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Кіріспе 

«Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы» пәні типтік 

бағдарламаға сәйкес дәрістер курсында оқылатын және зертханалық 

жұмыстармен бекітілген бірнеше бөлімдерден тұрады.   

«Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы» курсында 

электр жабдықтарының негізгі қорғаныстарын, энергожүйенің электрлік 

бөліміндегі қалыпты емес режимдерін анықтау оқытылады, энергожүйенің 

электрлік бөліміндегі зақымдалулар мен қалыпты емес режимдерді автоматты 

түрде жою сұрақтары қарастырылады, бұл олардың тиімді жұмысын 

қамтамасыз етудің негізі болып табылды.  

Төмендеткіш қосалқы стансаларындағы таралған күштік жабдық 

трансформатор болып табылады, оның құны барлық қосалқы стансаның 

құнының үлкен бөлігін құрайды, сондықтан релелік қорғаныс 

трансформатордың жағдайын бақылауды іске асыру керек және 

трансформатордың  жұмысында зақымдалу мен қалыпты емес  режимінің 

пайда болуына әрекет етуі қажет. 

Зақымдалулар пайда болған кезде тармақталынған ЭБЖ – нің релелік 

қорғанысы зақымдалынған бөлімді тауып, тек қана  тораптың зақымдалынған 

бөлімін өшіруі қажет, зақымдалынған ЭБЖ-дан қоректенетін қалған барлық 

тұтынушылардың электрмен жабдықталуы сақталынады.   

Зақымдалынған орында бүлінулерді азайту үшін жоғары вольтты 

жабдықтардың қорғанысы және электрмен жабдықталудың бүлінбеген бөлігінің 

қалыпты жұмысын қамтамасыз ету өзекті болып табылады.  

Энергожүйенің  бүлінбеген бөлігінен зақымдалған жерді  тезірек тауып 

және бөлу керек.  

Оқу үрдісі кезінде студенттер релелік қорғаныстың түрлерін дұрыс 

қолданып үйренуі және релелік қорғаныстың тағайындамаларын есептей 

білулері керек.  

Курстың аталып өткен бөлімдеріне  зертханалық жұмыстардың 

сипаттамалары енгізілген.   
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1 Зертханалық жұмыс №1. Бір жақты қоректенетін радиалды 

желінің екі сатылы ток қорғанысын зерттеу 
 
Жұмыстың мақсаты: бір жақтан  қоректенетін радиалды желінің ток 

үзіндісін  және уақыт ұстанымы бар максималды ток қорғанысының тәуелсіз 
және шектеулі тәуелді сипаттамаларын меңгеру. 

 
1.2 Стендтің сипаттамасы 
 
Бұл зертханалық жұмыста стендтте релелік қорғаныстың жиынтығы бар 

мнемоникалық сұлбасымен көрсетілінген өндіріс кәсіпорынын электрмен 
жабдықтау жүйесі модельденген (1.1 сурет). 

 

 

1.1 сурет – Зертханалық стенд 

Кәсіпорынның басты тарату құрылғысы – БТҚ - L1 кәбілдік желісі 
бойынша энергожүйенің жинақтаушы 10 кВ қосалқы стансасынан 
қоректенеді. БТҚ шинасынан  трансформатор қосалқы стансасы ТҚС-1, тарату 
құрылғысы ТҚ1 (L2 желісі) қорек алады. ТҚ1 шинасынан ТҚС-2 және басқа 
да тұтынушылар қоректенеді. Стендтте жеңілдету мақсатында барлық 
электрмен жабдықтау сұлбасының бір бөлігі құрастырылған.  

6-10 кВ радиалды желілерді және цехтық трансформаторларды фаза 
аралық тұйықталудан қорғанысы уақыт ұстанымынсыз ток үзіндісі және 
уақыт ұстанымына тәуелді және тәуелсіз максималды ток қорғанысы түрінде 
жасалынған. Қорғаныс А және С екі  фазасында орнатылынған екі 
трансформатор тогымен орындалынатын екі релемен жүзеге асырылады.  
Стендті жеңілдету мақсатында релелік қорғаныс бір желі түрінде 
орнатылынған, сұлба толығымен жиналған (1.2 сурет). Көбірек көріну үшін 
стендтегі  қорғаныс аппаратурасы  сұлбадағы сияқты сол ретте орналасқан.  
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Жақсы көріну үшін стендтегі қорғаныс аппараттары сұлбада 
көрсетілгендей орналастырылған.  

 

 
 

1.2 сурет – Стендтің электрлік сұлбасы 
 

220 В қорек стендтке SF  автоматын қосу арқылы беріледі (сигналды 
шам жанады). L1, L2 желілері, ТП-1, ТП-2  трансформаторлары  Q1, Q2, Q3, 
Q4 ажыратқыштарын қосу батырмасын басу жолымен қосылады                          
(ажыратқыштардың жарық  таблосы жанады).   

Стендте қорғаныстың келесідей түрлері орнатылынған:  
1) Ж1 (Q1) желісінде: 
а) уақыт ұстанымына тәуелсіз максималды ток қорғанысы (МТҚ) (KA2, 

КТ1, КМ2 релесі);  
б) РТ-40 электрмагниттік ток релесін қолдануымен  уақыт ұстанымы 

жоқ ток үзіндісі (КА1, KL1, KH1 релесі); 
2) Ж2 және Ж3 желісінде –Т1 трансформаторы (Q1,Q2): 
а) уақыт ұстанымына тәуелді МТҚ (КА3, КА4); Уақыт ұстанымы 

шектеулі тәуелді МТҚ; 
б) РТ-80 индукционды ток релесін пайдалану арқылы ток үзіндісі (КА3, 

КА4 релесі); 
3) L4 блогында –Т2 трансформаторы (Q4): 
а) РТ-40 релесін қолдану арқылы уақыт ұстанымына тәуелсіз МТҚ 

(KA5, KT5, KH3 релесі).  Т1–Т5 тумблері релелік  қорғанысқа  сәйкес келетін 
жағдайды қосу (жоғары) және істен шығару (төмен) үшін қажет: Т1 –Ж1 
үзіндісін; Т2 –Ж1 МТҚ; Т3 – МТҚ, Ж2 үзіндісін; Т4 – МТҚ, Ж3 үзіндісін; Т5 –
Ж4 МТҚ. 
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Ток релесі Q1, Q4 ажыратқыштарында орнатылынған ток 
трансформаторлары арқылы қосылған. Ток трансформаторларының 
трансформация коэффициенттері 1.2 кестеде келтірілген. 

Қысқа тұйықталудың токтары  ток трансформаторынсыз біріншілік 
тізбекке қосылған амперметрлердің көрсеткіші бойынша анықталынады.  

Қысқа тұйықталуды өндіру үшін К1–К7  нүктесінде және ҚТ (қысқа 
тұйықталу) тетігінде орнатылынған  тумблерлер болып табылады.  Қысқа 
тұйықталу келесі реттілікпен өндіріледі:  

а) Q1–Q4 ажыратқыштары қосылады;  
б) барлық  қорғанысты әрекеттен шығарады (Т1–Т5 төмен); 
в) К7 тумблерін қосады және ҚТ тетігін басады;  
г) РА4 немесе РА1 амперметрі бойынша ҚТ тогын  анықтайды;  
д) К7 тумблерін өшіріп, К6 тумблерін қосады және қайтадан ҚТ 

өндіреді.  
Ескерту:  
1) Жүктеме токтарын өлшеу кезінде қателіктерді болдырмау үшін Қ.Т: 

өндіруге арналған барлық тумблерлер өшірулі болуы керек.  
2) ҚТ өндіру кезінде өлшеу нүктесінде бір тумблер қосылулы болуы 

қажет.  
 
1.2 Тапсырма 
 
1.2.1 Бір жақты қоректенетін радиалды желінің максималды ток 

қорғанысының және ток үзіндісінің орындалу принципімен танысу.   
1.2.2 Реленің қорғаныс сұлбаларымен танысу.  
1.2.3 К1–К7  нүктесіндегі ҚТ токтарын өлшеуді жүргізу және 1.1 кестеге 

енгізу. Электрмен жабдықталудың барлық сұлбалары үшін ҚТ тогының қисық 
таралуын тұрғызу және графикалық түрде ток үзіндісінің әрекет ету зонасы 
мен сезбейтін аймақты анықтау (1.3,б сурет). Энергожүйенің орталық 
стансасының шинасындағы ҚТ тогын 100–120 А тең деп алу керек.  

1.2.4 Зертханалық қондырғының Ж1–Ж4 желілерінің максималды ток 
қорғанысын есептеп, 1.2 кестеге енгізу қажет. Барлық МТҚ үшін уақыт 
тағайыншамаларын Ж4 желісінде РТ-40 релесі және уақыт ұстанымына 
тәуелсіз уақыт релесі қолданылатынын; Ж2 желісінде РТ-85/1 релесін қолдану 
арқылы уақыт сипаттамасына тәуелді қорғаныс орнатылатынын; ал бастапқы 
бөлікте, яғни Ж1 желісінде  РТ-40 релесі және уақыт ұстаныма тәуелсіз уақыт 
релесі қолданылатынын ескере отырып, сатылы принцип бойынша таңдау 
керек.       

1.2.5 Зертханалық қондырғының  нүктелерге сәйкес келетін ҚТ кезіндегі 
Ж1, Ж2 және Ж3–ТҚС-1 үшін ток үзінділерін  есептеп, 1.2 кестеге жазу қажет.  

1.2.6 Уақыт ұстанымын таңдаудың сатылы принципі графигін тұрғызу 
қажет (1.3 в, г сурет). Бұл жерде уақыт ұстанымы сипаттамаға сәйкес бір 
сатыға төмен болуы мүмкін, яғни ток үзіндісінің токтың іске қосылуын 
есептеп, МТҚ және уақыт ұстанымын міндетті түрде реледе  
тағайыншамаларын орнату керек (алдын-ала РТ-40, РТ-80 токтарын реттеу 
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әдістерімен танысу); КА1 және КА2  ток релелерінің орамдары параллельді, 
КА5 - тізбектей жалғанғанын ескеру қажет. Осы қалыпта, уақыт ұстанымына 
сипаттамасы тәуелді реле, бір сатыға төмендетіле алады, яғни ток үзіндісімен 
МТҚ –ның әсер ету тогын және уақыт ұстанымдарын есептеп  содан кейін 
реленің өзіне тағайыншаманы қою керек (алдынала  РТ-40, РТ-80 релелер 
тогын реттеу әдістерімен танысу қажет); ток релелерінің орамдары КА1 және 
КА2 параллельді, КА5 – тізбектей қосылған жағдайын ескеру қажет. 

1.2.7 Сұлбаны сынауды келесі тізбек бойынша жасау керек: 
а) SF автоматын және Q1–Q4 ажыратқыштарын қосу; 
б) қорғаныстың енгізу тумблерлерін (Т1–Т5) жоғарғы күйге қою керек;  
в) К7 нүктесіндегі ҚТ болдыру және ажыратқыштың МТҚ әрекетін 

қадағалау. Q1, Q2, Q3 ажыратқыштарының қорғанысы үшін де жүргізу керек. 
К1, К5, К3 нүктелерінде ҚТ кезінде  ток үзіндісі  әрекет етуі қажет, ал  К2, К6, 
К4 нүктелерінде ҚТ кезінде  уақыт ұстанымы бар МТҚ әркет етуі керек; 

г) кезектеп қорғанысты шығару (Т1–Т5 тумблерлерін төмен) және 
бастапқы бөліктің резервті қорғанысының әрекетін қадағалау. Мысалы,           
5 нүктеде ҚТ кезінде Q2 қорғанысының әрекетінің істен шығуы жағдайында, 
Q1 МТҚ әрекет етеді және т.с.с.  

1.2.8 Сынақтың нәтижелерін түсіндіріп және 1.1 кестеге енгізу керек.   
 

1.1 кесте – Желілердегі қысқа тұйықталу токтарын алу  
Қорғалатын нысан 

 
Жүктеме тогы 

(А) 

ҚТ тогы 

нүктедегі Iқт(А) 

Ж1 9 
K1 

 
K2 

 

Ж2 5 
K5 

 
K6 

 

Ж3-ТҚС1 4 
K3 

 
K4 

 
Ж4-ТҚС2 3 K7 

 
  

1.2 кесте 

Қорғалатын 
нысан 

 

Қорғаныс 
түрі 

Трансформация 
коэффициенті 

т.т. 

Реле 
типі 

Iор, 
А 

t,сек. K 

К1-К7 нүктелеріндегі 
ҚТ кезіндегі 

қорғаныстың әрекеті 

Негізгі Резервті 

Ж1 
МТҚ 
үзіндісі  

100/5 
      

Ж2 
МТҚ 
үзіндісі 

20/5 
      

Ж3-ТҚС1 
МТҚ 
үзіндісі 

20/5 
      

Ж4-ТҚС2 МТҚ 20/5 
  

0,6 
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              а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

а) 6-10 кВ торабының сұлбасы; б) Ж-1 және Ж-2 ток үзіндісінің зонасын анықтау;  

в) РТ-40 релесінің МТҚ уақыт ұстанымы сипаттамасын анықтау; 

  г) РТ-80 релесімен МТҚ уақыт ұстанымын келісітіру.  

1.3 сурет 
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1.3 Әдістемелік нұсқау 

 

1.3.1 Радиалды желілердің зақымдалуының түрлері. 

ҚТ пайда болуынан синхронизмнен генераторлардың шығуы мен 

тұтынушылар жұмысының бұзылуымен электрмен жабдықталу жүйесінің 

қалыпты жұмысы істен шығады. Тораптағы элементтер үшін қауіп ҚТ 

тогының термиялық және динамикалық әсері болып табылады. Торап 

элементтеріне ҚТ тогының термиялық және динамикалық әсері қауіпті оның 

әсері бүліну орнында ғана емес, бүлінбеген қондырғы бойымен  өтуі кезінде  

қауіпті болып табылады. ҚТ кезіндегі зақымдалуды азайту және апатты алдын 

алу үшін  зақымдалынған элементті тез өшіру қажет.  

