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1 Дәріс № 1. Электр станцияларды топқа бөлу. Олардың түрлері.  

 

Дәріс мазмұны: жалпы мәліметтер, электр станцияларының жіктелуі 

электр энергиясын өндірудің технологиялық процестері. 

 

Дәріс мақсаты: электр станцияларының жіктелуін және жалпы 

мәліметтерін, технологиялық процесстерін  меңгеру. 

Электр станцияларында өндірілетін электр энергиясы, тұтынушыларға 

электр тарату желісі және электрлік қосалқы станциялар арқылы беріледі. 

Электр тарату желісі мен қосалқы станциялар бірігіп электр торабын ал,  

олардың станция генераторларымен және тұтынушылармен  біртұтас 

байланысуы – электр жүйесін құрайды. 1.1 суретте табиғи энергия көздерін 

пайдалануға байланысты  жіктелінетін электр станциялардың түрлері 

көрсетілген.  

 
 

КЭС - конденсациялық ЭС; ЖЭО – жылу электр орталығы; АЭС - Атомдық ЭС;  

СЭС - су ЭС; ГТЭ- Газтурбиналық ЭС. 

 

1.1 сурет – Электр станциялардың түрлері 

 

Электр станциялардың толық сипаттамасын көрсету үшін, келесі 

бірқатар негізгі белгілері бойынша жіктеуге болады: бірінші реттік энергия 

ресурстары бойынша; энергияны түрлендіру процестері бойынша; энергия  

тасымалдау түрлері мен саны бойынша; жұмыс режимдері бойынша; 

жіберілетін энергия бойынша; қамтитын тұтынушылар аумағы бойынша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Электр станцияларында электр энергиясын өндірудің 

технологиялық процесі 

 

1.2.1 Жылулық конденсациялық электростанциялар (КЭС). 

 

 
 

1.2 сурет –КЭС технологиялық сұлбасы 

 

КЭС-да  жағылатын отынның химиялық энергиясы қазандықта су 

буына айналады, ол турбоагрегатты қозғалысқа алып келеді (бу турбинасы, 

генератормен жалғасқан) яғни айналдырады. Айналу кезіндегі механикалық 

энергиясы генератор арқылы электр энергиясына түрленеді (1.2 сурет). Отын 

ретінде көмір, торф, жанатын сланцы және де газ және мазут қолданылады. 

Өндірілетін энергияның 60%-ға дейінгі үлесі КЭС-на жатады. 

КЭС негізгі ерекшеліктері: 

-  электр энергия тұтынушыларынан алыста орналасуы, қуатты жоғары 

немесе аса жоғары кернеумен тасымалдауға себеп болады; 

- электр станцияның блоктық құрастырылу принципі.  

Жылулық конденсациялық станцияның сұлбасы 1.3 суретте 

көрсетілген. 

 

 

 

 



 
 

1-бункер; 2 –үгітетін қондырғы; 3 ' – ауа үрлеу; 3 – от жағу; 4 - құбырлар; 

5 - змеевик; 5' - барабан; 6 - құбыр; 7 турбинаның бірінші сатысы; 8 - турбинаның 

екінші сатысы; 9 - генератор; 10 - шықпалары;11 – су тоғаны; 12 - сорғы;  

13 - конденсатор; 14 – сорғы. 

 

1.3 сурет – Жылулық конденсациялық электр станциясының сұлбасы  

  

Станцияның жұмыс істеуі келесідей іске асады. 1- бункерден  (1.3 

сурет)  көмір үгіткіш қондырғыға 2 беріледі, ол жерде ол көмір шаңына 

айналады. Көмір шаңы ауамен бірге ауа үрлегішпен 3' от жағу 3 бөлігіне 

беріледі. Көмір жанғаннан пайда болатын жылу, суды  4- құбырдағы буға 

айналдыру үшін қолданылады. Су 5 - змеевик арқылы 14- сорғы арқылы 

қазандық 5'- барабанына беріледі. Ыстық газдар ағынымен қыздырылған бу, 

6-құбырға  барады жоғары температурада және жоғарғы қысыммен  алдымен 

бірінші сатылы турбинаға- 7, одан кейін екінші сатылы турбинаға- 8 барады. 

Турбинада бу энергиясы генератор -9 роторын айналдыратын  механикалық 

энергияға түрлендіріледі, ал генератор электр энергиясын өндіреді. 

Турбинадағы жұмыс жасап болған бу конденсаторға- 13 барып, суға 

айналады, ол сорғы- 14 арқылы  қазандыққа беріледі, одан кейін суға айналу 

циклі қайталанады. Конденсаторда будың салқындауы су тоғанынан -11 

(көлшік немесе  өзен) келетін су арқылы іске асырылады, ол сорғы -12 

арқылы тасымалданып қайта су тоғанға жіберіледі. Көмірдің жанған қалдығы 

тазарту құрылғыларынан өтіп (1.3 суретте көрсетілмеген), жанбаған көмірдің 

қатты бөліктері  және басқа қоспалары қожға бөлініп шығарылады, ал қалған 

газдар құбыр-6 арқылы атмосфераға шығарылады. Генератор статорынан 

алынған электр энергиясы  электр жүйесіне шықпа- 10 арқылы беріледі. 

КЭС-ғы  энергетикалық шығындардың неғұрлым үлкен бөлігі  су-

булық контурда пайда болады, нақтырақ: конденсаторда, мұнда түрлену 

кезінде шығындалған, құрамында әлі үлкен көлемді жылуы бар жұмыс істеп 

болған қаныққан бу, циркуляциялық суға жіберіледі. Циркуляциялық сумен 

жылу араласып су тоғандарына жіберіледі, яғни шығындалып  кетеді. Бұл 



шығындар  негізінен  электростанцияның ПӘК-ін анықтайды, тіпті неғұрлым 

жаңа заманауи  КЭС-да кездеседі, оның көлемі  40-42 % -дан аспайды.  

Өндірілген  электр  энергиясы  110-750 кВ кернеуге беріледі және  

оның бөлігі ғана генератор шықпасына жалғанған өзіндік мұқтаждық 

трансформаторы арқылы өзіндік мұқтаждыққа алынады. 

Заманауи КЭС-лар  негізінен қуаты  200-800 МВт энергия блоктармен 

қамтылады.  Неғұрлым үлкен  КЭС-лардың қазіргі таңдағы қуаты   4 млн 

кВт-қа дейін жетеді.  

 

1.2.2 Жылумен қамтитын электр станциялар (ЖЭО). 

ЖЭО-ның принципиалды жылулық сұлбасының КЭС сұлбасынан 

негізгі айырмашылығы, тек қана өнеркәсіптік өндіріс мұқтаждығына  ыстық 

сумен буды қамтамасыз ететін ыстық су циклының бар болуы, 1.4 сурет. 

Жылумен жабдықтау бөлігінен бу,   тікелей өндіріске немесе  су 

қыздырғышқа (бойлер) жіберіледі, одан тораптық сорғы арқылы  су 

айдалады, ол су өнеркәсіппен қалалық қажеттіліктерді жылытуға және басқа 

мұқтаждықтарға қолданылады. Су қыздырғыштардан шыққан конденсатор 

сорғымен дэараэторға айдалады. Жылу электр орталықтарында  қуаты 100 - 

250 МВт жылумен жабдықтау турбоагрегаттары орнатылады. 

Жартылай қаныққан буды жылумен жабдықтауға қолдану, турбинаның 

аралық сатысы әсерінен конденсаторға келетін будың көлемін азайтады, 

және циркуляциялық суға жылу шығынын тудырады. Сол себепті жылу 

орталықтарының ПӘК 60—70%-ды тіпті одан жоғары болып келеді. Жылу 

энергиясын үлкен қашықтықтарға беру біршама жылу шығынымен іске 

асырылады, сол себепті жылу  орталықтары  әдетте тұтынушыларға жақын 

орналастырылады.  

 
 

1 – тораптық сорғы, 2 – тораптық су қыздырғыш; ЖК- жоғарғы кернеу тарату құрылғысы; 

ӨМ- өзіндік мұқтаждық; ГТҚ- генераторлдық  тарату құрылғысы. 

 

1.4 сурет – Жылу электр орталығының қарапайым сұлбасы 



ЖЭО негізгі ерекшеліктері: 

- ЖЭО электр бөлігінің спецификасы электр станциясының электр 

жүктеме орталықтарына жақын орналасуы болып табылады. Осы шарттарда 

қуаттың бөлігі жергілікті тораптарға тікелей генераторлық кернеумен 

беріледі. Осы мақсаттарда электр станцияларда әдетте генераторлық тарату 

құрылғысы (ГТҚ) орнатылады. Қуат артықшылығы болған жағдайда, КЭС-

ры сияқты, энергия жүйеге жоғарлатылған  кернеумен беріледі; 

 - тағы бір ерекшелігі, электр станцияларының электрлік қуатымен 

салыстырғанда, жылулық қондырғы қуатының артықшылығы болып (КЭС-на 

қарағанда, ө.м. электр энергия шығынының көптігі) табылады [4]. 

 

1.2.3 Газтурбиналық электростанциялар. 

Қазіргі таңдағы газтурбиналық электростанциялар негізін, қуаты 25-200 

МВт газ турбиналары құрайды.  

Отын (газ, дизельдік  жанармай) жану камерасына беріледі, сол жерге 

компрессор арқылы сығылған ауа айдалады. Жанармай өнімдері өзінің 

энергиясын компрессор және синхронды генератор айналдыратын газ 

турбинасына жібереді. Қондырғы қосылуы айналдырғыш қозғалтқыш 

арқылы іске асады және бар-жоғы 1 - 2 минутты алады, осыған байланысты 

газ турбиналық қондырғылар (ГТҚ) жоғары ыңғайлылығымен  және жүйедегі 

шекті жүктемені жабу қабілеттілігімен пайдалы. 1.5 суретте газтурбиналық 

станцияның суреті келтірілген. ГТҚ алынатын  жылудың негізгі бөлігі 

атмосфераға жіберіледі, сол себепті мұндай электр станциялардың  ПӘК 

небәрі 25-30 % -ды құрайды.  

 

 
 

1.5 сурет – ГТҚ қарапайым сұлбасы 

 

Бу газдық қондырғылардың айқын құндылықтарына, мобильділігіне, 

құрастыру мерзімінің аздығына, күтім көрсету қарапайымдылығына және 

т.б. байланысты оған деген қызығушылық артуда. 

 

 

 

 



1.2.4 Атомдық электр станциялар. 

АЭС-ры – ядерлік реакциялардың жылу энергиясын қолданатын 

жылулық электростанциялар болып табылады. АЭС негізгі элементі ол – 

реактор. Негізінен жылулық нейтрон әсерімен U-235 уранның ыдырауының 

ядерлік реакцияларын қолданады реакторда оның іске асуы үшін, отыннан 

басқа, нейтронды тежегіш және реактордан жылуды алатын жылу 

тасымалдағыш қажет. ВВЭР (водно-водяной энергетический) типті 

реакторда  жылу тасымалдағыш пен тежегіш ретінде  қысымы бар 

қарапайым су қолданылады. РБМК (реактор большой мощности канальный)  

типті реакторларда тежегіш орнын  алмастыратын – графит. 

1.6 суретте екі контурлы су-сулық энергетикалық реакторы бар  

атомдық электростанция сұлбасы көрсетілген.  Реактордың активті 

аймағынан бөлінетін энергия, бірінші контур жылутасымалдағышына 

беріледі. Ары қарай жылу тасымалдағыш жылуалмастырғышқа  

(бугенератор) түседі, екінші контур суын қайнау деңгейіне дейін қыздырады. 

Бұл жерден алынған бу турбинаға барады, ол өз кезегінде электргенераторды 

айналдырады. Турбина шығысында бу конденсаторға түседі, мұнда ол су 

қоймасынан келетін үлкен көлемдегі сумен салқындатылады.  

Қазақстан Республикасының аумағында дүние жүзіндегі уран қорының 

шамамен  29 % шоғырланған және әлемде ұқсастығы жоқ үш зерттеулік 

реакторы қолданыста бар, ол ядерлік ракеталық қозғалтқыштарды және 

қолданыс қауіпсіздігін және реакторлық материалтану зерттеулеріне 

қолданылуда. 

 
1.6 сурет – АЭС жұмысның сұлбасы 

 

1.2.5 Дизельді және  геотермальды  электростанциялар. 

Дизельді электростанциялар синхронды генератор жалғанған ІЖҚ-нан 

(ДВС) құралады. Дизельді электростанциялар мобильді, автономды және 

қуаты жүз кВт-қа дейін орындалады және резервті, ауыл шаруашылығының 

және шалғай аудандар тұтынушыларының қорек көздері ретінде қолданыла 

алады. Атомдық электр станциялардың өзіндік мұқтаждық жүйесінің апатты, 

резервті  қорек көзі ретінде кеңінен қолданыс табады. 



Геотермальді электростанциялар жерасты термальды көздердің арзан 

энергиясын қолданады. Жұмыс істеу принципі жылу электр станцияларына 

ұқсас. Айрықша ерекшелігі  булану-бугенератор құрылысында. Геотермальді  

электростанциялар Жаңа Зеландияда, Жаңа Гвинеяда, АҚШ және Италияда 

жұмыс жасайды, оған қоса Италиядағы барлық өндірілген электр энергияның 

6% құрайды. Ресейде Камчаткада Паужетская геотермальді станция салынып 

жұмыс істейді. 

 

1.2.6 Су электр станциялары. 

Су электр станцияларында электр энергия өндіру үшін  судың құлама 

ағыс энергиясын пайдаланады. Гидротурбинаның білігіндегі пайдалы қуаты 

оның бойынан өтетін  судың көлемімен Q және екпін шамасымен H 

анықталады. 

 

 
 

ЖБД – жоғарға бъеф деңгейі; ТБД - төменгі бъеф деңгейі; ТҚ- тарату құрылғысы; 

ӨМ- өзіндік мұқтаждық. 

 

1.7 сурет - Бастапқы (пилотный) су электростанциясының сұлбасы 

 

Екпіні аз суларда арналық (русловые) су электр станциялары 

салынады. Екпіні 30—35 масса тоғандық типті электр станциялар салынады. 

Бетондық тоған денесінен екпіндік турбо құбырлар өтеді, ол құбырлар 

арқылы су су турбиналарына барады 1.7 сурет. 

Тау өзендерінде екпінді сол өзеннің өзінің табиғи ылди (уклон) жерін 

пайдаланып 1.8- суретте көрсетілгендей пайдалануға болады. Мұндай 

станциялар деривациялық деп аталынады. 

Өзен бөлігінің басында суқабылдағыш- 1 орналсқан, ол арқылы су 

деривациялық  арнаға- 2 түседі ары қарай екпінді бассейнге- 3 барады. Тоған- 

7 судың деревациялық арнаға түсуін тудырады, өйткені арна кішкене ылди 

яғни төмен қарай бағытқа бұрылып жасалған, оның  ылдилығы өзеннің 

табиғи ылдилығынан төмен. Екпінді  бассейннен - 3 су екпінді құбырлардан- 

4 су турбинасына барады, ол машина залында – 5 орналасқан, ал одан ары  су 



шығарылатын құбырға- 6 барып, өзенге оралады, ол  Б створда (төменгі 

жақтағы су жиналу орны) іске асырылады. 

 

 
 

а — су түйіні жоспары; б — екпін пайда болу сұлбасы; в – жалпы түрі.  

 

1.8 сурет - Деривациялық су электростанциясы сұлбасы  

 

Су электр станциясының құндылықтары: отынды тасу көлігінен 

құтылу, автоматтандырудың салыстырмалы түрде қарапайымдылығы, 

пайдалану және жөндеу жұмыстар көлемінің аздығы, қызмет ету персонал 

санының аздығы. Су электр станциясынан өндірілген электр энергиясының 

өзіндік құны, жылу электр станцияларымен салыстырғанда 3-5 есе кем. Су 

электр станцияларының негізгі кемшіліктеріне оны салу мерзімінің көптігі 

мен үлкен қаражат салымдары, сонымен қатар әсіресе тегіс жатқан  

өзендердің бос жерлерді суға толтыру болып табылады. 

Қазіргі таңдағы энергия жүйелер үшін су аккумуляторлық станцияның 

(ГАЭС) рөлі үлкен, ол станцияларда қайтымды (обратимые) гидроагрегаттар 

орнатылады. Минимум жүктеме сағатында ГАЭС қозғалтқыш режиміне 

ауыстырылады, ал турбиналар – сорғы режиміне өтеді. Тораптан қуатты 

тұтына отырып, мұндай  гидроагрегаттар турбо құбыр арқылы суды төменгі 

бассейннен жоғарғыға айдайды. Максималды жүктеме кезеңінде, энергия 

жүйесінде қуат тапшылығы болғанда, ГАЭС электр энергиясын өндіреді. 

 

2 Дәріс №2. Электр қондырғылардың жүктемелері және жұмыс 

режимдері. Жалпы түсініктеме 

 

Дәрістің мазмұны: электр қондырғылары жұмысының жүктеме графигі 

және технико-экономикалық көрсеткіштері. 

 

Дәрістің мақсаты: жүктеме графигін тұрғызу әдістерін, негізгі 

станцияларды анықтауды меңгеру.  

