
ЦАХИЛГААН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ 

АЖИЛЛАГАА

Нисэхийн сургалтын төв



ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Биетүүдийн цахилгаан чанар нь электронуудын хөдөлгөөнтэй холбоотой.
Цахилгаан дамжуулах чанараар нь бүх бодис, материалыг 3 хуваана.

1. Дамжуулагч бодис, материал /Мөнгө, зэс, хөнгөн цагаан, төмөр г.м/

2. Хагас дамжуулагч бодис, материал /германи, селен, цахиур, хүхэрт хар тугалга г.м/

3. Тусгаарлагч бодис, материал /лак, резин, шаазан, мод, шил, хуванцар, гантиг г.м/



ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛ

Цахилгаан гүйдэл гэж дамжуулагч доторх электронуудын тодорхой
чиглэлтэй хөдөлгөөнийг хэлнэ.



ЦАХИЛГААН ГҮЙДЛИЙН ТӨРӨЛ

Цахилгаан гүйдэл нь үндсэн 3 төрөл байна.
 Тогтмол гүйдэл

 Хувьсах гүйдэл

 Лугшилтын гүйдэл



ЦАХИЛГААН БА СОРОНЗОН ОРОН

Цахилгаан орон:

Дамжуулагч материалын хажууд, тодорхой зайнд цахилгаан цэнэгжсэн
биелийг байрлуулахад дамжуулагч материалд цахилгаан цэнэг үүсэх үзэгдлийг
цахилгаан нөлөөлөл гэж нэрлэнэ. Энэхүү үзэгдэл нь цахилгаан орны үйлчлэлээр
бий болно.

Соронзон орон:

Цахилгаан гүйдэлтэй дамжуулагчийн эргэн тойронд соронзон орон үүснэ.



ЦАХИЛГААНЫ ОНЦЛОГ (АЮУЛ)

 Гарт баригдахгүй

 Нүдэнд үзэгдэхгүй

 Үнэр амтгүй

 Чихэнд сонсогдохгүй

 Хэлбэр хэмжээгүй

 Нөөцөлж болдоггүй

 Эрчим хүчний өөр өөр төрөлд хувиргаж болно.



ЦАХИЛГААНТАЙ БУРУУ ХАРЬЦВАЛ ЯАХ ВЭ?

 Хэрэглэж байгаа хувь хүнд ч аюултай.

 Хэрэглэж байгаа технологийн процесс, техник хэрэгсэлд ч аюултай.



ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ГАЛ ГАРАХ, АЮУЛТАЙ НӨХЦӨЛ ҮҮСЭХ 
ҮНДСЭН ШАЛТГААНУУД:

 Эвдэрхий, гэмтэлтэй розетка, вилк /сэрээ залгуур/,

 Розетка, вилк /цахилгаан хөрөө, өрөм, харуул, индүү, плитка гэх мэт/-ний контакт сул байх /боолт нь

суларсан гэх мэт/,

 Тэжээлийн кабель, утас шалбарсан, гаднах бүрхүүл нь язарсан, хатаж хуурайшсан,

 Тэжээлийн кабель, утас усанд норсон, чийгтэй орчинд байрласан, төмөр дэгээ, суурин дээр
байрласан,

 Тэжээлийн кабель, утасны хөндлөн огтлолыг буруу сонгосон /нарийдсан/,

 Тоног төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар хэт ачаалсан, хяналтгүйгээр залгаж орхисон,

 Тоног төхөөрөмжийн газардуулах ёстой их биеийг газардуулаагүй, эсвэл газардуулга нь буруу
хийгдсэн, газардуулгын контакт сул.

а/ Буруу газардуулга Зөв газардуулга

б/ Газардуулгыг гагнаж эсвэл боолтон холбоосоор хийнэ.

Боолт хэрэглэхгүйгээр мушгиж, ороож зангидаж болохгүй!



ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛД НЭРВЭГДЭХ АЮУЛ

Хэрэв хүн цахилгаан гүйдэлд /хүчдэлд/ өртвөл
түүний биеэр дамжин өнгөрөх гүйдэл нь дараах үйлчлэлийг
үзүүлнэ. Үүнд:

а/ Дулааны үйлчлэл: (Q=0,24*I2 *R*t, түлэгдэнэ, хална)

б/ Цахилгааны үйлчлэл: (органик шингэн, цусны

найрлагыг өөрчилж задална)

в/ Биологийн үйлчлэл: (зүрх зогсооно, амьсгал

боогдуулна)



ЦАХИЛГААНЫ ОСЛЫН ТӨРЛҮҮД

Дараах 2 хэсэгт хуваана:
 Ерөнхий: хүний дотоод эд эрхтэнийг гэмтээх.

 Хэсгийн: биеийн гаднах хэсэг /эд эрхтэн/-ийг гэмтээх

Ерөнхий:

Цахилгаан цохилт /ниргэлгэ/-ыг үндсэн
4 зэрэгт хуваан авч үздэг

 Ухаан алдуулахгүйгээр булчин шөрмөс өөрийн
эрхгүй татах.