Кернеуі 6-10 кВ оқшауланған бейтарабы бар жерге бір фазалы 

тұйықталу зақымдалынған орында үлкен  токтардың пайда болуымен 

жүргізілмейді. Әдетте, мұндай токтар ондаған ампердің бірнешеуінен 

аспайды. Фаза аралық кернеу осы жағдайда бүліну қалыпты режимдегіндей 

сол күйінде қалады, бірақ фаза аралық ҚТ жерге бір фазалы тұйықталуға 

өтудің қауіпі пайда болады. Сондықтан, оқшауланған бейтарабы бар 

тораптарда  жерге бір фазалы түйықталудан арнайы қорғаныс бар.  

6-10 кВ радиалды және магистралды желілерді фаза аралық ҚТ-дан 

қорғау үшін ток қорғаныстары қолданылады. Селективтілікті қамтамасыз ету 

әдісінен тәуелді ток қорғаныстары максималды ток және ток үзіндісі болып 

бөлінеді. Бірінші жағдайда қорғаныстың селективтілігі уақыт ұстанымын 

таңдауы көп болған сайын, қорғаныс қорек көзіне жақын орналасады, 

екіншіде токты таңдауға сәйкес қорғаныс жұмыс істей бастайды. 

 

1.4 Бір жақты қоректенетін радиалды желі үшін  максималды ток 

қорғанысын есептеу мысалдары  
 

1.4.1 Өндіріс кәсіпорынның БРҚС және ТҚС1 кернеуі 10 кВ қуаты 

шексіз энергожүйенің қосалқы стансасынан қоректенеді. 1.4 суретті жеңілдету 

үшін энергожүйе қосалқы стансасының бір секция шинасынан  қоректенетін 

сұлбаның бір бөлігі келтірілген, ал сұлбаның екіншісі ұқсас. 

 Ж-1 және Ж-2 үшін ток үзіндісін және максималды ток қорғанысын 

таңдап, есептеу керек: 

а) уақыт ұстанымы тәуелсіз сипаттамалы РТ-40 ток релесімен;  

б) уақыт ұстанымы  шектеулі тәуелді сипаттамалы РТ-80 ток релесімен.   

Ескерту:  

1) Мысалда ток қорғаныстары сұлба бойынша толық емес жұлдызша 

арқылы орындалады, ксх=1.  

2) Ж-3-де РТ-40 релесімен МТҚ орнатылынған, t3=0.5 cек. 

3) Екі фазалы ҚТ тогы Iк
(2)

=0,87 Iк
(3) 

тең. 

4) Қуаты шексіз энергожүйе қосалқы стансасының шинасында ҚТ тогы  

Iк1
(3)

=8 кА тең деп берілген.  
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1.4 сурет – Радиалды желінің және цехтық трансформаторлардың 

сұлбасы 

 

Ж1 үшін бастапқы берілгендер:  

 

Iраб.max=470 А, kс.з.=2,5, nТ1=1000/5=200. Кәбіл типі: ААБ-10-(3х240); L=1.5км. 

 

Ж2 үшін бастапқы берілгендер:  

 

Iраб.max=270А,  kс.з.=3, nТ1=600/5=120. Кәбіл типі: ААБ-10-(3х150); L=3 км. 

 

Шешімі. 

ҚТ тогын есептейміз. Берілген бойынша энергожүйе қосалқы 

стансасының шинасында ҚТ тогы: Iк=8 кА, базистік өлшемдермен 

берілгендерді ш.б. жүйенің кедергісін анықтаймыз: 

 

Sб=100 МВА; Uб=10,5 кВ; ,5,5
5,1073,1

100

3

S
I б

б кА
U б







  

.6,0
8

5.5
* 
C

x  

Кәбілдің кедергісі: ААБ-10-(3х240); L=1.5 км; 

;11,0
5,10

100
5,108,0

22

0

1* 



ср

б

L
U

Slx
x  



12 

 

.18,0
5,10

100
5,113,0

22

0

1* 



ср

б

L
U

Slr
r  

Кәбілдің кедергісі: ААБ-10-(3х150); L=3 км; 

;22,0
5,10

100
308,0

22* 
L

x  

.56,0
5,10

100
3206,0

22* 
L

r  

БТҚС шинасына дейінгі қосынды кедергісі (К-2); 

.7,011,06,0
1**1* 

 LCК
xxx  

БТҚС шинасындағы үш фазалы ҚТ тогы (К-2); 

.7857
7,0

105,5I
I

3

б(3)

К2

*

А
x







 

ТҚС-1 шинасына дейінгі қосынды кедергісі (К-3); 

;92,022,07,0
2*2** 

 LК
xxx  

;74,056,018,0
2*1** 

 LL
rrr  

.1,174,092,0 2222

* **



rx  

ТҚС (К-3) шинасындағы үш фазалы ҚТ тогы; 

.5000
1,1

105,5
I

3
(3)

К А


  

РТ-40 релесін пайдалану арқылы  кәбілдік желілердің Ж-2 және Ж-1 

МТҚ қосылу тогын анықтаймыз: 

а) Ж-2 үшін: 

 

;1130
85,0

27032,1

k

kk

в

.сзпн

2 А
I

I
махраб

СЗ 
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;5,18,3
1130

500087,0

I

I
k

cз

2

кз

ч 


  

.45,9
600/5

11301

n

k

Т2

2сх
2 А

I
I сз

CР 


  

РТ-40/20 екі релесін қабылдаймыз және тағайыншаманы орнатамыз:  

Iу=9,45 А. 

б) Ж-1 үшін (Ж-2 ұқсас): 

 

;1650
85,0

4705,22,1

k

kk

в

.сзпн

1 А
I

I
махраб

СЗ 


  

 

;5,16,2
1650

500087,0

I

I
k

cз

2

кз

ч 


  

.25,8
1000/5

16501

n

k

Т2

2сх
1 А

I
I сз

CР 


  

РТ-40/20 екі релесін қабылдаймыз және тағайыншаманы орнатамыз: 

Iу=8,25А. 

Ж-2 және Ж-1 үшін МТҚ қосылу уақытын таңдаймыз. 

Ж-3 МТҚ қосылу уақыты t3=0,5 сек. Болғандықтан, сәйкесінше              

t2= t3+∆t=0,5+0,6=1,1 сек.; және t1= t2+∆t=1,1+0,6=1,7 сек. 

Уақыт ұстанымына тәуелді емес МТҚ сипаттамасын келістіру 1,3 в 

суретте көрсетілінген. 

РТ-800 ток релесін пайдалану арқылы Ж-2 және Ж-1 кәбілдік желілердің 

МТҚ-ның тағайыншамасын анықтаймыз: 

а) Ж-2 үшін: 

 

Iс.з2=1130 А. (РТ-40 ұқсас). Iс.р2=9,45 А. 

 

РТ-80 типті релесі үшін жақын үлкен тағайыншама 10 А тең, онда: 

 

;120012010222 АnII ТСРCЗ   

 
 

.5,16,3
1200

500087,0

I

I
k

cз

2

кз

ч 


  

РТ-80 екі релесін қабылдаймыз және тағайыншаманы орнатамыз: 

Iу=10А. 

б) Ж-1 үшін: 
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Iс.з1=1650 А. (РТ-40 ұқсас); Iс.р1=8,25А. 

 

РТ-80 типті релесі үшін  тағайыншамасы 9 А тең орнатамыз: онда  

 

;180020091 АICЗ   

 
 

.5,17,3
1800

785787,0

I

I
k

cз

2

кз

ч 


  

РТ-80 екі релесін қабылдаймыз және тағайыншаманы орнатамыз: Iу=9 А.  

РТ-80 типті релесімен Ж-2 және Ж-1 үшін іске қосылу уақытын және 

МТҚ сипаттамаларын таңдаймыз. Уақыт ұстанымының сипаттамасын (1.3 г 

сурет) қорек көзінен алыс қашықтағы Ж-2 қорғанысынан бастаймыз, себебі 

t2= t3+∆t=0,5+0,6=1,1 сек. Мұндай уақыт ұстанымы ток кезінде ҚТ нүктесінде 

ҚТ тогына тең, яғни 5000 А. 

Ж-2 МТҚ-да ток 5000А кезінде t2=1,1 сек. уақыт ұстанымын орнатып, 

уақыт ұстанымы I>5000А кезінде аз болғандықтан, біз осы қорғаныстың 

таңдау әрекетін қамтамасыз етеміз.  

Бірақ Ж-2 желісінде ҚТ кезінде ғана I>5000 А мүмкін (қорек көзіне 

жақын). РТ-80 уақыт ұстанымының қажетті жағдайын анықтау үшін (К=10 

кезінде реледегі уақыт бойынша тағайыншама) қорғаныстың әрекет етуінің 

токқа қатынасы бойынша ҚТ тогының еселігін табамыз, яғни 

 
 

.1,4
1200

5000

I

I
k

cз

3

кз   

Уақыт ұстанымының жағдайы реле қалқанында орналасқан немесе 

тәжірибеде алынған реленің сипаттамасы бойынша қисықты табу арқылы 

анықталынады. Қисық координаттар нүктесі арқылы өтуі керек: к=4,1 және 

t=1,1 сек. Бұл шарт 1.8 суретте tу=1,1 сек. үздік сызықпен көрсетілген I қисығы 

қанағаттандырады. Бұл қисықта к=10 кезіндегі 0,6 сек. тең уақыт ұстанымы 

уақыт тағайыншамасы шкаласындағы жағдайды көрсетеді.  

Ж-1 қорғанысының талғамдылығын қамтамасыз ету үшін ҚТ тогы 

(IК.З.max=7857 А) үлкен болған кезінде Ж-2 қорғанысына қарағанда, осы 

қорғаныстың ұстанымын орнату қажет. k=7857/1200=6,5 еселігі кезінде  РТ-80  

релесінің сипаттамасы бойынша Ж-2 қорғанысының уақыт ұстанымы 0,7 сек. 

тең. Сәйкесінше, ток 7857 А болғанда Ж-1 уақыт ұстанымы t1 =0,7+0,6=1,3 

сек. тең болуы керек. Ж-1 қорғанысының уақыт ұстанымы жағдайын таңдау 

үшін есептік нүктеге арналған k=7857/1800=4,3 Ж-1 желісінің қорғаныстың 

іске қосылуының токқа қатынасы бойынша ҚТ еселігін анықтаймыз және t 

бойынша реле қорғанысының сипаттамасын таңдаймыз (1.5 суреттегі 2 үздік 

қисық, tу=0,9 сек.). 1.3 г суретіндегі таңдалынған сипаттамаларды қарастырып 

ҚТ кезінде әрбір нүктеде қорғаныстың таңдалуы қамтамасыз етілгенін көруге 
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болады, себебі  тізбектей қосылған реленің уақыт ұстанымы арасында уақыт 

сатысына ие: ∆t=0,6 сек.  Ж-2 және Ж-1 желісінің басында ҚТ кезіндегі уақыт 

ұстанымы қорғанысы сәйкесінше t2=0,7 сек. және t1≥0,9 сек. Осылайша, к=6-7 

ҚТ тогының еселігі кезінде  уақыт ұстанымының тәуелді шектік қорғанысын 

қолдана, қорек көзіне жақын  ҚТ тез өшуін  қамтамасыз етуге болады (1.3 в, г 

суреттері).  

 

 
 

1.5 сурет – РТ-80 релесінің t=f(К) уақыт ұстанымының сипаттамасы  

 

1.4.1. Ж-2, Ж-1 лезде әрекет ететін ток үзіндісінің есептеулерін 

келтіреміз. 

 Ж-1 желісі. 

Желінің соңындағы (К2 нүктесі) үш фазалы ҚТ шарты бойынша 

үзіндінің селективті әрекет етудің тогын табамыз;  
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РТ-40/50 екі релесін таңдаймыз (I-МТҚ сипаттамасына тәуелсіз 

варианты) немесе ток үзіндісі мен уақыт ұстанымы бар қорғанысты 

қиыстыратын РТ-80 релесінің электрмагниттік элементін пайдаланамыз.  

РТ-80 релесіндегі үзіндінің тағайыншамасы реленің әрекет етуінің токқа 

қатынасы бойынша еселікпен беріледі және якорь мен электрмагнит 

арасындағы саңылауды өзгертетін бұрандамамен (винтпен) орнатылады.    

Үзіндінің еселігі мынаған тең:  
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Ж-2 желісі: 

 
;650050003,1k 2н АII кзТСЗ   

.54
120

65001
1 АICР 


  

РТ-40/50  екі релесін таңдаймыз немесе РТ-80 релесінің электрмагниттік 

элементін пайдаланамыз. Ж-1 және Ж-2 ток үзіндісінің әрекет ету зонасын 

графикалық түрде анықтаймыз (1.3 б, в, г суреттері). Тез әрекет ететін ток 

үзіндісі толығымен желіні қорғамайды және іргелес бөліктің қорғанысын  

резервте сақтайды. Сондықтан  үзіндімен бірге уақыт ұстанымы бар МТҚ 

қолданылады.  

 

1.5 Бақылау сұрақтары  

 

1.5.1 Бір жақты қоректенетін радиалды желінің қорғанысы үшін МТҚ 

мен ток үзіндісінің қандай сұлбалары қолданылады?  

1.5.2 Қорғаныстың, МТҚ-ның және ток үзіндісінің әрекет ету тогы қалай 

есептелінеді?  

1.5.3 РТ-40 және РТ-80 типті релелерінің іске қосылу тогының 

қондырғысы қалай реттелінеді?   

1.5.4 МТҚ-ның және тез әрекет ететін ток үзіндісінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін салыстырыңыз.   