 



2.1 Жүктемелердің графиктері, оларды топтастыру, құру және 

пайдалану 

 

Электр энергетикалық жүйелердің негізгі ерекшелігі, ондағы электр 

энергияның өндірілуі және тұтынылуы бір мезгілде болуы керек.  

Электр станциялармен әрбір мезгілде өндірілетін энергия, сол 

уақытында пайдаланылуы керек. Пайдалану графигі үнемі өзгеріп отырады.  

Сөйтіп, электр қабылдағыштардың және бір топ электр 

тұтынушылардың жұмыс режимі олардың түрлеріне, атқаратын қызметтеріне 

және оларды пайдалану тәртібіне байланысты. Жұмыс режимі тәулік 

сағаттарында және жылдың айларында өзгеріп тұрады. Сонымен қатар 

пайдаланылатын электр қуаты да өзгереді (электрлік жүктеме). 

Осы өзгерістерге сәйкесті электр станциялардағы және энергетикалық 

жүйенің әрбір бөлігінде жүктемелер өзгеріп тұрады.  

Генераторлар мен тұтынушылардың қосынды активтік қуаттарының 

тең еместігі (небаланс) ауыспалы процеске әкеледі. Генераторлардың 

активтік қуаттарының артықшылығы жиіліктің көбеюіне (жоғарлануына) 

әкеледі. Генераторлардың активтік қуаттарының жетіспеуі жиілікті 

төмендетеді. Электр станцияларды пайдаланғанда (агрегаттардың 

қуаттарының шектелген мөлшерінде), электрлік жүйелердің аз ғана тербелісі 

электр станцияның жұмысына қиындық келтірмейді. Себебі ол агрегаттар 

қуаттың өзгерісін реттейтін автоматты реттегіштермен жабдықталады.  

Графиктерді тұрғызғанда абцисса өсінде тәуліктік сағаттар (0-24 

сағатқа дейін), ординаты өсінде электрлік жүктеме (кВт, МВт) көрсетіледі. 

Графикте электр қондырғының активтік (Р), реактивтік (Q), толық (S) 

қуаттары және тоқ (1) көрсетіледі. Графиктер тәуліктік, апталық және 

қыстық, жаздық, көктемдік, күздік, жылдық болып анықталады. Пайдалану 

орнына байланысты тұтынушылар, қосалқы станция, станция, станция 

графиктері болып бөлінеді. 

 

2.2 Тұтынушылардың тәуліктік жүктемесінің графигі 
 

Жүктеме графиктері пайдалану және типтік болып бөлінеді. Пайдалану 

графигі өздігінен жазатын (самописцы) немесе әрбір сағат сайын тіркеп және 

бекітіп отыратын құралдар арқылы тұрғызылады.  

Бірінші жағдайда график үзіліссіз күрделі қисық сызық ретінде, ал 

екінші жағдайда өлшелінген нүктелерді бір-бірімен қосатын сынық 

сызықтармен көрсетіледі (2.1 сурет). Егерде өлшенетін уақыт аралығы аз 

болса, онда жүктемелердің тербелісінің графигі дәл болады. Сірә, координат 

өсімен және сындырылған сызық арасындағы шектелген аудан (көлем), 

электр энергиялық тәуліктің санын көрсетуі тиіс (кВт.сағ.). 

Көрсетілген графиктерді пайдалану ыңғайсыз (қолайсыз), сондықтан 

оларды сатылы түрге айналдырады. Бұл жағдайда екі өлшенген уақыттың 

арасындағы жүктеме тұрақты деп есептелінеді (2.2 сурет). Сатылы түрде 

пайдаланылатын тәуліктік графиктік нүктемелерді бір-бірімен қосатын 



сынық сызықты графикпен салыстырғандағы артықшылығы, оның 

қарапайымдылығы және электр энергиясының санын есептеу жеңіл.  

Бір жылдық (жылдық) графикті тұрғызу үшін 365 тәуліктегі 

графиктерді тұрғызу міндетті емес. Ол үшін мезгіліне байланысты сол 

мезгілдерге тән екі тәуліктік графиктерді қарастырса болады. Оның біреуі 

жұмыс графигі, ал екіншісі мейрам күндеріндегі графиктер.  

    
2.1 сурет - Нүктелерді бір-бірімен 

қосу арқылы тұрғызылған 

жүктеменің графигі 

2.2 сурет - Жүктеменің сатылы 

тәуліктік графигі 

 

2.3 – суретте бір тәулікте пайдаланылатын қуаттардың біркелкі еместігі 

көрсетілген. Өндірістік кәсіпорындарының жұмыс кезектілігіне (бір, екі, үш 

кезекті) және технологиялық процестің сипаттамаларына байланысты 

активтік қуатты пайдалану графиктері бір-бірінен қатты өзгеше.  

Анықтама әдебиеттерінде типтік графиктер салыстырмалы бірлікте 

беріледі де, олардың жүктемесі 100%-ға тең деп алынып сатылы диаграмма 

ретінде көрсетіледі. Қалған сатыдағы жүктеме графиктері тәуліктің сол 

уақыттағы салыстырмалы мәнін көрсетеді (2.4, а-сурет). 

 

,P
100

%n
Р maxсм   

(2.1) 

 

мұнда %n  - типтік графиктің ординатасына сәйкесті сатысы. % . 2.4,б. 

Бұндай жүктеме графигі Рмахқ=20 МВт-ты болғанда 2.4,б – суретінде 

көрсетілген.  

Рмах – болашаққа жобалағанда және графикті атаулы бірлікте тұрғызу 

үшін тұтынушылардың белгіленген қуаты анық болуы керек, ол номиналды 

қуаттың қосындысы деп есептелінеді. 

Активтік жүктеме үшін: 

 
.РР ном.белг   (2.2) 



 

Сол мезгілде қосалқы станцияның шинасына қосылған жүктемелердің 

қуаты келесі өрнекпен анықталады: 
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(2.3) 

 

 мұнда 
ж.ортам.орта    - электр қондырғыларының тұтынушыларына және 

жергілікті желілердің номиналды жүктеме мезгіліндегі орта ПӘК-і (КПД). 

 

 
а – тұрғын үйлерді жарықтандыру; б - көшелерді жарықтандыру;  

в – халқы 250 мыңға дейінгі қаланың жалпы пайдалануы;  

г – бір кезекті өндіріс кәсіпорны; д - екі кезекті өндіріс кәсіпорны; 

 е – үш кезекті өндіріс кәсіпорны; ----------қысқы тәуліктер; - - - жазғы тәуліктер. 

 

2.3 сурет - Әртүрлі тұтынушылардың активтік қуатты пайдаланудың 

тәуліктік графигі. 

 
 

а) типтік график, б) атаулы бірліктегі график. 

 

2.4 сурет - Тәуліктік графикті типтік графикке сәйкесті тұрғызу 



Расында тұтынушылардың жүктемелерінің қуаты белгіленген қуаттан 

әдетте кем (кіші). Бұл жағдай бір уақыттылық (Коу) және жүктемелік (Кж) 

коэффициентерімен ескеріледі. Сонда тұтынушылардың максималды 

жүктемесі келесі өрнектеп анықталады: 
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(2.4) 

 

мұнда: Ксур- қарастырылған тұтынушылар тобының сұраныс 

коэффициенті.  

Активтік жүктемесінің графигіне басқа да, реактивтік жүктеменің 

графигін пайдаланды. Реактивтік жүктеменің графигі де ордината өсіне 

сатылы түрде көрсетіледі; %. Оны келесі өрнекпен анықтауға болады: 

 

,tgPQ maxmaxmax   (2.5) 

 

мұнда maxcos,tg  - ның мәніне сәйкесті анықталады. 

Ал maxcos - ның мәні тұтынушылардың бастапқы көрсеткіштерінің 

біреуі ретінде беріледі.  

 

Активтік және реактивтік жүктемелердің белгілі графиктерін 

пайдалана отырып, толық қуаттың графигін тұрғызуға болады. Толық 

қуаттың сатылы графикке байланысты мәні келесі өрнекпен анықталады: 

 

,QPS 2

i

2

ii   (2.6) 

 

мұнда iP  және iQi  - лық сатыдағы активтік және реактивтік 

жүктемелердің атаулы бірлікпен көрсетілген мәндері. 

 

2.3 Қосалқы станциялардың, станциялардың және энергетикалық 

жүйелердің жүктемелерінің тәуліктік графигі 

 

Қосалқы станциялардың, станциялардың және энергетикалық 

жүйелердің тәуліктік жүктеме графиктері тұтынушылардың тәуліктік 

графиктерінен өзгеше. Себебі, қосалқы станциялардың және станциялардың 

жүктеме тәуліктік графигін тұрғызғанда электр желісінің әрбір үзбесіндегі, 

электр берілісі желісіндегі және трансформаторлардағы қуаттың 

шығындарын есептеу қажет. Сонымен қатар, станциялардың өзіндік 

мұқтаждығына керекті қуатты ескеру қажет.  

Қосалқы станциялардың жүктемелерінің әрбір сатысындағы 

графиктерінің қосынды шығындары келесі өрнекпен анықталады: 
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мұнда iS  - электр желінің, i - элементтіндегі жүктеме 

Ол қарастырылып отырған жүктеме сатысының қосынды графигіне 

тең: 

max.iS -анықталған жүктеме элементтері (электр желілері, 

трансформаторлар) айнымалы шығынның максималды мәні. 

Айнымалы шығын жүктеменің кез келген толық қуатына сәйкесті 

максималды шығын арқылы есептелінеді. Айнымалы шығынды максималды 

толық қуат арқылы % түрінде көрсетілген келесі өрнекпен анықтауға болады: 
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Жүктеменің графигін тұрғызғанда қуат коэффициентінің тәулік 

бойындағы өзгерілуі ескерілмейді. Бұл жағдайда жүктеменің толық 

қуатының )кВт(S орнына, жүктеменің активтік қуатын )кВт(Р  ескеруге 

болады. Электрлік желілердегі шығындардың %Рмах  мәнін 

трансформаторлардың араларындағы шығындарға сәйкесті алуға болады (2.1 

кесте). 

Аудандық қосалқы станциялардың жүктемелерінің тәуліктік графигі 

мысал ретінде 2.5 суретте көрсетілген.  

 

 
 

2.5 сурет – Аудандық қосалқы станциялардың жүктемелерінің тәуліктік 

графигі 



Электр станцияның генераторларының жүктемелерінің қортынды 

графигі тұтынушылар жүктемесінің графигімен электрлік желідегі 

шығындардың қосындысы ретінде алынады. Сонымен қатар өзіндік 

мұқтаждыққа керекті электр энергияның қосымша шығынын да есептеу 

керек. Өзіндік мұқтаждыққа керекті электр энергияның шығыны жағар 

отынның түріне байланысты. Ол электр станцияның генераторларының 

белгіленген қуатынан % - ретінде алынады (2.2 кесте). 

 

 2.1 кесте – Электрлік желілердің станцияларына байланысты %Рмах  

мәні 
Электрлік желілердің сипаттамалары 

 
%Рмах  

1000В-ке дейінгі коммуналды және ауыл 

шаруашылығындағы желілер 

3-5 

Кернеуі 1000 В-тан жоғары өндірістік желілер 5-7 

Кернеуі 1000 В-тан жоғары коммуналды және 

ауыл шаруашылығындағы желі 

6-8 

Энергетикалық жүйенің аудандық желілері 8-10 

 

Электр станцияның максималды қуатынан өзіндік мұқтаждыққа 

керекті электрлік қуат келесі өрнекпен анықталады: 
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Электр станцияның жүктемелерінің тербелісі айтарлықтай болғанда, 

өзіндік мұқтаждыққа электр энергияны пайдалану айнымалы болады. Бұл 

жағдайда өзіндік мұқтаждыққа керекті қуатты келесі өрнекпен анықтауға 

болады: 
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мұнда iР  - станцияның шинасынан берілетін қуат;  

белгР  - станция генераторларының белгіленген (қорытынды) қуаты; 

 мах.м.озР  - өзіндік мұқтаждыққа керекті максималды шығын: 0,4 және 0,6 

коэффициенттері өзіндік мұқтаждыққа керекті қуаттың шамамен алынған 

тұрақты және айнымалы бөлшектері. 

 

 

 

 

 

 



 2.2 кесте - Әртүрлі электр станциялардың өзіндік мұқтаждыққа 

пайдаланылатын қуаттары 
Электр станциялардың түрлері  Өзіндік мұқтаждыққа керекті 

қуаттың шығыны, % 

Жылу электр орталығы, тозаңдатылған көмірмен жұмыс 

істейді. 

Конденсациялық бу трубиналық электрстанция, 

тозаңдатылған көмірмен жұмыс істейді. 

Сұйық отынмен немесе газбен жұмыс істейтін 

электрстанциялар. 

Қуаты орташа су электрстанциялары 

Қуаты кішігірім станциялар, кесек көмірмен жұмыс 

істейді (механикалық торлары бар). 

Қуатты су электрстанциялары. 

8-12 

 

6-8 

 

3-5 

 

1-2 

 

5-7 

0,4-1 

 

Бұндай  жағдайда энергетикалық жүйенің активтік жүктемелерінің 

графигі келесі түрде болуы мүмкін (2.6 сурет). 

ЖЭО энергетикалық жүйемен байланыстыратын 

трансформаторлардың жүктемелерінің графигі 2.7 суретте берілген.  

Керекті графикті табу үшін генераторлардың жүктемелерінің 

графигінен (Рг), жергілікті тұтынушылардың жүктемелерін және өзіндік 

мұқтаждыққа кеткен электр энергияның шығынын Рөз.мұқ алу керек. 

 

 
 

2.6 сурет – Энергетикалық жүйенің активтік жүктемелерінің графигі 

 

2.4 Энергетикалық жүйенің станцияларының өзаралық 

жүктемелерін бөлу 

 



Энергетикалық жүйенің топтық режимдік тобы, электр энергияны 

өндіретін және тұтынушыларды энергиямен қамтамасыздандыратын жалпы 

жоспарға сәйкесті ай сайын энергетикалық жүйенің жүктемелерінің тәуліктік 

графигін жасайды. Одан кейін келесі факторларды ескере отырып, әрбір 

жұмыс күнін анықтап отырады: 

1) Өткен аптаның сол қарастырылған күнге жүктемесінің графигі.  

Себебі олардың айырмашылығы болуы мүмкін. 

2) Бір аптада жүктеменің өсуі (көбеюі). 

3) Ауа-райының болжамы, себебі темпертура және бұл жүктеменің 

мөлшеріне әсерін тигізеді. 

4) Айдың күні, себебі айдың аяғында жүктеменің мөлшері өсуі мүмкін. 

Келесі жұмыс күніне жүктемелердің тәуліктік графиктері біржола 

анықталғаннан кейін, режим анықталған жүктемені энергетикалық жүйенің 

станцияларының өзарасына бөлінеді.  

Бұл жағдайда келесі мәселелер ескерілуі керек: 

1) Тұтынушыларды керекті электр қуатымен қамтамассыздандыру. 

2) Электр энергияны өндіргенде, отынның ең аз шығынының болуы. 

3) Энергетикалық жүйенің құрамында істейтін электр 

станцияларындағы байланыс күштік трансформаторлардың 

(автотрансформаторлардың) жүктемесін анықтау керек (2.7 сурет). 

 

 
2.7 сурет – Жылу электр орталығының байланыс күштік 

трансформаторларының активтиік жүктемелерінің тәуліктік графигі 

 

Электр станциялардың өзарасында жүктемелері ұтымды болу олардың 

параллельдік режиммен жұмыс істеу нәтижесінде болады. Бұл жағдайда 

энергетикалық жүйенің ең бір үлкен жетістігі болып есептелінеді. 2.8 суретте 

энергетикалық жүйедегі әр түрлі электр станциялардың өзарасындағы 

жүктемелерінің бөлінуі келтірілген. 

2.8, б – суретіндегі 1-графигі базалық бөлігі деп аталады. Бұл 1-

графигімен мәжбүрлі графикті жүктемелері бар электр станциялар жұмыс 

істейді. Олар: су электр станциялары (су тасқыны мезгілінде), атом электр 

станциялары, су электр станциялары (су ағысын реттейтін бассейні жоқ), 

жылу электр орталығы (электр жүктемелерінің графигі жылу жүктемесінің 

графигімен анықталады). 



2.8, б-суретіндегі жылу электр орталығы (ЖЭО) жұмыс істей алады. 

Бұл жағдайда тұтынушылардың жылу энергиясын пайдалану жүктеме 

графигімен жұмыс істейді.  

 

 
 

2.8 сурет - Энергетикалық жүйедегі әртүрлі электр станциялардың 

өзарасындағы жүктемелерді бөлу 

 

2.8, б - 4,5-графиктерінде тәулікте реттелініп отыратын су қоймасы бар 

су электр станциялары жұмыс істейді (графиктің шың бөлігі).  

3-графикте шағын немесе орташа қуатты конденсациялық режимде 

жұмыс істейтін станциялар жұмыс істейді. Бұл жағдайда жүктемелер тек 

қана станция араларында емес, сонымен қатар станциялардың 

агрегаттарының арасында бөлінеді. Бұндағы талап жүйедегі энергияны 

өндірудегі отынның шығынының аз болуы.  

