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Кіріспе 

 

Электр станциялар мамандығы бойынша оқыйтын студенттермен 

курстық және дипломдық жобаны орындау алдында «Электр 

станцияларды жобалау» пәні соңғы болып табылады. Осы пән 

студенттермен «Электр станциялар бөлігі», «Электр станциялардың 

тарату құрылығылары» және «Электр станциялардың сұлбаларының 

сеңімділігі» пәндерді оқу кезінде алынған білімдерді тереңдету мен 

бекіту үшін арналған. 

Электр станциялардың электрлік бөлігін жобалау электрлік 

сұлбалар мен электржабдықтар құрамы бойынша жасау және 

қабылдау шешімдері күрделі болып табылады. Қойылған міндетті 

ғылым мен техника облысында жаңа зерттеулердің нәтижиелерін, 

жобалау, құрылыс, монтаждау мен баптау ұйымдары және ЭЕМ 

көмегімен максималды автоматты жобалау жұмыстарын пайдаланып 

кезінде жобалау объектіне жүйелік ыңғайы шартын орындау кезінде 

ғана шешіледі. 

Осы оқу құралында қарастырылған сұрақтар: 

- КЭС пен ЖЭО типті жылу электр станциялардың жобалау 

құрылымдық сұлба нұсқаларың таңдау; 

- байланыс трансформатор арқылы қуат ағындарын есептеу мен 

оларды таңдау және асқын жүктеме қабілетіне тексеру; 

- сеңімділік шығын есебімен жобалау электр станциялардың 

құрылымдық сұлба нұсқаларының технико-экономикалық 

салыстырмасын қарастыру; 

- қысқа тұйықталу токтардан шектеу орындау әдістерін таңдау; 

- қысқа тұйықталу токтарын есептеу; 

- ток өткізгіш бөліктерін, коммутациялық аппараттар мен 

өлшеуіштік трансформаторларды таңдау; 

- өзіндік мұқтаждар сұлбаларын таңдау; 

- сеңімділік көрсеткіш есебімен тарату құрылғылар сұлбаларын 

таңдау. 

Нақты мысалды иллюстрациясы бар ток өткізгіш реакторлар, 

коммутациялық аппараттар мен өткізгіштер, өлшеуіштік 

трансформаторлар, сеңімділік есебімен тарату құрылғылар 

сұлбаларын таңдау бойынша осы оқу әдістемелігінде қарастырылған. 

Жоғарғы оқу орындарда оқыйтын студенттерге курстық және 

дипломдық жобаларды орындау кезінде, келтірілген материалдар 

көмек береді деп есептелінуде. 
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1 Электр станциялардың құрылымдық сұлбаларын құру 

 

1.1 Жалпы мағлұматтар 

Кез келген жобаланатын электр станция өзгеше, себебі оның 

жобалауына шын шарттары мен техникалық тапсырмалары өзгеше 

болады [2]. Жобаланатын электр станция энергетикалық жүйенің 

құрамы болып табылады, сондықтан әр түрлі электр станцияларда 

қайта болатын элементтер болады.  

КЭС типті электр станциялар отын мен су көздері жаңында 

құрылады және электр энергия кернеуі 110÷500 кВ пен энергожүйе 

берілесі КЭС электр энергия өңдіру үшін арналып салынады.  

КЭС – та кернеуді жоғарылататын екі тарату құрылғылар бар. 

Ортаңғы кернеу (ОК) тарату құрылғысы (ТҚ) жергілікті ауданның 

тұтынушыларынды электрмен жабдықтау үшін орындалған. Жоғарғы 

кернеу (ЖК) тарату құрылғысы энергожүйеге қуат беру үшін 

орындалған [1, 2, 3]. 

ЖЭО - типті электр станция тұтынышылар қасында құрылады 

және жылу мен электр энергияны өңдіру үшін арналып орындалған. 

ЖЭО-да екі жоғарғы кернеу тарату құрылғылары және генераторлы 

тарату құрылғысы (ГТҚ) болады.  

6 – 10 кВ ГТҚ жергілікті жүктемені электрмен жабдықтау үшін 

орындалады. ҚТ токтарды шектеу шарты бойынша ГТҚ-на қуаты    

100 МВт екі генератор немесе қуаты 63 МВт төрт генераторлардан  

артық емес қосылады. Басқа генераторлар жоғарғы кернеу ТҚ-на блок 

сұлбасы бойынша қосылады.  

Кернеуі 35 немесе 110 кВ ортаңғы ТҚ-ғы жергілікті ауданды 

электрмен жабдықтау үшін арналып орындалған. Жоғарғы кернеу 

(ЖК) 110 ÷ 220 кВ тарату құрылғы энергожүйеге қуат беру үшін 

арналып орындалған.  

Генератор мен екіорамалы жоғарылатқыш трансформатор 

арасында [4] сәйкесті генератор ажыратқыш болуы қажетті. 

Ажыратқыш болмаған ажырату тогына сәйкесті жүктеме 

ажыратқышын пайдалануға рұқсат беріледі.  

Электр станцияны жобалау кезінде құрылымдық сұлба 

нұсқалары құрылады, олар генераторлар немесе блоктар тарату 

құрылғылар арасында бөлу және тарату құрылғылар арасында 

байланысын көрсетеді.  
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1.2 Конденсациялық электр станциялардың құрылымдық 

сұлбалары  

КЭС-та құрылымдық сұлбаларды құру негізінде блоктык 

принципі алынған. 1.1 суретте блоктарды орындау үшін әр түрлі 

сұлбалар келтірілген [1, 2, 3]. 

Блокта генератор ажыратқыш бар кезінде жоғарғы кернеу ТҚ мен 

өзіндік мұқтаждар (өм) ТҚ ажыратқышпен операция саны 

төмендетеді, сондықтан осы ТҚ-ның сеңімділігін көтереді [1, 2, 3]. 

Блоктың іске қосу және тоқтату жұмыстық өзіндік мұқтаждар 

трансформатор мен генератор ажыратқыш көмегімен орындалады. 

Басқадан жұмыстық пен резервтік өзіндік мұқтаждар 

трансформаторлардың қуаты бірдей болады.  

 

 
а – екіорамалы трансформатор және генератордың ажыратқышы 

бар блок; б – автотрансформаторы бар блок; в – біріктірілген блок 

 

1.1 сурет – Блоктарды орындау сұлбалары 
 

ЖТН (НТП) [4] сәйкесті генераторлармен блокта жоғарылатқыш 

үшфазалы трансформаторлар орнатылған кезде, қосылмаған резервті 

үшфазалы трансформатор, алтыға біреу және жоғары бір түрлі 

жұмыстық траснформаторлар есепке алынады.  

Егер блокта генератормен бірфазалы трансформатордың тобы 

орнатылған болса, сол жағдайда бірінші блокпен жеткізетін резервті 

фаза есепке алынады.  

Жоғарлатқыш блокты автотрансформаторлары бар сұлба,           

1.1,б сурет, егер ортаңғы кернеу ТҚ генерация қуат артық болса сол 

жағдайда қолданылады. Оның себебі үшінші орама номинал жүктеме 
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кезінде жалпы орама жүктеме шарты бойынша жоғарлатқыш 

автотрансформатор ОК жағынан ЖК жағына қосымша қуат беруін 

рұқсат етеді.   

Біріктірілген блоктар кернеуі 330÷500 кВ КЭС-та пайдалынады, 

себебі жоғарылатылған кернеу сұлбаларын оңайлатуға келтіреді. 

КЭС құрылымдық сұлбалары жоғарғы мен ортаңғы ТҚ қосылған 

блоктар саның өзгерту жолымен және де ТҚ арасында байланыс 

өзгерту жолымен құрылады.  

Егер жоғарғы кернеу ТҚ шинадан КЭС қуаты эффекті 

жерлендірілген бейтараптама бар торапқа берілсе, сол жағдайда 

оларды байланысу үшін бірфазалы немесе үшфазалы 

автотрансформаторлар олардың үшінші ретті орамасына 

генераторларды қосумен немесе қосу еместігімен  орындалады. 

ЖТН (НТП) [4] сәйкесті жоғарғы кернеу ТҚ байланысу үшін 

екіден үшфазалы автотрансформаторлар орындалады. Қажетті қуаты 

үшфазалы автотрансформаторлар болмаған кезде бірфазалы 

автотрансформаторлар тобы қолданылады. Бір немесе екі топты 

бірфазалы байланыс автотрансформатор орындаған кезде сонымен 

бірге резервті фаза құрылады. 

Сұлбада жеке байланыс автотрансформатормен ортаңғы кернеу 

ТҚ қосылған блоктардың қосымша қуаты жергілікті ауданы 

тұтынышының шамамен максималды қуатына сәйкесті болу керек [5]. 

КЭС құрылымдық сұлба нұсқалары 1.2 мен 1.3 суреттерде 

келтірілген.  

 

 
 

 

 

1.2 сурет – Байланыс автотрансформаторы бар КЭС құрылымдық 

сұлбасы 
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1.3 сурет – Блокты байланыс автотрансформаторы бар КЭС 

құрылымдық сұлбасы 

 

1.3 Жылу электр орталығының құрылымдық сұлбалары  

Жылу электр орталығының (ЖЭО) құрылымдық сұлбасы 

станцияның қондырылғын қуаты мен жергілікті жүктеме минимал 

қуат қатынасынан тәуелді болады. ЖЭО құрылымдық сұлбаның үш 

нұсқасын құру мүмкіндігі болады: 

- 6-10 кВ ГТҚ шинасы бар блокты емес түрі, 1.4, 1.5 және 1.6 

сурет; 

- блокты түрі, 1.7 сурет; 

- аралас түрі, 1.8 сурет. 

 

 
 

1.4 сурет – Үшорамалы байланыс трансформаторлары бар ЖЭО 

құрылымдық сұлбасы 
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1.5 сурет – Байланыс автотраснформаторлары бар ЖЭО 

құрылымдық сұлбасы 

 

 
 

1.6 сурет – Екіорамалы трансформаторлары бар ЖЭО 

құрылымдық сұлбасы 

 

Егер жергілікті жүктеменің қуаты ЖЭО қондырылған қуаттан 

50% кем емес болса, онда генераторлық кернеуге генераторлар мен 

жергілікті жүктеме тораптың кабелді желілер қосылып 6 ÷ 10 кВ ТҚ 

құру орынды. Бір генератор ажыратылған кезде жоғарлатқыш кернеу 

ТҚ шинасынан электрэнергияны алу қажет емес болмау үшін ГТҚ 

шиналарға қосылған генераторлар саны сондай болу керек [2, 3]. 
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1.7 сурет – ЖЭО құрылымдық сұлбасы, блокты түрі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 сурет – ЖЭО құрылымдық сұлбасы, аралас түрі 

 

Генераторлы ғана емес және де ортаңғы кернеу жергілікті 

жүктеме бар кезінде, жоғарлатқыш кернеу ТҚ арасындағы байланыс 

мүмкін орындалады: 

- кернеу UЖК = 110  немесе  220 кВ  және  UОК = 35 кВ кезінде 

үшорамалы трансформатор, 1.4 сурет; 

- UЖК =  220 кВ  мен UОК = 110 кВ  кезінде 

автотрансформатормен, 1.5 сурет; 
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- екіорамалы трансформатормен, егер бір кернеуде берілетін 

қуаты  басқа кернеуден берілетін қуаты 15 % аз болса, 1.6 сурет. 

Егер 6 ÷ 10 кВ ГТҚ шиналарда  жергілікті жүктеменің қуаты 

ЖЭО қондырылған қуаттан 30% артық емес болса, онда құрылымдық 

сұлбаны блокты принцип, 1.7 сурет немесе аралас типті, 1.8 сурет 

бойынша құрылады. Осы кезде жергілікті жүктеменің және өзіндік 

мұқтаждарды қоректену, 1.7 сурет сұлбада реакторлар немесе 

төмендеткіш трансформаторлар бар генераторлардан тарамдау 

жолымен орындалады, 1.7 сурет. 
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2 Байланыс трансформаторлары арқылы қуат ағындарын 

есептеу 

 

Байланыс трансформаторларын таңдау үшін әрбір құрылымдық 

сұлба нұсқалары үшін олардың орамалар арқылы қуат ағындарын 

келесі режімдерде есептеу қажетті: 

- қалыпты қыс режімі (генераторлар қуат өндіру берілген графигі 

бойынша); 

- қалыпты жаз режімі (жөнде болғанда тұтынушы жағынан бір 

генератор немесе блок ажыратуы, немесе өндірілген қуаты 20%, 

тұтынышы 15% төмендеу, яғни Рг
жаз =0,8 ∙ Рг

қыс
, ал                     

Ртұт
жаз = 0,85 ∙ Ртұт

қыс
 алдын ала ескеру); 

- апатты қыс режімі (тұтынышы жағынан ең күшті генератор 

немесе блок ажырату, ал басқа генераторлар берілген графигі 

бойынша жұмыс істе); 

- апатты жаз режімі (барлық генераторлар номинал мәнге дейін 

қуатын көбейтеді, бірақ түнгі уақыт 24 тен 6 ға дейін есепке 

алынбайды). 

Блоктык трансформатор арқылы қуат ағыны келесі формула 

бойынша анықталады  

 

Sт, есеп = √(Рг, ном − Рөм)
2
+ (Qг, ном − Qөм)

2
, (2.1) 

 

мұндағы Рг, ном , Qг, ном  – генераторлардың активті және 

реактивті қуаттары; 

Рөм , Qөм  – өзіндік мұқтаждардың активті және 

реактивті жүктемесі. 

Егер ЖЭО блоктык трансформатордан, 1.6 сурет жергілікті 

тұтынушылар қоректенеді, осы жағдайда блоктык трансформатор 

арқылы қуат ағыны формула бойынша анықталады   

 

Sт, есеп = 

 

= √(Рг, ном − Рөм − Ртұт)
2
+ (Qг, ном − Qөм − Qтұт)

2
, (2.2) 

 

мұндағы Ртұт , Qтұт  – тұтынушылардың активті және реактивті 

қуаттары.  

Жоғарлатқыш автотрансформатор бар генератор блокта жұмыс 
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істегенде, оның есептік қуаты төменгі кернеу ораманың максимал 

жүктемесімен анықталады [2] 

 

Sт, есеп =
Рг, ном − Рөм,

cos φг ∙ ктип
,                                 (2.3) 

 

мұндағы ктип = кұтым = Sорам
ТК Sт, ном⁄  – автотрансформатор 

қуатының типті коэффициенті немесе ұтымдылық коэффициенті. 

КЭС байланыс автотрансформаторлардың жоғарғы мен ортаңғы 

кернеу орамалар арқылы қуат ағындары келесі формула бойынша 

анықталады  

 

Sт, есеп = Sорам
ЖК = Sорам

ОК = 

 

= √(Рг𝛴
ОК − Рөм𝛴

ОК − Ртұт
ОК )

2
− (Qг𝛴

ОК − QөмΣ
ОК − Qтұт

ОК )
2
,   (2.4) 

 

мұндағы Рг𝛴
ОК , Qг𝛴

ОК  – ортаңғы кернеу жағына ТҚ генератор 

блоктар қосылған қосымша активті және реактивті қуат мәндері; 

Рөм𝛴,  QөмΣ  – ортаңғы кернеу жағына ТҚ генератор 

блоктар қосылған өзіндік мұқтаждар активті және реактивті қосымша 

қуат шығыны; 

Ртұт
ОК ,  Qтұт

ОК  – ортаңғы кернеу ТҚ тұтынушының 

активті және реактивті қуаты. 

Егер автотрансформатордың төменгі кернеу жағына генератор 

қосылған кезде, жоғарғы кернеу орама арқылы қуат ағыны келесі 

формула бойынша анықталады    

 

Sорам
ЖК = √(Рорам

ТК + Рорам
ОК )

2
+ (Qорам

ТК + Qорам
ОК )

2
,         (2.5) 

 

мұндағы Рорам
ТК ,  Qорам

ТК  – байланыс автотрансформатор төменгі 

кернеу орама арқылы активті және реактивті қуаттар ағындары; 

Рорам
ОК ,  Qорам

ОК  − байланыс автотрансформатор ортаңғы 

кернеу орама арқылы активті және реактивті қуаттар ағындары. 
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ЖЭО байланыс трансформаторы төменгі кернеу орама арқылы 

қуат ағыны келесі формула бойынша анықталады  

 

Sорам
ТК = 

 

= √(Рг𝛴
ТК − Рөм𝛴

ТК − Ртұт
ТК )

2
− (QгΣ

ТК − QөмΣ
ТК − Qтұт

ТК )
2
, (2.6) 

 

мұндағы Рг𝛴
ТК, QгΣ

ТК – ГТҚ-на қосылған генераторлардың активті 

және реактивті қуаттардың қосымша мәндері; 

Рөм𝛴
ТК ,  QөмΣ

ТК  – ГТҚ-на қосылған генераторлардың 

өзіндік мұқтаждардың активті және реактивті қосымша шығындар; 

Ртұт
ТК ,  Qтұт

ТК  – төменгі кернеу ТҚ тұтынушының активті 

және реактивті қуаты. 
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3 Блокты және байланыс трансформаторларды таңдау және 

оларды жүктеме кабілетіне тексеру  

 

Трансформаторларды таңдау дегеніміз, ол трансформаторлардың 

түрін, саның және номинал қуатын анықтау. 

Блоктык трансформаторлардың қажетті қуатын есептеу (2.1) 

немесе (2.2) формулалармен сәйкесті орындалады. Блокты 

трансформаторлар ереже бойынша жүктемесіз болу қажетті. 

Блокты байланыс автотрансформатор қуаты (2.3) бойынша 

есептелінеді. Содан кейін байланыс автотрансформаторының қос 

режімде жұмыс істеу мүмкіндігін тексереді.  

Жоғарғы мен төменгі кернеуден ортаңғы кернеу орамасына қуат 

беру қос режімі Sжал жалпы орама жүктемесімен шектеледі және [6] 

шарты кезінде мүмкінді рұқсат етілген 

 

Sжал ≤ Sтип = кұтым ∙ Sном.                         (3.1) 

 

Автотрансформатордың жалпы ораманың қуаты формула 

бойынша анықталады  

 

Sжал =                                                            
 

= √(кұтым ∙ Рорам
ЖК + Рорам

ТК )
2
+ (кұтым ∙ Qорам

ЖК + Qорам
ТК )

2
,    (3.2) 

 

мұндағы Рорам
ЖК ,  Qорам

ЖК  – ЖК орамасынан ОК орамасына 

берілетін активті және реактивті қуаты; 

Рорам
ТК ,  Qорам

ТК  − ТК орамасынан ОК орамасына 

берілетін активті және реактивті қуаты. 

Қос режімде ортаңғы мен төменгі кернеу орамасынан жоғарғы 

кернеу орамасына қуат беру, ең жүктемелі орама тізбекті Sтіз болып 

табылады. Осы режім рұқсат етіледі егер де: 

 

Sтіз ≤ Sтип = Sорам
ТК = кұтым ∙ Sт, ном.             (3.3) 

 

Автотрансформатордың тізбекті орама қуаты формула бойынша 

анықталады  
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Sтіз = кұтым ∙
√(Рорам

ОК + Рорам
ТК )

2
+ (Qорам

ОК + Qорам
ТК )

2
.      (3.4) 

 

Егер қос режімі рұқсат етілмесе, онда ортаңғы кернеу ТҚ-на 

қосылған блок саны немесе автотрансформаторлардың саны, немесе 

олардың қуатын өзгертеді. 

ЖК мен ОК ТҚ-ның арасындағы қамтамасыз ететін байланыс 

автотрансформаторлардың қуаты, олардың арасында қалыпты мен 

апатты режімдерде қуат ағындар талдау негізінде анықталады. 

Байланыс автотрансформаторының саның таңдау кезінде ОК ТҚ торап 

тұтынушылардың электрмен жабдықтау керекті сеңімділігін және осы 

кернеуге блоктардың рұқсат етілген оқшаулама жұмыс істеуін есепке 

алады.  

Егер жоғарғы мен ортаңғы кернеу ТҚ-ның арасында байланыс 

бұзуы тұтынушыларға электрэнергия жеткізу еместігіне келтірсе 

немесе ОК торап минималды жүктемесі бөлінген блоктардың 

техникалық минимум қуатынан төмен болса, онда екі байланыс 

автотрансформаторлары алдын ала ескеріледі [5]. 

Техникалық минимум жүктемелері [3, 7] және 3.1 кестеде 

келтірілген. 

 

3.1 кесте – Энергоблоктардың техникалық минимум жүктемелері 

Sбл, МВт 

Қазандар үшін энергоблоктардың минималды 

жүктемелер, МВт 

Қож шығару түрі  
газ мазуты 

қатты сұйык 

160 80 − 90 100 − 105 60 − 70 

220 110 − 140 100 − 140 80 − 120 

320 150 − 210 180 − 225 100 − 190 

500 325 320 − 

800 450 − 270 − 440 

1200 − − 700 

 

Байланыс трансформаторлардың номинал қуатын таңдау, оның 

жүктеме қабілеті есебімен, шамамен, өткізіледі.  

 

Sт, есеп =
Sағын, макс

1,4
= 0,7 ∙ Sағын, макс ≤ Sном,         (3.5) 

 

мұндағы Sағын,макс  – қалыпты қыс немесе жаз режімдерде 
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байланыс трансформаторлары арқылы қуат ағының максимал мәні. 

Содан кейін байланыс трансформаторды, егер олар екеу болса, 

бір трансформатор ажырату кезінде жүктемелі бойынша және де 

апатты қыс пен жаз режімдерде тексереді. Апатты қыс пен жаз 

режімдер қарастырылған кезде, екі байланыс трансформатор жұмыс 

істе есепке алынады.   

Байланыс трансформатордың жүйелі мен апатты асқын жүктеме 

мүмкіндігін бағалау үшін қуат ағыны тәулік графигін баламалы (жылу 

қатынаста) екі сатылы графигіне түрлендіру қажетті болады [8].  

Қалыпты жұмыс режімі ең жүктемелі трансформатор орама 

бойынша тексеру өткізіледі.  

Тәулік қуат ағын графигі екі сатылы баламалы графигіне 

түрлендіру келесі дәйекте өткізіледі: 

- берілген қуат ағыны графигінде таңдалған трансформатор 

номинал қуатына сәйкесті көлденен сызығын өткізеді (3.1 сурет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 сурет – Көп сатылы қуат ағыны графигін баламалы екі 

сатылына түрлендіру  
 

- егер берілген графикте бір максимум бар болса (3.1 сурет), онда 

ол баламалы максимумға қабылданады, яғни Sбал, макс =

= Sмакс = S2  ал қалған графиктін бөлімі баламалы бастапқы 

жүктемеде Sбал, бас  есепке алынады, ол келесі формула бойынша 

анықталады 

 

Sбал, бас =
√
S1
2 ∙ t1 + S3

2 ∙ t3 + S4
2 ∙ t4 + S5

2 ∙ t5
t1 + t3 + t4 + t5

.           (3.6) 

 

Егер берілген графикте екі максимум бар болса (3.2 сурет), бір 

бірінен тұрмаса, онда баламалы максимум орына сол максимум 
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қабылданады, қайсысында S2 ∙ t жоғары болады, ал екінші максимум 

баламалы бастапқы жүктемесінде есепке алынады, қайсысы (3.6) 

формула бойынша анықталады.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2 сурет – Көп сатылы қуат ағыны графигін баламалы екі 

сатылына түрлендіру  

 

Егер берілген қуат ағыны графигі бір бірден тұратын екі 

максимум бар кезде (3.3 сурет), осы кезде номинал қуатынан жоғары 

уақыт аралығында  (3.1) формула бойынша баламалы максимум 

анықтау қажетті болады [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 сурет – Берілген қуат ағыны графигін екі сатылына 

түрлендіру  

 

Берілген қуат ағыны графигі баламалы екі сатыға 

түрлендірілгеннен кейін, баламалы графигінің бастапқы жүктеме 

коэффициенті К1  және алдын ала апатты асқын жүктеме 

коэффиицентін К2
′  анықтау қажетті болады 
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К1 =
Sбал, бас

Sт, ном
,       К2

′ =
Sбал, макс

Sт, ном
 .                        (3.7) 

 

Бірінші екі жағдайларда, 3.1 мен 3.2 суретте, К2 = К2
′  

қабылдайды. Шын қуат ағыны графигі үшін, 3.3 сурет, шын графиктің 

К2
′ -ті Кмакс = Sмакс Sт, ном⁄ -мен салыстыру қажетті болады. Егер 

 К2
′ ≥ 0,9 ∙ Кмакс , онда К2 = К2

′  қабылдаймыз. Егер                     

 К2
′ < 0,9 ∙ Кмакс жағдайда, К2 = 0,9 ∙ Кмакс қабылдаймыз, ал асқын 

жүктеме уақытын формула бойынша анықтаймыз [8] 

 

tмакс =
(К2
′ )
2
∙ tмакс
′

(0,9 ∙ Кмакс)
2
.                             (3.8) 

 

Одан кейін, трансформатор асқын жүктеме орын алатын кезде 

әрбір жыл мезгіл уақыт үшін ауаның орташа температурасын анықтау 

қажетті болады.  

Қазақстан Республикасы қалалар бойынша, салқындату ауа, 

баламалы температуралар 3.2 кестеде келтірілген.  

Трансформаторлардың жүктемелі қабілеті рұқсат етілген жүйелі 

Крұқ,жүй.  мен апатты Крұқ, ап.  коэффиицентермен болжамды, 

қайсылары алдын ала есептелген бастапқы жүктеме К𝟏  коэффициент, 

максимум жүктеме уақыты 𝐭макс ,  салқындату ортадан 𝛉салқ   

тәуелді болады. Кернеуі 110 кВ дейін майлы трансформаторлардың 

жүйелі жүктеме мен апатты асқын жүктеме нормалары                          

1 ÷ 14 кестелерде ГОСТ 14209-85 [8] және Қосымша А келтірілген.   

Трансформатордың рұқсат етілген жүйелі немесе апатты асқын 

жүктеме шарттары осылай жазылады: 

 

Крұқ,жүй. ≥ К2   немесе  Крұқ, ап. ≥ К2, 

 

мұндағы К2 – трансформатордың асқын жүктеме коэффициенті. 

Трансформатор тексеру кезінде олардың жүктемелі қабілет есебі, 

оның есептік қуатын анықтау режімнен тәуелді. Егер есептік режімнің 

ықтималы жеткілікті үлкен (станцияда бір генератор апат ажырату, 

жаз жүйеде апатты), онда номинал қуаты таңдау кезінде рұқсат 

етілген жүйелі асқын жүктеме коэффициенті пайдалану керек. Сол 

жағдайларда, қайсысы есептік режімі аз ықтималды (байланыс 
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трансформатордың біреуі қарсылық болса), онда тексеру үшін апатты 

рұқсат етілген жүктеме коэффициенті пайдалынады.  

 

3.2 кесте – Қазақстан Республикасы қалалар бойынша салқындату ауа 

баламалы температуралар  

Қала 
Баламалы температура, оС 

жылдық қыс жаз 

Астана 9,9 -16,3 18,8 

Ақтөбе 12,1 -14,1 20,9 

Алматы 14,3 -5,9 22,2 

Атырау 15,5 -8,3 24,3 

Қарағанды 10,1 -14,3 18,9 

Көкшетау 9,6 -15,1 18,3 

Қостанай 8,6 -15,5 17,1 

Қызылорда 16,3 -7,7 24,7 

Өскемен 11,2 -15,0 19,9 

Орал 12,5 -12,8 21,3 

Павлодар 10,9 -16,7 19,8 

Петропавл 8,8 -17,3 17,5 

Семей 12,0 -15,0 20,9 

Тараз 14,2 -4,6 22,1 

Талдықорған 13,5 -15,1 21,7 

Темиртау 13,3 -13,4 22,3 

Шымкент 17,0 -1,2 25,1 

 

МЕМСТ 14209-85 сәйкесті салқындату ортаның 

температура 20оС  артық емес кезінде кернеуі 110 кВ жоғары 

трансформаторлар үшін апатты рұқсат етілген асқын жүктемелер 8−14 

немесе құралдың А.4 – А.6 кестелер бойынша, бірақ θсалқ мән үшін 

20о С үлкендетіп анықтау қажетті. Салқындату ортаның 30оС  және 

40оС   К2 коэффициент мәні 15 пен 16 [8] немесе құралдың А.7 мен 

А.8 кестелер бойынша анықтау қажетті болады. 
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4 Жобалағанда электрқондырғылардың құрылымдық 

сұлбалардың нұсқаларын технико-экономикалық салыстыру 

 

4.1 Жалпы мағлұматтар 

Жобалау электр станцияның ең үнемді нұсқаның таңдауы әрбір 

құрылымдық сұлба нұсқасы бойынша келтірілген шығындар технико-

экономикалық негізінде формула бойынша орындалады 

 

Шкел = Ен ∙ К + Ша +Шқ, е +Шшығ + Зж = 

 

= Ен ∙ К +Ш+ Зж,                                       (4.1) 
 

мұндағы Ен = 0,12 1/жыл  – электрэнергетикадағы капитал 

жинау эффекті нормативті коэффиицентті; 

Ша = а ∙ К – амортизациялық шығыны; 

Шқ, е = в ∙ К  – электрқондырғылардың қызмет етуіне 

шығыны; 

а = 0,064  − амортизациялық жіберу нормасы; 

в = 0,03  – кернеуі 150 кВ дейін электрқондырғылар 

үшін қызмет етуіне жіберу нормасы; 

в = 0,02  – кернеуі 220 кВ және жоғары 

электрқондырғылар үшін қызмет етуіне жіберу нормасы; 

К  − қуат беру қарастырылған құрылымдық сұлба 

нұсқасы үшін капитал шығыны, мың. теңге; 

Шшығ  – трансформаторларда қуат беру 

қарастырылған құрылымдық сұлба нұсқасы үшін энергия шығыны, 

мың. теңге; 

Зж − қарастырылған құрылымдық сұлба элементтердің 

сеңімділіксізден күтілетін жүйелі зардабы, мың. теңге. 

Жобалаған электр станцияның есептік нұсқаның ең аз келтірілген 

шығындармен нұсқаны қабылдаймыз.  

Жобалаған электр станцияның екі салыстырған құрылымдық 

сұлбаның келтірілген шығындар бір бірінен 5% кем және К1 > К2, ал 

Ш1 < Ш2  ерекшелінеді екі нұсқаның экономикалық эффектігінің 

салыстыруы капитал салу Т өзін өзі өтеу мерзімі бойынша 

формуламен анықталады [9]: 

 

Т =
К1 − К2
Ш2 −Ш1

.                                       (4.2) 
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Өзін өзі өтеу мерзімнің капитал салу Т алынған мәні нормативті  

өзін өзі өтеу мерзіммен Тн = 1 Ен⁄  салыстырады.  

Егер Т < Тн, онда үлкен капитал салу нұсқасы үнемді. 

Егер Т > Тн, онда ең аз капитал салу нұсқасы үнемді. 

Жобалаған электр станцияның әрбір құрылымдық сұлба үшін 

капитал шығыны екі құрамынан анықталады [2] блоктык 

трансформаторлар, байланыс трансформаторлар және өзіндік 

мұқтаждар резервті трансформаторлар Кт қосымша есептік құнынан,  

егер қарастырылған нұсқада олардың қосу орындары өзгерсе және 

күштік трансформаторлар, генераторлар, тұтынышы мен желілі 

реакторлар тізбегінде ажыратқыштар Кажыр  қосымша есептік 

құнынан қалыптасады. 

 

К = Кт + Каж.                                    (4.3) 
 

Әрбір құрылымдық сұлба нұсқасы үшін капитал шығыны 

[9,10,11,12] анықтама әдебиетте келтірілген ірілендірілген 

көрсеткіштер бойынша анықталады.   

Сонымен, қуат беру сұлба нұсқасы үшін капитал шығыны тең 

болады: 

- ЖЭО үшін 

 

К = ∑ Cт, 𝑖 ∙ 𝛼есеп, 𝑖 + ∑ Сұя, 𝑗 + ∑ Ср, 𝑘

𝑝

𝑘 = 1

𝑚

𝑗 = 1

𝑛

𝑖 = 1

; 

 

- КЭС үшін 

 

К = ∑ Cт, 𝑖 ∙ 𝛼есеп, 𝑖 + ∑ Сұя𝑗,

𝑚

𝑗 = 1

𝑛

𝑖 = 1

 

 

мұндағы Cт, 𝑖  − i – тың трансформатор зауытының құны, млн. 

теңге; 

𝛼есеп, 𝑖  − i – дың күштік трансформатор үшін оны 

тасымалдау мен монтаждау қосымша шығын есебімен есептік 

коэффициенті. 𝛼есеп коэффициент мәндері 4.1 кестеде келтірілген; 

Сұя, 𝑗 − j – дің ажыратқыш ұяшығының құны, млн. теңге; 

Ср, 𝑘 – токшектеу реактордың k – дың ұяшығының құны, 
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млн. теңге. 

 

4.1 кесте – Трансформатор зауытының құны есептік құнына қайта 

есептеу үшін αесеп коэффициент мәні  

Параметр  Параметр мәні 

Uном
ЖК , кВ 35 110 150 

Sном,
МВ · А 

≤ 16 ≥ 16 ≤ 32 ≥ 32 ≤ 63 > 63 

αесеп 2,00 1,60 1,70 1,50 1,50 1,35 

Uном
ЖК , кВ 220 330 500 

Sном,
МВ · А 

≤ 160 > 160 ≤ 200 > 200 Бірфазалы Үшфазалы 

αесеп 1,40 1,30 1,40 1,35 1,30 1,35 

 

Әрбір құрылымдық сұлба нұсқасы бойынша капитал шығыны  

4.2 кестеге еңгізіледі.  

 

4.2 кесте – Құрылымдық сұлба нұсқасы бойынша капитал шығыны  

Жабдықтың атауы Саны 
Құны,  

млн.тг. 
αесеп 

Жиынтық 

құны, млн.тг. 

     

     

     

     

     

Барлығы 

 

    

 

4.2 Құрылымдық сұлба элементтеріндегі электрэнергия 

шығынының құнын анықтау 

 

Шшығ = β ∙ ∆WΣ,                                   (4.4)  
 

мұндағы ∆WΣ  – трансформаторларда жиынтық жылдық активті 

энергия шығыны, кВтсағ/жыл; 

 − 1 кВтсағ энергия шығының өзіндік құны,           
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тенге/ кВтсағ. 

Электр станцияның құрылымдық сұлбаның блокты мен байланыс 

трансформаторларда жылдық шығындар қалыпты жұмыс режімі үшін 

анықталады.  

Сатылы графигі бойынша жұмыс істейтін үшфазалы 

трансформаторларда жылдық активті энергия шығындар келесі 

формуламен анықталады:  

- үшорамалы үшін 

 

∆Wшығ = n ∙ Рб ∙ (8760 − Тж) + 

 

+
Рқ,Ж

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SЖ, i

Sт, ном
)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SЖ, j

Sт, ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] + 

 

+
Рқ, О

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SО, i

Sт, ном
)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SО, j

Sт, ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] + 

 

+
Рқ,Т

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SТ, i

Sт, ном
)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SТ, j

Sт,ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] , (4.5) 

 

 

мұндағы Тж – трансформатордың жоспарлы жөндеу уақыты, сағ; 

n – параллель істейтін трансформаторлар саны; 

Рб – трансформатордың бос жүріс шығыны, кВт; 

Nқ , Nж − қыс пен жаз жүктеме графигі бойынша жылда 

трансформатор жұмыс істеу күндер саны, Nқ = 200 , ал                  

Nж = 165  күн; 

ti, tj  − қыс пен жаз жүктеме графигінің сатылы   

уақыты, сағ; 

k,m – қыс пен жаз жүктеме графикте сатының саны. 

SЖ, i, SЖ, j, SО, i, SО, j, SТ, i, SТ, j − қыс пен жаз жүктеме 

графигінің i -й мен j-й сатының жоғарғы, ортаңғы мен төменгі кернеу 

орамалардың жүктемесі, МВ·А; 
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Рқ,Ж,  Рқ, О, Рқ,Т  − трансформатордың жоғарғы, 

ортаңғы мен төменгі кернеу орамаларда қысқа тұйықталу 

шығындары, кВт, келесі формулаға сәйкесті 

 

Рқ,Ж = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О + Рқ,Ж − Т − Рқ, О − Т), 

 

Рқ, О = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О + Рқ,О − Т − Рқ,Ж − Т),            (4.6) 

 

Рқ, Т = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − Т + Рқ,О − Т − Рқ,Ж − О), 

 

мұндағы Рқ,Ж − О,  Рқ,Ж − Т,  Рқ, О − Т  – қысқа тұйықталу 

тәжірибесінен (Ж) жоғарғы, (О) ортаңғы мен (Т) төменгі кернеу 

орамалар қос қатысуымен алынған, қайсысы [9, 10, 11] анықтама 

әдебиетіне сәйкесті үшорамалы трансформатор орамаларда 

шығындар. 

Зауыт – құрастырушы ортаңғы мен төменгі кернеу орамасына 

(0,67 ∙ Sном)  азайтылған рұқсат етілген жүктемесі бар үшорамалы 

трансформаторларда жасайды. Сондықтан осындай 

трасформаторлардың жоғарғы, ортаңғы мен төменгі кернеу 

орамаларда шығындар келесі формуламен анықталады:  
 

Рқ,Ж = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О + Рқ,Ж − Т − Рқ, О − Т), 

 

Рқ, О = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О + Рқ,О − Т − Рқ,Ж − Т) ∙ 0,67,   (4.7) 

 

Рқ, Т = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − Т + Рқ, О − Т − Рқ,Ж − О) ∙ 0,67. 

 

Егер анықтама әдебиетте үшорамалы трансформатор үшін негізгі 

тарамдауына негізгі қос орамалар Рқ,Ж − О  үшін қысқа тұйықталу 

шығындар келтірілсе, онда Рқ,Ж = Рқ,О = Рқ, Т = 0,5 ∙ Рқ,Ж − О 

- автотрансформаторлар үшін 

 

∆Wшығ = n ∙ Рб ∙ (8760 − Тж) + 

 

+
Рқ,Ж

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SЖ, i

Sт, ном
)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SЖ, j

Sт, ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] + 
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+
Рқ, О

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SО, i

Sт, ном
)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SО, j

Sт, ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] + 

 

+
Рқ,Т

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

SТ, i

Sорам
ТК

)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
SТ, j

Sорам
ТК

)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] . (4.8) 

 

Осы кезде автотрансформаторлар жоғарғы, ортаңғы мен төменгі 

кернеу орамаларда шығындар келесі формуламен анықталады:  

 

Рқ,Ж = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О +
Рқ,Ж − Т

кұтым
2

−
Рқ, О − Т

кұтым
2

), 

 

Рқ, О = 0,5 ∙ (Рқ,Ж − О +
Рқ,О − Т

кұтым
2

−
Рқ,Ж − Т

кұтым
2

),            (4.9) 

 

Рқ, Т = 0,5 ∙ (
Рқ,Ж − Т

кұтым
2

+
Рқ,О − Т

кұтым
2

− Рқ,Ж − О). 

 

- екіорамалы үшін 

 

∆Wшығ = n ∙ Рб ∙ (8760 − Тж) + 

 

+
Рқ

n
∙ [Nқ ∙ ∑ (

Si
Sт, ном

)

2

∙ ti + Nж ∙ ∑ (
Sj

Sт, ном
)

2

∙ tj

m

j = 1

k

i = 1

] . (4.10) 

 

Сатылы графигі бойынша жұмыс істейтін бірфазалы 

трансформаторлар тобында жылдық активті энергия шығыны (4.8) 

үшорамалы трансформатор үшін және (4.1) екіорамалы 

трансформатор үшін Рб  бос жүріс шығыны мен Рқ  қысқы тұйықтау 

шығыны 3 рет өсуімен активті жылдық энергия шығындар 

анықталады.  

Жобалаған электр станция әрбір құрылымдық сұлба нұсқасында 

толық активті энергия шығындар байланыс трансформатор мен 

блоктык трансформатор қосынды шығындармен анықталады.  
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4.3 КЭС құрылымдық сұлбасының сеңімділігін бағалау   

КЭС құрылымдық сұлбаларының сеңімділігін бағалау кезінде 

есепке алатын элементтер болады: 

- блокты трансформаторлар, 

- байланыс автотрансформаторлар, 

- генераторлық ажыратқыштар.  

Генераторлық ажыратқышы бар блокта, 1.1, а сурет, блокты 

трансформатор мен генератор ажыратқыш істен шығу, күтілу зардабы 

формула бойынша анықталады [3] 
 

Збл = зм.ж ∙
Тг, қон

8760
∙ Рг, ном × 

 

× [ωт ∙ (Tт. қ. к + Ті. қ. 1) + ωа ∙ (Та. қ. к + Ті. қ. 2)] × 

 

× (1 − qбл. ж),                                      (4.11) 

 

мұндағы зм.ж – меншікті жүйелі зардабы, тенге/кВт·сағ; 

Тг, қон – қалыпты қыс пен жаз режімдерде қуат өңдіру 

графигі бойынша есептелген генератордың қондырылған қуат 

пайдалануы сағат саны, сағ; 

ωт, Tт. қ. к.  – қарсы болу параметры, 1 жыл⁄  және 

блоктык трансформатор қалпына келтіру орташа уақыты, сағ; 

ωа, Та. қ. к  – қарсы болу параметры, 1 жыл⁄  және 

генератор ажыратқыш қалпына келтіру орташа уақыты, сағ; 

Ті. қ. 1 – блоктың іске қосу уақыты ол тоқтату кейін тең 

уақытымен Tт. қ. к,  сағ ; 

Ті. қ. 2 − блоктың іске қосу уақыты ол тоқтату кейін тең 

уақытымен Tа. қ. к,  сағ ; 

qбл. ж – блок жөндеуде болу мүмкіндігі. 

Блок жөндеуде болу мүмкіндігі формула бойынша анықталады  
 

qбл, ж =
ω∗ ∙ Тқ. к + μжос,∗ ∙ Тжос,∗

8760
,                   (4.12) 

 

мұндағы ω∗ – күнтізбелік жылына келтірілген блок істен шығу 

есептік параметры,1 агрегато − жыл⁄ ; 

Тқ. к – блок қалпына келтіру орташа уақыты, сағ; 

μжос,∗  – күнтізбелік жылына келтірілген блок 

жоспарлы тоқтату есептік жиілігі, 1 жыл⁄ ; 
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Тжос,∗  – күнтізбелік жылына келтірілген жоспарлық 

тоқтап қалуы есептік уақыты, сағ жыл⁄ . 

Күнтізбелік жылы кезінде блоктың жұмыс істеу уақыты формула 

бойынша анықталады  
 

Тагр. жыл = 8760 − Ткап − ω ∙ Тқ. к,                  (4.13) 
 

мұндағы  Ткап  – блоктын капитал жөндеу орташа уақыты, 

сағ/жыл; 

ω  – блоктың қарсы болу параметры, 

1 агрегат − жыл⁄ . 

Күнтізбелік жылына келтірілген блоктын істен шығу есептік 

параметры  ωбл, есеп,  формула бойынша анықталады 

 

ωбл, есеп = ω∗ = ω ∙
8760

Тагр. жыл
.                            (4.14) 

 

Күнтізбелік жылына келтірілген блоктын жоспарлы тоқтап қалуы 

есептік жиілігі μжос, бл, есеп, формула бойынша анықталады 

 

μбл, жос, есеп = μжос,∗ = μкап ∙
8760

Тагр.жыл
,            (4.15) 

 

мұндағы μкап – блоктың жоспарлы тоқтап қалуы жиілігі, 1 жыл⁄ . 

Күнтізбелік жылына келтірілген блоктын жоспарлы тоқтап қалуы 

есептік уақыты Тбл, жос, есеп, формула бойынша анықталады  

 

Тбл,жос, есеп = Тжос,∗ =
Ткап ∙ 8760

μкап ∙ Тагр. жыл
.          (4.16) 

 

Трансформаторлар мен ажыратқыштардың сеңімділік 

көрсеткіштері [1, 13] және 4.3 пен 4.4 кестелерде келтірілген.   

Энергоблоктардың іске қосу уақыты олардың шын жылу 

жағдайынан тоқтап қалуы кейін [3] пен 4.5 кестеде келтірілген. 

Генератор ажыратқышсыз блок сұлбасында, блокты 

трансформатор жұмыс істеу сеңімділіксізден күтілу зардабы формула 

бойынша анықталады [3] 

 

Збл = зм. ж ∙
Тг, орн

8760
∙ Рг, ном ∙ ωт ∙ (Tт. қ. к + Ті. қ. 1) × 
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× (1 − qбл. ж).                                      (4.17) 

 

4.3 кесте – Трансформаторлардың сеңімділік көрсеткіштері  

Uном, 

кВ 

ω,

1 жыл⁄  

Тқ. к, 

сағ 

μкап,

1 жыл⁄  

Ткап, 

сағ 

μағым,

1 жыл⁄  

Тағым, 

сағ 

10 0,005 60 

0,17 

100 

2 

6 

35 0,010 50 200 10 

110 
0,020 

100 300 12 

220 200 
350 

14 

330 0,040 250 15 

500 

0,030 

500 

0,10 

400 

1 60 500 

астам 
625 490 

Ескерту: 1. Бірфазалы трансформатор бір фаза тобы үшін 

(автотрансформаторлар) ω 20 % кемітеді.  

 

4.4 кесте – Ажыратқыштардың сеңімділік көрстекіштері  

Ажырат-

қыш түрі 

Uном, 

кВ 

ω,
1
жыл⁄  

ωж, 
1
жыл⁄  

Тқ. к, 

сағ 

μкап,
1
жыл⁄  

Ткап, 

сағ 

μағым,
1
жыл⁄  

Тағым, 

сағ 

Ауа 

20 

дейін 0,04 

0,04 
10 

0,20 

80 

2,0 

6 

35 0,08 12 100 

110 0,05 0,10 25 230 10 

220 0,06 0,15 40 500 24 

330 0,07 
0,20 

60 750 36 

500 0,08 90 900 1,0 90 

500 

астам 
0,12 0,30 120 0,12 1200 0,5 325 

Майлы 

10 

0,01 

0,01 10 

0,17 

30 

2,0 

6 
35 0,02 12 40 

110 0,03 25 160 12 

220 0,07 40 250 24 

 

Біріктірілген блок элементтерінің сеңімділіксіздің зардабы,      

1.1, в сурет, формула бойынша анықталады 

 

Збл = 2 ∙ зм. ж ∙
Тг, қон

8760
∙ Рг, ном × 
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× [

ωт ∙ (Tт. қ. к + Ті. қ. 1) + ωа ∙ (Та. қ. к + Ті. қ. 2) +

+2 ∙ (ωт + ωа) ∙ Ті. қ. 3

] × 

 

× (1 − qбл. ж),                                       (4.18) 
 

мұндағы Ті. қ. 3  – қысқаша уақытқа тоқтап қалуы кейін                

(1 сағаттан кем), қайсысы 1,5 сағ қабылданады, блоктын іске қосу 

уақыты. 
 

4.5 кесте – Берілген  жағдайына тәуелді энергоблоктарды іске қосу 

уақыты  

Іске қосу режімі 

Энергоблоктардың уақыты, 

МВт 

160 320 500 800 

Ыстық резерв жағдайынан (1 сағ 

кем тоқтап қалуы) 
1,0 1,0 1,0 1,0 

Ыстық резерв жағдайынан (6-10 

сағ кем тоқтап қалуы) 
1,4 1,8 2,1 3,3 

Суып қалу жағдайынан (6 − 10 

сағтан 70 – 90 сағ дейін тоқтап қалуы) 
5,3 4,0 – 5,3 5,3 4,2 – 5,5 

Суық жағдайынан (70 – 90 сағ 

жоғары тоқтап қалуы) 
10,0 5,7 9,5 6,7 – 7,5 

 

Генератор – байланыс автотрансформатор блогында, 1.1, б сурет, 

автотрансфоматор мен генератор ажыратқыш сеңімділіксізден 

зардабы формула бойынша есептеледі 

 

Збл = зм. ж ∙
1

8760
× 

 

×

{
  
 

  
 
(Тг. қон ∙ Рг. ном + ТОК,макс ∙ РОК, макс) ×

× [
ωа
2
+ ωт ∙ (Тт. қ. к + Ті. қ. 1)] + Тг, орн ×

× Рг, ном ∙ ωа ∙ (Та. қ. к + Ті. қ. 2) }
  
 

  
 

× 

 

× (1 − qбл.ж).                                  (4.19) 
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Электр станция агрегаттардың сеңімділік көрсеткіштері [1,13] 

және 4.6 кестеде келтірілген. 
 

4.6 кесте – Электр станция агрегаттардың сеңімділік көрсеткіштері 

Рг, МВт 
ω,

1 жыл⁄  

Тқ. к, 

сағ 

μкап,

1 жыл⁄  

Ткап, 

сағ 

μағым,

1 жыл⁄  

Тағым, 

сағ 

К
Э

С
 

100 
4 

50 

0,50 

700 

2 

20 
200 60 900 

300 6 90 1100 30 

500 8 100 1400 50 

500 астам 10 110 2000 90 

Ж
Э

О
 100 кем 

3 

50 0,25 700 

15 100 және 

астам 
70 0,20 1000 

 

Екі блокты байланыс автотрансформаторлар сұлбасында 

элементтердің сеңімділіксізден зардабы [3, 5] формула бойынша 

есептеледі 
 

Збл = 2 ∙ зм. ж × 
 

×

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (

Тг, қон ∙ Рг, ном + ТОК,макс ∙ РОК, макс

8760
) ×

× [

ωа ∙ qат. ж ∙ Ті. қ, 3 + ωт ∙ qат.ж ×

× (0,5 ∙ Тат. ж + Ті. қ, 4)

] +

+
Тг, қон

8760
∙ Рг, ном ∙

[
 
 
 ωа ∙ (Та. қ. к + Ті. қ, 2) +

+ωт ∙ (Тт. қ. к + Ті. қ, 1)]
 
 
 

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

× 

 

× (1 − qбл. ж),                                   (4.20) 

 

мұндағы Ті. қ, 4  – блоктын іске қосу уақыты, оның уақытқа 

тоқтап қалуы кейін, 0,5 ∙ Тат, ж тең, болады. 

Егер жоғарғы мен ортаңғы кернеу ТҚ арасындағы байланысы бір 
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үшфазалы байланыс автотрансформатор көмегімен орындалған 

жағдайда, онда оның қабылдамау ТҚ арасындағы қуат ағыны 

бұзуынан зардабына келтіріп, қайсысы формула бойынша анықталады  
 

Збл = зм. ж ∙
Тг, қон

8760
∙ Рағын, макс ∙ ωат ∙ Tат. қ. к(1 − qбл. ж). (4.21) 

 

4.4 ЖЭО құрылымдық сұлбаларының сеңімділігін бағалау  

Блокты ЖЭО құрылымдық сұлбаларының элементтерінің 

сеңімділіксізден зардабын анықтау кезінде есепке алатын элементтер 

болады [3, 5]: 

- жоғарғы кернеу ажыратқыштардың істен шығуы; 

- блокты трансформаторлар істен шығуы; 

- генератор ажыратқыштар істен шығуы; 

- өзіндік мұқтаждар трансформаторлар істен шығуы; 

- өзіндік мұқтаждар трансформатор ажыратқыштар істен шығуы; 

- жергілікті жүктеме реакторлар тармақтарда ажыратқыштар 

істен шығуы. 

ГТҚ 6 – 10 кВ шина бар ЖЭО құрылымдық сұлбаларының 

элементтерінің сеңімділіксізден зардабын анықтау кезінде есепке 

алатын элементтер болады: 

- байланыс трансформаторлардың төменгі кернеу 

ажыратқыштардың істен шығуы; 

- өзіндік мұқтаждар трансформаторлар ажыратқыштардың істен 

шығу; 

- генератор ажыратқыштардың істен шығу; 

- секционды ажыратқыштардың істен шығу; 

- ГТҚ жинақтауыш шина секциялардың істен шығу; 

- жергілікті жүктеме реакторлар тармақтарда ажыратқыштар 

істен шығу. 

ГТҚ шина бар ЖЭО құрылымдық сұлба элементтердің 

сеңімділіксізден зардап есептеу нәтижиелері 4.7 кестеге енгізіледі. 

ЖЭО қуат беру сұлба элементтер сеңімділіксізден Зж  кутуі 

зардап мәні келесі формула бойынша анықталады [3] 

 

Зж = зм. ж ∙ (1 − qг. ж) ∙ ∑ (∆Рг, i ∙
Tмакс, i

8760
∙ ωi ∙ Tқ. қ, i) ,

n

i = 1

  (4.22) 

 

мұндағы ∆Рг, i  – i-й апатты жағдайында, жүйеге беретін, қуат 

төмендетуі, кВт; 
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ωi ∙ Tқ. қ, i  – жылда i-й апатты жағдайының қайта қосу 

уақыты, сағ; 

qг. ж – турбогенератор жөндеуде болатын ықтималдығы. 

 

4.7 кесте – ГТҚ шина бар ЖЭО құрылымдық сұлба элементтердің 

сеңімділіксізден зардап есептеу нәтижиелері 

Істен шығу 

элементті 

Істен шығу 

элемент-

тердің саны 

Ажыра-

тылған 

генератор-

лы қуаты, 

МВт 

 

ωi, 
1/жыл 

 

 

Тқ. к, i,
сағ 

 

 

∑ωiТқ. к, i, 

сағ/жыл 

Байланыс 

трансформаторы 
 Рг    

генераторлар  Рг    

секционды  2Рг    

Өзіндік мұқтаждар 

трансформаторлары 
 Рг    

Желілі реакторлар 

тармақтары 
 Рг    

Жинақтауыш шина 

жүйелердің секция-

ларының істен 

шығуы 

 Рг    

 

Блокты ЖЭО құрылымдық сұлба элементтердің сеңімділіксізден 

зардап есептеу нәтижиелері 4.8 кестеге еңгізіледі.   

 

4.8 кесте – Блокты ЖЭО құрылымдық сұлба элементтердің 

сеңімділіксізден зардап есептеу нәтижиелері 

Істен шығу 

элементті 

Істен  

шығу 

элемент-

тердің  

саны 

Ажыра-

тылған 

генератор-

лы қуаты, 

МВт 

 

ωi, 
1/жыл 

Тқ. қ, i,
сағ 

∑ωiТқ. қ, i, 

сағ/жыл 

Жоғарывольтты 

ажыратқыштардың 

істен шығуы 

 Рг    

Блокты 

трансформаторлар-

дың істен шығуы 

 Рг    
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4.8 кестенің соңы 

Істен шығу элементті 

Істен  

шығу 

элемент-

тердің  

саны 

Ажыра-

тылған 

генератор-

лы қуаты, 

МВт 

 

ωi, 
1/жыл 

 

 

Тқ. қ, i,
сағ 

 

 

∑ωiТқ. қ, i, 

сағ/жыл 

Генератор 

ажыратқыштарының  

істен шығу 

 Рг    

Өзіндік мұқтаждар 

трансформаторлары- 

ның істен шығу 

 Рг    

Өзіндік мұқтаждар 

трансформаторлары- 

ның ажартқыштары- 

ның істен шығуы 

 Рг    

Желілі реакторлар 

тармақтарындағы 

ажыратқыштардың  

істен шығуы 

 Рг    

 

Аралас  түрі  ЖЭО  құрылымдық  сұлбаларының элементтерінің 

сеңімділіксізден зардап есептеу нәтижиелері 4.9 кестеге еңгізіледі. 

 

4.9 кесте – Аралас түрі ЖЭО құрылымдық сұлбаларының 

элементтерінің сеңімділіксізден зардап есептеу нәтижиелері 

Істен шығу 

элементті 

Істен шығу 

элемент-

тердің саны 

Ажыра-

тылған 

генератор-

лы қуаты, 

МВт 

 

ωi, 
1/жыл 

 

 

Тқ. қ, i,
сағ 

 

 

∑ωiТқ. қ, i, 

сағ/жыл 

Блокты емес бөлімі 

Байланыс 

трансформатор-

ларының 

ажыратқыштары-

ның істен шығуы 

 Рг    

Генератор 

ажыратқыштары-

ның істен шығуы 

 Рг    
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4.9 кестенің соңы 

Істен шығу элементті 

Істен  

шығу 

элемент-

тердің  

саны 

Ажыра-

тылған 

генератор 

қуаты,  

МВт 

 

ωi, 
1/жыл 

 

 

Тқ. қ, i,
сағ 

 

 

∑ωiТқ. қ, i, 

сағ/жыл 

Блокты емес бөлімі 

Секционды 

ажыратқыштың істен 

шығуы 

 2Рг    

ӨМТ ажыратқыштың 

істен шығуы 
 Рг    

Жинақтауыш шина 

жүйелер секцияның 

істен шығуы 

 Рг    

Желілі реакторлар 

тармақтарындағы 

ажыратқыштардың  

істен шығуы 

 Рг    

Блокты бөлімі 

Жоғарывольтты 

ажыратқыштардың  

істен шығуы 

 Рг    

Блокты 

трансформаторлардың 

істен шығу 

 Рг    

Өзіндік мұқтаждар 

трансформатор- 

ларының істен шығуы 

 Рг    

Өзіндік мұқтаждар 

трансформатор- 

ларының 

ажартқыштарының  

істен шығуы 

 Рг    

 

Турбогенератор жөндеуде болатын ықтималдығы (4.12) формула 

бойынша анықталады. 

ЖЭО істе элементтердің сеңімділік көрсеткіштері 4.3, 4.4 және 

4.6 кестелерден алынады.  

Жинақтауыш шиналардың сеңімділік көрсеткіштері [1, 13] және 

4.10 кестеде келтірілген. 
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Электр станциялардың құрылымдық сұлба нұсқаларының 

технико-экономикалық салыстыру нәтижиелері бойынша                

4.11 жиынтық кесте құрастырылады және жобалау электр станцияның 

есептік нұсқасы таңдалады.  