 Ухаан алдуулах боловч зүрхний ажиллагаа ба
амьсгал хэвээр хадгалагдан үлдэж булчин шөрмөс
өөрийн эрхгүй татах.

 Ухаан алдуулж амьсгал эсвэл зүрхний ажиллагаа
саатах мөн амьсгал болон зүрхний ажиллагаа зэрэг
саатах.

 Хуурмаг үхэл, өөрөөр хэлбэл амьсгал болон цусны
эргэлт байхгүй болно.



ЦАХИЛГААНЫ ОСЛЫН ТӨРЛҮҮД

Хэсгийн:

 Цахилгаан түлэгдэлт:
Цахилгаан гүйдлийн дулааны үйлчлэлийн үр дүнд үүснэ.

 Цахилгаан тэмдэг:
Толбонууд гүйдэл дамжуулах хэсэгтэй шүргэлцсэн арьсны хэсэгт илэрч гарна.

 Арьс төмөржих:
Цахилгаан нумны үйлчлэлээр өндөр температурт хайлсан төмрийн хэсгүүд арьсанд

нэвтрэн орохыг хэлнэ.

 Нүдний цахилгаан гэмтэл:
Цахилгаан нумны хэт ягаан туяаны үйлчлэлийн улмаас нүдний гадаад бүрхүүл

үрэвсэх.

 Механик гэмтэл:
Цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлийн улмаас булчин шөрмөс агших, татах, судас тасрах,

цаашилбал үе мөч гэмтэх, яс хугарах

 Хавсарсан гэмтэл:
Дээр дурдсан гэмтлүүд хавсарч үүснэ



 Чийг, уур үүсдэг, агаарын харьцангуй чийглэг нь 75%-с илүү гарсан чийгтэй
нөхцөл

 Тоос машин, аппаратын дотор нэвтрэн орж, цахилгаан дамжуулагч дээр
бууж тоног төхөөрөмжийн хөрөх нөхцөлийг муутгах боловч галын болон
тэсрэх аюул үүсгэдэггүй гүйдэл үл дамжуулах тоостой нөхцөл

 Металл, газрын хөрс, төмөр бетон зэрэг гүйдэл дамжуулдаг шал, суурьтай
нөхцөл

 Жилийн улирлаас үл хамааран ямар нэг дулааны цацрагийн нөлөөгөөр
агаарын температур байнга +35°С-с ихэсдэг нөхцөл

 Нэг талаас машин механизм, технологийн аппарат, барилга байгууламжийн
газартай холбогдсон металл хийцүүд нөгөө талаас ЦТТ-н металл их биед
хүн нэгэн зэрэг хүрэх боломжтой нөхцөл

а) Цахилгаан гүйдэлд хүн өртөх аюултай нөхцөл:



 Цас, бороотой эсвэл үйлдвэрлэлийн байр доторхи эд юмс шал, хана, тааз
чийгээр бүрхэгдэн хөлөрдөг онцгой чийгтэй нөхцөл

 ЦТТ-н тусгаарлагч, гүйдэл дамжуулах хэсгийг эвдэж гэмтээх үйлчилгээ
үзүүлдэг хучилт, цөгц, зэврэлт үүсгэдэг хорт чанартай уур, хий, шингэн
байнга эсвэл удаан хугацаанд гарч байдаг химийн идэвхитэй орчин бүхий
нөхцөл

 Аюултай нөхцөлийн 2 түүнээс дээш нөхцөл зэрэг бүрдсэн нөхцөл
 Ил задгай байрлах тоног төхөөрөмж, трансформаторын дэд станц дээр

ажиллах

в) Цахилгаан гүйдэлд хүн өртөх аюул багатай нөхцөл:
 Аюултай болон онцгой аюултай нөхцөлийг бүрдүүлээгүй бусад нөхцөл

багтана.

б) Цахилгаан гүйдэлд хүн өртөх онцгой аюултай нөхцөл:



ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛД НЭРВЭГДЭХ ҮНДСЭН ШАЛТГААНУУД

Хүрэх хүчдэл үүссэн:
• Ажил гүйцэтгэх явцад буруу үйлдэл хийх,

• Гүйдэл дамжуулах хэсэгт хүрэлцсэн хамгаалах үндсэн хэрэгсэл гэмтэлтэй

Тоног төхөөрөмжийн их бие хүчдэлтэй болсон:
• Хүчдэлтэй байгаа гүйдэл дамжуулагч хэсгийн тусгаарлага гэмтсэн,

• Сүлжээний аль нэг фаз газартай холбогдсон,

• Хүчдэлтэй байгаа шугамын утас цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хийц хэсэг дээр унасан, шүргэж хүрсэн

Давагдашгүй хүчин зүйл:
• Хүчдэлээс таслагдсан цахилгаан тоног төхөөрөмжийг санамсаргүйгээр залгасан

• Салгагдсан болон хүчдэлтэй байгаа гүйдэл дамжуулагч хэсгүүд хоорондоо ямар нэгэн байдлаар
холбогдсон

• Цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр аянгын хүчдэл буусан.