Графиктің шың бөлігінде (пиковакя часть графика) жұмыс істейтін су 

қоймасының сыйымдылығы шектелген су электр станциялары графиктің 

базалық бөлігіне көше алады. Бұл жағдайда су электр станциясы толық 

жүктемемен тәулік бойы жұмыс істейтін болады. 

 

2.5 Жүктеменің жылдық ұзақтық графигі. 

 

Бұл қондырғының жыл бойына әртүрлі жүктемелермен қанша уақыт 

жұмыс істегендігін көрсетеді [11]. Белгілі масштаппен ордината өсіне 

жүктемені, ал абсциса өсіне жылдық сағаттарды (0-ден 8760-қа дейін) 

орналастырады. Графикте жүктемелер maxP - бастап minP дейін төмендетілген 

тәртіппен көрсетіледі (2.9 сурет). 

Жүктеменің жылдық ұзақтық графигін белгілі тәуліктік графиктердің 

негізінде тұрғызады. 2.9 суретінде жүктемелердің қыстық (183 күн) және 

жаздық (182 күн) тәуліктік графиктерін тұрғызу әдісі көрсетілген [12]. 

Жүктеменің жылдық ұзақтық графигін келесі жағдайда пайдаланады: 

- қондырғылардың технико-экономикалық көрсеткіштерін есептегенде; 

- электр энергияның шығынын есептегенде; 

- жабдықтарды пайдалануды бағалағанда; 

- тағы да көптеген өндіріске керекті жағдайларды қарастырғанда. 



Жүктеменің жылдық ұзақтық графигінің тұрғызылу тәртібі келесідей. 

Белгілі мезгіліне (қыс, жаз) байланысты, олардың тәуліктік графиктерін 

сызбаның абцисса өсіне біріне-бірін жалғастырып көлденең орналастырады 

(2.10 сурет). Абцисса өсіне бір жылдық уақытты тең масштабпен 

орналастырады, 24 сағат  

365 күн=8760 сағат. Бұл жағдайда ауа-райына байланысты қыстық 

және жаздық тәуліктік графикті анықтау керек. Мысалы, қыстық график 215 

күндік болса, сонда жаздық график 150 күн деп есептелінеді. Ордината 

өсінде тәуліктік графикті бір-бірімен тең бірнеше бөлікке бөледі, содан кейін 

абсцисса өсіне параллель сызықты жүргізеді.  

Айталық, жылдық максималды жүктемеге (1200 кВт) сәйкесті нүктеден 

абсцисса өсіне параллельді жүргізілген сызық, тек қана графикті а-б 

бөлігінде қиып өтеді (2.10 сурет). Оның ұзақтығы 3 сағат, демек 215 қыстың 

күні қондырғы күн сайын 3 сағаттан жүктелінеді. Яғни, жүктеменің мөлшері 

1200 кВт, ал уақыты 215 күн х 3 сағат=645 cағат жылына. 

Алынған санды жылдық ұзақтық графигіне (2.10.в сурет) 

орналастырады, АВ бөлігі. Сонымен, жылдық ұзақтық графиктің бірінші 

сатысы анықталады. Енді жүктемесі 1000 кВт нүктеден абсцисса өсіне 

параллельді сызықты жүргізсек, ол сызық қыстық графиктің в-г және д-г 

бөліктерін қиып – өтеді, уақыты 4 сағат, ал жаздық графиктің бөлігі ж-з (2.10 

б-суреті) уақыты 2 сағат. 

Жүктеменің қуаты 1000 кВт болғанда (одан кем болмағанда) жылдық 

сағаттың жалпы саны келесідей болады: 

 

(4,215)+(2·150)=1160 сағат. 

 

Табылған сағаттардың сандарын жылдық ұзақтық графигінің 

координатасының басынан бастап орналастырамыз. Сонда, жүктеменің 

жылдық ұзақтық графигінің екінші сатысын табамыз (G-K). Осындай әдіспен 

жылдық ұзақтық графигінің қалған сатылары табылады. 

Бір белгілі масштапта алынған жылдық ұзақтық графиктің ауданы, сол 

жылда пайдаланған электр энергияның көлеміне сәйкесті келеді, (Ажыл) 

арқылы қондырғының жүктемесінің жылдық орташа мәнін келесі өрнекпен 

табуға болады: 

 

8760

A
P жыл

орт.жыл  , 
(2.12) 

 

 

мұнда 8760- бір жылдағы сағат саны;  

жылА - бір жылда пайдаланған электр энергияның мөлшері, кВт∙сағат. 



 

 
2.9 сурет – Жүктеменің жылдық ұзақтық графигі 

 
 

2.10 сурет - Активтік жүктеменің жылдық ұзақтық графигін тұрғызу 

 

Сонымен қорытып айтқанда, жылдық ұзақтық график арқылы бір 

жылда қанша электр энергиясы өндіріледі және жүктемелермен қаншасы 

қалай пайдаланылғанын анықтауға болады. 

 

2.6 Жүктемелердің графиктері арқылы техника-экономикалық 

көрсеткіштерді анықтау 

 

Активтік жүктеменің графигінің қисық сызығымен шектелген аудан, 

қарастырылып отырған мезгілде электр қондырғымен өндірілген немесе 

пайдаланылған электр энергияның санына тең: 



 

  iiA TPW , (2.13) 

 

мұнда P - графиктің i - сатысындағы қуат;  

T - сатының ұзақтығы. 

 

Қарастырылып отырған мезгілдегі (тәулік, жыл) қондырғының орташа 

жүктемесі келесі өрнекпен анықталады: 

  

,
Т

W
P П

орт   
(2.14) 

 

 

мұнда T - қарастырылып отырған мезгілдің ұзақтығы; 

ПW - қарастырылып отырған мезгілдегі электр энергия. 

 

Қондырғылардың жұмыс істеу графиктерінің біркелкі еместік дәрежесі 

толтыру коэффициентімен бағаланады: 
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(2.15) 

 

Жүктеме графиктің толтыру коэффициенті, қарастырылған мерзімдегі 

(тәуліктік, жыл) қондырғымен электр энергияның өндірілуінен, 

пайдаланылуының қанша рет кем екендігін көрсетеді. Бұл мезгілде 

қондырғының жүктемесі максималды болуы керек деп есептелінеді. Шамасы, 

график бір қалыпты болса, онда толтыру коэффициентінің мәне 1-ге жақын 

болады. 

Қондырғылардың жүктемелерінің графигін сипаттау үшін максималды 

жүктеменің шартты ұзақтығын пайдаланып шешуге болады: 
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(2.16) 

 

 

Бұл мөлшер (өрнек), қарастырылып отырған уақытта T  (әдетте 1 жыл) 

қондырғы электр энергияның шынында керекті санын өндіру үшін қанша 

сағат жұмыс істеу керектігін көрсетеді. Бұл мезгілде қондырғының 

максималды жүктемесі өзгермейді деп есептелінеді. 

Сонымен қатар, өндірісте белгіленген қуатты пайдалану коэффициенті 

қолданылады: 
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(2.17) 

 



немесе белгіленген қуаттың пайдалану ұзақтығын қолданады: 

 

.ТК
Р

W
Т т
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(2.18) 

 

 

Келтірілген өрнектегі белгР -деп барлық агрегаттардың белгіленген 

қуаттарының қосындысы екенін түсінуіміз керек: резервтік қуаттарда 

қосылады. 

Агрегаттардың белгіленген қуаттарын пайдалануды, пайдалану 

коэффициенті ПК - сипаттайды. 

Сірә, 1ПК , ал TТбелг  . Егерде maxPРбелг   ара қатынасын (байланысын) 

ескерсек, онда тП КК   болатындығын байқаймыз. 

Энергетикалық жүйедегі электр станциялардың белгіленген қуатты 

пайдалану ұзақтығы шамамен жылына 5000 сағатты құрайды. 
 

3 Дәріс №3. Электр станциялардың және қосалқы станциялардың 

электрлiк сұлбалары 

 

Дәрістің мазмұны: электр станцияларының және қосалқы 

станциялардың жалғану сұлбалары. 

 

Дәрістің мақсаты: құрылымдық сұлба нұсқауларын тұрғызуды және 

оларды технико-экономикалық салыстыруды меңгеру.  

 

 3.1 Жалпы мәлiметтер 

 Бұл тарауда электр сұлбаларының тек қана негiзгi түрлерi қарас-

тырылады. Себебi станциялар мен қосалқы станциялардың электр сұлбалары 

және олардың тарату құрылғылары туралы толық мәлiмет «Электр 

станцияларының және қосалқы станциялардың тарату құрылғылары» пәнiнен 

берiледi. 

 Электр сұлбаларына қойылатын талаптар жұмыста сенiмдiлiгi 

үнемдiлiгi жұмыс жағдайының өзгеруiне байланысты сұлбалардың өзгеруiне 

ыңғайлығы пайдалану қауiпсiздiгi ұлғайту мүмкiндiгi экологиялық 

тазалығы. 

 Электр қондырғыларының сұлбалары негiзгi екi топқа бөлiнедi 2, 23, 

24 1. Бас сұлбалар немесе бiрiншi тiзбек. 2. Екiншi тiзбек. 

  Электр қосылыстарының сұлбасын бiр тiзбектi және үш  тiзбектi электр 

желiсi арқылы атқаруға болады. 

 Бiр тiзбектi сұлбада тек бiр фазалық қосылыс шартты түрде көрсетiледi, 

мұның өзi сұлбаны қарапайым, әрi көрнектi ете түседi. Үш тiзбектi сұлбаны 

барлық үш фазаға жасайды. 



 Бiр тiзбектi желiде электр қосылыстарының оперативтiк сұлбалары 

жасалады да, мұны станцияның жұмыс режимiн дұрыс жүргiзу үшiн 

қолданылады, 3.1 сурет. 

 

 
3.1 сурет - Сұлба түрлерi 110/10 кВ қосалқы станция 

 

3.2 Электр станциялары және қосалқы станцияларының 

құрылымдық сұлбалары  

 

3.2 суретінде ЖЭО-ның құрылымдық сұлбасының кейбір нұсқаулары 

көрсетілген. ГТҚ қосылатын генератор саны 6-10 кВ жүктемесіне 

байланысты. 3.2,а суретінде екі генератор ГТҚ-на қосылған, ал біреуі қуатты 

ол шарт бойынша жоғарғы кернеу тарату құрылғысына (ЖТ ТҚ) қосылған. 

Осы ТҚ-ға жалғанған 110-220 кВ желі энергожүйемен байланыс орнатады.  



Егер ЖЭО қасында энергосыйымдылықты өндіріс болса, ол 35-110 кВ 

ӘЖ арқылы қректенеді. Мұндай жағдайда ЖЭО 3.2, б суреттегідей орта 

кернеу тарату құрылғысы (ОК ТҚ) қарастырылады.  

 
 

3.2 сурет – ЖЭО құрылымдық сұлбалар нұсқаулары  

 

6-10 кВ шиналардың аз жүктемелерінде генератормен жоғарылатқыш 

трансформаторлы блок түрінде жалғау тиімді болып табылады. Қазіргі 

қуатты ЖЭО блок қосылысы түрінде келеді (3.2, в сурет).  

3.3 суретінде станцияның құрылымдық сұлбасы электр энергияны 

жоғары кернеумен тарату құндылығымен көрсетілген. Бұл КЭС, СЭС және 

АЭС-лары сияқты қуатты станциялар. 

 

 
 

3.3 сурет – КЭС, СЭС, АЭС құрылымдық сұлбалары  

 

Құрылымдық сұлбаны анықтағаннан кейін, соңғы бір сызықты электр 

қосылыстың бас сұлбасын көрсететін, электр қондырғы сұлбасын көрсетеді.  

 

3.3 ЖЭО-дағы байланыс трансформаторының саны мен қуатын 

таңдау  

 

Байланыс трансформаторлары өзіндік мұқтаждық жүктемесін және 

генератор кернеуіндегі тарату қүрылғылардың минималды жүктеме 

периодындағы жүктемелерін ескермегендегі генератор өндірген барлық 

активті және реактивті қуаттың бәрін энергожүйеге берілуін қамтамаыз етуі 

қажет. трансформатор арқылы берілетін қуат, әртүрлі мәндерді генератор 

cos -ін, тұтынушыларды және жүктемелерді ескере отырып анықталады.  



   ,)QQQ()РPP(S 2

н.снr
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н.снrесеп
   (3.1) 

 

мұнда  ,Pr
  rQ - жинақ шиналарына қосылған генератордың қосынды 

активті және реактивті қуаттары;  

нP , 
нQ  - ГТҚ-ның активті және реактивті жүктемесі;  

н.cP , 
н.сQ  - өзіндік мұқтаждықтың активті және реактивті жүктемесі.  

Белгілі максималды жүктемеде байланыс трансформаторының қуаты 

анықталады. Екі трансформаторды орнатқан кезде: 
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мұнда 
ПК  - трансформатордың асқын жүктелуіне рұқсат коэффициенті.  

 

3.4 КЭС, СЭС, АЭС-ның трансформаторының қуаты және санын 

таңдау  

 

Егер энергоблоктан тек қана өзіндік мұқтаждық жүктемесі қоректенсе 

блок трансформаторының қуаты мынаған тең:  

 

.)QQ()PР(S 2
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н.сrесеп     (3.3) 

 

Автотрансформатор қуаты жоғарғы және орта кернеулі тарату 

құрылғылары арасында максималды қуат ағыны бойынша таңдалынады. 

Автотрансформатор арасындағы қуат ағыны мына өрнекпен анықталады:  
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мұнда 
rР , 

rQ  - генератордың активті және реактивті қуаттары; 

н.сн.с QP   - өзіндік мұқтаждықтың активті және реактивті жүктемесі; 

C,C QP  - ӨМ шинасындағы активті және реактивті жүктемесі.  

 

Есептік қуат үш режимге есептелінеді: максималды, минималды ӨМ 

жүктемесі және ӨМ шинасына жалғанған энергоблокты тұтынушылардың 

жүктемесі кезінде ажыратылған режимдер. Ең үлкен есептік қуат бойынша 

рұқсат етілетін асқын жүктемесімен автотрансформатордың номиналды 

қуаты таңдалынады. 

 

 

 

 



3.5 Құрылымдық сұлбаларды технико-экономикалық таңдау 

 

Сұлбалардың экономикалық мақсаттылығы минималды келтірілген 

шығындармен анықталады: 

 

,УИКрЗ н       (3.5) 

 

мұнда К  - электр қондырғы ғимаратының қаржысы, мың теңге; 

нр  - 0,12 экономикалық тиімділіктің нормативті коэффициенті; 

И  - жылдық қолданыс шығыны (издержки), мың теңге/жыл; 

У  - электр энергия берілмеу шығыны, мың теңге/жыл.  

Есептік шығындардың екінші құраушысы – жылдық қорғаныс 

шығындары мына формуламен анықталады: 
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      (3.6) 

 

мұнда 
oa p,p  - күту мен амортизация қалдықтары, %;  

W  - электр энергия шығыны, кВт∙с; 

  - 1 кВт∙с электр энергия шығын құны.  

 

 4 Дәріс №4. Электр қондырғылардағы бейтараптамаларының 

жұмыс режимдері 

 

Дәрістің мазмұны: электр қондырғыларының бейтараптамаларын 

жерлендіру әдісі және оқшауламаланған  бейтараптама тораптары бойынша 

жіктелуі. 

 

Дәрістің мақсаты: жерлендірілмеген  бейтараптамалы электр 

қондырғылардың жұмыс режимінің ерекшіліктерін меңгеру. 

 

4.1 Жалпы мағлұматтар 

 

Бейтараптама – бұл генераторлардың және трансформатордың  фазалық 

орамының жұлдызша қосылған ортақ нүктесі. Бейтараптаманың жермен 

қосылу әдісі электр торабының сенімділік дәрежесін анықтайды.   

ТМД аймағында тораптардың келесідей жіктелуі қабылданған: 

жерлендірілмеген (оқшауламаланған) бейтараптамалы тораптар; резонансты-

жерлендірілген (қарымталанған) бейтараптамалы тораптар; тиімді-

жерлендірілген бейтараптамалы тораптар; тікелей жерлендірілген 

бейтарптамалы тораптар. 

 

 



4.2 Оқшауламаланған бейтараптамалы үшфазалы тораптар  

  

Оқшауламаланған бейтараптамалы жүйесінде бірфазалы жерге қысқа 

тұйықталу токтары негізінен жерге қатысты таратылған сым  

сыйымдылығымен шартталған сыйымдылық құраушыларымен анықталады, 

[кейбір жағдайларда жетілдірілмеген желі оқшауламасы арқылы жылыстау 

(утечки)  тоғы ескеріледі ].  

Кез келген бір фазаның жерге металдық қысқа тұйықталуы болғанда 

(мысалы, А фазасы) жүйеде кернеу және ток симметриясы  бүлінеді: 

бұзылған фаза деңгейі нөлге дейін төмендейді, ал бүлінбеген  фазалар  

кернеуі 3  есе артады, яғни сызықты кернеуге теңеседі. Біруақытта 

бейтараптамада  потенциялдар айырымы жерге қатысты 
U  болады бүлінген 

фаза кернеу мәніне тең, бірақ 4.1. суретінде көрсеткендей теріс таңбалы 

болады. 