 

4.10 кесте – Жинақтауыш шиналардың сеңімділік көрсеткіштері  

Номинал кернеу, 

кВ 

Көрсеткіштер 

ω, 1 жыл⁄  Тқ. к, сағ 
μағым, 

1 жыл⁄  

Тағым, 

сағ 

6 − 10 0,005 

2,0 

1 

1,0 
35 

0,010 

110 2,0 

220 4,0 3,5 

330 5,5 5,5 

500 6,3 6,3 

500 астам 7,6 7,6 

 

4.11 кесте – Құрылымдық сұлба нұсқаларының технико-

экономикалық салыстыру жиынтық кестесі 

Нұсқалар Ш, млн. тг К, млн. тг И, млн. тг Ижоғ,млн, тг З, млн. тг 

Бірінші      

Екінші      

Үшінші      

Төртінші      
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5 Қысқа тұйықталу токтарын шектеу тәсілдерін таңдау  

 

5.1 Қысқа тұйықталу токтарын шектеу тәсілдерін таңдау 

бойынша жалпы жағдайлар 

Қазіргі электр станциялардың электрлік бөлімдерді жобалау 

кезінде, әдеттегідей, қысқа тұйықталу токтар шектеу сұрақтар шешу 

қажетті, солай болғандықтан осы шегі электрлік аппараттар мен 

өткізгіштердің параметрлерін төмендету жәнеде олардың бағасын 

азайтуына рұқсат етеді [3, 5]. 

Сонымен бірге, арналған құрал шегін пайдалануы негізделген 

болуы қажетті және берілген шарты үшін ең тәуір ҚТ тоқтар шектеу 

тәсілі таңдалуы қажетті, себебі токшектеу құрылғылар қосымша 

капитал салу мүмкіндігі қажет болады. 

КЭС-та генератор кернеу жағында ҚТ тоқтар шектеу бойынша 

сұрағы тек қана ірі блоктар қолданған кезінде болады. 

Осында, ҚТ ток шектеу, генератор кернеу тарамдау орама бар 

трансформатор пайдалануы, мүмкінді жетісті болады. 

Солай болғандықтан тарамдау орама бар үшфазалы  

трансформатордың бағасы әдеттегі екіорамалы трансформатордан 

әрқашан пайдалы және қосымша экономикалық бағасы көп емес 

жоғары табылып, сонымен олардың қолдануы негіздеу қажетті емес 

болады.  

ЖЭО-да ҚТ токтар шектеу сұрақтарын тек қана генератор 

кернеуі жағында емес және де жергілікті жүктемені қоректендіру 

кабель тораптарында да шешу керек.  

Генератор кернеу жағында ҚТ ток шектеу ажыратқыш 

параметрлермен, ал тұтынышы жағынан – кабельдердің термиялық 

төзімділігі және ажыратқыш параметрлермен анықталады. 

Кабель желілер шығатын тізбегінде ҚТ тоқтар шектеу үшін 

желілік реакторлар қолданылады. Желілік реакторлар сапасында бір 

тармақты немесе қосарлы реакторлар мүмкін пайдалынады, 

реакторлар қосу сұлбалар 5.1 суретте келтірілген. 

Токты шектейтін реакторлар номиналды кернеу, номиналды ток, 

номиналды индуктивті кедергі бойынша таңдалады. Реактордың 

номиналды кернеуі мына шарт бойынша таңдалады 

 

Uқон ≤ Uр, ном.                                     (5.1) 

 

Желілік ретінде қолданылып, реактордың бір тармақты немесе 

қосарлы реактордың бір тармағының номинал тоғы келесі шарт 
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орындалатындай болуы керек 

 

Iж, ном ≥ Iмакс.                                  (5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 сурет – Желілік реакторларды қосу сұлбалары 

 

Желілік реактордың индуктивтік кедергісінің екі жағдайға қарай 

анықтайды: ажыратқыштың номиналды ажырату тогына дейін        

ҚТ-дың тогын шектеу Iаж. ном  немесе ГТҚ жинақтауыш шиналарға 

қосылған кабельдің термиялық төзімділігі Iт шамасына дейін шектеу.  

Реактордың кедергі, шарты орындау қажетті, болу керек  

 

Iп0 ≤ Iаж, ном,                                       (5.3) 

 

немесе 

 

Iп0 ≤ Iт =
S ∙ С ∙ 10−3

√tаж + Та
,                                (5.4) 

 

мұндағы S   – электр станцияның ГТҚ-ның шиналарына қосылған 

кабельдің қимасы, мм2; 

С   – кабель үшін параметр мәні [14] немесе 5.1 кестеде 

келтірілген, А ∙ с0,5 мм2⁄ ; 

tаж = tр. қ + tаж. а. тол – ҚТ ток ажырату уақыты, с; 

tр. қ  – негізгі релелік қорғау әсер уақыты, 0,1 с 

қабылданады; 
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tаж. а. тол  – қарастырылған тізбекте ажыратқыштың 

ажырату толық уақыты; 

Та  – ҚТ токтын апериодты құрамының толық өшу 

уақыты, оның мәні [6, 15] немесе 5.2 кестеде келтірілген. 

 

5.1 кесте – Кабель үшін С параметрлер мәні  

Кабель сипаттамасы 
С, 

А ∙ с0,5 мм2⁄  

Кернеуі 10 кВ дейін мыс қимасы бар кабельдер 140 

Кернеуі 10 кВ дейін алюминий қимасы бар 

кабельдер 
90 

Кернеуі 20-30 кВ дейін мыс қимасы бар кабельдер 105 

Кернеуі 20-30 кВ дейін алюминий қимасы бар 

кабельдер 
70 

Полихлорвинил немесе резеңке оқшаулама бар 

оқшаулаған сымдар мен кабельдер: 
 

Мыс қимасы 120 

Алюминий қимасы 75 

Полихлорвинил оқшаулама бар оқшаулаған сымдар 

мен кабельдер: 
 

Мыс қимасы бар 103 

Алюминий қимасы бар 65 

 

(5.3) және (5.4) формуламен белгілінетін мәндерінен аздауын 

таңдауы керек. 

ҚТ токты   Iп0, тал   мәніне дейін шектеу үшін тізбектің талап 

етілген кедергісі тең болады 

 

хқор
тал =

U

√3 ∙ Iп0, тал
.                             (5.5) 

 

Реактордың талап етілген кедергі 

 

хр
тал = хқор

тал − хқор,                             (5.6) 

 

мұндағы хқор  – реактор орнатылған жерге дейін ҚТ тізбегінің 

қорытындылы  кедергісі формула бойынша анықталады  
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хқор =
U

√3 ∙ Iп0
,                                   (5.7) 

 

мұндағы Iп0 – желілік реактор орнатылған жерге дейін ҚТ-дың  

ток шамасы. 

хр
тал есептелгеннен кейін ең жақын үлкен индуктивтік 

кедергісі бар реактордың түрін таңдайды және реактордан кейінгі ҚТ 

токтың периодты құрамының нақтылық мәні есептейді.  

ЖЭО секциялық реактордың номинал тогы, сурет 5.2, секциядан 

секцияға берілетін ең үлкен қуатына сәйкесті қажетті, келесі 

режімдерде: бір байланыс трансформатор немесе ГТҚ шиналарға 

қосылған ең үлкен қуатты генератор ажырату кезінде қалыпты мен 

апатты режімдерде. 

 

5.2 кесте – ҚТ токтын апериодты құрамының Та тұрақты өшу уақыт  

пен соққылық коэффициент ксоқ мәндері 

Элемент немесе энергожүйе бөлімі Та, с ксоқ 

Турбогенераторлар қуатымен, МВт:   

Т2-6-2 
0,106 1,913 

Т2-12-2 

ТВС-32 0,249 1,961 

ТВФ-60-2 0,245 1,960 

ТВФ-63-2У3 
0,390 1,975 

0,240 1,959 

ТВФ-63-2ЕУ3 0,247 1,960 

ТВФ-110-2ЕУ3 0,410 1,976 

ТВФ-120-2У3 0,400 1,975 

ТВВ-160-2ЕУ3 0,408 1,976 

ТВВ-220-2ЕУ3 0,307 1,968 

ТВВ-320-2ЕУ3 0,388 1,974 

ТВМ-300-У3 0,392 1,975 

ТВВ-500-2ЕУ3 0,340 1,971 

ТВВ-800-2ЕУ3 0,330 1,970 

Қуаты 63 МВт турбогенератордан 

және трансформатордан құрылатын 

блогы, генератор номинал кернеуі 

кезінде, кВ: 

  

6,3 0,200 1,950 

10,0 0,150 1,935 
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5.2 кестенің соңы 

Турбогенератордан және 

жоғарлатқыш трансформатордан 

құрылатын блогы,  генератор қуаты 

кезінде, МВт: 

  

100 − 200 0,260 1,965 

300 0,320 1,970 

500 0,350 1,973 

800 0,300 1,967 

Әуе электр берілісі Қ.Т.Т 

қарастырылған жерде жинақтауыш 

шинамен байланысты, жүйе, кВ: 

  

35 0,020 1,608 

110 − 150 0,020 – 0,030 1,608 – 1,717 

Элемент немесе энергожүйе бөлімі Та, с ксоқ 

Әуе электр берілісі кернеумен Қ.Т.Т 

қарастырылған жерде жинақтауыш 

шинамен байланысты, жүйе, кВ: 

  

220 − 330 0,030 – 0,040 1,717 – 1,780 

500 − 750 0,060 – 0,080 1,850 – 1,895 

Трансформатор арқылы Қ.Т.Т 

қарастырылған жерде жинақтауыш 

шиналармен байланысты жүйе, 

қуатымен МВ·А: 

  

80 және жоғары 0,060 – 0,150 1,850 – 1,935 

32 − 80 0,050 – 0,100 1,820 – 1,904 

5,6 − 32 0,020 – 0,050 1,60 – 1,820 

Реактормен қорғанысты, тармақтар, 

номинал тоғымен А: 

  

1000 және жоғары 0,230 1,956 

630 және төмен 0,100 1,904 

Кернеуі 6 – 10 кВ тарату тораптар  0,010 1,369 

 

Қалыпты жұмыс режімде әрбір секциялық реакторлар арқылы 

қуат ағады 

 

PLR1 = PLR2 = PLR3 = PLR4 =
Pг − Pтұт − Pө,м

2
. 

 

Бір генераторды ажырату кезінде әрбір секциялық реактор 

арқылы қуат ағады  
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PLR1 = PLR2 = PLR3 = PLR4 =
Pтұт + Pө, м

2
. 

 

 
 

5.2 сурет – ЖЭО сұлбасы 

 

Бір трансформаторды ажырату кезінде, мысалы Т1, әрбір 

секционды реактор арқылы қуат ағады  

 

PLR1 = PLR2 =
Pг − Pтұт − Pө, м

2
, 

 

PLR3 = PLR4 = PLR3 = PLR4 + Pг − Pтұт − Pө, м. 

 

Сақина үзік кезінде, мысалы LR4 реактор ажыратылған, 

секциялы реактор арқылы қуат ағады  

 

PLR1 = Pг − Pтұт − Pө,м, 

 

PLR2 = PLR3 =
Pг − Pтұт − Pө, м

2
. 

 

Секциялық реактордың кедергісі ең эффекті ҚТ токтар шектеу 

шартынан таңдалады [6, 15]. Әдетте секциялық реактордың кедергісін 

ол арқылы номинал ток өткенде кернеу түсуі (0,08 ÷ 0,12) ∙ Uном 

кернеуден аспайтындай етіп алады, яғни  
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√3 ∙ хр ∙ Iном

Uном
= 0,08 ÷ 0,12.                          (5.8) 

 

Таңдалған реакторды ол арқылы ҚТ ток өткен кездегі 

электрдинамикалық пен термиялық төзімділікке тексеру керек.  

Реактор электрдинамикалық төзімділікті болады, егер шарты 

орындалса  

 

𝑖дин ≥ 𝑖соқ,                                             (5.9) 

 

мұндағы 𝑖соқ – реактордан кейінгі үшфазалы ҚТ-ның соққылық 

тогы; 

𝑖дин  – реактордың электрдинамикалық төзімділігінің 

тогы.  

Реакторды термиялық төзімділігіне мына шарт бойынша 

өткізіледі  

 

Вк ≤ Втер, рұқ,                                        (5.10) 

 

мұндағы Вк  – реактор орнатылған ҚТ кезде шаршы токтың 

есептік импульсы;  

Втер, рұқ.  – тексерілетін реактор үшін ҚТ тогынын 

рұқсат етілген импульсі. 

Жәнеде қалыпты мен ауырлық режімде реактордағы кернеу 

жоғалту ε % және реактордаң кейінгі ҚТ кезіндегі электр станцияның 

ГТҚ шинасындағы қалған кернеуді Uқал % анықтау қажет.  

Реактордағы кернеу жоғалту формулар бойынша анықталады: 

Бір тармақты реактор үшін 

 

ε =
√3 ∙ хр ∙ I ∙ 100 ∙ sin φ

Uном
,                               (5.11) 

 

қосарлы реактор үшін 

 

ε =
√3 ∙ хр ∙ (1 − кбайл) ∙ I ∙ 100 ∙ sinφ

Uном
,             (5.12) 

 

мұндағы I – реактор арқылы өтетін ток; 
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кбайл = 0,4 ÷ 0,6  – қосарлы реактордың байланыс 

коэффициенті; 

Uном  – реактор пайдалынатын қондырғының номинал 

кернеуі. 

Қалыпты режімдегі рұқсат етілетін кернеу жоғалту 1,52,0%, ал 

ауыр режімде - 34 % аспау керек. 

Реактордан кейінгі ҚТ кезіндегі генераторлық тарату құрылғыда 

қалдық кернеуі формула бойынша анықталады: 

 

Uқал% =
√3 ∙ хр ∙ Iп0 ∙ 100

Uном
,                            (5.13) 

 

мұндағы Iп0 – реактордан кейінгі ҚТ – дың үшфазалы тогынын 

периодты құрамы. 

Реактордан кейінгі ҚТ кезінде ГТҚ-ның шиналардағы қалдық 

кернеу номинал кернеудің 6570 % мәнінен кем болмау керек.  

 

5.2 Ток шектегіш реакторларды таңдау мысалдары  

5.1 мысал. ЖЭО-ның генераторлы таратқыш құрылғы 

жинақтауыш шиналарға қосылған, 10 кВ тарату торабына, ҚТ токты 

шектеу үшін топты сызықтық реакторды таңдау керек. Тарату 

торабының әрқайсысының қимасы 3150 мм2 алты кабельді желіден 

тұрады. Әрбір желінің ұзақты уақыт жұмыс режімнің максималды 

тогы Iмакс = 255 А  тең. 

ГТҚ-ның шиналардағы ҚТ тогы Iп0 = 45 кА  тең. Шығатын 

кабельдік желілерде Iном, аж = 20 кА  ажырату тогы бар ВВЭМ-10-

20/630 типті ажыратқыштар орнатылған. ҚТ-дың толық ажырату 

уақыты tаж = 1,5 с. Тұтынушының қуат коэффициенті cosφ = 0,87. 
Қондырғыға номинал кернеуі 10 кВ қосарлы реакторды орнатуға 

белгілейміз. Реактордың әр тармағына үш желіден қосылған, ал содан 

әр тармағының тогы Iбұт = 3 · 255 = 765 А тең.  

В2 кестеге сәйкес, қондырғыға РТСТС-10 типті қосарлы ток 

шектегіш реакторды орнатамыз, тармақтың номинал тогы 

 

Iном = 1000 А > Iбұт = 765 А. 

 

Құрғақ ток шектегіш реакторлардың параметрлері [18 − 22] оқу 

құралда және В1 мен В2 кестелерде келтірілген.   
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Реактор жоқ болған кездегі ҚТ тізбектің қорытындылайтын 

кедергісін анықтаймыз  

 

хқор =
U

√3 ∙ Iп0
=

10,5

√3 ∙ 45
= 0,135 Ом. 

 

Тарату тораптағы ҚТ-дың рұқсат етілетін тогын анықтаймыз. 

Кабельдің қимасы 3150 мм2 тең, ажырату толық уақыты tаж = 1,5 с  
кезде термиялық төзімділігінің тогы (5.4) сәйкесті болады 

 

Iт =
S ∙ С ∙ 10−3

√tаж + Та
=
150 ∙ 90 ∙ 10−3

√1,5 + 0,23
= 10,26 кА, 

 

мұндағы С = 90 А ∙ с0,5 мм2⁄  4.2 кестеге сәйкесті алюминий 

қимасы кабельдер үшін;  

Та = 0,23 с  – номинал тогы 1000 А және жоғары 

реакторлармен қорғау бұтақтар үшін, 5.2 кестеге сәйкесті.  

Кабельдік желілердің тізбектерінде номинал ажырату тогы 

Iном, аж = 20 кА  тең ВВЭМ-10-20/630 типті ажыратқыштар 

орнатылған.  

Сондықтан, реактордың көрсеткіштері кабельдің термиялық 

төзімділік талаптарымен анықталады.  

ҚТ тізбегінің талап етілген қорытындылы кедергісі 10,26 кА 

ҚТ-дың рұқсат етілетін тогына қарай мына мәнінен аз болмау керек 

 

хқор
тал =

Uном

√3 ∙ Iт
=

10,5

√3 ∙ 10,26
= 0,59 Ом. 

 

ҚТ тогын шектеу үшін талап етілген реактор кедергісі 

 

хр
тал = хқор

тал − хқор = 0,59 − 0,135 = 0,455 Ом. 

 

Uном = 10 кВ, Iном = 2 × 1000 А , хр = 0,56 Ом , кбайл = 0,5 ,   

𝑖дин = 30 кА , Iт = 10 кА , tт = 8 с  көрсеткішті РТСТС-10-2× 1000-

0,56 типті ток шектегіш реактор бір жола таңдалады.  

Реакторды есептегенде ҚТ тізбегінде қорытынды кедергісі 

 

хқор
′ = хқор + хр = 0,135 + 0,56 = 0,695 Ом. 
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Реактордан кейінгі ҚТ тогының периодты құрамының мәні  

 

Iп0 =
U

√3 ∙ хқор
′

=
10,5

√3  ∙ 0,695
= 8,72 кА. 

 

Таңдап алынған реакторды электрдинамикалық пен термиялық 

төзімділікке тексереміз:  

 

𝑖дин = 30 кА > √2 ∙ Iп0 ∙ ксоқ = √2 ∙ 8,72 ∙ 1,956 = 24,12 кА, 

 

яғни реактор электрдинамикалық төзімділікті.  

tаж = 1,5 с > 3 ∙ Та = 3 ∙ 0,23 = 0,69 с  кезіндегі реакторға 

термиялық импульсының Вк  рұқсат етілген мәні (7.14) формуламен 

анықтаймыз  

Вк = Iп0
2 ∙ (tаж + Та, ж). 

 

Сонымен 

 

Вк = 8,722 ∙ (1,5 + 0,23) = 131,55 кА2 ∙ с < 102 ∙ 8 = 800 кА2 ∙ с, 
 

яғни таңдалған реактор термиялық төзімділікті. 

Реактордағы кернеу шығыны  (5.12)  формуламен сәйкеті 

анықтаймыз  

 

ε =
√3 ∙ хр ∙ (1 − кбайл) ∙ I ∙ 100 ∙ sin φ

Uном
, 

 

ε =
√3 ∙ 0,56 ∙ (1 − 0,5) ∙ 0,765 ∙ 100 ∙ 0,493

10,5
= 1,74 %. 

 

Реактордың кернеу шығыны рұқсат етілген шегінде 1,52,0 % 

болады.  

Реактордан кейінгі ҚТ кезіндегі ГТҚ шиналарындағы  қалдық 

кернеу (5.13)-ке сәйкесті болады  
 

Uқал% =
√3 ∙ хр ∙ Iп0 ∙ 100

Uном
, 
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Uқал% =
√3 ∙ 0,56 ∙ 8,72 ∙ 100

10,5
= 80,6%, 

 

шамасы норма шегінде болады. 

Сонымен таңдалған РТСТС-10-2×1000-0,56 реактор жоғарыдағы 

барлық талаптарды қанағаттандырады. 

 

5.2 мысал. 5.3 суретте келтірілген ЖЭО сұлба үшін, секциялық 

реакторларды таңдап және қалыпты жұмыс режімде олардын кернеу 

шығыны анықтау керек. Генератор мен тұтынушы жүктеме 

графиктері бірдей: Рг, макс = 189 МВт ,  Ртұт, макс = 120 МВт . 

Өзіндік мұқтаждық электрэнергияның шығыны станцияның қуатының 

10% тең. Генераторлардың және тұтынушылардың қуат 

коэффиициенті 0,8 тең болады. Жүктеме секциялар бойынша біркелкі 

таратылған.  

Бір генератор мен бір трансформатор ажырату кезінде қалыпты 

режімде реактор арқылы өтетін қуатын есептейміз.  

Қалыпты режімде, әрбір секциялық реактор арқылы мынадай 

қуат ағады  

 

PLR1 = PLR2 =
РG2 − Ртұт − Рөм

2
=
63 − 40 − 6,3

2
= 8,35 МВт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 сурет – ЖЭО сұлбасы 

 

G2  бір генератор ажыратылған кезде әрбір секциялық реактор 

арқылы мынадай қуат өтеді 
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PLR1 = PLR2 =
Ртұт + Рөм

2
=
40 + 6,3

2
= 23,25 МВт. 

 

Бір трансформатор ажыратылған кезде, мысалы Т1, әрбір 

секциялық реактор арқылы мынадай қуат ағады 

 

PLR1 = РG1 − Ртұт − Рөм = 63 − 40 − 6,3 = 16,7 МВт, 

 

PLR2 = PLR1 + РG2 − Ртұт − Рөм = 16,7 + 63 − 40 − 6,3 = 

 

= 33,4 МВт. 
 

Есептік режім ретінде бір трансформатордың ажыратылған 

режімін аламыз 

 

Iмакс =
PLR2

√3 ∙ Uном ∙ cosφ
=

33400

√3 ∙ 10 ∙ 0,8
= 2410,44 А. 

 

Қондырғыға В1 кесте бойынша параметрлері Uном = 10 кВ ,  

Iном = 2500 А ,  хр = 0,14 Ом тең РТСТГ-10-2500-0,14УЗ типті 

реакторды орнатуға қабылдаймыз. 

Қалыпты режімде секциялық реактор арқылы өтетін ток тең 
 

Iжұм, ном =
PLR2

√3 ∙ Uном ∙ cosφ
=

8350

√3 ∙ 10 ∙ 0,8
= 602,61 А. 

 

Қалыпты режімде реактор ішіндегі кернеу шығыны (5.11) 

сәйкесті тең   

 

ε =
√3 ∙ хр ∙ I ∙ 100 ∙ sin φ

Uном
=
√3 ∙ 0,14 ∙ 602,61 ∙ 100 ∙ 0,6

10000
= 0,88%, 

 

шығын рұқсат етілген мәнінен аз болып табылды.  
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6 Қысқа тұйықталу токтарын есептеу 

 

Қысқа тұйықталу токтарын есептеу, апатты режім бойынша 

өткізгіштер мен электрлік аппараттарды таңдау мен тексеру кезінде, 

оларды пайдалануы үшін жасалады.  

Қысқа тұйықталу токтарын есептеу [14] келтірілген әдісімен 

сәйкесті орындалып келесі ретте берілген: 

- қарастырылған электрқондырғы үшін есептік сұлба жасалады; 

- есептік сұлба бойынша электрлік алмастыру сұлба жасалады; 

- есептік сұлбаның әрбір элементтің кедергісі анықталады 

(синхронды генераторлар, күштік трансформаторлар, электр беріліс, 

реактор, энергожүйе). 6.1 кестеде кедергілердің келтірілген мәндер 

анықтау үшін формулалар еңгізілген.  

- алмастыру сұлба қоректендіру көзінен бастап қысқа тұйықталу 

нүктеге дейін біртіндеп түрлендіреді, және қарапайым түріне келеді; 

- қысқа тұйықталу нүктеге сәйкесті қорытынды кедергінің мәні 

анықталады; 

- ЭҚК нәтижие (ортаңғы кернеу) және қорытынды кедергі мәні 

бойынша есептік қысқа тұйықталу нүктеде қысқа тұйықталу ток 

құрамының бастапқы периодты (Iп0) мәні анықталады.  

- әрі қарай қысқа тұйықталуының соққылық тогы ( 𝑖соқ ) мен 

қысқа тұйықталуының жылу импульс (Вк) тогы анықталады; 

- керек кезінде берілген уақыт t үшін қысқа тұйықталу периодты 

мен апериодты құрамының тоғы анықталады. 

Егер электрлік сұлбада тұйықталу контуры бар болса, онда 

қосымшада ажырау контуры кезінде ҚТ есептеледі.  

Электрлік аппараттарды мен ток өткізгіш бөліктерді 

динамикалық пен термиялық төзімділігіне тексеру үшін есептік ҚТ 

ретінде, үшфазалы ҚТ болады [23].  

Үшфазалы ҚТ тогы бойынша жәнеде ажыратқыштар ажырату 

қабілетіне тексеріледі, ал кернеуі 110 кВ және жоғары тораптарда – 

ажырату қабілеті қосымша бірфазалы ҚТ тогына тексеріледі.  

ҚТ-ның соққылық тогының шамасы формуламен анықталады: 

 

𝑖соқ = √2 ∙ Iп0 ∙ ксоқ,                                     (6.1) 

 

мұндағы Iп0 – ҚТ-ның периодты құрамының мәні; 

ксоқ– соққылық коэффициенті. 

Соққылық коэффициентің мәні ксоқ  [14, 23] ұсыныстармен 

сәйкесті анықталады.  
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6.1 кесте – Кедергілердің келтірілген мәндерін анықтау үшін 

формулалар 

Электрқон-

дырғының 

элементті 

Берілген 

параметрлер 

Атаулы бірлігі Салыстырмалы бірлігі 

Генератор 

xd ∗ (ном)
"  

Sг,ном 
х =

xd ∗ (ном)
" ∙ Uб

2

Sг, ном
 х∗ =

xd ∗ (ном)
" ∙ Sб

Sг,ном
 

xd ∗
" % 

Sг,ном 
х =

xd ∗
" % ∙ Uб

2

100 ∙ Sг, ном
 х∗ =

xd ∗
" % ∙ Sб

100 ∙ Sг, ном
 

 

Энергожүйе 

Sқт х =
Uб
2

Sк
 х∗ =

Sб

Sк
 

Iном, ажыр х =
Uб
2

√3 ∙ Iаж ∙ Uср
 

х∗ =

=
Sб

√3 ∙ Iном, аж ∙ Uср
 

x∗ ж(ном) 

Sж,ном  
х =

х∗ ж(ном) ∙ Uб
2

Sж,ном
 х∗ =

х∗ ж(ном) ∙ Sб

Sж,ном
 

Трансфор- 

матор 

uк% 

Sт, ном х =
uк% ∙ Uб

2

100 · Sт,ном
 

х∗ =
uк% ∙ Sб

100 ∙ Sт, ном
 

Реактор хр ,Ом х =
хр ∙Uб

2

Uорт
2

 х∗ =
хр ∙Sб

Uорт
2

 

Электр 

беріліс  

желісі 

хменш, 

Ом/км 

𝑙, км 

х =
хменш ∙ 𝑙 ∙ Uб

2

Uорт
2

 
x∗ =

хменш ∙ 𝑙 ∙ Sб

Uорт
2

 

Ескерту: Базалы кернеуі орына Uб  қысқа тұйықталу тогы 

есептелінетін жердегі сатысының орташа кернеуі қабылданады.   

 

Оқу жобалау кезінде соққылық коэффициентің мәні ксоқ               

4.11 кестеде келтірілген орташа берілгендер бойынша қабылдау 

рұқсатты болады.  

Электрлік аппараттарды ажырату қабілетіне тексеру кезде 

ажыратқыш түйіспенің бастапқы ажыратуына сәйкесті 𝜏 уақытта ҚТ 
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тогының Iп𝜏  периодты құрамының мәнің білу қажетті. Осы кезде 

есептік уақыт орына берілген қосындына орнатылған релелік қорғау 

tрқ, мин  минимал уақыт және ажыратқыштың өзіндік уақыт 

ажыратуын tс, аж жиынтығын қабылдау керек:  

 

𝜏 = tр. қ, мин + tс, аж = 0,01 + tс, аж.                    (6.2) 

 

 

Уақыт мерзімі 𝜏  кездегі қысқа тұйықталу токтың периодты 

құрамының мәні ҚТ периодты құрамының өшу коэффициент γ 

есебімен анықталады: 

 

Iп𝜏 =  γ · Iп0.                                        (6.3) 
 

Өшу коэффициенті γ типті қисықтар [23] немесе 6.1 сурет t = τ 
қатынасы бойынша анықталады:  

 

I∗ п0, ном =
Iп0

Iном, көз
,                          (6.4) 

 

мұндағы Iп0 – қарастырылған ҚТ нүктеде ҚТ тогының периодты 

құрамы;  

Iном, көз – қоректендіру торап көзінің номинал тогы. 

Типті қисықтар әдісі егер Iп0 Iном, көз⁄ ≥ 2  болса басқа 

жағдайларда Iп𝜏 = Iп0 қолданылады.  

Есептелген қысқа тұйықталу қорытынды мәндер 6.2 кестеге 

енгізіледі.  

 

6.2 кесте – Есептелген қысқа тұйықталу тогының қорытынды мәндер 

ҚТ нүктесі ҚТ ток көзі  Қысқа тұйықтау тогының мәндер, кА 

Iп0 Iпτ 𝑖соқ 

К1     

К2     

К3     

Кn     
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а                                                  б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

 

а-тиристорлы тәуелсіз жүйелі қоздырушысы бар; 

б-тиристорлы жүйелі өздігінен қоздыратыны бар; 

в-диодты тәуелсіз (жоғарғы жиілікті) жүйелі қоздырушысы бар. 

 

6.1 сурет – Турбогенератордағы мерзімдік құраушы ҚТ тогының 

өзгеруінің типтік қисығы  
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7 Коммутациялық аппараттарды және ток өткізгіш 

бөліктерді таңдау 

 

7.1 Ұзақ жұмыс ереже бойынша электр аппараттарды және 

ток өткізгіш бөліктерді таңдау үшін есептік жағдайлар  

Электр қондырғының электр аппараттары және ток өтізгіш 

бөліктері қалыпты және олардан ауытқуы кезінде сенімді жұмыс 

істейтін қылып таңдалуы керек.   

Электр қондырғының электр аппараттарын және ток өткізгіш 

бөліктерін таңдау қалыпты жұмысы бойынша жасайды да содан кейін 

қысқа тұйықталу кездегі термиялық және динамикалық төзімділікке 

тексеріледі.  

Ұзақ қыздыру жағдайы бойынша таңдап алынған электр 

аппараттар және ток өткізгіш бөліктер электр қондырғының еселеу 

режімін  қанағаттандыруы керек [14, 15, 16, 17]. 

Электр қондырғының қалыпты және еселеу жұмыс режімінің 

токтарды анықтау кейібір нақтылы жағдайларын қарастырайық.  

–Генератордың тізбегі 

Қалыпты режімінің ең үлкен тогы мына формула бойынша 

анықталады: 

 

Iжұм, ном = Iном, г =
Рном, г

√3 ∙ Uном, г ∙ cosφном, г
, (7.1) 

 

мұндағы Iжұм, ном = Iном, г – генератордың номинал тогы, кА, 

Рном, г – генератордың номинал қуаты, МВт, 

Uном, г – генератордың номинал кернеуі, кВ, 

cos φном, г  – генератордың номинал қуат 

коэффициенті. 

Генератордың еселеу режімінің тогы кернеуі бес пайызға кеміген 

кездегі жұмыс жағдайы бойынша төмендегі формуламен анықталады: 

 

Iес =
Рном, г

(√3 ∙ Uном, г ∙ 0,95 ∙ cosφном)
.                   (7.2) 

 

–Екіорамалы трансформатордың тізбегі. 

Трансформатордың номинал қуат және номинал кернеу кезінде 

қалыпты режім үшін тогы мына формула бойынша анықталады: 
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Iжұм, ном = Iном, т =
Sном, т

√3 ∙ Uном
 ,                       (7.3) 

 

мұндағы Sном, т – трансформатордың номинал қуаты, МВ∙А, 

           Uном  – трансформатордың сәйкесті орамасының 

номинал кернеуі, кВ. 

Еселеу режімінің тогы параллель жұмыс істеп тұрған 

трансформатор ажыратылған кездегі жағдайы бойынша, істе қалған 

трансформатор ұзақ апатты немесе жүйелі асқын жүктелудің ережесі 

бойынша белгіленеді, яғни 

 

Iес = к2, рұқ ∙ Iном, т,                                  (7.4) 

 

мұндағы к2, рұқ – трансформатордың апатты немесе жүйелі 

асқын жүктелудің рұқсат етілетін коэффициенті. 

–Үшорамалы траснформатор немесе автотрансформатордың 

тізбегі. 

Электр станция трансформаторлардың жоғарғы, ортаңғы және 

төменгі кернеулі орамалардың жүктемесі төмен және ортаңғы 

кернеуде генератор қуат өндіру жүктеме графигінен және жүктеме 

графигінен және де электр станцияның төмен кернеудегі қосылу 

сұлбасынан тәуелді болады. Төменгі кернеуі жағынан генератор 

трансформатормен блок түрінде қосылғанда қалыпты және еселеу 

режімінің тогы (7.1) және (7.2) формулалар бойынша табылады. 

Генераторлар арасында көлденен байланыс болғанда қалыпты 

және еселеу режімдерінің тогы жоғарғы және төменгі жағындағы 

трансформатордың номинал қуаты бойынша оның асқын жүктеме 

есебімен (7.3) және (7.4) формулалар бойынша анықталады. Егерде 

электр жүйемен байланыс болмаса, онда ортаңғы кернеу жағындағы 

ток қалыпты және еселеу режімдер үшін анықталады: 

 

Iжұм, ном =
Sжүк

2 ∙ √3 ∙ Uном
,                                (7.5) 

 

мұндағы Sжүк  – ортаңғы кернеу жағындағы жүктеме қуаты, 

МВ∙А. 

 

Iес = 2 ∙ Iжұм, ном.                                 (7.6) 
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Егер ортаңғы кернеу шиналарға электр жүйе қосылған болса 

сонымен бірге жоғарғы және ортаңғы кернеу арасында қуат ағыны 

мүмкін болса, онда қалыпты және еселеу режімдерінің тогы (7.3) және 

(7.4) формулалар бойынша анықталады . 

- Электр желілердің тізбегі.  

Егер желі жеке болса, онда Iжұм, ном = Iес желінің максималды 

жүктеме бойынша анықталады. 

n  параллель жұмыс істеп тұрған желілер үшін тогы былай 

анықталады: 

 

Iжұм, ном =
Sжүк

n ∙ √3 ∙ Uном
,                            (7.7)  

 

Iес =
Iжұм, ном ∙ n

n − 1
.                                     (7.8) 

 

- Секциялық, шиналар қосқыш ажыратқыштардың тізбегі, 

жинақтауыш шиналар.  

Қалыпты режімі кезіндегі тогы ең жағдайсыз пайдалану 

режімінде шиналар бойынша ток тарауы есебімен анықталады [6, 16]. 

Әдетте жинақтауыш шиналар, секциялық және шина қосқыш 

ажыратқыштар арқылы өтетін ток ең қуатты үлкен генератордың 

немесе шинаға қосылған трансформатордың максималды тогынан 

аспайды.  

 

7.2 Электр аппараттарды және ток өткізгіш бөліктерін қысқа 

тұйықталу ережесі бойынша тексеру үшін есептеу шарттары 

Қысқа тұйықталу (ҚТ) кезінде термиялық және динамикалық 

төзімділікке электр аппараттарды және ток өткізгіш бөліктерді 

тексергенде ҚТ есептік нүктенің тұратын орынан және есептік түрін 

дұрыс таңдауын өткізу керек. 

ҚТ-дың есепті нүктені электр аппарат немесе электр 

қондырғының ток өткізгіш бөлігі арқылы ҚТ-дың ең үлкен тогы 

өтетін болғанда таңдайды.  

Электр аппараттарды және ток өткізгіш бөліктерді термиялық 

және динамикалық төзімділікке тексеру үшін үшфазалы ҚТ-дың 

есептік түрі алынады. ҚТ-дың үшфазалы тогы бойынша 

ажыратқыштардың ажырату қабілеттігі, ал 110 кВ және одан жоғары 

кернеу тораптарда қосымша ҚТ-дың бірфазалы тогы бойынша 

тексеріледі. Электр станцияның генераторлы кернеу тізбегінде 

өткізгіштер және аппараттарды термиялық төзімділікке тексеру 
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кезінде ҚТ-дың есептік тогы екіфазалы ҚТ болуы мүмкін, егер ол 

үшфазалы ҚТ қарағанда өткізгіштер және аппараттардың қыздыруын 

шарттайды [14, 23]. 

Электр аппараттарды және ток өткізгіш бөліктерді термиялық 

төзімділікке, ал ажыратқыштарды қосымша ажырату қабілетке ҚТ 

токтың есептік ағын уақытын білу керек, яғни ҚТ тогының ажырату 

уақыты. [23, 24] бойынша tаж  ажырату уақыт қаралып жатқан 

тізбектің tр. қ  негізгі релелік қорғаныстың әрекет уақытымен және 

ажыратқыштың tаж. толық ажырату уақытымен құрылады 

 

tаж = tр. қ + tаж. толық.                             (7.9) 

 

Қуаты 63 МВт және одан жоғары генератор тізбектерінде және 

сол сияқты қуаты бар генератор-трансформатор блоктар тізбектерінде 

қолданатын электр аппараттарда және ток өткізгіштерде ҚТ токтың 

ағыны төрт секундаға тең болғанда термиялық төзімділікке 

тексерілетін болу керек [24]. 

ҚТ тогының шамалы ажырату уақыты қысқа тұйықталу жерінен 

тәуелді 7.1 кесте бойынша қабылдау болады. 

Электр аппараттарының ажырату қабілеттілігін тексергенде ҚТ 

тогы ағының есептік уақыты ретінде tаж  берілген жалғанудағы 

релелік қорғану әрекетінің минималды уақыты tрқ, мин  және 

ажыратқыштың өзіндік ажырату уақыттарының tаж, өз  жиынтығына 

тең [23], яғни  

 

tаж = tрқ, мин + tаж, өз = 0,01 + tаж, өз.         (7.10) 

 

Ток өткізгіш бөліктің және электр аппараттарының термиялық 

төзімділігі ҚТ тогының жылулық импульсі бойынша тексеріледі.  

Егер төмендегі шарт орындалса, онда электр аппараты термиялық 

төзімділік шартын қанағаттандырады 

 

Вк ≤ Втер, рұқс,                                 (7.11) 

 

мұндағы Вк  – қарастырылған тізбектегі ҚТ тогының жылулық 

импульсі (Джоуль интегралы), А2 ∙ с; 
Втер, рұқс  – тексерілетін аппарат үшін жылу 

импульсінің (Джоуль интегралы) рұқсат етілетін мәні, А2 ∙ с. 
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7.1 кесте – Өткізгіштер мен электр аппараттарды термиялық 

төзімділікке тексеру үшін ҚТ тогының шамамен ажырату уақыты  

Қысқа тұйықталу жері 
ҚТ тогының 

ажырату уақыты 

Электр станция түрі ЖЭО  

35-220 кВ жоғарғы кернеу ТҚ (жинақтаушы 

шина, жинақтаушы шинаға дейін шықпадан 

трансформатор тізбектері, ЭОЖ тізбегі) 

tаж =0,16÷0,20 с 

Генератор кернеуіндегі жинақтаушы шина. 

Байланыс трансформаторының және өзіндік 

мұқтаждар трансформаторының тізбегі. 

Шинақосқыш ажыратқыштың тізбегі. Өзіндік 

мұқтаждар трансформаторға дейін генератор-

трансформатор блогынан тарамдау тізбек.  

tаж =0,3 с 

ГТҚ-да қуаты 63 

МВт және жоғары 

генераторлар бар 

кезінде   tаж = 4 с ГТҚ шиналарға қосылған генератор немесе 

трансформатормен блокта істейтін генератор 

тізбегі 

ҚТ желілік реактордан кейін tаж = 1,2 ÷ 2,2 с 
Секциялық ажыратқыш және реактор  tаж =0,3 с 

Өзіндік мұқтаждар шинасынан өзіндік 

мұқтаждар трансформатор шықпасына дейінгі 

тізбегі  

tаж = 0,2 ÷0,3 с 

6 кВ өзіндік мұқтаждар шиналары. 

Электрқозғалтқыштар тізбегі 
tаж = 0,6 ÷1,2 с 

Электр станция түрі КЭС  

110-750 кВ жоғарғы кернеулі ТҚ 

(жинақтаушы шина, жинақтаушы шинаға дейін 

шықпадан трансформатор тізбектері, ЭБЖ 

тізбегі) 

tаж =0,16÷0,20 с 

Өзіндік мұқтаждар трансформаторына 

дейінгі генератор-трансформатор блогынан 

тарамдалған тізбек. Генератор шықпасына дейін 

блоктык трансформатордан байланыс.  

tаж = 4 с 

Өзіндік мұқтаждар шиналарына дейін 

жұмыстық пен резервтік өзіндік мұқтаждар 

трансформатор шықпасының тізбегі  

tаж = 0,2 ÷0,3 с 

6 кВ өзіндік мұқтаждар шиналары. 

Электрқозғалтқыштар тізбегі 
tаж = 0,6 ÷1,2 с 

 

Егер соңғы температурасы ϑс  ҚТ-дың ажырату уақытына дейін 

ҚТ-дағы қызудың шекті рұқсат етілетін температурасынан ϑрұқс 
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асып кетпесе, яғни ϑс ≤ ϑрұқс  шарты орындалса, онда өткізгіш 

термиялық төзімділік шартын қанағаттандырады деп айтуға болады 

[23]. 

Термиялық төзімділікті бағалау үшін ҚТ токтын жылулық 

импульсі Вк  анықтау, ал ол қаралып тұрған электр қондырғының 

ішіндегі ҚТ нүктесінің тұрған орнына тәуелді. [23] сәйкесті негізгі үш 

жағдайды көзге түсіруге болады: алыстаған ҚТ, генератор қасындағы 

ҚТ және электрқозғалтқыштар тобының қасындағы ҚТ. Жылулық 

импульстің екі құрастырушылары бар: периодты Вк, п  және 

апериодты Вк, а:  

 

Вк = Вк, п + Вк, а.                                 (7.12) 

 

Егер бастапқы ҚТ кезінде кез келген генератордың (синхронды 

компенсатор) тогының периодты құрам мәні оның номинал тогына 

қатынасы екіден аз, яғни I∗ п0, г = Iп0, г Iном, г⁄ < 2 болғанда, 35 кВ 

және одан жоғары кернеуі бар жинақтауыш шиналар, сұлбаның 

барлық ток көздері бір балама ток көзіне біріктіріледі. Бұл жағдайда 

ҚТ токтың периодты құраушысы өшпейді деп қабылданады, яғни 

Iп𝜏 = Iп0 , ал апериодты құраушы 5.2 кестеден алынатын          

Та, эк = Та, ж жүйесінің уақыт тұрақтылығы бар экспонента бойынша 

өшеді. Сонымен алыстаған ҚТ кезінде токтың жылулық импульсі [23] 

сәйкесті формула бойынша тең: 

 

Вк = Iп0, ж
2 ∙ [tаж + Та, ж ∙ (1 − е

−
2∙tаж
Та, ж)],         (7.13) 

 

мұндағы Iп0, ж  – баламалы қоректену көзінен (жүйенің) ҚТ 

тогының периодты құраушының бастапқы мәні, кА. 

Бұл жағдайда, егер tаж ≥ 3 ∙ Та, ж болса, онда ҚТ тогының жылу 

импульсін төмендегі формуламен анықтауға болады  

 

Вк = Iп0, ж
2 ∙ (tаж + Та, ж).                         (7.14) 

 

Егер де ҚТ-дың орыны реактордан кейін болса ЖЭО-ның 

генераторлық кернеу тізбектеріндегі ҚТ тогынын жылулық 

импульсты (7.14) бойынша есептеуге болады. 

Егер де ҚТ генератордың қасында болса, онда генератор 
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бөлекшенеді, ал басқа ток көздері балама ток көзіне біріктіріледі. Бұл 

жағдайда, апериодты Вк, а  және периодты Вк, п  құраушылары мына 

формуламен анықталады: 

 

Вк, п = (Iп0, ж
2 + В∗ к, г ∙ Iп0, г

2 + 2 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, г ∙ Q∗ к, г) ∙ tаж, (7.15) 

 

мұндағы Iп0, ж – баламалы қоректену көзінің бастапқы периодты 

тогы;  

Iп0, г – генератордың бастапқы периодты тогы; 

В∗ к, г  − 7.1,а суреттегі қисықтар арқылы немесе [23] 

бойынша анықталатын генератор тогының периодты құраушынан 

пайда болатын ҚТ тогының салыстырмалы жылулық импульсі;  

Q∗ к, г  − 7.1,б суреттегі қисықтар арқылы немесе [23] 

бойынша анықталатын генератордан  пайда болатын салыстырмалы 

ток импульсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                       б 

а – ҚТ тогының салыстырмалы жылулық импульстің В∗ к, г 

қисықтары; 

б − ҚТ тогының салыстырмалы ток импульстің Q∗ к, г қисықтары 

 

7.1 сурет – Тиристорлы қоздыру жүйесі бар синхронды 

генераторлардан пайда болатын салыстырмалы жылулық пен ток 

импульстар анықтау үшін қисықтар  
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Вк, а = Iп0, ж
2 ∙ Та, ж ∙ (1 − е

−
2∙tаж
Та, ж) + Iп0, г

2 ∙ Та, г × 

 

× (1 − е
−
2∙𝑡аж

Та, г) +
4 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, г

1 Та, ж⁄ + 1 Та, г⁄
× 

 

× [1 − е
−tаж ∙

Та,ж+Та,г
(Та,ж∙Та,г)],                   (7.16) 

 

мұндағы Та,ж, Та, г  − 5.2 кесте бойынша анықталатын 

генераторлардың және жүйе тізбегіндегі токтар өзгеруінің тұрақты 

уақыты, с. 

3 ∙ Та, г > tаж > 3 ∙ Та, ж  болса, онда ҚТ тогының жылулық 

импульсі [21] бойынша анықталуына рұқсат етіледі  

 

Вк = (Iп0,ж
2 + 2 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, г ∙ Q∗ к, г + В∗ к, г ∙ Iп0, г

2 ) ∙ tаж + 

 

+Iп0, ж
2 ∙ Та, ж + Iп0, г

2 ∙ Та, г ∙ (1 − е
−
2∙tаж
Та, г ) + 

 

+
4 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, г

1 Та,ж⁄ + 1 Та, г⁄
.                                (7.17) 

 

Егер tаж ≥ 3 ∙ Та, г  болса, онда ҚТ тогының жылулық импульсі 

төмендегі формуламен есептеуге болады  

 

Вк = (Iп0,ж
2 + 2 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, г ∙ Q∗ к, г + В∗ к, г ∙ Iп0, г

2 ) ∙ tаж + 

 

+Iп0, ж
2 ∙ Та, ж + Iп0, г

2 ∙ Та, г + 

 

+
4 ∙ Iп0,ж ∙ Iп0, г

1 Та,ж⁄ + 1 Та, г⁄
.                                 (7.18) 

 

ҚТ электрқозғалтқыштар тобының қасында болғанда барлық 
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электрқозғалтқыштар бір балама электрқозғалтқышына 

алмастырылады және барлық ток көздері балама электрқозғалтқышқа 

қарай жүйе болатын балама ток көзіне біріктіріледі. 

Электрқозғалтқыштар есебімен [14, 23] ҚТ тогының жалпы жылулық 

импульсты анықтау үшін (7.15) - (7.18) формулалар қолдану 

ұсынылады, мұнда Iп0, г  және Та, г -ны эквивалентті 

электрқозғалтқышының Iп0, қ  және Та, қ -на ауыстырылуы қажет 

етіледі.  

[3, 6] сәйкес электрқозғалтқыштар тобы баламалы 

электрқозғалтқыштармен келесі параметрлер арқылы алмастырылады: 

- периодты құраушы тогының тұрақты уақыты Тэк = 0,07 с; 
- апериодты құраушы тогының тұрақты уақыты Та, қ = 0,04 с; 

- пайдалы әсер коэффициенті ƞқ = 0,94; 

- қуат коэффициенті cosφқ = 0,87; 

- қосу тогының еселігі кқ = 5,6. 

Баламалы электрқозғалтқышының бастапқы периодты тогы 

төмендегей анықталады  

 

Iп0, қ = кқ ∙
∑ Рном, қ

ƞқ ∙ cosφқ ∙ √3 ∙ Uном, қ
=
4 ∙ ∑ Рном, қ

Uном, қ
.       (7.19) 

 

ҚТ тогының салыстырмалы жылулық импульсі В∗ к, қ  және 

баламалы электрқозғалтқышынан берілетін салыстырмалы токтың 

импульсі Q∗ к, қ  [14, 23] бойынша немесе 7.2 және 7.3 суреттерде 

келтірілген.  

Коммутациялық аппараттар үшін Втер, рұқс  жылулық 

импульстің рұқсат етілетін мәні тек қана шығарылған зауытта 

көрсетілетін термиялық төзімділіктің мөлшерлі тогына Iт  ғана емес, 

сонымен бірге ҚТ тогын tаж  есептеу ұзақтығымен термиялық 

төзімділіктің tт  рұқсат етілетін уақыттың қатынасына да тәуелді 

болады [23]. 

Егер tаж ≥ tт  болса, онда жылу импульстің Втер, рұқс  рұқсат 

етілетін мәні мынаған тең  

 

Втер, рұқс = Iт
2 ∙ tаж.                                (7.20) 

 

Егер tаж < tт  болса, онда жылу импульстің Втер, рұқс  рұқсат 

етілетін мәні мынаған тең  
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а                                                             б 

а – ҚТ тогының салыстырмалы жылулық импульстің қисықтары 

В∗ к, қ; 

б − салыстырмалы ток импульстің қисықтары Q∗ к, қ 

 

7.2 сурет – Синхронды электрқозғалтқышынан салыстырмалы 

жылулық және ток импульстардың қисықтары  

 

 
а                                   б 

а – ҚТ тогының салыстырмалы жылулық импульстің қисықтары 

В∗ к, қ; 

б − салыстырмалы ток импульстің қисықтары Q∗ к, қ 

 

7.3 сурет – Асинхронды электрқозғалтқышынан салыстырмалы 

жылулық және ток импульстардың қисықтары  
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Втер, рұқс = Iт
2 ∙ tаж.                               (7.21) 

 

7.3 Коммутациялық аппараттарды таңдау 

7.3.1 Негізгі жағдайлар 

Электр қондырғыны жобалау кезде алдымен ажыратқыштың 

түрін белгілейді ал содан кейін келесі көрсеткіштер бойынша олардың 

таңдауын өткізеді [6, 14, 16,17]: 

а) электр қондырғының кернеуі бойынша 

 

Uқон ≤ Uном,                                    (7.22) 

 

мұндағы Uқон – қондырғының номинал кернеуі; 

Uном – ажыратқыштың номинал кернеуі; 

 

б) қалыпты және еселеу режімдерде ұзақ тогы бойынша 
 

Iжұм, қал ≤ Iном;     Iес ≤ Iном;                 (7.23) 
 

в) ажырату қабіліттілігі бойынша 

Ажыратқышты ажырату қабілеттігі бойынша таңдағанда 

алдымен симметриялық ажырату тогына тексеруді өткізеді: 

 

Iпτ ≤ Iаж, ном,                                  (7.24) 

 

мұндағы Iпτ − (7.10) бойынша анықталатын уақыт мерзімі үшін 

қысқа тұйықталу токтың периодты құраушы. 

Содан кейін ажыратқышты қысқа тұйықталу токтың 𝑖аτ 

апериодты құраушының ажырату мүмкіншілігіне тексереді: 

 

𝑖аτ ≤ 𝑖а, ном = √2 ∙ βном ∙ Iаж, ном ∙ 10
−2  немесе β≤ βном,    (7.25) 

 

мұндағы 𝑖а, ном  – уақыт мерзімі  τ = tаж  кезде токтың 

апериодты құраушының рұқсат етілетін номинал мәні; 

𝑖аτ – ажыратқыштың түйіспелері ажыраған мезгілдегі 

τ ҚТ токтың апериодты құраушы; 

βном  – ажырату токтың ішіндегі апериодты 

құраушының % бойынша мөлшерленген мәні, таңдалған ажыратқыш 

үшін каталогтан алынады. Егерде βном  алынған ажыратқыш үшін 

жоқ болса, онда оны 7.4 суретте келтірілген βном = 𝑓(τ)  қисығы 

арқылы белгілеуге немесе τ уақыт мезгілі үшін былай табуға болады: 
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βном = е
−22,5 ∙ τ,                             (7.26) 

 

β – ҚТ ажырату тогының апериодты құраушының пайызды 

мөлшері. Ол былай анықталады: 
 

β = 𝑖аτ ∙ 100 (√2 ∙ Iпτ)⁄ .                      (7.27) 
 

Егер (7.24) шарты орындалса, ал (7.25) орындалмаса, онда 

ажыратқышты ажырату қабілеттігі бойынша тексеруді ҚТ-дың толық 

тогы бойынша өткізуді рұқсат етіледі: 
 

(√2 ∙ Iпτ + 𝑖аτ) ≤ √2 ∙ Iаж, ном ∙ (1 + βном ∙ 10
−2),   (7.28) 

немесе 

Iаж, ном ≥ Iпτ ∙
100 + β

100 + βном
.                       (7.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.4 сурет – Ажырату тогында апериодты құраушының 

мөлшерленген мәні  
 

Қосу қабілетті бойынша ажыратқышты тексеру мына жағдай 

бойынша өткізіледі:  
 

𝑖соқ ≤ 𝑖қос, ном;       Iп0 ≤ Iқос, ном,                    (7.30) 
 

мұндағы 𝑖соқ – ажыратқыш қойылған жердегі ҚТ-дың соққылық 

тогы; 

Iп0  – ажыратқыш қойылған жердегі ҚТ токтың периодты 

құраушының бастапқы мәні; 

Iқос, ном  – ажыратқыштың, Iаж, ном  номинал ажырату 

тогына тең, номинал қосу тогы (периодты құраушының бастапқы 
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мәні);  

𝑖қос, ном = ксоқ ∙ √2 ∙ Iқос, ном – қосу токтың ең үлкен мәні. 

Электрдинамикалық төзімділікке ажыратқышты екі шарт 

бойынша тексереді:  
 

Iп0 ≤ Iдин;       𝑖соқ ≤ 𝑖дин,                          (7.31) 
 

мұндағы Iдин – ажыратқыштың номинал ажырату тогына тең ҚТ 

шекті тесіп өтетін токтың периодты құраушының басты әрекет мәні;  

𝑖дин = 2,55 ∙ Iаж, ном ҚТ шекті тесіп өтетін токтың ең 

үлкен мәні. 

Термиялық төзімділікке (7.11) формуласына сәйкес ҚТ токтык 

жылулық импульс бойынша тексереді. 

Қондырғының номинал кернеуі, ұзақтық номинал тогы, құралым 

мен орнату түрі бойынша айырғыштар таңдалады, ал термиялық және 

электрдинамикалық төзімділікке ҚТ режімде тексеру өткізіледі.  

Ажыратқыш және айырғыш таңдау нәтижесі 7.2 кестеге 

еңгізіледі.  
 

7.2 кесте – Ажыратқыштың және айырғыштың каталогтың және 

есептеу деректері  

Таңдау шарты 
Есептеу 

деректері 

Каталогтың деректер 

ажыратқыш айырғыш 

Uқон ≤ Uном    

Iмакс ≤ Iном    

Iпτ ≤ Iаж, ном   - 

𝑖аτ ≤ 𝑖а, ном   - 

Iп0 ≤ Iқос, ном   - 

𝑖соқ ≤ 𝑖қос, ном   - 

Iп0 ≤ Iдин   - 

𝑖соқ ≤ 𝑖дин    

Вк ≤ Врұқс, тер    

 

7.3.2 Электр аппараттарын таңдау мен тексеру мысалдары  

7.1 мысал. 7.5 суретте келтірілген ЖЭО үшін таңдау қажет: 

- ГТҚ 10 кВ шиналарына жұмыс істейтін түрі ТВФ-63-2ЕУ3 

генераторының тізбегіндегі ажыратқышты және айырғышты таңдау 

керек;  

- ТВФ-120-2У3 блок тізбегінде 110 кВ жағында ажыратқыш және 
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айырғыш. 

Жүйенің қысқа тұйықталу қуаты Sқт = 1500 МВ · А. ЖЭО-та Т1 

және Т2 байланыс трансформаторлардың түрі ТД-40000/110 және Т3 

блокты трансформатордың түрі ТДЦ-125000/110 орналасқан. ГТҚ 

шиналарында секциялық реакторлардың түрі РБДГ-10-4000-0,18У3 

орнатылған.  

 

 
 

7.5 сурет – ЖЭО-тың сұлбасы 

 

Түрі ТД-40000/110У1 үшін 𝑢к = 10,5%  және түрі                   

ТДЦ-125000/110 үшін 𝑢к = 10,5%  күштік трансформаторларды      

2.3 кесте [10, 11] бойынша қабылдаймыз. 

Қондырғыға түрі ТВФ-63-2Е үшін х𝑑
" = 0,136  және ТВФ-120-2 

үшін х𝑑
" = 0,192  синхронды генераторлар 4.1 кесте [25] сәйкесті 

қабылдаймыз.  

Алмастыру сұлбаны тұрғызамыз және Sб = 1000 МВ · А  базалы 

қуат кезінде барлық элементтердің кедергілерді анықтаймыз. ЖЭО-

ның алмастыру сұлбасы 7.6 суретте келтірілген.  

Энергожүйенің кедергісі 
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х1 =
Sб
Sқт

=
1000

1500
= 0,667. 

 

Т1 және Т2 трансформаторларының кедергілері 

 

х2 = х3 =
𝑢к% ∙ Sб

100 ∙ Sт, ном
=
10,5 ∙ 1000

100 ∙ 40
= 2,625. 

