 

Вставка постоянного тока (ВПТ) Тұрақты ток тағайыншамасы (ТТТ) 

Встроенная подстанция Кіріктірілген  қосалқы станция  

( ғимараттың  жарты бөлігіне 

орналасқан  электрлік қосалқы 

станциясы) 

встроенный Кіріктірілген, ендірілген, іштетілген 

Встроенный трансформатор Кіріктірілген трансформатор 

 (тұрмыстық құралдың немесе арнайы 

бағытталған қондырғының ішіне 

жинақталған трансформатор) 

Вторичная обмотка (трансформатора 

напряжения) 

Екіншілік орам 

(кернеу трансформаторы) 

Вторичная обмотка (трансформатора 

твока) 

Екіншілік орам 

(ток трансформаторы) 

Вторичная обмотка трансформатора Трансформатордың  екіншілік орамы 

Вторичная цепь Екіншілік тізбек 

Вторичное напряжение 

(трансформатора напряжения) 

Екіншілік кернеу 

(кернеу трансформаторы) 

Вторичное регулирование активной 

мощности в энергосистеме 

Энергия жүйедегі активті қуатты 

екіншілік реттеу 

Вторичные цепи электростанции 

(подстанции) 

Электростанцияның (қосалқы 

станцияның) екіншілік тізбегі 

Вторичный ток (трансформатора тока) Екіншілік ток 

(ток трансформаторы) 

Вход Кіріс 

вход Кіру,кіріс 

Входная величина (электрической 

цепи) 

Кіріс (электр тізбегінің) шама  

Входная функция (электрической цепи) Кіріс (электр тізбегінің) функция 

Входная цепь электрического реле Электр релесінің кіріс тізбегі 

Вхождение в синхронизм синхронной 

машины 

Синхронды машинаның синхронизмге 

кіруі 

Выборочное испытание Таңдалмалы сынақтан өткізу 

вывод шықпа 

Вывод (ввод) коммутационного 

аппарата 

Коммутациялық  аппараттың шықпасы 

(кірісі) 

Вывод (электрической цепи) Шықпасы (электр тізбегінің) 

Вывод высокого напряжения Жоғарғы кернеу шығысы 

Вывод коммутационного аппарата Коммутациялық аппараттың шығысы 

Вывод электротехнического изделия 

(устройства) 

Электротехникалық  бұйымның 

(құрылғының) шықпасы 

Вывод электротехнического изделия 

(устройства) (Вывод) 

Элекиротехникалық бұйымның 

шығысы (құрылғының) (Шығыс) 

Выдержка времени электрического реле Электрлік реленің уақыт ұстанымы 

выемка Ойынды (ор) 

Выключатель Ажыратқыш 

Выключатель Ажыратқыш 

Выключатель (переключатель) путевой Жолдық  (ауыстырып қосқыш) 

ажыратқыш 

Выключатель автоматический 

токоограничивающий 

Ток шектегіш автоматты ажыратқыш 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST77462001Transformator.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13941
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13941


80 

 

Выключатель баковый Бакты (сұйық қоймалы) ажыратқыш 

Выключатель вакуумный Вакуумды ажыратқыш 

Выключатель воздушный Ауалы ажыратқыш 

Выключатель газовый Газды ажыратқыш 

Выключатель кнопочный  Батырмалы ажыратқыш 

Выключатель линейный Желілік ажыратқыш 

Выключатель масляный Майлы ажыратқыш 

Выключатель нагрузки Жүктеме ажыратқышы 

Выключатель нагрузки Жүктеме ажыратқышы 

Выключатель секционирующий Секциялаушы ажыратқыш 

Выключатель токоограничивающий Ток шектегіш ажыратқыш 

Выключатель трансформаторный Трансформатор ажыратқышы 

Выключатель шиносоединительный Шина жалғағыш ажыратқыш 

Выключатель элегазовый Элегазды ажыратқыш 

Выключатель электромагнитный Электромагнитті ажыратқыш 

Вынужденный переток мощности в 

сечении сети 

Торап қимасындағы тәуелді (мәжбүрлі) 

қуат ағыны 

Выпадение из синхронизма синхронной 

машины 

Синхронды машинаның 

синхронизмнен шығуы 

Выпрямитель Түзеткіш 

Выпрямитель Түзеткіш  

Выравнивание потенциалов Потенциалдарды түзету 

Высшее напряжение трансформатора Трансформатордың жоғарғы кернеуі 

Выхлоп (газа) Шығуы (газа) 

выхлопной түтіндік 

Выход Шығыс 

Выход (вывод) герметизированного 

магнитоуправляемого контакта 

Магнитпен басқарылатын қымталған 

түйіспенің шығысы (шықпасы) 

Выходная величина Шығыс шамасы 

Выходная величина (электрической 

цепи) 

Шығыс шама (электр тізбегінің) 

Выходная функция (электрической 

цепи) 

Шығыс функция (электр тізбегінің) 

Выходная цепь электрического реле Электр релесінің шығыс тізбегі 

вычисление Есептеп шығару, есептеу 

Газовая лампа Газ шам 

Газонаполненный кабель с внешним 

давлением 

Сыртқы қысымды газбен толтырылған 

кәбіл 

Газонаполненный кабель с внутренним 

давлением 

Ішкі қысымды газбен толтырылған 

кәбіл 

Газополная лампа Газ толтырылған шам 

Газоразрядная лампа Газ разрядты шам 

Галогенная лампа Галогенді шам 

галтель тығырық 

Гармоническая составляющая 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) 

гармоникалық құраушысы 

Гармонические колебания Гармоникалық тербеліс 

Гармонический состав тока короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталу тогының 

гармоникалық құрамы 

Генератор Генератор 

Генератор зарядный Зарядталған генератор 

Генератор магнитогидро-динамический  Магнитті гидро-динамикалық 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST19832001Transformator.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/884
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/884
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(МГД-генератор) генератор (МГД-генератор) 

Генератор переменного тока Айнымалы ток генераторы 

Генератор переменного тока Айнымалы ток генераторы 

Генератор постоянного тока Тұрақты ток генераторы 

Генератор постоянного тока Тұрақты ток генераторы 

Генератор сварочный Пісіру генераторы 

Генератор собственных нужд Өзіндік мұқтаждық генераторы 

Генератор ударный Соққы генераторы 

Генератор электрический Электрлік генератор 

Генератор импульсов Импульс генераторы 

Герконовое реле Герконды реле 

герметизировать қымтау 

герметик қымтақ 

Герметичное электротехническое 

устройство (электрооборудование) 

Қымтаулы электротехникалық 

құрылғы (электрқондырғы) 

герметичный тұмшаланған 

герметичный тұмшаланған 

гермитизация қымтау 

гибающая Орайжанауыш 

Гибкий кабель  Жұмсақ , иілгіш кәбіл 

гибрид будан 

гибрид будан 

Гидрогенератор Гидрогенератор 

Гирлянда изоляторов Оқшаулатқыш тізбелімі 

Гирлянда изоляторов Оқшаулатқыш тізбелімі 

Глава  тарау, бастық, басшы 

Главная изоляция обмотки Ораманың негізгі оқшауламасы 

Главная цепь низковольтного 

комплектного устройства (НКУ) 

Төменгі кернеулі жинақы 

қондырғының негізгі тізбегі 

Главное сечение электрической цепи 

(графа электрической цепи) 

Электр тізбегінің негізгі қимасы         

(графа электрической цепи) 

Главные троллеи Негізгі троллеи 

Главный контур графа электрической 

цепи 

Электр тізбегінің графасындағы негізгі 

контур 

Глубина погашения потребителей из-за 

отказов по живучести 

Өміршеңдігі бойынша істен шығуынан 

тұтынушылардың  қарыз өтеу ауқымы 

Глубина провала напряжения Кернеу түсудің ауқымдылығы 

Глубокий ввод Терең , түбегейлі кіріс 

Глубокий ввод Терең енгізу 

головка Қалпақша, бастиек 

Головка бастиек 

Головка изолятора Оқшаулатқыш қалпақшасы 

Головка изолятора Оқшаулатқыш  бастиегі 

гололед Көктайғақ, көк мұз 

Гололедообразование на проводах 

воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) 

Әуе электр беру желілеріндегі (ӘЖ) 

сымдарда мұзқату (мұз тұру) 

Готовность элемента энергосистемы Энергия жүйе элементінің дайындығы 

градирня Суытқыш мұнара 

Граница ответственности за качество 

электроэнергии 

Электр энергия  сапасына жауаптылық 

шегі  

Граничные условия при несимметрии в Электр қондырғылардағы 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2679/%D0%92%D0%9B
http://commercial_electric_power.academic.ru/2679/%D0%92%D0%9B
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электроустановке симметриялы емес кездегі шектік 

шарттар 

грат Қылау (қылпық) 

Граф (электрической цепи) 

направленный 

Бағытталған  граф (электр тізбегі) 

Граф электрической цепи Электр тізбегі графы 

Граф сигнальный Сигнал беру графы 

График нагрузки энергоустановки 

потребителя 

(График нагрузки) 

Тұтынушының энергия 

қондырғысының жүктеме графигі 

(Жүктеме графигі) 

График электронагрузки (график 

нагрузки) 

Электр жүктеме графигі                       

(жүктеме графигі) 

Грозозащитный (молниезащитный) 

трос 

Найзағайдан (жайтүсуден  қорғау) 

қорғауыш сымарқан 

Грозозащитный трос Найзағайдан қорғайтын сымарқан 

грозоразрядник Найзағай бәсеңдеткіш 

Грубая синхронизация синхронной 

машины 

Синхронды машинаны қатаң 

синхронизациялау 

Грузонесущий кабель (провод) Жүктасымалдағыш кәбіл  (сым) 

Группа соединений обмоток 

трансформатора 

Трансформатор орамаларының 

жалғану тобы 

Группа соединений обмоток 

трансформатора 

Трансформатор орамдарының жалғану 

топтары 

Грязестойкий изолятор Ласқа төзімід оқшаулатқыш 

Дата оценки ущерба Шығынды бағалау датасы (уақыты) 

Двигатели с нормальным КПД ПӘК-ті қалыпты қозғалтқыш 

Двигатели с нормальным КПД ПӘК қалыпты қозғалтқыш 

Двигатели с повышенным КПД 

(Энергосберегающие двигатели) 

ПӘК-ті арттырылған қозғалтқыш 

(Энергия  үнемдейтін қозғалтқыштар) 

Двигатели с повышенным КПД 

(энергосберегающие двигатели) 

ПӘК жоғарлатылған  қозғалтқыш 

(энергия үнемдегіш қозғалтқыштар) 

Двигатель Қозғалтқыш 

Двигатель асинхронный Асинхронды қозғалтқыш 

Двигатель асинхронный с двойной 

клеткой 

Екі клеткалы  асинхронды қозғалтқыш 

Двигатель асинхронный с массивным 

ротором 

Роторы массивті (шойлы) асинхронды 

қозғалтқыш 

Двигатель асинхронный с полым 

ротором 

Қуыс роторлы асинхронды қозғалтқыш 

Двигатель малой мощности Кіші қуатты қозғалтқыш 

Двигатель малой мощности Кішкентай қуатты қозғалтқыш 

Двигатель общего назначения Жалпыға арналған қозғалтқыш 

Двигатель общего назначения Жалпы қолданысқа арналған 

қозғалтқыш 

Двигатель переменного тока Айнымалы ток қозғалтқышы 

Двигатель переменного тока Айнымалы ток қозғалтқышы 

Двигатель постоянного тока Тұрақты ток генераторы 

Двигатель постоянного тока Тұрақты ток қозғалтқышы 

Двигатель с расщепленной фазой Фазасы тармақталған қозғалтқыш 

Двигатель электрический Электр лік қозғалтқыш 

Двигатель-генератор Қозғалтқыш-генератор 

Двигатель-генератор Қозғалтқыш-генератор 
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Двойная изоляция Екі еселенген  оқшаулама 

Двойная изоляция электроприемника Электр қабылдағыштың екі еселенген 

оқшауламасы 

Двухобмоточный трансформатор Екі орамды трасформатор 

Двухполюсник Екіполюсті 

Двухфазное прикосновение Екі фазалы жанасу, түйісу 

Деградационный отказ Деградациялы істен шығу 

Дежурный работник объекта 

электроэнергетики (электрической 

станции, подстанции, 

энергопринимающей установки 

потребителей) 

Электр энергетика нысанындағы 

кезекші жұмысшы                                       

(электр станциясы, қосалқы станция, 

тұтынушылардың энергия қабылдаушы 

қондырғысы) 

Действие термическое  термиялық әрекет 

Действие электродинамическое  электродинамикалық әрекет 

Действующее значение напряжения 

промышленной частоты 

Өнеркәсіптік жиіліктегі кернеудің 

нақты  мәні 

Действующее значение периодического 

электрического тока (напряжения) 

Периодикалық электрлік токтың 

(кернеудің) әсер ететін мәні 

Декомпозиция задач надежности Сенімділік есептерінің 

декомпозициясы 

декомпрессор Декомпрессор,  қысымды түсіргіш 

Декремент декремент (азаю, кему) 

Декремент колебания Тербелу декременті 

Деление энергосистемы Энергия жүйенің бөлінуі 

Делитель напряжения Кернеу бөлгіш 

Делитель напряжения емкостный Сыйымдылықты кернеу бөлгіш 

демонтаж Бөлшектеу, орнынан алу 

Демфирование  толастату 

деталь бөлшек 

деталь тетік 

Детектор Детектор (түрлендіргіш) 

дефект ақау 

Дефицит Тапшылық, кемдік 

Дефицит мощности в энергосистеме Энегия жүйедегі қуат тапшылығы 

Дефицит мощности энергосистемы Энергия жүйедегі қуат тапшылығы 

Дефицит располагаемой мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйе иелігіндегі қуат 

тапшылығы 

Дефицит электроэнергии 

энергосистемы 

Энегия жүйедегі электр энергиясының 

тапшылығы 

Децентрализованная система 

противоаварийной автоматики 

Апатқа қарсы автоматиканың 

орталықтандырылмаған жүйесі 

Децентрализованное вторичное 

регулирование 

Орталықтандырылмаған екіншілік 

реттеу 

Децентрализованное электроснабжение Орталықсыздагдырылған электрмен 

жабдықтау 

Диагностика технического состояния Техникалық жағдайдың диагностикасы 

Диагностика электрической цепи Электр тізбегінің диагностикасы 

Диапазон вторичного регулирования Екіншілік реттеу ауқымы 

Диапазон первичного регулирования 

электростанций, энергоблоков 

Электр станция энегоблогын біріншілік 

реттеу ауқымы 

Диапазон третичного регулирования 

(энергоблока, электростанции, 

Үшіншілік реттеу ауқымы 

(энергоблоктың, электр станцияның, 
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энергосистемы) энергия жүйенің)   

диафрагма Диафрагма, тоспал 

Диверсификация энергоносителей Энергия тасымалмалдағыштарды 

әртараптандыру 

Диверсификация энергоснабжения Энергия жабдықтауды  

әртараптандыру 

Дизель-генератор Дизель-генератор 

Динамическая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің динамикалық 

тұрақтылығы 

Динамическая характеристика нагрузки 

электроэнергетической системы 

Электр энергетикалық жүйе 

жүктемесінің динамикалық 

сипаттамасы 

Диод Диод 

Диполь электрический Электрлік диполь (заряд) 

дисбаланс теңгермесіздік 

диск делегей 

Диспетчер Диспетчер 

Диспетчер диспетчерского центра Бақылау және басқару орталығының 

диспетчері 

диспетчеризация Бақылау және басқару жүйесін орнату 

Диспетчерская команда Диспетчерлік команда (топ) 

диспетчерский Бақылау және басқару орталығы 

Диспетчерский график Диспетчерлік график 

Диспетчерский центр Бақылау және басқару орталығы 

Диспетчерское ведение Диспетчерлік бағдар 

Диспетчерское распоряжение Диспетчерлік өкім 

Диспетчерское согласование Диспетчерлік сәйкестендіру 

Диспетчерское управление Диспетчерлік басқару 

Диспетчерское управление 

энергосистемой 

Энергия жүйені диспетчерлік басқару 

дисплей Дисплей, бейнелегіш 

Диэлектрик диэлектрик 

Диэлектрик Диэлектрик 

Диэлектрическая восприимчивость Диэлектрлік қабылдағыштық 

Диэлектрическая проницаемость Диэлектрлік өтімділік 

Диэлектрические потери Диэлектрлік шығындар 

Диэлектрический материал Диэлектрлік материал 

Длина пути утечки изолятора Оқшаулатқыштың  ағу жолының 

ұзақтығы 

Длина пути утечки изоляции Оқшаулама ағын жолының ұзындығы 

Длина фронта коммутационного 

импульса 

Коммутациялық импульстің фронт 

ұзындығы 

Длина фронта стандартного импульса Стандартты импульстің фронт 

ұзындығы 

Длительность временного 

перенапряжения 

Уақытша асқын кернеу ұзақтылығы 

Длительность изменения напряжения Кернеу өзгеруінің ұзақтылығы 

Длительность изменения напряжения Кернеу өзгерудің ұзындығы 

Длительность импульса Импульс ұзындығы 

Длительность перенапряжения Асқын кернеу ұзындығы 

Добавочные потери в токоведущих 

частях 

Ток өткізгіш бөліктердегі қосымша 

шығындар 
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Добавочные потери в элементах 

конструкций 

Құрылым элементтеріндегі қосымша 

шығындар 

Договор энергоснабжения Энергия жабдықтау келісімі 

Доза фликера Жыпылық мөлшер 

долговечность Ұзақтық, ғұмырлық 

Долговечность Ұзақөміршеңдік, ұзаққызметтік 

Дополнительная изоляция Қосымша оқшаулама 

Дополнительное электрозащитное 

средство 

Қосымша электрқорғаушы құралдар 

Допуск к работам первичный Жұмыс істеуге алғаш рет жол беру 

(жіберу) 

Допуск к работам повторный Жұмыс істеуге  қайталап жол беру 

Допустимая аварийная перегрузка Рұқсатты апатты асқын жүктелу 

Допустимая аварийная перегрузка 

трансформатора 

Трансформатордың рұқсатты апаттық 

асқын жүктелуі 

Допустимая перегрузка Рұқсатты асқын жүктелу 

Допустимая перегрузка 

трансформатора 

Трансформатордың рұқсатты асқын 

жүктелуі 

Допустимый длительный ток 

(проводника) 

Рұқсатты ұзақ әрекетті тогы  

(өткізгіштің) 

Допустимый режим нагрузки 

трансформатора 

Трансформатордың жүктеменің 

рұқсатты режимі 

Допустимый уровень помехи Бөгеуілдің рұқсатты деңгейі 

Дребезг контакта электрической цепи Электр тізбегі түйіспесінің дірілі 

дрейф Ығу, ықтау 

Дрейф частоты Жиілік ықтауы 

дренаж Ағызым (сұйықтықты шығару тәсілі) 