 

 

 

4.1 сурет – Оқшауламаланған бейтараптамалы  тораптағы бірфазаның 

жерге тұйықталуы 

 

Сиымдылық тогы 5-10 А артық болғанда жыпылық доғаның пайда 

болуы ықтимал. Осыған байланысты, ығысу тогының рұқсатты мәні ЭҚҚЕ 

(Электр қондырғыларын құру ережелері- ПУЭ) мен нормаланады және келесі 

мәндерден аспауы  керек: 

  

Торап    кернеуі, кВ ………………….….... ………   3-6   10       15-20        35 

Жерге  тұйықталудың  сыйымдылықты  тоғы, А … 30    20         15           10 

 

Желілері темірбетонды және металл тіректі 3-20 кВ тораптарда, IC мәні 

10 А жоғары болмайды. Генератор-трансформатор блокты сұлбада генератор 

кернеуінде сиымдылықты ток 5 А ден аспауы керек. 

Жерлендірілмеген бейтараптамалы тораптарда арнайы оқшаулама 

бақылайтын сигналды құрылғыларды  қарастырады, олар торапқа НТМИ 

типті кернеу өлшеуіш трансформаторы арқылы немесе 4.2 суретінде 

көрсетілгендей ЗНОМ типті бірфазалы бір топтық трансформаторлары 

арқылы қосылады . 



Өлшеуіш трансформаторларының екіншілік орамалары сұлба бойынша: 

(I) – жұлдызша, екіншісі (II) – ажыратылған ұшбұрышша жалғанады. I орама 

барлық кернеу  фазаларын өлшей алады, II орама барлық кернеу фазаның 

геометриялық қосындысын бақылау үшін қолданылады. 

 

 
4.2 сурет – Оқшауламаланған бейтараптамалы тораптағы оқшауламаны 

бақылау сұлбасы 

 

Қалыпты режимде орамалар қысқышында II кернеу нөлге тең. 

Тораптағы біріншілік кернеудегі бір фазаның металды жерге тұйықталуы 

орамалар қысқышында II, екі бүлінбеген фазалар кернеуінің геометриялық  

қосындысына тең кернеу пайда болады. Кернеу релесі орамға қосылғанда II, 

сәйкесті түзетуден кейін біріншілік тораптың оқшаулама бүлінуіне әсер етеді 

және  сигналдық құрылғыны іске қосады (қоңырау, табло). 

Қызметкер (персонал) теңсіздік кернеуін вольтметрлермен 
1V  және 2V  

бақылай алады. ТҚЖЕ (Техникалық қажетке жарату ережелері -ПТЭ) сәйкес 

жерлендірілген фазалы тораптың шекті жұмыс ұзақтығы екі сағаттан  аспауы 

керек.  

  

  4.3 Резонансты-жерленген (қарымталанған) бейтараптамалы  үш  

фазалы  тораптар 

  
3-35 кВ торапта жерге тұйықталу тогын азайту үшін норманы 

қанағаттандыру үшін бейтараптаманы доғасөндіргіш реакторлар арқылы 

жерлендіру қолданылады. 

Қалыпты жұмыс режимінде реактор арқылы өтетін ток нөлге тең. Бір 

фазаның жерге толық тұйықталу кезінде доғасөндіргіш реактор фазалық 

кернеуде болады және тұйықталу орны арқылы 4.3 суретте көрсетілгендей 

жерге сыйымдылықты токпен қатар IС реактордың индуктивті тогы IL, ағады.. 

Индуктивті және сыйымдылықты токтар бір бірінен фаза бойынша 180˚ 

бұрышқа айырылса, жерге тұйықталу орнында олар бірін-бірі қарымталайды. 

Егер IC = IL  (резонанс) болса, жерге тұйықталу орнында ток ақпайды. Осыған 

орай бүліну орныныда доға және оған қатысты қауіптің барлығы бірдей 

болмайды.  



 
4.3 сурет - Қарымталанған бейтараптамалы үшфазалы торап 

 

Доғасөндіргіш реакторлардың қосынды қуаты торап үшін келесі 

өрнекпен анықталады: 

 

,UInQ фC       (4.1) 

мұнда n – торап дамуын ескеретін коэффициент; болжаулы түрде 

қабылдауға  болады  n= 1,25; 

IC – жерге  тұйықталудың  толық тогы, А; 

UФ – тораптың фазалық  кернеуі, кВ; 

Q - есептік мәні бойынша каталогта  талап  етілетін номиналды  қуатқа 

реакторлар таңдалады.  

Неғұрлым кеңінен таралған РЗДСОМ типті, қуаты 1520 кВА дейін 

кернеуі 35 кВ дейін реттеу аймағы 1:2, реактордың құрылғысы 4.4 а суретте  

көрсетілген. Реакторлар маймен салқындатылады. 

РЗДПОМ  реакторларында неғұрлым тура, жұмсақ және автоматы  

түрде қарымтаманы бағыттауға болады, индуктивтілігі өзекшедегі магнитті 

емес ойығы өзгерісімен өзгереді, бұл 4.4 суретінде көрсетілген, немесе болат 

магнит өткізгіштің тұрақты ток көзінен  магниттелу жолымен көрсетілген. 

 
а) РЗДСОМ типі; б) РДЗПОМ типі. 

 

4.4 сурет - Доғасөндіргіш  реакторлардың  құрылғысы 

 



Толық қарымталанбаған икемдеудің кемшілігі жерге тұйықталуда 

бейтараптама ығысуы көп болады, соның салдарынан торапта асқын кернеу 

болуы мүмкін, ол торапқа жақындап қалған доға қауіптілігінен кем емес 

қауіп туғызады. 

Асқын қарымталауды жөндеудің дұрыс жақтары жерге тұйықталу 

болған кезде бейтараптама ығысуы фазалық кернеу шамасынан аспайды. 

Сөндіргіш орауышты икемдеудің бұл түрі қазір негізгілердің бірі болып 

ұсынылуда. 

Неғұрлым анығырақ зерттеулер көрсеткендей, дұрыс икемдеуді көбірек 

бейтараптама ығысуы көзқарасымен қарағанда екеуіде бірдей болып 

табалады, бейтараптама ығысуы толық қарымталанбаса болаттың қанығуына 

әкеледі және де фазалық кернеу шегімен шектеледі. 

  

4.4 Тиімді-жерлендірілген бейтараптамалы  үшфазалық  тораптар 

  
Бір фазаның жерге тұйықталу кезінде жер арқылы қысқатұйықталу 

контуры және фаза ЭҚК бар аз  кедергілі бейтараптама көзі пайда (4.5 сурет) 

болады. Үлкен токтар ағатын ҚТ режимі пайда болады және желі  релелік 

қорғаныспен ажыратылатын болады. Алайда кернеуі 110 кВ  және  одан 

жоғары электр торабында бірфазалы бүлінудің маңызды  бөлігі өзі қалпына 

келетін торапқа  жатады. Мұндай жағдайда қайта қосылу  автомат 

құрылғысы (АҚҚ- АПВ) тиімді, ол релелік қорғаныстан кейін іске қосылып, 

тұтынушылардың  қорегін қалпына келтіреді. Үлкен мәнді ҚТ тогын  жерге 

жіберу және күрделі инженерлік ғимараттан тұратын жерлендіру контуры 

қымбатқа  түсетін  болады. Трансформатордың көп  мөлшерлі 

жерлендірілген бейтараптамасында және де автотрансформаторлы 

тораптарда бірфазалы ҚТ тогы үшфазалы ҚТ ток мәнінен аcып  түседі. 

 

 
 

4.5 сурет - Тиімді-жерлендірілген бейтараптамалы  үшфазалы  торап 

 

Бірфазалы ҚТ тогын азайту үшін бейтараптамалардың бірнешеуін 

жермен қосудан бөледі (разземление) және транформатор бейтарабына  

қосылатын ток шектегіш кедергілерді қолданады. 



4.5 Тікелей жерлендірілген  бейтараптамалы  торап 

  

Мұндай тораптар кернеуі 1 кВ-қа дейін кернеуде үшфазалы және 

бірфазалы жүктемені біруақытта қоректендіру үшін қолданылады және 4.6 

суретінде көрсетілгендей фазалық  кернеуге қосылады. Бір  фазалы жүктеме  

кезінде нөлдік өткізгіштік  қолданады. Бұл өткізгіштік нөлдеуді орындау 

үшін және оның қызметін атқару үшін керек, яғни оған аладын-ала 

электрқондырғылардың кернеусіз металл бөліктерін қосады. Корпуста 

нөлдеу жоқ болса (4.6 суретіндегі екінші қозғалтқыш) оқшауламаның бүлінуі 

корпуста қауіпті потенциял туғызады.  

 

 
 

4.6 сурет - Тікелей жерлендірілген бейтараптамалы үшфазалы  торап 

 

 Нөлдік өткізгіштіктің бүтіндігін қадағалау қажет, өйткені оның 

кездейсоқ үзілуі фазалар бойынша кернеудің қиғаштануын (жүктелген 

фазаларда кемиді және жүктелмеген фазаларда артады)  туғызады.  
 

5 Дәріс №5. Автотрансформаторлардың жұмыс режимдері  

  

Дәрістің мазмұны: автотрансформатордың жұмыс режимінің 

ерекшеліктері.  

Дәрістің мақсаты: автотрансформатордың жұмыс режимін меңгеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Автотрансформатор режимдерінің ерекшеліктері 

  

а,б – автотрансформаторлық режимдер; в,г -  трансформаторлық режимдер;  

д,е – құрама режимдер. 

 

5.1 сурет - Әртүрлі режимде автотрансформатор орамасында токтың 

таралуы 

 

Автотрансформаторлар үш орамды  болып  орындалады, тіпті  ЖК 

және ОК -лері электрлік байланыста, ал ТК  орамы - магнитті байланыста 

болады. Үш орамы және ЖК мен ОК  орамдары  арасында  гальваникалық 

байланысы  болса 5.1 суретінде көрсетілгендей  әртүрлі  жұмыс  режимі  

болуы  мүмкін .  

Автотрансформаторлы режимдерде қуатты Sном ЖК орамынан ОК 

орамына немесе керісінше беру мүмкін. Екі режимде де жалпы орамы 

бойынша ток айырымы болады  IО –IЖ = kұтым∙IО, сол себепті  тізбектей және 

жалпы орамдар типтік қуат бойынша жүктеледі, ол рұқсатты болып  

табылады. 

Трансформаторлық  режимде қуаттың ТК орамынан ОК немесе  ЖК  

орамына берілуі мүмкін, ТК орамын Sтип. артық жүктеуге болмайды. ТК-ЖК 

немесеТК-ОК режимдерінің рұқсатты шарттары келесі өрнекке тең  болады 

.SkSS номвыктипH   Егер Sтип  К-ден ОК  трансформациясы болса , онда  

жалпы  орам осындай  қуатпен жүктелген болады және қуаттың  ЖК-ден ОК-

ге қосымша берілуі мүмкіндігі жоқ, алайда  тізбектелген  орама  

жүктелмеген. 

Трансформаторлық  режимде Sтип қуаттың  ТК-ден ЖК орамына берілуі  

болса, жалпы  және  тізбектелген  орама   толығымен   жүктелмеген  болады. 



Басқа да құрама режимдер болуы мүмкін: ОК орамынан ТК және ЖК 

орамына қуат берілуі мүмкін немесе төмендетілген  режимдегі  жұмыс ЖК 

орамынан ОК және ТК орамына қуат берілуі  керек.  

 

         5.2  Трансформаторлардың кернеуін реттеу 

  

Трансформаторлардың кернеуін  реттеу трансформация  коэффициентін  

өзгерту арқылы іске асырылады, яғни  орам  санын өзгерту, сол  үшін де 

оның  арнайы  тармағы қарастырылған. Тармақтарды  ауыстыру  қоздырусыз 

(ҚАҚ- ПБВ) және кернеулі (ЖҮР- РПН) іске  асырылады. Тармақтарды  

қоздырусыз ауыстыру  аз қуатты трансформаторларда  жүргізіледі.  

Жүктеме үстінде реттеу (ЖҮР)  тармақ  орамдарын  тізбекті ажыратпай 

ауыстыру арқылы  іске  асырылады. Трансформатордың  қуатымен кернеуіне 

байланысты  реттеу  ±10% дан ±16% аралығында жасалынады. Реттеу сатысы 

ЖК жағынан басталады, өйткені бұл жақтық орамдарындағы ТК 

орамдарының тогынан төмен  болады. 5.2 суретінде келтірілген резисторлы 

сұлба  кеңінен қолданыс  тапты . 

 

      

5.2 сурет -  Резисторлы ЖҮР сұлбасы 

 

Бастапқы жағдайда 0, ТР 5 -ші тармаққа жұмыс жасайды және ток Т1 

түйіспесі арқылы өтеді. 4-ші тармаққа өткен кезде алдымен тогы жоқ 

таңдаушы ТҚ2, 4-ші жағдайға ауыстырылады, содан Т1 ажыратылады, бұл 

кезде жүктеме тогы R1 және арқылы қысқа уақыттық өтеді. Содан кейін Т3 

тұйықталады, сол сәтте жүктеме тогының жартысы R1 және Т2 арқылы ал 

жартысы – R2 және Т3 арқылы өтеді, 5-4 реттеуші орам тармақтары R1 және 

R2 арқылы тұйықталып қалады және олар арқылы айналмалы ток  өтеді. Ары 

қарай  Т2 және Т4 тұйықталады, бұл кезде ток реттеуші орама бойынша  4-ші  

тармаққа барады, таңдаушы  ТҚ2, түйіспелер Т4 шықпаға 0. ЖҮР   басқару  

қалқанынан қашықтықта, қолмен немесе автоматы түрде басқарылады. 

Автотрансформаторларда тармақтарды бейтараптама нүктеде  

орындайды, ол ауыстырғыш құрылғының  оқшауламасын  жеңілдетеді және 

оны аз токқа есептеу мүмкіндігін туғызады. Мұндай реттеу байланысқан деп  



аталады, яғни тармақтарды ауыстырғанда біруақытта ЖК және ОК 

тармақтарының саны өзгереді.  

 

5.3 Трансформаторлардың орамдарын қосу сұлбалары 

  

ТР орамдары келесі қосылыстарда болады: жұлдызша Y, жұлдызша 

бейтараптамасы шығарылған Y-0 және үшбұрыш ∆. Біріншілік және 

екіншілік орамалардағы ЭҚК фаза арасындағы (Е1 және Е2) ығысуды шартты  

белгіде қосылу  топтары ретінде көрсету қабылданған. 

 Үшфазалы трансформаторларда орама қосылудың әртүрін қолданамыз, 

қосылудың он екі түрін енгізуге болады, орамалардың  жұлдызша-жұлдызша  

қосылу сұлбаларында, кез-келген жұп топтарды  (2,4,6,10,0) алуға болады ал 

жұлдызша – үшбұрыш сұлбасында немесе үшбұрыш – жұлдызша кез келген 

тақ топтарды (1,3,5,7,9,11) алуға болады. Топтар, орамалар қосылу  

сұлбасының белгілерінің оң жағынан көрсетіледі.  

 

5.4 Трансформаторлардың  жүктелу  қабілеттілігі 

  

 Трансформаторлардың жүктелу қабілеттілігі – бұл  рұқсатты жүктелу 

мен асқын жүктелу жиынтықтары. Трансформатор асқын жүктелумен 

тәуліктің сағатында істей алады, егер тәуліктің келесі сағатында оның  

жүктемесі номиналдыдан  төмен  болса.  

 Әртүрлі режимдерді бағалау өлшемі (критериясы) трансформатор 

оқшауламасының тозуы болып табылады. Жүктелмеген кезде оқшаулама 

тозуы аз болады, ал асқын жүктелу уақытында оқшаулама тозуы  

жылдамдатылады. 

 Трансформатордың рұқсатты жүйелі (систематикалық) асқын жүктелуі 

өзінің номиналды қуатынан жоғары болуы, тәулік ішінде жүктеменің бір 

қалыпты еместігінен болады.  

 Максималды рұқсатты  жүйелі  жүктелуі келесі шарттарда анықталады, 

ораманың  жоғары температурасы +140
о
С, жоғары қабаттағы майдың жоғары 

температурасы +95
о
 және максималды жүктеме кезінде тозуы, 

трансформатордың тұрақты номиналды жүктемесіндегі жұмысы сияқты  

болса, ең қатты қызған нүктенің температурасы +98
о
С артпауы керек. 

 Апатты асқын жүктелу параллельді қосылған трансформатордың 

қатардан шыққан кезінде рұқсат етіледі. Рұқсатты апатты асқын жүктелу 

орамалардың шекті рұқсатты температураларымен (140
о
С кернеуі 110 

кВ  жоғары трансформаторлар үшін және 160
о
С қалған трансформаторлар 

үшін) және жоғары қабаттағы май температурасымен (115
о
С) анықталады. 