 

 
 

 

7.6 сурет – ЖЭО-ның алмастыру сұлбасы 

 

Т3 блокты трансформатордың кедергісі 

 

х4 =
𝑢к% ∙ Sб

100 ∙ Sт, ном
=
10,5 ∙ 1000

100 ∙ 125
= 0,84. 

 

LR1, LR2 секциялық реакторлардың кедергісі 

 

х5 = х6 =
хр ∙ Sб

U2
=
0,18 ∙ 1000

10,52
= 1,633. 

 

G1, G2, G3 генераторлардың кедергісі 

 

х7 = х8 = х9 =
х𝑑
" ∙ Sб
Sг, ном

=
0,136 ∙ 1000

78,75
= 1,727. 



67 
 

G4 генератордың кедергісі 

 

х10 =
х𝑑
" ∙ Sб
Sг, ном

=
0,192 ∙ 1000

125
= 1,536. 

 

К1 нүктесіндегі ҚТ тогына есептеу жүргіземіз. К1 ҚТ нүктесіне 

салыстырғанда ЖЭО-ның сұлбасы симметриялық болғандықтан, 

оны 7.7 суретіндегі түрінде көрсетуге болады 

 

 
 

7.7 сурет – ЖЭО-ның алмастыру сұлбаның түрлендірілген түрі  
 

х11 =
х2 ∙ х3
х2 + х3

=
х2
2
=
2,625

2
= 1,3125, 

 

х12 =
х5 ∙ х6
х5 + х6

=
х5
2
=
1,633

2
= 0,8165, 

 

х13 =
х7 ∙ х9
х7 + х9

=
х7
2
=
1,727

2
= 0,864, 

 

х14 =
х1 ∙ (х4 + х10)

х1 + х4 + х10
=
0,667 ∙ (0,84 + 1,536)

0,667 + 0,84 + 1,536
= 0,52. 

 

Жүйе-генератор G4 баламалы ЭҚК анықтаймыз  
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Еб1 =
Ес ∙ (х4 + х10) + Ег2 ∙ х1

х1 + х4 + х10
= 

 

=
1 ∙ (0,84 + 1,536) + 1,13 ∙ 0,667

0,667 + 0,84 + 1,536
= 1,028, 

 

х15 = х11 + х14 = 1,3125 + 0,52 = 1,8325. 

 

G1, G3 генераторлары, жүйе тармақтарындағы қорытынды 

кедергі  
 

х16 = х12 +
х13 ∙ х15
х13 + х15

= 0,8165 +
0,864 ∙ 1,8325

0,864 + 1,8325
= 1,404. 

 

G1, G3 генераторлары, жүйе баламалы ЭҚК-ін Еб2 анықтаймыз 

 

Еб2 =
Еэ1 ∙ х13 + Ег1 ∙ х15

х13 + х15
= 

 

=
1,028 ∙ 0,864 + 1,08 ∙ 1,8325

0,864 + 1,8325
= 1,063. 

 

Тармақтар бойынша ҚТ тогының бастапқы периодты 

құраушының мәнің анықтаймыз.  

К1 ҚТ нүктесі үшін Iб1 базалы ток есептейміз. 

 

Iб1 =
Sб

√3 ∙ Uб1
=

1000

√3 ∙ 10,5
= 54,98 кА. 

 

Еб2 баламалы қоректену көзінің жиынтық тогы  

 

Iп0, б =
Еб2
х16

∙ Iб1 =
1,063 ∙ 54,98

1,404
= 41,63 кА. 

 

G2 генератордан ҚТ тогы 

 

Iп0, G2 =
Ег1
х8

∙ Iб1 =
1,08 ∙ 54,98

1,727
= 34,38 кА. 
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К1 нүктеде ҚТ –дың қорытынды тогы 

 

Iп0, К1 = Iп0, б + Iп0, G2 = 41,63 + 34,38 = 76,01 кА. 

 

7.7 суретінде көрсетілген ЖЭО-ның алмастыру сұлбасын 

қолданып К2 нүктесіндегі ҚТ тогына есептеулер жүргіземіз. 

 

х17 =
х13 ∙ (х12 + х8)

х13 + х12 + х8
=
0,864 ∙ (0,8165 + 1,727)

0,864 + 0,8165 + 1,727
= 0,645. 

 

G1, G2, G3 генераторларындағы тармақталған қорытынды кедергі  

 

х18 = х11 + х17 = 1,3125 + 0,645 = 1,9575. 
 

Тармақтар бойынша ҚТ тогының бастапқы периодты 

құраушының мәнің анықтаймыз. 

К2 ҚТ нүктесіндегі Iб2 базалы ток есептейміз  

 

Iб2 =
Sб

√3 ∙ Uб2
=

1000

√3 ∙ 115
= 5,02 кА. 

 

G1, G2, G3 генераторлардан ҚТ жиынтық тогы  

 

Iп0, G =
Ег1
х18

∙ Iб2 =
1,08 ∙ 5,02

1,9575
= 2,77 кА. 

 

Энергожүйеден ҚТ тогы  

 

Iп0, ж =
Еж
х1

∙ Iб2 =
1 ∙ 5,02

0,667
= 7,53 кА. 

 

G4 генератордан ҚТ тогы  

 

Iп0, G4 =
Eг2

х4 + х10
∙ Iб2 =

1,13 · 5,02

0,84 + 1,536
= 2,39 кА. 

 

К2 нүктесіндегі ҚТ жиынтық тогы  
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Iп0, К2 = Iп0, ж + Iп0, G + Iп0, G4 = 7,53 + 2,77 + 2,39 = 12,69 кА. 

 

К1 және К2 нүкелері үшін үшфазалы ҚТ соққылық токтарын 

анықтаймыз.  

К1 нүктесі үшін соққылық тогы келесідей әдістемелікпен 

анықталады: 

- Баламалы қоректену көзінен 

 

𝑖соқ, б = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0, б = √2 ∙ 1,9 ∙ 41,63 = 111,86 кА, 

 

мұндағы 5.2 кестесіне сәйкес ксоқ = 1,9. 

- G2 генератордан 

 

𝑖соқ, G2 = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0, G2 = √2 ∙ 1,96 ∙ 34,38 = 95,30 кА. 

 

- К1 нүктесінде жиынтық соққылық тогы: 

 

iсоқ, К1 = 𝑖соқ, б + 𝑖соқG2 = 111,86 + 95,30 = 207,16 кА. 

 

К2 нүктесі үшін соққылық тогы: 

- G1 , G2 , G3 генераторлардан 

 

𝑖соқ, G = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0, G = √2 ∙ 1,935 ∙ 2,77 = 7,58 кА, 

 

- энергожүйеден 

 

𝑖соқ, б = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0, ж = √2 ∙ 1,7 ∙ 7,53 = 18,10 кА, 

 

- G4 генератордан 

 

𝑖соқ, G4 = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0, G4 = √2 ∙ 1,965 ∙ 2,39 = 6,64 кА. 

 

К1 нүктесінде жиынтық соққылық тогы: 

 

iсоқ, К2 = 𝑖соқ, G + 𝑖соқ, б + 𝑖соқ, G4 = 7,58 + 18,6 + 6,64 = 

 

= 32,82 кА. 
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G2 генератор тізбегіндегі ажыратқыш пен айырғышты таңдау 

үшін жұмыс режімінің есептік тогын анықтаймыз.   

 

Iном =
Sг, ном

√3 ∙ Uг, ном
=

78,75

√3 ∙ 10,5
= 4330 А, 

 

Iасқ = Iмакс =
Sг, ном

√3 ∙ Uг, ном ∙ 0,95
=

78,75

√3 ∙ 10,5 ∙ 0,95
= 4558 А. 

 

1.1 кестемен [12] сәйкесті қондырғыға МГГ-10-63/5000 типті 

ажыратқышты  келесі параметрлермен Uном = 10 кВ, Iном = 5000 А, 
 Iаж, ном = 63 кА,    iдин = 170 кА,    Iдин = 64 кА,    Iт = 64 кА,

  tт = 4 с,  tөз, аж = 0,11 с, tаж, толық = 0,13 с қабылдаймыз. 

2.2 кестемен [12] сәйкесті қондырғыға РРЧЗ-2-20/6300МУ3 типті 

айырғышты келесі параметрлермен Uном = 20 кВ,  Iном = 6300 А, 
iдин = 250 кА,   Iт = 100 кА,   tт = 4 с қабылдаймыз. 

35 кВ төмен кернеу кезінде ажыратқышты тексеру үшін ҚТ-дың 

тогы ретінде ажыратқыш арқылы ағатын ең үлкен токты қабылдаймыз 

[1]. Бұл жағдайда ҚТ-дың ең үлкен тогы баламалы қоректену көзіндегі 

ток болып табылады Iп0 = Iп0, бал = 41,63 кА.  

Энергожүйеден және оған қосылған G1, G3, G4 

генераторларынан шығатын ҚТ тогының периодты құраушы уақыт 

бойынша өзгермейтін болып есептелінеді және ол мынаған тең Iп𝜏 =
Iп0, бал = 41,63 кА. 

Баламалы қоректену көзінің ҚТ тогының апериодты құраушы 

тогы мынаған тең 
 

𝑖а, 𝜏 = √2 ∙ Iп0, б ∙ е
−𝜏 Та⁄ , 

 

мұндағы Та = 0,05 − 0,1 с  – 5.2 кестеге сәйкесті; 

 

𝜏 = 𝑡аж, толық − 𝑡д + 0,01 = 0,13 − 0,04 + 0,01 = 0,1 с; 

 

𝑡аж, толық – ажыратқыштың ажыратуының толық уақыты;  

𝑡д = 0,04 с – доға жануының уақыты. 

 

  𝑖а, 𝜏 = √2 ∙ 41,63 ∙ е−0,1 0,1⁄ = 21,66 кА. 
 

(7.24) шарты бойынша симметриялық токта ажыратқыштың 
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ажыратуын тексереміз  
 

Iп𝜏 = 41,63 кА < Iаж, ном = 63 кА. 

 

(7.25) шарты бойынша ажыратқышта   𝑖а, 𝜏  ҚТ тогының 

апериодты құраушының ажырату мүмкіндігін тексереміз.  

 

  𝑖а, ном = √2 ∙ е−22,5 ∙ 𝜏 ∙ Iаж, ном = √2 ∙ е−22,5 ∙ 0,1 ∙ 63 = 
 

= 9,39 кА, 
 

  𝑖а, 𝜏 = 21,66 кА >   𝑖а, ном = 9,39 кА. 

 

Ажыратқыш ҚТ тогының апериодты құраушының ажырату 

жағдайы бойынша жүрмейтін болғандықтан, оны ҚТ-дың толық тогы 

бойынша (7.28) формулаға сәйкес тексереміз  

 

√2 ∙ Iп, 𝜏 +   𝑖а, 𝜏 ≤ √2 ∙ Iаж, ном ∙ (1 + е
−22,5 ∙ 𝜏), 

 

√2 ∙ 41,63 + 21,66 = 80,53 кА < √2 ∙ 63 ∙ (1 + е−22,5 ∙ 0,1) = 

 

= 98,49 кА. 
 

Сондықтан қабылдаған МГГ-10-63/5000 ажыратқыш ҚТ-дың 

толық ажырату тогы бойынша өтеді.  

Ажыратқышты (7.30) шарты бойынша қосу қабілетке тексереміз 
 

Iп0, бал = 41,63 кА < Iқос, ном = Iаж, ном = 63 кА. 

 

𝑖соқ = 𝑖соқ, б = 111,86 кА < 𝑖қос, ном = ксоқ ∙ √2 ∙ Iқос, ном = 

 

= 1,9 ∙ √2 ∙ 63 = 169,28 кА. 
 

(7.30) шарты орындалады. 

(7.31) шарты бойынша ажыратқышты электрдинамикалық 

төзімділікке тексереміз 
 

Iдин = 64 кА > Iп0, бал = 41,63 кА, 

 

𝑖дин = 170 кА > 𝑖соқ = 𝑖соқ, бал = 111,86 кА. 
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Шарт орындалады, яғни ажыратқыш электр динамикалық төзімді.  

Ажыратқышты (7.11) шарты бойынша термиялық төзімділікке 

тексереміз. 𝑡аж = 4 с > 3 ∙ Та = 3 ∙ 0,1 = 0,3 с , болғандықтан, 

ажыратқышты орнату орнындағы Вк  жылу импульсі (7.14) 

формуламен анықталады, ал рұқсат етілетін жылу импульсі Вж, рұкс 

(7.20) формула бойынша анықтаймыз 

 

Вк = Iп0, б
2 ∙ (𝑡аж + Та, ж) = 41,632 ∙ (4 + 0,1) = 7105,5 кА2 ∙ с, 

 

Втер, рұқс = Iт
2 ∙ 𝑡т = 642 ∙ 4 = 16384 кА2 ∙ с, 

 

Вк = 7105,5 кА
2 ∙< Втер, рұқс = 16384 кА

2 ∙ с. 
 

Нәтижесінде, таңдаған МГГ-10-63/5000 ажыратқыш барлық 

параметрлерден өтеді.  

G2 генератор тізбегінде ажыратқыш және айырғыш есептік және 

каталогтың деректері 7.3 кестеге енгізілді.  

(7.1), (7.2) формулармен сәйкесті генераторлардың ең үлкен 

электрлік қуат бойынша генератор-трансформатор блок тізбегінде 

есептік токтар анықталады  

 

Iном, бл =
Sг, ном

√3 ∙ Uном
=

125

√3 ∙ 115
= 627,6 А, 

 

Қондырғыға Uном = 110 кВ,  Iном = 2000 А,  Iаж, ном = 40 кА, 

iдин = 102 кА,  Iдин = 40 кА,  Iт = 40 кА,  tт = 3 с,  tа, аж = 0,035 с, 

tаж, толық = 0,055 с параметрлер бар [12] 1.2 кестеге сәйкесті ВГБУ-

110У типті ажыратқыш қабылдаймыз.  

 

Iжыл, бл = Iмакс, бл =
Sг,ном

√3 ∙ Uном ∙ 0,95
=

125

√3 ∙ 115 ∙ 0,95
= 660,6 А. 

 

Қондырғыға Uном = 110 кВ,  Iном = 1000 А,  iдин = 80 кА,  Iт =

31,5 кА,  tт = 3 с параметрлер бар [11] 2.1 кестеге сәйкесті    РГН-

110/1000УХЛ1 типті айырғышты қабылдаймыз. 

Кернеуі 35 кВ және жоғары таратқыш құрылғының 

ажыратқыштары бір типті таңдалады және ҚТ жиынтық тогына 

тексеріледі [1]. 
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7.3 кесте – Каталогтың және есептеу деректері  

Есептік 

деректері 

Каталогтың деректері 

Тексеру және 

таңдау шарттары 
МГГ-10-63/5000 

ажыратқыш 

РРЧЗ-2-

20/6300МУ3 

айырғыш 

Uқон = 10 кВ Uном = 10 кВ Uном = 20 кВ Uқон ≤ Uном 

Iмакс = 4558 А Iном = 5000 А Iном = 6300 А Iмакс ≤ Iном 

Iп, 𝜏 =

= 41,63 кА 

Iаж, ном =

= 63 кА 
- Iп, 𝜏 ≤ Iаж, ном 

  𝑖а, 𝜏 =

= 21,66 кА 

  𝑖а, ном =

= 9,39 кА 
-   𝑖а, 𝜏 ≤   𝑖а, ном 

√2 ∙ Iп, 𝜏 + 

+  𝑖а, 𝜏 =

= 80,53 кА 

√2 ∙ Iаж, ном × 

× (1 +
𝛽ном
100

) = 

=98,49 кА 

- 

√2 ∙ Iп, 𝜏 +   𝑖а, 𝜏 ≤ 

≤ √2 ∙ Iаж, ном × 

× (1 +
𝛽ном
100

) 

Iп0 = 41,63 кА Iқос, ном = 63 кА - Iп0 ≤ Iқос, ном 

𝑖соқ =

= 111,86 кА 

𝑖қос, ном =

= 170 кА 
- 𝑖соқ ≤ 𝑖қос, ном 

Iп0 =

= 41,63 кА 
Iдин = 64 кА - Iп0 ≤ Iдин 

𝑖соқ =

= 111,86 кА 
𝑖дин = 170 кА 𝑖дин = 250 кА 𝑖соқ ≤ 𝑖дин 

Вк =

= 7105,5 кА2 

Втер, рұқс = 

=16384 кА2 ∙ с 

Втер, рұкс = 

=40000 кА2 ∙ с 
Вк ≤ Втер, рұкс 

 

Төмендегі уақыт моменті үшін К2 нүктесіндегі токтың периодты 

құраушын анықтаймыз: 

 

τ = tа, аж + 0,01 = 0,035 + 0,01 = 0,045 с. 

 

ҚТ периодты құраушы тогы G4 генераторы және энергожүйе, G1, 

G2, G3 генераторлары тармақтары бойынша периодты құраушының 

токтар жинақтаумен анықталады.  

Энергожүйеде ҚТ тогының периодты құраушы уақыт бойынша 

тұрақты деп қабылданады және ол мынаған тең:  

 

Iпτ,ж = Iп0,ж = 7,53 кА. 
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G1, G2 және G3 генераторларында ҚТ тогының периодты 

құраушы [22] немесе 6.1 суретте келтірілген типтік қисық бойынша 

анықталады. Ол үшін алдын-ала G1, G2 және G3 генераторларының 

номиналды тогын анықтаймыз. 

 

Iг, ном
′ =

3 ∙ Sг, ном

√3 ∙ Uном
=
3 ∙ 78,75

√3 ∙ 115
= 1,186 кА. 

 

К2 нүктесіндегі G1, G2 және G3 генераторлардан шыққан ҚТ 

тогының периодты құраушының бастапқы мәнінің Iп0, G = 2,77 кА 

номиналды токқа Iг, ном
′ = 1,186 кА қатынасын анықтаймыз 

 
Iп0, G

Iг,ном
′

=
2,77

1,186
= 2,34. 

 

Бұл қатынастан және τ = 0,045 с  уақыттан 6.1, в-суретіндегі 

қисық бойынша мынаны аламыз:  

 

γ =
Iпτ, G

Iп0, G
= 0,95. 

 

Сонда τ = 0,045 с  уақыт мерзімде G1, G2 және G3 

генераторларынан шығатын ҚТ тогының периодты құраушы мынаған 

тең: 

 

Iпτ, G = γ · Iп0, G = 0,95 · 2,77 = 2,63 кА. 

 

К2 нүктесінде G4 генератордан шыққан ҚТ тогының периодты 

құраушын 6.1, в-суретіндегі қисық бойынша анықтаймыз: 

 

Iп0, G4 = 2,39 кА, 

 

Iг, ном
′ = Iном, бл = 627,6 А, 

 
Iп0, G4

Iг, ном
′

=
2,39

0,6276
= 3,81, 
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𝛾 =
Iпτ, G4

Iп0, G4
= 0,91, 

 

Iпτ, G4 = 𝛾 · Iп0, G4 = 0,91 · 2,39 = 2,17 кА. 

 

𝜏 = 0,045с  уақыт мерзімі үшін К2  нүктесіндегі ҚТ тогының 

периодты құраушының жиынтық мәні: 

 

Iпτ = Iпτ,ж + Iпτ, G + Iпτ, G4 = 7,53 + 2,63 + 2,17 = 12,33 кА. 

 

Тармақтар бойынша ҚТ тогының апериодты құраушысы: 

- энергожүйе 

 

iа, τ,ж = √2 ∙ Iп0,ж ∙ e−τ Ta⁄ = √2 ∙ 7,53 ∙ е−0,045 0,025⁄ = 1,76 кА, 

 

- G1, G2 және G3 генераторлары 

 

iа, τ, G = √2 ∙ Iп0, G ∙ e
−τ Ta⁄ = √2 ∙ 2,77 ∙ е−0,045 0,20⁄ = 3,13 кА, 

 

- G4 генераторы 

 

iа, τ, G4 = √2 ∙ Iп0, G4 ∙ e
−τ Ta⁄ = √2 ∙ 2,39 ∙ е−0,045 0,26⁄ = 2,90 кА. 

 

Та уақыт тұрақтылығы 5.2 кестеден алынған. 

τ = 0,045 с  уақыт мерзімі үшін К2 нүктесіндегі ҚТ тогының 

периодты құраушының жиынтық мәні мынаған тең: 

 

iа, τ =iа, τ, ж + iа, τ, G + iа, τ, G4 = 1,76 + 3,13 + 2,90 = 7,79 кА, 

 

  𝑖а, ном = √2 ∙ е−22,5 ∙ 𝜏 ∙ Iаж, ном = √2 ∙ е−22,5 ∙ 0,045 ∙ 40 = 

 

= 20,55 кА. 
 

110 кВ АТҚ үшін ажыратқыштар мен айырғыштардың барлық 

каталогтық және есептеу деректері 7.4 кестесінде келтірілген.  

7.4 кестеге сәйкес қондырғыға қабылдаған ажыратқыш        

ВГБУ-110У және айырғыш РГН-110/1000УХЛ1 барлық параметрлер 

бойынша қанағаттандырады.  
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7.4 кесте – Каталогтың және есептеу деректері 

Есептеу 

деректері 

Каталогтың деректері 
Тексеру және 

таңдау 

шарттары 
ВГБУ-110У 

ажыратқыш 

РГН-

110/1000УХЛ1 

айырғыш 

Uқон = 110 кВ Uном = 110 кВ Uном = 110 кВ Uқон ≤ Uном 

Iмакс = 660,6 А Iном = 2000 А Iном = 1000 А Iмакс ≤ Iном 

Iп, 𝜏 = 12,33 кА Iаж, ном = 40 кА - 
Iп, 𝜏 ≤

≤ Iаж, ном 

  𝑖а, 𝜏 = 7,79 кА   𝑖а, ном = 20,55 кА - 
  𝑖а, 𝜏 ≤

≤   𝑖а, ном 

Iп0 = 

= 12,69 кА кА 

Iқос, ном = 40 кА 
- 

Iп0
≤ Iқос, ном 

𝑖соқ = 32,82 кА 𝑖қос, ном = 40 кА 
- 

𝑖соқ ≤

≤ 𝑖қос, ном 

Iп0 = 

= 12,69 кА  
Iдин = 40 кА - Iп0 ≤ Iдин 

𝑖соқ = 32,82 кА 𝑖дин = 102 кА 𝑖дин = 80 кА 𝑖соқ ≤ 𝑖дин 

Вк = 41,9 кА2 · с Втер, рұқс = 

= 4800 кА2 ∙ с 

Втер, рұқс = 

=2976,8 кА2 ∙ с 

Вк ≤
≤ Втер, рұкс 

 

7.4 Жабық тарату құрылғылардың шиналарын таңдау  

7.4.1 Жабық тарату құрылғылардың шиналарын таңдау 

бойынша жалпы жағдайлар  

620 кВ жабық тарату құрылғыларда (ЖТҚ) жинақтауыш 

шиналар мен ошиновка тіректі оқшаулатқыштарда бекітілген қатты 

алюминий шиналардан орындалады.  

Ток 3000 А дейін болған кезде тік бұрышты қималы бір, екі және 

үш полюсті шиналар қолданылады. Үлкен токтар болса, онда 

жақындық және беттік әсерінен пайда болатын шығындарды 

азайтатын, сонымен бірге салқындату жағдайларды жақсартатын 

қорапты шиналар қолданылады [6]. 

ЭҚЕ-терге (ПУЭ) [24] сәйкес электр қондырғының жинақтауыш 

шиналар барлық кернеулердің ашық және жабық тарату 

құрылғылардың шектерінде рұқсат етілетін ток бойынша таңдалады. 

Таңдау шарты 

 

Iмакс = Iес ≤ Iрұқс,                              (7.32) 
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мұндағы Iмакс = Iес – жөндеу және апаттан кейінгі ережелердегі 

жүктеменің максималды тогы; 

Iрұқс – шинаға рұқсат етілетін жүктеме тогы. 

Стандартты қималы жалақ шиналарға рұқсат етілетін жүктеме 

токтар Iрұқс, ном  [9] және [24] сәйкесті қоршаған ортаның 

температурасы +25оС кезінде келтірілген.  

Қоршаған ортаның температурасы мөлшерленген + 25о С-дан 

ауытқуы кезінде стандартты қималы шина үшін рұқсат етілетін 

токтың Iрұқс қайта есептеуін өткізу керек  

 

Iрұқс = Iрұқс, ном ∙ √(ϑұз. рұқс − ϑо) (ϑұз. рұқс − ϑо, мөл),⁄   (7.33) 

 

мұндағы Iрұқс, ном  – қоршаған ортаның температурасы 

ϑо,мөл = 25
оС кездегі шинаға рұқсат етілетін ток.   

[9] және [23] сәйкес, егерде тік бұрышты қимасы бар шиналар 

қырына жалпағынан жатса, онда жолақтың кеңдігі 60 мм дейін 

шиналар үшін Iрұқс, ном  токты 5%-ке, ал жолақтың кеңдігі 60 мм 

жоғары шиналар үшін 8%-ке азайту керек [24]; 

ϑо – қоршаған ортаның нақтылы температурасы; 

ϑұз, рұқс − 70oC тең шиналардың рұқсат етілетін қызу 

ұзақтылығының температурасы. 

(7.32) шарт бойынша таңдалған шиналар ҚТ кезіндегі термиялық 

және электр динамикалық төзімділікке тексеріледі.  

Термиялық төзімділік талаптарына сәйкес келетің шинаның 

минималды қимасы мына формуламен анықталады 

 

Sмин =
√Вк
С
,                                   (7.34) 

 

мұндағы С – қатты шина үшін 7.5 кестеде келтірілген параметр 

мәні. 

Электр станциясы мен қосалқы станциялардың тарату 

құрлығылардың жинақтауыш шиналар мен талсымы ҚТ-дан пайда 

болатын механикалық күшке қарсы тұруға жеткілікті механикалық 

берікті болу керек.   

Кез келген шина құралымның динамикалық төзімділік шинадағы 

механкалық кернеудің ең үлкен мәнімен σмакс  және оқшаулағыш 

басына әсер ететің Fоқш күшінің ең үлкен мәнімен есептеледі.  
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7.5 кесте – Қатты шиналар үшін С параметрлер мәні  

Өткізгіштің 

материалы 
Бастапқы темпераура кезіндегі С, А ∙ с0,5/мм2 мәні  

70 90 120 

Мыс 170 - - 

АДО 90 81 68 

АД1Н 91 82 69 

АДОМ, АД1М 92 83 70 

АД31Т1 85 77 64 

АД31Т 82 74 62 

1911 71 63 53 

1915, 1915Т 66 60 51 

 

Бір жазықта орналасқан бір жолақты шина материалындағы 

σмакс  кернеуі үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-да [16,17,23] сәйкес 

төмендегі теңдеумен анықталады.  

 

σмакс =
Fмакс ∙ 𝑙 ∙ ƞ

λ ∙ W
,                               (7.35) 

 

мұндағы Fмакс  – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-дағы есептеу 

фазасына әсер ететін максималды күш, Н; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

W  – перпендикуляр әсер ететін өске салыстырмалы 

кедергінің моменті, м3(7.6 кесте); 

λ  – шинаны бекіту жағдайына және өткін санына 

тәуелді коэффициент, ол [23] бойынша 7.7 кестеден алынады;  

ƞ − [23] келтірілген қисық бойынша немесе 7.8 суреті 

бойынша анықталатын оқшаулағыш және шинаның динамикалық 

жүктемесінің коэффициенті. 

Үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ есептеу фазасына әсер ететін 

Fмакс максималды күші формула бойынша анықталады 

 

Fмакс
(3) = √3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ (𝑖соқ

(3) )
2
∙ кф ∙ корн/𝑎, 

        (7.36) 

Fмакс
(2) = 2 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ (𝑖соқ

(2) )
2
∙ кф ∙ корн/𝑎, 

 

мұндағы 𝑎 – көршілес фазалар ара қашықтығы, м; 

𝑖соқ
(3)

 – үшфазалы ҚТ-дың соққылық тогы, А; 
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7.6 кесте – Кедергінің және шина инерциясының моменті 

Шинаның орналасуы 
Инерция 

моменті J , м4 

Кедергі моменті W , 

м3 

 

𝑏 ∙ ℎ3

12
 

𝑏 ∙ ℎ2

6
 

 

𝑏3 ∙ ℎ

12
 

 

𝑏2 ∙ ℎ

6
 

 

𝑏 ∙ ℎ3

6
 

 

𝑏 ∙ ℎ2

3
 

 

 

𝑏3 ∙ ℎ

6
 

 

𝑏2 ∙ ℎ

3
 

 

 

𝜋 ∙ 𝑑4

64
 

 

𝜋 ∙ 𝑑3

32
 

 

 

𝜋 ∙ (𝐷4 − 𝑑4)

64
 

 

𝜋 ∙ (𝐷4 − 𝑑4)

32 · 𝐷
 

 

 

𝑖соқ
(2)

 – екіфазалы ҚТ-дың соққылық тогы, А; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

кф  − 7.9 суретіндегі қисықтар бойынша анықталатын тік 

бұрышты қима формасындағы коэффициентті. Егер жарықта тік 

бұрышта формалар өткізгіштер арасындағы қашықытық ток жүретін 

бөліктің көлденең қимасының периметрінен үлкен болса, яғни 𝑎 > 2 ∙
(𝑏 + ℎ), онда кф = 1 болады. Қорытты қима шиналар үшін биіктігі 

h ≥ 0,1 м формасының коэффициенті кф = 1, h=0,6 м кезінде форма 

коэффициенті кф = 1,1 ал h=0,8 м кезінде форма коэффициенті кф =

1,06 болады. Сақина қималы өткізгіштер үшін және бірыңғай қималы 

дөңгелек өткізгіштер үшін форма 

 

коэффициенті кф = 1 болады.  
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корн  − 7.8 кестесінен немесе [2] бойынша анықталатын 

шиналардың өз ара орналасуына байланысты коэффициент.  

Есептеу фазасы шиналардың өзара орналасуынан байланысты, 

7.8 кесте. 

 

7.7 кесте – Шинаның құралымның есептеу сұлбалары 

Есептеу сұлбасы Балка түрі 
Коэффициенттер 

λ β r1 

 Бір өткінді балка 8,00 1,00 3,14 

 Екі өткінді балка 8,00 1,25 3,93 

 

Үш және одан көп  

өткінді балка 

шеткі өткінге 

ортадағы өткінге 

 

 

10,00 

12,00 

 

 

1,13 

1,00 

 

 

4,73 

4,73 

 

Динамикалық коэффициентті ƞ анықтау үшін шиналардың 

өзіндік тербеліс жиілігін 𝑓1  есептеу керек және 𝑓1 𝑓ж⁄  қатынасын 

анықтау керек, мұндағы 𝑓ж = 50 Гц. 

Шиналардың өзіндік тербеліс жиілігі [16, 23] сәйкес төмендегі 

формула арқылы табылады 

 

𝑓1 =
r1
2 ∙

2 ∙ π ∙ 𝑙2
∙ √
E ∙ J

m
,                                 (7.37) 

 

мұндағы r1  – шина құралымның түріне байланысты шинаның 

негізгі өзіндік параметрі, ол 7.7 кестеден анықталады;  

E  – шина материалдарының созылғыш модулі             

(7.9 кесте), Па; 

J  − 7.6 кестеден анықталатын шинаның көлденең 

қимасындағы инерция моменті, м4; 

m = δ ∙ S – ұзындық бірлігіндегі шинаның салмағы, кг/м; 

δ – шина материалының тығыздығы, 7.9 кесте, кг м3⁄ ; 

S – шинаның көлденен қимасы, м2. 

Бір жолақты шиналар механикалық берік болады, егер 

 

σмакс ≤ σрұқс,                                          (7.38) 
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1 – ксоқ ≥ 1,60  болғанда ; 2 – ксоқ = 1,40  болғанда ;                   

3 – ксоқ = 1,25  болғанда ; 4 – ксоқ = 1,10  болғанда ;                         

5 − ксоқ = 1,00   болғанда  

 

7.8 сурет – Динамикалық жүктеме коэффициентінің шинадағы 

өзіндік тербеліс жиілікке тәуелділігі  

 

мұндағы σрұқс  – шина материалындағы рұқсат етілетін 

механикалық кернеуі, 7.9 кесте. 

Егер (7.38) шарты орындалмаса, онда өткінің рұқсат етілетін 

ұзындығын төмендегі формуламен анықтаймыз  

 

𝑙рұқс = 𝑙 ∙ √σрұқс σмакс⁄                           (7.39) 

 

және есептеуді қайталаймыз. 

Екі жолақты шиналарды есептеген кезде заттың ішіндегі екі 

механикалық күштерді белгілеу керек: әртүрлі фазалы пакеттердің 
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өзара әрекеттерінен тұратын σф  және бір пакеттің ішіндегі 

жолақтардың әрікеттерінен тұратын σж. 

 

7.8 кесте − корн коэффициентінің мәндері 

 

Шинаның 

орналасуы 

 

Есептеу  

фазасы 

Жүктеме үшін корн 

коэффициентінің мәні 

қорытынды майысуы созылуы сығылуы 

Бір жазықтағы 

(7.10 сурет) 
В 1,00 1,00 0 0 

Тең қабырғалы 

үшбұрыштың 

шыңы 

бойынша  

(7.12, б сурет) 

А, С 

 

В 

1,00 

 

1,00 

0,94 

 

0,50 

0,25 

 

1,00 

0,75 

 

0 

Тік бұрышты 

үшбұрыштың 

шыңы 

бойынша  

(7.12, а сурет) 

А 

В 

С 

0,87 

0,95 

0,95 

0,87 

0,43 

0,93 

0,29 

0,83 

0,14 

0,87 

0,07 

0,43 

Тең қабырғалы 

үшбұрыштың 

шыңы 

бойынша  

(7.12, в сурет) 

А, В, С 1,00 0,50 1,00 0 

 

Екі жолақты шиналар механикалық берікті, егер де 

 

σмакс = σф + σж ≤ σрұқс.                             (7.40) 

 

Әртүрлі фазалы пакеттердің өзара әрекеттерінен тұратын σф 

шина заттарында кернеу (7.35) формула бойынша анықтаймыз. 

Шина материалындағы пакет жолағы σж әсерінен пайда болатын 

механикалық кернеу [14, 23] сәйкес төмендегі формуламен 

анықталады  

 

σж = 2 ∙ 10−7 ∙ 𝑙т
2 ∙ кф ∙ (𝑖соқ n⁄ )

2
∙ ƞп/(λ ∙ 𝑎п ∙ Wп),  (7.41) 

 

мұндағы 𝑙т – төсем арасындағы қашықтық (7.10 сурет), м; 
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𝑎п  – пакет шинасының өстері арасындағы қашықтық 

(7.10 сурет), м; 

𝑖соқ – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-дың соққылық 

тогы, А; 

Wп  – күш әрекетінің бағытына перпендикуляр өске 

қатысты пакет жолағындағы кедергі моменті,м3; 

n – фаза пакетіндегі жолақтар саны; 

ƞп  – пакет шинасындағы өзіндік тербелістің негізгі 

жиілігіне 𝑓1п тәуелді және 7.8 суреттегі қисық бойынша анықталатын 

динамикалық жүктеме коэффициенті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 сурет – Тік бұрышты қимасы бар өткізгіштердің кф  форма 

коэффициентті анықтау үшін диаграмма  

 

Пакет жолақ шинасының өзіндік тербелесінің негізгі жиілігі 𝑓1п 

[16, 23] сәйкес анықталады: 

 

𝑓1п =
r1
2 ∙ √E ∙ Jп mп⁄

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙п
2

,                            (7.42) 

 

мұндағы Jп  – пакет жолақ шинасының көлденең қимасындағы 
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инерция моменті, м4; 

𝑙п – төсем арақашықтығы, м; 

mп  – ұзындық бірлігіндегі пакет жолақ шинасының    

салмағы, кг/м. 

 

7.9 кесте – Шина материалдарының сипаттамасы 

 

 

Шина 

матери

алы 

 

 

Мар-

касы 

σү үзілуге 

уақытша 

кедергі, МПа 

Рұқсат етілген 

кернеу 

σрұқс, МПа 

Созыл-

ғыш 

модулі 

Е ∙ 1010, 
Па 

Мате-

риал-

дың 

тығыз-

дығы 

δ, 

кг/м3 

мате-

риал

дың 

дәне-

керлеу 

тігіс 

мате- 

риал

дың 

дәне-

керлеу 

тігіс 

Алю-

миний 

АО, А 118 118 82 82 7 2710 

АДО 59-69 59-69 41-48 41-48 7 2710 

Алю-

ми-

нийдің 

балқы-

масы 

АД31Т 127 120 89 84 7 2710 

АД31Т1 196 120 137 84 7 2710 

АВТ1 304 152 213 106 7 2700 

1915Т 353 318 247 223 7 2700 

 

Мыс 

МГМ 245-

255 

 

- 

171,5

-178 

 

- 

10 8900 

МГТ 245-

294 

 171,5

-206 

 

- 

10 8900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 сурет – Екі жолақты шина 

Егер тарату құрылғының шиналары қорапты қималы шинадан 
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орындалса, онда шиналардың орналасуын есепке алып фазалардың 

өзара әсерінен шина материалындағы механикалық кернеуді (7.35) 

бойынша анықтаймыз.  

Егер де шиналар көлденең жазықтықта орналасқан болса, 7.11, а 

сурет және швеллер бір бірімен қатаң қосылса, онда W = Wу0−у0
. 

Қатаң қосылыс жоқ болса W =2∙ Wу − у. 

Шиналар тік жазықтықта орналасқан болса 7.11, б сурет          

W = 2 ∙ Wx − x. 

Wу − у , Wу0−у0
 және Wx − x  9 анықтамалық әдебиеттен 

алынады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – жазықтық орналасуы; б – тік орналасуы; в – қорапты 

шинаның қимасы 
 

7.11 сурет – Қорапты қимасы шиналардың орналасу эскизі 
 

Бір фаза швеллерлердің өзара әрекетінен шина материалындағы 

механикалық кернеу σж (7.41) формуламен анықталады.  

Егер де (7.40) шарт орындалса, онда қорапты қималы шиналар 

механикалы берік болады.  
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Егер де (7.40) шарт орындалмаса, онда σф  немесе σж  азайту 

керек, бұған сәйкесті 𝑙 немесе 𝑙п азайтылады. 

Өткін ұзындығын 𝑙 тарату құрылғының құралымнан анықталады, 

ал егер швеллерлер бүкіл ұзындық бойымен қатты жалғанбаса 𝑙п 

мәнін өткінде төсем санын үлкейтумен өзгертуге болады. 

Келесі жағдайда, тарату құрылғының жинақтаушы шинасы 

үшбұрыштың шыңына орналсқан болса, 7.12 сурет, онда шина 

материалының максималды механикалық кернеуі σмакс  төмендегі 

формуламен  анықталады  
 

σмакс =
Fмакс ∙ 𝑙 ∙ ƞ ∙ 𝜉𝜎

𝜆 ∙ W
,                              (7.43) 

 

мұндағы W − шинаның көлденең қима кедергілерінің Wу немесе 

Wх моменттерінен кіші, м3; 

Fмакс  − (7.36) бойынша табылатын электр 

динамикалық күштер; 

𝜉𝜎  − 7.10 кестеде және [14, 23] көрсетілген үшбұрыш 

шыны бойынша орналасқан шина құралым коэффициенті.  

Тарату құрылғының қатты шиналары тірек оқшаулатқыштарға 

бекітіледі, қайсылары келесі шартпен таңдалады  
 

Uқон ≤ Uном;      Fесеп ≤ Fрұқс,                 (7.44) 
 

мұндағы Uқон – қондырғының номинал кернеуі; 

Uном – оқшаулатқыштың номинал кернеуі; 

Fесеп – оқшауламаға әсер ететін күш; 

Fрұқс  – оқшаулатқыштың басына берілетін рұқсат 

етілетін жүктеме. 

Жинақтаушы шина жазықтық немесе тік кеңістікте орналасқанда 

жоғары қатаңдығы бар, оқшаулатқышқа әсер ететін есептеу 

жүктемелері [23] сәйкес, төмендегідей болады: 
 

Fесеп = β ∙ Fмакс ∙ ƞ,                                (7.45) 
 

мұндағы β – шинаны бекіту шартынан, сонымен бірге кесілмеген 

шиналары бар құралым өткіндері санынан байланысты коэффициент,  

7.7 кестеден анықталады; 

Fмакс  – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-да 

оқшаулатқыштарға әсер ететін максималды күш, Н; 
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а – тік бұрышты үшбұрыштың шыңы бойынша; б, в – тең жақты 

үшбұрыштың шыңы бойынша 

 

7.12 сурет – Шинаның өзара орналасу сұлбалары 



89 
 

ƞ − 7.8 суреттегі қисықтар бойынша анықталатын 

динамикалық жүктеме коэффициенті. 

 

7.10 кесте –Үшбұрыштың шыңы бойынша орналасқан шиналық 

құралымның  𝜉𝜎  және  𝜉F  коэффициенттерінің мәні 

 

 

Шиналарының 

орналасуы 

 

 

Коэффициент 

𝜉F 

Коэффициент 𝜉𝜎 

Шеңбер және 

сақина қималы 

шиналар 

Шаршы 

қималы 

шиналар 

Тік бұрыштың 

шыңы бойынша 

(7.12, а сурет) 

 

 

0,95 

 

 

0,95 

 

 

1,16 

Бір тарапты 

үшбұрыштың 

шыңы бойынша 

(7.12, б сурет) 

 

 

1,00 

 

 

 

1,00 

 

 

1,39 

Бір тарапты 

үшбұрыштың 

шыңы бойынша 

(7.12, в сурет) 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

1,21 

 

ҚТ-дағы өткерме оқшаулатқыштарға әсер ететін максималды 

жүктеме мына формуламен анықталады 

 

Fесеп = √3 ∙ 10
−7 ∙ 𝑙өт ∙ (𝑖соқ

(3) )
2
∙
кф ∙ корн ∙ ƞ

𝑎
,          (7.46) 

 

мұндағы 𝑙өт  – өткерме оқшаулатқыштан фазаның ең жақын 

тіректік оқшаулатқышына дейінгі қашықтық, м. 

Шинаның үшбұрыш шыңы бойынша орналасуында тіректік және 

өткерме оқшаулатқыштарға әсер етуші максималды жүктеме [14, 23] 

сәйкес мына формуламен анықталады 

 

Fесеп = Fмакс ∙ ƞ ∙ 𝜉F,                                (7.47) 
 

мұндағы Fмакс  – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-да 

оқшаулатқыштарға әсер ететін максималды күш, ол (7.36) 

формуламен  анықталады; 

𝜉F  – шиналық құралым ең көп тараған түрі үшін 

алынатын коэффициент, ол 7.10 кестеде келтірілген. 

Тіректік оқшаулатқышқа әсер ететін рұқсат етілетін жүктеме 
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Fрұқс мына формулада анықталады  

 

Fрұқс = 0,6 ∙ Fбұз ∙
Hоқ

Hоқ + 0,5 ∙ h
,                     (7.48) 

 

мұндағы Fбұз  – оқшаулағыш майысуына түсетін, дайындаушы 

зауыт көрсетіп беретін минималды бұзу күші, Н; 

Hоқ – оқшаулатқыш биіктігі, 7.13 сурет, мм; 

H – шина биіктігі, мм. 

Шығырлы электр станцияларда қуатты турбогенераторларды 

жоғарлатқыш трансформаторлармен қосу үшін [4] сәйкесті 

экрандалған ток өткізгіштерді міндетті түрде қолдану керек. ЖЭО-да 

да экрандалған ток өткізгіштерді қолдануы ұсынады. ЖЭО-тарда 

экрандалған ток өткізгіштер машиналық залдың шектерінде 

пайдалынады, яғни турбогенераторлардың шықпаларын генераторлық 

тарату құрылғылардың (ГТҚ) шиналарымен қосу үшін және ашық 

жақта, егерде жоғарлатқыш трансформатор машиналық залдан 15 м 

аса емес орналасқан болса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 сурет – Оқшаулатқыштарға рұқсат етілетін жүктемені 

анықтау 

 

Экрандалған ток өткізгіштерді генератордың номинал кернеу 

және номинал тогы бойынша таңдалады және электрдинамикалық 

төзімділікке тексеріледі. 

Экрандалған ток өткізгіштерді тексеру және таңдау шарттары 

төмендегіде келтірілген: 
 

Uқон ≤ Uном;    Iжұм, макс ≤ Iном;      𝑖соқ ≤ 𝑖дин.       (7.49) 
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Генераторлық кернеудің экрандалған ток өткізгішінің фаза 

бойынша сипаттамасы [24] келтірілген. 

Өзіндік мұқтаждар жұмыс көздерін комплектті тарату 

құрылғылардың (КТҚ) шкаптарымен қосу үшін, сонымен бірге 6 кВ 

өзіндік мұқтаждар қор көздерінің тізбектері үшін, 6-10 кВ комплектті 

ток өткізгіштер тағайындалады 25. Бұл ток өткізгіштер фазалары 

бөлінген және бөлінбеген болып шығарылады. 

Фазалары бөлінген ток өткізгіштер өзіндік мұқтаждар жұмыс 

көздерден кірмелер үшін комплектті тарату құрылғылар шкаптар 

кірмелерге дейін, ал фазалар бөлінбеген ток өткізгіштер резервті 

қоректендіру тізбектерде пайдалынады.  

 

7.4.2 Жабық тарату құрылғыларының өткізгіш бөліктерін 

таңдау мен тексеру мысалдары  

7.2 мысал. Егер Тмакс = 6500 сағ , ең ыстық айдың орташа 

температурасы +30оС, Рг, ном = 63 МВт, cosφг = 0,8, Iп0, г = 30 кА, 

Iп0, Σ = 70 кА , iсоқ, г = 78 кА , iсоқ, Σ = 165 кА  белгілі болса       

ГТҚ-10,5 кВ жинақтау шиналарын, жинақтау шинасынан генератор 

шықпаларына дейінгі ток өткізгіш бөліктерді және оларға 

оқшаулатқыштарды таңдау керек. ГТҚ-10,5 кВ шиналарға үш 

генератор қосылған.  

ЭҚЕ бойынша тарату құрылғының шектерінде жинақтаушы 

шиналар және ошиновка рұқсат етілетін ток бойынша таңдалады.  

Қалыпты режімнің тогы (7.1) сәйкес 

 

Iжұм, ном =
Рг, ном

√3 ∙ Uг,ном ∙ cos φг

=
63 ∙ 103

√3 ∙ 10,5 ∙ 0,8
= 4330,1 А. 

 

Еселеу режімнің тогы (7.2) сәйкес 

 

Iмакс =
Рг, ном

√3 ∙ Uг, ном ∙ cosφг ∙ 0,95
=

63 ∙ 103

√3 ∙ 10,5 ∙ 0,8 ∙ 0,95
= 4558 А. 

 

[9] 7.6 кесте бойынша S = 2740 мм2  және Iрұқс,ном = 4640 А 

 2 × (125 × 55 × 6,5) мм , АД31Т маркалы қорапты алюминий 

шиналарды қабылдаймыз. Өткін ұзындығы 𝑙 = 2 м , швеллерлер 

дәнекерленген жерлерінің аралығы 𝑙п = 1 м  және фазалар аралығы 

𝑎 = 0,8 м шиналар көлденең жазықтықта орналасқан. 
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Қоршаған ортаның температурасы мөлшерленген температурадан 

өзгеше болғандықтан (7.33) формула бойынша шинаның рұқсат 

етілетін токты есептейміз  

 

Iрұқс = Iрұқс, ном ∙ √
(ϑұз. рұқс − ϑо)

(ϑұз, рұқс − ϑо,мөл)
, 

 

мұндағы Iрұқс, ном  − ϑо,мөл = 25о С температурасы қоршаған 

орта кезінде шинаға рұқсат етілген тогы; 

ϑо – қоршаған ортаның нақтылық температурасы; 

ϑұз, рұқс  − 70oC тең қыздыру шинаның ұзақты рұқсат 

етілетін температурасы. 

Iрұқс = 4640 ∙ √
70 − 30

70 − 25
= 4374,6 А. 

 

Iмакс = 4558 А > Iрұқс = 4374,6 А  болғандықтан таңдалған 

шиналар еселеу режімде қызу шарты бойынша өтпейді, сондықтан 

S = 3570 мм2  және Iрұқс, ном = 5650 А  өлшемі 2(150657) мм 

қорапты шиналарды таңдаймыз  

 

Iрұқс = 5650 ∙ √
70 − 30

70 − 25
= 5326,99 А. 

 

Iмакс = 4558 А < Iрұқс = 5326,99 А  болғандықтан шиналар 

еселеу режімде қызу шарты бойынша өтеді.  

Таңдалған шиналарды термиялық төзімділікке тексереміз. Ол 

үшін tаж = 4 с > 3 ∙ Та, г = 3 · 0,2 = 0,6 с  тең болғанда шинаны 

орнату орындағы ҚТ тогының термиялық импульсті (7.18) 

формуламен анықтаймыз.  

 

Вк = (Iп0,ж
2 + 2 ∙ Iп0,ж ∙ Iп0, г ∙ Q∗ к, г + В∗ к, г ∙ Iп0, г

2 ) ∙ tаж + 

 

+Iп0,ж
2 ∙ Та,ж + Iп0, г

2 ∙ Та, г +
4 ∙ Iп0,ж ∙ Iп0, г

1 Та,ж⁄ + 1 Та, г⁄
, 

 

мұндағы Iп0,ж – баламалы көзінің бастапқы периодты тогы; 
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Iп0, г – генератордың бастапқы периодты тогы; 

В∗ к, г − 7.1, а суреттегі қисықтар немесе [23] бойынша 

анықталатын генератордың периодты құраушы тогынан ҚТ тогы 

салыстырмалы жылулық импульсі; 

Q∗ к, г − 7.1, б суреттегі қисықтар немесе [23] бойынша 

анықталатын генератордан салыстырмалы ток импульсі; 

Та,ж, Та, г  − 5.2 кесте бойынша алынатын жүйе мен 

генератор тізбектерде ток өзгеруінің тұрақты уақыты, с. 

 

Вк = (402 + 2 ∙ 40 ∙ 30 ∙ 0,89 + 302 · 0,82) ∙ 4 + 402 ∙ 0,075 + 

 

+302 ∙ 0,2 +
4 ∙ 40 ∙ 30

(1 0,075⁄ + 1 0,2⁄ )
= 18457,82 ∙ 106А

2 ∙ с, 

 

мұндағы В∗ к, г, Q∗ к, г  − I∗ п0, г = Iп0, г Iном, г,Σ⁄ =

= 30 (3 ∙ 4,33)⁄ = 2,31  қатынастарында және 𝑡аж = 4 с  7.1 суреттегі 

қисықтар бойынша анықталады.  

В∗ к, г = 𝑓(𝑡аж)  және Q∗ к, г = 𝑓(𝑡аж)  қисықтары ҚТ тогының 

ажырату нөлден 0,5 с дейінгі уақыт моменттері үшін келтірілгеніне 

байланысты 𝑡аж = 0,5 с  уақыт моменті үшін олардың мәндерін 

анықтаймыз. В∗ к, г = 0,82,   Q∗ к, г = 0,89.  

Термиялық төзімділікке талап ететін шинаның минимал қимасын 

(7.34) формула бойынша анықтаймыз 

 

Sмин =
√Вк

С
,                                                     

 

мұндағы С – қатты шина үшін 7.5 кестеде келтірілген параметр 

мәні.  

Sмин =

√18457,82 ∙ 106

82
= 1656,8 мм2. 

 

Sмин = 1656,8 мм2 < 𝑆 = 3570 мм2  болғандықтан, онда 

таңдалған шиналар термиялық төзімділікті.  

Шинаны механикалық беріктілікке тексеру үшін, анықтаймыз: 

- шина пакетіндегі 𝑓1  өзіндік тербеліс жиілігін (7.37) формула 

бойынша табамыз 
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𝑓1 =
r1
2 ∙ √E ∙ J m⁄

2 ∙ π ∙ 𝑙2
, 

 

мұндағы r1 = 4,73  – 7.7 кесте бойынша 3 есептік сұлбаға 

сәйкесті шинаның негізгі өзіндік жиілігі параметрі; 

E = 7 ∙ 1010Па  – АД31Т алюминий қоспаның 

созылғыш модулі (7.9 кесте); 

J = Jу0−у0
= 1260 ∙ 10−8м4  – шинаның көлденен 

қимасының инерция моменті [9]; 

m = δ ∙ S – ұзындық бірлігіне шинаның салмағы, кг/м; 

δ = 2710 кг м3⁄  – шинаның материал тығыздығы,    

7.9 кесте; 

S = 3570 мм2 – шинаның көлденен қимасы [9]. 

 

𝑓1 =
4,732

2 ∙ 3,14 ∙ 22
∙ √
7 ∙ 1010 ∙ 1260 ∙ 10−8

2710 ∙ 3570 ∙ 10−6
= 268,92 Гц. 

 

- (7.42) бойынша 𝑓1п  шина пакетінің бір жолақтың өзіндік 

тербеліс жиілігі: 

 

𝑓1п =
r1
2

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙п
2
∙ √
E ∙ Jп
mп

, 

 

мұндағы Jп = Jу − у = 68 ∙ 10
−8м4  – пакет шинаның көлденен 

қимасының инерция моменті [9]; 

𝑙т – төсем арасындағы қашықтығы, м; 

mп = δ ∙ Sп  – ұзындық бірлігіне пакет шинаның 

салмағы, кг/м; 

Sп = 1785 ∙ 10−6м2  – бір шинаның көлденен қимасы 

[9]. 

 

𝑓1п =
4,732

2 ∙ 3,14 ∙ 12
∙ √
7 ∙ 1010 ∙ 68 ∙ 10−8

2710 ∙ 1785 ∙ 10−6
= 353,4 Гц. 
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𝑓1 𝑓ж⁄ = 268,92 50⁄ = 5,4  және 𝑓1п 𝑓ж⁄ = 353,4 50⁄ = 7,07 

қатынастары үшін 7.8 суретіндегі қисық бойынша ƞ = 1, ƞп = 1 −ді 

аламыз. 

Шиналық құралым материалда әртүрлі фазалардағы токтың өзара 

әсерінен туындайтын механикалық кернеу (7.35) формуламен 

анықталады 

 

𝜎ф =
Fмакс ∙ 𝑙 ∙ ƞ

λ ∙ W
, 

 

мұндағы Fмакс  – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ-дағы есептеу 

фазасына әсер ететін максималды күш, Н; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

W = Wу0−у0
 – шина кедергісінің моменті, м3 [9]; 

λ  – шинаны бекіту жағдайына және өткін санына 

тәуелді коэффициент, ол [23] немесе 7.7 кесте бойынша қабылданады; 

ƞ – шинадағы динамикалық жүктеме коэффициенті, ол 

[23] немесе 7.8 суретте келтірілген . 

Үшфазалы ҚТ-дағы есептеу фазасына әсер ететін максималды 

күші (7.36) – формула бойынша анықтаймыз  

 

Fмакс
(3)

= √3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ (𝑖соқ
(3)

)
2
∙
кф ∙ корн

𝑎
 , 

 

мұндағы 𝑎 – көршілес фазалар ара қашықтығы, м; 

𝑖соқ
(3)

 – үшфазалы ҚТ-дың соққылық тогы, А; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

кф  – шина формасының коэффициенті. Қорытты 

қимасы шиналар үшін формасының коэффициенті қабылданады: 

- h≥ 0,1 м қима биіктігі үшін кф = 1; 

- h=0,6м қима биіктігі үшін кф = 1,1; 

-h=0,8м қима биіктігі үшін кф = 1,06; 

корн − [2] бойынша немесе 7.8 кестесімен анықталатын 

шиналардың өзара орналасуына тәуелді коэффициент. 

 

Fмакс
(3)

= √3 ∙ 10−7 ∙
2 ∙ 1652 ∙ 106 ∙ 1 ∙ 1

0,8
= 11788,77 Н. 
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Шиналық құралым материалда әртүрлі фазалардағы токтың өзара 

әсерінен механикалық кернеуді σф анықтаймыз 

 

σф =
11788,77 ∙ 2 ∙ 1

12 ∙ 167 ∙ 10−6
= 11,77 МПа. 

 

Шиналық құралым материалда бір фазаның швеллер арасындағы 

өзара әсерінен кернеу σж, (7.41) формуладан табылады  

 

σж = 2 ∙ 10−7 ∙ (
𝑖соқ

n
)
2
∙
𝑙п
2 ∙ кф ∙ ƞп

λ ∙ 𝑎п ∙ Wп
, 

 

мұндағы 𝑙п – төсем арасындағы ара қашықтығы, м; 

𝑎п  – пакет шинасы өстері арасындағы қашықытық, 

әдетте олар қорапты шинаның қима биіктігіне тең, м; 

𝑖соқ – үшфазалы ҚТ-дың соққылық тогы, А; 

Wп = Wу − у  – пакет жолақтың кедергі моменті, м3 . 

Қабылданған шина қимасы үшін Wу − у = 14,7 ∙ 10
−6м3; 

n – фаза пакеттеріндегі жолақтар саны; 

ƞп  – динамикалық жүктеме коэффициенті, ол пакет 

шинасындағы өзіндік тербелістің негізгі жиілігіне 𝑓1п тәуелді болады 

және 7.5 суретіндегі қисық бойынша табылады.  

 

σж = 2 ∙ 10−7 ∙ (
165 ∙ 103

2
)

2

∙
12 ∙ 1 ∙ 1

12 ∙ 0,2 ∙ 14,7 ∙ 10−6
= 38,58 МПа. 

 

Шиналық құралымда қорытынды механикалық кернеуі  

 

σмакс = σф + σж = 11,77 + 38,58 = 50,35 МПа. 

 

Таңдап алынған шиналар электрдинамикалық төзімділік шартын 

қанағаттандырады, өйткені σмакс = 50,35 МПа < σрұқс = 89 МПа. 

ГТҚ-да шиналарды бекіту үшін ИО-10-3,75-II У3 түріндегі 

тіректік оқшаулатқыштарды қабылдаймыз, 5.7 кесте 9. 