қашыртқы  

дроссель Дроссель, кедергіш 

Дублирование Қайталау, қосарлау 

Дублирование Қайталау, қосарлау 

дублировать Қайталау, қосарлау 

Дуговая лампа Доғалық шам 

Дуговая печь Доғалық пеш 

Дуговой нагрев Доғалық қыздыру 

Дугогасительная камера аппарата Аппараттың доға сөндіргіш камерасы 

Дугогасительная камера с дутьем Үрлейтін доға сөндіргіш камерасы 

Дутьевое охлаждение Үрлеу арқылы суыту 

Дутьевое охлаждение трансформатора Трансформаторды үрлеп салқындату 

Единая национальная электрическая 

сеть 

Біртұтас ұлттық электр торабы 

Единая энергетическая система  Біртұтас энергетикалық жүйе 

Единая энергосистема Біртұтас энергия жүйе 

Единая энергосистема Біртұтас энергия жүйе 

Емкостная связь Сиымдылықты байланыс 

Емкостной делитель напряжения Кернеудің сиымдылықты бөлгіші 

Емкость динамическая Динамикалық сиымдылық 

Емкость дифференциальная Дифференциялдық сиымдылық 

Емкость конденсатора электрическая Электрлік конденсатор сиымдылығы 

Емкость между двумя проводниками 

электрическая 

Екі электрлік өткізгіш арасындағы 

сиымдылық 

Емкость проводника электрическая электрлік өткізгіш сиымдылығы 
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Емкость электрическая электрлік  сиымдылық 

Естественное воздушное охлаждение Табиғи ауалы салқындату 

Естественное воздушное охлаждение 

трансформатора 

Трансформаторды  табиғи ауамен 

салқындату 

Естественное масляное охлаждение 

трансформатора 

Трансформаторды  табиғи маймен 

салқындату 

Естественный заземлитель Табиғи жерлендіргіш 

Жаркие помещения Ыстық ғимарат 

жила Талсым,сым 

Жила заземления Жерлендіру  орамы, сымы 

Жила заземления Жерлендіру талсымы 

Жила изолированная Оқшауланған талсым 

Жила нулевая Нолдік талсым 

Жила сверхпроводящая Аса өткізгішті талсым 

Жила скрученная Бұралған талсым 

Жила токопроводящая Ток өткізгіш талсым 

Жила экранированная Қалқаланған талсым 

Жила сплошная Тұтас талсым 

забивка Пінһан  (ным) 

Зависимый отказ Тәуелді, мәжбүрлі істен шығу 

загародка қоршау 

заглушать Өшіру, тұмшалау 

заглушенный Өшіріліп тасталған 

заглушка Тығын,бұқтырма, тұншық 

заградитель тосқыш 

заградительный тосқыл 

заграждать Бөгеу, бөгеп қою,тосқылау 

заграждение тосқын 

Заданный суммарный внешний переток 

активной мощности области 

регулирования 

Реттеу аймағындағы активті қуаттың 

берілген қосынды сыртқы ағыны 

Зажим (рассматриваемый как 

компонент) 

Қысқыш (компонент ретінде 

қарастырылған) 

Зажим (электрический) Қыспақ, қысқыш  (электрлік) 

Зажим заземляющий Жерлендіргіш қыспақ 

Заземление жерлендіру 

Заземление жерлендіру 

Заземление рабочее Жұмыстық жерлендіру 

Заземленная нейтраль Жерлендірілген бейтарап 

Заземленная система Жерлендірілген жүйе 

Заземлитель жерлендіргіш 

Заземлитель жерлендіргіш 

Заземлитель естественный Табиғи жерлендіргіш 

Заземлитель пластинчатый Тілімшелі  жерлендіргіш 

Заземлитель стержневой Өзекті жерлендіргіш 

Заземляющее устройство Жерлендіргіш құрылғы 

Заземляющий провод Жерлендіргіш сым 

Заземляющий проводник Жерлендіргіш өткізгіш 

зазор саңлау 

Зазор контакта электрической цепи Электр тізбегі түйіспесінің саңлауы 

заклепка Мық (тойтарма) шеге 

Заключение по оценке ущерба Шығынды бағалау бойынша 
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қорытынды 

Закрытая подстанция Жабық қосалқы станция 

Закрытое распредустройство (ЗРУ) Жабық тарату құрылғысы (ЖТҚ) 

Закрытое электрооборудование Жабық электр қондырғы 

Замена объекта Нысанды ауыстыру 

Замкнутая цепь Жабық, тұйық тізбек 

Замкнутая электросеть Тұйықталған электр торабы 

Замыкание межвитковое короткое Орамаралық қысқа тұйықталу 

Замыкание на землю Жерге тұйықталу 

Замыкание на землю двойное Екі фазалық жерге тұйықталу 

Замыкание на землю однофазное Бір фазалы жерге тұйықталу 

Замыкание на землю электрическое 

(замыкание на землю) 

Электрлік жерге тұйықталу (жерге 

тұйықталу) 

Замыкание на корпус Тұрыққа тұйықталу 

Замыкание на шинах Шинадағы тұйықталу 

Замыкание неустойчивое Тұрақты емес тұйықталу 

Замыкание перемежающееся Кезектесетін тұйықталу 

Замыкание самоликвидирующееся Өздігінен жойылатын тұйықталу 

Замыкание через сопротивление Кедергі арқылы тұйықталу 

Зануление 

Защитное зануление 

Нөлдеу 

Қорғаушы нөлдеу 

Зануление нөлдеу 

Запаздывание по фазе (первой 

синусоидальной функции относительно 

второй) 

Фаза бойынша кешігу (бірінші 

синусоидалық  функцияның  

салыстырмалы түрде екіншісінен 

кешігуі) 

Запас статической устойчивости 

энергосистемы 

Энергия жүйедегі  статикалық 

тұрақтылықтың қоры 

Запас устойчивости режима 

энергосистем 

Энергия жүйе режимінің тұрақтылық 

қоры 

Запоминающее устройство Сақтау құрылғысы 

затвор жапқыш 

затор Кептелек,іркілу,бөгеліп қалу 

Затухающие колебания Тербеліс өшуі (басылуы,біту) 

затычка тығындық 

захлестывание Бұғалықтау, таңу 

захлестывание Бұғалықтау, таңу 

защелка Ілмек, ілгеншек, ысырма 

Защита дифференциально-фазная 

высокочастотная 

Жоғары жиілікті дифференциалды-

фазалық қорғаныс 

Защита линий дистанционная Желіні қашықтықтан қорғау 

Защита основная Негізгі қорғаныс 

Защита от дуговых замыканий (дуговая 

защита) в ячейках 6-35 кВ КРУ и КРУН 

6-35 кВ КТҚ және СКТҚ  

ұяшығындағы доғалық тұйықталудан 

қорғау (доғалық қорғаныс)  

Защита от косвенного прикосновения 

(Защита от косвенного контакта) 

Жанама жанасудан қорғау 

 

(жанама түйісуден қорғау) 

Защита от непосредственного 

прикосновения к токоведущим частям 

(Защита от прямого контакта) 

Ток өтетін бөліктерге  тікелей 

жанасудан қорғау 

 

(тура түйісуден қорғау) 
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Защита от однофазных замыканий на 

землю 

Жерге бір фазалы тұйықталудан қорғау 

Защита от попыток 

несанкционированного доступа 

Рұқсат етілмеген жолмен қол жеткізуге 

талпыныстан  қорғану 

Защита от прикосновения к 

токоведущим частям 

(Защита от прикосновения) 

Ток өтетін бөліктерге  жанасудан 

қорғау                                                           

(жанасудан  қорғау) 

Защита от электромагнитных помех Электромагниттік бөгеулерден қорғау 

Защита токовая дифференциальная Токтык дифференциалды қорғаныс 

Защита трансформаторов 

(шунтирующих реакторов) газовая 

Трансформатордың (шунттаушы 

реакторлардың) газдық қорғанысы 

Защитная оболочка Қорғаушы  қабат 

Защитное заземление Қорғауыш жерлендіру 

Защитное ограждение Қорғаушы  қоршау 

Защитное отключение Қорғауыш өшіру 

Защитные меры для защиты людей от 

поражения электрическим током при 

повреждении изоляции 

Оқшаулама бүліну кездегі адамдарды 

токтан зақымдаудан (арандаудан) 

қорғау үшін шаралар 

Защитный искровой промежуток Қорғалатын ұшқындық аралық 

Защитный покров Қорғауыш  жабын 

Защитный проводник (РЕ) Қорғаушы өткізгіш (РЕ) 

Защитный угол Қорғаушы бұрышы 

Защищенное электротехническое 

изделие  (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Қорғалған элктротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Звезда Жұлдызша 

Земля Жер, бейтарап 

Земля Жер  

Зигзаг Зигзаг 

Знак безопасности Қауіпсіздік белгісі 

Значение (среднее) затрат и потерь 

потребителя при отказе системы его 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі істен 

шығу кезінде  тұтынушылар 

шығындардың (орташа) мәндері  

Значение величины срабатывания 

(возврата) электрического реле 

Электрлік реленің әрекет ету 

(қайтымы) шамасының мәні  

Значение недопоставленной 

электроэнергии ожидаемое 

Толығымен берілмеген  яғни күтілетін 

электр энергияның мәні 

Значение параметра 

электротехнического изделия 

(устройства) номинальное 

Электртехникалық бұйымның 

(құрылғының) параметрінің 

номиналды мәні 

Значение показателя надежности, 

нормативное 

Сенімділік көрсеткішінің 

мөлшерленген мәні 

Зона влияния магнитного поля Магнит өрісінің әсер ету аймағы 

Зона влияния электрического поля Электр өрісінің әсер ету аумағы 

Зона нечувствительности первичных 

регуляторов 

Біріншілік реттегіштердің сезілмейтін 

аймағы 

Зона нечувствительности системы 

регулирования 

Реттеу жүйесінің сезілмейтін аймағы 

Зона растекания (локальная земля) Жайылу аймағы (жергілікті жер) 

Зона растекания тока замыкания на 

землю 

(Зона растекания тока) 

Жерге тұйықталудағы ток тарау 

аумағы   
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(ток тарау аумағы) 

Зоны класса П- I П- I класс аймағы 

Зоны класса П- II П- II класс аймағы 

Зоны класса П- II а П- II а класс аймағы 

Зоны класса П- III П- III класс аймағы 

Зрачек (хрусталик глазной) шүжегей 

Зубец вращающейся электрической 

машины 

Айналатын электр машинаның тістері 

(теміртіс) 

Идеальный электрический ключ Идеалды электрлік кілт 

Иерархические системы управления в 

электроэнергетике 

Электр энергетикадағы басқарудың 

иерархиялық жүйесі 

Иерархическое вторичное 

регулирование 

Иерархиялық екіншілік реттеу 

Избирательный орган устройства 

однофазного автоматического 

повторного включения 

Бірфазалы автоматты қайта қосу 

құрылғысының таңдаушы органы 

(бөлігі) 

Избыточность Артықтылық 

Изделие (устройство) 

электротехническое однофазное 

Бірфазалы электр техникалық бұйым 

(құрылғы) 

Изделие кабельное Кәбілдік бұйым 

Изделие электротехническое Электр техникалық бұйым 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) внутренней 

установки 

Іште орнатылатын электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

брызгозащищенное 

Шашыраудан қорғалған 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

взрывобезопасное 

Жарылысқа қауіпсіз 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) водозащищенное 

Су тиюден қорғалған 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) защищенное 

Қорғалған электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) наружной 

установки 

Сыртта орнатылатын 

электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) передвижное 

Жылжымалы электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) переносное 

Тасымалданатын электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое 

(электротехническое устройство, 

Шаңнан қорғалған электротехникалық 

бұйым (электротехникалық құрылғы, 
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электрооборудование) 

пылезащищенное 

электр қондырғы) 

Изделие электротехническое открытое 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

Ашық электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғы, электр 

қондырғы) 

Излишнее срабатывание релейной 

защиты 

Релелік қорғаныстың артық әрекет етуі 

Изменение состояния электрического 

реле 

Электрлік реленің күйінің өзгеруі 

Измерения в электроэнергетических 

системах 

Электр энергетикалық жүйелердегі 

өлшеу 

Измерения электрические Электрлік өлшеу 

Измерительная система Өлшеу жүйесі 

Измерительная установка Өлшеуіш қондырғы 

Измерительное устройство Өлшеуіш құрылғы 

Измерительное электрическое реле Өлшеуіш электр релесі 

Измерительные органы тока и 

напряжения 

Кернеу мен токтың өлшеуіштік 

органдары 

Измерительные преобразователи тока и 

напряжения 

Ток пен кернеу өлшеуіштік 

түрлендіргіштері 

Измерительный прибор Өлшеуіштік құрал 

Измерительный трансформатор Өлшеуіш трансформатор 

Износ изоляции Оқшауламаның тозуы 

Изогнутость изолятора под нагрузкой Оқшаулатқыштың жүктемеден иілуі 

Изолированная жила Оқшауланған сым 

Изолированная или неэффективно 

заземленная система 

Оқшауланған немесе тиімді емес 

жерленген жүйе 

Изолированная нейтраль Оқшауланған бейтарап 

Изолированная энергосистема Оқшауланған энергия жүйесі 

Изолированные кабели Оқшауланған кәбілдер 

Изолированный инструмент Оқшауланған құрал-сайман 

Изолирующая опора Оқшаулатқыш тірек 

Изолирующая подвеска Оқшаулатқыш   ілме 

Изолирующие вещества Оқшаулағыш заттар 

Изолирующий корпус Оқшаулатқыш тұрық 

Изолирующий корпус Оқшаулағыш қаңқа 

Изолятор оқшаулатқыш 

Изолятор Оқшаулатқыш  

Изолятор грязестойкий Ластануға төзімді оқшаулатқыш 

Изолятор комбинированный Аралас (құрама) оқшаулатқыш 

Изолятор орешковый Жаңғақ тәріздес оқшаулатқыш 

Изолятор подвесной Аспалы оқшаулатқыш 

Изолятор стержневой линейный Желілік оқтауша оқшаулатқыш 

Изолятор стержневой опорный Оқтауша тіректік оқшаулатқыш 

Изолятор стержневой подвесной Аспалы оқтауша оқшаулатқыш 

Изолятор тарельчатый Табақша оқшаулатқыш 

Изолятор штыревой линейный Істікті желілік оқшаулатқыш 

Изолятор штыревой опорный Істікті тіректік оқшаулатқыш 

Изолятор опорный Тіректі оқшаулатқыш 

Изолятор проходной Өткерме оқшаулатқыш 

Изоляторы фарфоровые Фарфорлы оқшаулатқыш 

Изоляция оқшаулама 
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Изоляция бумажная пропитанная Сіңдірілген қағаз оқшауламасы 

Изоляция внешняя Сыртқы оқшаулама 

Изоляция кабеля Кәбілдің оқшауламасы 

Изоляция минеральная Минералды оқшаулама 

Изоляция нетоковедущих частей 

( Защитная изоляция ) 

Ток өтпейтін бөліктерді оқшаулау 

 

( қорғауыш оқшаулама ) 

Изоляция обмотки главная Негізгі орам оқшауламасы 

Изоляция обмотки трансформатора 

продольная 

Трансформатор орамының бойлық 

оқшауламасы 

Изоляция пластмассовая Пластмассалы оқшаулама 

Изоляция рабочего места Жұмыс орнын оқшаулау 

Изоляция резиновая Резиналық оқшаулама 

Изоляция токоведущих частей 

(Защитное изолирование) 

Ток өтетін бөліктерді оқшаулау                    

(қорғауыш оқшаулау) 

 

Изоляция трансформатора Трансформатордың оқшауламасы 

Изоляция трансформатора Трансформатор оқшауламасы 

Изоляция трансформатора внешняя Трансформатордың сыртқы 

оқшауламасы 

Изоляция трансформатора внутренняя Трансформатордың ішкі оқшауламасы 

Изоляция трансформатора 

междуфазная 

Трансформатордың фаза аралық 

оқшауламасы 

Изоляция трубчатобумажная Трубалы(құбырлы) қағаздық 

оқшаулама 

Изоляция электрооборудования Электр қондырғы оқшауламасы 

Изоляция эмалевая Эмальді оқшаулама 

Изоляция бумажная Қағаз оқшаулама 

Изоляция внутренняя Ішкі оқшаулама 

Изоляция кабельная Кәбілдік оқшаулама 

Изоляция линейная Желілік оқшаулама 

Изоляция поясная Белдеу оқшауламасы 

Изоляция сплошная Тұтас оқшаулама 

имитация Ұқсастыру, боямалау,келтіру 

Импульс напряжения Кернеу импульсі 

Импульс напряжения в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі кернеу 

импульсі 

Импульс напряжения, срезанный на 

фронте 

Фронтынан кесілген кернеу импульсі 

Импульс напряжения, срезанный на 

хвосте 

Ұшынан кесілген кернеу импульсі 

Импульс электрический Электрлік импульсі 

Импульсная электрическая прочность 

изоляции 

Оқшауламаның импульстік электр 

беріктігі 

Импульсный контакт электрического 

реле 

Электрлік реленің импульсті түйіспесі 

Инвертор инвертор 

Инвертор Инвертор 

Индекс среднего недоотпуска 

электрической энергии при нарушении 

электроснабжения потребителей 

Тұтынушыларды электрмен жабдықтау 

кезіндегі электр энергиясы толық 

жіберілмеуі орташа индексі 

индикатор Индикатор, кейіптегіш 
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Индуктивная катушка Индуктивті орам 

Индуктивная катушка Индуктивиі орам 

Индуктивность Индуктивтілік 

Индуктивность взаимная Өзара индуктивтілік 

Индуктивность взаимная динамическая Динамикалық өзара индуктивтілік 

Индуктивность взаимная 

дифференциальная 

Дифференциалды өзара индуктивтілік 

Индуктивность динамическая Динамикалық индуктивтілік 

Индуктивность дифференциальная Дифференциалды индуктивтілік 

Индуктивность собственная Өздік индуктивтілік 

Индуктивный индуктивті 

Индуктор синхронной машины Синхронды машинаның индукторы 

Индукционное реле Индукционды реле 

Индукционное реле Индукциялы реле 

Индукция остаточная Қалдық индукция 

Индукция электромагнитная Электромагнитті индукция 

Индукция электростатическая Электростатикалық индукция 

Индукция взаимная Өзара индукция 

Индукция магнитная Магнитті индукция 

Инструктаж нұсқаулық 

Инструктаж целевой Мақсатты нұсқаулық 

Интегральная схема Интегралды сұлба 

Интенсивность  қарқындылық 

Интенсивность восстановления Қалпына келудің қарқындылығы 

Интенсивность восстановления Қалпына келу қарқындылығы 

Интенсивность восстановления путем 

технического обслуживания и/или 

ремонта 

Техникалық қызмет көрсету 

және/немесе жөндеу жолы арқылы 

қалпына келу қарқындылығы 

Интенсивность восстановления путем 

управления режимом 

Режимді басқару жолымен қалпына 

келу қарқындылығы 

Интенсивность отказов Істен шығу қарқындылығы 

Интенсивность отказов Істен шығу қарқындылығы 

Интервал между изменениями 

напряжения 

Кернеу өзгеру аралығындағы ара 

қашықтық 

интесивность қарқындылық 

Информационная система Ақпараттық жүйе 

Информационная функция 

автоматизированной системы 

управления 

Автоматтандырылған басқару 

жүйесінің ақпараттық функциясы 

Информационное обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

ақпараттық қамтылуы 

Информационно-измерительная 

система. 