 Рұқсатты апатты асқын жүктелу мәні МЕМСТ бойынша бастапқы 

жүктеме коэффициентіне К1, апатты асқын жүктелу пайда болғаннан 

салқындату ортасының температурасынан және жүктеме ұзақтығына тәуелді 

анықталады.  

 



6 Дәріс №6. Электр қондырғылрдағы қысқа тұйықталу токтарын 

есептеу және электр аппараттарын таңдау 

 

Дәрістің мазмұны: қысқа тұйықталу токтарының түрлері және 

сипаттамалары.  

 

Дәрістің мақсаты: қысқа тұйықталу процесінің сипаттамаларын 

меңгеру және тізбектегі элементтердің кедергілерін анықтау.  
 

6.1 Жалпы түсініктер. Есептеу аймақтарын анықтау 

 

Курстық жоблауда электр қондырғыларды таңдау мен тексеру үшін 

үшфазлық ҚТ тогын анықтау жеткілікті, оның есептеу реті келесі жолдармен 

анықталады [6,7,8,9]: 

1) Электр қосылысының басты сұлбасы бойынша есептеу сұлбасы 

содан кейін электр алмастыру сұлбасыны  қарастырылуы қажет. 

2) Алмастыру сұлбасын түрлендіру жолымен біз оны жай түріне 

алмастырамыз; ол жағдайда ЭҚК белгілі мәнімен сипатталатын қорек көзі 

немесе қорек көздер тобы, бір нәтижелі кедергі арқылы ҚТ нүктесімен 

байланыста болу керек. 

3) Нәтижелі ЭҚК мен нәтижелі кедергінің шамасы бойыша ҚТ тогының 

периодикалық құраушының-І, бастапқы мәні содан соң ҚТ тогының 

апериодикалық құраушысы, соққы ток және бөлек тармақтардағы тоқтың 

периодикалық құраушысы, және де керек жағдайда берілген t-уақыт моменті 

үшін ҚТ тогының құраушысының шамасы анықталады. 

Мысалы, 6.1 суретпен сәйкес В1 ажыратқышының генераторын таңдау 

үшін, екі нүктені қарастыру қажет. ҚТ кезінде 1 нүктеде генератор тогынан 

басқа, ажыратқыш арқылы барлық көздердің токтары ағып өтеді; ал 2 нүкте 

арқылы тек бір генератордың тогы ағып өтеді. 

Ажыратқыш ҚТ тогының ең үклен мәніне қарап таңдалады. В2 

ажыратқыш арқылы ҚТ кезінде 3 нүктеде ток қарастырылып жатқан 

станцияның көздерінен ағып шығады; ал 4 нүктеде –ток жүйе көзінен ағады. 



 
6.1 сурет – ҚТ тоқтарын есептеудің сұлбасы 

 

В3 ажыратқышы үшін есептеу нүктесі 5 нүкте болып есептеледі. Бұл 

ажыратқышты апатты режим кезінде берілген кернеу ажыратқыштарына 

қарағанда неғұрлым  ауыр режимде болады. 

Реакторлы тармақталып орналасқан В4 ажыратқышы үшін есептеу 

нүктесі болып реактордағы 6 нүкте қарастырылады. 

Есептеу көлемінің жұмысын қысқарту үшін электр қондырғылар бірдей 

шарттарда ҚТ режимінде шамамен бір шартта болатын, электр 

қондырғыларының бірнеше тізбектерін топтастыру мүмкіндіктерін 

қолданады. Мұндай жағдай электр қондырғының сұлбасын жалпы есептік 

шарттар қалыптасатын [4,5,7] бірнеше аймаққа бөлуге мүмкіндік  туғызады. 

 

6.2 Сұлба элементтерінің кедергісі және оларды базисті шарттарға 

келтіру  

 

ҚТ токтарын есептеу кезіндегі алмастыру процесін жеңілдету үшін 

шамалардың барлығы базистік шарттарға келтіріледі. Базистік шама деп, 

базистік қуаттарды және базистік кернеуледі қарастырады, оның көмегімен 

базистік ток пен базистік кедергі анықталады. 

Базистік қуаты кез келген шамамен беріледі,ондық еселікті Sб=100 

МВА немесе 1000 МВА қолданған ыңғайлы. Базистік кернеу, ҚТ 

болжанатын орташа қолданыстық кернеу қадамымен (0.4;3.15;6.13;10.5; 

13.8;15.75;20;37;115;154;230;340;575 кВ) анықталады. 

Базистік ток келесі өрнекпен анықталады: 
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осыған сүйене отырып жеңіл түрлендіру жолымен [13] базистік шарттағы 

салыстырмалы бірліктегі ҚТ тізбегінің барлық элементтерінің кедергілерін 

анықтауға болады [2,3,4,5]. 

Синхронды генераторлар мен компенсаторлар үшін қолданылатын 

өрнек  
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ном

б
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      (6.2) 

 

мұнда 
"
dX   - анықтама арқылы анықталатын, компенсатор немесе 

генератордың  бойлық осьтерінің полюстары бойынша асқын ауыспалы 

кедергісі. 
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мұнда %Uk  - анықтама немесе құжат деректерімен анықталатын ҚТ 

кернеуі. 

Үшорамды трансформаторың немесе автотрансформатордың, ҚТ 

кернеуі әрбір жұптасқан орамдары Uкв-н%, Uкс-н%, Uкв-с% үшін трансформатор 

немесе АТ номиналды қуатына келтірілген.  

Бұл трансформаторлардың сұлбалары 6.2 суретте көрсетілген. Базистік 

шарттарға келтірілген сұлбаның салыстырмалы кедергісін келесі өрнектер 

көмегімен анықтауға болады: 
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6.2 сурет - Үшорамды трансформатордың сұлбасы 

 

6.3 суретте көрсетілгендей, базистік шарттарға келтірілген екі орамды 

трансформаторлары екі немесе үш тарамдалған орамды сұлбаға реактивтілік 

кедергімен қосылады:  
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21 ТТ.тарамд XXX  .      (6.7) 

 

Тарамдалған орамды трансформатордың ток шектейтін эффектісі 

келесіні сипаттайды: 
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Тәжірибе деректері бойынша үшфазалы трансформаторларда Кесеп=3,5 

тарамдалу коэффициенті бар, сондықтан n=2 жағдайында алмастыру 

сұлбадағы трансфоматор түрі 6.3,а-суреттегідей сұлбаға сәйкес болады. 

Бір фазалы трансформатор үшін Кесеп=2 тең ал n=3 кезінде алмастыру 

сұлбадағы трансформатордың түрі 6.3,б-суретіне сәйкес болады. 

 



 
6.3 сурет – Тарамдалған орамы бар трансформатордың сұлбасы 

 

Базистік шарттарға келтірілген желінің салыстырмалы кедергісі: 
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мұнда l - желі ұзындығы, км. 

Ток шектейтін реакторларды қолданатын болсақ реактордың 

салыстырмалы базистік кедергісі келесі өрнектермен анықталады: 
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мұнда S ном. – реактордың номиналды қуаты. 

Хр%  – каталог  бойынша реактордың салыстырмалы кедергісі.  

 

Тарамдалған екіеселік реактордың салыстырмалы кедергісі ҚТ жеріне 

және 6.4 суреттегі сұлбадағы есептеу сұлбасының орналасу орнымен 

байланысты анықталады. Базистік шарттарға келтірілген салыстырмалы 

кедергі реактордың қарапайым анықталу жолдарымен табылады. 

 



 
 

6.4 сурет – Қосарлы реактордың алмастыру сұлбасы 

 

Электр қондырғылардың элементтерінің кедергілерін есептеп анықтауға 

және оларды базалық қуатқа, кернеуге келтіруге керекті формулалар 6.1 

кестеде көрсетілген.  

 

6.1 кесте - Келтірілген кедергі мәндерін анықтау үшін қолданылатын 

есептеу өрнектері 
Электр 

қондырғының 

элементі 

Алғашқы параметр Атаулы бірліктер, Ом Салыстырмалы 

кедергілері 
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Ескерту -Ін.ажыр. – ажыратқыштың ажырату ном.тоғы, кА. 

ХТ% - Uk% арқылы анықталатын трансформатордың кедергісі. 

 

 



6.3 Электрлік сұлбаларды түрлендіру, нәтижелі кедергілерді және 

ҚТ токтарын анықтау 

 

Тізбектей және параллель байланысқан кедергілердің қосындысын 

келесі формуламен анықтаймыз: 
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6.5 суретке сәйкес жұлдызша байланысқан 
,3,2,1  XXX  сәулелерді 

эквивалентті үшбұрыш немесе келесі өрнекпен алмастыра алады: 
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6.5 сурет - Үшбұрыш – жұлдызша түрленуі және кері түрлену сұлбасы 

 

Салыстырмалы кедергілердің үшбұрыш сұлбасын эквивалентті 

жұлдызшаға түрлендіру келесі өрнектердің көмегімен іске асады: 
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Сұлбаларды түрлендірудің толық мағлұматын [3,4,5,7] әдебиеттерінен 

алуға болады.  

 

 6.4 Электр қозғалтқыштардың қоректендіруін ескере отырып, ҚТ 

тоқтарын анықтау 

 

Асинхронды электр қозғалтқыштардың өтпелі тогын келесі өрнекпен 

анықтауға болады: 
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мұнда "

E =0.9 – қозғалтқыштың салыстырмалы ЭҚК орташа мәні. 

            2.0" x  - салыстырмалы кедергінің орташа мәні. 

            

Асинхронды қозғалтқыштар үшін асқын өтпелі индуктивті кедергі 

каталогта қарастырылмайды, сондықтан да өтпелі жоғары тоқ, қосылу 

тогының  еселігі бойынша анықталады: 
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Электр қозғалтқыштағы периодикалық және апериодикалық тоқ 

құрауыштарының өшуінің уақыт тұрақтылары бірі-біріне жақын, сондықтан 

да yi  анықтаған кезде екі құрауыштардың өшуін міндетті түрде қарастыру 

қажет, яғни 
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6.5 Ажыратқышты таңдау үшін ҚТ токтарын анықтау. Жалпы 

түсініктеме 

 



Ажыратқышты таңдау үшін келесі есептеу токтарын білу қажет: 

пc
" І,i,I  және аі  -  ажыратқыштың доғаны сөндіретін түйіспені ажырату 

кезеніндегі периодикалық және апериодикалық өшетін токтар. 
  уақыты былай анықталады 

 

.в.с.мин.з tt  ,      (6.24) 

 

мұнда ct минз 01.0..   - р.қ. әсер ету минималды уақыты. 

            ..всt  - ажыратқыш өшуінің өздік уақыты. 

Ажыратқыштың тез әсер етуіне байланысты   уақыты келесі 

түрлермен анықталады: ажыратқыш толық өшу уақыты 0,16 с және одан 

жоғары болса  0,08 с тең болады; 0,10 – 0,06 с; 0,06 с – 0,04 с; өшу уақыты 

0,04 с болғандағы  0,02 с тең. 

Уақыттың кез-келген моменті бойынша nI  анықталуы қарастырылған. 

 Өшіру моментідегі апериодикалық ток 

 

aT"

a eI2i










.     (6.25) 

 

Уақыт тұрақтысы ҚТ соққы тоғын есептегенде қарастырылады. 

aT
e




 есептеу үшін 6.8 [3] кестені қолдануға болады. 

 

7 Дәріс №7. Аппараттар мен электр қондырғылардың ток өткізетін 

бөлшектерін таңдау 

 

Дәрістің мазмұны: қысқа тұйықталу болғанда электр аппараттар мен 

электр қондырғылардың ток өткізетін бөлшектерінің режимдерін қарастыру. 

 

Дәрістің мақсаты: қысқа тұйықталу тоғының мөлшерін есептеп 

анықтағаннан кейін электр аппараттарды және ток өткізгіш бөлшектерін 

таңдау тәртібін меңгеру.  

 

7.1 Жалпы мәлімет 

 

Аппараттар мен өткізгіштердің ұзақ қызуы шартына байланысты 

еселенген режимді келесі жағадайлардан қарастырамыз: 

 а) параллель желілі тізбектерінің біреуі өшірілген кезінде; 

 б) асқын жүктеме кезіндегі трансформатор тізбектері үшін; 

 в) асқын жүктеме қабілеті бар кабельдерді қолдану кезінде; 

 г) кернеудің 5%-ға төмендеуі мен номиналды қуаты кезіндегі генератор 

жұмысы үшін: 

 



.түйін.Нжұмыс.форсHopm ІIUU  .    (7.1) 

 

Электродинамикалық тұрақтылық аппараттың .максі  рұқсат етілетін 

максималды тогымен сипатталады, ол үшін ток ҚТ үшфазалы соққы тогына 

тең немесе одан үлкен болу керек - с.макс іі  . 

Аппараттардың және ток өткізетін бөлшектердің жылулық 

тұрақтылығының тексерілуі ҚТ токтары әсерінен болатын қыздырылуымен 

анықталады, ол үшін ҚТ тогының есептеу уақытының әсерін білу керек. 

Ажыратқышты өшірудің толық уақыты кіреді. 

 

,ttt .аж.ө.мин.з.ажыр      (7.2) 

 

ажырt  мәні ажыратқыштардың техникалық сипаттамаларында 

келтірілген [13,14,15]. 

Жылулық тұрақтылығын тексеру үшін ҚТ жылу импульсінің ажырt  

уақыты ішінде аппаратта және өткізгіште бөлінетін жылулық импульс 

мөлшерін сипаттайтын Вк шамасын анықтау қажет. 

 

 
ошt

какпktK ВBdtiB
0

2 ,     (7.3) 

 

мұнда кtі  - t моментіндегі ҚТ тогының лездік мәні; 

Вкн – периодикалық токтың жылулық импульсі; 

Вка – апериодикалық токтың жылулық импульсі. 

 

Жылулық импульсті анықтау методикасы [4,5,7] көрсетілген, бұл жерде 

ҚТ тогының жылулық импульсі мына өрнекпен анықталады: 

 

)Тt(IB а.ажырnoK  2 .    (7.4) 

 

7.2 Ажыратқыштарды таңдау 

 

Электродинамикалық тұрақтылығын "I  және сi  анықтау жолымен 

өткізіледі және бұл мәндерді 
..спрI  тесіп өтетін симметриялық тогымен 

салыстыруы көмегімен және ..28.1 спрI  ассиметриялы шектеуші тогы 

көмегімен мына шартқа тең тексереді: 

 

;ІI "
.с.пр   с.с.пр іI.  281 .     (7.5) 

 

Жылулық  тұрақтылыққа тексеру шарты 

 



тнтнк tІВ  2 ; тнтнф tІtІ 
22 ,    (7.6) 

 

мұнда тнІ  - тнt  жылулық  тұрақтылықтың номиналды уақыты кезіндегі 

бұзылусыз жұмыс істейтін аппараттың жылулық тұрақтылығының  

номиналды тогы. 

Одан басқа, ажыратқыштар өшірілу қабілетімен тексеріледі және де 

келесі жағдайлармен сипатталады: ..ошнI номиналды симметриялы өшірілу 

тогы (каталогта берілген) және н  апериодикалық құрауыштың номиналды 

салыстырмалы құраушысы (  уақытына арналған ҚТ тогы пайда болуынан, 

түйіспелердің ажырауына дейін 7.1 суреті бойынша   fн   қисығымен 

анықталады. 

 
7.1 сурет – ҚТ тоғының апериодикалық құрамының номиналды 

салыстырмалы құрауышының ауытқу уақыты есептеуіне тәуелділігі 

 

7.3 Айырғыштарды таңдау 

 

Айырғыштар ұзақ номиналды тогы және номиналды кернеуі бойынша 

таңдалады және де каталогтық есептеу деректерімен салыстыру жолымен 7.1 

кестеде келтірілген шарттары бойынша жылулық және динамикалық 

тұрақтылығына тексеріледі. Айырғыштардың есептеу шамалары, 

ажыратқыштар шамаларымен сәйкес. 

 

7.4 Реакторларды таңдау 

 

Электрқондырғылар сұлбаларында желілі және секциялы реакторлар 

қаралады. Желілік реактор каталог бойынша 
.жумI және %Хр  шамаларымен 

таңдалады. Индуктивтік кедергіні тарату желілеріндегі ҚТ токтарын қажетті 

деңгейге дейін шектеу арқылы анықтайды. Әдетте электр тарату желілерінің 

шықпаларында ажыратқыштың типін береді (мысалы, ВМТ-10, 20.. ношI кА) 

және ҚТ нүктесіне сәйкес барлық сұлбаның эквивалентті кедергісін 

анықтайды, 7.2 суретке сәйкес:  
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мұнда сХ   - реактор қосылу жеріне дейінгі ҚТ тізбегінің нәтижелі 

кедергісі (К1 нүктесіндегі ҚТ токтарының есептеуінен белгілі); 

рХ 
  - базистік шарттарға келтірілген реактордың индуктивтік 

кедергісі.  

Осыдан реактордың кедергісі: 

 

с2кр ХХХ   ;     (7.8) 
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Реакторлардың желілік кедергісін 3-5% деп алады, өйткені қалыпты 

режимде реакторда кернеу шығыны болады: 
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7.2 сурет – Реактор кедергісін анықтау үшін есептік сұлба 

 

Кернеуді реттеу шарты бойынша %,U .%шығын 251  . 