1.5.5 МТҚ-ның сезімталдығы қалай анықталынады?  

1.5.6 Ток үзіндісінің әрекет ету зонасын қалай анықтайды?  

1.5.7 МТҚ мен ток үзіндісінің селективтілігі қалай қамтамасыз етіледі? 

 1.5.8 Сенімділік, қайтару, сұлбаның (Кн, Кв,, Ксх.) коэффициенттеріне 

физикалық анықтама беріңіз.  

1.5.9 Электр қозғалтқыштарының өзіндік қосылуы дегеніміз не, МТҚ-

ны есептеу кезінде қалай пайда болады және қалай ескеріледі?   

1.5.10 Уақыт ұстанымының тәуелді және шектеулі тәуелді сипаттамасы 

бар ток релесінің айырмашылығы қандай?  

1.5.11 Егер қондырғының tу=0.5; Iсек, 3 сек. уақыты бойынша IК.З./Icз=2.5 

кезінде РТ-80 релесінің индукциондық бөлігі қандай уақыт ұстанымен іске 

қосылады?  

1.5.12 МТҚ-ның сезімталдығын қалай жоғарлатуға болады?  

1.5.13 Қорғаныстың іске қосылу тогы реленің іске қосылу тогынан қалай 

ерекшеленеді?  
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2 Зертханалық жұмыс №2. Асинхронды қозғалтқышының 

максималды ток қорғанысын және ток үзіндісін зерттеу  

Жұмыстың мақсаты: РТ-40 және РТ-50 релесінде орындалынған фаза 

аралық қысқа тұйықталулар мен жүктелуден қуаты 2000 кВт дейінгі  

асинхронды қозғалтқыштың қорғанысымен студенттерді таныстыру.  

 

2.1 Зертханалық стендтің түсіндірмесі  

 

2.1.1 Қуаты Рн≤2000 кВт , кернеуі 3-6-10 кВ асинхронды қозғалтқыштың 

қорғанысын зерттеу.  

2.1.2 Қуаты Qку≈500-2000 кВАр, кернеуі 6-10 кВ конденсатор 

батареяларының қорғанысын зерттеу. 

Амперметрлер, РТ-40 ток релесі, уақыт релесі (УР) және катушкалар 

стендке шығарылған аралық реле және блок контактілер электр 

қозғалтқышының және батарея конденсаторларының тогын мен қорғанысын 

өлшеу үшін қолданылады. Басқарудың салыстырғышы  ИУ-1 таңдау бойынша 

электр қозғалтқыштың немесе конденсатор батареяларының шығысындағы 

қысқа тұйықталуды табуға мүмкіндік береді.   

Бұл зертханалық жұмыста қуаты Рдв.н.≤2000 кВт  кернеуі 6-10 кВ тек 

қана асинхронды қозғалтқыштың қорғанысы зерттелінеді. Зерттеу моделі 

стендтің артында орнатылған қуаты аз Рн=2 кВт; Uн=0,4 кВ; cosφ=0,8; 

КТА=20/5 электр қозғалтқышы болып табылады. 

Электр қозғалтқышына параллель – жұлдызша жалғанған модельге 

кедергісі R қосылған. Бұл кедергі R  қозғалтқыштың номиналды тогына Iдв.ном  

сәйкес келетін токты қамтамасыз етеді. Электр қозғалтқышының іске қосылуы 

имитациясы үшін кедергінің R бір бөлігі шунтталады, ол оның номиналды 

токтың бес еселік мәнін қамтамасыздандырады, яғни Iқоз.іс.қосу.=КпIқоз.ном.  Іске 

қосылудың ұзақтылығы стендтің артында орналасқан контактілері басқару 

сұлбасына қосылған  уақыт релесінің 2УР тағайыншамаларының өзгеруімен  

оқытушымен өзгертілуі мүмкін.  Бұл  іске қосылудың жеңіл, орташа және 

ауыр имитациясын қамтамасыз етеді. Жүктелу КУ-1 көмегімен кедергінің R 

бір бөлігін шунттау арқылы іске асырылады. Бұл жүктелуден электр 

қозғалтқышының номиналды тогының екі еселік мәнін және ток релесінің 

уақыт ұстанымен әрекет етуін қамтамасыз етеді.  

Электр қозғалтқышының қысқышындағы (зажим) қысқа тұйықталу   

ИУ-1, ИУ-2 кілттерімен R2 кедергіге тізбекті тұйықтаумен, тумблерлерді 

қосумен және ҚТ батырмасын басу арқылы іске асырылады. ҚТ-дың уақыты 

стендтің артында орналасқан 3УР уақыт релесімен шектелінеді. ИУ-2 кілтін I 

немесе II жағдайына қойып және  1Т, 2Т немесе 3Т тумблерлерін қосып екі 

және үш фазалы ҚТ екі мәнін алуға болады. Бұл ҚТ токтарының әртүрлі мәні 

кезінде электр қозғалтқышының ток үзіндісінің сезімталдығын тексеруге 

мүмкіндік береді. Сұлба қорғанысы фаза токтарына және екі фаза токтарының 

әр түрлілігіне орындалуы мүмкін. Сұлбада трансформация коэффициенті 
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Кта=4 А және С фазасында орналасқан, екінші орамының клеммалары  стендке 

шығарылған трансформаторлар тогы қолданылады. А1 және А2 амперметрлері  

қозғалтқыштың іске қосу және жұмыс токтарын өлшеуге, ал А3 қозғалтқыш 

шықпасындағы (зажим) ҚТ токтарын өлшеуге арналған.  ҚТ токтары өзгерген 

кезінде А1 және А2 амперметрлері шунтталынады.    

Стендке А автоматы  арқылы  айнымалы токтың кернеуі 220 В беріледі, 

осы кезде жүйенің кернеуде тұрғанын көрсететін табло жанады.  

 

2.2 Тапсырма 

 

2.2.1 Стендте орналасқан реленің сипаттамасымен, құрылысымен және 

ток пен уақыт бойынша реленің тағайыншамаларын реттеумен танысу.  

2.2.2 Оқытушының тапсырмасына сай сұлбаны таңдап (2.1, 2.2 

суреттерді қараңыз) және электр қозғалтқышының жүктемеден максималды 

ток қорғанысының тағайыншамаларын және қысқа тұйықталудан ток 

үзіндісін есептеу керек, қозғалтқыштың  теориялық мәліметтері 2.1 кестеде 

берілген. 

2.2.3 Қорғаныс сұлбасын жинап, есептеулерге байланысты РТ-94 немесе 

РТ-40 және 1УР релесінің тағайыншамаларын орнатып және асқын жүктелу 

(КУ-1 қосу) және екі фазалы қысқа тұйықталудың екі мәні (ҚТ-1 және ҚТ -11) 

кезіндегі қорғаныстың әрекетін тексеру қажет.  

2.2.4 3 пункті қайталап істеу керек, бірақ ҚТ токтарын, номиналды, іске 

қосу токтарын Кта=4 ескере отырып, А1, А2, А3 амперметрлердің көрсеткіші 

бойынша алады (амперметрлер бірінші тізбекке қосылған). 

2.2.5 Сезімталдық коэффициентіне есептеме жүргізіп және іске қосылу 

уақытымен әрекет ету уақытын келістіру керек.  

2.2.6 Ток үзіндісінің ең аз тогы электр қозғалтқышын бірнеше рет (кем 

дегенде 3 рет) іске қосу жолымен анықталынады.  Ток үзіндісінің әрекеті А 

және В немесе В мен С фазалары арасындағы болдыру екі фазалы ҚТ арқылы 

анықталынады. Тәжірибиелік жолмен қорғаныс асқын жүктелуден 

қозғалтқышты іске қосу кезінде әсер етпейтіндей неғұрлым  уақыт бойынша 

ең аз тағайыншаманы анықтайды. 

 

2.3 Әдістемелік нұсқау 

 
Асинхронды қозғалтқыштардың жұмысы кезінде зақымдалулар мен 

қалыпты емес режимдердің келесідей түрлері бар: фаза аралық қысқа 
тұйықталу, жерге бір фазалы тұйықталу, асқын жүктемелер, бір фазаның 
үзілуі, кернеудің төмендеуі мен жоғарлауы. ЭҚЕ (ПУЭ) сәйкес  2000 кВт 
кернеуі 3-6-10 кВ электр қозғалтқыштары үшін фаза аралық қысқа 
тұйықталулардан қорғанысы, асқын жүктелуден және кернеудің минималды 
қорғанысы қарастырылған. Қажетті жағдайларда жерге бір фазалы 
тұйықталулардан қорғаныс орналасуы қажет. Көптеген жағдайда бұл 
қорғаныстар айнымалы оперативті токтағы тікелей әрекет ететін екіншілік 
реленің немесе жанама әрекет ететін реленің көмегімен орындалуы мүмкін.    
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Ток үзіндісі қуаты кем дегенде 2000 кВт қозғалтқыштарда орнатылады 
және іске қосылатын қондырғылардың қысқартылған кезінде өтетін 
(реостаттар немесе реакторлар) электр қозғалтқышының  максималды іске 
қосылу тогынан Iқоз..пуск.макс орнатылады.   

Қозғалтқыштардың қорғанысы үшін  РТМ, РТ-40, РТ-80 типті тікелей 
және жанама әрекет ететін реле қолдануымен үзіндінің сұлбаларын орындау 
мысалдары 2.1, 2.2 - суретте көрсетілген.  

Ток үзіндісінің кемшіліктері статордың шығысынан қашықта  
орналасқан қысқа тұйықтаулар кезінде істен шығуы болып табылады.  
Сондықтан қуаты кем дегенде 2000 кВт  қозғалтқыштар үшін фаза аралық 
қысқа тұйықталулардан қорғанысы дифференциалды ток қорғанысымен (егер 
статордың орамасында 6 шығысы болса) орындалады.  Дифференциалды 
қорғаныс егер де екі релелі үзінді жеткілікті сезімталды болмаса қуаты төмен 
қозғалтқыштарда да қарастырылады.  

Асқын жүктелуден қорғаныс РТ-40 типті релесімен және уақыт 
релесімен немесе тікелей әрекет ететін релемен орындалуы мүмкін және 
сигналға, қозғалтқыштың өшуіне   әрекет етеді (2.1сурет). 

3-6-10 кВ оқшауланған бейтарабы бар жерге бір фазалы тұйықталудан 
қорғанысы жерге тұйықталу токтары Iз>10А  кезінде қуаты  Pқоз.ном≤2000 кВт 
электр қозғалтқыштарында және  ток  Iз>10А кезінде қуаты Pқоз.ном>2000 кВт 
қозғалтқыштарында орнатылады. Қорғаныс ТЗЛ типті нөл тізбекті 
трансформатор тогын пайдаланумен орындалады және уақыт ұстанымынсыз 
өшіруге әрекет етеді.  

Жоғары кернеулі қозғалтқыштардың минималды кернеу қорғанысы 
жауапкершілігі жоқ  қозғалтқыштар үшін (t=0,5-1,5 сек.) уақыт аралығында 
орындалады, жауапкершілігі бар қозғалтқыштардың  өздігінен қосылуын 
қамтамассыз ету үшін де осы уақыт қойылады, ал жауапкершілігі бар 
қозғалтқыштардың  өздігінен қосылуы мүмкін болмаса оның уақыты (t=10-15 
сек.) тең болады. Минималды кернеудің әрекет ету қорғанысының кернеуін 
Uc.з.≈(0,550,7)·Uном. құрайды. 

 
 

 

 
2.1 сурет 
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 2.2 сурет 

 

 2.4 Жоғары вольтты асинхронды қозғалтқыштың қорғанысын 

есептеудің мысалдары  

 

Қорғаныс түрін таңдап және олардың берілгендері бойынша гидросорғы 

электр қозғалтқышының тағайыншамаларын анықтау керек: UҚ.ном= 6 кВ; 

РҚ.ном = 400 кВт; tпуск=12 сек.; kП = 5,1.  

ТТ с nТ = 150/5=30; А және С фазаларында орналасқан; өзіндік мұқтажы 

бар тарату құрылғысының шинасындағы  үш фазалы ҚТ тогы ток (ӨЗТҚ)    

Iк
(3) 

= 5000 А; ӨЗТҚ-дағы жерге тұйықталу тогы Iз.< 10 А. 

Шешімі. Егер қуаты 2000 кВт кем емес қозғалтқыш үзіндісінің бір 

релелік сұлбасы ЭҚЕ (ПУЭ) бойынша сезімталдық коэффициенті kч=2 

қамтамасыз етпесе, онда екі фазалы екі релелік сұлбасында «толық емес 

жұлдызша» қолданылады, оның сезімталдығы √3 есе (2.1 сурет). Берілген 

қозғалтқыш үшін РТ-80 типті релесінің бір релелі сұлбаны пайдаланудың 

мүмкіндігін тексереміз:  

1) Қозғалтқыштың номиналды тогын анықтаймыз:  

                              

                            .48
92,089,0673,1

400

3

P
I

дв.ном

дв.ном А
сosU н










 

 

2) Үзіндінің әрекет етудің бірінші тогын:    

 

                     .5004868,1I .с.з АIкк номдвпн   

 

3)  Реледегі үзінді элементінің әрекет ету тогын анықтаймыз:      

               

                             .29
30

50073,1

к

Iк
I

ТА

кзсх

ср А


  



21 

 

4) Үзіндінің сезімталдық коэффициенті:  

                                    .21,5
3029

50000,87

кI

I
к

ТАcр

2

кз

ч 



  

 

5) Асқын жүктелуден уақыт ұстанымы бар РТ-80 типті реленің 

индукционды элементінің әрекет ету тогын анықтаймыз:   

 

                              .64,3
300,8

481,731,05

кk

kk

ТАв

.схн А
I

I номдв
СЗ 




  

Индукционды элементінің тағайыншамасымен 4А және сипаттама 

бөлігіне байланысты уақыт ұстанымен  РТ-80/2  типті релесін қабылдаймыз:  

.16 секttt n   

 Индукционды элементтің тағайыншамаға үзіндінің еселігі:  

.2,7
4

29

I

I
к

ср.МТЗ

ср.отс

ч   

Асқын жүктелуден қорғаныс сезімталдығының коэффициенті 

анықталмайды, себебі ол ҚТ кезіндегі әрекеттерге арналмаған.  