Ақпаратты-өлшеуіштік жүйе 

Искажение формы кривой переменного 

напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) қисық 

пішінінің бұрмалануы 

Искатель повреждения на линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісіндегі бүлінуді 

тапқыш 

Исполнительная часть электрического 

реле 

Электрлік реленің орындаушы бөлігі 

Исправное состояние Түзетілген қалпы 

Исправность ақаусыздық 

Испытание внешней увлажненной Сыртқы ылғалданған оқшауламаны 
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изоляции сынақтан өткізу 

Испытание изоляции в сухом состоянии Оқшауламаны құрғақ күйінде сынақтан 

өткізу 

Испытание изоляции с загрязнением Оқшауламаны ластанумен сынақтан 

өткізу 

Испытание междувитковой изоляции Орам аралық оқшауламаны сынақтан 

өткізу 

Испытание междувитковой изоляции Орамаралық оқшауламаны сынақтан 

өткізу 

Испытание на долговечность Ғұмырлық жұмыс жасауына сынақтан 

өткізу 

Испытание на нагрев Қызуға   долговечность 

Испытание на нагрев Қызуға сынақтан өткізу 

Испытание на надежность Сенімділікке сынақтан өткізу 

Испытание на надежность 

лабораторное 

Зертханалық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на надежность 

эксплуатационное 

Қолданыстық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на надежность, контрольное Бақылаулық сенімділікке сынақтан 

өткізу 

Испытание на электрическую 

прочность 

Электрлік беріктілікке   сынақтан 

өткізу 

Испытание на электрическую 

прочность 

Электрлік беріктікке сенімділікке 

сынақтан өткізу 

Испытания  сынақ, сынау 

Испытания электрические Электрлік сынақтан өткізу 

Испытания электромагнитные Электромагнитті сынақтан өткізу 

Испытательное выпрямленное 

напряжение 

Сынақтан өткізілетін түзетілген  

Испытательное напряжение сынақтан өткізуге келтірілген  кернеу 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

Өндірістік жиіліктегі сынақтан 

өткізетін кернек 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

Өнеркәсіптік жиілікті сынақтан өткізу 

кернеуі 

Исток сигнального графа Сигнал беру графасының шығар жері 

Источник гармоник напряжения Кернеу гармоникасының көзі 

Источник гармоник тока Ток гармоникасының көзі 

Источник питания (напряжения) 

многофазный 

Көпфазалы қорек (кернеу)  көзі  

Источник питания электроприемника 

или группы электроприемников 

независимый 

Электр қабылдағыштар немесе тәуелсіз 

электр қабылдағыштар тобы 

Источник тока Ток көзі 

Источник тока химический Химиялық ток көзі 

Источник электрического напряжения Электрлік кернеу көзі 

Источник электрического напряжения 

зависимый 

Тәуелді электрлік кернеу көзі 

Источник электрического напряжения 

идеальный 

Идеалды электрлік кернеу көзі 

Источник электрического тока Электр ток көзі 

Источник электрического тока 

зависимый 

Тәуелді электрлік ток  көзі 
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Источник электрического тока 

идеальный 

Идеалды электрлік ток көзі 

Источник электрической энергии  Электр энергия көзі 

Источник электрической энергии Электр энергия көзі 

Источник электрической энергии с 

двигателем внутреннего сгорания 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

энергия көзі 

Источник электродвижущей силы Электр қозғалтқыш күш көзі 

Источники оперативного тока Оперативті ток көздері 

Источники реактивной мощности Реактивті қуат көзі 

Источники энергии в электроэнергетике Энергетикадағы энергия көздері 

исход Нәтиже, қорытынды 

Исчезновение напряжения Кернеу жоғалуы 

Исчезновение напряжения Кернеу жоғалуы 

Кабели изолированные Оқшауланған кәбілдер 

Кабель (провод) криопроводящий Қисық өткізетін кәбіл (сым)  

Кабель (провод) с несущим тросом 

ндп . Тросовый кабель (провод) 

Тартып тұрған  сым арқаны бар кәбіл 

(сым)  

Сым арқаны бар кәбіл (сым) 

Кабель (провод) с несущим тросом Арқалайтын сымарқаны бар кәбіл 

(сым) 

Кабель (провод) самонесущий Өзін арқалайтын кәбіл (сым) 

Кабель (провод) сверхпроводящий Аса өткізгішті кәбіл (сым) 

Кабель (провод) экранированный Қалқаланған кәбіл (сым) 

Кабель (провод, шнур) многожильный Көп талсымды кәбіл (сым, баусым) 

Кабель в трубопроводе Құбырдағы кәбіл 

Кабель в трубопроводе 

маслонаполненный 

Маймен толтырылған құбырдағы кәбіл 

Кабель в трубопроводе Құбырдағы кәбіл 

Кабель коаксиальный Каоксиалды кәбіл 

Кабель контрольный Бақылайтын кәбіл 

Кабель маслонаполненный Маймен толтырылған кәбіл 

Кабель с вязким пропиточным составом Тұтқырлы сіңдірілген құрамы бар кәбіл 

Кабель с жилами в отдельных 

оболочках 

Жеке қабықшаларында сымы бар кәбіл 

Кабель с жилами в отдельных 

оболочках 

Жеке қабықшаларында талсымдары 

бар кәбіл 

Кабель с избыточным давлением Артық қысымды кәбіл 

Кабель с отдельно-экранированными 

жилами 

Жеке қалқаланған талсымдары бар 

кәбіл 

Кабель с поясной изоляцией Белдеу оқшауламасы бар кәбіл 

Кабель с поясной изоляцией Белдеу оқшауламасы бар кәбіл 

Кабель силовой Күштік кәбіл 

Кабель симметричный Симметриялы кәбіл 

Кабель управления Басқару кәбілі 

Кабель электрический Электрлік кәбіл 

Кабельная броня Кәбілдік темір сауыт 

Кабельная линия электропередачи (КЛ) Электр беру кәбілдік желі (КЖ) 

Кабельная обмотка Кәбілдік орама 

Кабельная обмотка Кәбілдік орам 

Кабельная оболочка Кәбілдік қабықша 

Кабельная оболочка Кәбілдік қабықша 

http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
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Кабельное изделие Кәбілдік бұйым 

Кабельный ввод Кәбілдік кіріс 

Кабельный канал подстанции Қосалқы станцияның кәбілдік арнасы 

Кабельный экран Кәбілді қалқа 

Кабельный ввод Кәбілдік кірме 

Камера камера 

Капитальный ремонт Күрделі жөндеу 

Каплезащищенное электротехническое 

изделие  

Тамшыдан қорғалған 

электротехникалық бұйым 

каркас қаңқа 

каркас қаңқа 

Карта напряжений Кернеу картасы 

каскад Тізбелі,бірізді 

Каскадное действие релейной защиты Релелік қорғаныстың тізбелі 

қорғанысы 

Катодная защита Катодтық қорғаныс 

Катушка орам 

Катушка орам 

Катушка магнитного дутья аппарата Аппараттың магнитті үрлеу орамы 

Катушка магнитного дутья аппарата Аппараттың магниттік үрлеу орамы 

Катушка обмотки электротехнического 

изделия  

Электр техникалық бұйымның 

орамасы 

Катушка обмотки электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) орамасы 

Качания синхронных машин Синхронды машиналардың тербелісі 

Качания частоты вращения 

электрической машины переменного 

тока 

Айнымалы ток электр машинасының 

жиілік тербелісі 

Качество электрической энергии Электр энергия сапасы 

Качество электрической энергии Электр энергия сапасы 

Качество энергии, подаваемой 

энергоснабжающей организацией 

Энергия жабдықтау мекемесімен 

берілетін электр энергия сапасы 

Квалифицированный обслуживающий 

персонал 

Білікті қызмет ететін персонал 

кернер бәдіз 

киянка тоқпақ 

клапан сына 

Класс напряжений 

электрооборудования 

Электрқондырғының кернеу классы 

Класс напряжения 

электрооборудования 

Электр қондырғының кернеу классы 

Класс точности электрического реле Электр релесінің дәлдік класы 

Класс точности трансформатора тока 

(напряжения) 

Ток (кернеу)   трансформаторының 

дәлдік класы 

клемма Клемма,  

ключ Кілт, ашқыш 

Кнопка бастырма 

Кнопка Батырма, түймешік 

Кнопка со встроенной световой 

сигнализацией 

Жарықтық сигнал беруі кіріктірілген 

(ендірілген) батырма 

Кнопочный выключатель Батырмалы ажыратқыш 

Код IP IP код (құпият) 
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кожух кеп 

кожух қаптама 

Кожух трансформатора Трансформатор қаптамасы 

Колебания напряжения (частоты) Кернеу  (жиілік) тербелісі 

Колебательная составляющая 

свободного электрического тока 

Бос электр тогының тербелмелі 

құраушылары 

Колебательный контур Тербермелі контур 

Коленчатый вал Иір білік 

Количество энергии, поданной 

энергоснабжающей организацией и 

использованной абонентом 

Энергия жабдықтау мекемесімен 

берілетін және абанентпен 

тұтынылатын  электр энергия көлемі 

Коллектор вращающейся 

электрической машины 

Электр машинасының түзеткіші 

коловорот бәрбі 

колонка бағана 

Колонка изоляторов Оқшаулатқыштар бағанасы 

колонна ұстын 

колонна Баған, ұстын, тірек 

Колпак изолятора Оқшаулатқыш қалпағы 

колпачек Бүркеншік, қалпақ 

колчедан Теміртас, колчедан 

Кольцо с несколькими источниками 

питания 

Бірнеше қоректендіру көзі бар сақина 

тізбегі 

Кольцо с одним источником питания Бір қоректендіру көзі бар сақина тізбегі 

Комбинированная выработка 

электрической и тепловой энергии 

Жылу және электр энергиясын аралас 

өндіру 

Комбинированный изолятор Аралас оқшаулатқыш 

Коммутационная операция Коммутациялық операция 

Коммутационный аппарат Коммутациялық аппарат 

Коммутационный цикл выключателя Ажыратқыштың коммутациялық циклі 

Коммутационный электрический 

аппарат  

Коммутациялық  электрлік аппарат 

Коммутация электрической цепи Электрлік тізбекті коммутациялау 

Коммутация электрической цепи Электр тізбегінің коммутациясы 

Коммутирующее устройство системы 

беспрерывного питания (СБП) 

Үзіліссіз қоректендіру жүйесінің 

(ҮҚЖ) коммутациялайтын құрылғы 

компактный Ықшам, жинақы 

компаратор салыстырғыш 

компаратор салыстырғыш 

Компенсатор синхронный Синхронды қарымталауыш 

Компенсатор фазовый Фазалық қарымталауыш 

компенсация Өтем,қарымталау 

Компенсация поперечная Көлденең қарымталауыш 

Компенсация продольная Бойлық қарымталауыш 

Компенсация реактивной мощности Реактивті қуатты қарымталау 

Компенсирующий реактор Қарымталаушы реактор 

Комплекс противоаварийной 

автоматики 

Апатқа қарсы автоматика кешені 

Комплексная амплитуда 

(синусоидального электрического) тока 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді амплитудасы 

Комплексное действующее значение 

(синусоидального электрического) тока 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді әрекет ететін мәні 
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Комплексное мгновенное значение 

(синусоидального электрического) тока 

Токтың (синусоидалды  электрлік) 

кешенді лездік мәні 

комплект жинақтама 

комплектация толымдау 

Комплектная трансформаторная 

подстанция (КТП) 

Жинақталған трансформаторлы 

қосалқы станция  (ЖТҚС) 

Комплектное распределительное 

устройство (КРУ) 

Жинақталған тарату құрылғысы (ЖТҚ) 

комплектование толымдау 

композиция Композиция (бірнеше заттардың 

қоспасы) 

компонавать Орналастыру, жайғастыру 

компрессорная Сығымдағыш бөлмесі 

Конденсатор самовосстанав-

ливающийся 

Өздігінен қалпына келетін конденсатор 

Конденсатор электрический Электрлік конденсатор 

Конденсаторная установка Конденсаторлық қондырғы 

Кондуктивная электромагнитная 

помеха в системе энергоснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

кондуктивті электромагнитті бөгеу 

Кондуктивная электромагнитная 

помеха в системе энергоснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

кондуктивті электромагнитті бөгеу 

Конечное контактное нажатие Соңғы түйіспелік басу 

консоль Қадаулық, консоль 

Конструктивный отказ Құрылымдық істен шығу 

Контакт аппарата Аппарат түйіспесі 

Контакт электрической цепи Электр тізбегінің түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

замыкающий 

Электр тізбегінің тұйықтайтын 

түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

мостиковый 

Электр тізбегінің көпірлі түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

переключающий 

Электр тізбегінің ауытырып-қосатын 

түйіспесі 

Контакт электрической цепи 

размыкающий 

Электр тізбегінің ажырататын  

түйіспесі 

Контактное кольцо вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электрлік машинаның 

түйіспелік сақинасы 

Контактное нажатие Түйіспелік басу 

Контактное соединение Түйіспелік қосылу 

Контактное соединение Түйіспелік қосылу 

Контактное соединение неразборное Бөлшектенбейтін түйіспелік қосылу 

Контактный коммутационный аппарат Түйіспелік коммутациялық аппарат 

Контактор контактор 

контрагайка Қатырма гайка 

контроллер Басқарғыш, контроллер 

Контроллер Басқарғыш, контроллер 

Контроль исправности цепей 

трансформатора напряжения 

Кернеу трансформатор тізбегінің 

дұрыстығын бақылау 

Контроль качества электрической 

энергии 

Электр энергияның сапасын бақылау 

Контроль качества электрической 

энергии (контроль качества) 

Электр энергиясының   сапасын 

бақылау (сапаны бақылау) 

Контрольные испытания Бақылау сынақтарынан өткізу 
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Контрольный кабель Бақылау кәбілі 

контур Контур (нобай) 

Концевая муфта Аяққы жалғағыш 

Концевые опоры Аяққы(соңғы) тіректер 

Коридор обслуживания Қызмет ету коридоры (дәліз) 

Короб Қорап 

коромысло Деңгене,күйенте, таразы 

Коронный  разряд Сәулелі разрядталуы 

(бәсеңдеуі) 

Короткое замыкание Қысқа тұйықталу 

Короткое замыкание в 

электроустановке 

Электр қондырғылардағы қысқа 

тұйықталу 

Короткое замыкание на землю в 

электроустановке 

Электр қондырығылардағы  жерге 

қысқа тұйықталу 

Короткозамыкатель Қысқа тұйықталу 

корпус Тұрық, тұрқы 

космос ғарыш 

Коэффициент готовности  Дайындық коэффициенті 

Коэффициент замыкания на землю Жерге тұйықталу коэффициенті 

Коэффициент запаса электрической 

прочности диэлектрика 

Диэлектриктің электрлік беріктігінің 

қор коэффициенті 

Коэффициент заполнения графика 

нагрузки электроустановки потребителя 

Тұтынушы электр қондырғысының 

жүктеме графигінің толтыру 

коэффициенті 

Коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения 

(тока) 

Кернеудің  (токтың) синусоидалық 

қисығының бұрмалану коэффициенті 

Коэффициент использования 

установленной мощности 

электроустановки 

Электр қондырғының орнатылған 

қуатының пайдалану коэффициенті 

Коэффициент мощности Қуат коэффициенті 

Коэффициент неравномерности 

графика нагрузки энергоустановки 

потребителя 

Тұтынушы электр қондырғысының 

жүктеме графигінің теңсіздік 

коэффициенті  

Коэффициент нулевой 

последовательности напряжения (тока) 

Кернеудің  (токтың) нөлдік реттілік 

коэффициенті 

Коэффициент обратной 

последовательности напряжения (тока) 

Кернеудің  (токтың) кері реттілік 

коэффициенті 

Коэффициент одновременности Біруақыттық коэффициенті 

Коэффициент оперативной готовности Оперативті дайындық коэффициенті 

Коэффициент полезного действия Пайдалы әсер коэффициенті 

Коэффициент пульсации напряжения 

(тока) 

Кернеудің  (токтың) пульсация 

коэффициенті 

Коэффициент сменности по 

энергопотреблению 

Энергия тұтыну бойынша ауысым 

коэффициенті  

Коэффициент сохранения 

эффективности 

Тиімділікті сақтау коэффициенті 

Коэффициент спроса Сұрау коэффициенті 

Коэффициент технического 

использования 

Техникалық қолдану коэффициенті 

Коэффициент трансформации Трансформация коэффициенті 

Коэффициент трансформации Кернеу трансформаторының 

http://www.gosthelp.ru/text/RD3420571Metodicheskieuka.html
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трансформатора напряжения трансформация коэффициенті 

Коэффициент трансформации 

трансформатора тока 

Ток трансформаторының 

трансформация коэффициенті 

Коэффициент формы кривой 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кернеудің  (токтың) қисық 

пішін коэффициенті 

Кран трубопроводный Құбырлық шүмек 

Кратковременная (импульсная) 

разгрузка турбин 

Турбинаның қысқа уақыттық 

(импульсті) жүгін түсіру (жүктемесін 

түсіру, жеңілдету)  

Кратковременное снижение 

напряжения 

Кернеудің қысқа уақыттық  төмендеуі 

Кратность фазного перенапряжения Фазалық асқын кернеудің еселігі 

Крепежные детали Бекіткіш бөлшектер 

крестовина Шаңбақ,айқастырма 

крестовина Айқастырма,шаңбақ 

Криогенный кабель (провод) Криогенді  кәбіл (сым) 

Криопроводник Криоөткізгіш 

Критерий Критерий ,Белгішарт, бағашарт, 

шартбелгі, шартбаға, нақбелгі???? 