Реактордағы ҚТ кезінде желілік реакторлар орналасу шиналарында 

қалдық кернеуін ұстап тұрады: 
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Қозғалтқыштың өздік қосылуымен қамтамасыздандыру шарты 

бойынша 7065.% калдU . 

Қосарлы реактордың орта шықпасына қорек көзін қосады, ал 

шеткілеріне – тұтынушылар желісін қосады. ҚТ кезінде желіде қосарлы 

реактор бір тізбекті режимінде жұмыс істейді және де тармақтың индуктивті 

кедергісіне таңдау жоғарыға сәйкесті жүргізіледі. Жұмыс режиміндегі 

қосарлы реактордың кернеу шығыны мынаған тең: 
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.%кал 12 ,    (7.12) 

 

мұнда k  – байланыс коэффициенті; әдетте k =0,5-ке тең. 

Қосарлы реакторға үлкен кедергісін қабылдауға болады, ал кернеу 

шығыны бұл жағдайда рұқсат берілетін шегінде болады. Секциялық 

реактордың индуктивтік кедергісін Хр=8-12% деп алады. 

 

7.5 Кабельдерді таңдау 

 

Берілген шарттардан айырықша, 1K  жер  температурасына және кабель 

траншеясындағы 2K  саны үшін түзету коэффициенттерін енгізу керек. 

Рұқсатты ұзақ уақыттық токтың шамасы 

.кос.бер IККI  21 .    (7.13) 

 

Таңдау шарты 

.жум.форс.бер II  .     (7.14) 

 

Токтың экономикалық тығыздығы бойынша кабель қимасын таңдау 

келесі өрнекпен анықталады: 

 

.эк

.ном
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S  .      (7.15) 

 

мұнда .экj - 7.2 кестеде келтірілген, токтың экономикалық тығыздығы, 

А/мм
2
; 

 

 7.2 кесте – Токтың экономикалық тығыздығы. 
Токтың экономикалық тығыздығы 

Jэк., А/мм
2
 

Тмах жоғары жүктеменің пайдалануы, с/жыл 

 3000 дейін 3000-5000 5000 

Қағаз оқшауламалы кабельдер: 

мыс талсымы 

алюминий талсымы 

Сымдар және шиналар: 

 

3,0 

1,6 (1,8) 

 

 

2,5 

1,4 (1,6) 

 

 

2,0 

1,2 (1,5) 

 



мыстық 

алюминийлік 

2,5 

1,3 (1,5) 

2,1 

1,1 (1,4) 

1,8 

1,0 (1,3) 

 

Жылулықлық тұрақтылық шарты бойынша кабельдің орташа қимасы: 
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 ,    (7.16) 

 

мұнда Ак - к температурасы кезіндегі қалыпты режимдегі өткізгіштің  

жылулық күйін сипаттайтын шама; 

Абер.к. - ..кбер температурасы ҚТ аяқтау кезіндегі өткізгіштердің берілетін 

жылулық күйін сипаттайтын шама. 

 

Әртүрлі материалды тудыратын өткізгіштердің тәуелділігі )(fА  7.3 

суретте көрсетілген. Апатқа дейін режимінде н  температурасын біле 

отырып, Ан анықтайды; ал доп.кА  мәнін доп.н  мәнінің қисығы бойынша 

анықтайды ( доп.н – 10 кВ дейін қағазды - сіңдірілген оқшауламасымен және 

алюминий талсымды  кабелі үшін С200 ). 

Егер қалыпты режим бойынша қима, Sмин. жоғары болса, кабель 

жылулық тұрақты болады. 

 

 
а – температураны анықтайтын қисықтар; б – қисықты қолданудың мысалы. 

 

7.3 сурет – ҚТ-дағы ток өткізгіш бөліктерінің жылу температурасын 

анықтау 

 

7.6 Шиналарды және оқшауламаларды таңдау 

 

Жұмыс режимі бойынша шина таңдау шарты 

 

.жум.фор.бер II   

 



 
 

7.4 сурет – Бір жолақты шиналар орналасуының әртүрлі жағдайлары 

 

 
 

7.5 сурет – Шина пакеттері орналасуының әртүрлі жағдайлары 

 

..жумфорI  станция мен қосалқы станция жинақталған шиналары үшін 

дұрыс емес пайдалану режимдеріндегі максималды мүмкін болатын тогын 

[3,5,7] әдебиеттерін пайдаланып табуға болады. 

 

 

7.7 Қуатты турбогенераторларға арналған комплекті экрандалған 

ток өткізгіштер 

 

Жоғарылататын күштік трансформаторлары бар қуатты 

турбогенераторлардың шықпаларын байланыстыру үшін қазіргі уақытта 

комплекті экрандалған ток өткізгіштері қолданады (КЭТ), оның әр фазасы 

металлды (алюминийлі) қорғалған қаптамаға оралған. 



[2] ПУЭ-ге сәйкес экрандалған ток өткізгіштерді қолдану қуаты 160 

МВт және одан да жоғары барлық турбогенераторларға арналған. 

Солай да КЭТ-ті машина залында және қуаты 60 және 100 МВт жететін 

турбогенераторларға егер жоғарылататын трансформатор машина залынан 15 

м жерде орналасқан болса  ашық бөліктерде қолдануға болады. 

Үлкен аралық кезінде ашық бөліктерде жұмсақ байланыстарды, ал 

машина залы шегінде комплектілі экрандалған ток өткізгіштерді қолданған 

жөн. 

ПУЭ-ге сәйкес ТҚ-ның иілу шиналарын ҚТ тогының динамикасы 

әсерінен болатын түйісу және қауіпті жақындау жағдайларын міндетті түрде 

тексерілуі қажет. Курстық және дипломдық жобалауда бұл жағдайлар 

тексерілмейді. 

 

7.8 Өлшеуіштік ток және кернеу трансформаторларын таңдау 

 

Барлық тізбектердегі өлшеуіш құралдарды қоректендіру үшін 

трансформатор токтарын (ТТ) орнатады. 

Генератор тізбегінде бірнеше кернеу трансформаторлары орналасады: 

қоздырғыш реттеуішінің электромагниттік түзеткіштің қоректендіру үшін 

үшбұрыш-жұлдызша сұлбасы бойынша қоылған бір фазалы үш 

трансформатор тобы; бесоқтаушалы үшфазалы; өлшеуіш құралдарын, 

оқшаулама бақылауыштарды, синхрондалған және релелік қорғанысты 

қоректендіретін ашық үшбұрыш сұлбасы бойынша қосылған екі бір фазалы 

кернеу трансформаторлары қолданылады. Өлшеу үшін кернеу 

трансформаторының екі тобы қолданылады, өйткені бесоқтаушалы үш 

фазалы трансформатордың үлкен қателігі бар және оған есепегіш құралды 

қоспау керек. Ол тізбек үшін екі бір фазалы кернеу трансформаторы 

орналасады. Өлшеуіш құралдарды қорекетендіретін ток трансформаторларын 

номиналды бірінші және екінші реттік тогы бойынша, дәлдік классы 

бойынша таңдайды және де жылулық және динамикалық тұрақтылыққа 

тексереді.  

Ток трансформаторларының дәлдік класын келесідей ережемен сәйкес 

таңдайды: есепегіш құралдарын қосу үшін – 0,5, басқа да қалқанша 

құралдары үшін дәлдік класы– 1-ге тең. ТТ жұмысының дәлдік класымен 

жұмыс істеуі н2S  номиналды жүктемесі 2S есептік жүктемеден  үлкен немесе 

тең шартында болса, мүмкін болады. 

Есептеу жүктемесі 

 

 откiзкуралн RzIS  
2
22 ,    (7.17) 

 

мұнда  куралz  - тізбектей қосылған құрал орамдарының кедергі 

қосындысы. 

откiзR  - байланыс сымдардың кедергісі. 



2S  есептеу үшін келесі кестедегі [5.4] форманы қолдану қажет. 

нS2  және  куралн zI 2
2   мәндерін біле отырып, сымдардың откiзR  

байланыс кедергілерін және олардың минималды қимасын анықталады: 

 

откiз

есеп

R

l
S  ,    (7.18) 

 

мұнда есепl  - ТТ байланыс сұлбаларына және бойлық ұзындығына 

байланысты байланыс сымдарының есептік ұзындығы. 

 

7.4 кесте – Ток трансфоматоры жүктемесін есептеу 
Құралдардың аты Түрі 

 

 

Ток трансформаторының жүктемесі, Вт 

А фаза В фаза С фаза 

Амперметр Э—378 0,1 0,1 0,1 

Активті энергияның санауышы И—670И 2,5  2,5 

Барлығы     

 

ТТ толық жұлдызшаға қосқан кезде Llecen  , мұнда L - Llecen  3  

аралығы, ал ТТ-ны бір фазаға қосқандағы өрнегі Llecen  2 . 

2S  есептеу үшін 7.4 кестеге сәйкес жазба формаларын қараған жөн. 

Құралдардың қуат коэффициентін ескеріп отыратын есептік қуат мына 

формуламен анықталады: 

 

   2куралкурал

2

куралкурал2 sinScosSS    .   (7.19) 

 

 8 Дәріс №8. Электр станциялары мен қосалқы станциялардың 

электрлік тарату құрылғыларының сұлбалары. Оларды топқа бөлу   

  

Дәрістің мазмұны: сұлбалардың жіктелуі және бір жүйелі жинақтау 

шинасы  бар сұлбалар. 

  

Дәрістің мақсаты: ТҚ бір жүйелі жинақтау шинасы бар сұлбасын 

меңгеру. 

 

8.1 Қондырғылар құрамы және тарату құрылғылардың (ТҚ) 

сұлбаларының жіктелуі  

  
Бір сызықты сұлбалар құрамына ажыратқыштар, айырғыштар, өлшеуіш 

трансформаторлар, жинақтаушы шиналар, шектегіш реакторлар және асқын  

кернеуден қорғаныс құрылғыларымен қатар барлық қосылыстар кіреді 

[15,16].  



ТҚ сұлбалары келесідей жіктеледі: бір  қосылысқа ажыратқыштар 

санымен: екі қосылысқа ажыратқыштар санымен; қосылысқа бір  ажыратқыш 

санымен; бөлшекті (екі қосылысқа үш  ажыратқыш, төрт қосылысқа үш 

ажыратқыш) сұлбалар және т.б. 

 

8.2 Бір жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы 

  

Неғұрлым қарапайым сұлба 8.1 а суретінде көрсетілгендей  

секцияланбаған бір жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы болып табылады. 

Сұлба қарапайым және көрнекі. Әрбір тізбекке осы тізбекті қалыпты және 

апатты режимдерде қосып ажырататын бір ажыратқыштан келеді. 

Айырғыштармен операциялар, тек қана қосылыстарды шығарғанда жұмыс 

қауіпсіздігін қамтамассыз ету үшін қажет. 

 

 
8.1 сурет - Бір  жүйелі жинақтаушы секцияланбаған (а) және 

секцияланған(б)  шиналар  сұлбалары 

 

Электростанцияның электроэнергияның көп бөлігі жақында  

орналасқан  тұтынушыларға беріледі. Ол үшін генераторлық кернеудің, 8.2 

суретінде көрсетілгендей сақиналы қосылған бір жүйелі шиналар 

сұлбасының қоладнылуы мүмкін.  

 



 
 

8.2 сурет - Сақиналы қосылған бір жүйелі жинақтаушы шиналар  

сұлбасы 

  

Қалыпты жұмыста  барлық  секциялық   ажыратқыштар қосылған және 

генераторлар параллелді жұмыс істейді. Бір секцияда ҚТ болса осы 

секцияның генераторы және екі секциялық ажыратқыштар өшіріледі, алайда, 

басқа генераторлардың параллелді жұмысы бұзылмайды. 

  

8.3 Екі жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбалары 

  

Әрбір элемент екі  шина айырғышының жол айырғы арқылы қосылады, 

бұл жұмысты бір шиналар жүйесінд сияқты, екінші шиналар жүйесінде 8.3 

суретінде көрсеткендей іске асыруға мүмкіндік береді. Шинаның жұмысшы 

жүйесі QB ажыратқышымен секцияланған. Екінші шиналар жүйесі А2 

резервті болып табылады, қалыпты жағдайда ол кернеусіз болады. Қос шина 

жүйесіде шинақосқыш ажыратқыштармен QA1 және QA2 қосылуы мүмкін, 

олар қалыпты жағдайда өшірілген  болады. 

 



 
 

8.3 сурет – Екі жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы 

 

Екі жүйелі шиналар сұлбасы, барлық қосылыстарды жұмыс қалпында 

сақтап, бір жүйелі шиналарда жөндеу жұмысын жасауға мүмкіндік береді. 

 

8.4 Тарату құрылғыларының жеңілдетілген  сұлбалары 

 

Қосалқы станцияда жоғарғы кернеу жағынан трансформатор – желі 

блогында ажыратқыштар сияқты айырғыштарды QR және қысқа 

тұйықтағыштарды QN 8.4 а,б суретінде  көрсетілгендей қолдануға болады. 

Сұлбаның негізгі құндылығы үнемділігі болып табылады, бұл құндылықтары 

осы сұлбаны, транзитті желіге терең дәнекерленіп қосылатын 

біртрансформаторлы қосалқы станцияда қолдануға мүмкіндік береді. 

 
 

а) ажыратқышты трансформатор -желі  блогы; б) айырғышты трансформатор -желі 

блогы; в) айырғыштармен және автоматы емес жалғамасы бар екі блок; 

г) ажыратқышты көпір. 

8.4 сурет – ТҚ-дың ЖК жағынан жеңілдетілген сұлбасы 



 Кернеуі 35 – 220 кВ екі трансформаторлы қосалқы станцияда 

трансформатор – желі 8.4 в суретінде көрсетілгендей екі блокты сұлба 

қолданылады, олар неғұрлым икемді болуы үшін,  QS3, QS4 екі айырғыштан 

тұратын  автоматты емес жалғамамен қосылады. ЖК  жағында 8.4.г суретінде 

келтірілгендей көпір сұлбасын  қолдану  мүмкіндігі  бар.  

 

9 Дәріс №9. Тарату құрылғыларының сұлбалары (8 дәрістің 

жалғасы) 

  

Дәрістің мазмұны: тарату  құрылғыларының сұлбалары. 

   

Дәрістің мақсаты: ТҚ сақиналы сұлбаларын, жинақтама шинасының 

айналма жүйелі сұлбасын және бөліктік сұлбаларды меңгеру. 

  

9.1 Сақиналы сұлбалар 

 

Сақиналы сұлбаларда (көпбұрышты  сұлбаларда) ажыратқыштар  өзара, 

сақиналы  болып  қосылады. Әрбір  элемент – желі, трансформатор – екі  

көршілес  ажыратқыштың  арасында 9.1. суретте  көрсетілгендей  жалғанады.  

 

   а
) үшбұрыш; б) төртбұрыш; в) алтыбұрыш. 

 

9.1 сурет – Сақиналы  сұлбалар 

  

9.2 Бір жүйелі жұмысшы және айналма шина жүйелері бар 

сұлбалар 

  

Қалыпты режимде шиналардың айналма  жүйесі АО кернеусіз  болады, 

9.2 суретінде көрсетілгендей желімен трансформаторларды шиналардың  

айналма жүйесіне қосатын айырғышы QSO, ажыратылған. Сұлбада айналма 

ажыратқыш қарастырылады QO, ол кез келген секцияға екі айырғыштың жол 

айырығы көмегімен іске асырылады. Секциялар бұл жағдайда бір-біріне 

параллелді орналасқан. QO ажыратқышын желідегі электржабдықтаудың 



бұзылуынсыз кез келген ажыратқыш алмастыра алады, алайда  олар көптеген 

қосылулармен  байланысты.  

 

.  

  
а) трансформаторлар  тізбегінде  бөлгіштермен және секциялық  және  айналма 

ажыратқыштармен   араласқан; б) желілік  ажыратқышты  айналмалымен  ауыстыру  

режимі; в) айналмалы  және  секциялық   ажыратқыштармен. 

 

9.2 сурет – Бір жүйелі жұмысшы және жинақтаушы  шинаның айналма 

жүйесі бар сұлбасы 

  

Қосалқы станцияның ЖК (110 кВ) қосылу саны (желілер және 

трансформаторлар) алтыға дейін сонымен қатар желілердің параллелді  

жұмысы рұқсатты және ары қарай дамыту болашағы жоқ болған жағдайда 

9.2  а  суретіндегі сұлба ұсынылады. Егер келешекте ТҚ-ның кеңейтілуі  

қаратырылатын болса, онда трансформаторлар тізбегінде ажыратқыштар 

орнатылады. Трансформаторлы ажыратқыштар сұлбалары қосалқы  

стацияның 110 және 220 кВ  кернеудегі ЖК және ОК жағында қолданыла 

алады.  

Қосылу саны жоғары болса (7–15) 9.2 в суретінде көрсетілген жеке 

айналмалы QO және секциялық QB ажыратқышты  сұлбалар  ұсынылады. 

Электростанцияларда 9.2 в  суреті бойынша бір секцияланған бірақ 

әрбір секцияға жеке айналма ажыратқы бар шиналар жүйесі сұлбасы  

қолданылуы мүмкін. 