Жерге тұйықталудан қорғаныс қарастырылмайды,  өйткені Iз.< 10 А. 

Бір релелі ток үзіндісінің жеткіліксіз сезімталдығы кезінде kч<2 толық 

емес жұлдызшаға жалғанған екі релелік сұлба қолданылады.  

 

2.1 кесте – Кернеуі 6-10 кВ асинхронды электр қозғалтқыштарының 

техникалық берілгендері  
Pн, кВт Uн,кВ ηн сos φн кп=Iп/Iн tпуск, с I

(3)
к-1, кА кТА 

250 6,0 0,90 0,86 7 7 2,7 50/5 

320 6,0 0,90 0,87 7 8 3,0 50-75/5 

400 6,0 0,90 0,87 7 9 3,0 75-100/5 

500 6,0 0,91 0,89 6,5 10 4,0 100/5 

630 10,0 0,92 0,90 6,5 10 4,0 100-150/5 

800 10,0 0,92 0,90 6,5 10 3,5 150/5 

1000 10,0 0,92 0,90 6 10 3,8 100-150/5 

1000 6,0 0,92 0,90 6 10 4,0 200-300/5 

1250 10,0 0,92 0,91 6 10 4,0 150-200/5 

2000 6,0 0,93 0,91 6 12 5,0 300-400/5 

2000 10,0 0,93 0,1 6 12 5,0 200/5 
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2.4 Қауіпсіздік техникасы   

 

Стендті қосуды тек оқытушымен жүргізу қажет.  

 

2.5 Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 Асинхронды қозғалтқыштардағы зақымданулар түрлері және 

қауіпті қалыпты емес режимдер, олардың себептері.    

2.5.2 Әртүрлі қуатты және кернеулі электр қозғалтқыштарының  көп 

фазалы ҚТ-дан орнатылатын қорғаныс түрлері.    

2.5.3 РТ-80 және  РТ-40 релесі ток үзіндісі жұмысының принципі және 

қорғаныс тағайыншамаларының есебі.   

2.5.4  Максималды ток қорғанысы жұмысының принципі.  

2.5.5 Фазалық токтар мен екі фаза токтарының әр түрлігіне 

орындалынған  сұлбалардың айырмашылығы.  

2.5.6 Қорғаныс сезімталдығының бағасы қалай анықталынады?  

2.5.7 МТҚ мен ток үзіндісін есептеу үшін анықтаушы параметрі не 

болып табылады? 

  

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Трансформаторлардың 

дифференциалды қорғанысын зерттеу  
 
Жұмыстың мақсаты: трансформаторлардың бойлық дифференциалды 

ток қорғанысына, реле РНТ-565 қойылатын негізгі талаптарымен танысу. 

Бойлық дифференциалды ток қорғанысының жұмыс істеу принципін, 

орындалу сұлбасын және есептеу әдістерімен танысу, ішкі және сыртқы 

зақымдалулары кезіндегі оның жұмыс режимдерін зерттеу.     

 

3.1 Стендтің сипаттамасы 

 

Стендтің жалпы түрі 3.1 суретте көрсетілінген. Стендтің беттік 

панелінде қорғалатын трансформатордың мнемоникалық сұлбасы ұсынылған,  

РНТ-565 екі релесі, амперметрлер, басқару батырмасы мен кілттері  

орнатылған; ток трансформаторларының екінші орамына қысқыштар, реле 

орамасы мен амперметрлер шығарылған. Стендке қорек көзі ~220 В SF 

автоматын қосумен беріледі. SB1 батырмасымен Q ажыратқышы қосылады, 

HLG сигналды шамы жанады.  

К1 мен К2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу (ішкі және сыртқы ҚТ) келесі 

реттілікпен орындалады: S1-3 тумблерлерімен ҚТ түрі орнатылады (екі 

немесе үш фазалы ҚТ), SA кілтімен ҚТ орнын таңдап, ҚТ контакторымен 

басқаруды SB2 батырмасын басады, бұл кезде  HLR сигналды шамы жанады.    

ҚТ уақыты 3-5 секунд аралығында автоматты түрде шектелінеді.   
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Қорғалынатын трансформатордың моделі стендтің артында орнатылған 

және келесідей техникалық көрсеткіштерге ие: Sном тр=1,5 кВА; U1НY=220 В; 

U2Н=77 В. 

 

 
 

3.1 сурет  – Стендтің жалпы түрі 

 

Орамдардың жалғану сұлбасы Y/-11. 

Ток трансформаторлары трансформация коэффициентіне ие:  жұлдызша 

бодғанда: Кт1=10/5=2; үшбұрышша: Кт2=20/5=4. 

Ескерту! ҚТ үрдісінде S1-3 тумблерлерін және басқару кілтін SA  

ауыстырып қосуға тыйым салынады. Кернеудегі стендті сұлбаны оқытушы 

немесе оқу шебері (мастері) тексеріп болғаннан кейін ғана қосуға рұқсат 

беріледі.   

 

3.2 Тапсырма 

 

3.2.1 Трансформаторлардың бойлық  дифференциалды қорғанысына 

қойылатын негізгі талаптар мен теориялық мәліметтерді оқып үйрену.   

3.2.2 Жұмысты орындау үшін қажетті стендтің құрылысымен, 

орналасуы мен аппараттардың тағайындалуымен, өлшеу құрылғылары мен 

релемен танысу.  

3.2.3 РНТ-565 релесінің құрылысымен және оларды қосу сұлбаларымен 

танысу.  

3.2.4 К1 және К2 нүктелеріндегі ішкі және сыртқы қысқа 

тұйықталулардың барлық түрлері кезіндегі ҚТ токтарын өлшеу керек.  

3.2.5 Моделдік трансформатордың дифференциалды қорғанысының 

РНТ-565 релесінің тағайыншамасын есептеу қажет.  
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3.2.6 Сұлбаны жинап (3.2, 3.3 суреттер), РНТ-565 релесіне есептік 

тағайыншамаларын орнатып және К1 және  К2 нүктелеріндегі ҚТ  кезіндегі 

дифференциалды қорғаныстың жұмысын зерттеп қорытынды жасау керек.   

 

 

3.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Энергожүйенің электр жабдықтарын пайдалану үрдісінде  

трансформатордың ішіндегі және оның ажыратқыштармен жалғануында 

зақымдалудың мүмкіндігі жойылмаған. Трансформатордың зақымдалуына 

байланысты емес жұмыстың қауіпті қалыпты емес режимдерінің орындары 

бар. Ақаулар мен қалыпты емес режимдердің мүмкіндігі трансформаторларда 

қорғаныс құрылғыларын орнату қажеттілігін негіздейді.   

 

 

3.2 сурет – Амперметрлерді қосу сұлбасы 
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3.3 сурет – РНТ-565 жалғау сұлбасы  

ЭҚЕ – не сәйкес күштік трансформаторлар мыналардан қорғалуы қажет:  

- трансформатордың орамдарындағы және оның шығысындағы көп 

фазалы тұйықталулардан;   

- орамдардағы орама тұйықталулардан;  

- терең жерлендірілген  бейтарабы бар 110-220 кВ тораптарындағы бір 

фазалы тұйықталулардан;  

 - сыртқы ҚТ- ға негізделінген орамдардағы токтардан; 

 - асқын жүктемеге негізделінген орамдардағы токтардан; 

 - май деңгейінің төмендеуінен.  

Трансформаторда орнатылған қорғаныс түрлері оның қуатымен, 

тағайындамасымен, орнатылу орнымен және пайдалану режиміне қойылатын 

басқа да шарттармен анықталынады.   

БТҚС қуаты 6,3 МВА және жоғары күштік трансформаторларды  

бірінші үш түрлі ақаулардан қорғау үшін трансформатордың бастапқы және 

соңғы орамдарындағы токтарды (қорғаныс зонасы) салыстыру принципі 

негізінде тез әрекет ететін бойлық дифференциалды қорғанысы қолданылады.   

Трансформаторлардың дифференциалды қорғанысы  оны басқа 

элементтердің дифференциалды қорғанысынан ажырататын бірнеше 

ерекшеліктерге ие: 

1) Жүктелмеген трансформаторды (автотрансформаторды)  іске 

қосқанда пайда болатын Iнам=68Iнам.тр.  магниттелу тогынан реттеу 

қажеттілігі. 

2)  Дифференциалды қорғаныс иықтарындағы екіншілік токтарды толық 

емес түзетумен байланысты балансты емес токтардан реттеу қажеттілігі. 
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 3.4 Трансформатордың бойлық дифференциалды қорғанысын 

есептеу мысалдары  

 

Есептеме Т1 трансформаторының дифференциалды қорғанысы үшін 

келтірілген. 

Бастапқы берілгендер: Т1: SНОМ.ТР. = 10 МВА; орамдардың жалғану 

сұлбасы /. 

Қысқа тұйықталу токтарын есептеу.  

РҚ есептеу үшін 10 кВ және 110 кВ жағына  келтірілген ҚТ тогын 

есептеу қажет (ҚТ нүктесі 10 кВ жағындағы трансформатордың ар жағында). 

10 кВ келтірілген максималды режимдегі ҚТ тогы: IКЗ.МАХ
10

  = 6209 А. 

110 кВ Т келтірілген максималды режимдегі ҚТ тогы: IКЗ.МАХ
110

 = 567 А. 

10 кВ келтірілген минималды  режимдегі ҚТ тогы: IКЗ.MIN
10

 = 4248 А. 

110 кВ келтірілген минималды  режимдегі ҚТ тогы: IКЗ.MIN
110

 = 388 А. 

Ескерту. 

Барлық есептеулердің берілгендері зертханалық деректерден алынған.   

Номиналды параметрлерді есептеу. 

Т1 трансформаторының (110 кВ) жоғарғы жағындағы номиналды 

бірінші тогы: 

 

IВН.НОМ = SНОМ.ТР. / (3  UВН.НОМ) = 10 / (3  110) = 53 А. 

 

Т1 трансформаторының төменгі  жағындағы номиналды бірінші тогы:  

 

IНН.НОМ = SНОМ.ТР. / (3  UНН.НОМ) = 10 / (3  10) = 577 А. 

 

Ток трансформаторларының трансформация коэффициенті 

таңдалынады, олардың мәнін 1,5-2 есе жоғары алу ұсынылады: 

- жоғары кернеу жағынан – IВН.НОМ =53 А, сәкесінше  nВН.ТА =100/5; 

- төмен кернеу жағынан – IНН.НОМ =577 А, сәйкесінше nНН.ТА =800/5. 

Т1 трансформаторы орамдарыынң жалғану сұлбасы – /. Фаза 

бойынша екіншілік токтарды теңестіру үшін жоғарғы кернеу тарапынан ток 

трансформаторларының жалғану сұлбасын – , ал төмен кернеу –  деп 

қабылдаймыз. Сұлбаның коэффициенті: КВН.СХ = 3, КНН.СХ = 1. 

Номиналды екіншілік токтар:  

 

           iВН.НОМ = IВН.НОМ  КВН.СХ / nВН.ТА = 53  3 / 20 = 4,59 А; 

 

iНН.НОМ = IНН.НОМ  КНН.СХ / nНН.ТА = 577  1 / 160 = 3,61 А. 

 

Екіншілік ток тізбегінің үлкен номиналды тогы арқылы  негізгі жағы 

таңдалынады: негізгі жағы – жоғары кернеу жағы болып есептелінеді, өйткені 

4,59 > 3,61. 
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РНТ-565 дифференциалды релесімен қорғаныстың әрекет етуінің алдын 

алдын ала тогы.  

Бірінші шарт –  магниттелу тогын лақтыру:  

 

IСЗ = КН  I
ОСН

НОМ = 1,5  53 = 79,50 А, 

 

мұндағы  КН = 1,5 – сенімділік коэффициенті; 

I
ОСН

НОМ – негізгі жақтан номиналды бірінші ток.  

 

Екінші шарт – балансты емес токтан реттеу 

 

IСЗ = КН  IНБ, 

 

мұндағы КН = 1,3 – сенімділік коэффициенті; 

IНБ – балансты емес ток. 

 

IНБ = I
/
НБ + I

//
НБ, 

 

мұндағы I
/
НБ –  ток трансформаторының қателігімен болған  теңгерімсіз 

токтың құраушысы; 

I
//

НБ – АЖР жұмысымен болған  теңгерімсіз токтың құраушысы:  

 

I
/
НБ =   КА  КОДН  I

ОСН
КЗ.МАХ = 0,1  1  1  567 = 56,70 А, 

 

мұндағы  = 0,1 – ток трансформаторының қателігі; 

КА = 1 – апериодты құраушының коэффициенті;  

КОДН = 1 – ток трансформаторлары біртиптілігінің коэффициенті; 

I
ОСН

КЗ.МАХ = IКЗ.МАХ
110

 –  негізгі жағына келтірілген максималды ҚТ тогы: 

 

I
//

НБ = UРПН  I
ОСН

КЗ.МАХ = 0,16  567 = 90,72 А, 

 

мұндағы UРПН = 0,16 – РПН реттеудің жарты диапазоны. 

 

IНБ = I
/
НБ + I

//
НБ = 56,70 + 90,72 = 147,42 А; 

 

IСЗ = КН  IНБ = 1,3  147,42 = 191,65 А. 

 

Екі шарттың біреуінен үлкен токты таңдаймыз: 

 

79,5 < 191,65; 

IСЗ = 191,65 А. 