Критерий отказа Істен шығу критериі 

Критерий предельного состояния Шекті жағдай критериі 

критерия Бағалау  (өлшемі) 

Критический  Қатерлі, қауіпті 

Критическое напряжение в 

энергосистеме 

Энергия жүйедегі қауіпті кернеу  

критичность қысаңдылық 

кронштейн таяныш 

Крутизна статической частотной 

характеристики 

Статикалық жиіліктік сипаттаманың 

айналымы 

кулачек жұдырықша 

кулачок Бағдартқыш,  

Кулон-вольтная характеристика Кулон-вольтті  сипаттама 

Лавина напряжения в энергосистеме Энергия жүйедегі кернеу көшкіні 

Лавина напряжения в энергосистеме Энергия жүйедегі кернеу көшкіні 

Лавина частоты в энергосистеме Энергия жүйедегі жиілік көшкіні 

Лавина частоты в энергосистеме Энергия жүйедегі жиілік көшкіні 

Лампа вакуумная Вакуумды шам 

Лампа газоразрядная Газразрядты шам 

Лампа галогенная Галогенді шам 

Лампа дневного света Күндізгі жарық шамы 

Лампа дневного света Күндізгі жарық шамы 

Лампа дуговая Доғалық шам 

Лампа накаливания Қыздыру шамы 

Лампа с горячим катодом Ыстық катодты шам 

Лампа с холодным катодом Суық катодты шам 

Лампа ультрафиолетовая Ультрафиолетті шам 

Лампа электронная Электронды шам 

Лингвистическое обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

лингвистикалық қамтамасыз етілуі 

Линейная плотность электрического 

заряда 

Электрлік зарядтың желілік тығыздығы 

Линейная плотность электрического Электрлік  токтың желілік тығыздығы 
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тока 

Линейная электрическая цепь Сызықты электр тізбегі 

Линейный изолятор Сызықты оқшаулатқышы 

Линейный изолятор Желілік оқшаулатқыш 

Линия  желі, сызық, байланыс жолы 

Линия питающая Қоректендіретін желі 

Линия постоянного тока униполярная Униполярлы тұрақты ток желісі 

Линия потребителя питающая Тұтынушыларды қоректендіретін желі 

Линия электропередачи (ЛЭП) Электр беру желісі (ЭБЖ) 

Линия электропередачи 

газоизолированная 

Газбен оқшауландырылған электр 

біріліс желісі 

Линия электропередачи двухцепная Екі тізбекті электр біріліс желісі 

Линия электропередачи компактная Ықшам электр біріліс желісі 

Линия электропередачи многоцепная Көп тізбекті электр біріліс желісі 

Линия электропередачи многоцепная 

комбинированная 

Көп тізбекті аралас электр біріліс 

желісі 

Линия электропередачи одноцепная Бір тізбекті электр біріліс желісі 

Линия электропередачи радиальная Радиалды электр біріліс желісі 

лист тімсем 

Листевой оцинкованный металл тініке 

Ложное срабатывание Жалған әрекет ету, қате жұмыс жасау 

Ложное срабатывание релейной защиты Релелік қорғаныстың жалған жұмыс 

жасауы 

локализация оқшауландыру 

локализировать Орнын табу 

локальный Жергілікті 

Лоток Лоток, арнашық 

лыска кертпе 

Люминесцентная лампа Люминесцентті шам 

Магистраль воздушной линии Әуелік желі магистралі 

Магистраль заземления (зануления) Жерлендіру магистралі (нөлдеу) 

Магистраль заземления (зануления) Жерлендіру (нөлдеу) магистралі 

Магистральная линия электропередачи Магистральді  электр беру желісі 

Магнетик Магнетик 

Магнитная восприимчивость Магнитті қабылдағыштық 

Магнитная индукция сверхпроводника 

критическая 

Жоғары өткізгіштік шекті магнитті 

индукция 

Магнитная постоянная Магнитті тұрақты 

Магнитная проводимость Магнитті өткізгіштік 

Магнитная проницаемость Магнитті өтімділік 

Магнитная система вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электрлік машинаның 

магнитті жүйе 

Магнитная система трансформатора Трансформатордың магнитті жүйесі 

Магнитная цепь Магнитті тізбек 

Магнитная индукция Магнитті индукция 

Магнитное поле рассеяния обмоток Ораманың магнитті өрісінің сейілуі 

Магнитное поле токов нулевой 

последовательности 

Нольдік реттілік токтардың магнитті 

өрісі 

Магнитное поле трансформатора Трансформатордың магнитті өрісі 

Магнитное сопротивление Магнитті кедергі 

Магнитное поле Магнитті өріс 

Магнитные потери Магнитті шығындар 
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Магнитный материал Магнитті материал 

Магнитный материал Магнитті материал 

Магнитный стержень 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитті өзекшесі 

Магнитный поток Магнитті ағын 

Магнитодвижущая сила (вдоль 

контура) 

Магнит қозғаушы күш (контур 

бойымен) 

Магнитопровод электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғы) магнит сымы 

Магнитопровод электротехнического 

изделия (устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитті өткізгіштігі 

Магнитостатическое поле Магнитстатикалық өріс 

Максимально допустимый переток Максималды рұқсатты ағын 

Максимальное электрическое реле Максималды электрлік релесі 

Максимальный расцепитель 

контактного аппарата (Максимальный 

расцепитель) 

Түйіспелік аппараттың максималды 

ағытқышы                                       

(Максималды  ағытқыш) 

Максимум нагрузки энергосистемы Энергия жүйенің максимум жүктемесі 

Максимум нагрузки энергоустановки 

(группы установок)                                       

Пик нагрузки 

Энергия қондырғының  (қондырғылар 

тобы)                                                        

максимум жүктемесі 

Жүктеменің аса жоғары мәні (жүктеме 

шегі)                                        

Малое напряжение          Безопасное 

напряжение 

Аз мәнді  кернеу                                               

қауіпсіз кернеу 

Малые предприятие Шағын кәсіпорын 

маневр Маневр,оңтайлау,шұғыл-

іс,ыңғайлау,ыңғай-іс? 

Маневренный режим электростанции Электр станцияның маневрлі режимі 

Маслонаполненные аппараты Маймен толтрылыған аппараттар 

Маслонаполненный кабель Маймен толтырылған кәбіл 

Маслоприемник Май қабылдағыш 

Маслоуказатель трансформатора Трансформатордың май көрсеткіші 

Масляный выключатель Майлы ажыратқыш 

Масляный трансформатор Майлы трансформатор 

Масса масса 

массив алап, жиым 

массивный шомбал, шой 

Математическое обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

математикалық қамтамасыз етілуі 

Материал диэлектрический Диэлектрлік материал 

Матрица главных контуров Негізгі контурлар материалы 

Матрица главных сечений Негізгі қималар матрицасы 

маховик доңғалақ 

Мачтовая (трансформаторная) 

подстанция 

Мачталық  (трансформаторлық) 

қосалқы станция 

Машина бесконтактная Түйіспесіз машина 

Машина бесщеточная Щеткасыз машина 

Машина вентильная Вентильді машина 

Машина индукторная Индукторлы машина 

Машина коллекторная Коллекторлы (жинағыш) машина 
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Машина параллельного возбуждения Параллель қоздырылатын машина 

Машина последовательного 

возбуждения 

Тізбектей қоздырылатын машина 

Машина постоянного тока 

вращающаяся 

Айналатын тұрақты ток машинасы 

Машина разноименнополюсная Әртүрлі полюсті машина 

Машина с комбинированным 

возбуждением 

Аралас қоздырылатын машина 

Машина с контактными кольцами Сақиналы түйіспелі машина 

Машина с независимым возбуждением Тәуелсіз қоздырылатын машина 

Машина с самовозбуждением Өздігінен қоздырылатын машина 

Машина с электромагнитным 

возбуждением 

Электромагнитті қоздырылатын 

машина 

Машина явнополюсная Айқын полюсті  (ротор құрылысы) 

машина 

Машина неявнополюсная Айқын полюсті емес (ротор құрылысы) 

машина 

Мгновенное значение параметра 

электрической энергии (мгновенное 

значение) 

Электр энергия параметрінің лездік 

мәні (лездік мән) 

Межсистемная связь (энергосистем) Жүйе аралық байланыс (энергия жүйе) 

Межсистемная связь энергосистем 

(Межсистемная связь) 

Энергия жүйенің жүйе аралық 

байланысы (жүйе аралық байланыс) 

Межсистемный переток Жүйе аралық ток ағыны 

метод әдіс 

Метод исследования надежности, 

аналитический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, талдаулық 

Метод исследования надежности, 

вероятностный 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

ықтималдылықты 

Метод исследования надежности, 

детерминистический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

детерминистикалық 

Метод исследования надежности, 

статистический 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, статикалық 

Метод определения надежности 

экспериментальный 

Сенімділікті зерттеу тәсілі, 

эксперименталды (тәжірбиелік) 

Метод оценки надежности расчетный Сенімділікті бағалау тәсілі, есептік 

Методика  әдістеме 

механизм тетік 

Механизмы механизмдер 

Механический замок Механикалық құлып 

мигать Жыпықтау, жылтылдау 

Минеральная изоляция Минералды оқшаулама 

Минимально  ең кемінде 

Минимальное электрическое реле Минималды электрлік реле 

Минимальный   ең аз 

Минимальный расцепитель Минималды ағытпа 

Минимум нагрузки энергосистемы  Энергия жүйенің минимум жүктемесі 

Минута системная Жүйелік минута 

Мнемоническая схема электростанции 

(подстанции, электрической сети) 

Электростанцияның (қосалқы 

станцияның, электр торабының) 
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мнемоникалық сұлбасы  

 

Многожильный кабель (провод, шнур) Көп сымды кәбіл (сым, бау сым) 

Многократное автоматическое 

повторное включение 

Көп реттік (көп дүркін)автоматты 

қайта қосылу 

Многополюсник Көр полюсті 

Многотарифный счетчик Көп тарифті санауыш 

Многофазная система электрических 

токов 

Электр тогының көпфазалы жүйесі 

Многофазная система электрических 

цепей 

Электр тізбегінің көпфазалы жүйесі 

Многофазная цепь Көпфазалы тізбек 

Многофазное электротехническое 

устройство 

(Многофазное устройство) 

Көп фазалы электротехникалық 

құрылғы 

(Көп фазалы құрылғы) 

Многофазный источник питания 

(напряжения) 

Көпфазалы қорек (кернеу) көзі 

Многофазный реактор Көпфазалы реактор 

Многоэлементный изолятор Көп элементті оқшаулатқыш 

Модуль выключателя Ажыратқыш модулі 

момент Сәт,мезет? 

Мониторинг надежности Сенімділік мониторингі 

монтаж Жинақтау, құрастыру,  

Монтажная панель Жинақтау тақтасы 

Мощность автотрансформатора 

номинальная 

Автотрансформатордың номиналды 

қуаты 

Мощность автотрансформатора 

проходная 

Автотрансформатордың өтпелі қуаты 

Мощность автотрансформатора 

электрическая 

Автотрансформатордың электрлі қуаты 

Мощность автотрансформатора 

электромагнитная 

Автотрансформатордың 

электромагнитті  қуаты 

Мощность генерирующая 

установленная суммарная 

Өндірілген,орнатылған,қосынды қуат 

Мощность комплексная 

(двухполюсника) 

Кешенді (екі полюсниктің) қуат  

Мощность конденсатора номинальная Конденсатордың номиналды қуаты 

Мощность короткого замыкания Қысқа тұйықталу қуаты 

Мощность обмотки (ответвления 

обмотки) номинальная 

Номиналды орам (тармақталған орам)  

қуаты  

Мощность первичного регулирования 

нагрузки потребителей 

Тұтынушылар жүктемесін біріншілік 

реттеу қуаты 

Мощность первичного регулирования 

электростанций 

Электр станцияны біріншілік реттеу 

қуаты 

Мощность полезная Пайдалы қуат 

Мощность потерь конденсатора Конденсатордың қуат шығыны 

Мощность ступени Саты қуаты 

Мощность электроустановки (группы 

электроустановок) 

Электр қондырғы қуаты (электр 

қондырғылар тобы) 

муфта Муфта, жалғағыш 



104 

 

набивка толтырма 

Наброс бөтен өткізшгіштердің қосылуы 

Наброс нагрузки Жүктеме секірісі 

набрызг шашырам 

набухание ісіну 

навес Қалқа,жаппа 

Наводить  бағыттау 

наводка кезеушілік 

наглядно көрнекі 

Нагон  (воды) Жел көтерме (судың) 

Нагревостойкость диэлектрика 

Теплостойкость, температуростойкость, 

термостойкость 

Диэлектриктің қызуға төзімділігі 

Жылутөзімділігі,температураға 

төзімділігі, қызуға төзімділігі 

Нагрузка жүктеме 

Нагрузка генератора Генератор жүктемесі 

Нагрузка трансформатора тока 

вторичная 

Ток трансформаторының жүктемесі 

Нагрузка энергоустановки потребителя 

( Нагрузка потребителя ) 

Тұтынушылар  энергия қондырғының 

жүктемесі ( тұтынушы жүктемесі ) 

Нагрузочная способность 

трансформатора 

Трансформатордың жүктелу 

қабілеттілігі 

Нагрузочная способность 

трансформатора 

Трансформатордың жүктелу 

қабілеттілігі 

Нагрузочный реактор Жүктемелік реактор 

Нагрузочный резерв мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйенің жүктемелік қуат 

резерві 

наддув Үдете үрлеу 

Надежность сенімділік 

надежность сенімділік 

Надежность работы энергосистемы Энергия жүйенің жұмыс сенімділігі 

надзор қадағалау 

надрезка тіліктеу 

надрыв үзілім 

наждак Зімпара, қажау қағаз 

Назначенный ресурс Белгіленген ресурс 

Назначенный срок службы Белгіленген қызмет ету мерзімі 

Назначенный срок хранения Белгіленген сақтау мерзімі 

накатка бұр 

накатка Бүрлегіш (құрал) 

накладка Жапсырма, бастырма 

наклонный Көлбеу, еңкіш 

наладка Баптау, 

Намагничивание магниттелу 

Наплыв (дефект сварного шва) Балқытылған шор (пісірілген жіктің 

ақауы) 

напор Арын (екпін) 

Напряжение в месте короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталу орнындағы кернеу 

Напряжение в месте короткого 

замыкания остаточное 

Қысқа тұйықталу орнындағы  қалдық 

кернеу 
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Напряжение восстанавливающееся Қалпына келетін кернеу 

Напряжение диэлектрика пробивное Диэлектриктің тесілетін кернеуі 

Напряжение дуги Кернеу доғасы  

Напряжение короткого замыкания 

трансформатора 

(Напряжение короткого замыкания) 

Трансфорамтордың қысқа тұйықталу 

кернеуі 

 (Қысқа тұйықталу кернеуі) 

Напряжение линейное Желілік кернеу 

Напряжение на заземляющем 

устройстве 

Жерлендіру құрылғыларындағы кернеу 

Напряжение нулевой 

последовательности 

Нөлдік реттілік кернеуі 

Напряжение относительно земли Жермен салыстырмалы кернеу 

Напряжение прикосновения Жанасу кернеуі 

Напряжение разрядника остающееся Разрядтауыштағы қалдық кернеу 

Напряжение разрядное Разрядты кернеу 

Напряжение смещения нейтрали Бейтараптың кернеу ығысуы 

Напряжение смещения нейтрали Бейтараптың ығысу кернеуі 

Напряжение фазное Фазалық кернеу 

Напряжение шага Қадамдық кернеу 

Напряженность неискаженного 

электрического поля 

Бұрмаланбаған электр өрісінің 

кернеулігі 

Напряженность электрического поля Электр өрісінің кернеулігі 

напыление Тозаң қондыру 

наработка атқарым 

Наработка атқарым 

наработка атқарым 

Наработка до отказа Істен шығуға дейінгі атқарым 

Наработка между отказами Істен шығу аралығындағы атқарым 

Наружная электропроводка Сыртқы электр сымы 

Нарушение питающей сети 

переменного тока 

Айнымалы ток қоректендіру 

торабының бұзылуы 

Нарушение электроснабжения 

кратковременное (КНЭ) 

Қысқа уақыттық электр 

жабдықталудың бұзылуы 

Наряд-допуск 

(Наряд) 

Жүктелім-жіберу                               

(жүктелім) 

насадок саптама 

насос Сорап (сорғы) 

настраивать Баптау (реттеу) 

Настройка  баптау 

натяжка Керу, созу 

Натяжная подвеска Тартпа ілмек 

Натяжная подвеска Созылатын аспа (асылғы, ілме) 

нахлестка жапсарлық 

нахлестывание Жапсарлық салу 

Начальное контактное нажатие Бастапқы түйіспелік басу 

Небаланс напряжений (токов) Кернеу (ток) теңсіздігі 

Невключенный резерв мощности 

энергосистемы 

Энергия жүйе қуатының қосылмаған 

резерві 

Невосстанавливаемый объект Қалпына келетін  нысан 

Независимый источник питания Электр қабылдағышты немесе электр 
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электроприемника или группы 

электроприемников 

қабылдағыштар тобын қоректендіретін 

тәуелсіз қорек көзі 

Независимый отказ Тәуелсіз істен шығу 

Независимый расцепитель 

Отключающий расцепитель 

Тәуелсіз ағытпа                                            

өшіретін ағытпа 

Неисправное состояние 

(Неисправность)  

Жөнделмеген жағдай                          

(ақаулылық) 

Нейтраль бейтарап 

Нейтраль изолированная Оқшауланған бейтарап 

Нейтраль обмотки Орама бейтарабы 

Нейтральный проводник ( N ) Бейтарап өткізгіш ( N ) 

Немагнитный зазор 

электротехнического изделия 

Электр техникалық бұйымның 

магнитті емес саңлауы  

Ненормальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық  бұйымның 

қалыпты емес жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Ненормированная измеряемая величина Мөлшерленбеген өлшенетін шама 

Необслуживаемый объект Қызмет көрсетілмейтін  нысан 

Неотложные работы Шегеруге болмайты жұмыс 

Неотпускающий ток Өзіне тартатын ток (кездейсоқ 

жанасқанда)  

Непрерывное питание нагрузки Жүктемені үзіліссіз қоректендіру 

Неработоспособное состояние 

(Неработоспособность) 

Жұмысқа қабілетсіз жағдай    (жұмысқа 

қабілетсіздік, жарамсыздық) 

Неремонтируемый объект Жинақталмайтын  нысан 

Несимметричный режим многофазной 

системы электроснабжения 

(Несимметричный режим) 

Көпфазалы электр жабдықтау 

жүйесінің симметриялы емес режимі                

(Симметриялы емес режим) 