Оқшаулатқыштың биіктігі Ноқш = 120 мм . Иілуне бұзылу 

минималды механикалық күші Fбұз = 3,75 кН. 
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Үшфазалы ҚТ-да оқшаулатқышқа әсер ететін максималды күш 

(7.45) – формуладан анықталады 

 

Fесеп = β ∙ Fмакс ∙ ƞ, 

 

мұндағы β – қиылмаған шина құралымдағы өткін санымен шина 

бекіту жағдайына тәуелді коэффициентті және ол 7.7 кестеден 

алынады; 

Fмакс – үшфазалы немесе екіфазалы ҚТ –да көп өткін 

шинадағы пайда болатын максималды күш, Н; 

ƞ  − 7.8 суретінде қисық бойынша анықталатын 

динамикалық жүктеме коэффициенті. 

 

Fесеп = 1 · 11788,77 · 1 = 11788,77  Н. 
 

Тіректік оқшаулатқышқа әсер ететін рұқсат етілетін жүктеме 

Fрұқс (7.48) формуладан табылады  

 

Fрұқс = 0,6 ∙ Fбұз ∙
Hоқш

Hоқш + 0,5 ∙ h
, 

 

мұндағы Fбұз  – оқшаулағышты майыстырудағы зауытта 

көрсетілген минималды бұзу күші, Н; 

Hоқш – оқшаулатқыштың биіктігі, мм; 

h – шина биіктігі, мм. 

 

Fрұқс = 0,6 ∙ 3750 ∙
120

120 + 0,5 ∙ 150
= 1384,6 Н. 

 

Оқшаулатқыштарға максималды есептеу жүктемесі  

 

Fесеп = 11788,77  Н > Fрұқс = 1384,6 Н. 

 

Сондықтан ИО-10-3,75-II У3 түріндегі оқшаулатқыш электр 

динамикалық төзімділік шартын қанағаттандырмайды.  

ИО-10-30,00 У3 түріндегі оқшаулатқышты таңдаймыз,        

Fбұз = 30000 Н  және  Ноқш = 154 мм. 

Берілген оқшаулатқыш үшін рұқсат етілетін жүктеме 

 



98 
 

Fрұқс = 0,6 ∙ 30000 ∙
154

154 + 0,5 ∙ 150
= 12104,8 Н. 

 

Солай етіп, ИО-10-30,00 У3 түріндегі оқшаулатқыш электр 

динамикалық төзімділік шартына жауап береді, өйткені  

 

Fесеп = 11788,77  Н < Fрұқс = 12104,8 Н. 

 

Өткерме оқшаулатқыш ретінде ИП - 10/5000 – 4250У2 түріндегі 

оқшаулатқышты Uном = 10 кВ , Iном = 5000А , Fбұз = 42500 Н 

көрсеткіштерімен қабылдаймыз. 

Өткерме оқшаулатқыштың механикалық беріктлігін (7.46) – 

формула бойынша тексеріміз  

 

Fесеп = √3 ∙ 10−7 ∙
𝑙өт ∙ (𝑖соқ

(3) )
2
∙ кф ∙ корн ∙ ƞ

𝑎
, 

 

мұндағы 𝑙өт – өткерме оқшаулатқыштан фазадағы жақын тіректік 

оқшаулатқышқа дейінгі қашықтық, м. 

 

Fесеп = √3 ∙ 10
−7 ∙

1 ∙ (165 ∙ 103)
2
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1

0,8
= 5894,4 Н. 

 

Fесеп = 5894,4 Н < Fрұқс = 0,6 ∙ 42500 = 25500 Н,  

болғандықтан, таңдап алынған өткерме оқшаулатқыш механикалық 

беріктілік шартын орындайды.  

Жинақтауыш шиналардан айырғышқа дейін ошиновкасы, 

айырғаштан генератордың ажыратқышына дейін және ажыратқыштан 

ГТҚ-ның қабырғасына дейін ошиновкасы қатты шиналармен 

орындалды. Қорапты қимасы бар алюминий шиналарды АД31Т 

маркасын қабылдаймыз S = 3570 мм2  2(150657)мм мөлшер 

және Iрұқс, ном = 5650 А тең, яғни ГТҚ-дағы сияқты.  

Генератордың тізбегіндегі ошиновка термиялық төзімділікте, 

себебі  

 

Sмин =
√Вк

С
=

√18457,82 ∙ 106

82
= 1656,8 мм2. 
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Шиналардың швеллерлері тіректі оқшаулатқыштарда және өткін 

орталығында қатаң бекітілген деп аламыз, яғни 𝑙п = 1м.  Шина 

ошиновкасына механикалық кернеу σмакс = 50,35 МПа < σрұқс =

    =   89 МПа  әсер етуі болғандықтан, онда таңдалған шиналар 

механикалық берікті болады.  

Ошиновканың шиналарын бекіту үшін ГТҚ-дағы сияқты тіректі 

және өткерме оқшаулатқыштарды аламыз.  

Генератордың шықпалары және басты корпустың қабырғасы 

арасында түрі ТЭКНЕ-10-5000-250-У1 комплекті экрандалған ток 

өткізгіштікті орнатамыз [23] 5.2 кестеге сәйкес.  

Ток  өткізгіштікті тексереміз: 

 

Iмакс = 4558 А < Iном = 5000 А; iсоқ, Σ = 165 кА < iдин = 250 кА. 

 

7.3 мысал. Өзіндік мұқтаждар ТРДНС-32000/35 

трансформатордан қоректенетін 6,3 кВ өзіндік мұқтаждар шиналарын 

таңдау керек. ҚТ-дың есептік токтары: Iп0 = 18 кА , iсоқ = 48 кА , 

Вк = 64,8 ∙ 106 А2 ∙ с, қоршаған ортаның температурасы 𝜗0 = 25оС, 

𝑙 = 1,4 м өткін ұзындығы, төсем арақыштықтығы lт = 0,35 м. 

Қалыпты режімдегі токты анықтаймыз  

 

Iжұм, ном =
Sном, т

2 ∙ √3 ∙ Uном
=

32000

2 ∙ √3 ∙ 6,3
= 1466,3 А. 

 

ЭҚЕ бойынша шиналарды рұқсат етілетін ток бойынша 

таңдаймыз. 7.3 кесте [9] бойынша екі жолақты АД31Т маркасы 

2(806) мм мөлшері, Iрұқс,ном = 1630 А  тогымен қабылдаймыз. 

Шиналарды көлденен бекітеміз. Шинаны сондай бекіту кезінде, [3] 

сәйкесті рұқсат етілген ток Iрұқс = 0,92 ∙ Iрұқс, ном = 0,92 ∙ 1630 =

  = 1499,6 А  құрайды. Таңдалған шиналар рұқсат етілген ток 

бойынша өтеді, өйткені Iрұқс = 1499,6 А > Iжұм, ном = 1466,3 А. 

Шиналарды термиялық төзімділікке тексереміз: 

 

Sмин =
√Вк

С
=

√64,8 ∙ 106

82
= 98,17 мм2 

 

ал бұл S = 960 мм2 алынған қимасынан аз. 
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Шинаны механикалық беріктілікке тексеру үшін шина пакетінің 

және пакеттегі бір жолақты шинаның көлденең қимасындағы инерция 

моментімен кедергі моментін 7.6 кестеде келтірілген формулалар 

бойынша анықтаймыз.  
 

J =
b ∙ h3

6
=
0,6 ∙ 83

6
= 51,2 см4 = 51,2 ∙ 10−8м4, 

 

W =
b ∙ h2

3
=
0,6 ∙ 82

3
= 12,8 см3 = 12,8 ∙ 10−6м3, 

 

Jп =
h ∙ b3

12
=
8 ∙ 0,63

12
= 0,144 см4 = 0,144 ∙ 10−8м4, 

 

Wп =
h ∙ b2

6
=
8 ∙ 0,62

6
= 0,48 см3 = 0,48 ∙ 10−6м3. 

 

Шина пакетіндегі 𝑓1  өзіндік тербеліс жиілігін (7.37) бойынша 

анықтаймыз  

𝑓1 =
r1
2

2 ∙ π ∙ 𝑙2
∙ √
E ∙ J

m
, 

 

мұндағы r1 – шина құралым түріне байланысты шинаның негізгі 

өзіндік параметрі, ол 7.7 кестеден анықталады; 

E  – шина материалдарының созылғыш модулі             

(7.9 кесте), Па; 

J  − 7.6 кестеден анықталатын шинаның көлденең 

қимасындағы инерция моменті, м4; 

m = δ ∙ S – ұзындық бірлігіндегі шинаның салмағы, кг/м; 

δ – шина материалының тығыздығы, кг м3⁄ ,  7.9 кесте; 

S – шинаның көлденең қимасы, м2. 
 

𝑓1 =
4,732

2 ∙ 3,14 ∙ 1,42
∙ √
7 ∙ 1010 ∙ 51,2 ∙ 10−8

2710 ∙ 960 ∙ 10−6
= 213,34 Гц. 

 

Жиілігі 200 Гц үлкен болғандықтан, шинаның динамикалық 

коэффициенті ƞ = 1.  
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Шина пакетінің бір жолақтың өзіндік тербеліс жиілігін 𝑓1п (7.42) 

формула бойынша анықтаймыз  

 

𝑓1ж =
r1
2

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙п
2
∙ √
E ∙ Jж
mп

, 

 

мұндағы Jж  – пакет жолақтың көлденен қимасының инерция 

моменті, м4; 
𝑙п – төсем арасындағы қашықтығы, м; 

mп  – ұзындық бірлігіндегі пакеттің бір шинасының 

салмағы, кг/м. 

 

𝑓1п =
4,732

2 ∙ 3,14 ∙ 0,352
∙ √
7 ∙ 1010 ∙ 0,144 ∙ 10−8

2710 ∙ 480 ∙ 10−6
= 256 Гц. 

 

Жиілігі 200 Гц үлкен болғандықтан, шинаның динамикалық 

коэффициенті ƞп = 1.  

Әртүрлі фазалардағы токтармен бір фазаның шинасындағы 

токтың өзара әсеріне негізделген шина пакеті материалындағы 

максималды кернеуді (7.35) және (7.36) формуларға сәйкес табамыз, 

ол мынаған тең 

 

σф =
√3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙2 ∙ (𝑖соқ

(3) )
2
∙ кф ∙ корн ∙ ƞ

𝑎 ∙ λ ∙ W
=  

 

=
√3 ∙ 10−7 ∙ 1,42 ∙ (48 ∙ 103)

2
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1

0,8 ∙ 12 ∙ 12,8 ∙ 10−6
= 6,36 МПа, 

 

мұндағы кф = 1 , өйткені 𝑎 = 0,8 м > 2 ∙ (b + h)  =                       

= 2 ∙ (0,006 + 0,08) = 0,172 м. 

Пакет жолақ өзара әсерінен шина материалында механикалық 

кернеу σж  (7.41)  формуламен табылады  

 

σж = 2 ∙ 10−7 ∙ (
𝑖соқ

n
)
2
∙
𝑙п
2 ∙ кф ∙ ƞп

λ ∙ 𝑎п ∙ Wп
= 



102 
 

=
2 ∙ 10−7 ∙ 0,352 ∙ 0,24 ∙ 1

12 ∙ 12 ∙ 10−3 ∙ 0,48 ∙ 10−6
∙ (
48 ∙ 103

2
)

2

= 49 МПа, 

 

мұндағы кф = 0,24 – форма коэффициенті, 𝑏 ℎ = 6 80 = 0,075⁄⁄  

және (𝑎п − 𝑏) (𝑏 + ℎ) = (12 − 6) (6 + 80)⁄⁄ = 0,07 қатынастардан    

7.9 сурет бойынша анықталған. 

Екі жолақ пакетте шиналарға әсер ететін максималды 

механикалық кернеу тең болады  

 

σмакс = σф + σж = 6,36 + 49 = 55,36 МПа. 

 

Таңдалған шиналар электр динамикалық төзімділік шартын 

қанағаттандырады, өйткені σмакс = 55,36 МПа < σрұқс = 137 МПа. 

6,3 кВ өзіндік мұқтаждар шиналарын бекіту үшін ИО-10-3,75-

IIУ3 тіректік оқшаулатқыштарды қабылдаймыз, 9 5.7 кесте. 

Оқшаулатқыштардың биіктігі Ноқш = 120 мм . Майысудағы 

минималды механикалық бұзылу күші Fбұз = 3750 Н. 

Тіректік оқшаулатқыштарға әсер ететін есептік жүктемесін (7.45) 

формула бойынша анықтаймыз 

 

Fесеп =
√3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ (𝑖соқ

(3)
)
2
∙ кф ∙ корн ∙ 𝛽 ∙ ƞ

𝑎
= 

 

=
√3 ∙ 10−7 ∙ 1,4 ∙ (48 ∙ 103)

2
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1

0,8
= 698,4 Н. 

 

Таңдалған оқшаулатқыштың майысудағы рұқсат етілетін 

жүктемесі (7.48) формулаға сәйкес мынаған тең  

 

Fрұқс = 0,6 ∙ Fбұз ∙
Hесеп

Hесеп + 0,5 ∙ h
, 

 

мұндағы Fбұз  – дайындаушы зауыт берілетін оқшаулатқыш 

майысуына минималды механикалық бұзылу күші, Н; 

Hоқш – оқшаулатқыштың биіктігі, мм; 

H – шина биіктігі, мм. 
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Fрұқс = 0,6 ∙ 3750 ∙
120

120 + 0,5 ∙ 18
= 2093 Н. 

 

Сонымен Fесеп = 698,4 Н < Fрұқс = 2093 Н және ИО-10-3,75-II 

У3 түрі қабылдаған оқшаулатқыш электрдинамикалық беріктілік 

шартын қанағаттаныдырады.  

 

7.5 Ашық тарату құрылғыларының шиналарын және ток 

өткізгіштерін таңдау  

 

7.5.1 Жалпы мағлұматтар 

Ашық тарату құрылғыларда (АТҚ) кернеуі 35 кВ және жоғары 

болғанда болат-алюминий сымдардан жасалған иілгіш шиналар және 

токөткел қолданады. Болат-алюминий сымдардың негізгі 

параметрлері мен сипаттамалары [9, 24] келтірілген. Асылғы иілгіш 

токөткел жалаңаш алюминий сымдардың бір будасынан жасалады. 

Екі алып жүретін болат-алюминий сымдарға асылған және 

шығыршықтың шеңберіне сымдар бекітіледі. ЭҚЕ [24] сәйкесті бұда 

ішіндегі бөлек сымдардың қимасы 500 мм2  және одан жоғары алу 

ұсынылады, себебі бұл жағдайда сымдар саны және токөткелдің құны 

азаяды.  

Иілгіш шиналарды және токөткелдерді таңдау және тексеру 

шарттары 7.11 кестеде келтірілген.  

 

7.11 кесте – Иілгіш шиналарды және токөткелдерді таңдау және 

тексеру шарттары  

Параметрлері Тексеру шарттары 

Үнемділі қимасы (ток өткелдер 

үшін) 
Sесеп, ү = Iесеп, ном Jү⁄  

Ұзақ уақыт рұқсат етілген ток Iесеп ≤ Iрұқс, 

Термиялық төзімділік 

ϑк ≤ ϑрұқс немесе 

 

Sмин = √Вк С⁄ ≤ S 

Электрдинамикалық төзімділік 

Fмакс ≤ Fрұқс  

 

𝑎 − 2 ∙ (s + rр) ≥ 𝑎рұқс, мин  

Тәждеуге тексеру 1,07 ∙ Е ≤ 0,9 ∙ Е0  
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Иілгіш сымдармен бірге АТҚ-ларда кейінгі уақытта қатты 

шиналар бар құралымдар кең қолданады.  

АТҚ-дың қатты шиналардың және оқшаулатқыштардың таңдау 

және тексеру шарттары 7.12 кестеде [26] келтірілген.  

 

7.12 кесте − АТҚ-дың қатты шиналардың және оқшаулатқыштардың 

таңдау және тексеру шарттары  

Параметрлері Таңдау және тексеру шарттары 

Номинал кернеу Uқон ≤ Uном 

Ұзақ уақыт рұқсат етілген ток 

Iмакс = Iес ≤ Iрұқснемесе 

 

ϑ ≤ ϑрұқс  

Термиялық төзімділік 

ϑк ≤ ϑк, рұқснемесе 

 

S ≥ Sмин = √Вк С⁄  

Электрдинамикалық төзімділік 

σмакс ≤ σрұқс 

 

Fесеп ≤ Fрұқс 

Тәждеуге тексеру Емакс ≤ 0,9 ∙ Е0 

 

Қатты шиналарды қолдану АТҚ-дың іргелі және үнемділі 

жайластыру құрау береді. Қатты шиналар сапасында алюминий 

қоспалардан дөңгелек түтікті шиналар қолданылады, олардың 

параметрлері 7.13 кестеде келтірілген.  

 

7.13 кесте – Алюминий қоспалардан жасалған дөңгелек түтікті 

шиналардың көрсеткіштері  

Қоспа-

лардың 

марка-

сы 

Қоспалардың параметрлері 

20оС 

кезде

𝜌, 10−6, 
Ом ∙ м 

Е, 
ГПа 

σт, 

МПа 

σв, 

МПа 

С, 

А ∙ с0,5

мм2
 

100оС 

кездегі

с, 
Дж

м ∙ К
 

25оС 

кездегі 

𝜆, 
Вт

м ∙ К
 

δ, 
кг

м3
 

АДО 0,0290 70 29 59 90 924 218 2710 

АДОМ 0,0290 70 29 59 92 964 218 2710 

АД1Н 0,0300 70 98 98-108 90 964 218 2710 

АДЗ1Т 0,0350 70 59 127 82 924 192 2710 
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7.13 кестенің соңы 

Қоспа-

лардың 

марка-

сы 

Қоспалардың параметрлері 

20оС 

кезде

𝜌, 10−6, 
Ом ∙ м 

Е, 
ГПа 

σт, 

МПа 

σв, 

МПа 

С, 

А ∙ с0,5

мм2
 

100оС 

кездегі

с, 
Дж

м ∙ К
 

25оС 

кездегі 

𝜆, 
Вт

м ∙ К
 

δ, 
кг

м3
 

АДЗ1Т1 0,0325 70 147 196 85 924 192 2710 

АДЗЗТ 0,0430 70 108 177 74 920 142 2700 

АДЗЗТ1 0,0400 70 226 265 77 920 142 2700 

АВТ1 0,0380 70 226 304 73 797 176 2700 

1915Т 0,0517 70 216 353 66 880 154 2700 

 

7.5.2 Ашық тарату құрылғыларының қатты шиналарын 

таңдау және тексеру  

7.5.2.1 Қыздыру шарты бойынша қатты шиналарын таңдау 

және тексеру  

АТҚ-ның жұмыс режімдерінде қыздыру шарты бойынша қатты 

шиналардың таңдауы (7.32) бойынша өткізіледі. Ауа температурасы 

25оС  және атмосфераның қысымы мөлшерленген кезде алюминий 

қоспалардан жасалған түтіктік шиналар үшін ұзақ уақыт рұқсат 

етілген токтың мәндері 7.14 кестеде келтірілген.  

АТҚ-дағы қатты шинаның ұзақты режімдеріндегі рұқсат 

етілген ток белгісіз болса, онда төмендегі формуламен анықталады  

 

Iрұқс = √
(Qкон + Qсәул − Qкүн)

rϑ
,                           (7.50) 

 

мұндағы Qк = 713 ∙ D0,75  – конвекцияға негізделген жылулық 

ағыны, Вт; 

Qсәул = 1061 ∙ 𝜀 ∙ D  – сәулеленуге негізделген 

жылулық ағыны, Вт; 

Qкүн = Ac ∙ D ∙ qc  – күн радиациясында шинамен 

жұтатын жылулық ағыны, Вт; 

D  – шинаның сыртқы диаметрі, м; 

rϑ = 𝜌1 ∙ [1 + 𝛼𝜌 ∙ (ϑ − ϑ1)] S⁄  – ϑ температурасындағы 

шинаның бір метріндегі активті кедергі, Ом; 
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7.14 кесте − 1915Т алюминий қоспадан жасалған шинадағы ұзақ 

уақыт рұқсат етілетін токтың мәні  

Шинаның

диаметрі, 

мм 

Ұзақ уақыт рұқсат етілетін ток, А 

ЖТҚ АТҚ 

Бо-

ял-

ған 

Бо-

ял-

ған 

емес 

Күннің 

радиация-

сын есепке 

алғанда, 

тыныштық 

(V = 0)  

Боялмаған 

шиналар Qкүн 

есепке алғанда, 

желдің 

жылдамдығы V, 

м/с 

Тыныштық 

(V = 0) және 

Q𝑐 = 0 

D d 

Бо-

ял-

ған 

Боял-

ған 

емес 

1 2 5 
Боял-

ған 

Боял-

ған 

емес 

70 64 1090 838 1163 925 1073 1346 1787 1230 1014 

80 74 1238 946 1316 932 1292 1654 2242 1394 1142 

90 80 1786 1342 1876 1314 1538 1997 2738 1988 1622 

100 90 1955 1477 2072 1436 1665 2170 2970 2198 1785 

100 91 1863 1406 1972 1367 1585 2066 2835 2092 1699 

100 94 1531 1156 1669 1124 1303 1698 2331 1720 1397 

120 100 3227 2415 3469 2314 2645 3467 4779 3616 2914 

120 110 2328 1742 2453 1669 1905 2499 3447 2609 2102 

140 120 3746 2381 3936 2637 3623 3912 5412 4191 3356 

150 130 4916 2965 4206 2797 3128 4132 5726 4481 3578 

150 140 2886 2134 3028 2014 2252 2952 4122 3226 2576 

180 170 3440 2512 3586 2336 2566 3415 4755 3826 3031 

180 174 2672 1957 2981 1820 1999 2660 3706 2981 2362 

210 190 5571 4027 5772 3695 3995 5354 7486 6171 4856 

220 200 5806 4206 6461 3843 4135 5555 7779 6461 5072 

250 230 6577 4731 4680 4271 4533 6130 8619 7306 5702 

300 270 9516 6009 9828 6776 6250 8541 12080 10548 8163 

 

𝜀 ≈ 0,1 – алюминийдің қараюы мен қоспаның деңгейі; 

Aкүн = (0,25 ÷ 0,30)  – алюминий және оның қоспаның 

шиналардың күн радиациясын жұту коэффициенті; 

qкүн = (800 ÷ 900) Вт м2⁄  – радиация интенсивтілігі; 

𝜌1 – ϑ1 температурадағы шинаның меншікті кедергісі, Ом; 

S – шина қимасы, м2; 

𝛼𝜌 = (0,0036 ÷ 0,0043)  – алюминий және оның 

қоспалардың меншікті кедергісінің температура коэффициенті, 1/оС. 
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Егер ϑк ≤ ϑк, рұқс  шарты орындалса, онда таңдалған шиналар 

берік деп есептелінеді. Алюминий қоспалар шиналар үшін қызудың 

рұқсат етілген температурасы ϑк, рұқс  техникалық алюминийдағы 

шиналар сияқты 7.15 кестеден [24] алынады.  

 

7.15 кесте – Өткізгіштің қызуының рұқсат етілген температурасы 

Өткізгіштің түрі және заты ϑк, рұқс,
оС 

Мыс шиналар 300 

Алюминий шиналар 200 

Мыс және алюминий талсымы бар қағазды 

сіңдірілген оқшауламалары  кабельдер кернеу дейін кВ: 

1 

6-10 

20-35 

110-220 

 

 

250 

200 

130 

125 

Мыс және алюминий талсымы бар оқшаулама 

сымдар мен кабельдер және оқшауламадан: 

поливинилхлоридті пластика немесе резеңке 

полиэтилен (кернеу 35 кВ дейін кабельдер) 

вулканды полиэтилен (кернеу 35 кВ дейін 

кабельдер) 

 

 

160 

130 

 

250 

Өткізгіштің түрі және заты ϑк, рұқс,
оС 

Мыс оқшауламаған сымдар тартым кезінде,  

Н мм2⁄ : 

20 кем 

20 және жоғары 

 

 

250 

200 

Алюминий оқшауламаған сымдар тартым кезінде,  

Н мм2⁄ : 

10 кем 

10 және жоғары 

Болаталюминий сымдардың алюминий бөлігі  

 

 

200 

160 

200 

 

Алюминий қоспалар түтіктік шинаның соңғы қызу 

температурасы 7.14 суреттегі қисық бойынша анықталады. Қосалқы 

коэффициент мәні А𝜗к  келесі формула бойынша анықталады 

 

А𝜗к = А𝜗н +
Вк

S2
,                                     (7.51) 

мұндағы А𝜗н  – қалыпты жұмыс режіміне сәйкесті шина 
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температурасын 𝜗н  үшін 7.14 суретіндегі қисық бойынша 

анықталады;  

Вк  – шина орнатылған орнындағы ҚТ токтың 

жылулық импульсі, А2 ∙ с; 

S – шинаның қимасы, мм2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шина заты:1 АДО, АДОМ, АД1М, АД1Н; 2 − АД31Т1;  

3 − АД31Т; 4 − АД33Т1; 5 − АД33Т; 6 − АВТ1; 7 − АВТ;                   

8 − 1915Т; 9 − АМ 

 

7.14 сурет – Өткізгіштің қызу температурасын анықтауға 

арналған қисықтар  

 

ҚТ режімнің алдындағы шинаның температурасы ϑб  мына 

формула бойынша анықталады [16]: 

 

ϑб = ϑо + (ϑұз, рұқс − ϑо, мөл) ∙ (Iмакс Iрұқс, ном⁄ )
2
,     (7.52) 

 

мұндағы Iмакс – жүктеменің максималды тогы; 

Iрұқс, ном  – қоршаған ортаның ϑо, мөл = 25оС 

температура кезіндегі шинаға рұқсат етілген тогы; 

ϑұз, рұқс – 70оС тең шиналардың рұқсат етілетін қызу 

ұзақтылығының температурасы; 

ϑо − қоршаған ортаның нақтылы температурасы. 
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Термиялық төзімділік талаптарына сәйкес келетін шинаның 

минималды қимасы (7.34) формуласы бойынша анықталады. 

 

7.5.2.2 Электрдинамикалық төзімділік шарты бойынша 

қатты шиналарын тексеру  

Егер (7.38) шарты орындалса, онда шиналық құралым 

электрдинамикалық төзімділік шартына жауап береді. Алюминий 

қоспалардан жасалған түтіктік шиналар үшін 7.13 кестеде көрсетілген 

рұқсат етілген механикалық кернеу σрұқс = 0,7 ∙ σв  беріктік шегіне 

тең қабылдаған. 

Шинадағы максималды механикалық кернеу мына формуламен 

анықталады  

 

σмакс =
Fмакс ∙ 𝑙 ∙ ƞ

𝜆 ∙ W
= 

 

=
𝛼 ∙ 𝑙2 ∙ кф ∙ корн ∙ 𝑖соқ

2 ∙ ƞ

𝜆 ∙ D · W
,                            (7.53) 

 

мұндағы 𝛼 = √3 ∙ 10−7 Н А2⁄ –үшфазалы ҚТ үшін;  

𝛼 = 2 ∙ 10−7 Н А2⁄  – екіфазалы ҚТ үшін; 

D – фазалар арақашықтығы, м; 

𝑙 – шина құралымның өткін ұзындығы, м; 

ƞ  − 7.8 қисығы бойынша анықталатын динамикалық 

коэффициент; 

𝜆 − 7.7 кестесінен алынатын параметрі; 

W  – түтіктік шинаның көлденең қимасындағы кедергі 

моменті, ол 7.6 кестеде көрсетілген формула бойынша        

анықталады, м3.  

Динамикалық коэффиицентті ƞ  анықтау үшін шиналық 

құралымның өзіндік тербеліс жиілігін (7.37) – формуламен есептеу 

қажет: 

мұндағы r1 – шамаларының өлшеміз функциясы болып табылады 

Cтір ∙ 𝑙
3/(E ∙ J) и Мтір (m ∙ 𝑙)⁄ ; 

Cтір – тірек қаттылығы, ол оқшаулатқыш қаттылығына 

тең Cоқш, Н/м [23]; 

М – келтірілген салмағы, кг. 

1915Т алюминий қоспалардан түтіктік шина параметрі             

7.16 кестеде келтірілген. 
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7.16 кесте – 1915Т алюминий қоспалардан жасалған түтіктің 

шиналардың параметрлері  

Шинаның 

диаметрі, мм 
Параметрлері 

D d S,мм2 
J ∙ 10−8, 

м4 

W ∙ 10−6, 

м3 
mш, кг м⁄  

70 64 631,46 35,504 10,144 1,705 

80 74 725,70 53,865 13,470 1,960 

90 80 1335,18 121,000 26,890 3,605 

100 90 1492,26 168,811 33,762 4,029 

100 91 1350,10 154,257 30,851 3,645 

100 94 914,20 107,625 21,525 2,468 

120 100 3455,75 527,002 87,834 9,331 

120 110 1806,41 299,187 49,865 4,877 

140 120 4084,07 867,864 123,981 11,027 

150 130 4398,23 1083,060 144,408 11,875 

150 140 2277,65 599,307 79,908 6,150 

180 170 2748,89 1053,170 117,019 7,422 

180 174 1668,18 653,469 72,608 4,504 

210 190 6283,18 3149,440 299,947 16,964 

220 200 6597,34 3645,030 331,366 17,813 

250 230 7539,82 5438,090 435,047 20,358 

300 270 13430,30 13673,700 911,581 36,262 

 

Шиналық тірек қаттылығын Cтір  [26] сәйкес төмендегі 

формулада анықтауға болады: 

 

Cтір =
Cоқш, 1 ∙ Hоқш, 1

3

(Hоқш, 1 + Hоқш, 2)
3
∙ [γ + (1 − γ) ∙ 𝑧3]

,            (7.54) 

 

мұндағы Cоқш, 1  – шиналық тіректің жоғарғы 

оқшаулатқышының қаттылығы, Н/м; 

Hоқш, 1, Hоқш, 2  − шиналық тіректің сәйкесінше 

жоғары және төменгі ярустарындағы биіктік, м; 

γ, z  – формулалар бойынша анықталатын 

коэффициенттер 
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γ =
Соқш, 1 ∙ Ноқш, 1

3

Соқш, 2 ∙ Ноқш, 2
3

,                                   (7.55) 

 

z =
Ноқш, 1

Ноқш, 1 + Ноқш, 2,
                                (7.56) 

 

мұндағы Соқш, 2 – шиналық тіректің төменгі оқшаулатқышының 

қаттылығы, Н/м. 

[23, 26] сәйкесті Мтір  келтірілген салмағын төмендегі 

формуламен анықтаймыз 

 

Мтір =
Стір

(2 ∙ π ∙ 𝑓тір)
2
,                             (7.57) 

 

мұндағы 𝑓тір  − тіректің өзіндік тербеліс жиілігі, Гц, ол 

оқшаулатқыш тербелісінің жиілігіне тең етіп қабылданады               

7.17 кестеден немесе [26] сәйкес формуламен  анықталады  

 

𝑓тір =
rтір
2

2 ∙ π
∙ √

Стір

3 · Моқ
,                                (7.58) 

 

мұндағы rтір  – γ = Мбас Моқ⁄  − коэффициентінен тәуелді 

тіректің өзіндік жиілігінің параметрі және ол 7.15 суретіндегі 

келтірілген қисық бойынша анықталады; 

Моқ  – оқтаманың салмағы, кг, ол қатты 

оқшаулағыштар мен оқшауламалық тіректер үшін оқшаулатқыш 

салмағына Моқш  тең. Егер оқшаулатқыш биік созылмалы 

колоннасында болса, онда оқтама салмағы колонна салмағына Мкол 

тең етіп алынады; 

Мбас – тіректің басындағы шоғырланған салмағы, кг. 

Оқшаулатқыштармен қатты табаны бар оқшауламалы тіректер үшін 

бұл салмағы нөлге тең деп алынады. Бұл жағдайда оқшаулатқыш биік 

созылмалы колоннада орнатылса Моқ, онда оқшаулатқыш салмағына 

тең деп қабыданады.  

Бірдей n оқшаулатқыштардың тұратын құрама тіректің 

қаттылығы [26] сәйкес төмендегі формуладан анықталады  
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Cтір = Соқш n3⁄ ,                                  (7.59) 

 

мұндағы Соқш – бір оқшаулатқыштың қаттылығы, H/м; 

n – тіректегі элементтер саны. 

 

7.17 кесте – Тіректік оқшаулатқыштың өзіндік тербеліс жиілігі және 

қаттылығы  

Тірек 

оқшауламасының 

түрі 

Соқш, 

кН/м 

𝑓оқш, 

Гц 

Тірек 

оқшауламысының 

түрі 

Соқш, 

кН/м 

𝑓оқш, 

Гц 

ОНШ-35-2000 7100 - КО-110-1250 1250 - 

3хОНШ-35-2000 290 15 ОНС-110-2000 2210 32 

ИОС-110-600 1100 28    

 

 
 

7.15 сурет – Тірек жиілігі параметрінің γ  коэффициентіне 

тәуелділігі  

 

Тіректік оқшаулатқыштардағы қатты бекітілген шиналарда және 

тіректік оқшаулатқыштардағы шарнирлі бекітілген шиналардағы 

r1 −ді анықтау үшін қисықтар [23]-де және 7.16 суретінде келтірілген.  

Шиналық құралым тіректік оқшаулатқыштарға әсер ететін 

максималды жүктемесі Fмакс (7.45) формуламен есептеледі. 

Бірлік оқшаулатқыштардағы рұқсат етілетін жүктеме ЭҚЕ-не 

сәйкес минималды бұзылу күшінің 60%-ін құрайды.  

 

Fрұқс = 0,6 ∙ Fбұз,                                (7.60) 

 

ал жұп оқшаулатқыштарда – тірек оқшаулатқыштардың қосымша 

күштік бұзуынан 50% болып табылады: 



113 
 

Fрұқс = 0,5 ∙ Fбұз, Σ,                                   (7.61) 

 

мұндағы Fбұз, Σ  – жұп оқшаулатқыштардың жиынтық бұзу 

күшейтуі.  

 

 
 

а – шиналық құралым тірекке қатты бекітуде өзіндік тербеліс 

жиілігінің көрсеткіштерін r1 анықтау қисығы; 

б – шиналық құралым тірекке шарнирлі бекітуде өзіндік тербеліс 

жиілігінің көрсеткіштерін r1 анықтау қисығы 

 

7.16 сурет – Шиналық құралым өзіндік тербеліс жиілігінің 

көрсеткіштерін r1 анықтау үшін келтірілген қисықтар  

 

Тіректік оқшаулатқыштардың минималды бұзулу жүктемелері 

7.18 кестеде келтірілген.  

Көп қабатты оқшауланған тіректердің бұзулы және рұқсат 

етілетін бүгетің жүктемелері тіректің ең орнықсыз қабатындағы 
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қирататын және рұқсат етілетін жүктемелеріне тең [26]. 

 

7.18 кесте – Тіректік оқшаулатқыш көрсеткіштері 

Оқшаулатқыш-

тың түрі 
Uном, кВ Fбұз, мин, Н 

Салма-

ғы  

m, кг 

Мөлшерлері, 

мм 

Ноқш hфл 

ОНШ-35-2000 35 20000 41,5 400 - 

ОНСУ-40/1000 40 10000 39,0 500 67 

ИОС-110-400 110 4000 61,0 1050 85 

КО-110-1500 110 15000 106,2 1100 107 

КО-110-2000 110 20000 106,2 1100 107 

КО-110-1250 110 12500 83,2 1100 107 

ИОС-110-600 110 6000 71,0 1100 94 

ОНС-110-1600 110 16000 94,3 1100 107 

ОНС-110-2000 110 20000 94,3 1100 107 

ИШО-500-1000 500 10000 - 4954 - 

 

Қабаттардың бұзатын жүктемелері мына формула бойынша 

белгілінеді   

 

Fбұз =
Fбұз, оқш, 𝑖 ∙ h𝑖

H𝑖
,                             (7.62) 

 

мұндағы Fбұз, оқш, 𝑖  − қабаттағы оқшаулатқыштың бұзулу 

жүктмесі; 

h𝑖  – оқшаулатқыштың қауіпті қимасынан сол 

оқшаулатқыш төбесіне дейінгі қашықтық (7.17 сурет); 

H𝑖  – оқшаулатқыш ярустың қауіпті қимасынан 

шинаның көлденең қимасының ауырлық кіндігіне дейін аралық    

(7.17 сурет). 

Тіректің оқшаулатқыштарының фарфор денесінің қауіпті қимасы 

төменгі фланцтердің қасында орналасады. Тіректік 

оқшаулатқыштардың көрсеткіштері 7.18 кестеде, шиналық тіректердің 

көрсеткіштері 7.19 кестеде келтірілген.  

 

7.5.2.3 Тәждеу шарттары бойынша АТҚ – ның қатты 

шиналарын таңдау  

Түтіктік шиналарды тәждеу жағдайларда тексеру, шиналық құралым 

өткізгішін немесе бірлік шинасының диаметрін және олардың 

арақашықтығын анықтау болып табылады, мұнда шина бетіндегі  
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7.17 сурет – АТҚ-ның оқшауланған тіректері 

 

7.19 кесте – Шиналық тіректердің көрсеткіштері 

Шина-

лық 

тіректің 

түрі 

Оқшаулатқыштар 

Uном, 

кВ 

Салма- 

ғы 

Моқш,  

кг 

Fбұз, 𝛴, Н 

салынған 

түрі саны 

Тірек-

тің 

басына 

Шина-

ның  

өсіне 

3ОНШ-

35-2000 
ОНШ-35-2000 3 110 124,5 3840 3470 

4ОНШ-

35-2000 
ОНШ-35-2000 4 150 166,0 2730 2540 

5ОНШ-

35-2000 
ОНШ-35-2000 5 220 207,5 2120 2000 

ШО-110-

У1 
ИОС-110/600У1 1 110 75,0 6000 5430 

ШО-

110У-У1 

ОНСУ-40/1000У1 1 
110 125,0 8310 7760 

КО-110/1250У1 1 

ШО-150-

У1 

ОНСУ-40/1000У1 1 
150 125,0 8310 7760 

КО-110/1250 У1 1 

ШО-

150У-У1 

ИОС-110/600У1 1 
150 152,0 5930 5430 

КО-110/1250У1 1 
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7.19 кестенің соңы 

Шина-

лық 

тіректің 

түрі 

Оқшаулатқыштар 

Uном, 

кВ 

Салма- 

ғы 

Моқш,  

кг 

Fбұз, 𝛴, Н 

салынған 

түрі саны 

Тірек-

тің 

басына 

Шина-

ның  

өсіне 

ШО-220-

У1 

ИОС-110/600У1 1 
220 152,0 5930 5430 

КО-110/1250У1 1 

ШО-

220У-У1 

ИОС-110/600У1 1 

220 267,0 5930 5430 КО-110/1250У1 1 

ОНС-110/2000У1 1 

ШО-

330М-У1 

ИОС-110/600У1 1 

330 309,0 5930 5430 КО-110/1250У1 1 

ОНС-110/2000У1 1 

ШО-

500М-У1 
ИОС-110/600У1 12 500 1150,0 - - 

ШО-750-

У1 
ИОС-110/600У1 18 750 1600,0 - - 

 

электр өрісінің кернеулігіне Емакс  бастапқы шектік кернеуліліктен 

Е0 аз болуы керек [26]. 

Сонымен, шиналарда тәждеу пайда болмау үшін, келесі шарт 

орындалу керек  

 

Емакс ≤ 0,9 ∙ Е0.                                  (7.63) 
 

Цилиндрлік өткізгіштің жатық үстінде электр өрісінің бастапқы 

шектік кернеулігі Е0 формуласы бойынша анықталады:  

 

Е0 = 24,5 ∙ δ ∙ (1 +
0,65

(δ ∙ r0)
0,38

),                   (7.64) 

 

мұндағы r0 – өткізгіштің радиусы, см; 

δ = 0,00289 ∙ ρа (273 + ϑа)⁄  – айналадағы ауаның қысымы 

ра және температураға ϑа  сәйкес ауаның салыстырмалы тығыздығы. 

Ауаның физикалық қасиеттері 7.20 кестеде келтірілген. 

Жеке шиналардың орташа фаза үшін электр өрісінің максималды 

кернеулігі көлденең орнатылғанда мына формуласы бойынша 
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белгіленеді: 
 

Емакс =
к ∙ 0,816 ∙ U

r0 ∙ ln
Dорт

r0

,                                 (7.65) 

 

мұндағы U – орташа эксплуатациялық кернеудің әсерлік мәніне 

тең сызықтық кернеу, кВ; 

Dорт = 1,26 ∙ D – көлденең орнатылғанда, фазалардың 

өткізгіштерінің арасындағы орташа геометриялық аралығы, см; 

к – шекті фазалардың мәндеріне қарай ортадағы 

шинаның электр өрістің кернеулігінің және жұмыс сыйымдылғының 

мәндерінің үлкейгенін есепке алатын коэффициент, оның мәндері 

1,031,05 шектерде жатады.  

Дөнгелек шина үшін (7.63) шарты орындалса [14], егер 
 

D ≥ Dрұқс.                                       (7.66) 
 

7.20 кесте – ра = 1,013 ∙ 105 Па кезде құрғақ ауаның физикалық 

қасиеттері  

Температура 

ϑа,
    оС 

Тығыздық 

ρа, кг м3⁄  

Жылулық 

өткізгіштің 

коэффициенті 

𝜆а ∙ 10
2, Вт м ∙о⁄ С 

Жабысқақтық 

коэффициенті 

ʋа ∙ 10
6, м2 с⁄  

-50 1,584 2,04 9,23 

-40 1,515 2,12 10,04 

-30 1,453 2,20 10,80 

-20 1,395 2,28 11,61 

-10 1,342 2,36 12,43 

0 1,293 2,44 13,28 

10 1,247 2,15 14,16 

20 1,205 2,59 15,06 

30 1,165 2,67 16,00 

40 1,128 2,76 16,96 

50 1,093 2,83 17,95 

 

мұндағы D – шинаның сыртқы диаметрі; 

Dрұқс  – ( ρа = 1,013 ∙ 10
5  Па, ϑа =  20

о С) қалыпты 

атмосфералық шарттар кезінде 7.21 кестеде келтірілген мәндер 

тәждеу шарты бойынша шинаның минималды рұқсат етілген 
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диаметрі. 

 

7.21 кесте – Тәждеу шарты бойынша шинаның минималды рұқсат 

етілген диаметрі   

U, кВ 110 220 330 500 750 1150 

Dрұқс, 

мм 
9 24 36 55 84 140 

 

Өткізгіштер тарамдау үшін, 7.18 сурет электр өрістің максималды 

кернеулігі мына формула бойынша анықталады: 

 

Емакс =
к ∙ кк ∙ 0,816 ∙ U

r0 ∙ n ∙ ln
Dорт

rб

,                            (7.67) 

 

мұндағы n – фазадағы өткізгіштер саны; 

rб – тарамдау шинаның баламалы радиусы, см; 

кк – құрастыратын өткізгіштің үстіндегі фазаның басқа 

өткізгіштерінің әсерлігімен электр өрістің күшейту коэффициенті; 

к  – үшфазалы құралым орташа жұмыс 

сыйымдылығынан тәуелді коэффициент және тарамдау өткізгіштер 

үшін 1,07 мәніне тең. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.18 сурет – Тарамдау түтіктік шинамен шиналық құралымы 

 

Тарамдау фазаның өткізгіштері тең қабырғалы үшбұрыштың 

бастарында орналасқан кезінде 7.18 сурет балама радиус мына 

формуламен есептеледі: 

 

rб = √n ∙ r0 ∙ rт
n − 1n

,                              (7.68) 
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мұндағы rт = Dт (2 ∙ sin(π n⁄ ))⁄ ; 

Dт  – тарамдау фазаның өткізгіштерінің өстері 

арасындағы аралық. 

Тарамдау фазаның өткізгіштері тең қабырғалы үшбұрыштың 

бастарында орналасқанда, электр өрістің күшейту коэффициенті мына 

формула бойынша анықталады: 

 

кк = 1 + (n − 1) ∙
r0
rт
.                             (7.69) 

 

Екі цилиндрлі өткізгіштіктерден құралған тарамдау шина үшін 

электр өрістің күшейту коэффициенті мына формуламен анықталады: 

 

кк = 2 +
2 ∙ r0
Dт + r0

−
2 ∙ r0
S1 + r0

−
2 ∙ r0

Dт + r0 − S1
+

1

S2 + r0
+ 

 

+
1

Dp + r0 − S2
,                                     (7.70) 

 

мұндағы S1 = r0
2 Dт⁄ ;    S2 = r0

2 (Dт − S1)⁄ . 

 

Шиналар арасындағы жарықтағы аралық А, 7.18 сурет, ЭҚЕ 

талаптарына сәйкес [24] есептерде минималды рұқсат етілетін 

аралықтарға тең алынады, олардың мәндері 7.22 кестеде келтірілген.  

 

7.22 кесте – Шиналар арасындағы жарықтағы аралық 

Кернеу U, кВ 35 110 150 220 330 500 

Аралығы A, мм 440 1000 1400 2000 2800 4200 

 

7.5.2.4 Рұқсат етілген майысу бойынша қатты шиналарды 

тексеру 

Таңдалған шиналар өз салмағынан және көктайғақтан рұқсат 

етілген майысу бойынша тексеру қажетті [14]. 

Шинаның өз салмағынан ең үлкен статикалық майысу  

 

уст, макс 1 ≤ уст, рұқс1 = 1 ∙ 10−2 ∙ 𝑙,                (7.71) 

 

мұндағы 𝑙 – шинаның өткін ұзындығы. 

Көктайғақ кезінде АТҚ шинаның максималды майысуы  
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уст, макс 2 ≤ уст, рұқс 2 = 1,25 ∙ 10−2 ∙ 𝑙.              (7.72) 

 

Өз салмағы себебімен шинаның максималды майысуы келесі 

формула бойынша анықталады  
 

уст, макс 1 =
mш ∙ g ∙ 𝑙

сш
,                            (7.73) 

 

мұндағы mш – бірлік ұзындығына шинаның салмағы, кг м⁄ ; 

g = 9,81 – ерін құлауның жылдамдығы, м с2⁄ ; 

сш  – шинаның қаттылығы, Н м⁄ , шина бекіту әдісімен 

байланысты, 7.23 кестеде және [14] келтірілген формулалар бойынша 

анықталады. 

 

7.23 кесте – Әртүрлі өткін сұлбалар кезінде шинаның қаттылығын 

есептеу үшін формулалар 

Шина өткіннің есептік сұлбасы  Есептеу үшін формулалар сш 

 

76,8 ∙ E ∙ J

𝑙3
 

 

185 ∙ E ∙ J

𝑙3
 

 

384 ∙ E ∙ J

𝑙3
 

 

Көктайғақ кезінде шинаның максималды статикалық 

майысуы  уст, макс 2, формула бойынша анықталады  

 

уст, макс 2 =
(mш +mг) ∙ g ∙ 𝑙

сш
,                           (7.74) 

 

мұндағы mг  – ұзындық бірлігіне көктайғақ қалдықтардың 

салмағы. 

Дөнгелек қимасы бар шиналар үшін ұзындық бірлігіне көктайғақ 

қалдықтардың салмағы формула бойынша анықталады 

mк = π ∙ 𝜌к ∙ (D ∙ bе + bе
2) ∙ 10−6,                   (7.75) 

 

мұндағы 𝜌к = 900 кг м3⁄  – көктайғақтың қалыпты тығыздығы  
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bе – көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы, мм. 

Көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы формула бойынша 

анықталады 
 

bе = bк ∙ кк ∙ кd,                                    (7.76) 
 

мұндағы bк  – жер беті үстінен 10 м биіктігіне көктайғақ 

қабырғаның нормативті қалыңдығы, мм, онын мәні ЭҚЕ-да [24] және 

7.24 кестеде келтірілген; 

кк  –жер беті үстінен шина салу биіктігі бойынша 

көктайғақтың қабырға қалыңдығын өзгеру есепке алатын 

коэффициенті, 7.19 сурет; 

кd  – шина диаметрінен байланысты көктайғақ 

қабырғаның қалыңдығың өзгеруің bк  есепке алатын коэффициенті, 

7.25 кесте. 

 

7.24 кесте – Жер беті үстінен 10 м биіктігі үшін, bк 

Көктайғақ бойынша 

ауданы 

Көктайғақ қабырғаның нормативті 

қалыңдығы, мм 

10 жылда 1 рет  25 жылда  1 рет  

II 10 15 

III 15 20 

IV 20 25 

V(1) 25 30 

V(2) 30 35 

V(3) 35 40 

V(4) 40 45 

V(5) 45 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.19 сурет – кк коэффициенті анықтау үшін қисығы  
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7.25 кесте – кd коэффициент мәні 

Шина диаметрі D, мм 30 50 
70 және 

астам 

кd коэффициент  0,8 0,7 0,6 

 

7.5.3 Жабық тарату құрылғының қатты шинасын тексеру 

және таңдау мысалдары  

 

7.4 мысал. АТҚ – 220 кВ қатты шиналарды таңдау. 220 кВ 

шиналарға қуаты 300 МВт үш блок және 3АОДЦТН-167000/500/220 

түрі байланыс автотрансформаторы қосылған. 

Автотрансформатордың рұқсат етілетін асқын жүктеме коэффициенті 

1,25 тең. Та = 0,2 с, 𝑡аж = 0,5 с, Iп0 = 30 кА, АТҚ-ның ішіндегі ауа 

температурасы 𝜗о = 30
о С. Көктайғақтың қабырға қалыңдығы 

бойынша АТҚ үшінші ауданда құрылады. 

Жинақтауыш шиналар таңдау үшін блоктык 

трансформаторлардың және байланыс автотрансформаторлардың 

қалыпты және қыздыру режімнің токтарын анықтаймыз.  

Блоктык трансформаторы үшін 

 

Iном =
Sг, ном

√3 ∙ Uном
=
353 ∙ 103

√3 ∙ 220
= 926,4 А, 

 

Iмакс =
Sг, ном

√3 ∙ Uном ∙ 0,95
=

353 ∙ 103

√3 ∙ 220 ∙ 0,95
= 975,2 А. 

 

Байланыс автотрансформаторы үшін 

 

Iном =
Sт, ном

√3 ∙ Uном
=
3 ∙ 167000

√3 ∙ 220
= 1314,8 А, 

 

Iмакс =
1,25 ∙ Sт, ном

√3 ∙ Uном
=
1,25 ∙ 3 ∙ 167000

√3 ∙ 220
= 1643,5 А. 

 

Жинақтауыш шиналарды ең қуатты қосындысының тогы 

бойынша таңдаймыз, яғни Iмакс = 1643,5 А.  
7.14 кестеден 1915Т алюминий қоспалардан жасалған ішкі 

диаметрі d = 110 мм, сыртқы диаметрі D = 120 мм жел жоқта күннің 

радиациясын есепке алып ұзақ уақыт рұқсат етілген тогы          
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Iрұқс = 1669 А  цилиндрлі шиналарды аламыз. (7.32) шарт 

орындалады, себебі Iмакс = 1643,5 А < Iрұқс = 1669 А. 

Шинаның басты температурасы 𝜗б = 70о С  тең алып түтіктік 

шиналарды термиялық төзімділікке тексереміз. 8 қисық бойынша  

7.14 сурет 𝜗б = 70о С үшін А𝜗б = 0,275 ∙ 10
4А2 ∙ с/мм4 анықтаймыз.  

Түтіктік шинаның соңғы температурасын анықтау үшін (7.51) 

формула бойынша А𝜗а  көмекші коэффициентінің мәнің анықтаймыз  

 

А𝜗а = А𝜗б +
Вк

S2
= А𝜗б +

Iп0
2 ∙ (Та + 𝑡аж)

S2
, 

 

мұндағы 

 

S =
π ∙ (D2 − d2)

4
=
3,14 ∙ (1202 − 1102)

4
= 1805,5 мм2. 

 

А𝜗а = 0,275 ∙ 10
4  +

302 ∙ 106 ∙ (0,2 + 0,5)

1805,52
= 0,294 ∙ 104А2 ∙

с

мм4
. 

 

8 қисық бойынша 7.14 сурет, 𝜗к = 75о С  мәні үшін                  

А𝜗а = 0,294 ∙ 104А2 соңғы температурасын анықтаймыз. 

𝜗а = 75о С < 𝜗а, рұқс = 200о С , болғандықтан шиналар 

термиялық төзімді болып табылады. 

1915Т қоспалардан жасалған шиналардың термиялық төзімділік 

шарты бойынша шинаның минималды қимасы (7.34) сәйкес тең 

 

Sмин =
√Вк

С
=

√Iп0
2 ∙ (Та + tаж)

С
, 

 

мұндағы С = 66 А ∙ с0,5/мм2  – 7.3 кестеден 1915Т алюминий 

қоспалар үшін. 

Sмин =

√302 ∙ 106 ∙ (0,2 + 0,5)

66
= 380 мм2. 

 

Sмин = 380 мм
2 < S = 1805,5 мм2 , болғандықтан шиналар 
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термиялық төзімді болып табылады. 

Таңдалған шиналарды электрдинамикалық төзімділік шарты 

бойынша тексереміз. Шина құралым өткін ұзындығын 𝑙 = 6 м  және 

фазалардың аралығы D = 2 м тең деп аламыз. Оқшаулайтын тірек 

ретінде түрі ШО-220-У1 шиналық тіректі аламыз, ол 7.19 кесте 

бойынша екі таяныш оқтамалық оқшаулатқыштардан құрылады: 

оқшаулатқыш негізінде КО-110/1250 У1 типті, ал басына              

ИОС-110/600 типті оқшаулатқыш. 

Түтіктік шинаның 7.6 кестеге сәйкес инерция моменті формула 

бойынша анықталады  
 

J =
π ∙ (D4 − d4)

64
=
3,14 ∙ (1204 − 1104) ∙ 10−12

64
= 

 

= 299,04 ∙ 10−8 м4. 
 

7.6 кестеге сәйкес түтіктік шина кедергісінің моменті келесі 

формуламен анықталады 
 

W =
π ∙ (D4 − d4)

32 ∙ D
=
3,14 ∙ (1204 − 1104) ∙ 10−12

32 ∙ 120 ∙ 10−3
= 

 

= 49,84 ∙ 10−6м3. 
 

Шинадағы максималды механикалық кернеуді анықтау үшін,  

алдымен (7.37) формула бойынша шиналық құралымның өздік 

тербелуінің бірінші жиілігін есептеу керек  
 

𝑓1 =
r1
2

2 ∙ π ∙ 𝑙2
∙ √
E ∙ J

m
, 

 

мұндағы r1  − Cтір ∙ 𝑙
3/(E ∙ J)  және Мтір (m ∙ 𝑙)⁄  өлшем емес 

шаманың функциясы; 

Cтір  – тіректің қаттылығы, қайсысы Cоқш 

оқшаулатқыштың қаттылығына тең болады, Н/м [23]; 

Мтір – келтірілген салмағы, кг. 

7.16 суретте келтірілген қисықтар бойынша r1  параметрін 

анықтау үшін (7.57) формуласына сәйкес Мтір  тіректің келтірілген 
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салмағын анықтаймыз 
 

Мтір =
Стір

(2 ∙ π ∙ 𝑓тір)
2
, 

 

мұндағы 𝑓тір −  (7.58) формула бойынша тіректің өзіндік 

тербеліс жиілігі анықталады, Гц 
 

𝑓тір =
rтір
2

2 ∙ π
∙ √

Стір

3 ·Моқ
, 

 

мұндағы rтір  – γ = Мбас Моқ⁄  коэффициентен тәуелді тіректің 

өзідік тербеліс жиілік параметры және 7.15 суретте келтірілген 

қисықтар бойынша анықталады; 

Моқ – оқтаушы салмағы, кг; 

Мбас – тіректің басына жинатылған салмағы, кг. 

(7.54) формула бойынша Стір тіректің қаттылығы есептелінеді  

 

Cтір =
Cоқш, 1 ∙ Hоқш, 1

3

(Hоқш, 1 + Hоқш, 2)
3
∙ [γ + (1 − γ) ∙ 𝑧3]

, 

 

мұндағы Cоқш, 1  – шина тіректің оқшаулатқыш басындағы 

қаттылығы, Н/м; 

Hоқш, 1, Hоқш, 2  − шина тіректің жоғарғы және 

төменгі қабаттар сәйкесті биіктігі, м; 

γ, z  – (7.55) және (7.56) формулалар бойынша 

коэффициенттер анықталады  

 

γ =
Соқш, 1 ∙ Ноқш, 1

3

Соқш, 2 ∙ Ноқш, 2
3

,       z =
Ноқш, 1

Ноқш, 1 + Ноқш, 2
, 

 

мұндағы Соқш, 2  – шина тіректің төменгі оқшаулатқыштың 

қаттылығы, Н/м. 

Қабылдаған ИОС-110/600 У1 түрі жоғарғы оқшаулатқыш үшін 

7.17 және 7.18 кестелер бойынша Соқш, 1 = 1100 кН м,⁄        
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Ноқш, 1 = 1100 мм аламыз. 

КО-110-1250У1 төменгі оқшаулатқыш үшін 7.17 және 7.18 

кестелер бойынша Соқш, 2 = 1250 кН м,⁄  Ноқш, 2 = 1100 мм  

аламыз. 

 

𝛾 =
1100 ∙ 11003

1250 ∙ 11003
= 0,88,       z =

1100

1100 + 1100
= 0,5. 

 

Стір тіректің қаттылығы тең 

 

Cтір =
1100 ∙ 11003

(1100 + 1100)3 ∙ [0,88 + (1 − 0,88) ∙ 0,53]
= 153,63 кН м.⁄  

 

Шина құралымның көрсеткішін анықтаймыз  

 

Cтір ∙ 𝑙
3

E ∙ J
=

153630 ∙ 63

70 ∙ 109 ∙ 299,04 ∙ 10−8
= 158,53. 

 

Қатты табанда бекітілген оқшаулайтын тіректі қабылдаймыз. 

