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Кіріспе 

 

Бұл нұсқаулықтар 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы 

бойынша оқитын студенттердің «Электр станциялары мен қосалқы 

станциялар» курсына зертханалық жұмыстарға арналған нұсқаулық болып 

табылады. 

Зертханалық жұмыстарды орындау үшін студент  қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқау алуы және  арнайы журналдарда белгіленуі қажет. 

Зертханалық жұмыстарды орындау барысында студент осы нұсқауларға 

және мұғалімнің тікелей нұсқауларына негізделуі керек. 

Баяндамада: 

- жұмыс атауы; 

- жұмыс мақсаты; 

- теориялық ақпарат; 

- негізгі жабдықты көрсетумен орнату диаграммалары; 

- эксперименттік және есептік деректер кестелері; 

- алынған тәуелділіктердің графигі және есептеу формулалары. 

Жұмысты қорғау үшін студенттер сынақ сұрақтары мен ұсынылған 

әдебиеттерге сәйкес дайындалуы керек. 

 

 



1 Зертханалық жұмыс. Өлшеуішт ток трансформаторлары 

 

Жұмыстың мақсаты: ток трансформаторлары туралы негізгі 

мағлұматтарды, құралымын, түрлерін білу және техникалық қажетке жарату 

ережелеріне сәйкес сынақты өткізу.  

  

1.1 Ток трансформаторлары туралы жалпы сипаттама  

 

Ток трансформаторлары кернеуі 1000 В дейін және жоғары 

қондырғыларда қолданылады. Олар өлшеуіш трансформаторларға жатады 

және олар өлшеу аспаптарының шегін кеңейту үшін, ал жоғары кернеулі 

тізбектерде реле және өлшеу аспаптарын жоғары кернеуден оқшаулау үшін 

арналған.  

Ток трансформаторларының көмегімен реле және өлшеу аспаптары 

жоғары кернеуден оқшаулағанынан басқа, сонымен бірге басқару қалқанына 

орналастырылып жағары кернеуден қашықтау мүмкін болада. 

Ток трансформаторы бірінші реттік орамындағы номинал токты екінші 

реттік орамында 5 А немесе 1 А-ге дейін төмендетеді. 

Ток трансформаторы жұқа электртехникалық болат табақтарынан 

жиналған тұйықталған өзек темірден, бірінші және екінші реттік орамнан 

құрылған.  Бірінші реттік орам желіге тізбектей қосылады, ал екінші реттік 

орамға әр түрлі аспаптардың және реленің ток катушкалары қосылады. Ток 

трансформаторының құрылғысы және амперметрге қосылу сұбалары  1.1 

суретінде көрсетілген, 3 магнит өткізгішіндегі магнит тасқыны 1 бірінші және 

2 екінші реттік орамдардағы ток арқылы пайда болады.  

 

 
 

а – құрылғысы, б,в – ток трансформаторы арқылы бақылау тізбекке амперметрдің 

тура қосылу сұлбасы. 

1.1 сурет – Ток трансформаторы  



Ток трансформаторы номиналды трансформация коэффициентімен 

сипатталады, ол бірінші реттік орамдағы номинал токтың екінші реттік 

орамдағы номинал тоғының қатынасына тең, немесе  орамдар санының 

 орамдар санының қатынасына тең: 

 

                                        .                                       (1.1) 

 

Ток трансформаторының өлшеуде қателігі бар, ол, %: 
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Қателік тек қана екінші реттік орамға қосылған жүктеменің мөлшерінен 

тәуелді емес. Сонымен қатар қателік бірінші реттік ток пен  пайда болатын 

магниттік ағынның пропорциясынан тәуелді. Бұл пропорция ток мәні номинал 

токтан төмен немесе жоғары бұзылады. Демек, ток трансформаторы ток мәнін 

өлшеу үшін жарамайды. 