несущий Ұстап тұрған, арқау, тасушы, тартып 

тұрған, 

Нетоковедущая часть Ток өткізбейтін бөлік 

Неуспешное автоматическое повторное 

включение 

Сәтті автоматты қайта қосу 

Низковольтное комплектное устройство Төменгі кернеулі жинақталған 

құрылғы 

Низшее напряжение трансформатора Трансформаторың төменгі кернеуі 

ниша тауаша 

Номинальная величина Номиналды шама 

Номинальная мощность конденсатора Конденсатордың номиналды қуаты 

Номинальное напряжение Номиналды кернеу 

Номинальные данные трансформатора Трансформатордың номиналды 

мәліметтері 

Номинальные данные трансформатора Трансформатордың номиналды 

мәндері 

Номинальный режим Номиналды режим 

Номинальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық  бұйымның 

номиналды жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 
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Номинальный режим трансформатора Трансформатордың номиналды режимі 

Номинальный термический срок 

службы изоляции 

Оқшауламаның номиналды жылулық 

қызмет ету мерзімі 

Номинальный термический срок 

службы изоляции 

Оқшауламаның номиналды жылулық 

қызмет ету мерзімі 

Номинальный ток включения Номиналды қосылу тогы 

Номинальный ток динамической 

стойкости 

Динамикалық беріктіктің номиналды 

тогы 

Номинальный ток термической 

стойкости 

Жылулық  беріктіктің номиналды тогы 

Номинальный ударный ток короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталудың номиналды 

соққы тоғы 

норма Нақ шама 

Норма качества электрической энергии                             

 (Норма качества) 

Электр энергия сапасының нақты 

шамасы 

(сапаның  нақты шамасы) 

Нормальные условия эксплуатации 

ЕЭС 

БЭЖ қалыпты пайдалану шарты 

Нормальный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования)        Рабочий 

режим 

Электротехникалық  бұйымның 

қалыпты жұмыс режимі 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Жұмысшы режим 

Нормальный режим работы 

энергосистемы 

(Нормальный режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің  қалыпты жұмыс 

режимі 

(Энергия жүйенің  қалыпты режимі) 

Нормирование надежности Сенімділікті мөлшерлеу 

Нормированное первичное 

регулирование частоты 

Жиіліктің біріншілік мөлшерленген 

реттелуі 

Нормированный ток длительного 

нагрева 

Ұзақ уақыттық жүктеме кезіндегі 

(қызу) нақты шамаланған ток (бірінші 

тізбектен өткенде ток өткізу 

бөліктерінің  температурасы арпайтын 

орнатылған шамадан аспай ағатын ток 

) 

Нормируемое значение мощности, 

потребляемой цепью возбуждения 

электрического реле 

Электрлік реленің қоздыру тізбегімен 

тұтынылатын қуаттың мөлшерленген 

мәні 

Нормируемый параметр возврата 

электрического реле 

Электрлік реле қайтуының 

мөлшерленген параметрі 

Нормируемый параметр 

несрабатывания электрического реле 

Электрлік реленің әрекет етпей 

қалуының  мөлшерленген параметрі 

Нулевая жила Нөлдік сым 

Нулевой защитный проводник (РЕ) Нөлдік қорғауыш өткізгіш (РЕ) 

Нулевой рабочий проводник           ( N ) Нөлдік жұмысшы өткізгіш  ( N ) 

Обводная цепь Айналдырылған тізбек 

Область миганий света Жарықтың жылтылдау аймағы 

Область ограничения перетоков Асқын  токты шектеу аймағы 

Область регулирования Реттеу аймағы 

Область устойчивости энергосистемы Энергия жүйенің тұрақтылық аумағы 

Область устойчивости энергосистемы Энергия жүйенің тұрақтылық аймағы 

Обменная мощность области Реттеу аймағындағы алмастырылатын 
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регулирования қуат 

Обмотка орам 

Обмотка вращающейся электрической 

машины компенсационная 

Айналатын электрлік машинаның 

қарымталанған орамы 

Обмотка вращающейся электрической 

машины успокоительная 

Айналатын электрлік машинаның 

толастатқыш  орамы 

Обмотка вспомогательная Көмекші орам 

Обмотка расщепленная Тармақталған орам 

обод име 

Обрыв үзілуі 

Обслуживаемый объект Қызмет көрсетілетін нысан 

Обходная система сборных шин Жинақталған шинаның айналып өту 

жүйесі 

Объединенная энергосистема Біріккен энергия жүйе 

объект нысан 

Объекты диспетчеризации Бақылау және басқару жүйесін орнату 

нысандары 

Объекты электроэнергетики Электр энергетика нысандары 

огибание Орап өту 

Огибающая среднеквадратичных 

значений напряжения 

(Ступенчатая временная функция, 

образованная среднеквадратичными 

значениями напряжения, дискретно 

определенными на каждом 

полупериоде напряжения основной 

частоты) 

Кернеудің орайжанауыш 

орташаквадраттық мәндері                                                           

( негізгі жиілік кернеуінің әрбір 

жартылай кезеңінде дискретті 

анықталған, кернеудің 

орташаквадраттық мәндерімен түзілген                                                          

сатылы уақыттық функция) 

 

Ограждение Қоршау,қоршал 

Ограничение по пропускной 

способности сети 

Тораптың өткізу қабілеті бойынша 

шектеу 

Одиночное изменение напряжения Кернеудің біртіндеп өзгеруі 

Однолинейная схема электростанции 

(подстанции) 

Электр станцияның (қосалқы 

станцияның) бір сызықты сұлбасы 

Однополюсное прикосновение Бір полюсті жанасу 

Однофазное электротехническое 

изделие (устройство) 

Бір фазалы электротехникалық бұйым 

(құрылғы) 

Однофазный режим работы 

вращающейся электрической машины 

Айналатын электр машинасының бір 

фазалы жұмыс режимі 

Ожидаемый ток Пайда болатын ток (тізбектегі кедергі 

шамасына қарай) 

Опасная зона Қауіпті аймақ 

Оперативно-диспетчерское управление 

энергосистемой 

Энергия жүйені жедел- диспетчерлік 

басқару  

Оперативное обслуживание 

электроустановки 

Электрқондырғыны оперативті күтім 

көрсету 

Оперативное планирование работы 

энергосистемы 

Энергия жүйе жұмысын жедел 

жоспарлау 

Оперативность Жылдамдық, жеделдік 

Оперативно-технологическое 

управление 

Жедел-технологиялық басқару 
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оперативный жедел 

Оперативный информационный 

комплекс 

Жедел ақпараттық кешен 

Оператор операционной зоны Операциялық аймақ операторы 

Операционная зона (зона 

диспетчерского управления) 

Операциялық аймақ (диспетчерлік 

басқару аймағы) 

оплетать Өру (арқан, жіп,шаш) 

оплетка өрмелік 

оплетка Өрмелік, өрім 

Оплетка кабеля Кәбіл өрмелігі 

опора Тірек, сүйемел 

Опорная подстанция Тіректі қосалқы станция 

Опорный изолятор Тіректі оқшаулатқыш 

Определение КПД по отдельным 

потерям 

Жеке шығындар бойынша ПӘК 

анықтау 

Определение КПД через суммарные 

потери 

Қосынды  шығындар бойынша ПӘК 

анықтау 

Определенный   белгілі 

Опыт по проверке порядка следования 

фаз 

Фазаның реттілікпен жүруін тексеру 

юойынша тәжірбие 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 

Электр қондырғылардағы қауіпсіз 

жұмысты қаматамасыз етуді 

ұйымдастыру шаралары 

Орешковый изолятор Жаңғақ тәріздес оқшаулатқыш 

(ойықтары мен тесіктері 90 градустық 

бұрышпен орындалған ) 

Осветительная арматура Жарықтандырғыш арқау 

Основная изоляция Негізгі оқшаулама 

Основное электрозащитное средство Негізгі электр қорғаныстық құралдары 

Особо сырые помещения Аса дымқыл ғимаратлер 

Остаточное напряжение конденсатора Конденсатордың қалдық кернеуі 

Остаточный ресурс Қалдық ресурс 

Ось I Шүлдік 

Ось II кіндік 

отбойник Тойтарғыш,қопарғыш? 

отверстие қуыс 

отвертка байтесе 

Ответвительные опоры Тармақталған тіректер 

Ответвление (от линии 

электропередачи) 

Тармақтану,тарам (электр беру 

желісінен) 

Ответственный за безопасную 

эксплуатацию электроустановок 

Электр қондырғыны қауіпсіз 

пайдалануға жауапты адам 

Ответственный за электрохозяйство Электр шаруашылығына жауапты адам 

отводить Алыстату,кетіру 

отводка ығыстыру 

отгиб Қайыру, бүгу,ию 

Отдача аккумулятора по энергии  

(отдача энергии) 

Энергия бойынша аккумулятордың 

беруі (энергия беруі) 

Отделитель бөлгіш 

отказ Істен шығу 

Отклонение напряжения Кернеу ауытқуы 

Отклонение напряжения Кернеу ауытқуы 
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Отклонение частоты Жиілік ауытқуы 

Отклонение частоты Жиілік ауытқуы 

Отключение замыкания Тұйықталудың өшуі 

Отключение цепи Тізбектің өшуі 

Открытая подстанция Ашық қосалқы станция 

Открытая проводящая часть Ашық өткізетін бөлік 

Открытая электропроводка Ашық электр сымы 

Открытое распределительное 

устройство (ОРУ) 

Ашық тарату құрылғысы (АТҚ) 

Отнесение электроприемников к 

категориям надежности 

электроснабжения 

Электр жабдықтау бойынша 

электрқабылдағыштарды сенімділік 

санатына жатқызу 

Относительные потери Салыстырмалы шығындар 

Отпускающий ток Өзіне тартпайтын ток (кездейсоқ 

жанасқанда) 

отсечка ажырату,бөлектеу,кесу,алшақтату 

отстраиватсься Қайта салу,салып бітіру 

отстройка туралау,қатарластыру, теңестіру 

Охрана труда Еңбек қауіпсіздігі 

Охранная зона воздушных линий 

электропередачи и воздушных линий 

связи 

Әуе электр беріліс желісінің және 

байланыс әуе желісінің қорғалатын  

аймағы 

Охранная зона кабельных линий 

электропередачи и кабельных линий 

связи 

Кәбіл электр беріліс желісінің және 

байланыс кәбіл желісінің қорғалатын  

аймағы 

Очередная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс ережесі мен мөлшері білімін 

кезекті тексеру 

Ощутимый ток Сезілетін ток 

Падение түсуі 

Падение напряжения Кернеу құлауы (түсуі) 

Падение напряжения на контактном 

переходе 

Түйіспелік өткелдегі кернеу түсуі 

Паз вращающейся электрической 

машины 

Айналатын электрлік машинаның 

ойығы 

Пакетный  Пакетті,дестелі, 

Пакетный выключатель Пакетті ажыратқыш 

пакля талшық 

палец сұққы 

памятка жаднама 

Параллельная работа трансформаторов Трасформатордың параллельді 

жұмысы 

Параметр потока отказов Істен шығу ағыны параметрлері 

Параметр потока отказов Істен шығу ағынының параметрі 

Параметр электрической энергии Электр энергиясының параметрі 

Параметры холостого хода 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) бос жүріс параметрлері 

Пассивное состояние готовности к 

работе 

Жұмысқа дайындықтың пассивті 

жағдайы 

пассивный Енжар,пассивті, 

Первичная обмотка трансформатора Трансформатордың біріншілік орамы 

Первичная обмотка трансформатора Кернеу трансформатордың біріншілік 



111 

 

напряжения орамы 

Первичная обмотка трансформатора 

тока 

Ток трансформатордың біріншілік 

орамы 

Первичная проверка знаний норм и 

правил работы 

Жұмыс ережесі мен мөлшері білімін 

бірінші рет тексеру 

Первичное напряжение 

(трансформатора напряжения) 

Біріншілік кереу (кернеу 

трансформаторы) 

Первичный ток трансформатора тока Ток трансформаторның біріншілік 

кергнеуі 

Перегрузка Асқын жүктелу 

Перегрузка трансформатора Трансформатордың асқын жүктелуі 

Перегрузка трансформатора Трансформатордың асқын жүктелуі 

Перегрузка электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғы, қондырғының) асқын 

жүктелуі 

Передаточное число Беріліс саны (санауыш құралда) 

Передвижное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Жылжитын электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

 

Перезаряд Асқын заряд 

перекидка аудару 

перекладина Көлденең салма 

Переключатель Ауыстырып қосқыш 

Переключатель Ауыстырып қосқыш 

Переключательный пункт линий 

электропередачи 

Электр беріліс желісінің ауыстырып 

қосу пункті 

Переключение Ауыстырып қосу 

Переключение нагрузки Жүктемені ауыстырып қосу 

перекос қисаю 

Перекрестные опоры Айқасқан тіректер 

перекрестный Айқасқан, айқастыра 

перекрестье айқыш 

Перекрытие Ара жабын, аралық жабын 

Перекрытие изоляции Оқшаулама аражабыны 

перемежаться кезектесу 

перемежающийся кезектесетін 

Перемежающийся отказ Кезектесетін істен шығу (көп рет 

қайталанатын өздігінен жойылатын 

процесс) 

Переменная составляющая напряжения 

в цепи постоянного тока 

Тұрақты ток тізбегіндегі кернеудің 

айнымалы құраушысы 

Переменный электрический ток Айнымалы электр тогы 

перемотка Қайта орау 

Перемычка (шунт) Мойнақ, шунт 

Перенапряжение Асқын кернеу 

Перенапряжение атмосферное Атмосфералық асқын кернеу 

Перенапряжение в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі асқын 

кернеу 

Перенапряжение внутреннее Ішкі асқын кернеу 

Перенапряжение временное Уақытша асқын кернеу 
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Перенапряжение резонансное Резонансты асқын кернеу 

Переносное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Тасымалданатын   электротехникалық 

бұйым (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

 

перепад құлама 

Переходная муфта Өтпелі жалғағыш 

переходник Ауысымша, аралық өткізгіш? 

Переходный процесс в электрической 

цепи 

Электр тізбегіндегі өтпелі процесс 

(үдеріс) 

Переходный процесс в электрической 

цепи 

Электр тізбегіндегі өтпелі процесс 

Переходный режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның  өтпелі 

режимі (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

 

Переходный режим работы 

энергосистемы 

Энергия жүйенің өтпелі режимі 

Персонал административно-

технический 

Әкімшілік-техникалық персонал 

(қызметкер) 

Персонал неэлектротехнический Электротехникалық емес персонал 

Персонал оперативно-ремонтный Оперативті-жөндеу персоналы 

Персонал оперативный Оперативті персонал 

Персонал ремонтный Жөндеу персоналы 

Персонал электротехнический Электротехникалық персонал 

Персонал электротехнологический Электротехналогиялық персонал 

перспектив Келешекті, перспектив 

Перспективная модель энергосистемы Энергия жүйенің келешекті үлгісі 

пик Пик, аса жоғарғы, шекті? 

Питание радиальное Радиалды қоректендіру 

Питание резервное  

Питание элемента электрической сети 

двустороннее 

Электр торап элементін екі жақтан 

қоректендіру 

Питание элемента электрической сети 

одностороннее 

Электр торап элементін бір жақтан 

қоректендіру 

Питающая сеть Қоректендіргіш торап 

Плавкий элемент Балқыма элемент 

Плавный пуск Бірқалыпты қосу 

Плановый ремонт Жоспарлы жөндеу 

Пленочная изоляция Пленкалық элемент 

Пляска проводов (тросов) Сымдардың (сым арқандардың) 

секірісі 

Поверхностный пробой Перекрытие Беттік тесілу                                                    

жабын 

Поверхностный эффект Беттік эффект 

Повреждение бүліну 

Повреждение  бүлінуі 

Повторные типовые испытания Қайталанатын бір үлгідегі сынақтан 

өткізу 

Повышающий трансформатор Жоғарлататын трансформатор 
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Под нагрузкой жүктемемен 

Под напряжением Бойында кернеу бар 

подвеска аспа, асылғы, ілме 

Подвеска изолирующая Оқшаулатқыш ілме 

Подвесной изолятор Аспалы оқшаулатқыш 

подвод Келтіру, жеткізу 

Подготовка рабочего места Жұмыс орнын дайындау 

подпорка Демеуіш (тіреуіш) 

Подстанция без обслуживающего 

персонала 

Қызмет көрсету персоналы жоқ 

қосалқы станция 

Подстанция встроенная Кіріктірілген (іштетілген) қосалқы 

станция 

Подстанция выпрямительная Түзеткіш қосалқы станция 

Подстанция газоизолирующая Газбен оқшауланған қосалқы станция 

Подстанция закрытая Жабық қосалқы станция 

Подстанция инверторная Инвертолық қосалқы станция 

Подстанция открытая Ашық қосалқы станция 

Подстанция преобразовательная Түрлендіргіш қосалқы станция 

Подстанция с двумя системами шин Екі шина жүйесі бар қосалқы станция 

Подстанция с обслуживающим 

персоналом 

Қызмет көрсету персоналы бар 

қосалқы станция 

Подстанция с системой шин по схеме 

четырехугольника 

Төртбұрыш сұлбасы бойынша шина 

жүйесі бар қосалқы станция 

Подстанция с тремя системами шин Үш шина жүйесі бар қосалқы станция 

Подстанция электрическая (ПС) Электрлік  қосалқы станция (ҚC) 

Подстанция тупиковая  қосалқы станция 

Подстанция, преобразующая частоту Жиілікті түрлендіретін  қосалқы 

станция 

подшипник Айгөлек, мойынтірек 

Пожароопасная зона Өрт қауіпті аймақ 

Показатель использования 

установленной мощности 

электростанции 

(Показатель использования) 

Электростанцияның орнатылған 

қуатынын қолдану көрсеткіші                                       

(қолданыс көрсеткіші) 

Показатель качества электрической 

энергии 

Электр энергия сапасын көрсеткіші 

Показатель надежности Сенімділік көрсеткіші 

Показатель непрерывности 

электроснабжения 

Электр жабдықтау үзіліссіздігі 

көрсеткіші 

Показатель нестабильности напряжения 

(частоты) 

Кернеу (жиілік) тұрақсыздығы көрінісі  

Покров кабельный защитный Қорғаушы кәбілдік жабын 

Покров кабельный наружный Сыртқы кәбілдік жабын 

Покров упрочняющий Қаттылау жабыны 

Полезная мощность Пайдалы қуат 

ползун сырғақ 

Полный резерв мощности 

энергосистемы 

(Полный резерв мощности) 

Энергия жүйе қуатының толық резерві 

(қуаттың толық резерві) 

Положение  Түр, қалып, қалу, жағдай, тәртіп, ереже 
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Полоса Жолақ  