 

Сезімталдыққа тексеру. 
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Сезімталдық коэффициенті: 

 

КЧ = iР.MIN / iС.Р., 

 

мұндағы iР.MIN –  Т1 трансформаторының арғы жағында  минималды 

режим кезіндегі  екі фазалы ҚТ кезіндегі реледегі ток;  

iС.Р. –  реленің іске қосылу тогы.  

 

iР.MIN = 0,87  IКЗ.MIN
ОСН

  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 0,87  388  3 / 20 = 29,23 А, 

 

мұндағы IКЗ.MIN
ОСН

 = IКЗ.MIN
110

 – негізгі жағына келтірілген ҚТ 

минималды тогы. 

 

iС.Р. = IСЗ  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 191,65  3 / 20 = 16,60 А; 

 

КЧ = iР.MIN / iС.Р. = 29,23 / 16,60 = 1,76. 

 

ЭҚЕ-не сай 2-ден кем емес сезімталдықтың ең аз коэффициентін 

қамтамасыз ету қажет. Егер қорғаныс күрделілігінің қиындығы мен 

трансформатордың қуаты кем дегенде 80 МВА байланысты болса, талап 

етілетін сезімталдықты 1,5 дейін төмендетуге рұқсат етіледі.  

Сәйкесінші қажетті сезімталдық қамтамасыздандырылады.  

РНТ-565 релесі орамдарындағы орама сандарын анықтау.  

Реленің іске қосылу тогы: 

 

iС.Р. = IСЗ  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 191,65  3 / 20 = 16,60 А. 

  

Қорғаныстың негізгі жағына қосылған ораманың есептік орам сандары:  

 

WОСН.РАСЧ. = FС.Р. / iС.Р. = 100 / 16,6 = 6,02 орам, 

 

мұндағы FС.Р. = 100  5 Амперорама – реленің іске қосылуының 

магниттелу күші.   

 

Алынған мәнді жақын мәнге дейін жуықтаймыз.  

Қорғаныстың негізгі тарабына жалғанған орама орамының қабылданған 

саны:  

WОСН. = 6 орам. 

  

Негізгі емес жағына  жалғанған ораманың  қабылданған орам саны:  

 

WНЕОСН.РАСЧ. = WОСН.  i
ОСН

НОМ / i
НЕОСН

НОМ = 6  4,59 / 3,61 = 7,63 орам, 
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мұндағы i
ОСН

НОМ = i
В

НОМ = 4,59 А – негізгі тараптың номиналды 
екіншілік тогы;   

i
НЕОСН

НОМ = i
Н

НОМ = 3,61 А – негізгі емес тараптың номиналды екіншілік  
тогы.   
 

Алынған мәнді жуықтаймыз және негізгі емес  тарапқа жалғанған 
ораманың орамының қабылданған саны:  

 
WНЕОСН = 8 орам. 

 
Теңгерімсіз токты анықтаймыз. Реле орамасының қабылданған 

орамының есептік айырмашылығынан туындаған теңгерімсіз токтың 
құраушысы:   

 

I
///

НБ = (WНЕОСН.РАСЧ. – WНЕОСН.)  I
ОСН

КЗ.МАХ / WНЕОСН.РАСЧ.; 
 

I
///

НБ = (7,63 – 8)  567 / 7,6 = - 27,60 А. 
 

Егер теріс сан шықса, онда санның модулі алынады:  
 

I
///

НБ = 27,60 А. 
Толық теңгерімсіз тогы:  
 

IНБ = I
/
НБ + I

//
НБ + I

///
НБ = 56,70 + 90,72 + 27,60 = 175,02 А. 

  
Қорғаныстың әрекет ету тогын анықтаймыз:  
 

IСЗ = КН  IНБ = 1,3  175,02 = 227,53 А. 
  
Қорғаныстың  әрекет етуінің анықталынған тогын оның алдыңғы 

мәнімен салыстырамыз:  
 

227,53 > 191,65. 
 

Есептегеннен кейін әсер ету тогы артып кетті, сондықтан алдыңғы 
бөлімнен бастап (РНТ-565релесінің орамының орам санын анықтау ) қайта 
есептеу қажет. Егер әсер ету тогы артпаса, сезгіштікті соңғы рет анықтауға 
көшеміз  ол (сезгіштікті алдын ала тексеру пунктінде) көрсетілген. 

Реленің әрекет ету тогын IСЗ жаңа мәндермен қайтадан есептейміз:  
 

iС.Р. = IСЗ  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 227,53  3 / 20 = 17,71 А. 
  
Қорғаныстың негізгі тарабына қосылған ораманың орамының есептік 

саны:  
WОСН.РАСЧ. = FС.Р. / iС.Р. = 100 / 17,71 = 5,65 орам. 
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Қорғаныстың негізгі тарабына қосылған ораманың орамының 

қабылданған саны:  

WОСН. = 5 орам. 

 

Қорғаныстың негізгі емес торабына қосылған ораманың орамының 

есептік саны:  

 

WНЕОСН.РАСЧ. = WОСН.  i
ОСН

НОМ / i
НЕОСН

НОМ = 5  4,59 / 3,61 = 6,36 орам. 

 

Қорғаныстың негізгі емес торабына қосылған ораманың орамының 

қабылданған саны:  

 

WНЕОСН = 6 орам. 

 

Теңгерімсіз токты табамыз. Реленің орамасының орамының есептік 

және қабылданған мәндерінен туындаған теңгерімсіз токтың құраушысы:  

 

I
///

НБ = (WНЕОСН.РАСЧ. – WНЕОСН.)  I
ОСН

КЗ.МАХ / WНЕОСН.РАСЧ.; 

 

I
///

НБ = (6,36 – 6)  567 / 6,36 = 32,09 А. 

 

Толық теңгерімсіз ток: 

 

IНБ = I
/
НБ + I

//
НБ + I

///
НБ = 56,70 + 90,72 + 32,09 = 179,51 А. 

 

Қорғаныстың әрекет ету тогын анықтаймыз:  

 

IСЗ = КН  IНБ = 1,3  179,51 = 233,36 А. 

 

Қорғаныстың анықталынған әрекет ету тогын оның алдыңғы 

мәндерімен салыстырамыз: 

 

233,36 А> 227,53А. 

 

Есептегеннен кейін әсер ету тогы артып кетті, сондықтан алдыңғы 

бөлімнен бастап (РНТ-565 релесінің орамының орам санын анықтау) қайта 

есептеу қажет. Егер әсер ету тогы артпаса, сезгіштікті соңғы рет анықтауға 

көшеміз ол (сезгіштікті алдын ала тексеру пунктінде) көрсетілген. 

Реленің әрекет ету тогын IСЗ жаңа мәнімен есептейміз:  
 

iС.Р. = IСЗ  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 233,36  3 / 20 = 20,21 А. 

 

Қорғаныстың негізгі тарабына қосылған ораманың орамының есептік 

саны:  
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WОСН.РАСЧ. = FС.Р. / iС.Р. = 100 / 20,21 = 4,95 орам. 

 

Қорғаныстың негізгі тарабына қосылған ораманың орамының 

қабылданған саны:  

 

WОСН. = 4 орам. 

 

Қорғаныстың негізгі емес торабына қосылған ораманың орамының 

есептік саны:  

 

WНЕОСН.РАСЧ. = WОСН.  i
ОСН

НОМ / i
НЕОСН

НОМ = 4  4,59 / 3,61 = 5,09 орам. 

 

Қорғаныстың негізгі емес торабына қосылған ораманың орамының 

қабылданған саны:  

WНЕОСН = 5 орам. 

 

Теңгерімсіз токты табамыз. Реленің орамасының орамының есептік 

және қабылданған әртүрлілігінен  туындаған теңгерімсіз токтың құраушысы:  

 

I
///

НБ = (WНЕОСН.РАСЧ. – WНЕОСН.)  I
ОСН

КЗ.МАХ / WНЕОСН.РАСЧ.; 

 

I
///

НБ = (5,09 – 5)  567 / 5,09 = 10,03 А. 

 

Толық теңгерімсіз ток: 

 

IНБ = I
/
НБ + I

//
НБ + I

///
НБ = 56,70 + 90,72 + 10,03 = 157,45 А. 

 

Қорғаныстың әрекет ету тогын анықтаймыз:  

 

IСЗ = КН  IНБ = 1,3  157,45 = 204,69 А. 

 

Қорғаныстың анықталынған әрекет ету тогын оның алдыңғы 

мәндерімен салыстырамыз:  

 

204,69А < 233,36А. 

 

Әрекет ету тогы өспегендіктен, сезімталдықтың соңғы тексеруіне 

өтеміз. Қорғаныстың сезімталдығын тексеру.   

Сезімталдық коэффициенті:  

 

КЧ = iР.MIN / iС.Р.; 

iР.MIN = 0,87  IКЗ.MIN
ОСН

  КСХ
ОСН

 / nТА
ОСН

 = 0,87  388  3 / 20 = 29,23 А; 

iС.Р. = FС.Р. / WОСН = 100 / 4 = 25 А; 

КЧ = 29,23 / 25 = 1,17. 
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Сезімталдық қанағаттанарлықсыз. 

РНТ-565 релесінің дифференциалды және теңестіру орамасының орама 

сандарын есептейміз. 

Дифференциалды ораманың орам сандары:  

 

WДИФ = WОСН = 4 орам. 

 

Теңестіру орамасының орам сандары:  

 

WУР = WНЕОСН – WОСН = 5 – 4 = 1 орам. 

 

 

3.5 Техника қауіпсіздігі  

 

Стендті қосуды тек оқытушымен жүргізу қажет.  

 

3.6 Бақылау сұрақтары 

 

3.5.1 Бойлық дифференциалды ток қорғанысының жұмыс істеу 

принципін түсіндіріңіз.  

3.5.2 Күштік трансформаторлардың дифференциалды қорғанысының 

теңгерімсіз токтарының негізгі құраушыларын атап беріңіз және олар немен 

түсіндіріледі?   

3.5.3 Екі, үш орамды трансформаторлардың қорғанысы кезіндегі РНТ-

565 релесінің жұмыс істеу принципін, құрылымын және қосылу сұлбасын 

түсіндіріңіз.  

3.5.4 Трансформатордың дифференциалды қорғанысының әрекет ету 

тогы қандай екі шарт бойынша таңдалынады?  

3.5.5 Дифференциалды қорғаныспен трансформатор тізбегіндегі 

токтардың векторлық диаграммасы мен ток таралуын түсіндіріңдер және 

орамдарының жалғану сұлбасы Y/ болатындай НТҚС трансформаторының 

дифференциалды қорғанысын салыңдар. 

3.5.6 Күштік трансформаторларда қандай қуаттарға бойлық 

дифференциалды қорғаныс орнатылады және ол қандай зақымдалу түрлеріне 

әсер етеді?  

3.5.7 РНТ-565 релесінің әрекет ету тогы қалай реттелінеді?  

3.5.8 Дифференциалды ток қорғанысының сезімталдығы қалай 

анықталынады?  

3.5.9 Трансформатордың дифференциалды қорғанысындағы ток 

трансформаторларының екінші тізбектік жалғану топтары ЖК және ТК 

жағында әртүрлі болады? Қандай жағдайда екі топтың екіншілік тізбек 

жалғану топтары  бірдей болады? 

3.5.10 РНТ-565 релесінің теңестіргіш орамасын қандай тізбекке қосу 

қажет? 3.5.11 Күштік трансформаторларында асқын жүктелуде, орам 
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тұйықталуларында майдың ағуы кезінде бойлық дифференциалды қорғаныс 

жұмыс істей ме? Жауапты негіздеңіз.   

3.5.12 Трансформаторлардың бойлық дифференциалды қорғанысының 

артықшылықтары мен кемшіліктері?  

 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. Ток трансформаторларын тексеру және 

олардың жалғану сұлбаларын зерттеу  

 

Жұмыстың мақсаты: релелік қорғаныстың және автоматиканың 

қондырғыларын қоректендіретін ток трансформаторларын тексеру 

әдістерімен, релелік қорғаныстың және автоматиканың қондырғыларында 

қолданылатын ток трансформаторларының екінші орамының жалғану 

сұлбаларымен танысу, сонымен қатар әртүрлі ҚТ сұлбаларының 

сезімталдығын анықтау.  

 

4.1 Тапсырма 

 

4.1.1 Стендте орнатылынған аппаратурамен танысу.  

4.1.2 Трансформаторлардың орамасы шығысының полярлығын 

тексеруді жүргізу (4.2 сурет).  Сұлбаны жинап, SA автоматын қосып, SA5қорек 

беріп, G приборы бойынша трансформаторлардың орамасы шығысының 

полярлығын анықтау керек.  

4.1.3  Вольт-амперлік сипаттаманы алу қажет. SA автоматын қосып, АТ1 

сол жақ қалпына қоямыз, SA3 қосамыз. АТ бірқалыпты реттей отырып,,  Iнам  

тогының (амперметр А) және кернеудің U2 (вольтметр V) көрсеткішін алу 

керек.  Өлшеулердің нәтижесін (10-12 нүкте) 4.1 кестеге енгізіңіз.  

 

4.1 кесте 
U2, В           

Iнам, А           

 

Кестедегі мәліметтер бойынша U2=f(Iнам) қисығын тұрғызу қажет.   

4.1.4 Ток трансформаторларының жарамдылығы және бір типтілгі 

туралы қорытынды жасау керек.  

4.1.5 4.1 суретте көрсетілінген барлық сұлбаларды кезектеп жинаймыз. 

SA  автоматын, SA2 қосып, SB2-SB5 тумблерлерімен ҚТ түрін таңдау керек.  

ҚТ әртүрлі түрі кезіндегі kсх анықтау мақсатында барлық реле 

амперметрлермен ауыстырылған.  