Ток трансформаторында магниттейтін куштерді қарастырғанда, 

олардың фаза бойынша ығысуын ескерту керек. Ток пен бірінші және екінші 

реттік манниттейтін куштер арасындағы фаза бойынша ығысуды векторлық 

диаграммадан байқай аламыз (өз бетімен қарастыру керек). Демек, ток 

трансформаторында ток өлшеу қателігінен басқа бұрыштық қателік бар. 

Бірінші реттік орам векторы I  мен екінші реттік орам векторы 2I  арасындағы 

бұрыш жылжуының қатынасын бұүрыштық қателік дейміз. Екінші реттік 

орам жүктемесі өскен сайын бұрыштық қателік өседі. Реле қорғанысының 

күрделі жүйелерінде бұрыштық қателіктің әсері ескертіледі. Ток өлшеудегі 

қателік ток трансформаторын  қолданудың бүкіл жағдайда ескертілу керек. 

Қазырғы кезде дәл есептеу үшін тек қана ток қателігінің ∆I орнына 

толық қателікті ескертеді. Ол ток және бұрыш қателіктерімен сипатталады. 

Қателікке негізінде өзектің болатының магниттену тоғы әсер етеді. 

Болаттың сапасы жоғары болған сайын болаттың бастапқы өткізгіштігі 

жоғары болады, демек магниттену тогы төмен және тұрақты. 

Қателікті төмендету және өлшеу дәлділігін көтеру үшін келесі 

тәсілдерді қолданамыз: суық илемделген болат, пермаллой (болат пен 

никельдің құйындысы), орамдардың арнайы сұлба бойынша жалғау, өзекті 

жасанды магниттеу және т.б. 

Ток трансформаторы өлшеу дәлділігінің деңгейі бойынша келесі 

класстарға бөлінеді: 0,2; 0,5; 1; 3; 5 және 10. 

Ток трансформаторлардың дәлдік классы бойынша топтастыруы 1.1 

Кестесінде келтірілген. Бірінші реттік токтың мәні номинал 100-120 %-ға тең 

болғанда дәлділік классы ең жорағары қателікке (процент түрінде) сәйкес 

келеді.   



1.1 кесте – Өлшеуіш ток трансформаторының дәлдік классы мен пайдалану 

аймағы 
Өзектің 

дәлдік 

классы 

Бірінші реттік 

ток, % н 

Рұқсат етілген қателіктердің шегі Пайдалану саласы 

токтың % 

(±) 

бұрыштың (±) 

 ....... град 

0,2 5 

20 

100-120 

0,75 

0,35 

0,20 

30 

15 

10 

0,9 

0,45 

0,3 

Энергияны және қуатты 

дәл өлшеу (зертханалық 

дәл бақылау аспаптары) 

0,5 5 

20 

100-120 

1,5 

0,75 

0,5 

90 

45 

30 

2,7 

1,35 

0,9 

Энергияны және қуатты 

дәл өлшеу, 1 класс 

сынауыштары 

1 5 

20 

100-120 

3,0 

1,5 

1,0 

180 

90 

60 

5,4 

2,7 

1,8 

Токты, энергияны және 

қуатты өлшеу; реле, 1 

класс есеп-

сынауыштары 

3 

  

 5 

10 

  

  

  

50-120 

3,0 

  

5,0  

10,0 

  

  

Нормаланбайды  

Амперметрлерді, 

релелерді, 

фазометрлерді қосу, 

жетектердің 

катушкаларын қосу 

 

Дәлдік класы 0,2 ӨТТ-ы электр стансалардың электртехникалық 

зертханаларында дәл өлшеу, тексеру және зерттеу үшін қолданылады. Дәлдік 

классы 0,5 және 1 ток трансформаторлары тарату құрылғыларында 

орналастырылады. 

Дәлдік классы 3, 10 релелік қорғаныста, автоматиканың сұлбаларында 

қолданылады және ток трансформаторларының рұқсат етілген қателігі 3% 

және одан да жоғары. Релелік қорғаныстың және автоматиканың кейбір 

сұлбаларында құрылымы арнайы ӨТТ-ы қолданады. Мысалы: өзегі Д 

белгісімен белгіленсе, ол дифференциалдық қорғанысқа, ал Р-мен белгіленсе, 

релелік қорғанысқа қолданылады.  