Полоса регулирования частоты Жиілікті реттеу жолағы 

Полупроводник Жартылай өткізгіш 

Полупроводниковый компенсатор 

реактивной мощности 

Жартылай өткізгішті реактивті қуат 

компенсаторы 

Полупроводниковый преобразователь 

электроэнергии 

Электр энергияның жартылай 

түрлендіргіші 

полюс Уйек, полюс 

Полюс аппарата Аппарат полюсі 

Полюс вращающейся электрической 

машины 

Айналатын электрлік машинаның 

ролюсі 

Полюс выключателя Ажыратқыш полюсі 

Полюс магнитопровода 

электротехнического изделия 

(устройства) 

Электр техникалық бұйымның 

(құрылғының) магнитөткізгіш полюсі 

Полюс сети постоянного тока Тұрақты ток торабының полюсі 

Поляризованное реле Полярланған реле 

помеха Бөгеуіл, бөгет 

Помещения без повышенной опасности Аса қауіпті емес ғимарат 

Помещения особо опасные Аса қауіпті ғимарат 

Помещения с повышенной опасностью Қауіптілігі жоғары ғимарат 

Помещения с химически активной или 

органической средой 

Химиялық активті немесе органикалық 

ортасы бар ғимарат 

Понижающий трансформатор Төмендеткіш тарнсформатор 

Пониженное напряжение Төмендетілген кернеу 

Поражающий ток Зақымдайтын ток 

Поражение током Токпен зақымдану (арандау) 

порог Деңгей,табалдырық 

Пороговый неотпускающий ток                                                    

Порог неотпускающего тока 

Өзіне тартатын ток деңгейі 

Пороговый ощутимый ток 

Порог ощутимого тока 

Деңгейлі сезілетін ток 

  Сезілетін ток деңгейі 

Пороговый фибрилляционный ток                                                 Фибрилляциялық ток деңгейі 

поршень Мікбас,піспек 

Посадка напряжения Кернеу отыруы 

Последствия отказа Істен шығу салдары 

Постепенный отказ Деңгейлі істен шығу 

Постоянная счетчика Санауыш тұрақтысы 

Постоянный электрический ток Тұрақты электр тогы 

потай шұңғыма 

Потери шығындар 

Потери трансформатора Трансформатор шығындары 

Потеря напряжения в системе 

электроснабжения 

(Потеря напряжения) 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

шығындар 

(кернеу шығыны) 

Потребитель электрической энергии 

(Потребитель) 

Электр энергия тұтынушысы   

(тұтынушы) 

Потребитель электрической энергии Электр энергия тұтынушысы 

Потребитель электрической энергии Электр энергия тұтынушысы 

Потребляемая мощность Тұтынатын қуат 
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Поясная изоляция Белдеулік оқшаулама 

Правила устройства электроустановаок 

(ПУЭ) 

электр қондырғыларын құру ережелері 

Предел устойчивости Тұрақтылық шегі 

Предельно допустимый уровень 

отпускающего тока 

Өзіне тартпайтын токтың шекті 

рұқсатты мәні 

Предельное состояние Шекті жағдай 

Предохранитель сақтандырғыш 

Предохранитель стреляющий 

(выхлопной) 

Атылатын балқыма сақтандырғыш 

(түтіндік) 

Предохранитель-выключатель Сақтандырғыш-ажыратқыш 

Предохранитель-разъединитель Сақтандырғыш-айырғыш 

предприятие кәсіпорын 

преломление сыну 

Преобразование электрической сети Электр торабының түрленуі 

Преобразование электрической энергии Электр энергиясын түрлендіру 

Преобразование электрической энергии Электр энергиясының түрленуі 

Преобразователь фаз Фаза түрлендіргіш 

Преобразователь фаз Фаз түрлендіргіш 

Преобразователь частоты Жиілік түрлендіргіш 

Преобразователь частоты Жиілік түрлендіргіш 

Преобразовательная подстанция Түрлендіргіш қосалқы станция 

Приблизительно   шамамен, жуық 

Привод контактного аппарата Түйіспелі аппараттың жетегі 

Привод выключателя Ажыратқыш жетегі 

приводной жетекті 

привязка Байланыстыру, байлам 

Приемник электрической энергии Электр энергия қабылдағышы 

Приемник электрической энергии 

(Электроприемник) 

Электр энергия қабылдағышы 

(Электрқабылдағыш) 

Приемник электрической энергии 

(Электроприемник) 

Электр энергия қабылдағышы               

(Электр қабылдағыш) 

Приемосдаточное испытание Қабылдап өткізілетін сынақтан өткізу 

Приемочное испытание Қабылдау сынақтан өткізу 

принудительно Ықтиярсыз, еріксіз 

принудительный Ықтиярсыз, мәжбүрлік 

принуждать Мәжбүр ету, көндіру, күштеп келтіру 

Принужденная составляющая 

переходного электрического тока 

Өтпелі электр тогының күштеп 

келтірілген құраушысы 

Принужденная составляющая тока 

короткого замыкания в 

электроустановке 

Электр қондырғыдағы қысқа 

тұйықталу тогының күштеп келтірілген 

құраушысы 

принцип ұстаным 

Принципиальная электрическая схема 

электростанции (подстанции) 

Электр станцияның (қосалқы 

станцияның) принципиалды электрлік 

сұлбасы 

принципиялность қағидаттылық 

принципияльный Қағидатты, принципиялды 

припой дәнекер 

Присоединение Қосылыс 
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Присоединение (электрического) 

распределительного устройства 

Тарату құрылғысының  (электрлік) 

қосылысы 

Присоединение электрического 

распределительного устройства 

(присоединение распределительного 

устройства) 

Электрлік тарату құрылғысының 

қосылысы (тарату құрылғысының 

қосылысы) 

Присоединенная мощность 

электроустановки 

(Присоединенная мощность) 

Электр қондырғының қосылған қуаты  

(қосылған қуат) 

Причина отказа Істен шығу себебі 

Пробивное напряжение диэлектрика Диэлектриктің тесілу кернеуі 

пробка тығын 

пробоина Оқ өткен жер, тесілген жер 

Пробой 

Диэлектрический пробой 

Тесілу                                                       

диэлектрлік тесілу 

Пробой изоляции Оқшаулама тесілуі 

Пробой поверхностный Беттік тесілу 

Пробой тепловой Жылулық тесілу 

Пробой электрический Электрлік тесілу 

Пробой электромеханический Электромеханикалық тесілу 

провал Ойылым,құлау 

провал ойылым 

Провал напряжения Кернеу құлауы 

Провал напряжения Кернеу ойылымы 

провес салбырақ 

провесание салбырау 

Провод монтажный Құрастыру сымы 

Провод неизолированный Оқшауланбаған сым 

Провод обмоточный Орауыш сым 

Провод сталеалюминиевый Болат алюминді сым 

Провод электрический Электрлік сым 

Провод эмалированный Эмальді сым 

Проводимость (электрическая) 

комплексная 

Кешенді (электрлік) өткізгіштік  

Проводимость активная 

(электрическая) 

Активті (электрлік) өткізгіштік 

Проводимость импульсная 

(электрическая) 

Импульсті (электрлік) өткізгіштік 

Проводимость реактивная Реактивті өткізгіштік 

Проводник өткізгіш 

Прогноз структуры генерирующей 

мощности 

Өндірілетін қуат құрылымының 

болжамы 

Прогноз нагрузки Жүктеме юолжамы 

Программа переключений в 

электроустановках (типовая программа) 

Электр қондырғылардағы ауыстырып 

қосу бағдарламасы (үлні бағдарлама) 

Программное обеспечение (ПО) 

микропроцессорной релейной защиты 

Микропроцессорлық релелік 

қорғаныстың ақпараттық 

қамтамассыздандыру  (БҚ) 

Программное обеспечение 

автоматизированной системы 

Автоматтандырылған жүйенің 

ақпараттық қамтамассыздандырылуы  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18594
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Продолжительность аварийного 

перерыва в работе 

Жұмыстағы апатты үзілістің ұзақтығы 

Продолжительность аварийного 

ремонта 

апатты жөндеудің  ұзақтығы 

Продолжительность работы Жұмыс істеу ұзақтылығы 

Прожектор прожектор 

Производственный отказ Өндірістік істен шығу 

прокладка ным 

Пролет анкерный Қарнақы аралығы 

Пролет весовой Салмақ аралығы 

Пролет ветровой Жел соғу аралығы 

Пролет воздушной линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісі аралығы 

Пролет габаритный Өлшемді аралық 

Промежуточные опоры Аралық тіректер 

Промежуточные опоры Аралық тіректер 

Промышленные испытания Кәсіпорындық сынақтан өткізу 

Промышленный электронагрев Кәсіпорындық электр қыздыру 

пропеллер Ебелек (зырылдауық) 

Пропитанная бумажная изоляция Сіңдірілген қағаз ақшауламасы 

пропитанный Сіңіру, сіңдіру 

Пропускная способность линии 

электропередачи 

Электр беріліс желісінің өткізу 

қабілеттілігі 

Пропускная способность электрической 

сети 

Электр торабының өткізу қабілеттілігі 

прорезь кертік 

проточка бунақ 

профиль жанап 

Проходной изолятор Өтпелі оқшаулатқыш 

процесс Процесс, үдеріс 

пружина серіппе 

Прямой пуск вращающегося 

электродвигателя 

Айналатын электрлік машинаны тура 

қосу 

Прямой удар молнии Тура найзағай соққысы 

Пульсация напряжения (тока) Кернеу (ток) пульсациясы 

Пульсация напряжения (тока) Кернеу (ток) пульсациясы 

Пульсирующий электрический ток Пульсациялық электрлік ток 

Пункт релейной защиты Релелік қорғаныс пункті 

Пуск вращающегося электродвигателя 

переменного тока при пониженном 

напряжении 

Айналатын электрлік машинаны 

төмендетілген кернеумен қосу 

Пускатель қосқыш 

Пусковой реостат Қосатын реостат 

путевой Жолай, жолдық,бойлық 

Путевой выключатель Бойлық ажыратқыш 

Путь тока утечки Ток ағу жолы 

Пылезащищенное электротехническое 

изделие (электротехническое 

устройство, электрооборудование) 

Шаңнан қорғалаған электротехникалық 

бұйым (электротехникалық 

құрылғының, электр қондырғының) 

Пыльные помещения Шаң ғимараттар 

Пыльные помещения Шаң ғимарат 

Работа без снятия напряжения на Ток өткізгіш бөліктердегі немесе сол 
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токоведущих частях или вблизи них сияқты бөліктерде кернеу өшірусіз 

жұмыс істеу 

Работа под напряжением Кернеу өшірлімей жұмыс істеу 

Работа со снятием напряжения Кернеу өшіріп жұмыс істеу 

Работник, имеющий группу II - V II – V электр қауіпсіздік тобы бар 

жұмысшы 

Работоспособное состояние 

(Работоспособность) 

Жұмысқа қабілеттік жағдай                     

(жұмысқа қабілеттілік) 

Работы на высоте Биікте жасалатын жұмыстар 

Работы, выполняемые в порядке 

текущей эксплуатации 

Ағымдық пайдалану ретінде 

орныдалатын жұмыстар 

Рабочая изоляция Жұмысшы  оқшаулама 

Рабочее место при выполнении работ в 

электроустановке 

Электр қондырғымен жұмыс 

істегендегі жұмыс орны 

Рабочее напряжение в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

жұмысшы кернеу 

Радиальная линия электропередачи Радиалды электр беріліс желісі 

Радиальная электрическая сеть Радиалды электрлік торап 

Разборное контактное соединение Жиналмалы түйіспелі қосылыс 

Разделитель бөлгіш 

Разделительная (разветвительная) 

муфта 

Бөлінетін (тармақталған) жалғағыш 

Разделительный трансформатор Бөлінетін трансформатор 

Раздельно  жеке-жеке, даралай, анық етіп 

Разделяющий трансформатор Бөлетін трансформатор 

размах Құлаш,ауқым? 

Размах изменения напряжения Кернеу  өзгеру ауқымы 

Размах колебаний напряжения 

(частоты) 

Кернеу (жиілік) тербелу ауқымы 

Размах пульсации напряжения (тока) Кернеу (частоты) пульсациясының 

ауқымы 

Разность электрических потенциалов Электрлік потециалдар айырымы 

Разомкнутая цепь Ашық тізбек 

Разработать жасау, жеткізу 

Разработка жұмыс, зерттеме 

Разряд диэлектрика частичный Бөліктік диэлектрлік разряд 

Разряд дуговой Доғалық разряд 

Разряд искровой Ұшқындық  разряд 

Разряд электростатический Электростатикалық  разряд 

Разряд газовый Газдық разряд 

Разряд полный Толық разряд 

Разрядная лампа Разрядты шам 

Разрядник разрядтауыш 

Разрядник вентильный Вентильді разрадтауыш 

Разрядник защитный Қорғаушы разрадтауыш 

Разрядное напряжение Разрядты кернеу 

Разрядное устройство Разрядты құрылығы 

Разъединитель айырғыш 

Разъединитель айырғыш 

Разъединитель заземляющий Жерлендіргіш айырғыш 

Разъединитель секционирующий Секциялаушы айырғыш 
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Разъединитель шинный Шиналық айырғыш 

Разъединитель линейный Желілік айырғыш 

Разъемное контактное соединение Ағытпалы түйіспелік қосылыс 

Располагаемая мощность агрегата 

(электростанции) 

Агрегаттың (электростанцияның ) 

нақты (иелігіндегі) қуаты 

Распоряжение Өкім 

Распределение потенциалов Потенциалдарды тарату 

Распределение потенциалов Потенциалдар таралуы 

Распределительная электрическая сеть Таратылған электр торабы 

Распределительное устройство (РУ) Тарату құрылғысы (ТҚ) 

Распределительный пункт (РП) Тарату пункті (ТП) 

Распределительный щит Тарату қалқаны 

расцепитель Ағытқыш,ағытпа 

Расчетная величина Есептік шама 

Расчетный резерв мощности 

энергосистемы (Расчетный резерв 

мощности) 

Энергия жүйенің есептік қуат резерві  

(қуаттың есептік резерві) 

Расширитель трансформатора Трансформатор кеңейткіші 

Расщепленная обмотка Тармақталған орам 

Реактивное сопротивление Реактивті қуат 

Реактор групповой Топтық реактор 

Реактор емкостного отбора мощности Қуатты сиымдылықты іріктеу 

реакторы 

Реактор заградителя Тосқыш реакторы 

Реактор заземляющий 

токоограничивающий 

Ток шектеуіш жерлендіргіш реактор 

Реактор коммутирующий Коммутациялайтын реактор 

Реактор компенсирующий Қарымталағыш реактор 

Реактор линии постоянного тока Тұрақты ток желісінің реакторы 

Реактор нагрузочный Жүктемелік реактор 

Реактор насыщающийся Қанығатын реактор 

Реактор параллельного включения Параллель қосылатын реактор 

Реактор последовательного включения Тізбектей қосылатын реактор 

Реактор преобразовательный Түрленетін реактор 

Реактор с вертикальным 

расположением фаз 

Фазасы  тік орналасқан реактор 

Реактор с горизонтальным 

расположением фаз 

Фазасы  көлденең орналасқан реактор 

Реактор с линейной характеристикой Сызықты  сипаттамалы реактор 

Реактор с нелинейной характеристикой Сызықты  емес   сипаттамалы реактор 

Реактор с ограниченной линейной 

характеристикой 

Шектеулі сызықты  сипаттамасы бар  

реактор 

Реактор сглаживающий Түзететін (тегістейтін) реактор 

Реактор секционный Секциялы реактор 

Реактор токоограничивающий Ток шектеуіш реактор 

Реактор управляемый Басқарылатын реактор 

Реактор электрический Электрлік реактор 

Реактор вентильный Вентильді реактор 

Реактор однофазный Бірфазалы реактор 

Реактор регулируемый Реттелінетін реактор 

Реактор сдвоеный Екі еселенген реактор 

Реактор шунтирующий Тұйықтағыш реактор 
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Реакторная группа трехфазная Үш фазалы реакторлы топ 

Реакция якоря вращающейся 

электрической машины 

Айналатын электрлік машинаның зәкір 

реакциясы 

Ребро изолятора Оқшаулатқыш қабырғасы 

Ребро изолятора Оқшаулатқыш қабырғасы 

Реверсивный режим Реверсті режим 

Региональное диспетчерское 

управление (РДУ) 

Аймақтық диспетчерлік басқару (АДБ) 

регламент реттеу 

Регулирование напряжения Кернеуді реттеу 

Регулирование напряжения встречное Кернеуді қарсы  реттеу 

Регулирование напряжения местное Кернеуді жергілікті реттеу 

Регулирование напряжения плавное Кернеуді бірқалыпты реттеу 

Регулирование напряжения поперечное Кернеуді  көлденең реттеу 

Регулирование напряжения продольное Кернеуді  бойлық реттеу 

Регулирование напряжения продольно-

поперечное 

Кернеуді көлденең-бойлық реттеу 

Регулирование напряжения реактивной 

мощностью 

Кернеуді реактивті қуатпен реттеу 

Регулирование напряжения ступенчатое Кернеуді  сатылы реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора 

Трансформатор кернеуін реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора 

Трансформатор кернеуін  реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в линии 

Желідегі трансформатордың кернеуін 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в нейтрали 

Бейтараптағы трансформатордың 

кернеуін реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора в нейтрали 

Трансформатордың бейтарабындағы  

кернеуін  реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора поперечное 

Трансформатор кернеуін  көлденең 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора продольное 

Трансформатор кернеуін  бойлық 

реттеу 

Регулирование напряжения 

трансформатора продольно-поперечное 

Трансформатор кернеуін  көлденең-

бойлық реттеу 

редуктор бәсеңдеткіш 

редукция Бәсеңдету, төмендету 

режим Режим, жағдай, тәртіп 

Режим качаний в энергосистеме Энергия жүйедегі тербелу режимі 

Режим нагрузки Жүктеме режимі 

Режим нагрузки трансформатора Трансформатор жүктеме режимі 

Режим холостого хода трансформатора Трансформатордың бос жүріс режимі 

Режим холостого хода 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) бос жүріс 

режимі 

Резерв Резерв, қор, дайын қор 

Резервная мощность электроустановки Электр қондырғының резевті қуаты 

Резервная система (сборных) шин Шинаның (жинақтау)  резервтеу 

жүйесі 

резервуар сұйыққойма 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2715/%D0%A0%D0%94%D0%A3
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Резистор резистор 

Резистор Резистор (кедергі) 

резонанс Резонанс (тербеліс жиіліктері сәйкес 

келгенде амплитуданың кенет өсуі) 