4.1.6 Әрбір сұлбаға, SB2-SB5  тумблерлерді ұқсас қозғалту арқылы 

әртүрлі ҚТ токтарын жасау, барлық құралдар көрсеткіштерін  4.2 кестеге жазу 

керек. 
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4.1.7 Тәжірибенің мәліметтері бойынша барлық сұлбалар үшін және ҚТ 

әрбір түріне масштабта екіншілік токтардың векторлық диаграммасын 

тұрғызу керек, диаграммада реленің орамасы бойынша өтетін токтардың 

векторын бөліп көрсету қажет.  

4.1.8 Барлық сұлбалар үшін ҚТ әрбір түріне сәйкес келетін kсх  сұлба 

коэффициентінің мәнін анықтау керек.  

4.1.9 Фаза аралық ҚТ-дан және жерге тұйықталулардан жинақталған 

қорғаныстардағы қарастырылған сұлбаларды пайдаланудың орындылығы 

туралы қорытынды жасау қажет. 

 

4.2 кесте 
Сұлбаның аты 

ҚТ түрі 

Тізбектегі амперметрдің көрсеткіші, А 

екіншілік 

А1 А2 А3 А4 

Iа;  İа – İb Ib;  İb – İc Ic; İc – İа IN 

Үш фазалы         

Екі фазалы         

 

 

4.2  Әдістемелік нұсқау 

 

4.2.1 Трансформаторлардың орамасы шығысындағы полярлықты 

тексеру 
Ток трансформаторларының бірінші және екінші орамасының 

шығысындағы бір полярлықты тексеру 4.2 суретте көрсетілінген сұлба 
бойынша іске асырылады. Сынау сұлбасында: тұрақты токтың көзі – 
аккумулятор немесе 6 В дейінгі құрғақ батарея, Сынау сұлбасында 
қолданылатын құралдар: тұрақты ток көзі – аккумулятор немесе құрғақ батарея 
оның кернеуі шамамен  6 В; электрмагниттік полярланған құрал G1, оның 
қозғалу жүйесінің ауытқуы орамындағы ток бағытынан тәуелді болады; ток 
шектеуіш резистор R, оның кедергісі қорек кернеуімен  және оның заряд 
тогынан  тәуелді болады және айырғыш SA5. Бірінші реттік тізбектегі токтың оң 
бағытына (Л1 шықпасынан Л2 шықпасына қарай) екіншілік орамның ток 
бағытының сәйкес келетінін біле тұра (И2 шықпасы) басына (И1 шықпасы), G1 
құралының тілшесінің ауытқуы бақылай отырып, трансформатордың бір 
полярлы шықпаларын анықтауға болады.  G1 құралының тілшесінің ауытқу 
бағыты SA5 айырғышы түйіскен моментінде тіркелінеді  бұл кезде  Ленц 
ережесі бойынша ток трансформаторының екіншілік тізбегінде өтпелі процесс 
әсерінен  ток индукциаланады. Мысалы,  SA5 айырғышы түйіскен моментінде 
G1 құралының тілшесі көрсетілген полярлығы бойынша оң жаққа ауытқыса, (оң 
момент), G1 құралының  орамындағы  ток бағыты солдан оңға болады, ал ток 
трансформаторының екіншілік орамындағы ток, керісінше, оңнан солға қарай 
ағады. Осылайша, G1  құралының оң жақ шықпасы И2 орамының екіншілік 
соңғы жағын көрсетеді, ал сол жағы –И1 оның басын көрсетеді. SA5 
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айырғышты айырғанда G1 құралының тілшелері ұқсас жағдайларда сол жаққа 
бұрылады, өйткені индукциаланған токтың бағыты қарама-қарсы жаққа 
өзгереді. 
 

4.2.2 Трансформатордың вольт-амперлік сипаттамасы.  
Ток трансформаторының вольт-амперлік сипаттамасы  (магниттелу 

сипаттамасы) ажыратылған екінші тізбек кезіндегі (Zн=∞) екінші орам 
қысқышындағы кернеудің U2 магниттелу тогына Iнам тәуелділігін көрсетеді.     
U2 =f (Iнам) вольт-амперлік сипаттамасы (4.3 а сурет) мүмкіндік береді: 

- ток трансформаторының  дұрыс жұмыс жасап тұрғанын бағалау үшін 
(орам тұйықталуы анықталуы мүмкін, бұл жағдайда , ТА4 трансформаторының-
қисық пішінді сызығы типтік сызықтан қарағанда төмен және пішіні дұрыс 
болмайды);   

- ток трансформаторын дифференциалды қорғаныс сұлбаларында  бірге 
пайдалану кезіндегі дұрыс жұмыс қалпын анықтау үшін, сәйкес келетін 
сипаттамаларда (ток трансформаторларының бір типтілігінде –ТА1 және ТА2 
трансформаторлары) балансты емес токтары аз болады және керісінше; 

- ток трансформаторының тәжірбиеге жеткілікті түрде дәлдік қателігін 
анықтау. 
 

 
 

4.2  сурет – Бір полярлы шығыстарды тексеру  
 

 
 

а – U2 = f(Iнам) сипаттамасы; б – тәжірибелік  сұлбасы. 

4.3 сурет –  Ток трансформаторларының вольт-амперлік сипаттамасын  

алу 
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Вольт-амперлік сипаттама кернеу синусоидасының аз бұрмалауын 

қамтамасыз ететін автотрансфоматор сұлбасы бойынша алу арқылы іске 

асырылады (4.3, б сурет). Сұлбада кернеудің орташа мәніне әсер ететін кернеуді 

өлшеу үшін – вольтметр; токтың амплитудалық мәніне әсер ететін  токты өлшеу 

үшін – амперметр қолдану ұсынылады. Вольт-амперлік сипаттаманы тұрғызу 

үшін осы аспаптардың көрсеткіштеріне сәйкес ток пен кернеудің  синусоидалды 

мәндерін қолдану керек.  

4.2.3 Ток трансформаторларының екіншілік орамасының жалғану 

сұлбалары.  

Электр жүйесінің элементтерінің қорғанысын орындау барысында ток 

трансформаторларының екіншілік орамының және реленің ток орамының  

әртүрлі жалғану сұлбалары қолданылуы мүмкін, мысалы толық және толық 

емес жұлдызша; реленің екі фазаның әртүрлі токтарына қосылуы, ток 

трансформаторларының орамасын үшбұрышаға және реленің орамасын 

жұлдызшаға жалғау; реленің орамасын үш фаза токтарының қосындысына 

қосу (токтың нөлдік тізбектерінің фильтріне). Сонымен бірге, аралас сұлбалар 

немесе релені тікелей және қайтымды тізбектері токтарының фильтріне қосу 

және т.с.с. мүмкін. Сұлбаны таңдау оның тағайындалуымен (қорғаныс ҚТ 

қандай түрінен қарастырылған), сезімталддық талабымен, реле мен ток 

трансформаторлары санын үнемдеу мүмкіндігімен анықталынады. 

Қорғаныстың параметрлерін анықтау кезінде (мысалы, әрекет ету тогы мен 

сезімталдығы) сұлбаның коэффициентін ескерген жөн:  

,k
2I

I р

сх   

мұндағы Iр –  қарастырылған режимдегі реленің орамасы бойынша өтетін  

ток (қалыпты режимде және ҚТ түрі);  

I2 – осы режимдегі ток трансформаторының екіншілік тогы, I2 = I1/K I ном;  

I1 – біріншілік тогы;  

K I ном – ток трансформаторларының номиналды трансформация 

коэффициенті.  
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а – толық жұлдызша сұлбасы; б – толық емес жұлдызша сұлбасы; 

 в – ток трансформаторлары орамасыынң үшбұрышаға жалғануы; 

 г –  релені екі фазадағы әртүрлі токтарға қосу;  

д – релені үш фаза токтарының қосындысына қосу. 

4.1 сурет – Қорғаныстың сезімталдыққа тексеру үшін тәжірибе сұлбалары  

 

4.3  Бақылау сұрақтары 

 

4.3.1 Релелік қорғаныстың қондырғыларындағы ток 

трансформаторларына қандай талаптар қойылады?  

4.3.2 Трансформатордың орамасының бірполярлы шығысын қалай 

анықтайды?  

4.3.3 Ток трансформаторларының вольт-амперлік сипаттамасын қандай 

мақсатпен алады?  

4.3.4 Ток трансформаторының орам шығыстарының полярлығы дұрыс 

емес белгіленген жағдайында қорғаныс сұлбасына жалғау  қаупі қандай? 

4.3.5 Толық жұлдызша сұлбасындағы бейтарап сымның тағайындамасы 

қандай?  

4.3.6 Сұлбаның коэффициенті дегеніміз не және оны реленің әрекет ету 

тогын анықтау кезінде не үшін ескеру қажет?  

4.3.7 Көп фазалы ҚТ-дан қорғанысында қандай ток трансформаторлары 

орамасының жалғану сұлбасы пайдалынылады?   
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5  Зертханалық жұмыс №5.  Электрмагниттік релені сынау  

 

Жұмыстың мақсаты: электрмагниттік реле құрылғысының жұмыс 

дағдыларын, әрекет ету параметрлерін реттеу әдістерін  игеру; реленің негізгі 

техникалық сипаттамаларын анықтау.  

 

№ 1 стендтің сипаттамасы  

 

Стенд әртүрлі типті екіншілік релені тексеру, реттеу және орнатуға 

арналған (5.1 сурет). РТ40, РТ80 ток релесі, РН53 кернеу релесі, уақыт релесі 

мен аралық реле, РНТ565 дифференциалды релесі және ДЗТ11  стендке 

катушкалармен және блок-контактілерімен шығарылған. Сынау жұмыстары 

үшін блоктар: реттеу блогы, жүктеме мен приставка өзара. Реттеу блогы 

айнымалы кернеуді 380 В, айнымалы токты 10 А дейін, түзетілген кернеуді 

240 В, түзетілген токты 4,5 А дейін реттеуді қажет ететін қондырғыларды 

тексеру кезінде қолданылуы мүмкін.  Барлық жағдайларда берілген шаманың 

сатылы өзгерілуі қамтамасыздандырылады.  ~220 В қорек көзі автомат қосу 

арқылы беріледі. РТ40, РТ80 типті ток релелері, РН53 типті кернеу релелері, 

аралық және уақыт релелері; РНТ565 және ДЗТ11 дифференциалды релелері 

стендке орамаларымен және блок түйіспелерінен шығарылған. Сынау 

жұмыстарына арналған блоктар: реттелетін, жүктеме блогы және қойылымдар 

жұмсақ көпсымды кәбілдермен салынбалы тарпалармен жалғанады (5.3 сурет; 

У5053 қондырғысы). Реттеуіш блок 380 В кернеуге дейін айнымалы кернеуді, 

10 А-ге дейінгі айнымалы токты, 240 В қа дейінгі түзетілген кернеуді, 4,5 А-ге 

дейінгі түзетілген токты реттеуді талап ететін құрылғыларды тексеру кезінде 

қолданылады. Ол барлық жағдайларда берілген шаманы  бірқалыпты-сатылы 

өзгертуге арналған.  Стендке қорек  ~220 В кернеуді автоматпен қосу арқылы 

беріледі. 

 

 
 

5.1 сурет 
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5.1  У5053 қондырғысының сипаттамасы  

 

У5053 қондырғысы жеңіл және күрделі релелік қорғанысты және 

автоматика элементтерін реттеу мен тексеруге арналған.  

Қондырғы үш блоктан тұрады: а) реттеу блогы; б) жүктеу блогы; в) 

қойылым-блогы, ол өзара ажыратылатын қосылысты кәбілдермен электрлік 

байланысқан. 

 

5.2 Техникалық мәліметтері 
 

Қондырғы қамтамасыз етеді: 

а) реттелінетін бірфазалы айнымалы және түзетілген тұрақты ток пен 

кернеуді алу;  

б) тексерілген қондырғылардың уақытша сипаттамаларын өлшеу;  

в) екі фаза арасындағы шамаларды реттеумен симметриялы үшфазалы 

кернеуді алу;  

г) ток пен кернеу арасындағы фаза ығысуының бұрышын реттеу және 

өлшеу;  

д) әртүрлі қысқа тұйықтаулар түрінің имитация режимінде қорғаныс 

қондырғыларын тексеру.  

 

5.3 Жұмыс тапсырмасы  

 

5.4.1 Қондырғымен және РТ40 сыналатын реленің электрлік сұлбасымен 

танысу (5.2 сурет).  

5.4.2 Қорғанысты айнымалы ток бойынша тексеру (50 немесе 200 А 

дейін): 

а) тексеру кезінде реттеу және жүктеме блоктарын пайдалану қажет        

(5.3 сурет); 

б) шықпаларды  жүктемелерге «I50 А немесе  «I>50 А» арқылы, талап 

етілетін ток мәніне байланысты  (бірінші жағдайда  қорғаныс қоректендіретін 

фазаларды «SА18» ауыстырып қосқышымен  таңдап алу қажет); 

в) 5.1 кестеге сай ауыстырып-қосқышты: «SA7» – «I»;  «SA6» – «I»;  

«SA20» - «ПРЯМО»; «SA21» - «0»; «SA16», «SA17», «SA19» жағдайына,  

«SA15» штепселін  токтың таңдалған мәніне сай жағдайына орнатамыз;  

г) «SA10» қосып, «SA8»  тумблерін «СРАБАТ» жағдайына қойып 

ауыстыру керек; 

д) «SA9»  ауыстырып қосқышымен «ТV1» реттегіші арқылы жүктемеге 

қажетті токтың мәнін реттеу қажет. Қажет жағдайда, ток қисығы пішінін 

түзету үшін, «SA21» ауыстырып қосқышымен  ТVЗ біріншілік орам тізбегіне 

резисторы R24 – R33 резисторларын енгізу қажет. 