ӨТТ-ның класс дәлдігі екінші реттік тізбектің жүктемесіне байланысты. 

ӨТТ-ның жүктемесі токтың номиналды мөлшері I2 шамасында болғанда  S2 

қуатпен және cosφ2 немесе екінші реттік тізбектің толық кедергісімен 

  анықталады.  

Есептеу үшін I2=5 A  деп алсақ, онда: 

 

                                                                 (1.3) 

 

ӨТТ-ның номиналды жүктемесі ретінде ең үлкен S2  алынады. Бұл 

жағдайда ӨТТ-ы жоғары класс дәлдікпен жұмыс істейді. Қосымша 

құралдарды сұлбаға қоссақ, онда екінші реттік тізбектің жүктемесі көбейеді 

де, қателіктері көбейіп және өлшеу дәлдігі төмендейді. 



Барлық ток трансформаторлары ерекшелігіне және техникалық 

сипаттамаларына қарай жіктелуі мүмкін: 

Міндеті бойынша. Құрылғылар өлшеу, қорғаныс немесе аралық болуы 

мүмкін. Соңғы опция өлшеу құрылғыларын релелік қорғаныс тізбектеріне 

және басқа ұқсас сұлбаларғы қосқан кезде қолданылады.  

Орнату түрі бойынша. Сыртқы және ішкі қондырғыларға арналған 

трансформаторлық құрылғылар, үстеме және портативті. 

Трансформаторларды ішке және сыртқа қондыру осы құрылғыларды орнатуға 

арналған өтпелі және қолдаушы әдістердін қарастырады. 

Бірінші реттік орамының конструкциясы бойынша. Құрылғылар бір 

орамды немесе өзекті, көп орамды, сондай-ақ шиналық болып бөлінеді. 

Бакелит, фарфор және басқа материалдарды пайдаланып, құрғақ болып 

изоляция түріне болінеді. Бұдан басқа, қарапайым және конденсаторлық 

майлы-қағаз изолциясы қолданылады. Кейбір конструкцияларда компаунд 

қолданылады. 

Трансформация сатыларының саны бойынша құрылғылар бір немесе екі 

сатылы, яғни каскадты болуы мүмкін. Барлық сипаттамалар ток 

трансформаторларының белгіленуінде кездеседі, олар белгілі бір алфавиттік 

және сандық таңбалардан тұрады. 

ТТ-ның екінші реттік орамдарының қосу сұбалары. ТТ-ның бірінші 

реттік орамдар желіге әрдайым тізбектей қосылады. Екінші және бірінші 

реттік орамдар арасындағы изоляция бұзылған жағдайдан алдын ала сақтау 

үшін қауыпсыздық техникасының ережесіне сай екінші реттік орамдар жерге 

тұйықталады. ТТ-ның қосылу сұлбасынан сымдар, құрылғылар мен релелер 

арқылы ағып жатқан токтың мәні тәуелді, сондай-ақ сымның есептік 

ұзындығы тәуелді. 1.2 суретте ТТөны және құрылғыларды қосудың кейбір 

сұлбалары көрсетілген. 

 

 
 
 

а) жұлдыз; б) үшбұрыш; в) толық емес жұлдыз; 

г) екі фаза айырмашылығы; д) үш фаза тоқтарының қосылысы. 

1.2 сурет – ӨТТ-ның қосылу сұлбалары 



1.2 Жұмыстың бағдарламасы 

  

1. Жұмыста көрсетілген ТТ-ның құралымын зерттей білу [техникалық 

көрсеткіштерін есеп беруге енгізу керек]. 

2. Ток трансформаторларының шықпаларының полярлықты тексеру. 

3. Ток трансформаторларының изоляция күйін тексеру. 

4. ТТ-ның трансформаторлық коэффициенттерін және қателіктерін 

анықтау. 

 

1.3 Жұмысқа әзірлік  

  

1. Осы әдістемелік нұсқаумен және керекті әдебиеттермен танысу. 