Резонанс в электрической цепи Электр тізбегіндегі резонанс 

Резонанс в электрической цепи Электр тізбегінің резонансы 

Резонанс напряжений Кернеу резонансы 

Резонанс токов Ток резонансы 

Результирующая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің қорытынды 

тұрақтылығы 

Реле магнитоэлектрическое Электр магнитті реле 

Реле полупроводниковое Жартыла өткізгішті реле 

Реле ферродинамическое Ферродинамикалық реле 

Реле ферромагнитное Ферромагнитті реле 

Реле электрическое Электрлік реле 

Реле электрическое активной мощности Активті қуат релесі 

Реле электрическое времени Электрлік уақыт релесі 

Реле электрическое вторичное Электрлік екіншілік релесі 

Реле электрическое измерительное Электрлік  өлшеу релесі 

Реле электрическое измерительное с 

зависимой выдержкой времени 

Электрлік  уақыт ұстанымына тәуелді 

реле 

Реле электрическое измерительное с 

независимой выдержкой времени 

Электрлік  уақыт ұстанымына тәуелсіз  

реле 

Реле электрическое логическое Электрлік  логикалық реле 

Реле электрическое максимальное Электрлік  максималды реле 

Реле электрическое минимальное Электрлік  минималды реле 

Реле электрическое 

многофункциональное 

Электрлік  көпфункциялы реле 

Реле электрическое мощности Электрлік қуат релесі  

Реле электрическое направления 

мощности 

Электрлік қуат бағытталған реле 

Реле электрическое направления тока Электрлік ток бағытталған реле 

Реле электрическое напряжения Электрлік  кернеу релесі 

Реле электрическое неполяризованное Электрлік полярланбаған реле 

Реле электрическое первичное Электрлік  біріншілік реле 

Реле электрическое полного 

сопротивления 

Электрлік  толық кедергі релесі 

Реле электрическое поляризованное Электрлік  полярланған реле 

Реле электрическое производной Электрлік туынды реле 

Реле электрическое разности частот Электрлік  жиілік айырымды реле 

Реле электрическое реактивной 

мощности 

Электрлік  реактивті қуат релесі 

Реле электрическое сдвига фаз Электрлік фазалар ығысу релесі 

Реле электрическое симметричных 

составляющих 

Электрлік симметриялы құраушылар 

релесі 

Реле электрическое сопротивления Электрлік кедергі релесі 

Реле электрическое сопротивления 

направленное 

Электрлік  кедергі бағытталған реле 

Реле электрическое статическое Электрлік статикалық реле 

Реле электрическое тока Электрлік  ток релесі 

Реле электрическое указательное Электрлік көрсету (нұсқаушы) реле 

Реле электрическое частоты Электрлік жиілік релесі 
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Реле электрическое шунтовое Электрлік тұйықтағыш релесі 

Реле электродинамическое Электрдинамикалық реле 

Реле электромагнитное Электромагнитті реле 

Реле электромеханическое Электрмехмникалық реле 

Реле герконовое Герконды реле 

Реле электротепловое Электр жылулық реле реле 

Релейная защита Релелік қорғаныс 

Релейная защита Релелік қорғаныс 

Ремонт аварийный Апаттық жөндеу 

Ремонтируемый объект Жөнделетін нысан 

Ремонтный резерв мощности 

энергосистемы 

(Ремонтный резерв мощности) 

Энергия жүйе қуатының жөндеулік 

қоры           ( қуаттың жөндеулік қоры ) 

Ремонтопригодность Жөндеуге жарамдылық 

Реостат пускорегулирующий Қосуреттегіш реостат 

Реостат пусковой Қосқыш реостат 

Ресинхронизация синхронной машины Синхронды машинаның  

синхронизациядан шығуы 

Ресурс  Ресурс, ішкі қоры? 

Ресурсный отказ Ресурсты істен шығу 

ролик тығыршық 

Ротор ротор 

рычаг күйенте 

Сальдо перетоков Асқын токтар сальдосы 

сальник тығыздама 

Самовосстанавливающаяся изоляция Өзі қалпына келетін оқшаулама 

Самовосстанавливающийся 

конденсатор 

Өзі қалпына келетін конденсатор 

Самонесущий провод Өзін арқалайтын сым 

Самоход Өздігінен жүру 

Сбой бұзылым 

Сборная шина Жинақтау шинасы 

сварка Пісіру, балқытып біріктіру 

Сварочный генератор Дәнекерлік генератор 

Сварочный трансформатор Дәнекерлік трансформатор 

свая Қада, тіруіш, діңгек 

Сверхток Асқын ток 

Сверхток в электротехническом 

изделии (устройстве) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) асқын тогы 

Светильник шам 

Светильник местного освещения Жергілікті жарықтандыру шамы 

Светильник общего освещения Жалпы жарықтандырушамы 

Световая сигнализация Жарықтық сигнал беру 

Свободный электрический ток Бос электрлік ток 

Связи транзитные Транзитті байланыстар 

Сдвиг фаз Фазалардың ығысуы, жылжуы 

Сдвиг фаз между напряжением и током Ток пен кернеу арасындағы ығысу 

Секционирование энергосистемы Секциаланған энергия жүйесі 

Секционированная система (сборных) 

шин 

Шинаның (жинақтау)  секциаланған 

жүйесі 

Секцироапние   секциялау 
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Секция секция 

Секция (системы сборных) шин Шинаның (жинақтау жүйелі)  секциасы 

селективность Селективтілік,талғаулық 

Селективность устройства релейной 

защиты 

Релелік қорғаныстың селективтілігі 

(талғау) 

Сердечник электротехнического 

изделия (устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) өзекшесі 

Сеть оперативного тока Оперативті ток торабы 

сигнал Сигнал, дабыл 

Сигнал аналоговый Аналогты сигнал 

Сигнал дискретный Дискретті сигнал 

Силовая электрическая цепь (Силовая 

цепь) 

Күштік электр тізбегі (күштік тізбек) 

Силовой кабель               Бронекабель Күштік кәбіл                                      

темірсауытты кәбіл 

Силовой полупроводниковый прибор Күштік жартылай өткізгішті  құрал 

Силовой трансформатор Күштік трансформатор 

Симметричная система нулевой 

последовательности токов 

Токтардың симметриялы нөлдік 

реттілік жүйесі 

Симметричная система обратной 

последовательности (токов) 

Токтардың симметриялы кері реттілік 

жүйесі 

Симметричная система прямой 

последовательности (токов) 

Токтардың симметриялы тура реттілік 

жүйесі 

Симметричная составляющая 

напряжения (тока) нулевой 

последовательности 

Кернеудің (ток) симметриялы нөлдік 

реттілік симметриялы құраушысы 

Симметричная составляющая 

напряжения (тока) обратной 

последовательности 

Кернеудің (ток) симметриялы кері 

реттілік симметриялы құраушысы 

Симметричная составляющая 

напряжения (тока) прямой 

последовательности 

Кернеудің (ток) симметриялы тура 

реттілік симметриялы құраушысы 

симметрия танас 

Синтез (электрической цепи) Синтез (біріктіру) 

синхронизация Синхронизация, ілеспелеу 

Синхронная машина Синхронды машина 

Синхронный компенсатор Синхронды компенсатор 

Система «генератор - двигатель» 

(Система Г - Д) 

«Генератор - қозғалтқышь»  жүйесі              

(Г – Қ жүйесі) 

Система бесперебойного питания 

(СБП) 

Бұзылымсыз қоректендіру жүйесі 

(БҚЖ) 

Система охлаждения Салқындату жүйесі 

Система охлаждения трансформатора Трансформатордың салқындату         

(суыту )                                          жүйесі  

Система сборных шин (шинопровод) Жинақтау шина (шинаұстағыш, 

шинаөткізгіш?)   жүйесі 

Система электро снабжения общего 

назначения 

Жалпыға арналған электр жабдықтау 

жүйесі 

Система электроснабжения Электр жабдықтау жүйесі 

Система энергоснабжения 

(электроснабжения) 

Энергиямен жабдықтау жүйесі 

Систематическая составляющая Салыстырмалы қателіктің , % жүйелік 
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относительной погрешности, % құраушысы 

Скрученная жила Бұралған талсым 

Скрытая электропроводка Көрінбейтін (жасырын) электр сым 

Скрытый отказ Көзге көрінбейтін істен шығу 

Слой обмотки Орам қабаты 

Смещение нейтрали Бейтарап ығысуы 

собачка Шаппатиек (тәтекі), ілмек, шүріппе 

Собственные нужды электростанции 

(подстанции) (СН) 

Электр станцияның (қосақы станция) 

өзіндік мұқтаждығы (ӨМ) 

Совмещенный максимум нагрузки 

энергосистемы 

Энергия жүйенің  аралас максимум 

жүктемесі 

Совмещенный нулевой рабочий и 

защитный проводник ( PEN -

проводник) 

Араласқан  нөлдік жұмысшы және 

қорғаушы өткізгіш ( PEN -өткізгіш) 

Согласующий трансформатор   

(Трансформатор, предназначенный для 

включения между двумя цепями с 

различными сопротивлениями с целью 

оптимизации мощности передаваемого 

сигнала) 

Сәйкестендіру трансформаторы (екі 

түрлі кедергілі тізбекті берілетін 

сигнал қуатын оңтайландыру үшін) 

Соединение қосылыс, қосу, қосылу, жалғау, 

жалғаным 

Сопоставление  салыстыру 

Сопротивление заземляющего 

устройства 

Жерлендіру құрылғысының кедергісі 

Сопротивление изоляции Оқшаулама кедергісі 

Сохраняемость сақтаулығы 

спица шабақ 

Сплошная жила Қалың талсым 

Сплошная изоляция Қалың оқшаулама 

срабатывание Әрекет ету, жұмыс істеу 

Среднее время восстановления Қалпына келудің орташа уақыты 

Среднее по модулю значение 

переменного напряжения (тока) 

Айнымалы кереумен (токтың) модулі 

бойынша орташа мәні 

Средний ресурс Орташа ресурс 

Средний срок службы Орташа қызмет ету мерзімі 

Средний срок сохраняемости Сақталудың орташа мерзімі 

 Средняя наработка до отказа Істен шығуға дейінгі орташа атқарым 

Средняя наработка на отказ (Наработка 

на отказ) 

Істен шығуға  орташа атқарым                

(істен шығуға атқарым) 

Средняя трудоемкость восстановления Қалпына келудің орташа еңбек 

сиымдылығы 

Средство защиты работающего Жұмысшының қорғаушы құралдары 

Средство индивидуальной защиты Жеке қорғаныс құралдары 

Средство коллективной защиты Ұйымдық қорғаныс құралдары 

Срок службы Қызмет ету мерзімі 

Стабильность напряжения (частоты) Кернеу (жиілік) тұрақтылығы 

стаж Стаж, өтіл 

Стажировка Машықтанудан өту 

стандарт Стандарт (бірқалып) 

Станок  Білдек, станок 

Старение диэлектрика Диэлектрдің тозуы 
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Старение диэлектрика (Старение) Диэлектрик тозуы (тозу) 

Стартер стартер 

Статическая устойчивость 

энергосистемы 

Энергия жүйенің статикалық 

орнықтылығы 

Статор статор 

Стекловолокнистая изоляция Шыны талшықты оқшаулама 

Степень защиты Қорғау деңгейі 

Степень защиты Қорғау деңгейі 

Стержневой линейный изолятор Өзекшелі желілік оқшаулатқыш 

Стержневой опорный изолятор Өзекшклі тіректі оқшаулатқыш 

Стержневой подвесной изолятор Өзекшклі аспалы  оқшаулатқыш 

Стимуляция  Ұқсату,орнына пайдалану 

Стоикость термическая   термиялық төзімділік 

Стоикость электродинамитческая  электродинамикалық төзімділік 

Стойкость элемента электроустановки к 

току короткого замыкания 

Электр қондырығ элементінің қысқа 

тұйықталу тогына төзімділігі 

стопор тәтекі 

Стопорная муфта Тоқтатқыш жалғағыш 

Стреляющий (выхлопной) 

предохранитель 

Атылатын  (шығуы,түтіндік) балқыма 

сақтандырғыш 

Струна шек 

ступица күпшек 

Суммарные потери қосынды 

Сухие помещения Құрғақ ғимаратлер 

Сухой трансформатор Құрғақ трансформатор 

Схема электрической цепи Электрлік тізбек сұлбасы 

схлестывание Шырматылу,шырмалу,киілу 

Счетчик вар-часов (счетчик реактивной 

энергии) 

Санауыш вар-сағаттық (реактивті 

энергии санауышы) 

Счетчик ватт-часов (счетчик активной 

энергии) 

Санауыш ват-сағаттық (активті 

энергии санауышы) 

Счетчик многотарифный Көп тарифті санауыш 

Счетчики технического учета Техникалық есептеу санауышы 

Сырые помещения Дымқыл (аса ылғалды) ғимаратлер 

Тангенс угла потерь конденсатора Конденсатордың  тангенс бұрыштық 

қателігі 

Тангенс угла потерь конденсатора Конденсатордың тангенс шығын 

бұрышы 

Тарельчатый изолятор Табақшалы оқшаулатқыш 

тариф Тариф, қызмет ақысы, бағаөлшем, 

құнөлшем??? 
Тариф на электрическую энергию 

(тепло) 

(Тариф на энергию) 

Электр (жылу) 

энергияға тариф                                             

(электр энергияға тариф) 

Тарифы надежности, 

дифференцированные 

Дифференциалды сенімділік тарифтері 

Текущий ремонт Ағымдық жөндеу 

Тело изолятора Оқшаулатқыш тұрқы 

Тело изолятора Оқшаулатқыш денесі (пішіні) 

Тепловая изоляция Жылулық оқшаулама 

Тепловой пробой Жылулық тесілу 
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Тепловой расцепитель Жылулық ағытқыш 

Тепловые потери Жылулық шығындар 

Термический срок службы изоляции Оқшауламаның жылулық қызмет ету 

мерзімі 

Термический срок службы изоляции Оқшауламаның жылулық қызмет ету 

мерзімі 

Термическое действие тока короткого 

замыкания в электроустановке 

Электр қондырғыдағы қысқа 

тұйықталу тогының жылулық әсері 

Терпимый, выносливый  шыдамды 

Техника безопасности Қауіпсіздік ережесі 

Техническая диагностика Техникалық диагностика 

Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения 

Кернеуді өшіру арқылы қауіпсіз 

жұмысты қаматамасыз ететін 

техникалық шаралар 

тип Түр,үлгі 

Типовое испытание Бүр үлгідегі сынақтан өткізу 

типовой Бір үлгідегі 

Тиристор тиристор 

Ток включения ожидаемый (Ток 

включения) 

Күтілетін қосылу тогы                                          

(қосылу тогы) 

Ток замыкания на землю Жерге тұйықталу тогы 

Ток короткого замыкания Қысқа тұйықталу тогы 

Ток на землю Жерге ағу тогы 

Ток нулевой последовательности Нөлдік реттілік тогы 

Ток отключения ожидаемый 

( Ток отключения ) 

Күтілетін ажырау тогы                                     

( ажырау тогы )                                         

Ток перегрузки Асқын жүктеме тогы 

Ток повреждения Зақымдау тогы 

Ток утечки Ағып кету тогы 

Ток утечки Ақпа тогы 

Ток утечки в сети постоянного тока Тұрақты ток торабындағы ағып кету 

тогы 

Ток утечки в сети с заземленной 

нейтралью 

Бейтарабы жерлендірілген тораптағы 

ағып кету тогы 

Ток утечки в сети с изолированной 

нейтралью 

Бейтарабы оқшауланған тораптағы 

ағып кету тогы 

Ток утечки диэлектрика Диэлектриктің ағып кету тогы 

Ток холостого хода трансформатора                          

(Ток холостого хода) 

Трансформатордың бос жүріс тогы                 

(бос жүріс тогы) 

Токоведущая часть Ток өткізетін бөлік 

Токоограничивающий выключатель Ток шектегіш ажыратқыш 

Токопроводящая жила (Жила) Ток өткізгіш талсымы (талсым) 

торец тұйық 

торможение Тежелу, 

Точка общего присоединения Жалпы қосылу нүктесі 

Точная синхронизация синхронной 

машины 

Синхронды машинаның тура 

синхронизациясы 

траверса Траверса (тік бағандарға сүйенген 

көлденең арқалық) 

Транзистор транзистор 

трансмиссия Беріліс, трансмиссия 
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Транспозиция линии электропередачи 

(транспозиция) 

Электр беріліс желісінің 

транспозициясы (транспозиция) 

Транспортная секция Көліктік секция 

Транспортный блок Көліктік блок 

Трансформатор трансформатор 

Трансформатор вольтодобавочный Вольтқосатын трансформатор 

Трансформатор встроенный Кіріктірілген (енгізілген) 

тарнсформатор 

Трансформатор напряжения Кернеу трансформаторы 

Трансформатор напряжения нулевой 

последовательности 

Нөлдік реттілік кернеу 

трансформаторы 

Трансформатор тока Ток трансформаторы 

Трансформатор тока каскадный Бірізді трансформатор 

Трансформатор тока комбинированный Аралас ток трансформаторы 

Трансформатор тока насыщающийся Қанығатын ток трансформаторы 

Трансформатор тока нулевой 

последовательности 

Нөлдік реттілік ток трансформаторы 

Трансформатор тока промежуточный Аралық ток трансформаторы 

Трансформатор тока проходной Өтпелі ток трансформаторы 

Трансформатор тока шинный Шиналық ток трансформаторы 

Трансформатор щитовой Қалқанды ток трансформаторы 

Трансформатор, переключаемый без 

возбуждения 

Қоздырусыз ауыстырып қосылатын 

трансформатор 

Трансформатор, регулируемый под 

нагрузкой 

( Трансформатор РПН ) 

Жүктемемен реттелінетін 

трансформатор      ( ЖР трансформатор 

) 

Трансформатор, регулируемый под 

нагрузкой (трансформатор с РПН) 

Жүктемемен реттелетін трансформатор 

(ЖР бар трансформатор) 

Трансформаторный счетчик Трансформаторлық санауыш 

Трансформация электрической энергии Электр энергияның түрленуі 

Трогание при срабатывании 

электрического реле 

Электрлік реленің әрекет етуі кезіндегі  

қозғалуы (жүруі)  

трогаться Жөнелу, жүріп кету 

Тройниковая муфта 

(Тройник) 

Үш тармақтық жалғауыш                           

(үш тармақ, үш айыр) 

трос Сым арқан 

 Тросостойка  Сым арқан тірегі 

Трубчато-бумажная изоляция Айырғыш құбырлы-қағаздық 

оқшаулама 

тупик тұық 

тупиковый Тұйықты, тұйық 

Турбогенератор турбогенератор 

Турбогенератор Турбогенератор 

Тяговая подстанция Тартылатын қосалқы станция 

Тяговое электротехническое изделие 

(электротехническое устройство, 

электрооборудование) 

Тартылатын электротехникалық бұйым 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) 

Убытки шығындар 

Угловая погрешность трансформатора 

тока 

Ток трансформаторының бұрыштық 

қателігі 
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Угловая частота синусоидального 