Тексерілетін қорғаныс әрекет етіп болғаннан соң жүктемеде ток ағуды 

автоматты токтату үшін, соңғысының түйісетін контактісін, «-» (ХТ4) 
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шықпасына жалғау қажет және ФР5000 блогының «KV1»  (ХТ6)  « БЕКІТУ 

(ПОДХВАТ)» шықпасына жалғау қажет. Мұндай жағдайда «QS1» аралық 

жалғама да қосылуы керек. Қондырғыны бастапқы жағдайына қою үшін, 

«SA8» тумблермен және «SA14» ауыстырып қосқыш жағдайын  «ҚАЙТУ 

(ВОЗВРАТ)» жағдайына қоямыз; 

е) талап етілетін реттеулер аяқтағаннан кейін; «ТV1» реттегішті 

бастапқы жағдайға қою қажет; ары қарай «SA9»-ды «115V» қою қажет; ал 

«SA8» «ҚАЙТУ» командасына қойып; одан кейін  «SA10» өшіру қажет. 

 

 
 

а —реленің құрылысы; б — түйіспелері қозғалыссыз оқшаулатқыш қаптама; 

 в — реттеуіш түйін; г — түйіспелі түйін; 1 — өзекше; 2 — орамасы бар қаңқа; 

3 — алюминий тірек; 4 — демпфер; 5 — жоғарғы жарты ось; 6 — қозғалмалы 

түйіспе; 7 — оқшауламалы колодка; 8 — тағайыншама шкаласы; 9 — тағайыншама 

көрсеткіші; 10 — серіппе ұстағыш; 11 — алты қырлы втулка; 12 — спиралды серіппе; 

13 — аяқтама; 14 — якорь; 15 — фасондық пластинка; 16 — сол жақ тірек; 

17 — жылжымайтын түйіспелердің оң жақ жұбы; 18 — жылжымайтын  

түйіспелердің сол жақ жұбы; 19 — фасондық бұранда; 20 — серіппелі шайба; 

21 — артқы жұмсақ тірек; 22 — алдыңғы тірек; 23 — күміс жолақты бронзалық 

пластинка. 

5.2 сурет - РТ40 (РН50) релесінің жалпы түрі  
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5.3 сурет –  РТ40 сыналатын реленің жалғану сұлбасы  
 

5.1 кесте 

I ном.  

тексерілетін 

қорғаныс,  А 

Ток бойынша 

өлшеу 

диапазонының 

соңғы мәндері, А 

ҚАЙТАЛАП қосудың жағдайы 

«SA19» «SA16» «SA17» 

5 

25 

50 

100 

200 

«5А» 

«25/10/,50  А» 

 

«100 A, 200 А» 

«25/10/,100 А»                   

«50 А,200 А» 

«25/10/,100 А» 

«50 А,200 А» 

1 10 «1A» «25/10/,50 А» «25/10/, 100А» 
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5.4.3 Реленің орамдарын тізбектей қосып сұлбаны жинау қажет          

(5.2 сурет, РТ40). 

5.4.4 Токты плавно жоғарлату жолымен реленің әрекет ету тогын алу 

қажет I с.р.; токты төмендете отыра, реленің қайту тогын I в.р. тіркеу керек. 

Сынақ нәтижелерін 5.2 кестеге енгізу керек. 

5.2 кесте  

Iуст, А Iс.р., А Iв.р., А kв Орамдардың 

жалғануы 

     

 

5.4.5 Реле орамдары параллельді жалғану кезінде жоғарыда аталған 

жолдарды істейміз.  

5.4.6 Сынақтардың мәліметтері бойынша реленің қайту 

коэффициентінің мәнін анықтау керек.  

5.4.7 Үшеселі өлшеу жолымен бір жұмыс тағайыншамасы үшін 

уст

устсррс

рc
I

II 


...

.. %  өрнегі бойынша реленің әрекет ету тогының қателігін 

анықтау қажет. Нәтижелерді 5.3 кестеге енгізу қажет.  

 

5.3 кесте 
Iорн., А Iс.р.1, А Iс.р.2, А Iс.р.3, А Iс.р.ср, А с.р.,% 

      

 

Ток релесі үшін максималды өшуінің шектік мәні 5% аспауы керек.  

5.4.8 Ip=1,2Iуст және Ip=3Iуст мәндері кезінде ток релесінің әрекет ету 

уақыт өлшеу қажет.  

5.4.9 Релені пайдалануға қажеттілігіне қорытынды беріп, реленің 

техникалық мәліметтерімен алынған нәтижелерді салыстыру қажет.  Қайту 

коэффициентінің шектік ауытқуы 0,03 аспауын ескеру керек.  

5.4.10 Сыналатын реленің құрылымымен және электрлік сұлбасымен 

танысу керек (5.2 сурет).  

5.4.11 Айнымалы кернеу бойынша қорғанысты тексеру керек:  

1) Тексеріс кезінде тек қана реттеу блогын пайдаланған жөн (5.3 сурет). 

2) Ораманы «U» қысқышына, тексерілетін реленің контактілерін 

«OTKЛ s» қысқышына, «XS1» розеткасын «XP1» вилкасына қосу қжет. 

3) Ауыстырып қосқышты «SA7»–«U», «SA6»- «U», «SA11» - «0»;  

«SA2» - «HL3»; «SA4» «SA5» өлшеудің  таңдалған  диапазоны жағдайына 

орнату керек. 

4) «SA10» қосып, переключить «SA8» тумблерін «СРАБАТ» жағдайына 

ауыстырып-қосу қажет. 

5) «SA9»  ауыстырып-қосқышымен және «TV1» реттегішімен керекті 

кернеуді орнату қажет.  
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6) Қажетті реттеулердің соңынан кейін «ТV1»  реттегішін бастапқы 

жағдайға келтіріп, «SA9"-ны «115V» жағдайына ауыстырып, «SA8»  

«ВОЗВРАТ» жағдайына қайтарып, «SA10»-ды өшіру қажет.  

5.4.12 Сұлбаны жинау керек (РН50 5.1 сурет). 

5.4.13 Кернеуді бірқалыпты жоғарлату жолымен реленің әрекет ету 

кернеуін Uс.р. тіркеу қажет, кері бағыттағы кернеуді өзгертіп, реленің қайту 

кернеуін  Uв.р. тіркеу қажет.   

Сынақ нәтижелерін 5.4 кестеге енгізу керек.  

 

5.4 кесте 

Uуст, B Uс.р., B Uв.р., B kв 
Тағайыншама 

диапазоны 

     

     

 

5.4.14 Сынақтардың мәліметтері бойынша реленің қайту 

коэффициентінің мәнін анықтаңыз.  

5.4.15 Үшеселік өлшеу жолымен бір жұмыс тағайыншамасы үшін 

реленің әрекет ету кернеуі қателіктерінің мәнін теңдік бойынша анықтау 

қажет:  

                                          
уст

устсррс

рc
U

UU 


...

.. % ,                                                                      

 

мұндағы Uс.р.ср – берілген өлшеулердің санын орындау барысында 

алынған  орташа мән;  

Uуст – реленің шкала бойынша тағайыншамасы.  

Нәтижелерді 5.5 кестеге енгізу қажет. 

 

5.5 кесте 
Uуст, В U с.р.1, В Uс.р.2, В Uс.р.3, В Uс.р.ср, В с.р.,% 

      

 

с.р алынған мәнін шектік мәнімен салыстыру керек, ол 5% аспауы 

қажет. 
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5.4 сурет – Сыналатын РН50 релесінің жалғану сұлбасы  

 

5.4.16 Up=1,2Uуст және Up=2Uуст мәндері кезіндегі ток релесінің әрекет 

ету уақытын өлшеу керек.  

5.4.17 Релені пайдалану жарамдылығы жөнінде реленің техникалық 

мәліметтерінің алынған нәтижелерімен салыстыра отыра, қорытынды жасау 

қажет.  

 

5.5 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Электрмагниттік реленің негізгі элементтері болатты өзекшеден және 6 

орамнан тұратын 1 электрмагнит, 2 болатты жылжымалы якорь, 4 

жылжымалы контакт, 3 жылжымайтын контакт және қарсы әрекет етуші 

серіппеден тұрады.  
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Орам өрісінің болат якорьмен әрекеттесуі бұрылмалы якорь жүйесіндегі 

ось айналасындағы якорь бұрылысын қамтамасыз етеді РП релесі, 5.4 б сурет) 

немесе реле жүйесіндегі якорьдің көлденең қозғалысы, қозғалыссыз полюсті 

өткізілген орта сызығын кесіп өтетін якорь, (РТ40 реле, 5.4 в сурет) немесе 

тартылатын якорьлі тура жүрісті (РВ релесі, 5.4 а сурет) қозғалысы пайда 

болады. 

Fэ электрмагнитті күш немесе Мэ оның моменті Iр реле орамындағы 

токқа пропорционалды және  тура бағытта болады, бұл ток бағытына (белгіге) 

тәуелсіз болады. 

 

 
 

5.4 сурет 

 

Реле орамындағы айнымалы синусоидалы ток айналу моментін 

тудырады.  Момент токтың квадратына пропорционал және әр жарты период 

бойынша қалыпты болып қалады.  

РТ40 ток релесі мен РН50 кернеу релесі токтың немесе кернеудің бір 

электрлік шамасына әсер ететін релеге жатады.  

Реленің әрекет ету кезінде болатын  әсер етуші шаманың мәндері (ток, 

кернеу және т.б.) оның әрекет етуінің параметрі, реленің қайтуы болуы 

кезінде шамаға әсер ететін мәндер қайту параметрі болып табылады.  Ток 

релесі үшін реленің әрекет ету тогын Iс.р. және қайту тогын Iв.р. үзуге 

болады.   

Ең аз ток кезінде әрекет ететін реле  әрекет ету тогы Iс.р. деп аталады.  

Реленің якорі бастапқы жағдайына келетін кезіндегі реледегі жоғары ток 

реленің қайту тогы Iв.р. деп аталады.   

рсрв II .. /
 токтарының қатынасы қайту коэффициенті kвоз деп аталады: 
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.k
.

.

рс

рв

воз
I

I
  

Кернеу релесі үшін:  

 

                                                .k
.

.

рс

рв

воз
U

U
   

 

Реледегі өсу тогына Iс.р.>Iв. немесе кернеуге Uв.р.>Uс.р әсер ететін 

қайту коэффициенті бірден кіші kвоз<1. Минималды реле үшін әрекет ететін 

шаманың мәні әрекет ету параметрінің мәнінен кіші болса,  қайту 

коэффициенті бірден үлкен болады kвоз>1.  

Қайту коэффициенті реленің жарамдылығын анықтайтын және оларды 

әртүрлі қорғаныс қондырғыларында пайдалану мүмкіндігінің негізігі 

параметрі болып табылады.  

Реленің әрекет етуінің параметрлері шкала бойынша тағайыншамен 

әрқашан да сәйкес келмейді. Параметрдің әрекет ету кезіндегі нақты мәнінің 

орныққан мәннен ауытқуы реленің қателігі деп аталады. Қателік абсолютті 

немесе салыстырмалы қателік болуы мүмкін. Абсолютті қателік әрекет ету 

параметрін өлшеу бірлігінде, салыстырмалы қателік – пайызбен 

өрнектелінеді. Ток релесі үшін салыстырмалы қателік % мына өрнекпен 

анықталынады:  

 

,%
...

..

уст

устсррс

рc
I

II 
  

 

мұндағы Iс.р.ср – өлшеудің берілген санының орындалуы кезінде алынған 

орташа мән;  

Iуст – реленің шкаласы бойынша тағайыншама. 

 

5.6 Бақылау сұрақтары 

 

5.6.1 РТ40 және РН50 типті релелерінде әрекет ету тогы мен кернеуі 

қандай әдістермен реттелінеді?  

5.6.2 Айнымалы токтағы электрмагниттік реле контактілері дірілінің 

пайда болу себептері неде? РТ40 және РН50 типті релелеріндегі 

контактілерінің дірілін азайту үшін қандай шаралар қолданылады?   

5.6.3 Не себептен максималды реле үшін (ток, кернеу) қайту 

коэффициенті бірден кіші, ал минималды реле үшін бірден үлкен? 

5.6.4 Электр магниттік реленің жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

5.6.5 Әрекет ету тогы, қайту тогы, қайту коэффициенті дегеніміз не? 
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5.6.6 Максималды және минималды әрекет етуші реленің 

айырмашылығы неде екенін түсіндіріңіз.  

5.6.7 Реле орамы секциясының жалғануының өзгеруі кезіндегі әрекет 

ету тогы қалай өзгереді?  

5.6.8 Электр магниттік реленің артықшылықтары мен кемшіліктері 

жайында айтыңыз.   

 

 

6 Зертханалық жұмыс №6. РТ80 типті индукционды ток релесін 

сынау  
 

Жұмыстың мақсаты: индукционды ток релесі құрылғысы жұмысының 

дағдыларын, әрекет ету параметрлерін реттеудің әдістерін, реленің негізгі 

техникалық сипаттамаларын анықтауды игеру.   

 

6.1  Жұмыс тапсырмасы 

6.1.1 РТ80 типті индукционды ток релесінің құрылысымен танысу                  

(6.2 сурет).  

6.1.2 Сұлбаны жинау керек (6.1 сурет): 

а) орамды тексерілетін реленің қысқышына «I>50 А»жалғау керек;   

б) «SA7», «SА6» және т.б. режимді ауыстырып қосқыштарын қажетті 

жағдайға орнатамыз.  «SA10» қосып,  «SA8» -ді «СРАБАТ»  жағдайына 

ауыстырамыз және ток пен кернеудің қажетті мәніне реттейміз. Содан кейін  

«SА8» бастапқы жағдайға қойып «SА10» өшіреміз.  