Алхамын хүчдэл үүссэн:
• Хамгаалах газардуулгын төхөөрөмж гэмтэлтэй байсан

• Сүлжээний фаз газардсан

• Хэтэрхий урт гүйдэл дамжуулах биетүүд (труба хоолой, төмөр замын рельс төмөр гэх мэт)-ээс болж
цахилгаан потенциал шилжсэн.



ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛД НЭРВЭГДЭХЭЭС ХАМГААЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

Хамгаалах газардуулга

• Тоног төхөөрөмжийн их биеийг газардуулагч байгууламжтай эртнээс урьдчилан холбож өгөхийг хэлнэ

Тэглэлт:

• 1000В хүртэлх хүчдэлд хэрэглэнэ

• Тоног төхөөрөмжийн их биед үүссэн холболтыг түүний фаз болон нойлын утасны хоорондох богино залгаа болгон хувиргах 

ингэснээр хамгаалах таслалт ажиллах нөхцөлийг бий болгох (их гүйдэл дамжуулах) явдал мөн

Потенциал тэгшитгэх:

• Энэ нь хүн нэгэн зэрэг цахилгаан сүлжээнд хүрч болох цахилгаан хэлхээний цэгүүдийн хоорондох хүрэх хүчдэл болон 

алхамын хүчдэлийг бууруулах арга юм.

Бага хүчдэл хэрэглэх:

• 42 В-оос дээшгүй хэвийн хүчдэл хэрэглэхийг хэлнэ.

• Ашиглах газар: - Цахилгааны аюултай болон онцгой аюултай байр

Хамгаалах  таслалт:

• Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх аюул үүсэх үед цахилгаан тоног төхөөрөмжийг автоматаар салгахад зориулагдсан байна. Мөн

чанар нь хүний биеэр дайран өнгөрөх гүйдлийн үйлчлэх хугацааг бууруулахад чиглэгдэнэ

Гүйдэл дамжуулах хэсгийн тусгаарлага хийх:

• Гүйдэл дамжуулах хэсгүүдийн гадаргууг бүрхсэн хөндийрүүлэх материал (эмаль, ороомгийн утасны түрхэц, лак болон бусад 

хольц) юм

• Тусгаарлагын байдал нь түүний цахилгаан бат бэх, хөндийрүүлгийн алдагдал болон цахилгаан эсэргүүцлээр тодорхойлогдоно

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хуяг, хамгаалалт:

• Гүйдэл дамжуулах хэсэгт аюултай зайнд ойртож очих, хүрч шүргэхээс хамгаалсан төхөөрөмж





АЮУЛГҮЙ  АЖИЛЛАГААНЫ ТЭМДЭГҮҮД:





Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэгсэдэд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж

Цахилгаанд цохиулсан хүний булчин агшилт өгдөг учраас хөдөлж чадахгүй
болдог. Иймээс цахилгаанд цохиулсан хүнийг уг цахилгаанаас маш
болгоомжтой хурдан холдуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл чийгтэй нойтон газар,
хүний өмссөн чийгтэй нойтон хувцас, төмөр зэрэг зүйлээр цахилгаан маш
хурдан дамждаг тул чи ч гэсэн цахилгаанд цохиулж болно.

Ийм учраас цахилгаанд цохиулсан хүнийг уг цахилгаан гүйдлээс
холдуулахдаа хуурай газар юмуу хуурай модон дээр зогсож байгаад хуурай
модоор цахилгааны утсыг салгаж эмч дуудах хэрэгтэй.



Слесарь өргөгч цамхаг засварлаж байгаа мастерт туслан металл
троссноос хоёр гараараа барин зогсож байгаад санамсаргүйгээр
унтраалга руу явсан бүрхэвчгүй 220В-ын цахилгааны утсанд
хөлөөрөө хүрч амь насаа алдсан байна. Шалтгаан: (Хүрэх
хүчдэл).

Нэгэн бүсгүй индүү залгах үедээ цахилгаан гүйдэлд цохиулж нас
баржээ. Шалтгаан нь индүүний фазын утас их биендээ
шүргэснээс болсон байжээ. Цахилгаан хэлхээ хохирогчийн бие,
нойтон шалаар дамжин үүссэн байна. Шалтгаан: Их бие
хүчдэлтэй болсон. (Хүрэх хүчдэл)



Өндөр хүчдэлийн дэд станцаас гэмтэлтэй трансформатор
гаргах болжээ. Инженер нь шаардлагатай таслалтыг хийж
хуурай салгуурыг салгасан боловч хориг түгжээг
түгжээгүй, шаардлагатай пайз өлгөөгүй, жолоочдоо
анхааруулсан зааварчилга өгөөгүй байна.

Жолооч ямарч зорилгогүйгээр шатыг нааш цааш хөдөлгөж
байгаад хуурай салгуурыг санамсаргүй залгаснаар шинд
хүрч байсан инженер өндөр хүчдэлд цохиулж нас баржээ.

 Шалтгаан: Болгоомжгүй үйлдэл.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