Сондықтан оқтаманың салмағы Моқ  оқшаулайтын тіректің салмағы 

Моқш-на тең деп аламыз, ал ол 7.19 кестеге сәйкес 152 кг тең, тіректің 

басындағы келтірілген Мбастең нолге.  

Сонымен, 𝛾 = Ма Мст⁄ = 0  болғандықтан 7.15 суреттің қисығы 

бойынша rтір = 1,875. 

𝑓тір =
1,8752

2 ∙ 3,14
∙ √
153630

3 · 152
= 10,28 Гц, 

 

Мтір =
153630

(2 ∙ 3,14 ∙ 10,28)2
= 36,86 кг. 

 

Шина құралымның көрсеткішін анықтаймыз 

 
Моп
m ∙ 𝑙

=
36,86

5 ∙ 6
= 1,23, 

 

мұндағы m = δ ∙ S = 2770 ∙ 1805,5 ∙ 10−6 = 5кг м.⁄  
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7.16 суреттегі қисықтар бойынша есептелген 

Cтір ∙ 𝑙
3 (E ∙ J) = 158,53⁄  және Мтір (m ∙ 𝑙) = 1,23⁄  мәндері үшін r1 =

2,7 тең екенің табамыз.  

Шина құралымның өздік тербелістің бірінші жиілігі тең  

 

𝑓1 =
2,72

2 ∙ 3,14 ∙ 62
∙ √
70 ∙ 109 ∙ 299,04 ∙ 10−8

5
= 6,6 Гц. 

 

7.5 суреттің 1 қисығы бойынша 𝑓1 𝑓ж⁄ = 6,6 50⁄ = 0,132  үшін 

үшфазалы ҚТ кезде ƞ = 0,63  динамикалық коэффициент белгілейміз. 

(7.53) формула бойынша шина материалда максималды механикалық 

күшті анықтаймыз  
 

σмакс =
𝛼 ∙ 𝑙2 ∙ кф ∙ корн ∙ 𝑖соқ

2 ∙ ƞ

𝜆 ∙ D · W
, 

 

мұндағы 𝛼 = √3 ∙ 10−7 Н А2⁄ –үшфазалы ҚТ үшін;  

D – фаза арасындағы қашықтық, м; 

𝑙 – шина құралымның өткін ұзындығы, м; 

ƞ  − 7.8 суреттің қисығы бойынша анықталатын 

динамикалық коэффициенті; 

𝜆 – 7.7 кестеден алынатын көрсеткіші. 

 

𝑖соқ = ксоқ ∙ √2 ∙ Iп0 = 1,75 ∙ √2 ∙ 30 = 74,25 кА. 

 

𝜆=10 үш және одан көп өткіндердегі шиналық құралымы үшін 

көрстекіші , 7.7 кесте. 

 

𝜎макс =
√3 ∙ 10−7 ∙ 62 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 742502 ∙ 0,63

10 ∙ 2 ∙ 49,84 ∙ 10−6
= 21,73 МПа, 

 

Рұқсат етілетін 𝜎рұқс = 247 МПа едәуір аз. 

Сонымен бірге, таңдалған шиналар механикалық беріктік 

бойынша өтеді.  

Шина құралымның тіректік оқшаулатқышқа әсер ететін Fесеп 

есептеу жүктемесін (7.45) формула бойынша анықтаймыз  
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Fесеп = β ∙ Fмакс ∙ ƞ =
β ∙ √3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ кф ∙ корн ∙ 𝑖соқ

2 ∙ ƞ

D
, 

 

мұндағы β = 1,13  – үш және одан көп өткіндердегі шина 

құралымы үшін, 7.7 кесте. 

 

Fесеп =
β ∙ √3 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ кф ∙ корн ∙ 𝑖соқ

2 ∙ ƞ

D
= 

 

=
1,13 ∙ √3 ∙ 10−7 ∙ 6 ∙ 742502 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,63

2
= 2039,4 Н. 

 

(7.61) сәйкес қабылдаған ШО-220-У1 шиналық тірек үшін рұқсат 

етілетін жүктеме тең болады  

 

Fрұқс = 0,5 ∙ Fбұз, Σ, 

 

мұндағы Fбұз, Σ = 5930 Н , ШО-220-У1 шиналық тірек үшін,   

7.19 кестеге сәйкес. 

 

Fрұқс = 0,5 ∙ 5930 = 2965 Н. 

 

Fрұқс = 2965 Н > Fесеп = 2039,4 Н  болғандықтан таңдалған 

тірек механикалық берікті. 

Таңдалған шиналарды (7.63) бойынша тәждеу жағдайларға 

тексереміз 

Емакс ≤ 0,9 ∙ Е0, 

 

мұндағы Е0  – цилиндрлік өткізгіштік үстінде электрлік өрісінің 

бастапқы шектік кернеулігі, кВ см⁄ ; 

Емакс – электр өрісінің максималды кернеулігі,кВ см⁄ . 

Цилиндрлік өткізгіштік үстінде электрлік өрісінің бастапқы 

шектік кернеулігі Е0 (7.64) формуласына сәйкесті  

 

Е0 = 24,5 ∙ δ ∙ [1 +
0,65

(δ ∙ r0)
0,38

], 
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мұндағы r0 = D 2⁄  – өткізгіштің радиусы, см; 

δ = 0,00289 ∙ ρа (273 + ϑа)⁄  – айналадағы ауаның 

қысымы ра  және температураға ϑа  сәйкес ауаның салыстырмалы 

тығыздығы. Ауаның физикалық қасиеттері 7.20 кестеде келтірілген.  

 

δ =
0,00289 ∙ ρа
273 + ϑа

=  
0,00289 ∙ 1,013 ∙ 105

273 + 30
= 0,966, 

 

Е0 = 24,5 ∙ 0,966 ∙ [1 +
0,65

(0,966 ∙
12

2
)
0,38

] = 31,57 кВ см.⁄  

 

Жеке шиналардың орташа фаза үшін электр өрістің максималды 

кернеулігі көлденең орнатылғанда (7.65) формула бойынша сәйкесті 

болады  

 

Емакс =
к ∙ 0,816 ∙ U

r0 ∙ ln
Dорт

r0

, 

 

мұндағы U – орташа эксплуатациялық кернеудің әсерлік мәніне 

тең сызықты кернеу, кВ; 

Dорт = 1,26 ∙ D – көлденең орнатылғанда, фазалардың 

өткізгіштерінің арасындағы орташа геометриялық аралығы, см; 

к – шекті фазалардың мәндеріне қарай ортадағы 

шинаның электр өрістің кернеулігінің және жұмыс сыйымдылығының 

мәндерінің үлкейгенін есепке алатын коэффициент, оның мәндері 

1,031, шектерде жатады.  

 

Емакс =
1,05 ∙ 0,816 ∙ 230

6 ∙ ln
1,26∙200

6

= 8,79 кВ см⁄ . 

 

Емакс = 8,79 кВ см⁄ < 0,9 ∙ 31,57 кВ см⁄ = 28,4 кВ см⁄  болғанда 

таңдалған шиналар тәждеу шарты бойынша өтеді.  

Дөнгелек қима шиналар үшін (7.63) шарты орындалса [14], егер 

D ≥ Dрұқс, 

 

мұндағы D – шинаның сыртқы диаметрі; 
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Dрұқс  – ( ρа = 1,013 ∙ 10
5  Па, ϑа =  20

о С) қалыпты 

атмосфералық шарты кезінде 7.21 кестеде келтірілген мәндер тәждеу 

шарты бойынша шинаның минималды рұқсат етілген диаметрі.  

7.21 кестеге сәйкесті, Uном = 220 кВ  үшін тәждеу шарты 

бойынша шинаның минималды рұқсат етілген диаметрі            

Dрұқс = 24 мм.  

 

D = 120 мм ≥ Dрұқс = 24 мм. 

 

Таңдалған шиналарды өз салмағынан және көктайғақтан рұқсат 

етілген майысу бойынша тексереміз.  

Өз салмағымен себепті шинаның максималды майысу (7.73) 

формула бойынша анықталады  

 

уст, макс 1 =
mш ∙ g ∙ 𝑙

сш
, 

 

мұндағы mш  – ұзындық бірлігіне шинаның салмағы, кг м⁄ ,     

7.16 кесте; 

g = 9,81 – еркін құлау жылдамдығы, м с2⁄ ; 

сш  – шина бекіту тәсілімен байланысты 7.23 кестеде 

келтірілген формулалар бойынша анықталатын шинаның қаттылығы, 

Н м⁄ ; 

𝑙 – шинаның өткін ұзындығы. 

Аралық тіріктерде қатты бекітісіз кесілген шиналар бар шина 

құралымы үшін, қайсысының ұзындығы үш және одан жоғары 

өткіндерге тең шинаның қаттылығын 7.23 кестедегі формулалар 

бойынша есептейміз  

 

сш =
76,8 ∙ E ∙ J

𝑙3
=
76,8 ∙ 70 ∙ 109 ∙ 299,04 ∙ 10−8

63
= 74427,7 Н м.⁄  

 

Өз салмағымен себепті шинаның максималды майысу тең болады 

 

уст, макс 1 =
mш ∙ g ∙ 𝑙

сш
=
4,877 ∙ 9,81 ∙ 6

74427,7
= 0,0038 м. 

Көктайғақ кезінде шинаның уст, макс 2 максималды статикалық 

майысуы (7.74) формула бойынша есептелінеді 
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уст, макс 2 =
(mш +mк) ∙ g ∙ 𝑙

сш
, 

 

мұндағы mг  – ұзындық бірлігіне көктайғақ қалдықтардың 

салмағы. 

Дөнгелек қима шиналар үшін ұзындық бірлігіне көктайғақ 

қалдықтардың салмағы (7.75) формула бойынша есептелінеді 

 

mк = π ∙ 𝜌к ∙ (D ∙ bесеп + bесеп
2 ) ∙ 10−6, 

 

мұндағы 𝜌к = 900 кг м3⁄  – көктайғақтың нормативті 

тығыздығы; 

bесеп – көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы, мм. 

Көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы (7.76) формулаға 

сәйкесті 

bесеп = bк ∙ кк ∙ кd, 

 

мұндағы bк = 20 мм  – үшінші ауданы үшін жер үстінен 10м 

биіктігіне көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы, 7.24 кесте; 

кк = 1 – жер үстінен шина төсем 10м биіктігі бойынша 

көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы өзгеру есебімен 

коэффициенті, 7.19 сурет; 

кd = 0,6  – D = 120 мм  шина диаметрі үшін bк 

көктайғақ қабырғаның қалыңдығы өзгеру есебімен коэффициенті,  

7.25 кесте. 

Көктайғақ қабырғаның есептік қалыңдығы тең 

 

bесеп = 20 ∙ 1 ∙ 0,6 = 12 мм.  
 

Ұзындық бірлігіне көктайғақ қалдықтырдың салмағы тең 

 

mк = 3,14 ∙ 900 ∙ (120 ∙ 12 + 122) ∙ 10−6 = 4,48 кг. 

 

Көктайғақ кезінде шинаның максималды статикалық майысуы 

уст, макс 2 тең 

 

уст, макс 2 =
(mш +mг) ∙ g ∙ 𝑙

сш
=
(4,877 + 4,48) ∙ 9,81 ∙ 6

74427,7
= 0,0074 м. 

 



132 
 

Өзінің салмағынан шинаның ең үлкен статикалық майысуы  

 

уст, макс 1 = 0,0038 м ≤ уст, рұқс1 = 1 ∙ 10−2 ∙ 𝑙 = 

 

= 1 ∙ 10−2 ∙ 6 = 0,06 м. 

 

Көктайғақ кезінде АТҚ шинаның максималды майысуы  

 

уст, макс 2 = 0,0074 м ≤ уст, рұқс2 = 1,25 ∙ 10
−2 ∙ 𝑙 = 

 

= 1,25 ∙ 10−2 ∙ 6 = 0,075 м. 
 

Өзінің салмағынан және көктайғақтан рұқсат етілген майысуы 

бойынша таңдалған қатты шиналар өтеді.  

 

7.5.4 Ашық тарату құрылғыларының иілгіш шиналарын 

және ток өткізгіштерін таңдау  

7.5.4.1 Жалпы мағлұматтар 

Жинақтауыш шиналар ең қуатты қосудың рұқсат етілетін тогы 

бойынша, ал ток өткізгіштер-токтың үнемділі тығыздығы бойынша 

таңдалады, 7.26 кесте. [24] ЭҚЕ-не сәйкес ток өткізгіштерді таңдау 

кезінде есептік ток ретінде қалыпты жұмыс режімнің тогы 

қабылданады. Үнемділік тығыздығы бойынша таңдалған ток 

өткізгіштің қимасы ең жақын стандартты мәніне келтіреді.  

Жинақтауыш шиналардың және ток өткізгіштердің таңдалған 

қималары (7.34) формула бойынша ҚТ токтарының жылулық әсеріне 

тексеріледі. [24] ЭҚЕ бойынша жылдам әрекет ететін АҚҚ (АПВ) 

құрылғыларымен жабдықталған желі өткізгіштердің және 

аппараттардың термиялық төзімділігіне тексеру кезінде, осы желі 

бойымен ҚТ тогының өтуінің қосынды ұзақтылығының өскендігінен 

қызудың жоғарылауын есепке алу қажет.  

ҚТ шарттарында қызуға тексеру кезінде ауалық желілердің 

ажыратылған өткізгіштері қорытынды қиманың бір өткізгіші сияқты 

қарастырылады [24]. 

Шинаны және ток өткізгішті электрдинамикалық төзімділігіне 

тексеру екіфазалы ҚТ тогы бойынша жүргізіледі, өйткені осы ҚТ 

түріндегі фазалардың жақындасуы үлкен болады. 
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7.26 кесте – Токтың үнемділік тығыздығы  

Өткізгіштер 

Токтың үнемділік тығыздығы, А/мм2, 

жылына жүктеменің максимумды пайдалану 

сағаттар санын ескерген кезде 

1000-нан 

жоғары 3000-

ға дейін 

3000-нан 

жоғары 5000-

ға дейін 

 5000-нан 

жоғары 

Оқшауланбаған 

өткізгіштер және 

шиналар: 

   

мысты 2,5 2,1 1,8 

алюминді 1,3 1,1 1,0 

Кабельдер қағазды және 

сымдар резеңкелі және 

поливинилхлоридті 

талсымы бар  

оқшаулама: 

   

мысты 3,0 2,5 2,0 

алюминді 1,6 1,4 1,2 

Кабельдер резеңкелі 

және пластмассалы 

талсымы бар 

оқшаулама: 

   

мысты 3,5 3,1 2,7 

алюминді 1,9 1,7 1,6 

 

Екіфазалы ҚТ-да ток өткізгіштер мен жинақтауыш шинаның 

әртүрлі фазаларындағы ток иілгіш өткізгіштердің электрдинамикалық 

төзімділігі төмендегі шарт орындалса қамтамасыз етіледі [14, 23]: 

 

Fмакс ≤ Fрұқс;     D − 2 ∙ (s + rр) ≥ 𝑎рұқс, мин,    (7.77) 
 

мұндағы Fмакс  – ҚТ-да сымның максималды тартуы күші, Н; 

Fрұқс  – сымның рұқсат етілетін тартуы күші, ол 

курстық және дипломдық жобалауда 1 ∙ 105 Н деп алынады; 

D – фазалардағы өткізгіштер арасындағы қашықтық   

7.27 кесте, м; 

S – ҚТ-да өткізгіштердің есептік ығысуы, м; 

𝑎рұқс, мин  – ең үлкен жұмыс кернеуіндегі фазалар 

өткізгіштері арасындағы ең кіші рұқсат етілітін қашықтық               
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7.28 кесте, м; 

rт – фаза тарамдау радиусы 7.29 кесте, м. 

 

7.27 кесте – АТҚ-дағы ток өткізгіштер мен иілгіш шиналардың 

фазалар арасындағы қашықтығы  

Кернеу U, кВ 35 110 220 330 500 750 

Қашықтық D, м 1,5 3,0 4,0 4,5 6,0 10,0 

 

7.28 кесте – Фаза өткізгіштері арасындағы рұқсат етілетін ең кіші 

қашықтық 𝑎рұқс, мин 

Кернеу U, кВ 10-24 110 150 220 330 500 750 

𝑎рұқс, мин, м 0,2 0,45 0,6 0,95 1,4 2,0 3,1 

 

7.29 кесте – к  және  rт   мәндері 

Фазадағы сымдардың 

саны 
2 3 4 

к   коэффициенті 1 + 2 ∙
r0
𝑎∗

 1 + 2 ∙
√3 ∙ r0
𝑎

 1 + 3 ∙
√2 ∙ r0
𝑎

 

Тармақталған фазаның 

радиусы  rт , см √r0 ∙ 𝑎 √r0 ∙ 𝑎
23

 √√2 ∙ r0 ∙ 𝑎
34

 

𝑎∗  − тармақталған фазалардағы сымдардың арақашықтығы, ол 

220 кВ – 20 – 30 см, ал 330 кВ және одан жоғары кернеуде – 40 см деп 

қабылданады.  

 

Егер р  көрсеткішінің мәні төмендегіге тең болса, онда қатты 

өткізгіштерді электрдинамикалық төзімділікке тексеруді (өткізгіштер 

ығысуына есеп) жүргізу қажет:  

 

р =
𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж

D · q
 ≥ 0,4 кА2 ∙

с

Н
                 (7.78) 

 

мұндағы Iп0  – екіфазалы ҚТ тогының периодты құраушының 

бастапқы әсер етуші мәні, кА; 

tаж – ҚТ-дың есептік ұзақтылығы, с; 

D – фазалар арасындағы қашықтық, м; 

q = qсым + qг − гирляндамен сым салмағы есебімен 1 

м иілгіш шинаның погондық салмағы, Н/м. Станция мен қосалқы 

станциялардағы тарату құрылғыларының қатты шиналарына бекіту 
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үшін қолданылатын аспалы оқшаулатқыштардың көрсеткіштері      

7.30 кестесінде келтірілген; 

𝜆 – электрдинамикалық күштің апериодты құраушының 

әсерін есепке алатын коэффициент, ол [23]-де көрсетілген қисық 

бойынша немесе 7.20 суретінен анықталады. tаж Tа > 4⁄  кезінде 

коэффициент 𝜆 = 1; 

Та – ҚТ тогында апериодты құраушының өшу тұрақты   

тогы, с. 

Бұл деңгейдегі жатық тегістікте орналасқан өткізгіштердің 

ығысуын s  анықтау әдісі ҚТ-дың  tаж   ұзақтығына байланысты 

болады.  

Бұл жағдайда төмендегі шарт орындалса 

 

tаж ≤ tұз = √
0,9 ∙ Мкел ∙ g

ω0
2 ∙ Fесеп

(2)
, с                      (7.79) 

 

онда өткізгіштің жатық s ығысуы мына формуламен анықталады  

 

s =
0,772 ∙ 𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж ∙ √𝑓сал

D ∙ q
,                       (7.80) 

 

мұндағы Мкел = γ ∙ М  – сымның салмағы, екі тартылған 

оқшаулатқыштардың жиынтық салмағы және өткін бұрып әкету 

салмағы есебімен келтірілген салмағы, кг; 

М – өткіндегі сымның салмағы, кг; 

γ − 7.31 кестеде және [23] – де көрсетілген келтірілген 

салмағының коэффициенті; 

g – тарпа күшінің жылдамдығы, м с2⁄ ; 

ω0  – өткізгіштердегі тербелістің бұрыштық        

жиілігі, 1/с; 

Fесеп
(2)

 – екіфазалы ҚТ-да өткізгішке әсер ететін есептік 

электрдинамикалық жүктеме, Н; 

𝑓сал – өткін ортасы бойынша сымның салбырауы, м. 

Екіфазалы ҚТ-да өткізгіштегі есептік электрдинамикалық 

жүктеме Fесеп  және тербелістің ω0  бұрыштық жиілігі формула 

бойынша анықталады [23] 

 

 



 
 

7.30 кесте – Тарату құрылғыларында иілгіш шиналарды бекіту үшін тіркесте аспалы оқшаулатқыштар саны 

және параметрлері 

Оқшаулатқыш- 

тарының түрі 

ТҚ-ның номиналды кернеуі кезіндегі, кВ 

оқшаулатқыштардың саны, N 

Оқшаулатқыштардың 

биіктігі  

Hоқш, м 

Fбұз, 

кН 

Оқшаулатқыштардың 

салмағы, 

mоқш, кг 10 20 35 110 150 220 330 500 750 1150 

ПФ6-Б 1 3 5 8 10 15 21 30 - - 0,140 60 6,00 

ПФ70-В 1 3 4 8 10 15 21 30 44 - 0,146 70 5,10 

ПС70-Д 1 4 5 8 11 16 22 32 48 - 0,127 70 3,49 

ПС6-Б 1 4 5 8 11 16 22 32 48 - 0,130 60 4,10 

ПСД70-ДМ 1 4 4 6 9 13 19 27 - - 0,127 70 4,80 

ПС120-Б - - - - - 15 21 30 43 73 0,146 120 4,43 

ПС120-А - - - - - 15 21 30 43 73 0,146 120 5,41 

ПСВ120-А -     13 17 24 35 58 0,146 120 7,02 

1
3
6
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7.20 сурет − 𝜆 коэффициентін анықтау қисығы 

 

ω0 = √
3 ∙ g

2 ∙ 𝑓кел
= √

g

L
,                               (7.81) 

 

Fесеп
(2) = F0

(2)
∙ 𝜆 = 0,2 ∙ 𝑙 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙
𝜆

D
,            (7.82) 

 

мұндағы 𝑓кел  – оқшаулатқыш гирлянда есебімен өткін ортасы 

бойынша сымның келтірілген салбырауы,м; 

L = 2 ∙ 𝑓кел/3, м; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м. 

Оқшаулатқыш гирлянда есебімен өткін ортасы бойынша сымның 

𝑓кел келтірілген салбырауы. 

 

𝑓кел = 𝑓сал + 𝑙г ∙ cos 𝛽,                           (7.83) 
 

мұндағы 𝑙г = N ∙ Ноқш – оқшаулатқыш тіркесінің ұзындығы, м; 

N – гирляндтағы оқшаулатқыштың саны, 7.30 кесте; 

Ноқш – бір оқшаулатқыштың биіктігі, 7.30 кесте; 

𝛽 – тіктен ҚТ-ға дейінгі тіпкесірің ауытқуы бұрышы. 

Бұл жағдайда, егер 
 

4 ∙ Та < tаж ≤
1,2 ∙ π

ω0
,                             (7.84) 

 



 

 

7.31 кесте – Келтіру салмағы коэффициенттің  γ  мәндері  

𝑓г 𝑓сал⁄  
Мг М⁄  мәндеріне тең болғандағы γ коэффициенттің мәні 

0,010 0,020 0,050 0,100 0,200 0,500 1,000 2,000 3,000 5,000 

0,010 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,002 1,003 1,005 1,006 1,007 

0,020 1,000 1,000 1,000 1,001 1,002 1,004 1,007 1,010 1,012 1,014 

0,050 1,000 1,000 1,001 1,002 1,004 1,010 1,016 1,024 1,029 1,035 

0,100 1,000 1,001 1,002 1,004 1,008 1,019 1,031 1,048 1,058 1,069 

0,200 1,001 1,002 1,004 1,008 1,015 1,034 1,059 1,090 1,110 1,140 

0,500 1,002 1,003 1,008 1,016 1,031 1,071 1,130 1,200 1,250 1,310 

1,000 1,002 1,005 1,012 1,024 1,048 1,110 1,200 1,330 1,430 1,560 

2,000 1,003 1,007 1,017 1,033 1,065 1,150 1,290 1,500 1,670 1,910 

3,000 1,004 1,007 1,019 1,037 1,073 1,180 1,330 1,600 1,820 2,150 

5,000 1,004 1,008 1,021 1,041 1,082 1,200 1,390 1,710 2,000 2,470 

1
3
8
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болса, онда сымның s  көлденен ығысуы [23] бойынша 

Z = ∆Wк (Мпр ∙ g⁄ ∙ L) қатынасына байланысты төмендегі келтірілген 

формулардың біреуі бойынша анықталады: 
 

- егер Z < 1    

s = 𝑓кел ∙ sin 𝛼,                                        (7.85) 
 

- егер Z ≥ 1     

s = 𝑓кел,                                              (7.86) 
 

мұндағы 𝛼  – екіфазалы ҚТ-дағы тепе-теңдік қалыпта өткізгіш 

ауытқуының есептеу бұрышы, рад., ол мына формуламен анықталады 
 

𝛼 = arccos(1 − Z ),                                         (7.87) 
 

мұндағы ∆Wк  – екіфазалы ҚТ-дың өлшемсіз ұзақтылық 

шамасындағы 𝜏қт, өткізгіште жиналған энергия, Дж.  

Екіфазалы ҚТ-дың өлшемсіз ұзақтылық шамасындағы 𝜏қт, 

өткізгіште жиналған энергия [23] немесе 7.21 және 7.22 суреттерде 

келтірілген қисықтар бойынша анықталады. Екіфазалы ҚТ-дың 

өлшемсіз ұзақтылық шамасы 𝜏қт келесі формуламен анықталады  

 

𝜏қт =
tаж ∙ ω0
2 ∙ 𝜋

.                                               (7.88) 

 

Егер екіфазалы ҚТ-да төмендегі шарт орындалса  
 

tаж >
1,2 ∙ 𝜋

𝜔0
,                                                       (7.89) 

 

онда өткізгіштің жатық ығысуы (7.85) немесе (7.86) формулалармен 

есептелінеді. Сонда өткізгіште жиналған энергияны ∆Wк , [23] – ге 

сәйкес ∆Wк
(2)

 мәнінен байланысты төмендегі формулардың біреуінен 

анықтайды: 
 

-егер ∆Wк
(2) > 2 ∙ Mкел  ∙ g ∙ L, онда 

 

∆Wк = 0,5 ∙ ∆Wк
(2) ,                                        (7.90) 

 

-егер ∆Wк
(2) ≤ 2 ∙ Mкел  ∙ g ∙ L, онда 
 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               а                                                         б 

 
 

а                                                              б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

в                                                        г 
 

7.21 cурет – Екіфазалы ҚТ-дағы Z = ∆Wк (Мкел ∙ g⁄ ∙ L) 
сипаттамасы 
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7.22 сурет − Екіфазалы ҚТ-дағы Z = ∆Wк (Мкел ∙ g⁄ ∙ L) 
сипаттамасы 

∆Wк = Мкел ∙ g ∙ h,                                   (7.91) 
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мұндағы h  – ҚТ кезіндегі өткізгіш салмағын ортаға көтерудің 

максималды биіктігі, 7.23 сурет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.23 сурет – Екіфазалы ҚТ-дағы h D⁄ -ны анықтауға арналған 

қисықтар 

 

∆Wк
(2)

 формула бойынша анықталады 
 

∆Wк
(2)
= 0,2 ∙ 𝑙 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ ln

D + 2 ∙ L

D
.                      (7.92) 

 

Өткізгіштегі тартылудың максималды мүмкіндік мәні Fмакс1 , 

[23] сәйкес мына формуламен анықталады 

 

Fмакс1 ≈ √
2 ∙ E ∙ S ∙ ∆Wк

𝑙
+ F(0)

2 ,                            (7.93) 

мұндағы E  – өткізгіштің созылғыш модулі, Н м2⁄ . Бұралған 

сымдардың созылғыш модулін жеке сымның созылғыш модуліне 

салыстырғанда екі-үш есе аз алу керек [23]; 

S – сымның көлденең қимасының ауданы, м2; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 



143 

 

∆Wк  – ҚТ-дың есептеу уақытындағы өткізгішке 

жиналған энергия, Дж. Егер (7.79) шарты орындалса, онда [23]-ге 

сәйкес ∆Wк мәнін төмендегі формуламен анықтауға болады  

 

∆Wк =
(Fесеп

(2)
∙ tаж)

2
∙ 𝜆

2 ∙ Мкел
,                                (7.94) 

 

F(0)  – ҚТ-ға дейінгі өткізгіштегі тартуы, Н, ол мына 

формуламен анықталады  

 

F(0) =
q ∙ 𝑙2

8 ∙ 𝑓кел
.                                         (7.95) 

 

Өткізгіштегі максималды тартудың төменгі шегі Fмакс2 [14, 23] 

– ге сәйкес мына формуламен анықталады: 

 

Fмакс2 = F(0) ∙
√1 + (

Fесеп
(2)

Mкел  ∙ g
)

2

, 

(7.96) 

Fмакс2 = F(0) ∙ (1 +
2 ∙ ∆Wк

Mкел  ∙ g ∙ L
). 

 

Максималды мәні есептік ретінде қабылданады.  

Тармақталған фазадағы ток өткізгіш пен шиналар ЭҚЕ-не сәйкес, 

электрдинамикалық өзара әсері бойынша бір фазаның өткізгіштігі 

арқылы тексерілуі керек. ҚТ-да бір фазадағы өткізгіштер тартуы 

әсерінен ортаға қарай тырысады. Күш салуын азайту үшін фаза 

сымдарының арасына дистанционды таяныштар орнатылады. 

Олардың арақашықтығын мына формуламен есептейді: 

 

𝑙т = к ∙ σмакс ∙10
3 ∙ √

(к − 1) ∙ σмакс ∙ 24 ∙ β

(γқ + к ∙ γ1) ∙ (γқ − к ∙ γ1)
, (7.97) 

 

мұндағы к = 1,8 – ҚТ-да сымдағы механикалық кернеудің рұқсат 

етілетін өсуінің коэффициенті; 

σмакс – сымдағы максималды кернеу, МПа; 
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β = 159 ∙ 10−13 м2 Н⁄  – алюминий сымның созылу 

ұзарту коэффициенті; 

γ1  – сымның өзінің салмағынан меншікті             

жүктемесі, МПам; 

γк  – ҚТ-да күштердің өзара әсеріндегі меншікті           

жүктеме, МПам. 

Сымның максималды кернеуін төмендегі формула бойынша 

анықтаймыз  

 

σмакс =
Fмакс
(n ∙ S)

,                                 (7.98) 

 

мұндағы n – фазадағы сымдардың саны; 

S – сымның қимасы,мм2; 

Fмакс  – сымдағы тартылу, ол (7.93) немесе (7.96) 

формулармен анықталады, Н. 

Өзінің салмағынан әрбір сымға меншікті жүктеме 

 

γ1 = g ∙ М S⁄ ,                                 (7.99) 

 

мұндағы М – бір метр сымның салмағы, кг; 

g − сымдағы тартуы жылдамдығы, м с2⁄ . 

ҚТ кезде өзара әрекетінен әрбір сымның меншікті жүктемесі  

 

γк =
2 ∙ 10−7 ∙ (n − 1) (Iп0

(3)
)
2

n2 ∙ S ∙ d
,                  (7.100) 

 

мұндағы d – токсымның диаметрі, м. 

Кез келген сымның бетіндегі электр өрістің ең үлкен кернеулігі 

 0,9 ∙ Е0 -дан жоғары болмаса, онда таңдалған шиналарда және ток 

өткізгіштерде тәж пайда болмайды. Сонымен, тәжге тексеру шарты  

мынадай болады: 

 

1,07 ∙ Е ≤ 0,9 ∙ Е0,                              (7.101) 
 

мұндағы Е0 – электр өрісінің бастапқы шектік кернеулігі, кВ/см, 

ол келесі формуламен анықталады  
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Е0 = 30,3 ∙ m ∙ (1 +
0,299

√r0
),                     (7.102) 

 

m = 0,82– сымның бұдырмақтылық коэффициенті, көп 

талшықты сымдар үшін коэффициенті; 

r0 – сымның радиусы, см; 

Е  – тармақталмаған сымның бетінің маңайындағы 

электр өрісінің кернеулігі, кВ/см ол мына формуламен анықталады  

 

Е =
0,354 ∙ U

r0 ∙ log
Dорт

r0

,                            (7.103) 

 

U – сызықты кернеу, кВ; 

Dорт = 1,26 ∙ D  – көлденең орналасқанда фазалардың 

сымдарының арасындағы орташа геометриялық аралық, см. 

Тармақталған сымдардың айналасында электр өрістің 

кернеулігі мына формула бойынша анықталады: 

 

Е =
к ∙ 0,354 ∙ U

n ∙ r0 ∙ log
Dорт

rт

,                                       (7.104) 

 

мұндағы к  – фаза ішіндегі n сымдардың санын есепке алатын 

коэффициент; 

rт – фазадағы тармақталған сымдардың радиусы. 

к  және  rт  7.29 кестеде келтірілген формулармен анықталады. 

 

7.5.4.2 Ашық тарату құрылғыларындағы ток өткізгіштер мен 

қатты шиналарды тексеруге және таңдауға мысалдар  

7.5 мысал. ТГВ-200 генератордың тізбегінде 220 кВ жинақтауыш 

шиналарды және жинақтауыш шиналардан трансформаторлардың 

шықпаларына дейін ток өткізгіш бөліктерді таңдау керек. 

Трансформатордың түрі ТДЦ-250000/220/15,75. Тмакс =

6500 сағ,   Iп0
(3)

= 14 кА,  ҚТ ажырату уақыты tаж = 0,25 с , өткін 

ұзындығы 𝑙 = 30 м,  өткін ортасындағы сымның салбырауы 𝑓сал =
2,5 м. 

Жинақтауыш шиналардың қимасы ең қуатты қосудың тогымен 

таңдалады, бұл жағдайда генератор-трансформатор блогында болып 

табылады: 
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Iном =
Sг, ном

√3 ∙ Uном
=
235,3 ∙ 103

√3 ∙ 220
= 617,5 А, 

 

Iмакс =
Sг, ном

√3 ∙ Uном ∙ 0,95
=

235,3 ∙ 103

√3 ∙ 220 ∙ 0,95
= 650 А. 

 

7.35 кесте бойынша [9] маркасы АС-300/66 сымды аламыз            

S = 300 мм2, d = 24,5 мм,𝑟0 = 1,225 см, Iрұқс = 680 А, сымның бір 

метр салмағы m = 1,313 кг м⁄ . 

(7.32) шарты орындалады, себебі  

 

Iмакс = 650 А < Iрұқс = 680 А. 

 

Иілгіш шиналарды электрдинамикалық төзімділікке тексереміз. 

Ол үшін (7.78) формуламен көрсеткіш мәнің анықтаймыз 

р =
𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж

D · q
 ≥ 0,4 кА2 ∙ с Н⁄ , 

 

мұндағы 𝜆 – электрдинамикалық күштің апериодты құраушының 

әсер есебімен өлшемсіз коэффициент. [23] сәйкес 

tаж Tа = 0,25 0,035 = 7,14 > 4⁄⁄  қатынаста 𝜆 = 1 деп қабылдаймыз; 

D – фаза аралық қашықтық, м, оның мәні 7.27 кестесіне 

сәйкес қабылданады; 

q = qсым + qг  – тіркесі әсері есебімен сымның 

погондық салмағы, Н/м;  

qсым – сымның погондық салмағы, Н/м, ол АС-300/66 

маркадағы сым үшін мынаған тең  

 

qсым = g ∙ m = 9,81 ∙ 1,313 = 12,88 Н м;⁄  

 

qг  – оқшаулатқыштардағы бір аспалы тіркестің погондық 

салмағы, Н/м, қайсысы 7.30 кестеге сәйкес ПС70-Д түріндегі аспалы 

оқшаулатқыштан тұратын тіркесі үшін  

 

qг =
g ∙ N ∙ mоқш

𝑙
=
9,81 ∙ 16 ∙ 3,49

30
= 18,26 Н м.⁄  
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Солай етіп, тіркесі әсерін есепке алып сымның погондық салмағы 

мынаған тең  

 

q = qсым + qг = 12,88 + 18,26 = 31,14 Н м,⁄  

 

р =
1 ∙ (0,87 ∙ 14)2 ∙ 0,25

4 ∙ 31,14
= 0,298 кА2 ∙ с Н < 0,4 кА2 ∙ с Н⁄  .⁄  

 

Иілгіш шинадағы өткізгіштің ығысуын есепті жүргізбесе мүмкін 

болады. Бірақта өткізгіштің ығысуына есептеу әдістемесін түсіну үшін 

бұл есепті жүргіземіз.  

ҚТ-да иілгіш өткізгіштің ығысуына есептеу әдістемесін анықтау 

үшін (7.79) шартының орындалуын анықтаймыз 

 

tаж ≤ tұзақ = √(0,9 ∙ Мкел ∙ g) (ω0
2 ∙ Fесеп

(2) )⁄ , с 

 

мұндағы Мкел = γ ∙ М  – сым салмағы, екі тартымалы 

оқшаулатқыштар салмағы және өткінде шықпалардың салмағы есепке 

алатын келтірілген салмағы, кг; 

 γ  − [23] және 7.31 кестеде көрсетілген келтірілген 

салмағының мән коэффициенті; 

М – өткінде сымның салмағы, кг; 

g – тартуы күшінің жылдамдығы, м/с2; 

ω0  – өткізгіштердегі тербелістің бұрыштық         

жиілігі, 1/с; 

Fесеп
(2)

 – екіфазалы ҚТ-да өткізгішке әсер ететін есептік 

электрдинамикалық жүктеме, Н. 

Сол үшін 7.31 кестесі бойынша келтіру салмағының мәнін γ 

анықтаймыз 

 

𝑓г
𝑓сал

=
𝑙г ∙ cos 𝛽

𝑓сал
=
N ∙ Hоқш ∙ cos 𝛽

𝑓сал
=
16 ∙ 0,127 ∙ cos 0о

2,5
= 0,813 

 

және 
Mг
M
=
N ∙ mоқш

m ∙ 𝑙
=
16 ∙ 3,49

1,313 ∙ 30
= 1,42. 

 

7.31 кестеге сәйкес γ = 1,265 аламыз. 

(7.81) формула бойынша ω0 мәнің анықтаймыз 
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ω0 = √
3 ∙ g

2 ∙ 𝑓кел
= √

g

L
= √

9,81

3,021
= 1,8 1 с,⁄  

 

мұндағы 𝑓кел  – оқшаулатқыштардың гирлянд есебімен өткін 

ортасы бойынша келтірілген сымның салбырау,м; 

 

L =
2 ∙ 𝑓кел
3

=
2 ∙ (𝑓сал + 𝑙г ∙ cos 𝛽)

3
=
2 ∙ (𝑓сал + N ∙ Hоқш ∙ cos 𝛽)

3
= 

 

=
2 ∙ (2,5 + 16 ∙ 0,127 ∙ cos 0о)

3
=
2 ∙ 4,532

3
= 3,021 м, 

 

𝑙г = N ∙ Ноқш  – оқшаулатқыш гирлянданың   

ұзындығы, м; 

N – гирляндада оқшаулатқыш саны, 7.30 кесте; 

Ноқш – бір оқшаулатқыштың биіктігі, м, 7.30 кесте; 

𝑓сал − өткіндегі ортасындағы сымның салбырауы; 

𝛽 – тіктен ҚТ-ға дейін гирлянданың ауытқуы бұрышы. 

Екіфазалы ҚТ-да шинаның иілгіш сымына әсер ететін есептік 

электрдинамикалық жүктемені Fесеп
(2)

 (7.82)  формуласына сәйкес 

анықтаймыз  

 

Fесеп
(2) = F0

(2)
∙ 𝜆 = 0,2 ∙ 𝑙 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙
𝜆

D
, 

 

мұндағы 𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

𝜆  − электр динамикалық күштің апериодты 

құраушының әсерін есепке алатын коэффициент, 7.20 суретте 

көрсетілген қисықтармен анықталады; 

D – фаза аралық қашықтық, м ,7.27 кесте. 

 

Fесеп
(2) = 0,2 ∙

30 ∙ [(√3 2⁄ ) ∙ 14]
2
∙ 1

4
= 220,5 Н, 

 

tаж ≤ tұзақ = √
0,9 ∙ 1,313 ∙ 30 ∙ 1,265 ∙ 9,81

1,82 ∙ 220,5
= 0,785 с. 
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tаж = 0,25 с < tұзақ = 0,785 с  болғандықтан өткізгіштің ығысу 

есебін s (7.80) формула бойынша жүргіземіз 

 

s =
0,772 ∙ 𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж ∙ √𝑓кел

D ∙ q
=
0,772 ∙ 1 ∙ [(√3 2⁄ ) ∙ 14]

2

4 ∙ 31,14
× 

 

× 0,25 ∙ √4,532 = 0,485 м. 
 

U = 220 кВ  кернеудің фаза арасындағы ең кіші рұқсат етілетін 

қашықтық 7.28 кестесіне сәйкес 𝑎рұқс, мин = 0,95 м тең болады. 

(7.77) шартының орындалуын тесереміз 

 

Fмакс ≤ Fрұқс;     D − 2 ∙ (s + rр) ≥ 𝑎рұқс, мин, 

 

мұндағы Fмакс  – ҚТ кезіндегі сымдарда максималды тартуы, Н; 

Fрұқс  – сымда рұқсат етілген сымдарда тартуы, 

қайсысы курстық және дипломдық жобада 1 ∙ 105Н шамасына тең 

мүмкін қабылданады; 

D  – фаза өткізгіштер арасындағы қашықтық, м           

7.27 кесте; 

s – ҚТ-ғы өткізгіштердің есептік ығысуы, м; 

𝑎рұқс, мин  – ең үлкен жұмыстық кернеу кезінде фаза 

өткізгіш арасындағы ең аз рұқсат етілген қашықтық, м 7.28 кесте; 

rт – фаза тарамдау радиусы, м 7.29 кесте. 

 

Fмакс = 220,5 Н < Fрұқс = 1 ∙ 105 Н, 

 

4 − 2 ∙ (0,485 + 0) = 3,03 > 𝑎рұқс, мин = 0,95 м, 
 

сонымен (7.77) шарты орындалады. 

Сымдарда максималды мүмкін болған тартуы Fмакс1  (7.93) 

формула бойынша анықтаймыз 
 

Fмакс1 ≈ √[(2 ∙ (E ∙ S) ∙ ∆Wк 𝑙⁄ ) + F(0)
2 ], 

 

мұндағы E – өткізгіштің созылғыш модулі, Н м2⁄ . Айналдырған 
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өткізгіштің созылғыш модулін жеке сымның созылғыш модуліне 

салыстырғанда екі-үш есе аз алу керек [23]; 

S – сымның көлденең қимасының ауданы, м2; 

𝑙 – өткін ұзындығы, м; 

F(0) – ҚТ-ға дейін өткізгіштегі тартуы, Н; 

∆Wк  – ҚТ-дың есептеу уақытындағы өткізгішке 

жиналған энергия, Дж. ҚТ кезінде иілгіш шиналар өткізгіштерде 

тартуы есептеу үшін өткізгіштіктің көлденен қима қаттылығын                                      

0,4 ∙ E ∙ S = 0,4 ∙ 7 ∙ 1010 ∙ 300 ∙ 10−6 = 8,4 ∙ 106 Н қабылдаймыз.  

(7.79) шарты орындалды, онда [23] сәйкесті ∆Wк шамасын (7.94) 

формула бойынша анықтаймыз  
 

∆Wк =
(Fесеп

(2)
∙ tаж)

2
∙ 𝜆

2 ∙ Мкел
=
(Fесеп

(2)
∙ tаж)

2
∙ 𝜆

2 ∙ m ∙ 𝑙 ∙ γ
= 

 

=
(220,5 ∙ 0,25)2 ∙ 1

2 ∙ 1,313 ∙ 30 ∙ 1,265
= 30,49 Дж. 

 

ҚТ-ға дейін өткізгіш тартуы мәні (7.95) формула бойынша 

анықтаймыз 

F(0) =
q ∙ 𝑙2

8 ∙ 𝑓кел
=
31,14 ∙ 302

8 ∙ 4,532
= 773 Н, 

 

Fмакс1 =
√2 ∙ 8,4 ∙ 10

6 ∙ 30,49

30
+ 773 2 = 4203,8 Н. 

ҚТ ток ажырату кейін максималды мүмкін тартылуы Fмакс2 

(7.96) формуламен есептеледі  

 

Fмакс2 = F(0) ∙ √1 + (
Fесеп
(2)

Мкел ∙ g
)

2

= 773 × 

 

 × √1 + (
220,5

1,313 ∙ 30 ∙ 1,265 ∙ 9,81
)

2

= 848 Н, 
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Fмакс2 = F(0) ∙ (1 +
2 ∙ ∆Wк

Mкел  ∙ g ∙ L
) = 773 × 

 

× (1 +
2 ∙ 30,49 

1,313 ∙ 30 ∙ 1,265 ∙ 9,81 ∙ 3,021
) = 788,8 Н. 

 

Есептік шамасын Fмакс2 = 848 Н  тең болып қабылдаймыз. 

Таңдап алынған шиналарды тәж шарты бойынша тексереміз, ол 

үшін электр өрісінің бастапқы шектік кернеулігін (7.102) формуламен 

анықтаймыз 

 

Е0 = 30,3 ∙ m ∙ (1 +
0,299

√r0
), 

 

мұндағы m = 0,82  – көп талшықты сымдар бетін 

бұдырмақтылықты есептегенде коэффициентті; 

r0 – сымның радиусы, см; 

 

Е0 = 30,3 ∙ 0,82 ∙ (1 +
0,299

√1,225
) = 31,56 кВ см.⁄  

 

Жинақтауыш шинадағы сымның айналасындағы электр өрісінің  

кернеулігін (7.103) формуламен анықтаймыз  

 

Е =
0,354 ∙ U

r0 ∙ log
Dорт

r0

, 

 

мұндағы U – сызықты кернеу, кВ; 

Dорт = 1,26 ∙ D  – көлденең орналасқанда фазалар 

сымдарының арасындағы орташа геометриялық аралық, см. 

 

Е =
0,354 ∙ 242

1,225 ∙ log
1,26∙400

1,225

= 26,75 кВ см.⁄  

 

(7.101) шартының орындалуын тексереміз 
 

1,07 ∙ Е = 1,07 ∙ 26,75 = 28,62 кВ см⁄ > 0,9 ∙ Е0 = 
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= 0,9 ∙ 31,56 = 28,4 кв см⁄ , 
 

Сонымен АС-300/66 маркалы сым тәж шартына қанағатсыз болады.  

Бір фазада АС-15034 маркалы екі сымды келесі көрсеткіштермен 

7.35 кесте [9] бойынша қабылдаймыз: S = 300 мм2 , 𝑑 = 17,5 мм , 

r0 = 0,875 см , Iрұқс = 2 ∙ 450 А , сымның бір метр салмағы                 

m = 0,675 кг, сымның погонды салмағы qп = 6,62 Н м⁄ . 

АС-150/34 сымның айналасындағы электр өрісінің бастапқы 

шектік кернеулігін анықтаймыз: 
 

Е0 = 30,3 ∙ 0,82 ∙ (1 +
0,299

√0,875
) = 32,78 кВ см.⁄  

 

Тармақталған сымның айналасындағы электр өрісінің кернеулігін 

(7.104) формуламен анықтаймыз  
 

Е =
к ∙ 0,354 ∙ U

n ∙ r0 ∙ log
Dорт

rр

, 

 

мұндағы к  – фаза ішіндегі  n  сымдардың санын есепке алатын 

коэффициент; 

rт – фазадағы тармақталған сымдардың радиусы. 

Фазадағы n  сымдар саның есептегенде, к  коэффициентті және 

фазада тармақталған радиусы n = 2 үшін 7.29 кестедегі формулалар 

бойынша анықталады  

 

к = 1 + 2 ∙
r0
𝑎
= 1 + 2 ∙

0,875

20
= 1,0875, 

 

rт = √r0 ∙ 𝑎 = √0,875 ∙ 20 = 4,18 см, 

 

Е =
к ∙ 0,354 ∙ U

n ∙ r0 ∙ log
Dорт

rт

=
1,0875 ∙ 0,354 ∙ 242

2 ∙ 0,875 ∙ log
1,26∙400

4,18

= 25,58 кВ см.⁄  

 

(7.101) шарт орындауын тексереміз 

1,07 ∙ Е = 1,07 ∙ 25,58 = 27,37 кВ см⁄ < 0,9 ∙ Е0 = 

 

= 0,9 ∙ 32,78 = 29,5 кв см⁄ . 
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Сонымен АС-150/34 маркасындағы екі сым тәж шартын 

қанағаттандырады. 

ЭҚЕ-ге сәйкес тармақталған фазадағы ток өткізгіш пен шиналар 

электрдинамикалық өзара әсері бойынша бір фазаның өткізгіш 

арқылы тексеру керек. Күш салуын азайту үшін фаза сымдарының 

арасына дистанционды таяныштар орнатылады. Олардың ара 

қашықтығын (7.97) формула бойынша есептеледі: 

 

𝑙т = к ∙ σмакс ∙10
3 ∙ √

(к − 1) ∙ σмакс ∙ 24 ∙ β

(γк + к ∙ γ1) ∙ (γк − к ∙ γ1)
, 

 

мұндағы к = 1,8 – ҚТ-да сымдағы механикалық кернеудің рұқсат 

етілетін өсуінің коэффициенті; 

σмакс – сымдағы максималды кернеу, МПа; 

β = 159 ∙ 10−13 м2 Н⁄  – алюминий сымның созылу 

ұзарту коэффициенті; 

γ1  – сымның өзіндік салмағының меншікті           

жүктемесі, МПам; 

γк  – ҚТ-да күштердің өзара әсеріндегі меншікті         

жүктеме, МПам. 

(7.98) формулаға сәйкес сымдағы максималды кернеу тең  

 

σмакс =
Fмакс
n ∙ S

, 

 

мұндағы n – фазадағы сымдар саны; 

S – сымның қимасы, мм2; 

Fмакс  – (7.93) немесе (7.96) формулалар бойынша 

сымдағы тартуы есептеледі, Н. 

 

σмакс =
4203,8

2 ∙ 150
= 14,01 МПа. 

 

(7.99) формула бойынша өзінің салмағынан әрбір сымға меншікті 

жүктемесі анықталады 

γ1 =
g ∙ m

S
=
qп
S
, 

 

мұндағы m – бір метр сымның салмағы, кг; 
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g – тартпа күшінің жылдамдығы, м с2⁄ ; 

qп – сымның погондық салмағы, Н м⁄ . 

 

γ1 =
9,81 ∙ 0,675

150
= 0,044 МПа м.⁄  

 

ҚТ-дағы әрбір сымның өзара әсерінен меншікті жүктемесі (7.100) 

формуламен анықталады 
 

γк =
2 ∙ 10−7 ∙ (n − 1) ∙ (Iп0

(3)
)
2

n2 ∙ S ∙ d
, 

 

мұндағы d – токсымның диаметрі, м. 

d = 0,2 м ток сымның диаметрін қабылдаймыз  

 

γк =
2 ∙ 10−7 ∙ (2 − 1) ∙ 142

22 ∙ 150 ∙ 0,2
= 0,327 МПа м⁄ . 

 

𝑙т = 1,8 ∙ 14,01 ∙ 103 ∙ √
(1,8 − 1) ∙ 14,01 ∙ 24 ∙ 159 ∙ 10−13

(0,327 + 1,8 ∙ 0,044) ∙ (0,327 − 1,8 ∙ 0,044)
= 

 

= 5,2м. 

 

Сонымен бір фазаның өткізгіштері арасына фаза ішіндегі 

таяныштарды бір-бірінен 5,2 м қашықтықта орнату қажет.  

(7.78) формула бойынша жаңадан қабылдаған АС-150/34 маркалы 

фазадағы екі сым үшін  р  көрсеткішін анықтаймыз 

 

р =
𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж

D · q
=
1 ∙ (0,866 ∙ 14)2 ∙ 0,25

4 ∙ (6,62 + 18,26)
= 0,37 кА2 ∙ с Н <⁄  

 

< 0,4 кА2 ∙ с Н⁄ . 
 

Сонымен, сымның ығысу есебін өткізбейміз. 

220 кВ блоктык трансформатордан жинақтаушы шинаға дейінгі 

ток өткізгішті токтық үнемді тығыздығы бойынша таңдаймыз.        
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7.26 кестемен сәйкесті Тмакс = 6500 сағ  үшін Jү = 1,0 А мм2⁄  тең 

болады. 
 

Sү =
Iном
Jү

=
617,5

1,0
= 617,5 мм2. 

 

Фазада АС-330/30 маркалы екі сымды таңдаймыз, оның қимасы 

𝑆 = 2 ∙ 330 = 660 мм2 , d = 24,8 мм , r0 = 1,24 см ,                          

Iрұқс = 2 ∙ 730 = 1460 А. 

Таңдап алынған ток өткізгішті рұқсат етілетін ток бойынша 

тексереміз  
 

Iмакс = 1,05 ∙ Iном = 1,05 ∙ 617,5 = 648,4 А < Iрұқс = 1460 А. 

 

Тәж жағдайға тексереміз. Электр өрістің басты шектік 

кернеулігін анықтаймыз  
 

Е0 = 30,3 ∙ 0,82 ∙ (1 +
0,299

√1,24
) = 31,52 кВ см.⁄  

 

Ток өткізгіштегі тармақталған сымдардың айналасында электр 

өрістің кернеулігін анықтаймыз  
 

Е =
к ∙ 0,354 ∙ U

n ∙ r0 ∙ log
Dорт

rт

=
1,124 ∙ 0,354 ∙ 242

2 ∙ 1,24 ∙ log
1,26∙400

4,98

= 19,36 кВ см,⁄  

мұндағы 

к = 1 + 2 ∙
r0
𝑎
= 1 + 2 ∙

1,24

20
= 1,124, 

 

rт = √r0 ∙ 𝑎 = √1,24 ∙ 20 = 4,98 см. 

 

(7.101) шарт орындауын тексереміз  

 

1,07 ∙ Е = 1,07 ∙ 19,36 = 20,72 кВ см⁄ < 0,9 ∙ Е0 = 

 

= 0,9 ∙ 31,52 = 28,37 кВ см⁄ , 
сондықтан  АС-330/30 маркалы екі сымы тәждеу шарты бойынша 

өтеді.  
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7.6 мысал. ЖЭО-дағы 10 кВ тарату құрылғымен                      

ТДЦ-125000/110/10 трансформаторын қосу үшін қолданылатын қатты 

ток өткізгіштегі сымның маркасын және санын таңдау керек. 

Трансформатордың рұқсат етілетін асқын жүктемесі 20%,       

Тмакс = 6500 сағ , Iп0
(3)

= 60 кА , ҚТ ұзақтылығы tаж = 4 с.  Өткін 

ортасындағы сымның салбырауы 𝑓сал = 2,0 м. 
Токтың үнемді тығыздығы бойынша иілгіш ток өткізгіштің 

қимасын таңдаймыз, ол Тмакс = 6500 сағ  санында 7.26 кестеге 

сәйкес Jү = 1,0 А мм2⁄  құрайды. 

 

Iном =
Sт, ном

√3 ∙ Uном
=
125000

√3 ∙ 10,5
= 6873,2 А, 

 

Iмакс = 1,2 ∙ Iном = 1,2 ∙ 6873,2 = 8247,84 А, 
 

Sү =
Iном
Jү

=
6873,2 

1,0
= 6873,2 мм2. 

 

7.35 кесте [9] сәйкес АС-500/64 маркалы екі сымды қабылдаймыз, 

мұнда Iрұқс = 2 ∙ 945 = 1890 А , d = 30,6 мм , r0 = 1,53 см ,            

SАС = 2 ∙ 500 = 1000 мм2 , сымның бір метр салмағы                 

mАС = 1,852 кг, ал сымның погондық салмағы qп = 18,168 Н м⁄ . 

Алюминий сымның қимасы мынадай болуы керек  

 

SА = Sэ − SАС = 6873,2 − 2 ∙ 500 = 5873,2 мм2.  
 

7.33 кесте [9] сәйкес А-500 марка алюминий сымдар 

қабылдаймыз мұнда Iрұқс = 980 А , бір сымның d = 29,1 мм ,       

SА = 500 мм2, сымның бір метр салмағы mА = 1,378 кг. 
Ток өткізгіштіктерде алюминий сымның саны тең 

 

n =
SА
500

= 11,75. 

 

Қондырғыға 2AC-500/64+12A-500 иілгіш ток өткізгішті 

қабылдаймыз, диаметрі d = 200 мм , көрші фазалар ара қашықтығы 

D = 4 м және сақина салмағы mк = 2 кг. 
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Таңдап алынған ток өткізгішті рұқсат етілетін ток бойынша 

тексереміз  

 

Iрұқс = 2 ∙ 945 + 12 ∙ 980 = 14650 А > 8247,84 А. 

 

(7.78) формула бойынша  р  көрсеткішін анықтаймыз 
 

р =
𝜆 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ tаж

D · q
, 

 

мұндағы 𝜆 – электрдинамикалық күштің апериодты құраушының 

әсері есебімен өлшемсіз коэффициент. [16,17] сәйкес 

tаж Та = 4 0,1 > 4⁄⁄  болғанда 𝜆 = 1 деп қабылдауға болады; 

D – ток өткізгіштің фаза аралық қашықтығы, м; 

q  – асылғы тіркесі әсері есебімен сымның погондық 

салмағы, Н/м.  

ПФ6-Б түріндегі оқшаулатқыштағы асылғы тіркесі әсері есебімен 

сымның погондық салмағын анықтаймыз, оның көрсеткіштері             

7.30 кестесінде келтірілген. 

 

q = qсым + qк = g ∙ [(2 ∙ mАС + 12 ∙ mА +mк) +
mоқш ∙ N

𝑙
] = 

 

= 9,81 ∙ [(2 ∙ 1,852 + 12 ∙ 1,378 + 2) +
6 ∙ 1

20
] = 221,12 Н м,⁄  

 

мұндағы 𝑙 – өткін ұзындығы, ол 20 м тең қабылдаймыз. 

 

р =
1 ∙ (0,866 ∙ 60)2 ∙ 4

4 · 221,12
= 12,21 кА2 ∙ с Н.⁄  

 

(7.78) шартына сәйкес ығысу есебін жүргізу керек.  