2. Барлық керекті суреттерді және кестелерді дайындау. 

3. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.  

  

1.4 Жұмысты орындау тәртібі  

 

1.4.1 ТТ параметрлері мен конструкцияларын зерттеу. 

Бұл тармақта паспорт мәліметтерін жазу, оқытушы ұсынған ТТ-нің 

құрылысын зерттеу, орамдардың саны мен түріне, сондай-ақ ораманың 

таңбалауына назар аудару қажет. 

Зертханада оқыған ток трансформаторларының төлқұжат деректері 1.2 

кестеге енгізу.  

 

1.2 кесте - Ток трансформаторларының паспорттық деректері 
  

  

№ 

п/п 

  

  

Түрі 

  

 Номинал 

кернеу, кВ  

Бірінші 

реттік 

номинал 

кернеу, кВ   

  

 Класс дәлділіктерінің номинал 

қуаты 

0,5  1  3  1  

              

        

        

  

1.4.2 ТТ-ның шықпаларының полярлылығын тексеру. 

Вольтметрлердің, электр энергияны санауыштардың орамаларын ток 

трансформаторларының орамдарына қосу үшін, ол трансформаторлардың 

екінші реттік орамалар шықпасының полярлығын білу қажет.  

Зауыттардан дайындалып шығарылатын ТТ-ның келесідей белгілері 

бар:  

а) Л1 – бірінші реттік орамның басы;  

ә) Л2 – сол ораманың соңы;  

б) екінші реттік орамның басы И1, ал И2 соңы. 



Шықпалардың полярлылығын тексеру үшін тұрақты ток көзі немесе 

гальвонометр (ішкі кедергісі аз және полярлылығы белгіленген сымдары бар 

кез келген магнитоэлектрлік құралдар) қолданылады. 

Бұл жұмыстың осы пунктінде түрі ТПФМ-10 ток 

трансформаторларының шықпаларының полярлығының дұрыстығын анықтау 

керек. Ол үшін 4 суреттегі сұлбаны жинауы керек.  

 

 
 

К - ажыратылған контакт; Б – тұрақты ток көзі;Г – гальвонометр. 

1.3 сурет – Сынаудан өтетін ТТ 

 

1.4.3 Қайталама орамасының CT оқшаулау кедергісін тексеру. 

Изоляция кедергісі мегаомметрмен тексеріледі. Мегаомметр - кернеуі 

жоқ электр тізбектерінің изоляция кедергісін өлшеуге арналған құрылғы. 

Екінші реттік орамның изолция кедергісін өлшеу кезінде студент: 

1. Динамикалық мегомметр ЭСО202 / 2 - Г түрінің принципімен танысу 

- 0-10000 МОм диапазон аралығында кедергі өлшеу үшін арналған. Кернеуі 

500 ± 50 В; 1000 ± 100 В; 2500 ± 250 В диапазон аралығында болуы мүмкін;  

2. 1.4 суреттегі сұлбаны жинау және екінші реттік орамның кедергісін 

өлшеу. Бұл үшін ол екінші реттік орамның  И1 және И2 шығыстарына 

мегомметр қосу қажет. Құрылғыны қосқаннан кейін тұтқасын бір минут 

ішінде 120-140 рет айналдыру қажет. Қолданғаннан кейін, құрылғыны 2 

минут бойы пайдалануға болмайды. Изоляцияның күйі туралы қорытынды 

жасау.  

Екінші реттік ораммен корпус аралық оқшаулама кедергісі 1 МОм-нан 

төмен болмауы керек, ал бірінші реттік орама мен корпус үшін – 20-25 МОм-

нан төмен болмауы қажет.  

 

 
1.4 сурет – ТТ-ның изоляциясының кедергісін тексеру 



1.4.4. Өлшеуіш трансформатор тогының қателігін анықтау. 

ТОП-0.66 өлшеуіш трансформатор тогының қателігі ЭЭ2-ЭИЭСП.002.1 

РБЭ (938.6.1) “Элект энергетикасы - Электр стансалары мен қосалқы 

стансалардағы өлшеу” зертханалық стендінің көмегімен анықталады. 