электрического тока 

Синусойдалы электр тогының 

бұрыштық жиілігі 

Угловое смещение Бұрыштық ығысу 

Угловые опоры Бұрыштық тіректер 

Угольная дуговая лампа Көмірлі доғалық шам 

Угроза возникновения дефицита 

пропускной способности электрической 

сети (участков электрической сети) 

Электр торабындағы (электр торап 

бөлігіндегі) ток өткізгіштік қабілеттің 

тапшылығы пайда болу қаупі 

Угроза возникновения дефицита 

электрической энергии в энергосистеме 

Энергия жүйедегі электр 

энергиясының тапшылығы пайда болу 

қаупі  

Удар  соққы 

Удар (разряд) молнии, индуктирующий 

перенапряжение на проводах линии 

электропередачи 

Электр беріліс желілерінде асқын 

кернеу индукцияланатын найзағай 

соққысы (разряд) 

Ударный ток короткого замыкания Қысқа тұйықталудың соққы тоғы 

Удельная длина пути утечки 

электроустановок 

Электр қондырғының ағу жолының 

меншікті ұзындығы 

Удельная эффективная длина пути 

утечки 

Ағу жолының меншікті тиімді 

ұзындығы 

Удельные диэлектрические потери Меншікті диэлектрлік шығындар 

Удобный, приятный Жайлы, ыңғайлы 

Удостоверение о проверке знаний норм 

и правил работы в электроустановках 

Электр қондырғылардағы жұмыс істеу 

ережелерімен нормалары жайлы 

білімін тексеру туралы күәлік 

Узел  торап 

Узел балансирующий Теңгеретін түйін 

Узел опорный Тіректі түйін 

Узел электрической цепи Электр тізбегінің түйіні 

Узел электрической цепи Электр тізбегінің түйіні 

Узел базисный Базисту түйін 

указатель мезгеуші 

Ультрафиолетовая лампа Ультрафиолетті шам 

Универсальный счетчик Көп салалы санауыш 

уникальный бірегей 

Уплотненная токопроводящая жила Тығыздалған ток өткізгіштік талсым 

Управление качеством электрической 

энергии 

Электр энергия сапасын басқару 

Упрочняющий покров Беріктігін арттыратын жабын  

Уравнивание потенциалов
*
 Потенциалдарды теңестіру 

Уровень защиты от грозовых 

перенапряжений 

Найзағай асқын кернеуінен қорғаныс 

деңгейі 

Уровень защиты от коммутационных 

перенапряжений 

Коммутациялық асқын кернеуден 

қорғаныс деңгейі 

Уровень изоляции Оқшаулама деңгейі 

Уровень напряжения в пунктах 

электрической цепи 

Электр тізбек пунктеріндегі кернеу 

деңгейі 

Уровень электромагнитной 

совместимости в системе 

электроснабжения 

Электр жабдықтау жүйесіндегі 

электромагниттік сәйкестілік деңгейі 

Усиленная изоляция Күшейтілген оқшаулама 

Усилитель күшейткіш 
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Условия работы электрооборудования 

(Условия работы) 

Электр қондырғының жұмыс істеу 

шарты (жұмыс шарты) 

Условия эксплуатации 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) эксплуатциялау 

(пайдалану, қолдану) шарты 

Успешное автоматическое повторное 

включение 

Сәтті (табысты) автоматты қайта 

қосылу 

Успокоитель (демпфер) Толастатқыш (демпфер) 

уставка Тағайыншама, бекітпе 

Уставка УЗО (устройство защит 

отключения) 

ҚӨҚ (қорғаушы өшіру құрылғысы) 

тағайыншамасы 

Установившаяся составляющая 

переходного (электрического) тока 

Өтпелі токтың (электрлік) қалыптасқан 

құраушысы 

Установившееся напряжение 

генератора 

Генератордың қалыптасқан кернеуі 

Установившееся отклонение 

напряжения (частоты) 

Кернеудің (жиіліктің) қалыптасқан 

ауытқуы 

Установившийся режим работы 

электротехнического изделия 

(электротехнического устройства, 

электрооборудования) 

Электротехникалық бұйымның 

(электротехникалық құрылғының, 

электр қондырғының) қалыптасқан 

жұмыс режимі 

Установившийся режим работы 

энергосистемы     (Установившийся 

режим энергосистемы) 

Энергия жүйенің  қалыптасқан жұмыс 

режимі                                                                    

(Энергия жүйенің қалыптасқан                   

режимі ) 

Установившийся ток короткого 

замыкания 

Қысқа тұйықталудың қалыптасқан 

тогы 

Установка конденсаторная Конденсаторлық қондырғы 

Установленная мощность 

электроустановки 

(Установленная мощность) 

Электр қондырғының орнатылған 

қуаты  (Ортнатылған қуат) 

Установочный провод Орнататын  сым 

Устоичивость орнықтылық 

Устойчивость энергосистемы Энергия жүйенің тұрақтылығы 

Устройство блокировки Бұғаттау құрылғысы 

Устройство блокировки Бұғаттау құрылғысы 

Устройство вводное (ВУ) Кірме (кіріс) құрылғысы (КҚ) 

Устройство дистанционного 

управления 

Қашықтық басқару құрылғысы 

Устройство постоянного контроля 

изоляции 

Оқшауламаны тұрақты бақылау 

құрылғысы 

Устройство регулирования напряжения 

трансформатора 

Трансформаторының  кернеу реттеу 

құрылғысы 

Устройство регулирования напряжения 

трансформатора под нагрузкой 

(Устройство РПН) 

Жүктемеде (жұмыс істеп тұрған) 

тұрған трансформатордың кернеуін 

реттеу құрылғысы                                                  

(ЖР құрылғысы) 

Устройство резервирования при отказе 

выключателя (УРОВ) 

Ажыратқыш бұзылуындағы резервтеу 

құрылғысы (АБРҚ) 

Устройство релейной защиты и Релелік қорғаныс және автоматика 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2682/%D0%92%D0%A3
http://commercial_electric_power.academic.ru/2682/%D0%92%D0%A3
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автоматики (УРЗА) құрылғысы (РҚАҚ) 

Участок электрической цепи Электр тізбегінің бөлігі 

Ущерб от снижения качества 

электрической энергии 

Электр энергия сапасының 

төмендуінен зиян келу 

Фаза фаза 

Фаза электротехнического изделия 

(устройства) 

Электротехникалық бұйымның 

(құрылғының) фазасы 

Фазовращатель Фаза айналдырғыш 

Фазовый компенсатор Фазалық еселегіш 

Фазочастотная характеристика 

электрической цепи 

Электр тізбегінің фаза жиілікті 

сипаттамасы 

Фактическая мощность конденсатора Конденсатордың іс жүзіндегі (фактілі, 

нақтылы) қуаты 

фаска тұжырым 

Ферродинамическое реле Ферродинамилық реле 

Ферромагнитное реле Ферромагнитті  реле 

Феррорезонанс Феррорезонанс 

Фибриляционный ток Фибриляцилық  ток 

Фиксаторный изолятор Орнықтырылған (бекітілген) 

оқшаулатқыш 

фиксация Бекіту,қатыру,ұстап тұру 

Фильтр заграждающий Тосқауыл сүзгісі 

Фильтр силовой активный Активті күштік сүзгісі 

фильтрация Сүзу, сүзгіден өткізу 

флажок Жалауша, жалаушық 

Фланец изолятора Оқшаулатқыш фланец (екі бөлікті 

біріктіру ) 

Фланец изолятора Оқшаулатқыш фланец 

Фликер Фликер (жыпылық) 

Фликер жыпылық 

Фликерметр Жыпылық өлшеуіш 

Форсированный заряд Үдетілген заряд 

Форсированный заряд аккумулятора Аккумулятордың жылдамдатылған 

заряд 

фронт Фронт, шеп 

Фронт импульса напряжения Кернеу импульсінің фронты (шеп) 

фундамент Ірге тас, ірге 

Функциональные устройства системы 

бесперебойного питания (СБП) 

Бұзылымсыз қоректендіру жүйесінің 

функционалдық (орындаушылық, 

атқарушылық) (БҚЖ) 

функционирование Атқарушылық, орындаушылық 

функционировать Істеп тұру 

функция Функция,міндетті іс 

Характеристическая величина 

измерительного электрического реле 

Өлшеуіштік электрлік релесінің  

сипаттамалық шамасы 

хвостовик зәйіл 

Химический источник тока (ХИТ) Химиялық ток көзі (ХТК) 

Химстойкость диэлектрика Диэлектриктің химиялық төзімділігі 

хомут Қодас 

Цвет безопасности Қауіпсіздік түсі 

Центр питания Қоректендіру ортасы 

Центр управления сетями Тораптарды басқару орталығы  

http://architect.academic.ru/5381/%D0%A3%D1%80%D0%B7%D0%B0
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Централизованное телеуправление 

нагрузкой 

Жүктемені орталықтандырылған 

телебасқару 

Централизованное электроснабжение Орталықтандырылған электрмен 

жабдықтау 

Циркуляционное охлаждение Циркуляциялық (айналма) салқындату 

цоколь Цоколь, тұғырық 

Части электроустановки, одновременно 

доступные для прикосновения 

Электр қондырғылардың  біруақытта  

ұстауға болатын бөлігі 

Частичный разряд Бөліктік разряд 

Частота изменения напряжения Кернеу өзгеру жиілігі 

Частота электрического тока Электр тогы жиілігі 

Часть нетоковедущая Ток өткізбейтін бөлік 

Часть токоведущая Ток өткізетін бөлік 

червяк Тегеріш (қырықаяқ) 

Червячное колесо Тоғын  (қырықаяқты доңғалақ) 

Чердачное помещение Шатырлы ғимарат 

чехол Кеп, қап 

чуствительность сезгіштік 

Шаг скрутки Бұрау  қадамы 

шайба Епелек,төсем, тығырық 

Шайбовая изоляция Тығырықтық оқшаулама 

Шапка изолятора Оқшаулатқыш қалпақшасы 

шарнир Бұлық (айналсоқ), топса 

шатун әздек 

Шейка изолятора Оқшаулатқыштың мойынтұсы 

шестерня Тегершік (тісті доңғалақ) 

Шинопровод шинасым 

шифр мұқам 

шкала шәкіл 

шкив елгезер 

шкиф тегер 

шланг майтүтік 

шланг құбыршек 

Шлиц  қобы 

Шнур Электр сымы, баусым?жіпсым? 

шпилька ақа 

шплинт Сірге (имемұрындық) 

шпон Шпон, кірбітабақ 

шпонка буат 

шпонка Шпонка, кілтек 

шпур оқпан 

штатив 1 абақ, 2сепая, 3мосы 

штифт мұрындық 

шток Сояуыш (өзек) 

штрек қылует 

Штуцер  Жалғауыш (тұқыл) 

Штыревой линейный изолятор Қадалық желілік оқшаулатқыш 

Штыревой опорный изолятор Қадалық тіректік оқшаулатқыш 

штырь қадашық 

штырь Қадашық, қада 

Штырь изолятора Оқшаулатқыш қадасы 

шунт тұықтағыш 
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шунт тұйықтағыш 

шунтирование тұйықтау 

шунтировать тұйықтау 

шуруп Бұрама шеге 

шурф оқпақ 

Щит управления электрической 

станции (подстанции) 

Электр станциясының(қосалқы 

станцияның) басқару қалқаны 

Щитовой трансформатор Қалқанды трансформатор 

Эквивалентное удельное сопротивление 

земли с неоднородной структурой 

Құрамы бір текті емес топырақтың 

эквивалетті меншікті кедергісі 

Экономическая эффективность Экономикалық тиімділік 

Экономический ущерб от снижения 

качества электрической энергии 

Электр сапасының төмендеуінен 

экономикалық шығын ( зиян, нұқсан) 

экран Экран, қалқа 

Экран лампы накаливания Қыздыру шамының қалқасы 

Экран люминесцентной лампы Люминецентті шамның қалқасы 

Экран по жиле Тасшым бойынша қалқа 

Экран по изоляции (кабеля) Оқшаулама (кәбілдің) бойынша қалқа  

Экран распределения потенциалов Потенциалдар таралуының қалқасы 

Экранирование (электромагнитное) Қалқалау  (электромагнитті) 

Экранированная жила Қалқаланған талсым 

Экранированный кабель (провод) Қалқаланған  кәбіл  (сым) 

Экранирующее устройство Қалқалаушы құрылғы 

Экспертиза сараптама 

Эксплуатационное испытание Қолданыстық сынақтан өткізу 

Эксплуатационные габаритные размеры 

электроагрегата (электростанции) 

Электр агрегаттың  (электр 

станциядағы) қолданыстық көлемдік 

өлшемдері 

Эксплуатационные инструкции Пайдалану  нұсқаулығы  

Эксплуатационный отказ Қолданыстық істен шығу 

Эксплуатационный резерв мощности 

энергосистемы 

(Эксплуатационный резерв мощности) 

 Энергия жүйе қуатының қолданыстық 

қоры  (дайын қор)                  

(Қолданыстық қуат қоры) 

Эксплуатация Пайдалану, қолдану 

Электрификация Электрлендіру   

Электрическая вращающаяся машина Электрлік айналатын машина 

Электрическая лампа 

(Лампа) 

Электрлік шам                                                

(шам) 

Электрическая прочность диэлектрика                          

Пробивная напряженность; 

диэлектрическая прочность; удельное 

пробивное напряжение 

Диэлектриктің электрлік беріктігі             

тесілу кернеулігі; диэлектрлік беріктік; 

меншікті тесілу кернеуі 

Электрическая прочность изоляции Оқшауламаның электрлік беріктігі 

Электрическая сеть Электрлік торап 

Электрическая сеть с заземленной 

нейтралью 

Бейтарабы жерлендірілген электрлік 

торабы 

Электрическая сеть с изолированной 

нейтралью 

Бейтарабы оқшауланған электр торабы 

Электрическая сеть с 

компенсированной нейтралью 

Бейтарабы қарымталанған электр 

торабы 
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Электрическая сеть с эффективно 

заземленной нейтралью 

Бейтарабы тиімді жерлендірілген 

электр торабы 

Электрическая цепь Электр тізбегі 

Электрическая цепь управления Электр басқару тізбегі 

Электрическая часть энергосистемы Энергия жүйенің электрлік бөлігі 

Электрический генератор Электр генератор 

Электрический двигатель Электр қозғалтқышы 

Электрический кабель Электр кәбіл 

Электрический контакт Электрлік түйіспе 

Электрический пробой Электрлік тесілу 

Электрический провод Электрлік сым 

Электрический распределительный 

пункт 

Электрлік тарату пункті 

Электрический шнур Электр жіп сымы? 

Электрический экран Электр қалқасы 

Электрическое разделение сети 

(Разделение сети) 

Тораптың электрлік бөлінуі                      

(тораптың бөлінуі) 

Электрическое реле Электрлік реле 

Электричество Электр  

Электроагрегат с двигателем 

внутреннего сгорания 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

агрегаты 

Электробезопасность Электр қауіпсіздігі 

Электрод Электрод  

Электродинамическое действие тока 

короткого замыкания в 

электроустановке 

Электр қондырғыдағы қысқа 

тұйықталу тогының 

электродинамикалық әсері 

Электродинамическое реле Электрдинамикалық реле 

Электрозащитные средства Электр қорғаныс құралдары 

Электромагнит Электромагнит 

Электромагнитная муфта Электромагнитті жалғағыш 

Электромагнитная помеха Электромагнитті  бөгеу 

Электромагнитная энергия Электромагнитті энергия 

Электромагнитное излучение 

(Излучение) 

Электромагнитті шағылу                    

(шағылу) 

Электромагнитное реле Электромагнитті реле 

Электромагнитный расцепитель Электромагнитті ағытқыш 

Электромагнитный экран Электромагнитті қалқа 

Электромашинный компенсатор 

(Компенсатор) 

Электр машиналық компенсатор 

(қарымталауыш) 

Электромеханический пробой Электромеханикалық тесілу 

Электромеханическое реле Электромеханикалық  реле 

Электронагрев Электр қыздыру 

Электронная лампа Электронды шам 

Электронная цепь Электронды тізбек 

Электрооборудование Электр қондырғы 

Электрооборудование с нормальной 

изоляцией 

Қалыпты оқшауламалы электр 

қондырығы 

Электрооборудование с облегченной 

изоляцией 

Жеңілдетілген оқшауламалы  электр 

қондырығы 
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Электропередача Электр біріліс 

Электропомещения Электр ғимараты 

Электроприемники I категории I санатты электр қабылдағыштар 

Электроприемники II категории II санатты электр қабылдағыштар 

Электроприемники III категории III санатты электр қабылдағыштар 

Электропроводка Электр сымы 

Электропроводка Электр сымы 

Электростанция Электр станциясы 

Электростанция с двигателем 

внутреннего сгорания 

Іштен жану қозғалтқышы бар электр 

станциясы 

Электростартер Электростартер 

Электростатическая индукция Электрстатикалық индукция 

Электростатический разряд   Электрстатикалық разряд 

Электростатическое поле Электрстатикалық өріс 

Электротермическая установка Электржылулық орнату 

Электротермическое оборудование 

(ЭТО) 

Электржылулық қондырғы (ЭҚ) 

Электротехническое изделие Электртехникалық бұйым 

Электротехническое устройство Электртехникалық құрылғы 

Электротравма Электр зақымдану 

Электротравматизм Электр зақымдану 

Электроустановка Электр қондырғы 

Электроустановка действующая Жұмыс істеп тұрған электр қондырығы 

Электроустановка с простой наглядной 

схемой 

Қарапайым көрнекті сұлбалы электр 

қондырығы 

Электрохимический пробой Электрохимиялық тесілу 

Электрощитовое помещение Электр қалқанды ғимарат 

Электроэнергетика Электр энергетика 

Электроэнергетическая система Электрлік жүйе 

Элемент кабельного изделия Кәбілдік бұйымның элементі 

Элемент электрической цепи Электр тізбегінің элементі 

Эмалевая изоляция Эмалдік оқшаулама 

Эмалированный провод 

(Эмальпровод) 

Эмальді сым (Эмальсым) 

Энергетический баланс (Энергобаланс) Энергетикалық тепе-теңдік (Энергия 

тепе-теңдік) 

Энергорайон Энергоаудан 

Энергоснабжение 

(Электроснабжение) 

Энергиямен жабдықтау                         

(Электрожабдықтау) 

Этажный распределительный щиток Қабатты тарататын қалқан 

Явный отказ Нақты  істен шығу 

Якорь якорь 

якорь зәкір 

ярмо Жарма, мойынтұрық, бұғау 

Ярмо электротехнического изделия 

(устройства) 

Электртехникалық бұйымның 

(құрылғының) бұғауы 

Ячейка (электрической) подстанции 

(распределительного устройства) 

Қосалқы  станция ұяшығы (электрлік) 

(тарату құрылғысының) 
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