(7.81) формула бойынша ω0  мәнін анықтаймыз, ал (7.82) 

формула бойынша екіфазалы ҚТ-да ток өткізгішке әсер ететін есептік 

электрдинамикалық жүктемені Fесеп
(2)

 анықтаймыз  

 

ω0 = √
3 ∙ g

2 ∙ 𝑓кел
= √

g

L
= √

9,81

1,43
= 2,62 1 с,⁄  
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мұндағы 𝑓кел  – оқшаулатқыштардың гирлянд есебімен өткін 

ортасы бойынша келтірілген сымның салбырау, м; 

 

L =
2 ∙ 𝑓кел
3

=
2 ∙ (𝑓п + 𝑙г ∙ cos 𝛽)

3
=
2 ∙ (𝑓п + N ∙ Hоқш ∙ cos 𝛽)

3
= 

 

=
2 ∙ (2 + 1 ∙ 0,14 ∙ 1)

3
= 1,43 м. 

 

Екіфазалы ҚТ-дағы иілгіш токсымдарына әсер ететін Fесеп
(2)

 

есептік электрдинамикалық жүктемені (7.82) формула бойынша 

анықтаймыз  

 

Fесеп
(2) = F0

(2)
∙ 𝜆 = 0,2 ∙ 𝑙 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙
𝜆

D
=
0,2 ∙ 20 ∙ (0,866 ∙ 60)2 ∙ 1

4
= 

 

= 2699,84 Н.  
 

ҚТ-да ток өткізгіш фазадағы сымның жатық ығысуын (7.80), 

(7.85) немесе (7.86) формулардың қайсысымен есептеуді анықтаймыз. 

Ол үшін (7.79), (7.84) немесе (7.89) формулардың қайсысының шарты 

орындалатынын тексереміз.  

(7.79) шарт орындалуын тексереміз. Ол үшін 7.31 кесте бойынша 

γ келтірілген салмағы коэффициентінің мәнің анықтаймыз  

 

𝑓г
𝑓п
=
𝑙г ∙ cos 𝛽

𝑓п
=
N ∙ Hоқш ∙ cos 𝛽

𝑓п
=
1 ∙ 0,14 ∙ 1

2,0
= 0,07 

 

және 

 
Mг
M
=

N ∙ mоқш

(2 ∙ mАС + 12 ∙ mА) ∙ 𝑙
=

1 ∙ 6

(2 ∙ 1,852 + 12 ∙ 1,378) ∙ 20
= 0,015. 

 

7.31 кестеден γ = 1,0 болады. 

 

tаж = 4 с > tұзақ = √
0,9 ∙ Мкел ∙ g

ω0
2 ∙ Fесеп

(2)
= √

0,9 ∙ m ∙ 𝑙 ∙ g ∙ γ

ω0
2 ∙ Fесеп

(2)
= 
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= √
0,9 ∙ (2 ∙ 1,852 + 12 ∙ 1,378) ∙ 20 ∙ 9,81 ∙ 1

2,622 ∙ 2699,84
= 0,439 с. 

 

Солай етіп (7.79) шарты орындалмайды. Басқа шарттардың 

орындалуын тексереміз, ол үшін  1,2 ∙ 𝜋 ω0⁄  және ∆Wк (q ∙ 𝑙 ∙ L)⁄  

қатынастарды есептейміз 
 

1,2 ∙ 𝜋

ω0
=
1,2 ∙ 3,14

2,62
= 1,438 с. 

 

∆Wк (q ∙ 𝑙 ∙ L)⁄  анықтау үшін ҚТ тогының өлшемсіз 𝜏қт 

ұзақтығын (7.78) формуламен есептейміз  

 

𝜏қт =
tаж ∙ ω0
2 ∙ 𝜋

=
4 ∙ 2,62

2 ∙ 3,14
= 1,67. 

 

𝜏қт = 1,67 > 0,6 болғандықтан, ҚТ-дың есептеу уақытында ток 

өткізгішке жинақталған энергияны анықтау ∆Wк  үшін (7.92) 

формуламен ∆Wк
(2)

 мәнін есептейміз  
 

∆Wк
(2)
= 0,2 ∙ 𝑙 ∙ (Iп0

(2)
)
2
∙ ln

D + 2 ∙ L

D
=
0,2 ∙ 20 ∙ (0,866 ∙ 60)2

4
× 

 

× ln
4 + 2 ∙ 1,43

4
= 1456,33 Дж. 

 

7.23 суретте келтірілген қисықтарда төменгі мәндер бойынша  

 

F0
(2) (q ∙ 𝑙)⁄ = 2699,84 (221,12 ∙ 20)⁄ = 0,61  және 

 

L D⁄ = 1,43 4⁄ = 0,358 ≈ 0,4, 

 

h D = 0,15⁄  аламыз немесе ҚТ кезіндегі өткізгіштің орта салмағы 

максималды көтеру биіктігі h = 0,15 ∙ D = 0,15 ∙ 4 = 0,6 м  тең 

болады. 

Болғандықтан 

 

2 ∙ Mкел ∙ g ∙ L = 2 ∙ q ∙ 𝑙 ∙ L = 2 ∙ 221,12 ∙ 20 ∙ 1,43 = 
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= 12648,06 Дж > ∆Wк
(2)
= 1456,33 Дж,   

 

Онда ∆Wк(7.91) формула бойынша анықтаймыз 

 

∆Wк = Мкел ∙ g ∙ h = q ∙ 𝑙 ∙ h = 221,12 ∙ 20 ∙ 0,6 = 2653,44 Дж. 
 

Қатынасын анықтаймыз 

 
∆Wк
q ∙ 𝑙 ∙ L

=
2653,44

221,12 ∙ 20 ∙ 1,43
= 0,42. 

 

Z = ∆Wк q ∙ 𝑙 ∙ L < 1⁄  болғандықтан өткізгіштің s  көлденен 

ығысуы (7.85) формула бойынша анықталады  

 

s = 𝑓кел ∙ sin 𝛼, 

 

мұндағы 𝛼  – екіфазалы ҚТ кезіндегі тепе-теңдік жағдайынан 

өткізгіштің есептік бұрыш ауытқуы, рад., қайсысы (7.87) формула 

бойынша анықталады 
 

𝛼 = arccos(1 − Z ) = arccos(1 − 0,42) = 55о, 
 

s = (𝑓сал + N ∙ Hоқш ∙ cos𝛽) ∙ sin 𝛼 = (2 + 1 ∙ 0,14 ∙ 1) ∙ sin 55о = 

 

= 1,75 м. 
 

(7.77) шарт орындауын тексереміз 
 

Fмакс = 2699,84 Н ≤ Fрұқс = 1 ∙ 105 Н;   

 

 D − 2 ∙ (s + rр) = 4 − 2 ∙ (1,75 + 0,10) = 0,3 м > 𝑎рұқс, мин = 0,2 м, 

 

мұндағы Fмакс  – ҚТ кезіндегі сымда максималды тартуы, Н; 

Fрұқс – сымда рұқсат етілген тартуы, қайсысы курстық 

және дипломдық жобада 1 ∙ 105 Н тең мәніне мүмкін қабылданады; 

D  – фаза өткізгіштер арасындағы қашықтық               

7.27 кесте, м; 

s – ҚТ-ғы өткізгіштердің есептік ығысуы, м; 
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𝑎рұқс, мин – ең үлкен жұмыстың кернеу фаза өткізгіш 

арасындағы ең аз рұқсат етілетін қашықтық,  м 7.28 кесте; 

rт = d 2⁄  – токөткізгіштің тарамдау фазаның     

радиусы, м; 

d  − токсымның диаметрі, м. 

Сонымен, ҚТ өшуі кейін токсымның фазалар өткізгіштіктердің 

қиылысуына келтірілмейді. 

Өткізгіштер бір фазаның электрдинамикалық өзара әсері 

бойынша иілгіш токсымды тексереміз. ҚТ-дағы әрбір сымның өзара 

әсерінен меншікті жүктемесі (7.100) формуласына сәйкес тең болады  

 

γк =
2 ∙ 10−7 ∙ (n − 1) ∙ (Iп0

(3)
)
2

n2 ∙ S ∙ d
=
2 ∙ 10−7 ∙ (14 − 1) ∙ (60000)2

142 ∙ 500 ∙ 0,2
= 

 

= 0,478 МПа м⁄ . 
 

мұндағы d – токсымның диаметрі, м. 

(7.99) сәйкес өзінің  салмағынан А-500 маркасы әрбір алюминий 

сымның меншікті жүктемесі тең болады: 

 

γ1 =
g ∙ m

S
=
9,81 ∙ 1,378

500
= 0,027 МПа/м, 

 

мұндағы m – бір метр сымның салмағы, кг; 

g – тартуы күшінің жылдамдығы, м с2⁄ . 

Токсымда σмакс  максималды кернеу есептеу үшін (7.93) 

формула бойынша тартылу максималды мүмкіндігін анықтаймыз.  

ҚТ уақытта иілгіш шиналар өткізгіштіктерде тартуы есептеу 

үшін өткізгіштің колденен қиманың қаттылығын                                             

0,4 ∙ E ∙ S = 0,4 ∙ 7 ∙ 1010 ∙ 14 ∙ 500 ∙ 10−6 = 196 ∙ 106 Н  тең 

қабылдаймыз.  

 

Fмакс1 ≈ √
2 ∙ E ∙ S ∙ ∆Wк

𝑙
+ F(0)

2 = √2 ∙ E ∙ S ∙ ∆Wк
𝑙

+ (
𝑞 ∙ 𝑙2

8 ∙ 𝑓кел
)

2

= 
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= √2 ∙ 196 ∙ 10
6 ∙ 2653,44

20
+ (

221,12 ∙ 202

8 ∙ 2,14
)

2

= 228109,9 Н. 

 

(7.98) формула бойынша сымда максималды кернеу анықтаймыз  

 

σмакс =
Fмакс
n ∙ S

=
228109,9

14 ∙ 500
= 32,59 МПа. 

 

(7.97) формула бойынша токсымның фаза ішіндегі таяныштар 

рұқсат етілген аралығын анықтаймыз: 

 

𝑙т = к ∙ σмакс ∙10
3 ∙ √

(к − 1) ∙ σмакс ∙ 24 ∙ β

(γқ + к ∙ γ1) ∙ (γқ − к ∙ γ1)
= 

 

= 1,8 ∙ 32,59 ∙ 103 ∙ √
(1,8 − 1) ∙ 32,59 ∙ 24 ∙ 159 ∙ 10−13

(0,478 + 1,8 ∙ 0,027) ∙ (0,478 − 1,8 ∙ 0,027)
= 

 

= 12,3 м. 
 

Нәтижесінде, ток өткізгіште фаза ішіндегі таяныштарды бір 

бірінен 12,3 м–ден көп емес қашықтықта орнату қажет.  
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8 Өлшеуіштік трансформаторларды таңдау 

 

8.1 Ток трансформаторларды таңдау 

Токты ыңғайлы өлшеу мәніне дейін түрлендіру және де жоғарғы 

кернеу бірінші ретті тізбектерден өлшеуіштік пен қорғау тізбектерді 

бөлу үшін ток трансформаторлары арналған.  

Өлшеуіштік аспаптарды және релелік қорғау мен автоматика 

құрылғыларды қоректендіру үшін бірнеше өзекшесі бар ток 

трансформаторларын (ТА) пайдалану орынды. Өлшеуіштік ток 

трансформатордың дәлелдік класы оның бағыт байланысымен 

таңдалады. Егер ток трансформаторға есептік электрэнергия 

санауышы қосылса, онда оның істе дәлдік класы 0,5 болу керек. Егер 

ток трансформаторға тек ғана өлшеуіштік аспаптар қосылса, онда 

дәлелдік класы бір жеткілікті болады.   

Ток трансформаторлары өлшеуіштік аспаптарды қоректендіру 

үшін бағытталған және келесідей тәртіппен таңдалады: 

а) кернеу бойынша 

 

Uқон ≤ Uном,                                      (8.1) 

 

б) ток бойынша 

 

Iжұм, ном ≤ I1ном;     Iес ≤ I1ном.              (8.2) 

 

Ток трансформатордың бірінші ретті тогы қондырғының 

жұмыстық тогына жақын болуы керек, себебі бірінші ретті ораманың 

толымсыз жүктелуі қателіктің өсуіне әкеледі;  

в) құралым және дәлдік класы бойынша. 

Таңдалған ток трансформаторларын тексеру керек: 

а) электродинамикалық төзімділігі бойынша 

 

𝑖соқ ≤ кэд ∙ √2 ∙ I1ном    немесе        𝑖соқ ≤ 𝑖дин,               (8.3) 

 

мұндағы 𝑖соқ  – ток трансформатор орнатылған жерде ҚТ 

соқылық тогы; 

кэд  – каталог бойынша ток трансформатордың 

электрдинамикалық төзімділік еселігі; 

I1ном  − ток трансформатордың номиналды бірінші 

ретті тогы; 

𝑖дин − каталог бойынша ток трансформатордың 
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электрдинамикалық төзімділік тогы. 

Шиналы ток трансформаторларын электрдинамикалық 

төзімділігіне тексермейді, себебі олардың төзімділігі шина құралым 

төзімділігімен анықталады; 

б) термиялық төзімділігі бойынша (7.11) шартына сәйкес; 

в) екінші ретті жүктеме бойынша  

 

z2 = r2 ≤ z2 ном = r2 ном,                       (8.4) 
 

мұндағы z2 = r2  – ток трансформатордың есептік екінші ретті 

жүктеме; 

z2 ном = r2 ном  – таңдалған дәлдік клас үшін ток 

трансформатордың номиналды рұқсат етілген жүктеме. 

Ток трансформатордың екінші ретті жүктемесі z2 = r2  аспап 

кедергілерден rасп , қосу сымдардан rсым  және түйіспе өтпелі 

кедергілерден rт тұрады.  

 

z2 = r2 = rасп + rсым + rт.                        (8.5) 
 

Аспап кедергілері формула бойынша анықталады  

 

rасп =
Sасп

I2 ном
2

,                                    (8.6) 

 

мұндағы Sасп – аспаптармен тұтыну қуаты; 

I2 ном – ток трансформатордың екінші ретті ораманың 

номиналды тогы. 

Аспаптармен тұтыну қуатын есептеу үшін 8.1 кестені тұрғызу 

керек, оған ток трансформатордың екінші ретті орамаларға қосылған 

барлық аспаптарды кіргізу тиісті.  

 

8.1 кесте − Ток трансформатордың екінші ретті жүктемесі 

Аспап атауы Аспап түрі 

Тұтыну қуаты ВА 

А 

фазасы 

В 

фазасы 

С 

фазасы 

Көрсеткіш Амперметр  Э-335 0,5 0,5 0,5 

Тіркеуіш Ваттметр  Н-348 10 - 10 

Активті энергия санаушы  САЗ-И681 2,5 - 2,5 

Барлығы  13,0 0,5 13,0 
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Аспап кедергілердің есебі ең жүктелген фаза үшін өткізіледі.  

Ток трансформатордың және бақылау-өлшеуіштік аспаптардың 

параметрлері [25] келтірілген.  

Түйіспелердің кедергілері аспаптың саны үш және аз кезінде 0,05 

Ом тең және аспап саны үштен артық кезінде 0,1 Ом тең 

қабылданады. Қосу сымдардың кедергілері олардың ұзындығы мен 

қимасынан тәуелді болады. Таңдалған дәлдік класта ток 

трансформатор істе болу үшін, келесі шарт орындалуы тиіс 

 

rасп + rсым + rт ≤ z2 ном, 

 

мұндағы rсым = z2 ном − rасп − rт. 

Сымдар кедергісін біліп rсым олардың қимасын анықтау мүмкін: 

 

q =
𝜌 ∙ 𝑙есеп
rсым

,                                         (8.7) 

 

мұндағы 𝜌 – сым материалдың меншікті кедергі  

𝑙есеп – ток трансформаторларының қосу сұлбаларынан 

тәуелді қосу сымдарының есептік ұзындығы 8.1 сурет.  

 

 
а – бір фазаға қосу; б – толық емес жұлдызға қосу; в – толық 

жұлдызға қосу  

 

8.1 сурет – Ток трансформаторларға өлшеуіштік аспаптарды қосу 

сұлбалары  

 

100 МВт және жоғары агрегаттар бар қуат электр станцияның 
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негізгі және қосымша екінші ретті тізбектерде, және де жоғарғы 

кернеу 220 кВ және жоғары қосалқы станцияларда мыс сымдар  𝜌 =

0,0175 Ом ∙ мм2 м⁄  қолданылады. Басқа жағдайларда екінші ретті 

тізбектерде алюминий талсымдары бар сымдар                         𝜌 =

0,0283 Ом ∙ мм2 м⁄  қолданылады.  

Әр түрлі қосылым үшін қосу сымдардың ұзындығы 8.2 кестеден 

алынады.  

 

8.2 кесте – Қосу сымдардың ұзындығы 

Қосылым атауы 
Қосу сымдардың 

ұзындығы, м 

Тұтынушылардың желілерінен басқа 6-10 кВ 

ГТҚ барлық тізбектері 
40  60 

Блокты электр станцияның генераторлық кернеу 

тізбегі  
20  40 

Тұтынушылардың 6  10 кВ желілері 4  6 

Тарату құрылғылардың барлық тізбектері  

35 кВ 60  75 

110 кВ 75  100 

220 кВ 100  150 

330 кВ және жоғары 150  175 

Синхронды компенсаторлар 25  40 

 

ЭҚЕ-мен сәйкесті қосу сымдар сапасы ретінде қағаз, резеңке, 

полихлорвинил немесе полиэтилен оқшауламалары бар көпталсым 

кабельдер қолданылады, қайсысының параметрлері 8.3 кестеде 

келтірілген. 

Механикалық беріктік шарты бойынша қималары алюминий 

талсым үшін 4 мм2 аз емес, ал мыс талсым үшін 2,5 мм2 болу керек. 

Сымдар қималары 6 мм2 әдетте қолданылмайды.  

Қарастырылған тізбекте орнатылған өлшеуіштік аспаптардың 

тиісті тізімі 8.4 кесте бойынша таңдалады.  

Таңдалған ток трансформатордың есептік және каталогтың 

деректер салыстырлуы 8.5 кестеге енгізіледі.  
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8.3 кесте – Бақыламалық кабельдер 

Кабель маркасы 

Токөткізгіш 

талсым қимасы, 

мм2 

Талсым 

саны 

Мыс талсым және резеңке оқшауламасы бар кабельдер  

КРСГ, КРСБ, КРСБГ, КРСК 
1,00; 1,50; 2,50; 4, 5, 7, 10; 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

КРВГ, КРВГЭ, КРВБ, КРВБГ, 

КРНГ, КРВБбГ, КРНБГ, КРБбГ, 

КРНБ 

0,75; 1,00; 1,50 4, 5, 7, 10 

Мыс талсым және резеңке оқшауламасы бар кабельдер 

КРВБ, КРВБГ, КРВБбГ, КРНГ 
2,50 4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

Мыс талсым және поливинилхлорид оқшауламасы бар кабельдер 

КВВГ, КВВГЭ, КВВБ, КВВБГ, 

КВВБбГ, КВБбШв, КВПбШв 

0,75; 1,00; 1,50; 

2,50 
4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

Мыс талсым және полиэтилен оқшауламасы бар кабельдер 

КПВГ, КПВБ, КПВБГ, КПВБбГ, 

КПБбШв, КППбШв, КПсВГ, 

КПсВГЭ, КПсВБ, КПсВБГ, 

КПсВБбГ, КПСБбШв, КПсПбШв 

0,75; 1,00; 1,50; 

2,50 

 

4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

Алюминий талсым және резеңке оқшауламасы бар кабельдер 

АКРВГ, АКРВГЭ 
2,50 4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

АКРВБ, АКРВБГ, АКРВБбГ, 

АКРНГ, АКРНБ, АКРНБГ, 

АКРНБбГ 

2,50 4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

Алюминий талсым және поливинилхлорид оқшауламасы бар 

кабельдер 

АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВБ, 

АКВВБГ, АККВВБбГ, АКВБбШв 

2,50 4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 

Алюминий талсым және полиэтилен оқшауламасы бар кабельдер 

АКПВГ, АКПВБ, АКПВБГ, 

АКПВБбГ, АКПБбШв, АКПсВГ, 

АКПсВГЭ, АКПсВБ, АКПсВБГ, 

АКПсВБбГ, АКПсБбШв 

2,50 4, 5, 7, 10 

4,00; 6,00 4, 7, 10 



 

 

8.4 кесте – Электр станция және қосалқы станцияларда бақылау-өлшеуіштік аспаптар 

Тізбек атауы 

Аспаптар

орнату 

жері  

Аспаптар тізімі Ескерту 

Электростанции 

Турбогенератор 

Статор 

 

Әрбір фазада амперметр, вольтметр, 

ваттметр, варметр, активті энергия санаушы, 

активті және реактивті  қуат датчигі.  

Тіркеуіш аспаптар: ваттметр, амперметр,  

63 МВт және жоғары генераторларда  

вольтметр 

а) ББЩ (БЩУ) немесе ББЩ (ГЩУ) 

орнатылған аспаптар келтірілген  

б) 12 МВт дейін генераторларда статор 

тізбегінде амперметр орнатылады 

в) ББЩ жоқ болғанда турбинаның 

топты щитте статор тізбегінде 

ваттметр, жиілікөлшеуіш орнатылады 

және қоздыру тізбегінде  вольтметр  

г) ББЩ (БЩУ) немесе ОБЩ (ЦЩУ) 

бар кезінде ваттметр және варметр 

орнатылады 

д) ОБЩ жиілікөлшеуіш, жиынтық 

ваттметр және варметр орнатылады 

Ротор 

Амперметр, вольтметр. 

Негізгі және резервті қоздырудың тізбекте 

вольтметр. 63 МВт және жоғары 

генераторларда тіркеуіш амперметр 

Гидрогенератор 
Статор 

Турбогенератордың статор тізбегіндегі 

сияқты аспаптар  
Генератор тізбегінде осциллограф 

және синхронизация аспаптары 

орнатылады  

Ротор Амперметр, вольтметр 

Генератор 

трансформатор 

блогы 

Генератор Турбогенератор тізбегіндегі сияқты аспаптар 

 

 

1
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8.4 кестенің жалғасы 

Тізбек атауы 

Аспаптар

орнату 

жері  

Аспаптар тізімі Ескерту 

Генератор 

трансформатор 

блогы 

Блокты 

трансфор-

матор 

ТК -  

ОК 
Амперметр, ваттметр және екі жақты 

шкаласы бар варметр  

ЖК Амперметр 

Энергожүйемен 

немесе әр түрлі 

кернеу ТҚ-мен 

байланыс 

трансформаторы 

Екі 

орамалы 

ЖК - Трансформатор-желі блогы істегенде 

трансформаторларда амперметрлер 

барлық фазаларда орнатылады  
ТК 

Амперметр, ваттметр және екі жақты 

шкаласы бар варметр 

Үш 

орамалы 

және 

автотранс

форматор 

ЖК Амперметр  

ОК 

ТК 

 

Амперметр, ваттметр және екі жақты 

шкаласы бар варметр 

Желі немесе 

өзіндік 

мұқтаждар 

трансформаторы 

Бір 

секцияға 

Қоректендіру жағынан: амперметр, ваттметр, 

активті энергия санаушы 

Блокты ЖЭС аспаптар 6,3 кВ 

кірмелерде орнатылады  

Екі 

секцияға 

6,3 кВ секциялар кірмелерде: амперметр, 

ваттметр, активті энергия санаушы, активті 

қуат датчигі 

 

Тұтынушыларға 

6-10 кВ желілер 
 

Амперметр, тұтынушыларға жататын 

желілерде активті және реактивті энергия 

санаушы  

 

Егер санауыш бойынша ақша есебі 

өткізбесе, онда реактивті энергия 

санаушы орнатылмайды  
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8.4 кестенің жалғасы 

Тізбек атауы 

Аспаптар

орнату 

жері  

Аспаптар тізімі Ескерту 

35 кВ желі  
Амперметр, тұйық тұтынушы желілерде 

активті және реактивті есептік санаушылар  

 

110-220 кВ 

желі 
 

Амперметр, ваттметр, варметр, ҚТ жерін 

анықтау үшін қолданылатын бекіткіш аспап, 

тұйық тұтынушы желілерде активті және 

реактивті есептік санаушылар 

а) Фаза бойынша басқарусы бар желі 

үшін үш амперметр орнатылады  

б) Екі жағынан қоректендіру желілерде 

ваттметр және екі жақты шкаласы бар 

варметр, тотқатқыш бар екі активті 

энергия санаушы  орнатылады 

350-750 кВ 

желі 
 

Әрбір фазада амперметр, ваттметр және екі 

жақты шкаласы бар варметр, осциллограф, 

ҚТ жерін анықтау үшін қолданылатын 

бекіткіш аспап, активті және реактивті қуат 

датчигі 

Жүйе арасындағы байланыс желілерде 

тотқатқыш бар активті энергия 

санаушы орнатылады 

Генератор 

кернеу 

жинақтауыш 

шиналар  

Әрбір 

секцияда 

немесе 

жүйелі 

шинада  

Фаза арасындағы кернеу өлшеу үшін 

вольтметр, үшфазалы кернеу өлшеу үшін 

ауыстырып қосқышпен вольтметр, 

жиілікөлшеуіш, синхронизация аспаптары: 

екі жиілікөлшеуіш, екі вольтметр және 

синхроноскоп  

Синхронизация болу мүмкін кезінде 

синхронизация аспаптары орнатылады  

 

 

 

1
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8.4 кестенің жалғасы 

Тізбек атауы 
Аспаптар 

орнату жері  
Аспаптар тізімі Ескерту 

Генераторлық 

кернеу 

жинақтауыш 

шиналары 

Кез келген 

секцияға 

немесе шина 

жүйесіне 

ауыстырып 

қосумен 

жалпы 

аспаптар  

Фаза арасындағы кернеу өлшеу үшін екі 

тіркегіш вольтметр және екі жиілікөлшеуіш 

 

Өзіндік 

мұқтаждар 6 кВ 

шиналары 

 

Фаза арасындағы кернеуді өлшеу үшін 

вольтметр және үшфазалы кернеуді өлшеу 

үшін ауыстырып қосқышпен вольтметр 

 

Электрқозғалт-

қыш 
Статор Амперметр 

Екіжылдамдық 

электрқозғалтқыштарда әрбір орамада 

орнатылады  

Электр 

станцияның 

жоғарғы кернеу 

жинақтауыш 

шиналары 

Әрбір 

секцияда 

немесе 

жүйелі 

шинада 

Фаза арасындағы кернеу өлшеу үшін 

вольтметр, тіркегіш аспаптар: 

жиілікөлшеуіш, 200 МВт және жоғары электр 

станцияларда вольтметр және жиынтық 

ваттметр; синхронизация аспаптары: екі 

жиілікөлшеуіш, екі вольтметр, синхроноскоп;  

осциллограф  

а) 35 кВ шиналарда сызықты кернеу 

бақылау үшін бір вольтметр және 

үшфазалы кернеу өлшеу үшін 

ауыстырып қосумен бір вольтметр 

орнатылады  

б) 110 кВ шиналарда бірден, ал 150-

220 кВ шиналарда секцияға екіден 

осциллограф орнатылады  

 

1
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1

 



 

 

8.4 кестенің соңы 

Тізбек атауы 

Аспаптар

орнату 

жері  

Аспаптар тізімі Ескерту 

Шинақосқыш 

және 

секционды 

ажыратқыштар 

 Амперметр 

 

Айнымалы 

ажыратқыш 
 

Амперметр, ваттметр екі жақты шкаласы бар 

варметр, есептік санауштар және белгілеу 

аспабы 

 

Шунталған 

реактор 
 Амперметр, варметр 

 

Шунталған 

сыйымдылық 
 Әрбір фазада амперметр, варметр 

 

 

1
7
2
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8.5 кесте – Ток трансформаторлардың есептік және каталогтың 

деректері   

Есептік параметрлер Каталогты деректер Таңдау шартты 

Uқон Uном Uқон ≤ Uном 

Iмакс Iном Iмакс ≤ Iном 

𝑖соқ = √2 ∙ ксоқ ∙ Iп0 𝑖дин = √2 ∙ кдин ∙ I1ном 𝑖соқ ≤ 𝑖дин 

z2 z2ном z2 ≤ z2ном 

Вк Втер, рұқс Вк ≤ Втер, рұқс 

 

8.2 Кернеу трансформаторларды таңдау 

Кернеуді ыңғайлы өлшеу мәніне дейін түрлендіру және де 

жоғарғы кернеу бірінші ретті тізбектерден өлшеуіштік пен релелік 

қорғау тізбектерді бөлу үшін кернеу трансформаторлары арналған.  

Кернеу трансформаторлары келесідей тәртіппен таңдалады: 

а) қондырғы кернеуі бойынша 

 

Uқон ≤ Uном,                                      (8.8) 

 

б) құралым және орама қосу сұлбасы бойынша; 

в) дәлдік класы бойынша; 

г) екінші ретті жүктеме бойынша 

 

S2 ≤ Sном,                                       (8.9) 
 

мұндағы Sном  – таңдалған дәлдік класында кернеу 

трансформатордың номинал қуаты; 

S2 – кернеу трансформаторына қосылған өлшеуіштік 

трансформаторлардың жиынтық жүктемесі. 

Аспаптарды қоректендіретін қуатын есептеу үшін 8.6 кестесі 

тұрғызылады, қайсысына кернеу трансформатордың екінші ретті 

орамаға қосылған барлық аспаптар еңгізіледі.  

Кернеу трансформаторлардың және бақылау-өлшеуіштік 

аспаптардың параметрлері [25] келтірілген.  

Есепті жеңілдету үшін аспаптың жүктемесін фаза бойынша 

бөлмеу мүмкін болады, онда  
 

S2 = √Pаспап
2 + Qаспап

2 .                                   (8.10) 
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8.6 кесте – Кернеу трансформаторларының екінші ретті жүктемесі 

Аспаптар Түрі 
Sорам 

ВА 

Орама 

саны 

cos𝜑 sin𝜑 Аспап 

саны 

Жалпы 

тұтынылатын 

қуаты 

  Р,Вт Q,Вар 

Вольтметр Э-350 3,0 1 1 0 1 3,0 - 

Ваттметр Э-365 1,5 2 1 0 2 6,0 - 

Активті 

энергия 

санаушы 

И-681 2,0 2 0,38 0,925 1 4,0 9,7 

Жиілікөл-

шегіш 
Э-353 3,0 1 1 0 2 6,0 - 

Барлығы 19,0 9,7 

 

Кернеу трансформаторларында екінші ретті тізбекте қосу 

сымдардың қимасы рұқсат етілген кернеу шығыны бойынша 

таңдалады. ЭКЕ-ге сәйкес есептік санауыш кернеу тізбектерде сым 

мен кабельдердің қимасы мен ұзындығы, осы тізбектерде кернеу 

шығыны үшін, болу керек: 

-0,5 дәлдік клас кернеу трансформатордан қоректендіру кезінде 

0,25% номинал кернеуден көп емес; 

-1,0 дәлдік клас кернеу трансформатордан қоректендіру кезінде 

0,5% көп емес.  

Осы талабын қамтамасыздыру үшін кернеу 

трансформаторларынан санауышқа дейін бөлек кабельдердің 

қолдануы рұқсат етіледі.  

Щитты өлшеуіштік аспаптарға дейін номинал жүктеме кезінде 

кернеу шығыны 1,5% көп емес болу керек [24]. 

Кернеу тізбегі үшін механикалық беріктік шарты бойынша қосу 

сымдардың қимасы алюминий талсым үшін 2,5 мм2 және мыс талсым 

үшін 1,5 мм2 болады.  

 

8.3 Өлшеуіштік трансформаторларды таңдау және тексеру 

мысалдары  

8.1 мысалы. ТВВ-500-2Е түрі генератор тізбегінде бақылау-

өлшеуіштік аспаптарды қосу үшін ток және кернеу 

трансформаторларды таңдау. Орнату жерде ҚТ ток мәні Iп0
(3)

= 53 кА. 

Генератор тізбегінде өлшеуіштік аспаптардың тізімі 1.4 кестеге 

[25] сәйкес таңдалады. Ток трансформатордың екінші ретті жүктеме 

8.7 кестеде келтірілген.  
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Генератор тізбегінде ТЭКН-Е-20-20000-560 түрі комплекты 

токөткел орнатылғандықтан, онда қондырғыға ТШВ-24-У3 түрі 

ішінде жасалған ток трансформаторлар келесі параметрлермен 

I1ном = 24000 А,   I2ном = 5 А , Iт = 144 кА,    tт = 3 с,          

S2ном = 100 В ∙ А қабылдаймыз.  

 

8.7 кесте – Ток трансформаторларының екінші ретті жүктемесі 

Аспап атауы 
Аспаптар 

түрі 

Қоректендіру қуаты, ВА 

А 

фазасы 

В  

фазасы 

С 

фазасы 

Амперметр Socomec 0,6 0,6 0,6 

Ваттметр FRER 0,5 - 0,5 

Варметр FRER 0,5 - 0,5 

Активті энергия санаушы EPQS 0,3 - 0,3 

Активті қуаты өлшеуіш 

түрлендіргіш  
Е-849ЭЛ 0,2 - 0,2 

Реактивті қуаты өлшеуіш 

түрлендіргіш 
Е-849ЭЛ 0,2 - 0,2 

Тіркегіш ваттметр Н-3095 12,0 - 12,0 

Тіркегіш амперметр Н-3093 - 12,0 - 

Барлығы 14,3 12,6 14,3 
 

8.7 кестеден, ең жүктелген фазалар А мен С болып табылады. 

(8.6) формула бойынша аспаптардың кедергісін анықтаймыз: 
 

rасп =
Sасп

I2ном
2

=
14,3

52
= 0,572 Ом. 

 

Түйіспелердің кедергісін rт = 0,1 Ом  тең қабылдаймыз, себебі 

аспап саны үштен астам болады.  

(8.5) формула бойынша сымдардың рұқсат етілген кедергісін 

анықтаймыз 

rсым = r2ном − rасп − rт = 4 − 0,572 − 0,1 = 3,328 Ом, 
 

мұндағы r2 ном  – таңдалған дәлдік клас үшін ток 

трансформаторының номиналды екінші ретті жүктемесі. 

 

r2 ном =
S2ном

I2ном
2

=
100

52
= 4 Ом. 



 

176 
 

Қосу сымдар сапасында мыс талсымы бар кабельдерді аламыз, 

8.2 кестеге сәйкес ұзындығын шамамен 30 м қабылдаймыз.  

Ток трансформаторлар толық жұлдызға қосылған, сондықтан 

𝑙есеп = 𝑙 = 30 м. 

(8.7) сәйкес кабель талсым қимасын анықтаймыз  

 

q =
𝜌 ∙ 𝑙есеп

rсым
=
0,0175 ∙ 30

3,328
= 0,158 мм2. 

 

Механикалық беріктік шарты бойынша 8.3 кестеге сәйкес          

2,5 мм2  қимасы талсымы бар КРНГ бақыламалық кабель 

қабылдаймыз.  

Қабылданған бақылмалық кабель есебімен ток 

трансформатордың екінші ораманың жүктемесі болады   

 

rсым =
𝜌 ∙ 𝑙есеп

𝑞
=
0,0175 ∙ 30

2,5
= 0,21 Ом, 

 

r2 = rсым + rасп + rт = 0,21 + 0,572 + 0,1 = 0,882 Ом. 
 

ТШВ-24-У3 ток трансформатордың есептік және каталогтың 

салыстыру деректері 8.8 кестеде келтірілген. 

 

8.8 кесте – Ток трансформаторларының есептік және каталогтың 

деректері  

Есептік параметрлер 
Каталогты деректер 

ТШВ-24-У3 
Таңдау шарты 

Uқон = 20 кВ Uном = 24 кВ Uқон ≤ Uном 

Iмакс = 17 кА Iном = 24 кА Iмакс ≤ Iном 

Вк = Iп0
2 ∙ tаж = 532 × 

× 4 = 11236 кА
2 ∙ с 

Втер, рұқс = Iт
2 ∙ tт =  

= 1442 ∙3= 62208 кА
2 ∙ с 

Вк ≤ Втер, рұқс 

r2 = 0,882 Ом r2ном = 4 Ом r2 ≤ r2ном 

 

Шиналы ток трансформаторларын электрдинамикалық 

төзімділігіне тексермейді, себебі олардың төзімділігі шина құралым 

төзімділігімен анықталады. 

Комплекты токөткел тізбегінде ЗНОМ-20 және ЗНОЛ.06-24 түрі 

кернеу трансформаторды орнатамыз. ЗНОМ-20  трансформаторды 
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екінші ретті жүктеме бойынша тексереміз. Осы трансформаторға 

қосылған жүктеме 8.9 кестеде келтірілген.  

 

8.9 кесте – Кернеу трансформатордың екінші ретті жүктемесі  

Аспаптар 

атауы 

Аспап-

тар түрі 

Орам қуаты 
Орам 

саны 

 

Ас-

пап-

тар 

саны 

Жалпы 

тұтынылатын 

қуаты 

Р S Р, 

Вт 
Q, 

Вар Вт В·А 

Вольтметр Socomec 5,0 - 1 2 10,0 - 

Ваттметр FRER 3,0 - 2 2 12,0 - 

Варметр FRER 3,0 - 2 2 12,0 - 

Активті энергия 

санауыш 
EPQS 0,9 2,5 2 1 1,8 4,66 

Активті қуаты 

өлшеуіш 

түрлендіргіш  

Е-849ЭЛ 6,0 - 1 1 6,0 - 

Реактивті қуаты 

өлшеуіш 

түрлендіргіш 

Е-849ЭЛ 6,0 - 1 1 6,0 - 

Тіркегіш 

ваттметр 
Н-3095 12,0 - 2 1 24,0 - 

Тіркегіш 

вольтметр 
Н-3093 12,0 - 1 1 12,0 - 

Жиілікөлшегіш Socomec 2,5 - 1 1 2,5 - 

Синхроноскоп FRER 3,0 - 2 1 6,0 - 

Барлығы      92,3 4,66 

 

Кернеу трансформаторының екінші ретті жүктемесі келесідей 

формуламен анықталады 
 

S2 = √Р2 + Q2 = √92,32 + 4,662 = 92,42 В · А. 

 

ЗНОМ-20 кернеу трансформаторы 0,5 дәлдік класта 75 ВА 

номинал қуаты болады. 

 

S2 = 92,42 В · А < Sном = 3 · 75 = 225 В · А. 
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Сонымен, кернеу трансформаторы таңдалған дәлдік класта істей 

алатын болады.  

Кернеу трансформаторын аспаптармен қосу үшін механикалық 

беріктік бойынша мыс талсым қимасы 1,5 мм2  маркасы бар КРВГ 

балқыламалық кабель қабылдаймыз.  
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9 Кабелдерді таңдау  

 

9.1 Жалпы мағлұматтар 

6-10 кВ ГТҚ шиналардан жергілікті жүктемені қоректендіру үшін 

электр станцияларда және қосалқы станцияларда күштік кабельдер 

кең пайдалынады. Электр станцияның өзіндік мұқтаждар 

механизмдері 6 және 0,4 кВ кернеу кабельдері бойынша қоректендіру 

алады.  

Кернеу класынан, шарты мен тәсілдерінен тәуелді құралымы, 

талсымның материал мен оқшауламасы және қорғаныштық жабыны 

өзгешілігінің болуымен кабельдердің әртүрлігі маркасы таңдалады. 

Электр станцияның өндірістік панажайыларын өрт қауіпсіздіктен 

қамтамасыз ету үшін, қайсылардың оқшауламасы, қабықшасы және 

жабыны тұтану емес материалдан жасалған кабельдерді қолдануды 

ұсынылады. 9.1 кестеде жерде және ауада   [27, 28, 29] салу үшін 

ұсынылатын әртүрлі кабель маркалары келтірілген.  

Кабельдердің таңдалу тәртібі: 

- қондырғы кернеуі бойынша  

 

Uқон ≤ Uном,                                      (9.1) 

 

- үнемділік ток тығыздығы бойынша  

 

Sү =
Iжұм, норм

Jү
.                                  (9.2) 

 

9.1 кесте – Жерде және ауада салу үшін ұсынылатын кабельдер 

Қолдану аймағы 

Кабельдер түрі және маркалар  

Қағаз сіндірілген 

оқшауламасы бар 

 

Пластмасса мен резеңке 

оқшауламасы бар  

Тотығудың  

төмен болуымен, 

жерде (траншеяда): 

ААШв, ААШп, 

ААБл, АСБ, 

ААл, ААПл, 

АСПл 

 

 

АВВГ, АпсВГ 

Кезбе токтарысыз   

Кезбе токтары 

бар 

ААШв, ААШп, 

ААБл, АСБ, 

ААП2л, АСПл 

 

- 
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9.1 кестенің жалғасы 

Қолдану аймағы 

Кабельдер түрі және маркалар  

Қағаз сіндірілген 

оқшауламасы бар 

 

Пластмасса мен резеңке 

оқшауламасы бар  

Тотығудың 

орташа болуымен, 

жерде (траншеяда): 

 

      Кезбе токтарысыз 

 

 

       Кезбе токтары бар 

 

ААШв, ААШп, 

ААБл, ААБ2л, 

АСБ, АСБл, ААл, 

ААПл, АСП 

 

 

АПвВГ, АПВГ, АВВБ, 

АПВБ, АПсВБ, АППБ, 

АПвВБ, АПАШв, 

АПБбШв, АПвБбШв, 

АПАШп, АВБбШп, 

АПсБбШв, АВАШв, 

АВРБ, АНРБ, АВАБл, 

АПАБл 

ААШп, ААШв, 

ААБ2л, ААБв, 

АСБл, АСБ2л, 

ААП2л, АСПл 

Тотығудың 

жоғары болуымен, 

жерде (траншеяда): 

 

 

Кезбе токтарысыз 

ААШп, ААШв, 

ААБ2л, АСП2л, 

ААП2лШв, 

ААБ2лШв, 

ААБв, 

ААБ2лШп, 

АСБл, АСБ2л 

 

АПвВГ, АПВГ, АВВБ, 

АПВБ, АПсВБ, АППБ, 

АПвВБ, АПАШв, 

АПБбШв, АПвБбШв, 

АПАШп, АВБбШп, 

АПсБбШв, АВАШв, 

АВРБ, АНРБ, АВАБл, 

АПАБл 
 

Кезбе токтары 

бар 

ААШп, ААБв, 

АСБ2л, АСП2л, 

АСБ2лШп, 

ААП2лШв 

Өндірістік 

панажайларда 

туннельдерде, 

каналдарда, кабельде 

қабаторташаларда: 

ААГ, ААШв, 

ААБлГ 

АВВГ, АВРГ, АНРГ, 

АПвВГ, АПВГ, АПсВГ, 

АВРБГ, АВБбШв, 

АПсВБГ, АНРБГ 

құрғақ 

дымқыл 
ААШв, ААБв, 

ААБлГ 

Тотығудың 

орташа  болуымен 

дымқыл  

ААШв, АСШв, 

ААБвГ, 

ААБ2лШв, 

ААБлГ, АСБ2лГ, 

АСБ2лШв, 

АСБлГ 
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9.1 кестенің соңы 

Қолдану аймағы 

Кабельдер түрі және маркалар  

Қағаз сіндірілген 

оқшауламасы бар 

 

Пластмасса мен резеңке 

оқшауламасы бар  

Өрт қауіпті 

панажайларда салу 

ААГ, ААШв, 

ААБвГ, ААБлГ, 

АСБлГ 

АВВГ, АВРГ, АПсВГ, 

АНРГ, АСРГ, АВБбШв, 

АВРБГ, АСРБГ 

Блоктарда салу СГ, АСГ 
АВВГ, АПсВГ, АПвГ, 

АПВГ 

 

мұндағы Jү  – токтың үнемді тығыздығы 7.26 кесте; 

- рұқсат етілген тогы бойынша, 9.2 кесте 

 

Iмакс ≤ Iрұқс, ном,                                  (9.3) 

 

- құралым бойынша, 9.1 кестеге сәйкес. 

 

9.2 кесте – Қорғасын және алюминий қабықшада майканифоль қағаз 

сінірілген және ақпайтын салмағы оқшауламасы бар алюминий 

талсымы кабельдердің рұқсат етілген ұзақты токтар және есептік 

сипаттамалар 

Тоқөткіз-

гіш 

талсым 

қимасы, 

мм2 

Активті 

кедергі 

r0, 

Ом км⁄  

Uном = 6 кВ Uном = 10 кВ 

Iрұқс, ном, А 
х0, 

Ом км⁄  

Iрұқс, ном, А 
х0, 

Ом км⁄  жерде ауада жерде 
ауа-

да 

10 3,100 60 42 0,110 - - - 

16 1,940 80 50 0,102 75 46 0,113 

25 1,240 105 70 0,091 90 65 0,099 

35 0,890 125 85 0,087 115 80 0,095 

50 0,620 155 110 0,083 140 105 0,090 

70 0,443 190 135 0,080 165 130 0,086 

95 0,326 225 165 0,078 205 155 0,083 

120 0,258 260 190 0,076 240 185 0,081 

150 0,206 300 225 0,074 275 210 0,079 

185 0,167 340 250 0,073 310 235 0,077 

240 0,129 390 290 0,071 355 270 0,075 

 

Қалыпты режімі бойынша таңдалған кабельдер (7.11) немесе 
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(7.34) шарттарға сәйкес термиялық төзімділігіне тексеріледі. 

Кабельдер үшін С  коэффициент мәндері 9.3 кестеде және [14] 

келтірілген.  

 

9.3 кесте – Кабельдер үшін С коэффициент мәндері  

Кабельдің сипаттамасы 
Мәні 

С , А ∙ с0,5 мм2⁄ ,  

10 кВ дейін кабельдер:  

мыс талсымы бар 140 

алюминий талсымы бар 90 

20 ÷ 30 кВ кабельдер:  

мыс талсымы бар 105 

алюминий талсымы бар 70 

Полихлорвинил немесе резеңке 

оқшауламасы бар кабельдер: 

 

мыс талсымы бар 120 

алюминий талсымы бар 75 

Поливинилхлорид оқшауламасы бар 

кабельдер: 

 

мыс талсымы бар 103 

алюминий талсымы бар 65 

 

Осы кезде ұзын емес кабельдер ҚТ тогы бойынша кабель 

басында тексеріледі; ұзын бойы сатылы қимасы бар бөлек кабельдер 

әрбір бастапқы телімде ҚТ тогымен тексеріледі. Екі және одан артық 

қатар қосылған кабельдер буда артынан тікелей ҚТ токтар бойынша, 

яғни ҚТ ток тармақталу есебімен тексеріледі 24. 

 

9.2 Рұқсат етілген тогы бойынша кабельдерді таңдау  

Жер температурасы +15оС кезінде бөлек кабельді жерге салу 

жағдайы үшін және ауа температурасы +25оС кезінде ашық ауада 

салынған бөлек кабель үшін стандартты кабельдер үшін ұзақты рұқсат 

етілген токтардың кестелері құрылған 9, 24. 

Кабельдерді салу және салқындату қабылданған шарттардан 

айырықша болған жағдайларда, жерде кабельдер жақын салынған 

санына түзету к1, 9.4 кесте және қоршаған орта температурасына к2, 
9.5 кесте коэффициенттері еңгізіледі. 

Сонымен, рұқсат етілген тогы бойынша кабельдерді таңдау 

шарты келесі түрінде болады  
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Iрұқс = n ∙ к1 ∙ к2 ∙ Iрұқс, ном ≥ Iмакс,             (9.4) 

 

мұндағы n – қатарлас істегі кабельдер саны; 

Iрұқс, ном – бір кабельдің рұқсат етілген номинал тогы 

9.2 кесте. 

 

9.4 кесте - Жерде кабельдер жақын салынған санына түзету 

коэффициент к1 

Жарықта кабель 

арасындағы 

қашықтық, мм 

Кабель саны кезінде коэффициенті 

1 2 3 4 5 6 

100 1,00 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75 

200 1,00 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 

300 1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 

 

Егер тұтынушылар бірнеше қатарлас қосылған кабельдер 

бойынша қоректенетін болса, онда кабельді таңдау, кабельдің біреуі 

ажыратылған кезде ауыр режімі бойынша өткізілуі тиіс, яғни. 

 

Iрұқс = ка, п ∙ (n − 1) ∙ к1 ∙ к2 ∙ Iрұқс, ном ≥ Iмакс,          (9.5) 

 

мұндағы ка, п = 𝑓(кп, н, tмакс)  – кабельдің апатты асқын 

жүктеме коэффициенті, қайсысы қағаз оқшауламасы бар кабельдер 

үшін 9.6 кестеден алынады. 

Егер полиэтилен оқшауламасы бар кабельдер қолданса, онда 

апаттан кейін режімін жою уақытына олардың асқын жүктемесі 10% 

дейін рұқсат етіледі. Поливинилхлорид оқшауламалы кабельдер үшін 

номиналдан 15%-ке дейін асқын жүктеме рұқсат етіледі.  

Осы кезде жүктеме максимум уақытына 5 тәулік бойы 

ұзақтылығы тәулікте 6 сағаттан артық емес, егер басқа уақыт кезенде 

номиналдан артық болмаса көрсетілген кабельдердің асқын жүктемесі 

рұқсат етіледі [24]. 

 

9.3 Кабельдерді таңдау және тексеру мысалдары  

9.1 Мысал. Рном = 630 кВт,   Uном = 6 кВ,   Iном = 70 А,  
cosφ = 0,87  параметрлермен өзіндік мұқтаждар электрқозғалтқыш 

ВАО 630М6 қоректендіру үшін кабельді таңдау. Айналадағы ауаның 

температурасы ϑ0 = 30оС,  Тмакс = 4200 сағ. болған кабель дымқыл 

каналдың ішінде салынады. Сыртқы тораптан ҚТ тогының периодты  

 



 

 

 

 

9.5 кесте – Жер және ауа температурасына байланысты кабельдер мен шиналар токтарына түзету 

коэффициенттері  к2 

Ортаның 

шарты тем-

пературасы, 
оС 

Талсымның 

мөлшерленген 

температурасы

, оС 

Есептік ортаның температура кезінде токтарға түзету коэффициенттері, С 

-5 

және 

төмен 

0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 

15 80 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,88 0,78 0,73 0,68 

25 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 

25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 

15 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 

25 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 

15 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47 

25 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54 

15 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36 

25 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 

15 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37  

25 50 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45  

1
8
4
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9.6 кесте – Апатты режімдерде кернеу 10 кВ дейін қағаз оқшаулама 

бар кабельдердің рұқсат етілген асқын жүктемелері 

Алдын ала 

жүктеменің 

коэффициенті,  

кп, н =
Iмөлш
Iрұқс

 

Кабель 

салу түрі  

Максимум ұзақтылығы кезінде tмакс, 

сағ номиналға қатынас рұқсат етілген 

асқын жүктеме 

1 3 6 

0,6 

Жерде 1,50 1,35 1,25 

Ауада 1,35 1,25 1,25 

Жерде 

құбырда 
1,30 1,20 1,15 

0,8 

Жерде 1,35 1,25 1,20 

Ауада 1,30 1,25 1,25 

Жерде 

құбырда 
1,20 1,15 1,10 

 

құрамының бастапқы мәні Iп0, ж = 13,5 кА,  ал баламалы 

электрқозғалтқыштан Iп0, қ = 8,6 кА. 

Кабель тізбегінде Iаж, ном = 20 кА тогымен ВБЭ-10-20/630 түрі 

вакуумды ажыратқыш орнатылған. ҚТ толық ажырату уақыт        

tаж = 0,022 с. 
Электрқозғалтқышты қоректендіру үшін, 9.1 кестеге сәйкес, 

ААШв маркасы үшталсым, Uном = 6 кВ кабельді қабылдаймыз. 

Кабельдің үнемді қимасы келесіге тең  

 

Sү =
Iном
Jү

=
70

1,4
= 50 мм2, 

 

мұндағы Jү = 1,4 А мм2⁄  қағаз оқшаулама және алюминий 

талсымы бар кабельдер үшін, Тмакс = 4200 сағ, 7.26 кестеге сәйкес. 

9.2 кестеге сәйкес ақырғыда Iрұқс, ном = 110 А  тогымен    

ААШв 3х50 мм2 үшталсым кабельді қабылдаймыз.  

Айналадағы ауа температурасына к2  тузету коэффициентінің 

есебімен кабельдің рұқсат етілген тогын анықтаймыз.  

9.5 кестеге сәйкес айналадағы ортаның температурасы            

ϑ0 = 30оС    және талсымның мөлшерленеген температурасы 65оС 

үшін,  к2 = 0,94 коэффициентіне тең болады.  
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Iрұқс = к2 ∙ Iрұқс, ном = 0,94 ∙ 110 = 103,4 А > 70 А. 

 

Сонымен, таңдалған кабель рұқсат етілген тогы бойынша өтеді.  

Кабельді термиялық төзімділігіне тексеру үшін,                     

tаж = 0,22 с > 3 ∙ Та, қ = 3 ∙ 0,04 = 0,12 с.   болғандықтан, шаршыған 

ҚТ импульс тогын Вк (7.18) формула бойынша анықтаймыз. 

 

Вк = (Iп0, ж
2 + 2 ∙ Iп0, ж ∙ Iп0, қ ∙ Q∗ к, қ + В∗ к, қ ∙ Iп0, қ

2 ) ∙ tаж + 

 

+Iп0,ж
2 ∙ Та,ж + Iп0, қ

2 ∙ Та, қ +
4 ∙ Iп0,ж ∙ Iп0, қ

(1 Та, ж⁄ + 1 Та, қ⁄ )
, 

 

мұндағы Та, қ = 0,04 с  – баламалы электрқозғалтқыштың 

тогының апериодты құрамының тұрақты уақыты, ол уақыт [15] 

сәйкесті қабылданады;  

Та,ж  – сыртқы торап токтың апериодты құрамының 

тұрақты уақыты, ол уақыт 5.5 кестеге сәйкес қабылданады; 

В∗ к, қ  – баламалы электрқозғалтқыштың периодты 

құрамы тогынан 7.3,а сурет қисықтар бойынша анықталатын ҚТ 

токтың сылыстырмалы жылулық импульсы;  

Q∗ к, қ  − баламалы электрқозғалтқыштан 7.3,б сурет 

қисықтар бойынша анықталатын токтың сылыстырмалы импульсы. 

ҚТ уақыт ажырату tаж = 0,022 с  үшін 1.3 сурет қисықтар 

бойынша В∗ к, қ = 0,11, Q∗ к, қ = 0,21  табамыз. Онда шаршы ҚТ 

импульс тогы келесідей формулаға тең болады 

 

Вк = (13,52 + 2 ∙ 13,5 ∙ 8,6 · 0,21 + 0,11 ∙ 8,62) ∙ 0,22 + 

 

+13,52 ∙ 0,05 + 8,62 ∙ 0,04 +
4 ∙ 13,5 ∙ 8,6

(1 0,05⁄ + 1 0,04⁄ )
= 75кА2 · с. 

 

Термиялық төзімділігі бойынша (7.34) формуласына сәйкес 

кабельдің минималды қимасын анықтаймыз 

 

Sмин =
√Вк
С
, 

 

мұндағы С – кабельдер үшін 9.3 кестеде келтірілген параметр 



 

187 

 

мәндері. 

 

Sмин =
√Вк
С

=
√75 ∙ 106

90
= 96,23 мм2, 

 

мұндағы С = 90 А ∙ с0,5 мм2⁄  кернеу 10 кВ дейін алюминий 

талсымы бар кабельдер үшін 9.3 кестеге сәйкес. 

Sмин = 96,23 мм
2 > Sкаб = 50 мм2 , болуымен, онда 

қондырғыға 120 мм2 қимамен кабель қабылданады.  

 

9.2 Мысал. Кернеу Uном = 6 кВ  және cos φ = 0,85 максималды 

жүктеме Рмакс = 3500 кВт  бар тұтынушы қоректендіру үшін 

кабельді таңдау. Қалыпты жұмыс режімде тұтынушының 

қоректендіруі әрбірдің ұзындығы 100 м екі кабель бойынша 

орындалады. Кабельдер бір бірін резерв жасайды және бір траншеяда 

жерде салынған. Жердің температурасы ϑ0 = +20оС. 

Жүктеме максимум пайдалану уақыты Тмакс = 5800 сағ. Тәулік 

бойынша максималды жүктеме 3 сағат болады. 6 кВ шиналарға 

қосылған кабельдердің ҚТ тогы Iп0 = 11,2 кА.  ҚТ ажырату тогы 

tаж = 1, 2с. 
Қалыпты жұмыс режімде әрбір кабельде жұмыстық тогын 

анықтаймыз: 

 

Iжұм, ном =
Рмакс

2 ∙ √3 ∙ Uном ∙ cosφ
=

3500

2 ∙ √3 ∙ 6 ∙ 0,85
= 198,1 А. 

 

Тмакс = 5800 сағ, кезінде 7.26 кестеге сәйкес қағаз оқшаулама 

және алюминий талсым бар кабельдер үшін Jү = 1,2 А мм2⁄ . Әрбір 

кабельдің үнемді қимасы тең  

 

Sү =
Iжұм, ном

Jү
=
198,1

1,2
= 165,1 мм2. 

 

9.1 кестеге сәйкес Iрұқс, ном = 340 А тогымен ААШв 3х185 мм2 

екі үшталсым кабельді +15о С  жер температура кезінде 9.2 кесте 

сәйкес қабылдаймыз.  

Айналадағы ауа температурасына к2  тузету коэффициент 

есебімен кабельдің рұқсат етілген тогын анықтаймыз.  
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Жер температурасына к2  түзету коэффициент және кабельдер 

жанында салынған сан есепке алатын к1 коэффициент есебімен (9.4) 

формула бойынша кабельдің нақтылық рұқсат етілген тогын 

анықтаймыз.  

Жер температурасы +20оС  және кабельдің талсым 

мөлшерленген температурасы +65оС  үшін 9.5 кестеге сәйкес  түзету 

коэффициент к2  0,95 тең болады. Кабельдер жанында салынған сан 

есепке алатын к1  коэффициент 9.4 кестеге сәйкес жарықта 200 мм 

кабель арасында қашықтық кезінде 0,92 тең болады.  