6.1.3 Орнатылынған электрсекундомерімен реленің әрекет ету уақытын 

өлшеу кезінде:  

а) 6.1.2 пункті бойынша операцияларды орындау қажет;  

б) ФР5000 блогының реле контактілерін «ОТКЛ s» қысқышына жалғау 

керек;   

в) «QS2» тұйықтауыштары орнатылғанын тексеру керек;  

г) «SA2» ауыстырып қосқышын «Сз» (тұйықтаушы түйіспенің әрекет 

ету уақыты) немесе «Ср» (ажыратылатын түйіспенің әрекет ету уақыты) 

жағдайына орнату қажет; 

д) «SА1» қосу керек;  

е) «SА8» - ді  «СРАБАТ» жағдайына орнатып электрсекундомерді 

қосып өлшеулерді жүргізу қажет.  

6.1.4 Уақыт релесі түйіспесінің уақытша-тұйықталуының тұйықталған 

күйінің ұзақтығын «SА2»-ні «Ср» жағдайына орнату кезінде 6.1.3 п. 

бағдарламасы бойынша  өлшеу керек.  

6.1.5 Электр секундомерімен орнатылынған реленің қайту уақытын 

өлшеу кезінде:  

а) 6.1.2; 6.1.5 пунктері бойынша операцияларды орындау керек;  
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б) «SА2» ауыстырып қосқышын «Вз» (тұйықталынатын түйіспенің 

қайту уақыты) немесе «Вр» (ажыратылатын түйіспенің қайту уақыты) орнату 

қажет;  

в) «SA10» қосып  және  «SА8» -ді «СРАБАТ» жағдайына ауыстыру 

керек;  

г) «SA8» «ВОЗВРАТ» жағдайына қойып  электрсекундомерді қосып 

өлшеулерді жүргізу керек.    

 

 
 

6.1 сурет – РТ80 сыналатын релесінің жалғану сұлбасы  

 

6.1.6 Әрекет ету тогының Iуст шкаласы бойынша  тағайыншаманың әр 

мәні үшін реленің әрекет етуі токтарының Iс.р нақты мәнін және қайту 

токтарын Iв.р анықтау қажет. Осы кезде үзінді шығарылуы керек, ал уақыттың 
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шкаласы бойынша ең көп тағайыншамаларды  қабылдау керек.  Өлшеулердің 

нәтижелерін 6.1 кестеге енгізу қажет.  

6.1 кесте 
Iуст, А Iс.р., А Iв.р., А k в 

    

 

Реленің қайту коэффициентін kв анықтау қажет. 

6.1.7 Әрекет ету тогыынң үш еселі өлшеу жолымен бір тағайыншама 

үшін әрекет ету тогының қателігі мәнін анықтаймыз:  

 

уст

устсррс

рc
I

II 


...

.. % , 

 

мұндағы Iс.р.ср – өлшеулердің берілген санын орындау кезінде алынған 

орташа мән;  

Iуст – реленің шкаласы бойынша тағайыншама.  

 

6.1.8 Әрекет ету тогы релесі тағайыншамаларында (оқытушымен 

берілген) индукционды элемент пен уақыт ұстанымын орнату керек. 

Өлшеудің нәтижелерін 6.2 кестеге енгіземіз. Реле тағайыншамасын 

(оқытушымен берілген тапсырма бойынша) индукционды элементтің әсер ету 

тогымен уақыт ұстанымына қарай  қою қажет. Берілген токка ток еселігінің 

қатынасы kp=Ip/Icp шамамен 1 ден 10 жақын болуы қажет, осылайша реле 

сипаттамасын tcp=f(kp) түсіру керек. Өлшеу нәтижелерін  6.2 кестеге енгізу 

қажет. 

 

6.2 кесте 
Реледегі тағайыншама   Iуст,=... А ;  tуст = ...с 

Т токтың еселігі  Ip/Iс.р. 1 - 10 

Т ток Ip, А  

3  іске қосылу уақыты tс.р., с  

 

6.1.9 Алынған нәтижелер бойынша сипаттама тұрғызу керек.  

6.1.10 Ток үзіндісінің іске қосылу тогының  еселігін  төртке тең Ток 

үзіндісінің тәуелді элемент тағайыншама тогына әсер ету ток еселігін төртке 

тең етіп қою қажет. tcp=f(kp) сипаттамасын алу қажет.  6.1.6 п. сипаттамасымен 

салыстырыңыз.  

6.1.11 релені пайдаланудағы жарамдылығы туралы қорытынды жасау 

қажет.  
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6.2  Әдістемелік нұсқаулар 

 

РТ80 типті индукциондық реле екі элементтен тұрады: уақыт ұстанымы 

тогынан шектік тәуелділікті тудыратын индукционды және үзінді 

тағайыншамасының Қ.Т: тогын жоғарлату кезінде уақыт ұстанымынсыз  

қорғалынатын нысанды өшіруді қамтамасыз ететін лезде әрекет ететін 

электрмагниттік. Мұндай бір реле ҚТ-дан және асқын жүктелуден қорғанысты 

қамтамасыз ету мүмкіндігін тудырады. РТ80 типті индукциалы реле екі 

элементтен тұрады: индукционды, ол токтық уақыт ұстанымынан шектеулі 

тәуелді сипаттаманы тұғызады, электрмагнитті бөлігі  лездік әсер етуді (үзінді) 

тұғызады, ол қорғалынатын объектіні  үзінді тағайыншамасының мәні  ҚТ ток 

шамасының мәнінен артқан жағдайда уақыт ұстанымынсыз өшіруді 

қаматамасыз етеді. Осындай бір реле  ҚТ мен асқын жүктелуден қорғай 

алады. 

Негізгі органдары орамда орналасқан электрмагнит, электрмагнитінің 

полюстері арасында орналасқан қысқатұйықтаушы орамалары бар  тұрақты 

тежеуіш магнит және диск болып табылады (6.2 сурет).  

Белгілі айналу жиілігі кезіндегі, яғни орамдағы белгілі токтың мәні 

кезінде, дискпен бір осьте орналасқан  қаңқаны бұру үшін және тісті ирек  

сегментті жылжыту үшін жеткілікті айналу моментін негіздейтін нәтижелік 

екі күш Fэ және Fм пайда болады. Белгілі бір айналу жылдамдылығында, яғни 

орамдағы белгілі бір токтың мәнінде, екі қосынды күш пайда болады, ол осы 

айналу моментін тұғызады, оның күші дискпен бір бойда орналасқан тісті 

ирек сегментті қаңқаны айналдыруға жетеді. 

Реленің әрекет ету тогын реттеу қалыптың (колодканың) түйіспесіне 

шығарылған электрмагниттің орамындағы орамаларының санын өзгерту 

жолымен іске асырылады. Әрекет ету тогын жоғарлату үшін орамалар санын 

азайту керек. Қажетті мән түйіспелік бұранда (винт) көмегімен орнатылады. 

Реленің әсер ету тогын реттеу электрмагнит орамның орам санын өзгерту 

арқылы іске асырылады, ол орам түйіспелі колодкаға шығарылған. Әсер ету 

тогын арттыру үшін, орам санын азайту қажет. Керек мән  түйіспелі бұранда 

арқылы іске асырылады. 

РТ-80 релесінің әрекет ету тогын шығарылғын үзінді кезінде тексеру 

қажет. Индукционды элементтің әрекет ету тогы – сегментпен бірге сенімді 

ілінісіне иректің орналасуы кезіндегі ток. РТ80 реленің әсер ету тогын  

дайындалған үзіндіге тексеру қажет (үзінді тағайыншамасының реттеме 

қалпақшасы сағат тіліне қарсы соңына дейін бұралған). Индукционды реленің 

әсер ету тогы — бұл иірім сегментімен сенімді жағдайдағы токты айтамыз.  

Реленің әрекет ету тогы дисктің айналу жиілігіне (токқа) және бастапқы 

жағдайынан түйіспелі көпірге дейінгі В жылжымалы сегменттің жүрісіне 

байланысты.  Шкаладағы сандар сипаттамалар бөлігіне тәуелсіз реленің іске 

қосылу уақытын көрсетеді. Релені сілку есебімен әрекет етудің шынайы 

уақытын анықтау үшін электрсекундомер бойынша кем дегенде үш  есептеу 

жүргізу керек. Реленің әсер ету уақыты дисктің айналу жылдамдылығынан 
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(яғни токтан да) тәуелді болады, сонымен қатар (қашықтығы) жылжымалы 

сегменттің бастапқы қалпынан түйіспелі көпіршеге дейінгі жағдайынан 

тәуелді. Шкаладағы сандар реленің тәуелсіз сипаттама бөлігіндегі реленің 

әсер ету уақытын (тағайыншама тогына сәйкес келетін он еселік ток шамасы) 

көрсетеді. Нақты әсер ету уақытын табу үшін,  реле секірісін  ескере отырып, 

электр секундамер бойынша үш рет есептеп шығару қажет. 

Реленің тұрып қалмауы үшін және түйіспелердің тұйықталуын бөгемеу 

үшін әрбір өлшеуден кейін реленің әрекет етуінің механикалық көрсеткішінің 

жалауын қосу керек.  Әрбір өлшеуден кейін реленің механикалық әсер ету 

жалаушасын көтеріп қою қажет, ол реле түйіспелеріне кедергі жасамауын 

қадағалау қажет.  

Уақыт ұстанымы тогынан тәуелсіз тез әрекет етуші үзіндінің сапасы 

ретіндегі РТ80 релесінің жұмысы электрмагнит элементімен қамтамасыз 

етіледі. Қимылдамайтын өзекше реле элементінің индукционды  

магнитөзекшесі болып табылады. Үзіндінің әрекет ету тогының өзгеруі 

қимылдамайтын электрмагнит полюсімен және қимылдайтын якоры полюсы 

арасындағы әуелік саңылау ұзындығын өзгертетін реттеу бұрандамасымен 

жүзеге асырылады. Бұранда лимбасындағы сандар бастапқыда сипаттама 

бөлігі реленің әрекет ету тағайыншамасының токқа тәуелділігі үзіндінің 

әрекет ету тогының еселігін көрсетеді. Реледегі үзіндінің әрекет ету тогы 

индукционды элементтің 2 немесе 8 еселік арасында әрекет ету тогын 

орнатады. РТ80 релесімен жұмыс істегенде лездік әсер ететін ток үзіндісі 

ретінде электрмагнитті элемент арқылы токтан тәуелсіз уақыт ұстанымымен 

іске асырылады. Реленің индукционды элементінің қозғалмайтын өзекшесі 

болып  магниторам есептеледі. Үзіндінің әсер ету тогын өзгерту реттеу 

бұрандасы арқылы іске асады, ол қозғалатын якорь полюсінің ұшымен 

қозғалмайтын электрмагнит полюсі ұзындығының ауа саңылауын 

қысқартады. Бұранда  көрсеткішіндегі сандар  реленің әсер ету тағайыншама 

тогының әсер ету ток үзіндісі тогы еселігі, тәуелді сипаттамасын көрсетеді. 

Реленің әсер ету тогы индукционды элементтің  2- немесе 8-еселік  

шамасында болу керек. 

Үзінді якорының жоғары дірілі болуының себебі зауыттық жинау 

кезіндегі механикалық ауқаулардың немесе әрекет ету тогының қателігін 

тудыратын үзінді түйінін жасалуы  болып табылады. Үзіндінің якорь дірілінің 

жоғары болуы себебі   зауыттық жинақтау немесе үзінді дайындау кезіндегі  

әсер ету тогын қойған кездегі қателіктерден болады. 
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1-иірім (червяк); 2-тұрақты магнит; 3-тісті сектор; 4-жылжымалы қаңқа (рамка);  

5-бәсеңдеткіш серіппе; 6-диск; 7- дискінің төменгі подпятнигі; 8-әрекет етудің 

механикалық көрсеткіші; 9-магнитөткізгіш; 10- реленің орамасы; 11-орам шықпасының 

коммутаторы; 12-үзінді элементінің якоры; 13-үзінді тағайыншамасының реттеу 

бұрандасы; 14-жылжымайтын бас тұйықтаушы контакт;15-бас контактілердің бұрышы;  

16-жылжымалы контактілі серіппе; 17- дискінің жоғарғы подпятнигі;18-сигналды 

түйіспелер скобасы; 19-қаңқаның тіректік бұрамасы; 20-тісті сектордың скоба ұстағышы. 

6.2 сурет – РТ80 мен  РТ90 релесінің кинематикалық сұлбасы  

 

 
 
а - РТ81/1, РТ83/1 және РТ85/1; б — РТ82/1, РТ84/1 және РТ86/1; в — РТ91 

және РТ95; tуст — уақыт шкаласы бойынша тағайыншама.  

 

6.3 сурет – Реле үшін әрекет ету уақытының t  әрекет етудің ток 

еселігінен  К  тәуелділігінің сипаттамасы  



53 

 

6.3 Бақылау сұрақтары 

 

6.3.1 РТ80 релесінің негізгі элементтерін атаңыз.  

6.3.2 Қандай токты индукционды элементтің әрекет ету тогы деп 

атайды?  

6.3.3 Реленің шектік тәуелді сипаттамасы қалай алынатынын 

түсіндіріңіз.   

6.3.4 Реленің ток үзіндісінің жұмысын түсіндіріп беріңіз? 

6.3.5 РТ80 релесінің әрекет ету параметрлері сипаттамалардың тәуелді 

және тәуелсіз бөліктерінде қалай реттелінеді? Реленің ток үзіндісінің әрекет 

ету тогының өзгеруі қалай жүргізіледі?    

6.3.6 Тәуелді сипаттамамен  реленің әсер ету уақыты енгізілген және 

шығарылған үзінді кезіндегі уақыттан неге үлкен болады? Сипаттаманың 

өзгеру себебін түсіндіріңдер? 

6.3.7 Қандай уақыт реленің әрекет ету уақыты болып табылады?  

6.3.8 РТ80 релесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін атап беріңіз.  
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