 

9.3 Екі жүйелі жұмысшы және жинақтаушы шиналарының 

айналма  жүйесі бар сұлбасы 

  
9.3 суретінде келтірілген сұлба, кез келген ажыратқышқа және шина 

жүйесіне қосылыстар жұмысының үзіліссіз жағдайда тексеру мүмкіндігін 



береді және де бұл қосылыстарды туынды қалпында топтауға мүмкіндік 

береді. 

 

 
а) негізгі сұлба; б), в) сұлбалар нұсқалары. 

 

9.3 сурет - Екі жүйелі жұмысшы және жинақтауышы шинаның айналма 

жүйесі бар сұлбасы 

 

9.4 Қосылыста екі ажыратқышы бар сұлбалар 

  
Тізбекте екі ажыратқышы бар сұлбалар екі жинақтауышы шиналар 

жүйесінің түрлерін ұсынады. Олар 9.4 суретінде келтірілген. Сенімділік пен 

жөндеуге қабілеттілікті арттыру үшін сұлбада әрбір  айырғышпен  қатар 

тізбекті түрде ажыратқыштар жол айырығы қарастырады . 

Сұлбаның негізгі кемшілігі құнының жоғары  болуы. 

 

 

9.4 сурет – Тізбекте екі ажыратқышы бар сұлба 

 

 

 

 



9.5 Екі қосылыстағы үш  ажыратқышы бар және басқа сұлбалар 

  
9.5 а суретінде келтірілген екі қосылыстағы үш ажыратқышы бар 

сұлбалар, кез келген ажыратқышты немесе шиналар жүйесін  қосылыстар 

жұмысын бұзбай тексеруге және бұл элементтерді жөндеуге шығарғанда 

минималды  операция санын  қолдануға мүмкіндік  береді.  

4/3 сұлбасы, 9.5 б суретінде көрсетілгендей екі қосылыстағы үш 

ажыратқышы бар сұлбаға ұқсас, бірақ неғұрлым үнемді, өйткені, екі жүйелі 

жинақтаушы шиналы жүйеге қарағанда тізбекте 1/2 ажыратқыш, ал тек қана 

1/3 көп.   

 

        а)         б) 

  

9.5 сурет - Сұлбалар: а — жартылай; б—4/3 
 

10 Дәріс №10. Электростанция мен қосалқы станцияның өзіндік 

мұқтаждықтары 

  

Дәрістің мазмұны: өзіндік мұқтаждық тұтынушылары, электр жетектер 

түрлері типтері және электрмен қамтамассыздандыру жүйесі. 

  

Дәрістің  мақсаты: өзіндік мұқтаждық тұтынушыларының және 

олардың электрмен қамтамассыздандыру жүйе жұмысының ерекшеліктерін 

меңгеру. 

  

10.1 Тұтынушылар және өзіндік мұқтаждардың жұмысшы  

машиналары 

  

ЖЭС-да өзіндік мұқтаждарға (ӨМ) жататындар: отынтасымалдау 

механизмдері; отындайындау; тартым үрлегіш  механизмдері; турбиналық 

бөлімше механизмдері; химсутазалау; генераторларды майлау және  

салқындату жүйелері механизмдері; газ және  май  шаруашылығы 

механизмдері; трансформаторларды үрлеу желдеткіштері; май  қыздыру  



жүйесі және бірқатар басқалары. Электрэнергияның  кейбір  бөлігі  

жылытуға,  қыздыруға  және  жарықтандыруға шығындалады. 

Электростанцияның ӨМ жүйесінің тұтынушылары 1-ші санатқа 

(категорияға) жатады.  

Ерекше  жауапты  тұтынушылар үшін – дизель немесе газдық трубина  

және синхронды генераторлар, автономды агрегаттар, қосымша 

генераторлар, статикалық түзеткішті аккумуляторлық батареялары сияқты 

тәуелсіз энергия  көздерін  қарастырады 

Электростанцияның ӨМ жүйесінде кеңінен қолданыс тапқан қалақты 

сорғылар және желдеткіштер.  

  

 10.2 Жұмысшы машиналардың электржетегі және 

электрқозғалтқыштардың  өздігінен қосылуы  

  
Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды  қозғалтқыштар (АҚ) 

неғұрлым кеңінен қолданыс тапты. Бір және қосжылдамдылықты АҚ  

қолданылады. Негізгі кемшілігі айналу жылдамдылығын  икемді реттеу  

мүмкіндігі  жоқ, алайда көптеген жағдайларда бұл талап орындалмайды. 

Синхронды электрқозғалтқыштарда (СҚ) аралық құрылғыларды қолданусыз 

айналу жилігін реттеу мүмкіндігі жоқ, бірақ олардың ПӘК, реактивті  қуатты 

өндіру қабілеті неғұрлым жоғары болады, жоғары қуатқа дайындалады және 

қуатты аз жүрісті шарлы диірменді (шаровые мельницаны) қоректендіру 

үшін қолданылады. 

Қоректендірудің қалыпты шарты қалыптасқан кезде айналу жилігінің 

қалыптасу процесі басталады. Бөліктеп тежелген немесе толық тоқтап қалған 

электрқозғалтқыштардың, жұмысшы немесе резервті қорегі қалыптасқаннан 

кейін, олардың айналу жилігінің, алдынғы жұмысшы айналу  жилігіне дейін, 

қолданыс персоналының араласуынсыз арту процесі өздігінен қосылу деп 

аталады. Өздігінен қосылу процесін келесі өрнек арқылы жазуға болады: 

 

AC**)НОМ(Д** T/t)MUM(n  2 .    (10.1) 

 

Осылайша өздігінен қосылу (яғни 0 *n ) тең болады егер өздігінен 

қосылу процесі келесі шартта болса ИЗБM  оң  

 

02  С**)НОМ(Д* MUM .     (10.2) 

  

Өздігінен қосылу сәттілігі қозалтқыш моментімен механизмнің 

қатынасын және қозғалтқыш қысқышындағы кернеу деңгейін дұрыс таңдауға 

тәуелді болады.  

  

10.3 ЖЭО және КЭС өзіндік мұқтаждық қондырғыларын 

электрмен жабдықтау 



ӨМ электрмен жабдықтау сұлбасында 10.1 суретінде көрсетілгендей 

үзіліссіз қоректі қамтамасыз ететін резервтеу болады, ол резервтік қоректің 

автоматты қосылуы (АРҚ) жолымен іске асырылады.  

 

 

10.1 сурет  - ЖЭО ө.м. генератор кернеуіндегі шинадан қореқтенуінің 

ұстанымдық сұлбасы (айқын емес көрсетілген резервтеу) 

 

Қоректі резевтеу айқын көрсетілген болуы мүмкін.  Мұндай  жағдайда  

өзіндік мұқтаждық үшін бір резервтік трансформатор ӨМРТ 

қарастырылады.   

 
10.2 сурет - 6 кВ-тық КЭС ө.м. қоректендірудің сұлба  нұсқалары 

Блок типіндегі КЭС-ның ө.м. жұмысшы және 

резервті   трансформаторларын  қоректендіру 10.2. суретке  сәйкес   екі  түрлі 

әдіспен іске асырылуы мүмкін.   



Төменгі кернеуі 6 кВ ө.м. жұмысшы трансформаторлардың     

тұтынатын  қуаты   

 

)РР(,S ,ДВТДВT 4066 90  ,   (10.3) 

 

мұнда 6ДВР — 6кВ электрқозғалтқыштармен барлық  орнатылған  

механизмдердің резервті  және  қалыпты  жұмыс  істейтіндерді  қосқандағы  

есептік  қуаттар  қосындысы;  

40,ДВТР  — 6/0,4 кВ барлық  қосылған  трансформатор  қуатының, 

резервті  және  қалыпты  жұмыс  істейтіндерін  қосқандағы қосындысы  . 

 

10.4 Атомдық станциялардың, су электрстанцияларының және 

қосалқы  станциялардың ө.м. жүйе  құрылымының  ерекшеліктері 

 

 АЭС-да ө.м.  тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін үш 

топқа бөлуге болады: I - қорек  үзілісіне  жіберуге  болмайтын ерекше 

жауапты  тұтынушылар; II - 1-3 мин уақытқа үзіліс жасай  алатын ерекше 

жауапты тұтынушылар; III -  электрмен жабдықтау сенімділігіне жоғары 

талаптар қоя алмайтын  тұтынушылар. 

СЭС-да неғұрлым жауапты жұмысшы машиналары: 

гидротурбиналарды майлау және реттеу жүйесіндегі сорғылар, техникалық  

сумен жабдықтау сорғылары, сорғылар және желдеткіштер жүйелері, 

генераторларды және трансформаторларды салқындату желдеткіштері және  

сорғылары және  басқа  өнімділікті реттеуді қажет етпейтін машиналар. 

Жетек  үшін оларға  ҚТ роторлы   380/220 В торапқа  қосылатын асинхронды 

электрқозғалтқыштарды  қолданады. Тәуелсіз энергия  көздері  ретінде 

аккумуляторлық  батареяларды  қарастырады. 

Қосалқы  станцияның ө.м. жүйесінің  неғұрлым  жауапты 

электрэнергия  қабылдағыштары, телемеханика және байланыс басқару 

жүйесі болып табылады. Олардың электрмен жабдықталуы айнымалы ток 

торабынан тұрлауландырғыштар (стабилизаторлар)  және түзеткіштер 

арқылы, немесе тәуелсіз энергия көзі - аккумуляторлық батареялар арқылы 

іске асуы мүмкін.  

 

 11 Дәріс №11. Электр қондырғыларындағы жерлендіру 

құрылғылары  

  

 Дәрістің мазмұны: жерлендіргіш құрылғылардың құралымен 

(түрлерімен) және жұмыс режимдерімен танысып, олардың ерекшеліктерін 

анықтау.  

 

 Дәрістің мақсаты: жерлендіргіштің бейтараптама нүктесі 

жерлендірілген немесе резонансты жерлендірілген, әйтпесе бейтараптама 



нүктесі тиімді жерлендірілген қондырғылардағы жерлендіргіш құралдарын 

есептеп таңдауды меңгеру.  

 

 11. 1 Жерлендіргіш құрылғылардың құралымы мен жұмысы 

 

Қалыпты жағдайда электр қондырғыларының металды бөліктерінде 

электр кернеуі болмайды, алайда оқшауламасының  бүлінуінен оның 

бойында кернеу  пайда болады. Сондықтан  электр қондырғылардың  барлық  

металл бөліктері, жермен сенімді қосылуы қажет. Мұндай жерлендіру  

қорғаныстық  деп аталады, өйткені оның негізгі мақсаты қызмет етуші 

персоналды  қауіпті жанасу кернеуінен қорғау болып табылады [1,12]. 

 Аппаратттың немесе электрқондырғының қалыпты жұмыс шартын 

қамтамасыздандыруға арналған жерлендіру, жұмыстық жерлендіру деп 

аталады. Жұмыстық жерлендіруге тарнсформатордың, генератордың және 

доға сөндіргіш орауыштың бейтарап сымын жерлендіру жатады.  

Жабдықтарды найзағай соққысынан қорғау үшін разрядниктер, 

ұшқындық аралықтар, талсымдық және тростық жайтартқыштар 

қолданылады, олар жерлендіргіштерге қосылады. Мұндай құрылғы  

найзағайдан қорғаныстық жерлендіру деп аталады. Әдетте  

жерлендіргіштердің барлық үш түрін орындау үшін бір жерлендіргіш 

құрылғыны қолданады. 

 Жерлендіруді орындау үшін табиғи және жасанды жерлендіруді 

қолданады. Табиғи жерлендіргіштер ретінде су тасымалдағыш құбырларды, 

жерде төселген металдық құбырларды, сондай ақ ұңғымалардың шегендеу 

(обсадные) құбырларын  жермен жанасып жатқан металдық және темір 

бетондық құрылыс құрылымдарын; гидротехникалық ғимараттардың 

металдық тұйықтағыштарын; кәбілдердің қорғасындық қабықшаларын; 

жерлендіргіш құрылғысы, найзағайдан қорғаныстық тросы арқылы қосылған 

ӘЖ тіректік жерлендіргішін; рельстер арасында мойнағы (перемычка) бар, 

рельстік өткел жолдарын қолданады. Бірақ жанғыш газбен сұйықтық ағатын 

құбырларды табиғи жерлендіргіштер ретінде қолдануға болмайды. 

Жерлендіргіштер саны (бұрыштық, талсымдық) жерлендіргіш 

құрылғысына қажетті кедергісіне байланысты немесе рұқсатты жанасу 

кернеуге байланысты анықталады. Жасанды жерлендіргіштердің 

орналастырылуы, электрқондырылғылар орнатылған аумақтағы электр 

потенциялы теңдей  таралатындай  болып, орындалуы қажет. Бұл мақсатта 

АТҚ алаңында 0,5-0,7 м тереңдікте қондырғылар қатарының бойымен және 

көлденең бағытта  жерлендіргіш  жолақтары төселінеді, яғни  осылайша 

электрқондырғы  жалғанатын  жерлендіргіш  тобы пайда болады. 

11.32 суретте ашық тарату құрылғылардағы жерлендіргіш контурының 

орналасу жоспары, және де АТҚ аумағындағы потенциалдар өзгеру қисығы 

көрсетілген. 

Қандай да бір аппараттың оқшауламасы бүлінгенде, оның тұрқы және 

жерлендіргіш контуры белгілі бір U=Iжrж  потенциалда болады. Контур 

жерлендіргіштің ішінде потенциалдар теңеседі, сол себепті, бүлінген 



қондырғыға кездейсоқ жанасқан адам шамалы потенциалдар айырымына 

түседі Uж.к (жанасу кернеуі), ол жанасу жерлендіргіш потенциалының 

кішкентай үлесін құрайды: 

 

жжжанасу UU анасауk ,      (11.1) 

 

 мұнда kп- жанасу кернеу коэффициенті, оның мәні адам мен 

жерлендіргіштің таралу тогы жағдайына тәуелді болады. Қадамдық кернеу, 

яғни контур ішінде  0,8 м ара қашықтықта орналасқан жер бетіндегі екі  

нүктенің арасындағы потенциалдар айырымы үлкен емес (Uқк1) болады. Ал 

контурдың сыртындағы потенциалдар таралуының қисығы неғұрлым қисық 

болып келеді, сол себепті ол жерде  қадамдық кернеу артады (Uқк2). 

 Жерге қысқа тұйықталу тогы үлкен жағдайда Uқ азайту үшін, 

контурдың сыртына сондай ақ кірісі мен шығысына қосымша болат 

жолақтарын жалғайды.  

 
 

11.2 сурет - Жерлендіргіш өрісіндегі потенциалдардың  жер бетімен таралуы 

 Бұл кезде Uқадам кернеуі қалыптастырылмайды, өйткені адамның аяқ-

аяқ ток өту жолы қол-аяқ ток өту жолына қарағанда аз қауіпті болып келеді. 

 

 11.2 Бейтараптама нүктесі жерлендірілмеген немесе резонансты-

жерлендірілген қондырғыларда жерлендіргіш құрылғыларды есептеу 
 

 6-35 кВ кереудегі жерлендірілмеген және бейтараптама нүктесі  

резонансты-жерлендірілген қондырғыларда [1.12] сәйкес жерлендіргіш 

құрылғының кедергісі жылдың кез келген уақытында келесі өрнекке тең 

болуы қажет 
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R        (11.2)
 

 

мұнда  Iж –жерге тұйықталудың есептік тогы, А. 

 

 6-35 кВ кернеудегі электрқондырғыларда жерлендіргіш құрылғының 

кедергісінің шамасы 10 Ом-нан аспауы керек  (ПУЭ, 1.7 тармағын  

қараймыз). 

 Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі бейтараптама нүктесі оқшауланған 

электрқондырғыларда жерлендіргіш құрылғының кедергісі жылдың кез 

келген уақытында келесі өрнекке тең болуы қажет: 
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мұнда  Iж –жерге тұйықталудың есептік тогы, А. 

 Қуат көзінің шамасы 100 кВА кезінде Rж мәні 10 Ом-нан аспауы керек 

ал үлкен қуатта оның шамасы 4 Ом аспауы керек (ПУЭ, 1.7 тармағын 

қараймыз) . 

 (11.2) және (11.3) өрнегіндегі алымындағы жерлендіргіштің рұқсатты 

кернеулері 250 және 150 В-қа тең. Тағы бір рет еске саламыз, адам жерлендірілген 

электрқондырғымен  жанасқанда ол Uж кернеуге емес, біршама төмен керенеуге 

Uжанасу  түседі [ (11.1 ) қараймыз] . 

 Жерлендіргіш құрылғысы 6-35 кВ және 1 кВ дейінгі электрқондырғыларда 

бір уақытта қолданғанда оның кедергісі (11.3) формула бойынша анықталады. 