 

Iрұқс = к1 ∙ к2 ∙ Iрұқс, ном = 0,92 ∙ 0,95 ∙ 340 = 

 

= 297,2 А > Iмакс = 198,1 А. 

 

Бір кабель ажырату кезінде баска кабельде ток өтеді  

 

Iес = 2 ∙ Iжұм, ном = 2 ∙ 198,1 = 396,2 А. 

 

Кабельдің алдын ала жүктеме коэффициентін анықтаймыз  

 

ка,ж =
Iжұм, ном

Iрұқс
=
198,1 

297,2
= 0,67. 

 

Жерде салынған кабель үшін ка,ж = 0,8  коэффициент және 

tмакс = 3 сағ  үшін 9.6 кестеге сәйкес апатты асқын жүктеме 

коэффициент ка, ас = 1,25  тең болады. Еселеу режімде максимум 

сағатында нақтылы асқын жүктеме болады  

 

кас, е =
Iес
Iрұқс

=
396,2 

297,2
= 1,33. 

 

ка, ас = 1,25 < кас, е = 1,33 , болғандықтан, 3185 мм2 

қимасымен кабель еселеу режімде қыздыру шартын 

қанағатандырмайды.  

9.2 кестеге сәйкес 3240 мм2  қимасы бар екі кабельді әрбір 

кабельдің Iрұқс = 390 А рұқсат етілген тогымен қабылдаймыз.  

к1 және к2 түзету коэффициент есебімен  3240 мм2 қимасы бар 

бір кабельдің нақтылық рұқсат етілген тогы болады  
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Iрұқ = к1 ∙ к2 ∙ Iрұқ, ном = 0,92 ∙ 0,95 ∙ 390 = 340,9 А. 

 

Кабельдің қимасы 3240 мм2  болғанда алдын ала жүктеме 

коэффициенті келесідейге тең 
 

ка,ж =
Iжұм, ном

Iрұқ
=
198,1 

340,9
= 0,58. 

 

ка, ж = 0,6  және tмакс = 3 сағ  үшін 9.6 кестеге сәйкес апатты 

асқын жүктеме коэффициенті ка, ас = 1,35. 

Еселеу режімде максимум сағатта нақтылы асқын жүктемесі 

келесідей болады  
 

кас, е =
Iес
Iрұқ

=
396,2 

340,9
= 1,16, 

 

ол рұқсат етілген жүктемеден аз болады. 

Тұтынушы қоректендіру үшін ақырғыда ААШв 3240 мм2 түрі 

екі кабельді қабылдаймыз.  

Кабельді термиялық төзімділігіне тексеру үшін [24] сәйкес екі 

кабельден бутадан кейін ҚТ тогын анықтаймыз 

Таңдалған кабельдер бойынша тұтынушылар қоректендіретін      

6 кВ шиналарға дейін жиынтық кедергі тең болады  

 

хжиын =
Uном

√3 ∙ Iп0
=

6,3

√3 ∙ 11,2
= 0,325 Ом. 

 

Кабельдің активті және реактивті кедергілер тең болады 

 

хкаб = х0 ∙ 𝑙каб = 0,071 ∙ 100 ∙ 10−3 = 0,0071 Ом, 

 

rкаб = r0 ∙ 𝑙каб = 0,129 ∙ 100 ∙ 10−3 = 0,0129 Ом, 

 

мұндағы х0 және r0 9.2 кестеден алынды. 

Параллель қосылған кабельдер есебімен ҚТ жерге дейін толық 

жиынтық кедергі тең болады  

zжиын = √(хжиын + хкаб 2⁄ )
2
+ (rкаб 2⁄ )

2
= 
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= √(0,325 + 0,0071 2⁄ )2 + (0,0129 2⁄ )2=0,329 Ом. 

 

Шоғырланған кабельдерден кейін ҚТ тогы келесідейге тең 

болады  

 

Iп0 =
Uном

√3 ∙ zжиын
=

6,3

√3 ∙ 0,329
= 11,06 кА. 

 

Әрбір кабель бойынша Iп0 2 = 11,06 2 =⁄⁄ 5,53 кА тең ҚТ ток 

өтеді. 

ҚТ тогының жылулық импульсты (7.14) формула бойынша 

анықтаймыз  

 

Вк = Iп0, ж
2 ∙ (tаж + Та, ж), 

 

мұндағы Та,ж,   − жүйенің ҚТ тогының апериодты тогының 

тұрақты өшу уақыты, 5.2 кестемен анықталады, с. 

 

Вк = 5,532 ∙ (1,2 + 0,03) = 37,61 кА2 ∙ с. 
 

Термиялық төзімділігі бойынша кабельдің минималды қимасы  

 

Sмин =
√Вк
С

=

√37,61 ∙ 106

90
= 68,14 мм2. 

 

Сонымен, қондырғыға қабылдаған ААШв 3240 мм2  кабельдер 

термиялық төзімді болады.  
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10 Электр станцияның 6 және 0,4 кВ өзіндік мұқтаждар 

сұлбаларын таңдау 

 

Электр станцияларда өзіндік мұқтаждар электрмен жабдықтау 

үшін екі кернеу пайдалынады: 

- 6 кВ – қуат 200 кВт және жоғары үлкен электрқозғалтқыштар 

үшін; 

- 380/220 В – қуаты кішкентай қозғалтқыштар үшін және 

жарықтандыру үшін. 0,4 кВ торабы жерлендіру бейтараптамамен 

орындалуы керек [24]. 

ЖЭО және КЭС өзіндік мұқтаждар тарату құрылғылары бір 

жүйелі жинақтауыш шинасымен орындалады. 

Әрбір секция немесе секциялар жұптасып бөлек жұмыстық 

қоректендіру көзіне қосылады. Өзіндік мұқтаждар жұмыстық 

қоректендіру көзінің қуаты секцияға немесе екі секцияларға барлық 

қосылған асқын жүктемесіз өзіндік мұқтаждар жүктемесін  

қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек.  

ЖЭО, ТЖН (НТП) [4] сәйкес, 6 кВ өзіндік мұқтаждар 

механизмдерді қоректендіру үшін өзіндік мұқтаждар жұптасып 

жауапкершілік механизмдер болмаған кезде қазанға бір секция және 

қазан-турбоагрегат қуатынан тәуелсіз өзіндік мұқтаждар жұптасып 

механизмдер бар кезінде қазанға өзіндік мұқтаждардың екі секциясы 

қабылданады. 

6-10 кВ ГТҚ шиналарға барлық генераторлар қосылған ЖЭО-да, 

өзіндік мұқтаждар жұмыстық қоректендіру көздері (токшектегіш 

реакторлар немесе трансформаторлар) ГТҚ шиналарға қосылады,  

10.1 сурет.  

Егер ЖЭО барлық генераторлар генератор-трансформатор блок 

сұлбалар бойынша қосылса, осы жағдайда жұмыстық қоректендіру 

көздері генераторлық ажыратқыш пен блоктык трансформатор 

арасына тармақтау көмегімен қосылады, сурет 10.2.  

ЖЭО генераторлар аралас сұлба бойынша  қосылған кезде өзіндік 

мұқтаждар жұмыстық қоректендіру көздері ішінара ГТҚ шиналарға 

және ішінара генератор-трансформатор тармақтау көмегімен 

қосылады, сурет 10.3. 

ГТҚ шинаның бір секцияға қосылған өзіндік мұқтаждар 

жұмыстық қоректендіру көздерінің саны екіден астам болмауы керек.  

Өзіндік мұқтаждардың резервті қоректендіру көздер саны төрт 

жұмыстық көзіне бір резервті есептен ЖЭО таңдалады.  

ЖЭО резервті қоректендіру көзінің қуаты, ТЖН [4] сәйкес 

келесіден таңдалады: 
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- ГТҚ шиналардан өзіндік мұқтаждар жұмыстық және резервтік 

көздерді қоректендіру үшін және ең қуатты жұмыстық көзінің 

қуатынан аз емес ГТҚ секцияға қосу, сурет 10.1,а; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 
 

б 

 

10.1 сурет – 6-10 кВ ГТҚ шиналарға қосылған генераторлар ЖЭО 

өзіндік мұқтаждар сұлбалар 
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в 

 

10.1 сурет (жалғасы) 

 
 

10.2 сурет – Генератор – трансформатор блок сұлбасы бойынша 

барлық генераторлар қосылған ЖЭО өзіндік мұқтаждар сұлбасы 

 

- ГТҚ шинадан өзіндік мұқтаждар жұмыстық пен резервті 

көздерді қоректендіру кезде және ГТҚ бір секцияға екі жұмыстық 

қоректендіру көздерін қосу, резервті көзінің қуаты ең үлкен 

жұмыстық қоректендіру көзінің жартылай еселігі қуатына тең болу 

керек, сурет 10.1, в; 

- өзіндік мұқтаждардың жұмыстық қоректендіру көздері 

генератор-трансформатор блогынан генератор ажыратқышпен 
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тармақтау көмегімен қосылған кезде, резервті қоректендіру көзінің 

қуаты жұмыстық қуатына тең болып таңдалады, сурет10.2; 

 

 
 

10.3 сурет – Генераторлар аралас сұлба көмегімен қосылған ЖЭО 

өзіндік мұқтаждар сұлбасы 

 

- өзіндік мұқтаждардың жұмыстық қоректендіру көздері 

генератор-трансформатор блогынан генератор ажыратқышсыз 

тармақтау көмегімен қосылған кезде, резервті қоректендіру көзінің 

қуаты ең қуатты жұмыстық көзін ауыстыру үшін және іске қосу 

немесе басқа қазанның  немесе турбинаның апатты тоқтатуын 

қамтамасыз ету жеткілікті болуы керек.  

Өзіндік мұқтаждардың жұмыстық қоректендіру көздерін қосу 

жеріне байланысты, ТЖН [4] сәйкес резервті қоректендіру көздері 

қосылады: 

- ГТҚ шинадан өзіндік мұқтаждар жұмыстық көздерді 

қоректендіру кезде және генератор-трансформатор блогынан 

тармақтау көмегімен, ГТҚ шиналарға немесе жоғарғы кернеу 

шиналарға; 

- генератор-трансформатор блогынан тек ғана тармақтау 

көмегімен өзіндік мұқтаждар жұмыстық көздерді қоректендіру кезде 

төменгі номинал кернеуі бар жоғарғы кернеу тарату құрылғысының 

жинақтауыш шиналарға. 

Өзіндік мұқтаждардың жұмыстық пен резервті қоректендіру 

көздері ГТҚ әртүрлі секцияларға қосылу керек, себебі олардың бір 

уақытта жоғалтуын жою керек. ЖЭО өзіндік мұқтаждардың резервті 

қоректендіру көзі байланыс трансформатордан тармақтау көмегімен 

қосылуы мүмкін болады. Резервті көзінің қосу байланыс 
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трансформатордың төменгі кернеу орамасы мен ажыратқыш арасында 

орындалады.  

Өзіндік мұқтаждардың резервті трансформатордың төменгі 

кернеу жағынан ажыратқыштар орнатылады. Резервті қоректендіру 

көздер сапасында реактивті желілер пайдалану кезінде сол сияқты 

ажыратқыштар орнатылмайды [4], 10.1, а сурет.  

Екі резервті көздері бар кезінде өзіндік мұқтаждардың резервті 

қоректендіру магистральдар ажыратқыштармен секциялайды,      

10.1,б, в сурет және 10.2 және 10.3 суреттер. 

КЭС өзіндік мұқтаждар қоректендіру генератор-трансформатор 

блогынан тармақтау құрылғы көмегімен  орындалады [4]. Генератор 

ажыратқыш бар кезінде тармақтау осы ажыратқыш пен 

трансформатор арасында қосылады. КЭС-та 6 кВ өзіндік мұқтаждар 

резервті трансформатордың саны ТЖН [4] сәйкес қабылданады: 

- Барлық генераторлар тізбегінде генераторлық ажыратқыштар 

жоқ кезінде, 10.4 сурет: 

а) бір резервті өзіндік мұқтаждар трансформатор – блок саны бір 

немесе екі кезінде: 

б) екі резервті өзіндік мұқтаждар трансформатор – блок саны үш 

тен алтыға дейін; 

в) қоректендіру көзге қосылған екі резервті өзіндік мұқтаждар 

трансформатор және қоректендіру көзге қосылмаған, бірақ табанда 

орнатылған ауыстыруына дайын генераторлық кернеулі резервті 

трансформатор – блок саны жеті және одан артық. 

- КЭС әрбір блок тізбегінде генераторлық ажыратқыштар бар 

кезінде, 10.5 сурет: 

а) бір резервті өзіндік мұқтаждар трансформатор – блок саны бір 

немесе екі кезінде; 

б) қоректендіру көзге қосылған бір резервті өзіндік мұқтаждар 

трансформатор және қоректендіру көзге қосылмаған, бірақ табанда 

орнатылған ауыстыруына дайын генераторлық кернеу бір резервті 

трансформатор – блок саны үш және одан артық. 

- КЭС-та блоктардың бір бөлігі генератор ажыратқышсыз және 

басқа бөлігі генератор ажыратқышпен орнатылған кезде, өзіндік 

мұқтаждар резервті трансформаторлардың саны генератор 

ажыратқыш жоқ кезінде жалпы блок саны үшін анықталады,           

10.6 сурет. 

Блок тізбектерде генераторлық ажыратқыштар жоқ КЭС әрбір 

резервті өзіндік мұқтаждар трансформатордың қуаты ТЖН [4] 

сәйкесті бір блоктын жұмыстық трансформатордың ауыстыру және 

бір уақытта екінші блоктың іске қосу немесе апатты тоқтатылуын   



 

196 

 

қамтамасыз ету керек.  

 

 
 

10.4 сурет – Барлық генераторлар тізбегінде генераторлық 

ажыратқыштары жоқ кезінде КЭС өзіндік мұқтаждар сұлбасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 сурет – Барлық генераторлар тізбегінде генераторлық 

ажыратқыштары бар кезінде КЭС өзіндік мұқтаждар сұлбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 сурет – Генераторлардың бір бөлігінде генераторлық 

ажыратқыштары бар кезінде КЭС өзіндік мұқтаждар сұлбасы  

 

Барлық блоктарда генераторлық ажыратқыштары бар кезінде 

өзіндік мұқтаждар трансформаторлардың қуаты өзіндік мұқтаждар 

жұмыстық трансформатордың қуатына тең қабылданады. 
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Электржетек бар қоректендіру іске қосу резервті сорғыш блоктар 

бар КЭС-та ТЖН [4] сәйкесті, өзіндік мұқтаждар резервті 

трансформатордың қуаты қамтамасыз етуі керек: 

- 100% жүктемесі бар істе, блоктың өзіндік мұқтаждар жұмыстық 

трансформатордың ауысуын (турбоқоректендіру сорғышта блок істе 

кезінде) және бір уақытта екінші блокты іске қосу; 

- блоктын өзіндік мұқтаждар жұмыстық трансформатордың 

ауысуы (электрқоректендіру сорғышта істе кезінде ) және бір уақытта 

екінші блокты немесе дубль-блок кезінде бір блокты іске қосу. 

КЭС өзіндік мұқтаждар қоректендіру сеңімділігін көтеру үшін 

резервті қоректендіру магистральдар өзіндік мұқтаждар және бір 

резервті трансформатор кезінде үш-төрт блок кейін 

ажыратқыштармен секциялайды. 

Өзіндік мұқтаждар резервті трансформатордың төменгі кернеу 

жағынан ажыратқыштар орнатылады.  

Өзіндік мұқтаждар резервті трансформаторлар әртүрлі 

қоректендіру көздерге қосылу керек (әртүрлі кернеу тарату 

құрылғылар, бір кернеу тарату құрылғы жинақтауыш шиналардың 

әртүрлі жүйелері, байланыс автотрансформатор үшінші орамасы, 

жақындағы қосалқы станция немесе басқа электр станциясы). 

Өзіндік мұқтаждар резервті трансформаторлар байланыс 

автотрансформатордағы ортаңғы кернеу орамасына қосуы ТЖН 

рұқсат етеді. Бұл жағдайда өзіндік мұқтаждар резервті трансформатор 

тармағына бөлек ажыратқыш орнатылады. 

Жалпы станционды жүктеме (6-10 кВ электрқозғалтқыштар,       

6-10/0,4 кВ өзіндік мұқтаждар трансформаторлар), ТЖН [4] сәйкес, 

қосу мүмкін болады: 

- 6-10 кВ өзіндік мұқтаждар жұмыстық секцияларға. Бұл 

жағдайда 6-10 кВ электрқозғалтқыштар және 6-10/0,4 кВ өзіндік 

мұқтаждар трансформаторлар жұмыстық секциялар арасында 

мүмкіндігінше біркелкі таратылады; 

- 6-10 кВ бөлек жалпы станционды секцияларға, қайсылары 

екіден аз емес болу керек; 

- жұмыстық секцияларға жалпы станционды жүктеменің бөлігі 

бір уақытта қосумен 6-10 кВ бөлек жалпы станционды секцияларға. 

0,4 кВ жүктеме 6-10/0,4 кВ трансформаторлардан қоректендіреді 

және резервтіледі [4]. 

ЖЭО басты корпуста 0,4 кВ секциялар саны ТЖН [4] сәйкес, 

қабылданады: 

- өзіндік мұқтаждар жұптасып жауапкершілік механизмдер жоқ 

кезінде қазанға немесе турбинаға бір секция; 
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- казан-турбоагрегат қуатынан тәуелсіз өзіндік мұқтаждар 

жұптасып жауапкершілік механизмдер бар кезінде қазанға немесе 

турбинаға екі секция. 

КЭС 0,4 кВ секция саны басты корпуста әрбір блокка екіден аз 

емес болу керек. 

ЖЭО және КЭС басты корпуста ТЖН [4] сәйкесті 0,4 кВ өзіндік 

мұқтаждар бөлек жалпыстанционды секциялар екіден аз емес болу 

керек. 

Электрэнергия өндіруіне тікелей әсер етпейтін қосымша цехтар 

ерекше ретіндей, 0,4 кВ өзіндік мұқтаждар секциялардың әрбірі екі 

қоректендіру көзі болу керек – жұмыстық пен резервтік.  

КЭС 0,4 кВ өзіндік мұқтаждар шығыны шамамен жалпы 

шығынан 10% тең, ал ЖЭО жалпы шығынан 15% тең қабылдануы 

мүмкін болады.  

ТЖН [4] сәйкесті 0,4 кВ өзіндік мұқтаждар жүйесінде uк = 8% 

қысқа тұйықталу кернеу кезінде 6-10/0,4 кВ трансформаторлардың 

максималды қуат 1000 кВ·А В ұсынылады. Трансформаторлар аз 

қуатымен uк = 4,5 − 5,5%  тең қысқа тұйықталу кернеу бар 

қабылданады.  

Айқын резерв сұлба бойынша 6-10/0,4 кВ өзіндік мұқтаждар 

резервті трансформатордың қуаты ең қуатты резервті жұмыстық 

трансформатордың қуатына тең болу керек. Жасырын резерв сұлба 

бойынша резервті трансформатордың қуаты екі секцияның толық 

жүктемеге тең қабылданады. ТЖН [4] сәйкесті 6-10/0,4 кВ өзіндік 

мұқтаждар резервті трансформатордың саны, қабылданады: 

КЭС-та 

- басты корпуста әрбір блок үшін бір резервті трансформатор; 

6-10 кВ ГТҚ шиналарға қосылған генераторлар ЖЭО-да 

- жұмыстық трансформатордың саны төрт және аз кезінде басты 

корпуста бір резервті трансформатор; 

- жұмыстық трансформатордың саны бестен және сегізге дейін 

кезінде басты корпуста екі резервті трансформатор; 

- әрбіріне төрт жұмыстық трансформаторға, өзіндік мұқтаждар 

жұмыстық трансформатордың саны сегізден астам кезінде басты 

корпуста бір резервті трансформатор; 

Блокты электр сұлбалар бар ЖЭО  

- жұмыстық трансформатор саны екіден алтыға дейін кезінде 

басты корпуста екі резервті трансформатор. 

КЭС және ЖЭО түрі станция қосымша цехтар үшін резервті 

трансформатордың саны қабылданады [4]: 
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- жұмыстық трансформатор саны алты және аз кезінде бір 

резервті трансформатор; 

- жұмыстық трансформатор саны жетіден он екіге бірге дейін 

алған кезінде екі резервті трансформатор; 

- өзіндік мұқтаждар жұмыстық трансформатор он екіден артық 

кезінде әрбір алты жұмыстық трансформаторға бір резервті 

трансформатор. 

ЖЭО 6-10/0,4 кВ өзіндік мұқтаждар резервті трансформатордың 

6-10 кВ секциялардан, қайсылардан олармен резервталған жұмыстық 

трансформаторлар қоректендіруін алмай немесе 6-10 кВ жалпы 

станционды секциялардан қоректендіру орындалады. 

КЭС блоктың 6-10/0,4 кВ өзіндік мұқтаждар резервті 

трансформатор басқа блоктардың 6-10 кВ секциялардан қоректенеді.    
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11 Тарату құрылғы сұлбаларын таңдау 

 

11.1 Электр станцияларда пайдаланатын тарату 

құрылғыларының сұлбалары туралы жалпы мағлұматтар 

Қоректендіру көзден электр энергияны қабылдау және оны 

тұтынушылар арасында тарату үшін тарату құрылғылар арналып 

табылады.  

35-750 кВ тарату құрылғылардың электрлік қосу сұлбалар 

электро- және жылужабдықтау сеңімділігі [4] бойынша талаптарына 

қанағаттандыру керек.  

- 110 кВ ажыратқыштар және кернеуі одан да жоғары 

ажыратқыштарды жөндеу өткізілуі керек; 

- электр станция жағынан әуе желінің ажыратуы, екі 

ажыратқыштан артық емес орындалуы керек. Жоғарлатқыш 

трансформаторлар, байланыс трансформатор, өзіндік мұқтаждар 

трансформатор ажыратуы әрбір жағынан екі ажыратқыштан артық 

емес орындалуы керек; 

- сұлбаның қалыпты жәнеде жөндеу жағдайда ТҚ ажыратқыштың 

істен шығу бір уақытта бірнеше желілер ажырату келтіруіне болмау 

керек; 

- ТҚ ажыратқыш істен шығуы қалыпты жағдайда бір блоктан 

артық емес және жөндеу жағдайда екі блоктан артық емес жоғалтуына 

келтіру болмау керек.  

Төртен артық емес қосындылар саны бар тарату құрылғылары 

үшін үшбұрыш, төртбұрыш немесе көпір сұлбаларын пайдалану ТЖН 

(НТП) ұсынады.  

Көп санды қосындылары бар тарату құрылғылар үшін ТЖН 

(НТП) [4] сәйкесті 11.1 кестеде келтірілген сұлбалар пайдалану 

мүмкінді болады.  

Кернеуі 110-220 кВ екі негізгі және үшінші айнымалы жүйелі 

шинасы бар таратқыш құрылғыларда, он екі және артық қосындылар 

саны (желі, трансформатор) кезінде әрбір екі негізгі жүйелі шиналар 

екі бөлікке ажыратқыштармен секциялайды, 11.1-сурет [4]. 

Блоктар 500 МВт қуаты және жоғары және байланыс 

автотрансформатор 500 МВА қуаты және жоғары 220 кВ ТҚ, екі 

негізгі және үшінші айнымалы жүйелі шина, екі негізгі жүйелі 

шиналарға екі ажыратқыш арқылы қосылу керек, 11.1-суреті.  

Кернеуі 110-220 кВ айнымалы жүйелі шинасы бар таратқыш 

құрылғы орындалғанда, айнымалы ажыратқыш ретінде ТЖН [4] 

сәйкесті алдын ала ескеру керек: 
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- әрбір шина секцияға бөлек ажыратқыштар – бір секциялаған 

жүйелі шина бар сұлбаларда 11.2-суреті; 

- бөлек ажыратқыш – негізгі жүйелі шинаны секциялау жоқ 

кезінде екі негізгі және үшінші айнымалы жүйелі шинасы бар 

сұлбада; 

- екі бөлек ажыратқыш - негізгі жүйелі шинаны секциялау бар 

кезінде екі негізгі және үшінші айнымалы жүйелі шинасы бар 

сұлбада, 11.1суреті. 

 

11.1 кесте – Тарату құрылғыларының типтік сұлбалары 

Электрлік қосу сұлбалар 
Тарату құрылғының кернеуі, кВ 

35 110 220 330 500 750 

Блокты − + + + + + 

Көпіршелі + + + + + + 

(бір секциялау) Жүйелі 

жинақтауыш шиналар  
+ − − − − − 

(бір секциялау) Орағыта 

жинақтаушы шиналар жүйесі 
− + + − − − 

Екі жүйелі жинақтауыш шиналар + − − − − − 

Орағытпасы бар екі жүйелі 

жинақтауыш шиналар 
− + + − − − 

3/2 сұлбасы − − − + + + 

4/3 сұлбасы − − − + + + 

Көпбұрышты (бірге алғанда алтыға 

дейін ) 
− − − + + + 

Екі байланыс көпбұрышты − − − + + + 

Теңестірілген орағытпалы 

көпбұрышты генератор-

трансформатор-желі 

− − − + + + 

 

Кернеуі 330-750 кВ тарату құрылғыларда 3/2 немесе 4/3 сұлба 

бойынша орындалған, жүйелі шинамен арасында байланыс үштен кем 

емес болу кезінде жүйелі шинаны секциялау сеңімділігі шарты 

бойынша рұқсат етіледі, 11.3 суреті. 

Сеңімділік талаптарын қанағаттандыру сұлба нұсқалар бірнеше 

болған кезінде, артықшылығы беріледі: 

- ең қарапайым және үнемді нұсқаға; 

- оперативті ауыстырып қосу және жөндеуге шығару кезінде 

жоғарғы кернеу ТҚ ажыратқышпен және айырғыштармен операция 

саны аздау керек болған нұсқаға. 



 

 

 

 

 
 

11.1 сурет – Екі секциялған негізгі шиналар жүйесі мен орағытпалы шинасы бар сұлба  
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11.2 сурет – Бір секциялған жүйелі шиналар мен орағытпалы 

шинасы бар сұлба 

 
11.3 сурет – 3/2 сұлбасы  
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6-10 кВ генераторлы кернеу тарату құрылғылар бір жүйелі 

шанамен орындалады. ЖЭО генераторлы кернеу тарату құрылғы 

секциялар арасында секционды реактордың екі жағынан екі 

секционды ажыратқыш орнату ТЖН ұсынады, 11.4 суреті. 

 

 
 

11.4 сурет – Генераторлық кернеудегі тарату құрылғысы  

 

11.2 Тарату құрылғының сұлба сеңімділігін есептеу  

11.2.1 Тарату құрылғының сұлба сеңімділігін есептеу 

бойынша жалпы  жағдайлар 

ТҚ сұлба сеңімділігін есептеу үшін кесте-логикалық әдістерін 

пайдалану қолайлы, электрқондырғы элементтерінің кейбіреулерінің 

істен шығуын есепке алып кезек бойынша қалыпты және жөндеу 

жағдайларында олардың зардабын табу.  

Сұлбада есепке алатын элементтерді айырып тану 

(ажыратқыштар, электр беріліс желілер және жинақтауыш шина 

жүйелер), жөндеу элементтерін (ажыратқыштар және жинақтауыш 

шина жұмыстық жүйелер) және есептік элементтерін (генераторлар, 

трансформаторлар, электр беріліс желілер) [2, 3]. 

ТҚ сұлба сеңімділігін есептеу үшін берілгендерін ескеру керек: 

- істен шығу жиілігін; 

- қалпына келтіру орташа уақытын; 

- жоспар жөндеу жиілігін; 

- жоспар жөндеу ұзақтылығын. 
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Анықтама әдебиеттінде ЭБЖ істен шығу параметр ағыны 100 км 

ұзындығына келтіріледі, сондықтан 𝑙, км  ұзындығымен ЭБЖ істен 

шығу есептік параметр ағыны формула бойынша есептеледі  

 

ωж, есеп = ωж, кесте ∙
𝑙

100
,                          (11.1) 

 

мұндағы ωж, есеп  – ЭБЖ істен шығу кестенің параметр ағыны,  

мәндері [1, 13] және 11.2 кестеде  келтірілген.  

 

11.2 кесте – Әуе ЭБЖ сеңімділік сипаттамалары  

Түрі 
Uном, 

кВ 

Параметр 

Бір тізбек үшін Екі тізбек үшін 

ω, 
1 жыл⁄  

100 

км-ге 

Тқ. к.
,  

сағ 

μағ, 

1 жыл⁄  

Тағ, 

ч 

ω, 
1 жыл⁄  

100 

км-ге 

Тқ. к
,  

ч 

μағ, 

1 жыл⁄  

Тағ, 

сағ 

Екітіз-

бекті 

10 1,6 
7 

2 10 0,4 
20 

4 10 

35 1,1 3 

12 

0,3 6 

12 110 0,9 4 4 0,2 27 8 

220 0,5 2 5 0,1 36 10 

Біртіз-

бекті 

10 2,0 5 2 10 - - - - 

35 1,4 
9 

3 

12 

- - - - 

110 1,1 4 - - - - 

220 0,6 10 5 - - - - 

330 0,5 12 7 - - - - 

500 0,4 17 9 - - - - 

Более 

500 
0,2-0,3 20-6 10 - - - - 

 

Істен шығу параметр ағыны, жоспар жөндеу жиілігі және жөндеу 

уақыты жинақтауыш шиналар үшін анықтама әдебиеттінде бір қосылу 

үшін келтірілген.  

Сондықтан жинақтауыш шинаның істен шығу есептік параметр 

ағыны, жоспар жөндеу жиілігі және жөндеу уақыты келесідей 

формула бойынша анықталады: 

 

ωш, есеп = ωш, кесте ∙ n,                         (11.2) 
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μш, есеп = μш, кесте ∙ n,                          (11.3) 

 

Тж,ш, есеп = Тж,ш, кесте ∙ n,                     (11.4) 

 

мұндағы n – қосылу сандары. 

Ажыратқыштың істен шығуы есептік параметр ағыны ωа,  есеп 

статикалық жағдайларда және оперативті ауыстырып қосу кезінде 

зақымдануы еңгізіледі: 

 

ωа, есеп = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп + αа, к ∙ ω𝑖,         (11.5) 

 

мұндағы ωа  – ажыратқыштың істен шығу кестесінің параметр 

ағыны, 4.4-кесте; 

αа, ст  – статикалық жағдайда ажыратқыштың істен 

шығу салыстырмалы жиілігі, 11.3-кесте; 

αа, оп  – оперативті ауыстырып қосу кезінде 

ажыратқыштың істен шығу салыстырмалы жиілігі, [30] және         

11.3-кестеде келтірілген; 

Nоп – жылда ажыртақышпен операция саны; 

αа, к  – зақымданған қосылымды ажырату кезінде 

ажыратқыштың істен шығу салыстырмалы жиілігі (табысты емес 

автоматты ажыратуы), 11.3-кесте; 

ω𝑖  – элементердің жиынтық істен шығу жиілігі, 

кейбіреуі берілген ажыратқышты қосады.  

Бір жылда ажыратқышпен операция саны жалпы түрінде 

формула бойынша есептеледі [2, 3]: 

 

Nоп = Nц ∙ (μ1 + μ2) + Nц
′ ∙ μш + (1 − αв, к) × 

 

× [(Nц − 1) ∙ (ω1 + ω2) + (Nц
′ − 1) ∙ ωш +∑ωв𝑖],   (11.6) 

 

мұндағы Nц  – қосылымдарды ажырату үшін және қосу 

жалғастырумен тиісті, ажыратқыш операция санына тең циклдің 

операция мөлшері (Nц = 4 екі ажыратқыш арқылы қосылым қосумен 
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ТҚ сұлбасы үшін және Nц = 2  бір ажыратқыш арқылы қосылым 

қосумен ТҚ сұлбасы үшін); 

Nц
′ = 2 – жинақтауыш шина жүйелер жұмысына жөндеуге 

шығару үшін және іске жалғастырумен кіргізу тиісті ажыратқыш 

операция санына тең цикл операция мөлшері; 

μ1, μ2  – берілген ажыратқышты қосатын қосылымдардың 

жоспарлық жөндеу жиілігі; 

μш – жинақтауыш шина жүйесін жоспарлық жөндеу жиілігі; 

ω1, ω2 – қосылымдардың істен шығу параметр ағыны; 

ωш  – жинақтауыш шина жүйелер істен шығу параметр 

ағыны; 

∑ωа𝑖  – көршілес ажыратқыштардың істен шығу кестесінің 

параметр ағының алгебралық жиынтығы, олардың істен шығуы 

қарастырылған ажыратқышты автоматты ажыратуына келтіреді. 

 

11.3 кесте – Істен шығу ажыратқыштың салыстырмалы жиілігінің 

мәні  

Ажыратқыш түрі Uном, кВ αа, ст αа, оп αа, к 

Азкөлемді майлы 6 - 20 

0,1 

0,003 0,005 

110 0,006 0,013 

Көпкөлемді майлы 110 0,004 0,006 

220 0,011 0,009 

Ауалы 

110 

0,2 

0,004 
0,004 

220 
0,006 

330 0,002 

500 және 

жоғары 
0,007 0,003 

 

Генераторлық ажыратқышсыз энергоблогына жататын 

ажыратқыш операция мөлшерін есептеу кезінде, істен шығу параметр 

ағыны ωбл, тех = 0,9 ∙ ωбл  энергоблоктың технологиялық бөлімінде 

және істен шығу параметр ағыны ωбл, эл = 0,1 ∙ ωбл  электрлік 

бөлімінде істен шығуы есепке алынуы тиіс.  

Егер генератор тізбегінде ажыратқыш болған кезінде, онда 

жоғарғы кернеу ТҚ-да ажыратқышпен операция санының төмендеуіне 

келтіреді, себебі блоктың технологиялық бөлімінде зақымдану 



 

208 
 

ажыратуы және барлық режімнің ауыстырып қосуы генераторлық 

ажыратқышпен орындалады. Сондықтан жоғарғы кернеу ТҚ жағынан 

блоктын ажыратқышпен операция мөлшерін есептеу кезінде тек ғана 

істен шығу параметр ағыны ωбл, эл = 0,1 ∙ ωбл  бар электрлік 

бөлімінде істен шығу есепке алу тиісті.  

Энергоблок қосылымға жататын ажыратқышпен операция 

мөлшері формула бойынша есептеледі [2, 3]: 

- генераторда ажыратқыш жоқ кезінде  

 

Nоп = Nц ∙ (μ1 + μ2 + ωбл, техн) + Nц
′ ∙ μш + (1 − αа, к) × 

 

× [(Nц − 1) ∙ (ω1 + ωбл, эл) + (Nц
′ − 1) ∙ ωш +∑ωа𝑖],   (11.7) 

 

- генераторда ажыратқыш бар кезінде  

 

Nоп = Nц ∙ (μ1 + μ2) + Nц
′ ∙ μш + (1 − αа, к) × 

 

× [(Nц − 1) ∙ (ω1 + ωбл, эл) + (Nц
′ − 1) ∙ ωш +∑ωа𝑖].  (11.8) 

 

Егер 3/2 немесе 4/3 ТҚ сұлбаларда сеңімділік шарты бойынша 

жүйелі шиналар секцияланған осы жағдайда секционды 

ажыратқышпен операция мөлшері формула бойынша есептеледі: 

 

Nоп = Nц
′ ∙ 2 ∙ μш + (Nц

′ − 1) ∙ 2 ∙ ωш ∙ (1 − αа, к).      (11.9) 

 

ТҚ сұлба сеңімділік есебі кесте түрінде өткізіледі [2, 3]. Кестенің 

тік қатарына i-й есепке алатын элементтер (істен шығу элементтер) 

олардың есептелген істен шығу параметр ағыны ω𝑖  кіргізіледі,       

11.4-кесте.  

Кестенің жазықтық қатарына жоспарлы және қалпына келтіру 

жөндеуде ықтималдығын сипаттайтын коэффициенттермен j-дің 

жөндеу элементтері кіргізіледі. Жәнеде жазықтық қатарына n жөндеу 

элементтері үшін қалыпты жағдайда сұлбаның болу ықтималдығы 
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еңгізіледі, 11.4-кесте.  

Ажыратқыштың жөндеу режімінде болу ықтималдығы формула 

бойынша есептеледі  

𝑞ж =
ωа ∙ Та + μкап ∙ Ткап

8760
,                    (11.10) 

 

мұндағы ωа  – ажыратқыштың істен шығу параметр              

ағыны, 1 жыл⁄ ; 

Тқ. к. – ажыратқышты қалпына келтіру уақыты, сағ; 

μкап  – ажыратқышты капитал  жөндеу              

жиілігі, 1 жыл⁄ ; 

Ткап  – ажыратқышты капитал жөндеу жиілік 

ұзақтығы, сағ. 

 

11.4 кесте – Қарастырылған ТҚ сұлбаның есептік 

байланыстарының кестесі  

i– й 

элемент 

істен 

шығу 

ω𝑖 , 
1/жыл 

Қуат шығыны (∆Р,МВт) және апат ұзақтығы 

(Т𝑖𝑗, сағ) режімдерде 

Қалыпты 

режім 

𝑞𝑗 = 𝑞қ 

Ажыратқыш үшін жөндеу режімі, 

𝑞𝑗 = 𝑞ж  

Q1 Q2 Q3 Qi Qn 

Q1        

Q2        

Q3        

Qi        

Qn        

W1        

W2        

Wn        

А1        

А2        
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Ажыратқыштың барлық параметр мәндері 4.4 кестеде 

келтірілген. Ажыратқыштың қалыпты режімде болу ықтималдығы 

келесідей формула бойынша есептеледі  

 

𝑞қ = 1 − n ∙ 𝑞ж,                                  (11.11) 

 

мұндағы n – қарастырылған ТҚ сұлбада ажыратқыштың жалпы 

мөлшері. 

Генерация немесе беретін қуат шығынына келтіретін элементтер 

және ажыратқыштар істен шығуын талдауғаннан кейін, 11.4 кестенің 

әрбір торлары арқылы қуат шығыны және шығыны ұзақтығы ∆Р Т𝑖𝑗⁄  

жазылады.   

Қуат ағын шығыны Т𝑖𝑗  апатты жағдай сипаттамасынан тәуелді 

анықтайды [2, 3]: 

- істен шыққан элементті немесе ажыратқышты қалпына келтіру 

жөндеу жұмысы бітпейінше генераторды, трансформаторды немесе 

желіні іске кіргізуге болмайды  

а) берілетін қуат үшін  

 

 Т𝑖𝑗 = Тқ. к.,                                      (11.12) 

 

б) бос тұрып қалу кейін генерация қуат үшін, Тқ. к.  тең            

(4.5-кесте), 

 

 Т𝑖𝑗 = Тқ. к. + Ті. қ..                             (11.13) 

 

- қалпына келтіру жұмыстарын өткізу үшін айырғыштар 

көмегімен айырып содан кейін блокты немесе трансформаторды, 

оперативті ауыстырап қосу жолымен іске қосуға болады 

а) берілетін қуат үшін 

 

 Т𝑖𝑗 = Топ,                                   (11.14) 

 

б) генерация қуат үшін 
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 Т𝑖𝑗 = Топ + Ті. қ..                             (11.15) 

 

Оперативті ауыстырып қосудың орташа уақыт Топ = 0,5 сағ, 

ыстық жағдайда блокты іске қосу уақыт 1 сағат болады. 

- i – дің ажыратқыш істен шығу және j-дің көршілес  

ажыратқышты жөндеу кезінде  генерация немесе берілетін қуатты іске 

қосу тек ғана көршілес ажыратқыштың жөндеу аяқтауы кейін, немесе 

істен шықан қалпына келтіру аяқтағанда мүмкін болады. Бұл 

жағдайда апатты жағдайдың ұзақтылығы қалпына келтіру уақыт пен 

ажыратқыштың жөндеу уақыт қатынастан бағаланады [2, 3]: 

Егер  Тқ. к. 𝑖 < Тж𝑗  бұл жағдайда 

а) берілетін қуат үшін 

 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. 𝑖 −
Тқ. к𝑖
2

2 ∙ Тж𝑗
 ,                             (11.16) 

 

б) генерация қуат үшін 

 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. 𝑖 −  
Тқ. к. 𝑖
2

2 ∙ Тж𝑗
+ Ті. қ..                   (11.17) 

 

Егер  Тқ. к. 𝑖 > Тж𝑗  осы жағдайда 

а) берілетін қуат үшін 

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗,                                  (11.18) 

 

б) генерация қуат үшін 

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ..                        (11.19) 

 

11.4 кестені толтырғаннан кейін барлық апатты жағдайлар 

берілетін шығын немесе генерация қуат ∆Р  мәндер бойынша 
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топтастырылады және осы қуаттын әрбір мәні үшін апатты 

жағдайының орташа ұзықтылығы анықталады  

 

∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙  Т𝑖𝑗.                                 (11.20) 

Әрбір апатты жағдай ұзақтылығы мәндер және қуат шығын 

шамасы бойынша орташа жылдық электр энергияның жеткіліксіз 

беруі анықталады 

 

∆W =
Тг, орн

8760
∙∑∆Р𝑖 ∙ ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙  Т𝑖𝑗.                   (11.21) 

 

Содан кейін электр энергияның жеткіліксіз беруінен болжамды 

орташажылдық зардабы анықталады   

 

У = уж ∙ ∆W,                                    (11.22) 

 

мұндағы уж – меншікті зардабы, тенге/кВт·сағ. 

 

11.2.2 Тарату құрылғының сұлбаларының сеңімділігін 

есептеу мысалы  

11.1 мысал. 11.5 суретте келтірілген АТҚ-330 кВ электрлік 

сұлбалар сеңімділігін бағалау. АТҚ-330 кВ 5 электр беріліс желісі 

ұзындығы 𝑙ж = 280 км, РЭБЖ, рұқ = 300 МВт, қуаты          Рг, ном =

300 МВт 3 блок генератормен және әрбір номинал қуатымен SАТС =

250 МВ ∙ А  2 автотрансформатор қосылған. Автотрансформатор 

арқылы максималды қуат ағыны           Sмакс, ағ = 400 МВ ∙ А . 

Тг, орн = 6200 сағ. АТҚ-да ауа ажыратқыштар орнатылған.  

Тарату құрылғының сұлбалар сеңімділігін бағалау кезінде 

ажыратқыштар, электр беріліс желілері және жинақтауыш шина 

жүйелері ескерілген элементтер болады. Ажыратқыштар мен 

жұмыстық жүйелі шиналар жөндеу элементтері болады. 

Генераторлар, трансформаторлар және электр беріліс желілері есептік 

элементтер болады.  

ТҚ сұлба сеңімділігін есептеу үшін бастапқы берілгендері: 

- істен шығу жиілігі; 
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- қалпына келтіру орташа уақыты; 

- жоспарлық жөндеу жиілігі; 

- жоспарлық жөндеу ұзақтылығы. 

ЭБЖ істен шығу параметр ағыны ωж, кесте 100 км ұзындығына 

11.2 кестеде келтірілген, сондықтан 𝑙, км  ұзындығымен ЭБЖ істен 

шығу есептік параметр ағыны (11.1) бойынша есептеледі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 сурет – 3/4 сұлба бойынша орныдалған АТҚ-330 кВ сұлбасы  
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ωж, есеп = ωж, кесте ∙
𝑙

100
= 0,5 ∙

280

100
= 1,4 

1

жыл
. 

 

Істен шығу параметр ағыны ωш, кесте , жоспарлық жөндеу 

жиілігі μш, кесте  және жинақтауыш шина жөндеу уақыты 

Тж,ш, кесте анықтама әдебиетте бір қосылым үшін келтірілген.  

n  қосылым үшін жинақтауыш шинаның істен шығу есептік 

параметр ағыны ωш, расч (11.2) бойынша анықтаймыз 

 

ωш, есеп = ωш, кесте ∙ n = 0,01 ∙ 4 = 0,04 
1

жыл
. 

 

n  қосылым үшін жинақтауыш шинаның жоспарлық жөндеу  

есептік жиілігін μш, есеп (11.3) бойынша анықтаймыз 

 

μш, есеп = μш, кесте ∙ n = 1 ∙ 4 = 4 
1

жыл
 . 

 

n  қосылым үшін жинақтауыш шинаның есептік жөндеу уақыт  

Тж,ш, есеп (11.4) бойынша анықтаймыз 

 

Тж,ш, есеп = Тж,ш, кесте ∙ n = 5,5 ∙ 4 = 22 сағ. 

 

Күнтізбелік жыл ішінде (4.13) бойынша блоктын жұмыс істеу 

ұзақтылығын есептейміз  

 

Тагр. жыл = 8760 − Ткап − ω ∙ Тқ. к. = 8760 − 1100 − 6 ∙ 90 = 

 

= 7120 сағ, 
 

мұндағы Ткап  – блокты капитал жөндеудегі орташа уақыты, 

сағ жыл⁄ , 4.6-кесте; 

ω  – блоктың істен шығу параметр ағыны, 

1 агрегато − жыл⁄ , 4.6-кесте; 

Тқ. к  – блокты қалпына келтіру орташа уақыты, сағ,       

4.6-кесте. 
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Күнтізбелік жылға келтірілген блоктың істен шығу есептік 

параметр ағыны ωбл, есеп = ω∗ (4.14) бойынша анықтаймыз. 

 

ωбл, есеп = ω∗ = ω ∙
8760

Тагр. жыл
= 6 ∙

8760

7120
= 7,38 

1

жыл
. 

 

Күнтізбелік жылға келтірілген блоктың жоспарлық тоқтатылуы 

есептік жиілігі μжос, бл, есеп = μжос,∗ , (4.15)  формула бойынша 

анықтаймыз. 

 

μжос, бл, есеп = μжос,∗ = μкап ∙
8760

Тагр. жыл
= 0,5 ∙

8760

7120
= 0,62 

1

жыл
, 

 

мұндағы μкап – блоктың жоспарлық тоқтатылу жиілігі, 1 жыл⁄ ,         

4.6-кесте. 

Күнтізбелік жылға келтірілген блоктың жоспарлық бос тұрып 

қалу есептік ұзақтылығын Тжос, бл, есеп = Тжос,∗  (4.16)  формула 

бойынша есептейміз 

 

Тжос, бл, есеп = Тжос,∗ =
Ткап ∙ 8760

μкап ∙ Тагр. жыл
=
1100 ∙ 8760

0,5 ∙ 7120
= 

 

= 2706,7 сағ. 
 

АТҚ-330 кВ сұлба элементтердің сеңімділік көрсеткіштері     

11.5-кестеде келтірілген.  

 

11.5 кесте – АТҚ-330 кВ сұлба элементтерінің сеңімділік 

көрсеткіштері  

Элементтер 
ω, 1 жыл⁄  

Тқ. к, 

сағ 
μ, 1 жыл⁄  Ткап, сағ 

кесте есеп кесте кесте есеп кесте 

Желі 0,50 1,4 1,2 7,0 - 12,0 

Автотрансформатор 

250 МВ∙А 
0,04 - 250,0 2,0 - 15,0 

Жинақтаушы шина 0,01 0,04 5,5 1,0 4,0 5,5 

Блок 300 МВт 6,00 7,38 90,0 0,5 0,62 30,0 

Ауалы ажыратқыш 0,20 - 60,0 0,2 - 750,0 
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Q1 , Q4 , Q11 , Q12 , Q14  ажыратқыштармен жасайтын Nоп1 

операция мөлшерін (11.6) бойынша анықтаймыз  

 

Nоп1 = Nц ∙ μж + Nц
′ ∙ μш,есеп+(1 − αа, к) × 

× [(Nц − 1) ∙ ωж, есеп + (Nц
′ − 1) ∙ ωш, есеп] ∙= 4 ∙ 7 + 2 ∙ 4 + 

 

+(1 − 0,006) ∙ [(4 − 1) ∙ 1,4 + (2 − 1) ∙ 0,04] = 40, 

 

мұндағы Nц = 4 – қосылым екі ажыратқыш арқылы қосумен ТҚ 

сұлба үшін қосылым ажырату және кейінгі қосу үшін тиісті 

ажыратқыштың операция санына тең циклдың операция мөлшері; 

Nц
′ = 2 – жинақтауыш шина жүйелер жөндеуге шығару 

және кейін жұмыс іске кіргізу үшін тиісті, ажыратқыш операция 

санына тең циклдың операция мөлшері; 

αв, к  – қосылымда зақымдану ажырату кезінде 

ажыратқыштың істен шығу салыстырмалы жиілігі (сәтсіз автоматты 

ажырату), 11.3-кесте. 

Q3, Q13, ажыратқыштармен жасайтын Nоп2 операция мөлшерін 

(11.7) бойынша анықтаймыз  

 

Nоп2 = Nц ∙ (μбл, есеп + ωбл, техн) + Nц
′ ∙ μш, есеп + (1 − αа, к) × 

 

× [(Nц − 1) ∙ ωбл, эл + (Nц
′ − 1) ∙ ωш, есеп] = 4 ∙ (0,62 + 0,9 ∙ 7,38) + 

 

+2 ∙ 4 + (1 − 0,006) ∙ [(4 − 1) ∙ 0,1 ∙ 7,38 + (2 − 1) ∙ 0,04] = 39, 

 

мұндағы ωбл, тех = 0,9 ∙ ωбл, есеп  – энергоблоктың 

технологиялық бөлімінде істен шығу параметр ағыны; 

ωбл, эл = 0,1 ∙ ωбл, есеп − энергоблоктың электрлік 

бөлімінде істен шығу параметр ағыны. 

Q5 ,  Q8 ,  Q9  ажыратқыштармен жасайтын Nоп3  операция 

мөлшерін формула бойынша анықтаймыз  
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Nоп3 = Nц ∙ (μж + μбл, есеп + ωбл, техн) + (Nц − 1) × 

 

× (1 − αқ. к. , к) ∙ (ωбл, эл + ωж, есеп) = 4 ∙ (7 + 0,62 + 0,9 ∙ 7,38) + 

 

+(4 − 1) ∙ (1 − 0,006) ∙ (0,1 ∙ 7,38 + 1,4) = 63. 

 

Q7 ажыратқышпен жасайтын Nоп4  операция мөлшерін формула 

бойынша анықтаймыз  

 

Nоп4 = Nц ∙ (μт + μбл, есеп + ωбл, техн) + (Nц − 1) × 

 

× (1 − αқ. к, к) ∙ (ωбл, эл + ωт) = 4 ∙ (2 + 0,62 + 0,9 ∙ 7,38) + 

 

+(4 − 1) ∙ (1 − 0,006) ∙ (0,1 ∙ 7,38 + 0,04) = 39. 
 

Q2 ажыратқышпен жасайтын Nоп5  операция мөлшерін формула 

бойынша анықтаймыз  

 

Nоп5 = Nц ∙ μт + Nц
′ ∙ μш, есеп + (1 − αа. , к) × 

 

× [(Nц − 1) ∙ ωт + (Nц
′ − 1) ∙ ωш, есеп] = 4 ∙ 2 + 2 ∙ 4 + 

 

+(1 − 0,006) ∙ [(4 − 1) ∙ 0,04 + (2 − 1) ∙ 4] = 20. 
 

Q6, Q10  ажыратқыштармен жасайтын Nоп6  операция мөлшерін 

формула бойынша анықтаймыз  

 

Nоп6 = Nц ∙ (μт + μж) + (Nц − 1) × (1 − αқ. к. , к) × 

 

× (ωт + ωж, есеп) = 4 ∙ (2 + 7) + (4 − 1) ∙ (1 − 0,006) × 

 

× (0,04 + 1,4) = 40. 
 

Статикалық жағдайда және оперативті ауыстырып қосу кезінде 

зақымдануы еңгізетін ажыратқыш топтың істен шығу есептік 
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параметр ағыны ωа, есеп (11.5) бойынша анықтаймыз 

 

ωа, есеп = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп + αа, к ∙ ω𝑖 , 

 

мұндағы ωа  – ажыратқыштың істен шығу кестелік параметр 

ағыны, 11.5-кесте; 

αа, ст  – статикалық жағдайда ажыратқыштың істен 

шығу салыстырмалы жиілігі, 11.3-кесте; 

αа, оп  – оперативті ауыстырып қосу кезінде 

ажыратқыштың істен шығу салыстырмалы жиілігі, 11.3-кесте; 

Nоп – жыл бойы ажыратқышпен операция мөлшері; 

ω𝑖  – берілген ажыратқыш қосатын элементтердің істен 

шығу жиынтық жиілігі. 

 

ωа, есеп
Nоп1 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп1 + αа, к × 

 

× (ωж, есеп + ωш, есеп) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 40 + 0,006 × 

 

× (1,4 + 0,04) = 0,129 
1

жыл
, 

 

ωа, есеп
Nоп2 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп2 + αа, к × 

 

× (ωбл, есеп + ωш, есеп) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 39 + 0,006 × 

 

× (7,38 + 0,04) = 0,163 
1

жыл
, 

 

ωа, есеп
Nоп3 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп3 + αа, к × 

 

× (ωбл, есеп + ωж, есеп) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 63 + 0,006 × 
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× (7,38 + 1,4) = 0,219 
1

жыл
, 

 

ωа, есеп
Nоп4 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп4 + αа, к × 

 

× (ωбл, есеп + ωт) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 39 + 0,006 × 

 

× (7,38 + 0,04) = 0,163 
1

жыл
, 

 

ωа, есеп
Nоп5 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп5 + αа, к × 

 

× (ωш, есеп + ωт) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 20 + 0,006 × 

 

× (0,04 + 0,04) = 0,08 
1

жыл
, 

 

ωа, есеп
Nоп6 = ωа ∙ αа, ст + αа, оп ∙ Nоп6 + αа, к × 

 

× (ωж, есеп + ωт) = 0,2 ∙ 0,2 + 0,002 ∙ 40 + 0,006 × 

 

× (1,4 + 0,04) = 0,235 
1

жыл
. 

 

(11.10) бойынша ажыратқыш жөндеу жағдайда болуы 

ықтималдығын анықтаймыз 

 

𝑞ж =
ωа ∙ Тқ. к. + μкап ∙ Ткап

8760
=
0,2 ∙ 60 + 0,2 ∙ 750

8760
= 0,018, 

 

мұндағы ωа – ажыратқыштың істен шығу параметр, 1 жыл⁄ ; 

Тқ. к. – ажыратқышты қалпына келтіру уақыт, сағ; 

μкап – ажыратқыштың капитал жөндеу жиілігі, 1 жыл⁄ ; 
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Ткап  – ажыратқыштың капитал жөндеу        

ұзақтылығы, сағ. 

Ажыратқыш қалыпты режімде болу ықтималдығы (11.11) 

формула бойынша есептеледі  

 

𝑞н = 1 − n ∙ 𝑞ж = 1 − 14 ∙ 0,018 = 0,748, 

 

мұндағы n – қарастырылған ТҚ сұлбада ажыратқыштың жалпы 

мөлшері. 

Қуат шығындар және әртүрлі апатты жағдайлардың ұзақтылық 

есебін өткіземіз: 

- Q1 ажыратқыш істен шығу 

АТҚ сұлба барлық элементтер қалыпты жұмыс режімі кезінде Q1 

ажыратқыш істен шығу. Бұл жағдайда W2 желі ажыратылады және 

қуат шығыны болады  

 

∆РW2 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағын ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқс = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт. 

 

Бұл жағдайда берілетін қуат үшін апатты жағдайдың ұзақтылығы 

оперативті ауыстырып қосу уақытымен анықталады (11.4) 

 

 Т𝑖𝑗 = Топ = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқыш істен шығу және АТҚ сұлбаның әрбір 

ажыратқыштардың жөндеу жағдайы кезінде қуат шығындарын және 

апатты жағдайының ұзақтылығын есептейміз. 

Q2 немесе  Q3  немесе Q4 ажыратқыштарды жөндеу. 

Осы жөндеу режімдерде W2 желі ажыратылады, сондықтан қуат 

шығыны және апатты жағдайының ұзақтылығы жоғары 

қарастырылған сияқты болады, яғни 

 

∆РW2 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q5 ажыратқыш жөндеу кезінде W2 

желі ажыратылады және қуат шығыны ∆РW2 = 82,5 МВт тең болады. 

Бұл жағдайда апатты жағдайының ұзақтылығы Q1  ажыратқыштың 
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қалпына келтіру уақыт Тқ. к. 𝑖  және Q5 ажыратқыштың жөндеу уақыт 

Тж𝑗 = Tағj қатынасынан бағаланады. 

Тқ. к. 𝑖 = 60 сағ > Tағj = 36 сағ,  болғандықтан апатты 

жағдайының ұзақтылығын (11.18) бойынша есептейміз  

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тағ𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q6 ажыратқыш жөндеу кезінде 

W2 желі мен байланыс автотрансформатор БАТ1 ажыратуына 

келтіріледі. Қуат шығыны келесіге тең болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cos φ= 

 

= 450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт. 
 

Жеткіліксіз беру ұзақтылығы оперативті ауыстырып қосу 

уақытымен анықталады  Т𝑖𝑗 = Топ = 0,5 сағ. 

Q7 ажыратқыш жөндеу кезінде Q1 ажыратқыш істен шығу W2 

желі және Т3 блок ажыратуына келтіріледі. Қуат шығыны            

∆РТ3 = 300 МВт  тең болады. Қуат шығын ұзақтылығын (11.15) 

бойынша есептейміз  

 

 Т𝑖𝑗 = Топ + Ті. қ. = 0,5 + 1 = 1,5 сағ, 

 

мұндағы Ті. қ.  – шын жағдайынан тәуелді блоктын іске қосу 

ұзақтылығы (4.5-кесте). 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q8 ажыратқыш жөндеу кезінде 

W2 желі мен Т1 блок ажыратуына келтіріледі. Қуат шығыны        

∆РТ1 = 300 МВт тең болады. Қуат шығын ұзақтылығы  Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

Q9 ажыратқыш жөндеу кезінде Q1 ажыратқыш істен шығу W2 

желі ажыратуына келтіріледі. W3 желіге БАТ1 бөлек жұмыс істе және 

жүйеге (450∙0,85)/2=191,25 МВт қуат береді. Осы режімде қуат 

шығыны болады 

 

∆РW2 = 3 ∙ Рг, ном +
Sмакс, ағ ∙ cosφ

2
− 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 +
450 ∙ 0,85

2
− 3 ∙ 300 = 191,25 МВт. 
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Қуат шығын ұзақтылығы тең болады  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q10 ажыратқыш жөндеу кезінде 

W2 желі, Т3 блок және БАТ2 ажыратылады. Қуат шығыны        

∆РТ3 = 300 МВт  тең болады. Қуат шығын ұзақтылығын (11.15) 

бойынша есептейміз.  

ЭБЖ жоқ болғандықтан Т3 блогы және БАТ2 ажыратылады. Қуат 

шығыны келесіге тең болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ 

 

және 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ = 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,     Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q11 ажыратқыш жөндеу кезінде 

W2 мен W5 желі ажыратылады. Қуат шығыны келесіге тең болады 

 

∆РW2,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт. 

 

Қуат шығын ұзақтылығы тең болады Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

Q1 ажыратқыш істен шығу және Q12 ажыратқыш жөндеу кезінде 

W2 желі ажыратылады, ал Т1 блогы W1 желіге бөлек жұмыс істе  

болады. Қуат шығыны келесіге тең болады 

 

∆РW2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт. 

 

Қуат шығыны ұзақтылығы келесіге тең болады  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

Q13 ажыратқыш жөндеу кезінде Q1 ажыратқыш істен шығу W2 

желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Т2 блогы W3 желіге бөлек 

жұмыс істе. Осы режімде қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = 2 ∙ Рг, ном + 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cos φ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 
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= 2 ∙ 300 + 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 85 МВт. 
 

Қуат шығын ұзақтылығы келесідей болады Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

Q1 ажыратқыш істен шығуы және Q14  ажыратқыш жөндеу 

кезінде W2 желі және БАТ2 ажыратылады. Т3 блогы және W4 желі 

бөлек жұмыс істе. Қуат шығыны және қуат шығын ұзақтылығы 

алдыңғы режім сияқты болады, яғни  

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q2 ажыратқыш істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q2  ажыратқыш істен шығу БАТ1 ажыратуына келтіріледі. 

БАТ1 ажыратуы уақыт бойы қуат шығына келтіріледі  

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,     Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқыштың істен шығуы және Q1 , Q3  немесе Q4 

ажыратқыштарын жөндеу кезінде БАТ1 ажыратылады, 

ұзақтылығымен қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q5 ажыратқышты жөндеу уақытында Q2 ажыратқыш істен шығу 

W2 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат 

шығыны ұзақтылығымен  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқыштың істен шығуы және Q6 ажыратқышты жөндеу 

кезінде БАТ1 ажыратылады,  қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт. 

 

Тқ. к. 𝑖 = 60 сағ > Тж𝑗 = 36 сағ  болғандықтан БАТ1 апатты 

ажырату ұзақтылығын (11.18) бойынша анықтаймыз. Сондықтан 

апатты жағдайының ұзақтылығы келесідей болады  
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Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙  Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q7 ажыратқыш жөндеу уақытында Q2 ажыратқыш істен шығу Т3 

блок және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5  сағ  және  ∆РБАТ1 = 85 МВт,           

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқыш істен шығу және Q8 ажыратқыш жөндеу кезінде 

БАТ1 ажыратылады, Т1 блогы W2 желіге бөлек жұмыс істе болады. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q9  ажыратқыш жөндеу уақытында Q2 ажыратқыш істен шығу 

W3 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқыш істен шығу және Q10 ажыратқыш жөндеу кезінде 

БАТ1, Т3 блок және БАТ2 ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ  және 

 

∆РБАТ1, БАТ2 = 450 ∙ 0,85 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q11 ажыратқыш жөндеу уақытында Q2 ажыратқыш істен шығу 

W5 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқыш істен шығу және Q12 ажыратқыш жөндеу кезінде 

БАТ1 ажыратылады, Т1 блогы W1, W2 желіге бөлек жұмыс істе 

болады, бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келтіріледі  
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∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q13  ажыратқышын жөндеу уақытында Q2 ажыратқыш істен 

шығуы БАТ1 ажыратуына келтіріледі және Т2 блогы W3 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

Q2 ажыратқыш істен шығу және Q14 ажыратқыш жөндеу кезінде 

Т3 блогы W4 желіге бөлек жұмыс істе болады, БАТ1 және БАТ2 

ажыратылады, ұзақтылығымен қуат шығыны келтіріледі 

 

∆РБАТ1, БАТ2 = 450 ∙ 0,85 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q3 ажыратқыштың істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q3 ажыратқыш істен шығу Т3 блок ажыратуына келтіріледі. 

Т3 блок ажыратуы уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q1, Q2 немесе Q4 ажыратқыш жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш 

істен шығу Т3 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5сағ. 

 

Q3 ажыратқыш істен шығу және Q5 ажыратқыш жөндеу кезінде 

Т3 блок және W2 желі ажыратылады,  ұзақтылығымен қуат шығыны 

келтіреді 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқыш жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен шығу Т3 

блок және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Осы кезде ұзақтылығымен 

қуат шығыны болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,  Т𝑖𝑗 = 1,5сағ және ∆РБАТ1 = 85 МВт,  

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q3 ажыратқыш істен шығу және Q7 ажыратқыш жөндеу кезінде 

Т3 блок ажыратылады, қуат шығыны келтіріледі 

 

∆РТ3 = 300 МВт. 
 

Тқ. к. 𝑖 = 60 сағ > Тж𝑗 = 36 сағ  болғандықтан апатты 

жағдайының ұзақтылығы (11.19) бойынша анықталады 

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ, 

 

мұндағы Ті. қ.  – шын жағдайынан тәуелді блоктын іске қосу 

ұзақтылығы (4.5-кесте). 

Q3 ажыратқыш жөндеу уақытында Q8 ажыратқыш істен шығу Т3 

блок ажыратуына және W2 желіге Т1 блогы бөлек жұмыс істеуіне  

келтіріледі. Т3 блок ажыратуы уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5сағ. 

 

Q9 ажыратқыш жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен шығу Т3 

блогы ажыратылады. W3 желіге БАТ1 бөлек жұмыс істе болады. Т3 

блок ажыратуы уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі. 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q10 ажыратқыш жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен шығу 

кезінде Т3 блок және БАТ2 ажыратуына келтіреді. Блоктын бос тұрып 

қалу уақыт (11.19) бойынша, ал БАТ2 бос тұрып қалу уақыт (11.18) 

бойынша анықтаймыз. 

Блок үшін 

 

∆РТ3 = 300 МВт,     Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ. 

 

БАТ2 үшін 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,   Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q11 ажыратқышын жөндеу уақытында Q3 ажыратқышы істен 

шығуы Т3 блок және W5 желі ажыратылады, ұзақ уақыт бойы қуат 

шығыны  келтіріледі.  
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∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q12  ажыратқышын жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен 

шығу кезінде Т3 блок ажыратылады және W1 мен  W2 желіне Т1 

блогы бөлек жұмыс істе. Осы кезде ұзақтылығымен қуат шығыны 

болады 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q13  ажыратқышын жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен 

шығу Т3 блок пен БАТ1 ажыратылады. Бұл жағдайда W3 желіге Т2 

блогы бөлек жұмыс істе болады. Қуат шығыны және бос тұрып қалу 

ұзақтылығы болады 
 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5сағ  және  ∆РБАТ1 = 85 МВт,  

 

 Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q14  ажыратқышын жөндеу уақытында Q3 ажыратқыш істен 

шығу Т3 блок ажыратуына келтіріледі және W4 желіге БАТ2 бөлек 

жұмыс істе болады. Қуат шығыны және бос тұрып қалу ұзақтылығы 

болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

- Q4 ажыратқыштың істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q4 ажыратқыш істен шығу W5 желі ажыратуына келтіріледі. 

W5 желі ажыратуы ұзақ уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 , Q2  немесе Q3  ажыратқыштарын жөндеу уақытында Q4 

ажыратқышының істен шығуы W5 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының істен 

шығуы W2 мен W5 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW2,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының істен 

шығуы W5 желі және БАТ1 ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ = 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7 ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі және Т3 блок ажыратуына келтіріледі. Осы 

кезде ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q8 ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының істен 

шығуы W5 желі ажыратылады, ал Т1 блогы W2 желіге бөлек жұмыс 

істе болады. Осы кезде ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW5 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,       Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының істен 

шығуы W5 желі ажыратылады, ал W2 желіге БАТ1 бөлек жұмыс істе 

болады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном +
Sмакс, ағ ∙ cosφ

2
− 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 +
450 ∙ 0,85

2
− 3 ∙ 300 = 191,25 МВт,            Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының 

істен шығуы W5 желі, Т3 блогы және БАТ2 ажыратылады. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q11  ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының 

істен шығуы W5 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 18,0 сағ. 

 

Q12  ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының 

істен шығу W5 желі ажыратылады, W1 мен W2 желіге Т1 блогы бөлек 

жұмыс істе болады. Осы кезде ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РW5 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 2 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 2 ∙ 300 = 382,5 МВт,       Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q13  ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының 

істен шығуы W5 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. W3 желіге 

Т2 блогы бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен 

қуат шығыны  
 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q14  ажыратқышын жөндеу уақытында Q4 ажыратқышының 

істен шығуы W5 желі және БАТ2 ажыратылады. W4 желіге Т3 блогы 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны және апатты 

жағдайының ұзақтылығы алдындағы режім сияқты болады, яғни 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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- Q5 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q5 ажыратқыш істен шығу W2 желі және Т1 блок ажыратуына 

келтіріледі. W2 желі және Т1 ажыратуы блок ұзақ уақыт бойы қуат 

шығыны келтіріледі  

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q9, Q10, Q11, Q13  немесе Q14 

ажыратқыштардың біреуі жөндеу уақытында Q5 ажыратқыш істен 

шығу кезінде W2 желі және Т1 блогы ажыратылады, бұл жағдайда 

ұзақ уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q8 ажыратқышын жөндеу уақытында Q5 ажыратқышының істен 

шығуы W2 желі және Т1 блок ажыратуына келтіріледі.                

Тқ. к. 𝑖 = 60 сағ > Тж𝑗 = 36 сағ  болғандықтан апатты жағдайының 

ұзақтылығы (11.19) бойынша анықтаймыз. Сонымен қуат шығыны 

және оның ұзақтылығы келесідей болады  

 

∆РТ1 = 300 МВт,          Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ. 

 

Q12  ажыратқышын жөндеу уақытында Q5 ажыратқышының 

істен шығуы W1, W2 желі және Т1 блок ажыратуына келтіріледі. Қуат 

шығыны және оның ұзақтылығы болады  

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РW1,W2 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q6 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q6 ажыратқыш істен шығу W3 желі және БАТ1 ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,           Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q1, Q3, Q4, Q5, Q7, Q8, Q10, Q11, Q12  немесе Q14 

ажыратқыштардың біреуі жөндеу уақытында Q6 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W3 желі және БАТ1 ажыратылады, осы кезде 

ұзақ уақыт бойы қуат шығыны келтіріледі  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,        Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q6 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W3 желі және БАТ1 ажыратылады, ұзақ уақыт бойы 

қуат шығыны келтіріледі 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,        Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ, 

 

∆РW3 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 18,0 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q6 ажыратқышының істен 

шығуы W3 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі.                

Тқ. к. 𝑖 = 60 сағ > Тж𝑗 = 36 сағ  болғандықтан апатты жағдайының 

ұзақтылығы (11.18) бойынша анықтаймыз. Сонымен қуат шығыны 

және оның ұзақтылығы келесідей болады  

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,        Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙  Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q13  ажыратқышын жөндеу уақытында Q6 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W3 желі, БАТ1 және Т2 блок ажыратылады. Қуат 

шығыны және оның ұзақтылығы келесідей болады  

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q7 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q7 ажыратқыш істен шығу Т3 блок және БАТ2 ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q8, Q9, Q11, Q12  немесе Q13 

ажыратқыштардың біреуі жөндеу уақытында Q7 ажыратқышының 

істен шығуы Т3 блок және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q7 ажыратқышының істен 

шығуы Т3 блок және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады  

 

∆РТ3 = 300 МВт,   Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q7 ажыратқышының 

істен шығуы Т3 блок  және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q14  ажыратқышын жөндеу уақытында Q7 ажыратқышының 

істен шығуы W4 желі, Т3 блок және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. 

Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады  

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q8 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q8 ажыратқыш істен шығу Т1 блок және W1 желі ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 
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Q1 ажыратқышын жөндеу уақытында Q8 ажыратқышының істен 

шығуы Т1 блок және W1 мен W2 желі ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РW1,W2 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13  немесе Q14 

ажыратқыштарын жөндеу уақытында Q8 ажыратқышының істен 

шығуы W1 желі және Т1 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q8 ажыратқышының істен 

шығуы Т1 блок және W1 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ1 = 300 МВт,   Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ. 

 

- Q9 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q9 ажыратқыш істен шығу Т2 блок және W3 желі ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны  

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11, Q12  немесе Q14 

ажыратқыштар жөндеу уақытында Q9 ажыратқыш істен шығу W3 

желі және Т2 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q9 ажыратқышының істен 

шығуы W3 желі, БАТ1 және Т2 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 
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∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ1 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q13  ажыратқышын жөндеу уақытында Q9 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W3 желі және Т2 блок ажыратылады. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ2 = 300 МВт, Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ. 

 

- Q10 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q10 ажыратқыш істен шығу W3 желі және БАТ2 ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q8, Q9, Q11, Q12, Q13  немесе Q14 

ажыратқыштарын жөндеу уақытында Q10 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде БАТ2 және W4 желі ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7 ажыратқышын жөндеу уақытында Q10 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q10 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде БАТ2, W4 желі және Т3 блок ажыратылады. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ3 = 300 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23 сағ, 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 

 

- Q11 ажыратқышының істен шығуы 
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АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q11  ажыратқышының істен шығуы W5 желі ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,       Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі ажыратылады, ал Т1 блогы W1 мен W2 желіге 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW1,W2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 2 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 2 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі, БАТ1 ажыратылады, ал Т2 блогы W3 желіге 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ=450 ∙ 0,85 − 

 

−1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі, БАТ2 ажыратуына келтіріледі, ал Т3 блогы 

W4 желіге бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РБАТ2 = 85 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q4 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі ажыратылады. Бұл жағдайда қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18 сағ. 
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Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі ажыратуына келтіріледі, ал Т1 блогы W1 

желіге бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W5 желі ажыратылады, ал Т2 блогы W3 желіге 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі ажыратуына келтіріледі, ал БАТ2 W4 желіге 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + (Sмакс, ағ ∙ cos φ)/2 − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + (450 ∙ 0,85)/2 − 3 ∙ 300 = 191,25 МВт,       Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q8 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 пен W1 желі ажыратылады. Бұл жағдайда қуат 

шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW1,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W5 желі және Т2 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,   Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W5 пен W4 желі ажыратылады. Бұл жағдайда 
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қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW4,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q12  ажыратқышын жөндеу уақытында Q11 ажыратқышының 

істен шығуы кезінде W5 желі ажыратуына келтіреді. Бұл жағдайда 

қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW5 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q12 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q12 ажыратқыш істен шығу W1 желі ажыратуына келтіріледі. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW1 = 82,5 МВт,    Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W1 желі ажыратылады, ал Т1 блогы W2 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW1 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы W1 желі және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Т2 блогы W3 

желіге бөлек жұмыс істе. Осы кезде қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ = 

 

= 450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W1 желі, БАТ2 ажыратылады, ал Т3 блогы W4 желіге 
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бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q4 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы W5 және W1 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат 

шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW1,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W1 желі және Т1 блогы ажыратылады. Бұл жағдайда 

қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы W1 желі ажыратуына келтіріледі, ал Т2 блогы W3 желіге 

бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW1 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7  ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқыш істен 

шығуы кезінде W1 желі ажыратылады, ал БАТ2 W4 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + (Sмакс, ағ ∙ cos φ)/2 − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + (450 ∙ 0,85)/2 − 3 ∙ 300 = 191,25 МВт,       Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q8 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы W1 желі ажыратуына келтіріледі. Осы кезде ұзақтылығымен 

қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт, 

 

Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 = 0,5 ∙ 36 = 18сағ. 

 

Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W1 желі және Т2 блогы ажыратылады. Бұл жағдайда 

қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q12 ажыратқышының 

істен шығуы W5 және W4 желі ажыратуына келтіріледі. Осы кезде 

қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW1,W4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q11, Q13  немесе Q14  ажыратқыштарын жөндеу уақытында Q12 

ажыратқышының істен шығуы кезінде W1 желі ажыратылады. Бұл 

жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- Q13 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q13 ажыратқыш істен шығу Т2 блок ажыратуына келтіріледі. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 
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Q1 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде Т2 блогы ажыратылады, ал Т1 блогы W1 және W2 

желілермен бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РW1,W2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы Т2 блок ажыратуына келтіріледі, ал БАТ1 W3 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде Т2 блок және БАТ2 ажыратуына келтіріледі, ал Т3 

блогы W4 желіге бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q4 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы Т2 блок және W5 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы Т2 блок ажыратуына келтіріледі, ал Т1 блок W1 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 
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∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы Т2 блок және W3 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q7 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы Т2 блок ажыратуына келтіріледі, ал БАТ2 W4 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q8  ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының 

істен шығу Т2 блок және W1 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде Т2 блок ажыратылады. Осы кезде қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт, Т𝑖𝑗 = 0,5 ∙ Тж𝑗 + Ті. қ. = 0,5 ∙ 36 + 5 = 23  сағ. 

 

Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q13 ажыратқышының 

істен шығуы Т2 блок және W4 желі ажыратуына келтіріледі. Осы 

кезде қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q11, Q12 немесе Q14  ажыратқыштарын жөндеу уақытында 

Q13 ажыратқышының істен шығуы Т2 блок ажыратылады. Бұл 

жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 
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- Q14 ажыратқышының істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде Q14 ажыратқыш істен шығу W4 желі ажыратуына келтіреді. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі ажыратылады, ал Т1 блогы W1 мен  W2 

желіге бөлек жұмыс істе болады.  Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей болады 

 

∆РW1,W2,W4 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cos φ − 2 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 2 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы W4 желі мен БАТ1 ажыратуына келтіреді, ал Т2 блогы W3 

желіге бөлек жұмыс істе болады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі, Т3 блок және БАТ2 ажыратылады. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 18,0 сағ. 

 

Q4 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы W4 мен W5 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 
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ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW4,W5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q5 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі ажыратылады, ал Т1 блок W1 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны 

келесідей болады 

 

∆РW4 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q6 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы W4 желі ажыратуына келтіріледі, ал Т2 блок W3 желіге бөлек 

жұмыс істе болады. Бұл жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен 

келесідей болады 

 

∆РW4 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі және БАТ2 ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 
 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q8 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 пен W1 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1,W4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 382,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q9 ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының істен 

шығуы кезінде W4 желі және Т2 блогы ажыратылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q10  ажыратқышын жөндеу уақытында Q14 ажыратқышының 

істен шығуы W4 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат 

шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 18,0 сағ. 

 

Q11, Q12  немесе Q13  ажыратқыштарын жөндеу уақытында Q14 

ажыратқышының істен шығуы кезінде W4 желі ажыратылады. Бұл 

жағдайда қуат шығыны ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- W1 желінің істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде W1 желі істен шығуы ұзақтылығымен қуат шығыны 

келтіріледі 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1  ажыратқышын жөндеу уақытында W1  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және Т1 блок W2 желіге бөлектеу жұмыс 

ісіне  келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны 

келесідей болады 

 

∆РW1 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 
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Q2  ажыратқышын жөндеу уақытында W1  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен 

қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3  ажыратқышын жөндеу уақытында W1  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат шығыны 

ұзақтылығымен келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q4  ажыратқышын жөндеу уақытында W1  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен 

қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q5  ажыратқышын жөндеу уақытында W1  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және Т1 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 

 

Q6,Q7  немесе Q11  ажыратқыштарын жөндеу уақытында W1 

желінің істен шығуы кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q8,Q9  немесе Q10  ажыратқыштарын жөндеу уақытында W1 
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желінің істен шығуы кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q12, Q13  немесе Q14  ажыратқыштарын жөндеу уақытында W1 

желінің істен шығуы кезінде оның ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- W2 желінің істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде W2 желі істен шығуы ұзақтылығымен қуат шығыны 

келтіріледі 

 

∆РW2 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9, Q10, Q11, Q13  немесе Q14 

ажыратқыштарын жөндеу уақытында W2 желінің істен шығуы кезінде 

оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей болады 

 

∆РW2 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q8  ажыратқышын жөндеу уақытында W2  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және Т1 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ1 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 
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Q12 ажыратқышын жөндеу уақытында W2 желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуы және Т1 блок W1 желіге бөлектеу жұмыс ісіне  

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

болады 

 

∆РW2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- W3 желінің істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде W3 желі істен шығу ұзақтылығымен қуат шығыны келтіріледі 

 

∆РW3 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12  немесе Q14 

ажыратқыштарын жөндеу уақытында W3 желінің істен шығуы кезінде 

оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей болады 

 

∆РW3 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q2  ажыратқышын жөндеу уақытында W3  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және БАТ1 ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,        Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q13 ажыратқышын жөндеу уақытында W3 желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және Т2 блок ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РТ2 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ. 
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- W4 желінің істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде W4 желі істен шығуы ұзақтылығымен қуат шығыны 

келтіріледі 

∆РW4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13  немесе Q14 

ажыратқыштарын жөндеу уақытында W4 желінің істен шығуы кезінде 

оның ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей болады 

 

∆РW4 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q7  ажыратқышын жөндеу уақытында W4  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуына және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл 

жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q3  ажыратқышын жөндеу уақытында W4  желінің істен шығуы 

кезінде оның ажыратуы және де Т3 блок пен БАТ2 ажыратуы болып 

табылады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

болады 

 

∆РТ3 = 300 МВт,    Т𝑖𝑗 = 1,5 сағ, 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- W5 желінің істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде W5 желі істен шығу ұзақтылығымен қуат шығыны келтіріледі 
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∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13  

немесе Q14  ажыратқыштарын жөндеу уақытында W5  желінің істен 

шығуы кезінде оның ажыратуы болып табылады. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт,      Т𝑖𝑗 = 0,5 сағ. 

 

- А1 жинақтауыш шинаның істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режімі 

кезінде А1 шина істен шығу Q1, Q2, Q3  және Q4  ажыратқыштардың 

ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қалыпты жұмыс режімі 

сақталады. А1 шина істен шығу уақытында Q5 ажыратқышты жөндеу 

W2 желі ажыратуына келтіріледі.  

 

∆РW2 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт. 
 

 Тқ. к. 𝑖 =  Тқ. к. , А1 = 5,5 сағ <  Тж𝑗 =  Тж, Q5 = 36 сағ,  

болғандықтан апатты жағдайының ұзақтылығын (11.16) формула 

бойынша анықтаймыз 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
 Тқ. к, А1

2

2 ∙  Тж, Q5
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А1 шина істен шығу уақытында Q6  ажыратқыш жөндеуі БАТ1 

ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт. 
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 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
 Тқ. к, А1

2

2 ∙  Тж, Q6
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q7  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т3 блок ажыратылады. Бұл жағдайда қуат шығыны келесідей 

болады 
 

∆РТ3 = 300 МВт. 
 

 Тқ. к. 𝑖 =  Тқ. к. , А1 = 5,5 сағ <  Тж𝑗 =  Тж, Q7 = 36 сағ.  

 

болғандықтан апатты жағдайының ұзақтылығын (11.17) формула 

бойынша есептейміз 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
Тқ. к, А1
2

2 ∙ Тж,Q7
+ Ті. қ. = 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
+ 1,8 = 6,9 сағ. 

 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q8  ажыратқышты жөндеу 

W2 желіге Т1 блок бөлектеу жұмыс ісіне келтіріледі. Бұл жағдайда 

барлық сұлбаның қалыпты режімі сақталады.  

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q9  ажыратқышты жөндеу 

кезінде W3 желіге БАТ1 бөлектеу жұмыс ісіне келтіреді. Бұл 

жағдайда барлық сұлбаның қалыпты режімі сақталады.  

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q10  ажыратқышты жөндеу 

Т3 блок және БАТ2 ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат 

шығыны келесідей 
 

∆РТ3 = 300 МВт. 
 

 Тқ. к. 𝑖 =  Тқ. к. , А1 = 5,5 сағ <  Тж𝑗 =  Тжр, Q10 = 36 сағ, 

 

болғандықтан Т3 блоктын апатты бос тұрып қалу ұзақтылығын (11.17) 

бойынша есептейміз 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
Тқ. к. , А1
2

2 ∙ Тж, Q10
+ Ті. қ. = 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
+ 1,8 = 6,9 сағ, 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ = 
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=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
 Тқ. к. , А1

2

2 ∙  Тж, Q10
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q11  ажыратқышты 

жөндеуі W5  ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда қуат шығыны 

келесідей 

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт. 
 

 Тқ. к. 𝑖 =  Тқ. к. , А1 = 5,5 сағ <  Тж𝑗 =  Тж,Q11 = 36 сағ, 

 

болғандықтан апатты жағдайының ұзақтылығын (11.16) бойынша 

есептейміз 

 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
 Тқ. к. , А1

2

2 ∙  Тж, Q11
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08  сағ. 

 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q12  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т1 блок W1 мен W2 желіге бөлектеу жұмыс ісіне келтіреді. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей болады 

 

∆РW1,W2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт,  Т𝑖𝑗 = 5,08 сағ. 

 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q13  ажыратқышты жөндеу 

Т2 блок W3 желіге бөлектеу жұмыс ісіне және БАТ1 ажыратуына 

келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,      Т𝑖𝑗 = 5,08  сағ. 

А1 шинаның істен шығуы уақытында Q14  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т3 блок W4 желіге бөлектеу жұмыс ісіне және БАТ2 
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ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны 

келесідей 

 

∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт,  Т𝑖𝑗 = 5,08 сағ. 

 

-А2 жинақтауыш шинаның істен шығуы 

АТҚ сұлбаның барлық элементтердің қалыпты жұмыс режіміде 

А2 шинаның істен шығуы Q11, Q12, Q13 және Q14 ажыратқыштардың 

ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда барлық блоктар, БАТ және 

элеткр беріліс желілер жұмыс істе қалады.  

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q1  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т1 блок W1 мен  W2 желіге бөлектеу жұмыс істейтін болады. 

Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW1,W2 = 2 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 3 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 2 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 3 ∙ 300 = 82,5 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к, А2

2

2 ∙  Тж, Q1
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q2  ажыратқышты жөндеу 

кезінде БАТ1 ажыратуына және W3 желіге Т2 блок бөлектеу жұмыс 

ісіне  келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны 

келесідей 

 

∆РБАТ1 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ = 

 

= 450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к. , А2

2

2 ∙  Тж, Q2
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q3  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т3 блок W4 желіге бөлектеу жұмыс істейтін болады, ал БАТ2  

ажыратылады. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 
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∆РБАТ2 = Sмакс, ағ ∙ cosφ − 1,4 ∙ SБАТ, ном ∙ cosφ= 

 

=450 ∙ 0,85 − 1,4 ∙ 250 ∙ 0,85 = 85 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к. , А2

2

2 ∙  Тж, Q3
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы кезінде Q4  ажыратқышты жөндеуі W4 

желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда ұзақтылығымен қуат 

шығыны келесідей 

 

∆РW5 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к, А2

2

2 ∙  Тж, Q4
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q5  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т1 блок W1 желіге бөлектеу жұмыс істейтін болады. Бұл 

жағдайда барлық блоктар, БАТ және электр беріліс желілер жұмыс 

істеп қалады.  

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q6  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т2 блок W3 желіге бөлектеу жұмыс істейтін болады. Бұл 

жағдайда барлық блоктар, БАТ және электр беріліс желілер жұмыс 

істеп қалады.  

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q7  ажыратқышты жөндеу 

кезінде БАТ2 W4 желіге бөлектеу жұмыс істейтін болады. Бұл 

жағдайда барлық блоктар, БАТ және элеткр беріліс желілер жұмыс 

істеп қалады.  

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q8  ажыратқышты жөндеу 

кезінде W1 желінің ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт, 
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 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к. , А2

2

2 ∙  Тж, Q8
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q9  ажыратқышты жөндеу 

кезінде Т2 блок ажыратылады. Бұл жағдайда қуат шығыны келесідей 

 

∆РТ3 = 300 МВт. 
 

 Тқ. к. 𝑖 =  Тқ. к. , А1 = 5,5 сағ <  Тж𝑗 =  Тж,Q9 = 36 сағ. 

 

Т3 болғандықтан блоктын апатты жағдайының бос тұрып қалу 

ұзақтылығы (11.17) бойынша есептейміз 

 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А1 −
Тқ. к. , А1
2

2 ∙ Тж,Q9
+ Ті. қ. = 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
+ 1,8 = 6,9 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q10  ажыратқышты жөндеу 

кезінде W4 желі ажыратуына келтіріледі. Бұл жағдайда 

ұзақтылығымен қуат шығыны келесідей 

 

∆РW1 = 3 ∙ Рг, ном + Sмакс, ағ ∙ cosφ − 4 ∙ РЭБЖ, рұқ = 

 

= 3 ∙ 300 + 450 ∙ 0,85 − 4 ∙ 300 = 82,5 МВт, 
 

 Т𝑖𝑗 =  Тқ. к. , А2 −
 Тқ. к. , А2

2

2 ∙  Тж, Q10
= 5,5 −

5,52

2 ∙ 36
= 5,08 сағ. 

 

А2 шинаның істен шығуы уақытында Q11  ажыратқыш жөндеу 

кезінде барлық блоктар, БАТ және электр беріліс желілер жұмыс істеп 

қалады.  

Q12, Q13  немесе Q14  ажыратқыштырды жөндеу және А2 шина 

істен шығуы кезінде қалыпты жұмыс режімі сақталады.  

АТҚ-330 кВ сұлбаның сеңімділік есебінің нәтижиелері             

11.5 кестеге еңгізілген. 

11.5 кесте берілгендер бойынша (11.20) формулаға сәйкес шығуы 

берілетін немесе генерация қуат ∆Р  әрбір мәндер үшін апатты 

жағдайының орташа ұзақтылық есебін өткіземіз: 

- ∆Р = 82,5 МВт 
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∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙ Т𝑖𝑗 = 0,129 ∙ 0,748 ∙ 0,5 ∙ 4 + 0,129 ∙ 0,018 × 

 

× (0,5 ∙ 23 + 18 ∙ 5) + 0,219 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 2 + 0,235 ∙ 0,018 ∙ 18 + 

 

+0,163 ∙ 0,018 ∙ 0,5 + 1,4 ∙ 0,748 ∙ 0,5 ∙ 5 + 1,4 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 63 + 

 

+0,04 ∙ 0,018 ∙ 5,08 ∙ 7 = 3,948
сағ

жыл
. 

 

- ∆Р = 85 МВт 

 

∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙ Т𝑖𝑗 = 0,129 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 14 + 0,129 ∙ 0,748 ∙ 0,5 + 

 

0,129 ∙ 0,018 ∙ 18 + 0,08 ∙ 0,748 ∙ 0,5 + 0,08 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 10 + 0,08 × 

 

× 0,018 ∙ 18 + 0,163 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 15 + 0,163 ∙ 0,018 ∙ 18 ∙ 2 + 0,163 × 

 

× 0,748 ∙ 0,5 + 0,219 ∙ 0,018 ∙ 0,5 + 0,235 ∙ 0,748 ∙ 0,5 ∙ 2 + 0,235 × 

 

× 0,018 ∙ 0,5 ∙ 23 + 0,235 ∙ 0,018 ∙ 18 ∙ 3 + 1,4 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 4 + 0,04 × 

 

× 0,018 ∙ 5,08 ∙ 6 = 0,885
сағ

жыл
. 

 

- ∆Р = 191,25 МВт 

 

∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙ Т𝑖𝑗 = 0,129 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 4 = 0,0046 
сағ

жыл
.  

 

- ∆Р = 300 МВт 

 

∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙ Т𝑖𝑗 =0,129∙0,018∙10+0,08 ∙ 0,018 ∙ 1,5 ∙ 2 + 0,163 ∙ 0,748 × 

 

× 1,5 ∙ 3 + 0,163 ∙ 0,018 ∙ 1,5 ∙ 35 + 0,163 ∙ 0,018 ∙ 23 ∙ 4 + 0,219 × 

 

× 0,748 ∙ 1,5 ∙ 3 + 0,219 ∙ 0,018 ∙ 1,5 ∙ 36 + 0,219 ∙ 0,018 ∙ 23 ∙ 3 +  



 

 

 

11.5 кесте–АТҚ-330 кВ қарастырылған сұлбаның есептік байланыстың кестесі  

i– дін 

элемент 

істен 

шығуы 

ωi, 
1

жыл
 

Режімдерде қуат шығыны ( ∆Р,МВт, ) және апаттың ұзақтылығы, (Tij, сағ) 

qн =
= 0,748 

Ажыратқыштар үшін жөндеу, qж = 0,018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q1 0,129 
82,5

0,5
 - 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

18,0
 
85,0

0,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
191,25

0,5
 

300,0

1,5
 
382,5

0,5
 
82,5

0,5
 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 

85,0

0,5
 

Q2 0,080 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 - 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

18,0
 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

300,0

1,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
382,5

0,5
 

300,0

1,5
 

382,5

0,5
 

Q3 0,163 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 - 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

85,0

0,5
 

85,0

18,0
 

85,0

0,5
 

Q4 0,129 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 - 

382,5

0,5
 
85,0

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

0,5
 
191,25

0,5
 

300,0

1,5
 
82,5

18,0
 
382,5

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 

Q5 0,219 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 - 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 300,0

1,5
 
300,0

1,5
 82,5

0,5
 

2
5
6

 



 

 

 

11.5 кестенің жалғасы 

i– дің 

элемент 

істен 

шығуы 

ω𝑖 , 
1

жыл
 

Режімдерде қуат шығыны ( ∆Р,МВт, ) және апаттың ұзақтылығы, (Tij, сағ) 

𝑞н =
= 0,748 

Ажыратқыштар үшін жөндеу, qж = 0,018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q6 0,235 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 
85,0

18,0
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 - 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

300,0

1,5
 85,0

0,5
 82,5

18,0
 

85,0

0,5
 

Q7 0,163 

300,0

1,5
 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

- 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 

85,0

0,5
 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

18,0
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

Q8 0,219 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 - 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 82,5

0,5
 

Q9 0,219 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 

300,0

1,5
 300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 - 

300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 85,0

0,5
 

Q10 0,235 
85,0

0,5
 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 

300,0

23,0
 85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

18,0
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 - 

85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 85,0

18,0
 

Q11 0,129 
85,0

0,5
 

382,5

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
82,5

18,0
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
191,25

0,5
 
382,5

0,5
 
300,0

1,5
 
382,5

0,5
 - 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
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11.5 кестенің жалғасы 

i– дің 

элемент 

істен 

шығуы 

ω𝑖 , 
1

жыл
 

Режімдерде қуат шығыны ( ∆Р,МВт, ) және апаттың ұзақтылығы, (Tij, сағ) 

𝑞н =
= 0,748 

Ажыратқыштар үшін жөндеу, qж = 0,018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q12 0,129 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
85,0

0,5
 
85,0

0,5
 
382,5

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

0,5
 
191,25

0,5
 
82,5

18,0
 
300,0

1,5
 
382,5

0,5
 
82,5

0,5
 - 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 

Q13 0,163 
300,0

1,5
 

300,0

1,5
 300,0

1,5
 

300,0

1,5
 300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

23,0
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 
300,0

1,5
 - 

300,0

1,5
 82,5

0,5
 

85,0

0,5
 

Q14 0,129 
82,5

0,5
 

382,5

0,5
 
85,0

0,5
 

300,0

1,5
 382,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
85,0

0,5
 
382,5

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

18,0
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 - 85,0

18,0
 

W1 1,400 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 

W2 1,400 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 

W3 1,400 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
85,0

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
300,0

1,5
 
82,5

0,5
 

W4 1,400 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 

300,0

1,5
 82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
85,0

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
85,0

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 85,0

0,5
 

W5 1,400 
82,5

0,5
 

82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 
82,5

0,5
 

 

2
5
8

 



 

 

 

11.5 кестенің соңы 

i– дің 

элемент 

істен 

шығуы 

ω𝑖 , 
1

жыл
 

Режімдерде қуат шығыны ( ∆Р,МВт, ) және апаттың ұзақтылығы, (Tij, сағ) 

𝑞н =
= 0,748 

Ажыратқыштар үшін жөндеу, qж = 0,018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

A1 0,040 - - - - - 
82,5

5,08
 
85,0

5,08
 
300,0

6,9
 - - 

300,0

6,9
 82,5

5,08
 
82,5

5,08
 
85,0

5,08
 
85,0

5,08
 85,0

5,08
 

A2 0,040 - 
82,5

5,08
 
85,0

5,08
 
85,0

5,08
 
82,5

5,08
 - - - 

82,5

5,08
 
300,0

6,9
 
82,5

5,08
 - - - - 

 

2
5
9
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+0,235 ∙ 0,018 ∙ 1,5 + 0,235 ∙ 0,018 ∙ 23 + 1,4 ∙ 0,018 ∙ 1,5 ∙ 4 + 

 

+0,04 ∙ 0,018 ∙ 6,93 ∙ 3 = 2,492 
сағ

жыл
.   

 

- ∆Р = 382,5 МВт 

 

∑ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙ Т𝑖𝑗 = 0,129 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 13 + 0,08 ∙ 0,018 ∙ 0,5 ∙ 2 = 

 

= 0,0165 
сағ

жыл
.  

 

Орташа жылдық электр энергия жеткіліксіз беруін (11.21) 

формула бойынша анықтаймыз  

 

∆W = (Тг, орн 8760⁄ ) ∙∑∆Р𝑖 ∙ ω𝑖 ∙ 𝑞𝑗 ∙  Т𝑖𝑗 =
6200

8760
× 

 

× (
82,5 ∙ 3,948 + 85 ∙ 0,885 + 191,25 ∙ 0,0046 + 300 ∙ 2,492 +

+382,5 ∙ 0,0165
) = 

 

= 817979,6 
кВт ∙ сағ

жыл
.  

 

Электр энергия жеткіліксіз беруінен болжамды орташа жылдық 

зардабын (11.22) формула бойынша анықтаймыз  

 

           У = уж ∙ ∆W = 15 ∙ 817979,6 = 12269694 тг. 
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Қосымша А 

(анықтамалық) 

 

Майлы трансформаторлардың жүйелік жүктеменің және апатты 

асқын жүктеменің нормалары  

 

А.1 кесте – М және Д жүйелі салқындатуы бар трансформаторлардың 

рұқсат етілген жүйелік жүктемелері 

 

θсал = −20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + + + +  

1,0 + + + + + + +  

2,0 + + 1,99 1,96 1,93 1,89 1,85 1,79 

4,0 1,70 1,69 1,67 1,66 1,64 1,62 1,60 1,57 

6,0 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,51 1,50 1,48 

8,0 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,43 

12,0 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 

24,0 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

θсал = −10оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + + + + + 

1,0 + + + + + + + 1,95 

2,0 1,95 1,92 1,90 1,87 1,83 1,79 1,75 1,69 

4,0 1,62 1,61 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,48 

6,0 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,42 1,40 

8,0 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 

12,0 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 

24,0 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
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А.1 кестенің жалғасы 

θсал = 0оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + + + + + 

1,0 + + + + + 1,99 1,91 1,80 

2,0 1,86 1,83 1,80 1,77 1,74 1,69 1,64 1,56 

4,0 1,54 1,53 1,51 1,50 1,48 1,46 1,43 1,38 

6,0 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,34 1,31 

8,0 1,34 1,33 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 

12,0 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,22 

24,0 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

θсал = 10оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + + + + 1,84 

1,0 + + + 2,00 1,94 1,86 1,76 1,60 

2,0 1,76 1,73 1,70 1,67 1,63 1,58 1,51 1,40 

4,0 1,46 1,44 1,43 1,41 1,39 1,36 1,32 1,25 

6,0 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 1,24 1,20 

8,0 1,26 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,20 1,17 

12,0 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 1,15 1,13 

24,0 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

θсал = 20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + + 1,98 1,81 1,00 

1,0 + 1,97 1,92 1,87 1,80 1,71 1,57 1,00 

2,0 1,66 1,63 1,60 1,56 1,51 1,45 1,35 1,00 

4,0 1,37 1,35 1,34 1,32 1,29 1,25 1,19 1,00 

6,0 1,25 1,24 1,23 1,21 1,20 1,17 1,13 1,00 
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А.1 кестенің соңы 

θсал = 20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

8,0 1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 1,13 1,09 1,00 

12,0 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 1,06 1,00 

24,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

θсал = 30оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + 1,92 1,76 1,27 - 

1,0 1,89 1,84 1,79 1,73 1,64 1,51 1,12 - 

2,0 1,55 1,52 1,48 1,44 1,38 1,29 1,02 - 

4,0 1,28 1,26 1,24 1,21 1,18 1,12 0,97 - 

6,0 1,16 1,15 1,13 1,12 1,09 1,05 0,95 - 

8,0 1,09 1,08 1,08 1,06 1,05 1,02 0,94 - 

12,0 1,02 1,02 1,01 1,00 0,99 0,97 0,92 - 

24,0 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 - 

θсал = 40оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + 1,94 1,84 1,69 1,26 - - 

1,0 1,75 1,70 1,64 1,56 1,44 1,08 - - 

2,0 1,43 1,39 1,35 1,30 1,21 0,96 - - 

4,0 1,17 1,15 1,13 1,09 1,04 0,89 - - 

6,0 1,06 1,05 1,03 1,01 0,97 0,86 - - 

8,0 1,00 0,99 0,98 0,96 0,93 0,85 - - 

12,0 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,84 - - 

24,0 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 - - 
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А.2 кесте – ДЦ салқындату жүйесі бар трансформаторлардың рұқсат 

етілген жүйелік жүктемесі  

θсал = −20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + + 1,85 1,82 1,78 1,74 

1,0 1,79 1,77 1,76 1,74 1,72 1,69 1,66 1,63 

2,0 1,61 1,61 1,60 1,59 1,57 1,56 1,54 1,52 

4,0 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,42 

6,0 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,38 1,37 

8,0 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35 

12,0 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

24,0 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

θсал = −10оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 + + + 1,80 1,77 1,74 1,70 1,65 

1,0 1,72 1,70 1,69 1,67 1,65 1,62 1,59 1,55 

2,0 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,49 1,47 1,44 

4,0 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,35 

6,0 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 

8,0 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,28 

12,0 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25 

24,0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

θсал = 0оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,79 1,77 1,75 1,72 1,69 1,66 1,61 1,56 

1,0 1,65 1,63 1,61 1,59 1,57 1,54 1,51 1,46 

2,0 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,42 1,40 1,36 
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А.2 кестенің соңы 

θсал = 0оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

4,0 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 

6,0 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26 1,25 1,24 

8,0 1,24 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,21 

12,0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 

24,0 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

θсал = 10оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,71 1,69 1,67 1,64 1,61 1,57 1,52 1,44 

1,0 1,57 1,55 1,54 1,52 1,49 1,46 1,42 1,35 

2,0 1,41 1,40 1,39 1,38 1,36 1,34 1,31 1,26 

4,0 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,24 1,22 1,19 

6,0 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,19 1,18 1,15 

8,0 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16 1,15 1,13 

12,0 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,12 1,11 

24,0 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

 

А.3 кесте – ДЦ мен Ц салқындату жүйесі бар трансформаторлардың 

рұқсат етілген жүйелік жүктемесі  

θсал = 20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,63 1,60 1,58 1,55 1,52 1,47 1,41 1,00 

1,0 1,49 1,47 1,454 1,43 1,40 1,37 1,31 1,00 

2,0 1,34 1,33 1,32 1,30 1,28 1,26 1,22 1,00 

4,0 1,21 1,20 1,19 1,19 1,18 1,16 1,13 1,00 

6,0 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 1,10 1,00 

8,0 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09 1,07 1,00 

12,0 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,04 1,00 

24,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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А.3 кестенің соңы 

θсал = 30оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,54 1,51 1,49 1,46 1,42 1,36 1,21 - 

1,0 1,41 1,39 1,37 1,34 1,31 1,26 1,12 - 

2,0 1,26 1,25 1,24 1,22 1,20 1,16 1,05 - 

4,0 1,13 1,13 1,12 1,11 1,10 1,07 0,99 - 

6,0 1,07 1,07 1,6 1,06 1,05 1,03 0,97 - 

8,0 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,00 0,96 - 

12,0 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,94 - 

24,0 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 - 

θсал = 40оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,45 1,42 1,39 1,36 1,31 1,19 - - 

1,0 1,32 1,30 1,28 1,25 1,20 1,10 - - 

2,0 1,18 1,17 1,15 1,13 1,10 1,01 - - 

4,0 1,05 1,04 1,04 1,02 1,00 0,94 - - 

6,0 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,91 - - 

8,0 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,89 - - 

12,0 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 0,87 - - 

24,0 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 - - 

 

Трансформатордың зауыт-құрастырушы келісім бойынша 1,5 <
К2 ≤ 2,0  кез келген мәні рұқсат етіледі бұл (+) белгі көрсетеді. 

Трансформатордың К2 > 1,5  мәні зауыт-құрастырушы келісім 

бойынша рұқсат етіледі. 

 



 

270 

 

А.4 кесте – М мен Д салқындату жүйесі бар және 110 кВ дейін кернеу 

класымен трансформатордың рұқсат етілген апатты асқын 

жүктемелері  

θсал = −20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

6,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

8,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

12,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

24,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

θсал = −10оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 

4,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

6,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

8,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

12,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

θсал = 0оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 
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А.4 кестенің жалғасы 

θсал = 0оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

4,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

8,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

12,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

θсал = 10оС 

t,сағ K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 

4,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

8,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

12,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

24,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

θсал = 20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 

2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 

4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

6,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 

8,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

12,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

24,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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А.4 кестенің соңы 

θсал = 30оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 

2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 

4,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 

6,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

8,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

12,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

24,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

θсал = 40оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 

1,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 

2,0 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 

4,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

8,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

12,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

24,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

А.5 кесте – ДЦ салқындату жүйесі бар және 110 кВ дейін кернеу 

класымен трансформатордың рұқсат етілген апатты асқын 

жүктемелері  

θсал = −20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

1,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

4,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

8,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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А.5 кестенің соңы 

θсал = −20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

12,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

θсал = −10оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

12,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

θсал = 0оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

1,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 

4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

12,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

А.6 кесте – ДЦ мен Ц салқындату жүйесі бар және 110 кВ дейін 

кернеу класымен трансформатордың рұқсат етілген апатты асқын 

жүктемелері  

θсал = 10
оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 
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А.6 кестенің жалғасы 

θсал = 10оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

1,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2,0 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

6,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

8,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

12,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

24,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

θсал = 20оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 

1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

4,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

6,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

8,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

12,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

24,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

θсал = 30оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

4,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

6,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

8,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

12,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

24,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 



 

275 

 

А.6 кестенің соңы 

θсал = 40оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

1,0 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 

2,0 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

4,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

8,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

12,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

24,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

А.7 кесте − М мен Д салқындату жүйесі бар және 110 кВ дейін кернеу 

класымен трансформатордың рұқсат етілген апатты асқын 

жүктемелері  

θсал = 30оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 

1,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 

2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 

4,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

6,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

8,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

12,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

24,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

θсал = 40оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

1,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 

2,0 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 

4,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

8,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

12,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

24,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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А.8 кесте – ДЦ мен Ц салқындату жүйесі бар және 110 кВ дейін 

кернеу класымен трансформатордың рұқсат етілген апатты асқын 

жүктемелері  

θсал = 30оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 

4,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

8,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

12,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

24,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

θсал = 40оС 

t,сағ 
K1 

0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

4,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

6,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

8,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

12,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

24,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 



 

 

 

Қосымша Б 

(анықтамалық) 

 

Б1 кесте – 6-10 кВ кернеу РТСТ сериялы құрғақ үшфазалы токшектегіш реакторлар 

Реактор түрі Uж, ном, кВ Iж, ном, А хж, ном, Ом 

Термиялық 

төзімділігі 

Электрдина-

микалық 

төзімділігі 

Iт, кА tт, с 𝑖дин, кА 

Фазада тік орналасуымен  

РТСТ-6-200-2,0 У3 6 
200 

2,00 1,7 

3 

4,3 

РТСТ-10-200-1,3 У3 
10 

1,30 4,2 10,8 

РТСТ-10-250-0,87 У3 250 0,87 8,0 20,5 

РТСТ-10(6)-400-0,35 У3 

10(6) 400 

0,35 

10,0 25,5 РТСТ-10(6)-400-0,4 У3 0,40 

РТСТ-10(6)-400-0,45 У3 0,45 

РТСТ-10(6)-400-0,56 У3 0,56 9,3 23,6 

РТСТ-10(6)-400-0,7 У3 0,70 7,6 19,3 

РТСТ-10(6)-400-1 У3 1,00 5,4 13,9 

РТСТ-10(6)-400-1,4 У3 1,40 3,9 10,1 

РТСТ-10(6)-400-1,6 У3 1,60 3,5 8,9 

РТСТ-10(6)-400-2,0 У3 2,00 2,8 7,1 

РТСТ-6-500-0,5 У3 6 500 0,50 6,4 16,4 

РТСТ-6-630-0,4 У3 6 
630 

0,40 9,5 1 25,0 

РТСТ-10(6)-630-0,25 У3 10(6) 0,25 16,0 3 16,0 

РТСТ-10(6)-630-0,28 У3   0,28   40,8 

2
7
7

 



 

 

 

Б1 кестенің жалғасы 

Реактор түрі Uж, ном, кВ Iж, ном, А хж, ном, Ом 

Термиялық 

төзімділігі 

Электрдина-

микалық 

төзімділігі 

Iт, кА tт, с 𝑖дин, кА 

Фазада тік орналасуымен 

РТСТ-10(6)-630-0,35 У3 

10(6) 

630 

0,35 13,4 

3 

34,1 

РТСТ-10(6)-630-0,4 У3 0,40 12,5 31,8 

РТСТ-10(6)-630-0,45 У3 0,45 11,2 28,7 

РТСТ-10(6)-630-0,56 У3 0,56 9,3 23,6 

РТСТ-10(6)-630-0,7 У3 0,70 7,6 19,3 

РТСТ-10(6)-630-1 У3 1,00 5,4 13,9 

РТСТ-10(6)-630-1,4 У3 1,40 3,9 10,1 

РТСТ-10(6)-630-1,6 У3 1,60 3,5 8,9 

РТСТ-10(6)-630-2 У3 2,00 2,8 7,1 

РТСТ-10(6)-1000-0,14 У3 

1000 

0,14 26,0 66,2 

РТСТ-10(6)-1000-0,18 У3 0,18 22,0 56,1 

РТСТ-10(6)-1000-0,2 У3 0,20 20,5 52,2 

РТСТ-10(6)-1000-0,22 У3 0,22 19,1 48,7 

РТСТ-10(6)-1000-0,25 У3 0,25 19,5 49,8 

РТСТ-10(6)-1000-0,28 У3 0,28 17,7 45,2 

РТСТ-10(6)-1000-0,35 У3 0,35 14,6 37,2 

РТСТ-10(6)-1000-0,4 У3 0,40 13,0 33,0 

РТСТ-10(6)-1000-0,45 У3 0,45 11,6 29,7 

РТСТ-10(6)-1000-0,56 У3 0,56 9,5 24,3 

2
7
8

 



 

 

 

Б1 кестенің жалғасы 

Реактор түрі Uж, ном, кВ Iж, ном, А хж, ном, Ом 

Термиялық 

төзімділігі 

Электрдина-

микалық 

төзімділігі 

Iт, кА tт, с 𝑖дин, кА 

Фазада тік орналасуымен 

РТСТ-10(6)-1000-0,7 У3 

10(6) 

1000 0,70 7,7 

3 

19,8 

РТСТ-10(6)-1600-0,14 У3 

1600 

0,14 26,0 66,2 

РТСТ-10(6)-1600-0,18 У3 0,18 22,0 56,1 

РТСТ-10(6)-1600-0,2 У3 0,20 20,5 52,2 

РТСТ-10(6)-1600-0,22 У3 0,22 19,1 48,7 

РТСТ-10(6)-1600-0,25 У3 0,25 19,5 49,8 

РТСТ-10(6)-1600-0,28 У3 0,28 17,7 45,2 

РТСТ-10(6)-1600-0,35 У3 0,35 14,6 37,2 

РТСТ-10(6)-1600-0,4 У3 0,40 13,0 33,0 

РТСТ-10(6)-1600-0,45 У3 0,45 11,6 29,7 

РТСТ-10(6)-1600-0,56 У3 0,56 9,5 24,3 

Фазада жазықтық орналасуымен 

РТСТГ-10(6)-2500-0,14 У3 

10(6) 2500 

0,14 31,0 

6 

79,1 

РТСТГ-10(6)-2500-0,18 У3 0,18 25,5 65,2 

РТСТГ-10(6)-2500-0,2 У3 0,20 23,5 59,9 

РТСТГ-10(6)-2500-0,22 У3 0,22 21,7 55,4 

РТСТГ-10(6)-2500-0,25 У3 0,25 19,5 49,8 

РТСТГ-10(6)-2500-0,28 У3 0,28 17,7 45,2 

РТСТГ-10(6)-2500-0,35 У3 0,35 14,6 37,2 

2
7
9

 



 

 

 

Б1 кестенің соңы 

Реактор түрі Uж, ном, кВ Iж, ном, А хж, ном, Ом 

Термиялық 

төзімділігі 

Электрдина-

микалық 

төзімділігі 

Iт, кА tт, с 𝑖дин, кА 

Фазада жазықтық орналасуымен 

РТСТГ-10(6)-2500-0,4 У3 

10(6) 

2500 

0,40 13,0 

6 

33,0 

РТСТГ-10(6)-2500-0,45 У3 0,45 11,6 29,7 

РТСТГ-10(6)-2500-0,56 У3 0,56 9,5 24,3 

РТСТГ-10(6)-3200-0,14 У3 

3200 

0,14 31,0 79,1 

РТСТГ-10(6)-3200-0,18 У3 0,18 25,5 65,2 

РТСТГ-10(6)-3200-0,2 У3 0,20 23,5 59,9 

РТСТГ-10(6)-3200-0,22 У3 0,22 21,7 55,4 

РТСТГ-10(6)-3200-0,25 У3 0,25 19,5 49,8 

РТСТГ-10(6)-3200-0,28 У3 0,28 17,7 45,2 

РТСТГ-10(6)-3200-0,35 У3 0,35 14,6 37,2 

РТСТГ-10(6)-3200-0,4 У3 0,40 13,0 33,0 

РТСТГ-10(6)-3200-0,45 У3 0,45 11,6 29,7 

РТСТГ-10(6)-4000-0,1 У3 

4000 

0,10 39,5 101,0 

РТСТГ-10(6)-4000-0,14 У3 0,14 31,0 79,1 

РТСТГ-10(6)-4000-0,18 У3 0,18 25,5 65,2 

РТСТГ-10(6)-4000-0,2 У3 0,20 23,5 59,9 

РТСТГ-10(6)-4000-0,22 У3 0,22 21,7 55,4 

РТСТГ-10(6)-4000-0,25 У3 0,25 19,5 49,8 

РТСТГ-10(6)-4000-0,35 У3 0,35 14,6 37,2 

2
8
0

 



 

 

 

Б2 кесте − 6-10 кВ кернеу РТСТС сериялы құрғақ үшфазалы қосарлы токшектегіш реакторлар 

Реактор түрі Uж, ном, кВ Iж, ном, А хж, ном, Ом 

Термиялық 

төзімділігі 

Электрдина-

микалық 

төзімділігі 

Iт, кА tт, с 𝑖дин, кА 

РТСТС-10(6)-2×630-0,4 У3(1) 

10(6) 

2×630 0,40 13,0 

6 

33,0 

РТСТС-10(6)-2×1000-0,18 У3(1) 

2×1000 

0,18 25,5 65,1 

РТСТС-10(6)-2×1000-0,28 У3(1) 0,28 17,7 45,2 

РТСТС-10(6)-2×1000-0,35 У3(1) 0,35 16,5 42,0 

РТСТС-10(6)-2×1000-0,4 У3(1) 0,40 15,0 40,0 

РТСТС-10(6)-2×1600-0,14 У3(1) 
2×1600 

0,14 31,1 78,1 

РТСТС-10(6)-2×1600-0,56 У3(1) 0,56 9,6 24,3 

РТСТС-10(6)-2×2500-0,14 У3(1) 

2×2500 

0,14 31,1 79,1 

РТСТС-10(6)-2×2500-0,2 У3(1) 0,20 23,5 60,0 

РТСТС-10(6)-2×2500-0,35 У3(1) 0,35 14,6 37,2 

РТСТС-10(6)-2×2500-0,56 У3(1) 0,56 9,6 24,3 

РТСТС-10(6)-2×3000-0,14 У3(1) 2×3000 0,14 31,0 79,0 

РТСТС-10(6)-2×3200-0,18 У3(1) 
2×3200 

0,18 25,6 65,2 

РТСТС-10(6)-2×3200-0,20У3(1) 0,20 23,5 59,8 

РТСТС-10(6)-2×3500-0,14 У3(1) 2×3500 0,14 15,0 47,5 

 

 

 

 

2
8
1
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Мазмұны 

 

 Кіріспе 3 

1 Электр станциялардың құрылымдық сұлбаларын құру 4 

1.1 Жалпы мағлұматтар 4 

1.2 Конденсациялық электр станциялардың құрылымдық 

сұлбалары  

5 

1.3 Жылу электр орталығының құрылымдық сұлбалары  7 

2 Байланыс трансформаторлары арқылы қуат ағындарын 

есептеу 

 

11 

3 Блокты және байланыс трансформаторларды таңдау 

және оларды жүктеме кабілетіне тексеру  

 

14 

4 Жобалағанда электрқондырғылардың құрылымдық 
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