 
Бейтараптама нүктесі жерлендірілмеген немесе резонансты-

жерлендірілген қондырғылардағы жерлендіргіш құрылғыларын тік бұрыш 

түрінде, көлденең және тік жерлендіргіштерден, кей жағдайларда бір-екі 

қатарлы көлденең және тік жерлендіргіш түрлерінен орындайды. Мұндай 

құрылғылардың есебін, біртекті тереңдіктегі топырақты қабылдай отырып, 

қолдану коэффициентін пайдалану әдісі арқылы  тәжірбелік мақсаттардағы 

жеткілікті түрдегі дәлдікпен шығаруға болады. 

 Есептеу келесі реттілікте жүреді: 

 1) Iж есептік тогын және (11.2) немесе (11.3) арқылы Rж анықтайды 

(әртүрлі кернеудегі жерлендіргіштерді аралас қолданғанда талап етілген 

мәннен аз мәні қабылданады). 

 2) Rтабиғи табиғи жерлендіргіштердің кедергісін анықтайды.Табиғи 

жерлендіргіштерді қолдану жерлендіргіш құрылғының құрылысын 

қысқартуға, сондай ақ табиғи жерлендіргіштердің санын азайтуға, ал кей 

жағдайларда мүлдем қолданбауға мүмкіндік береді. Табиғи 

жерлендіргіштердің кедергісін  нақты қондырғыға өлшеу арқылы анықтайды.  

Олардың кедергі  мәні жуықтап былай болады. 

 Болат су құбыры 2-4 Ом; кәбілдің қорғасындық қабықшасы 2-3 Ом; 

трос-тірек жүйесі 2,5-3 Ом. Ашық ТҚ-ның тірек фундаменті есебімен 

анықталады.  



 Егер Rтабиғи< Rж шарты болса, онда тік жерлендіргіштер қажет 

болмайды, онда аймақта көлденең жерлендіргіштер  (әдетте металл 

жолақтар) төселінеді, ол кемінде екі нүктеден кем емес жерден, табиғи 

желендіргіштермен қосылады. 

 Егер Rтабиғи>Rж болса, онда жасанды жерлендіргіштер құру қажет және 

олардың кедергісі келесідей болуы керек: 
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(11.4) 

 

 Жасанды жерлендіргіштер ретінде ұзындығы 3-5 м тік талсымдық, 

диаметрі 10-12 мм көлденең жерлендіргіштер ал 40×4 мм болса болат 

жолақтар қолданылады. 

 3) Топырақтың меншікті есептік кедергісін анықтайды:  

  

                           ,kс есеп       
(11.5) 

 

 мұнда ρ- қалыпы ылғалдылықта өлшенген топырақтың меншікті 

кедергісі,  

 ρ кейбір мәндері 11.3 кестесінде келтірілген; 

 kмаусым- топырақтың құрғауы және қатып қалуын ескеретін маусымдық 

коэффициенті [11.4].  

 Орташа климатты аймақтарда (екінші, үшінші) ұзындығы 3-5 м тік 

электродтарға оның мәні kмаусым=1,45÷1,15, ал ұзындығы 10-15 м көлденең 

электродтарға оның мәні kмаусым=3, 5÷2,0 ге тең болады. 

 

 11.3 кесте - Топырақтың меншікті кедергісі 
Топырақ Меншікті кедергі 

Ом∙м 

Топырақ Меншікті кедергі 

Ом∙м 

Құм 

Супесок 

Суглинок 

Батпақ 

Бақшалықжер 

400-1000 және көп 

150-400 

40-150 

8-70 

40 

Торф 

Қаратопырақ 

Әксаз, известняк 

Жартасты топырақ  

20 

10-50 

1000-2000 

2000-4000 

 

4) Жерлендіргішті белгіленген аймақта орналасуы бойынша, алдын ала 

конфигурациясын анықтайды, ондағы тік жерлендіргіштердің ара 

қашықтығы олардың ұзындығынан аспауы керек. Жерлендіргіш құрылғының 

жоспары бойынша, алдынала көлденең жерлендіргіштердің ұзындығы 

анықталады. 

5) Көлденең жерлендіргіштердің кедергісі анықталады (контурдың 

жалғағыштық жолағы), Ом: 
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(11.6) 



 мұнда Ɩ- болат жолақтың ұзындығы, м;  

 b - болат жолақтың ені, м;  

 t - енгізу тереңдігі , м;  

 ρесеп – көлденең жерлендіргіштерге арналған, жердің есептік кедергісі. 

 Қолдану коэффициентін ескере отырып болат жолақтың кедергісі: 
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(11.7) 

 

 мұнда Ƞкөлденең -11.4 кесте бойынша қолдану коэффициенті. 

 

 6) Егер  Rкөлденең < Rжасанды  болса, онда тік жерленгіштердің  қажеті жоқ. 

Егер Rкөлденең > Rжасанды  болса, онда кедергісі ортақ тік жерлендіргіш қажет  
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(11.8) 

 

7) Бір тік жерлендіргіштің кедергісін анықтаймыз, Ом, (талсым): 
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(11.9) 

 ρесеп – топырақтың  есептік меншікті  кедергісі,  Ом∙м;  

 Ɩ- болат талсымның ұзындығы, м;  

 b-болат талсымның  ені , м;  

 t-жер бетінен жерлендіргіш ортасына дейінгі ара қашықтыққа тең 

енгізу тереңдігі , м. 

 

 11.4 кесте - Тік электродтардан тұратын контурдағы  жалғайтын болат 

жолақтың қолдану коэффициенті 
Жерлендіргіштер 

арасындағы 

олардың 

ұзындығына 

қашықтығының 

қатынасы 

Тік жерлендіргіштер саны 

4 6 8 10 20 30 50 

1 

2 

3 

0,45 

0,55 

0,70 

0,40 

0,48 

0,64 

0,36 

0,43 

0,60 

0,34 

0,40 

0,56 

0,27 

0,32 

0,45 

0,24 

0,30 

0,41 

0,21 

0,28 

0,37 

 

8) Тік жерлендіргіштер санын анықтаймыз: 
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(11.10) 

 



ȠТ – тік жерлендіргіштердің  ара қашықтығынан тәуелді оларды 

қолдану коэффициенттері, олардың ұзындығы мен саны (7.5 кесте). 

Есептеу нәтижесінің негізінде жерлендіргіш қондырғының  

конфигурациясын анықтаймыз. 
 

11.3 110 кВ және одан жоғары бейтараптама нүктесі тиімді 

жерлендірілген қондырғылардағы жерлендіргіш құралдарын есептеу 

 

 ЭҚЕ (ПУЭ) сейкес кернеуі 1 кВ жоғары электрқондырғылардағы 

жерлендіргіш құрылғылар бейтараптама нүктесі тиімді жерлендірілген 

тораптарда кедергісі Rз≤ 0,5 Ом немесе рұқсатты жанасу кернеуін ескеріп 

орындалады.  

 Жерлендірілген қондырғыға адам жанасқан кезінде (11.32 сурет), 

жерлендіргіш кедергісінің бөлігі адам денесінің кедергісімен Rа және Rқ 

жерге ток таралуының қадамдық кедергісімен тұйықталады. Адам денесіне 

белгілі бір кернеу әсер етеді: 

 

                                                    ,Uжанасу кА UU   Ом,
   

(11.11) 

 

мұнда Uқ=Iа Rқ- адамның екі қадамынан жерге таралу кедергідегі 

кернеу түсуі. Егер қадамды радиусы 8 см диск деп қабылдасақ, онда  
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мұнда ρб,қ-жердің беткі қабатындағы меншікті кедергі, Ом∙м; 

r-қадам радиусы, м. 

Адам арқылы өтетін ток: 
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 Токқа түсу қаупі адам денесінен өтетін токтың  ұзақтығымен және 

токтан тәуелді болады. Қабылданған нормалар бойынша  [11.5] рұқсатты ток 

былай анықталады: 

Әсер ету ұзақтығы,с...........................................................0,1   0,2     0,5   0,7   1,0 

Рұқсатты ток, мА................................................................500    250   100  75    65 

Рұқсатты токты біле отырып,
  

(11.19) дан рұқсатты жанасу кернеуін 

табамыз: 
 

.URIU каажанасу   

 

Uc және Rc мәнін орнына қойсақ 
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(11.12) 



 

 Осылайша, мысалы егер Rа=1000 Ом, топырақтың беткі қабатының 

меншікті кедергісі, ρб,қ=1000 Ом∙м, токтың әсер ету уақыты 0,5 с, онда, Iа,рұқ=100 

мА=0,1А, тауып анықтайтынымыз: 

 

.В25010001,05,110001,0Uжанасу   

 

 (11.20) дан байқайтынымыз  ρб,қ  неғұрлым  көп болса,  соғұрлым 

жанасу кернеуін жіберіп алуға болады. ρВ,С  біршама орташа шамасын 

қабылдап жанасу кернеудің рұқсатты мәндерін есептеуге  ұсынуға болады  

[11.5]: 

Әсер ету ұзақтығы,с....................................0,1   0,2     0,5   0,7   1,0  1-3 ке дейін 

Неғұрлым рұқсатты  

жанасу кернеуі , В.......................................500    400   200  130  100  65 

 

Әсер ету есептік ұзақтығын τә  қабылдасақ: 

 

,tt А,ажыркр,а     (11.13) 

 

мұнда tр,қ-релелік қорғаныстың әсер ету уақыты. 

 

 110 кВ және одан жоғары қондырғыларға жерлендіргіш құрылғылар, 

тік жерлендіргіштерден, қосылатын жолақтардан, қондырғылар қатары 

бойымен салынған жолақтармен, және айнымалы қадаммен жерлендіргіш 

торды құратын және көлденең бағытта төселген түзетуші жолақтардан 

орындалады (11.34, а суретті қараймыз). Жолақтардың ара қашықтығы 30м 

ден көп болмауы керек.  

 Күрделі жерлендіргіш, енгізілу тереңдігі және тік жерлендіргіштер 

ұзындығы мен саны және t олардың енгізілу тереңдігі, көлденең 

өткізгіштерінің жалпы ұзындығы, олардың S ауданы тең шартында есептік 

квадратты моделге ауыстырылады (11.34, б сурет). 

 

 
а-қосалқы станцияның құрылғысы;  б-есептік модель. 

 

11.3 сурет - Күрделі жерлендіргіштерді есептеуге арналған 



 Есептеу келесі реттілікте жүргізіледі: 

1) (11.1) бойынша неғұрлым үлкен рұқсатты жанасу кернеуін біле 

отырып жерлендіргіштегі кернеуді анықтаймыз: 
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мұнда kп-жанасу кернеу коэффициенті. 

Күрделі жерлендіргіштерге ол келесі өрнекпен анықталынады 
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(11.15) 

 

мұнда ƖТ- тік жерлендіргіштің ұзындығы, м;  

LК – көлденең жерлендіргіштің ұзындығы, м;  

а - тік  жерлендіргіштің  арасындағы қашықтық м;  

S-жерлендіргіш құрылғының ауданы, м
2
;  

M- параметр ол ρ1/ ρ2 келесідей байланысты болады: 
ρ1/ ρ2.........................................0,5     1         2     3        4        5       6        7        8      10 

М..............................................0,36   0,5   0,62   0,69   0,72  0,75   0,77    0,79 0,8     0,82 

 

β – коэффициент, ол адам  кедергісімен  Rа  және  қадамнан токтың  өту 

кедергісі  Rқ   бойынша  анықталады: 
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Ескерту - Rа  =1000Ом;   Rк=1,5ρб,қ.   деп  қабылдайды. 

2) Uж =IжRж, болғандықтан онда, жерлендіргіш құрылғының кедергісі 

келесідей болуы керек, Ом, 
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мұнда Iж- бір фазалы жерге ҚТТ кезіндегі жобаланатын жерлендіргіш 

құрылғыдан ағатын ток. 

 

 Егер бір фазалы  ҚТ электрқондырығы  аймағында болса, онда [3.5]. 

 

(11.18) 
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мұнда  Iп,0
(1)

- бүліну орнындағы бір фазалы ҚТТ;  

х0- ҚТТ орнына дейінгі нөлдік тізбектіліктің нәтижелік индуктивті 

кедергісі;  

хт1-қарастырылған электрқондырғыдағы трансформатордың нөлдік 

тізбектілігіндегі кедергі. 

 

Егер бір фазалы ҚТТ  электрқондырығы  аймағында болмаса, онда   

  

 

                (11.19) 

 

 

 (11.18) және (11.19) байқайтынымыз, жерлендіргіштер арқылы жерге 

өтетін ток, бір фазалы ҚТТ кішкентай бөлігін құрайды, ол жүйедегі 

жерлендірілген бейтарап санына және орнатылған трансформатордың 

қуатына тәуелді болады. Мысалы, (3.5) мысалында  Iз=(0,4÷0,6) Iп,0
(1)

 тең 

болады.  Бір трансформатордың  бейтарап нүктесі  жерлендірілген қосалқы 

станцияда , оның шамасы аз болуы мүмкін [7]. 

 

 

 

3) Табиғи жерлендірігштердің жалпы кедергісін анықтайды, Ом: 

 

                                 (11.20) 

 

 

 

мұнда Rкаб – кәбілден өтетін токтың кедергісі; 

Rф- фундаменттің  ағу тогының кедергісі; 

RБ,Т,Ө-бағана трос жүйесінің өту тогының кедергісі қараймыз).   

 

Егер Rе < Rз,доп, болса онда тек көлденең жолақтардан тор құрылады, 

егер Rе > Rз,доп,  болса онда, кедергісі (11.12) бойынша анықталатын жасанды 

жерлендіргіштерді құру қажет. 

3. Есептік модельге ауыстырылған, күрделі  жерлендіргіштің  жалпы 

кедергісін анықтайды  (11.30, б сурет), Ом: 
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мұнда  
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ρэ- жердің эквивалентті меншікті кедергісі, Ом∙м (11.6 кесте);  

LВ-тік жерлендіргіштердің жалпы ұзындығы; LТ=ƖТnТ. 

Rж алынған мәні Rж,рұқ  немесе  Rжасанды  мәнінен аз болуы керек. 

 

Егер жерлендіргіш кедергісі талап етілген мәндерден асып кетсе, онда 

S ауданды  L ұзындығын және тік жерлендіргіштер санын  nB олардың 

ұзындығын  арттыру қажет. Мұның бәрі қосалқы станциядағы қосымша 

шығындарға және іске асыру қиындықтарына соқтырады. Жанасу қаупін 

азайтудың тиімді шаралырының бірі- жұмыс орындарына  қалыңдығы 0,1-0,2 

м  қиыршық тас (гравия)  мен ұсақ тас (щебень) себу болып табылады. Бұл 

кезде беткі қабаттың меншікті кедергісі ( 5000-10000 Ом∙м) лезде өседі ол өз 

кезегінде, Rс қадамдық ток өту кедергісі арттырған соң  адам арқылы өтетін 

ток азаяды. 

 

11.6 кесте - Тік жерлендіргішті ρз/ρ2 торлары үшін, салыстырмалы 

эквивалентті  меншікті кедергі 
ρ1/ ρ2 а/Ɩв Қабаттың салыстырмалы қалыңдығы (h1-t)/ Ɩв 

0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,95 

1 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

0,125 

0,25 

0,5 

1-4 

1 

2 

4 

 

1 

2 

4 

 

1 

2 

4 

0,5-4 

0,5-4 

0,5-4 

1 

1,02 

1,03 

1,05 

 

1,05 

1,22 

1,33 

 

1,1 

1,3 

1,52 

0,95 

0,97 

0,99 

1 

1,03 

1,07 

1,17 

 

1,1 

1,26 

1,41 

 

1,2 

1,4 

1,7 

0,9 

0,93 

0,96 

1 

1,05 

1,1 

1,13 

 

1,15 

1,35 

1,5 

 

1,28 

1,5 

1,88 

0,8 

0,85 

0,92 

1 

1,1 

1,13 

1,15 

 

1,22 

1,43 

1,65 

 

1,38 

1,6 

2,08 

0,7 

0,78 

0,88 

1 

1,13 

1,15 

1,2 

 

1,35 

1,54 

1,83 

 

1,62 

1,8 

2,33 

0,62 

0,71 

0,83 

1 

1,3 

1,32 

1,38 

 

1,86 

2,12 

2,6 

 

2,5 

2,75 

3,52 

0,54 

0,65 

0,79 

1 

1,4 

1,5 

1,6 

 

2,4 

2,7 

3,5 

 

3,7 

5,5 

6,0 

0,52 

0,64 

0,77 

 

Есептеуде сәйкесті β коэффициенті азаяды және жерлендіргіш 

құрылғының рұқсатты кедергісі артады. 

Жерлендіргіш құрылғы оның кедергісіне талаптарды бақылаумен 

орындалуы мүмкін [1.12]. Мұндай жағдайда жылдың қай уақытында 

болмасын  табиғи жерлендіргіштерді ескеріп  Rж≤ 0,5 Ом болуы керек. 

Мұндай жерлендіргіш құрылғыларда, потенциалды реттеу үшін, 0,5-0,7 

м тереңдікте 0,8-1 м қондырғы негізіне фундаменттер арасына көлденең және 

бойлық болат жолақтар төселінеді. Көлденең жолақтардың арасы 

жерлендіргіш тордың ортасына 20 м ден көп емес қайта пішімделінетін  

ұлғаятын жерлендіргіш торды таңдап алуға ұсынылады. 
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