Ток трансформаторы қателігін анықтау кезінде студент: 

Эксперимент жүргізу нұсқауларына сәйкес, сұлбаны 1.5 суретке сәйкес 

жинаңыз. 1.3-кестеде. TOP-0.66 типті TT қателігін анықтау үшін 

пайдаланылатын жабдықтардың тізімі келтірілген. 

 

1.3 кесте -  Жабдықтардың тізімі 
Белгіленуі Аты Түрі Параметрлер 

G2 Бірфазалы ток көзі 218.8 ~ 220 В  / 6 А 

А2 Ток трансформаторы 403.1 

1,0/1,0 А/ 

Uр =  ~ 660 В/ 

Sн = 5 ВА 

А9 Реттелетін автотрансформатор 318.2 ~ 0…240 В  / 2 А 

А10 Реактор 314.2  

А11 Реостат 323.4 2×0…100 Ом / 1 А 

Р9 Мультиметрлер блогі 508.2 

3 мультиметр 

 0...1000 В  / 

 0...10 А  /  

0…20 МОм 

 

Эксперимент өткізу кезіндегі нұсқа: 

- тәжірибеде қолданылған құрылғылар желіден ажыратылғанына көз 

жеткізіңіз; 

- аспапта қолданылған құрылғылардың қорғаныш жерге қосу 

розеткаларын A9 автотрансформаторының «РЕ»  ұясына қосыңыз; 

- пабдықты электр сұлбасына сәйкес қосыңыз; 

- A9 автотрансформаторының реттелетін тұтқасын шеткі сол жақ  күйге 

бұраңыз; 

- A10 ТТ-ның трансформаторлық коэффициентін  1,0 дейін орнатыңыз. 

- A11 реостатының кедергісін орнатыңыз, мысалы, 10 Ом; 

- бір фазалы G2 ток көзін автоматты ажыратқышты қосыңыз; 

- P9 мультиметрлік блогының және A9 автотрансформаторының 

«СЕТЬ» қосқышын қосыңыз; 

- P9 блоктың мультиметрлерін іске қосыңыз; 

- A9 Автотрансформаторының  реттеу тұтқасын сағат тілімен бұрап, А2 

ток трансформаторының бірінші реттік  тогын орнатыңыз (P9 блогының 

амперметрі көмегімен); 

- А2 ток трансформаторының кернеуін  және тогын   P9 модулінің 

мультиметрлер  көмегімен түзетіңіз; 

-  G2 Бір фазалы сөндіргішті   қуат көзінен ажыратыңыз; 

- A9 автотрансформатор мен P9 мультиметрлік блогінің «СЕТЬ» 

қосқышын ажыратыңыз; 



218.8
G2

~ 220 B

318.2
А9

508.2
Р9

А А

403.1
A2

И1И2

Λ1Λ2

323.4
А11

314.2
А10

V

 
 

 
G2 - бірфазалы ток көзі; A9 - бірфазалы ток көзі; P9 - мультиметр блогы; A2 - ТОП-

0,66; A10 - реактор; A11- реостат. 

1.5 сурет - ТОП-0.66 ӨТТ-ның қателігін анықтау кезіндегі сұлба 

 

- А2 ток трансформаторының жүктемесін келесі формула бойынша 

есептеңіз: 

 

                                              ;                                                      (1.4) 

 

- А2 ток трансформаторы қателігін мынадай формула бойынша 

есептеңіз: 

 

                                       .                                               (1.5) 

 

Трансформатордың жұмыс істеуіне жарамдылығы туралы қорытынды 

жасаңыз. 

 

1.5 Есеп берудің мазмұны  

 

1. Жұмыстың мақсаты. 

2. ӨТТ-ның техникалық сипаттамасы. 



3. Сынақ өткізудің сұлбалары, нәтижелері және керекті графиктері. 

4. Алынған деректерді талдау. 

 

1.6 Бақылау сұрақтары 

 

1. Ток трансформаторларының мақсаты мен жұмыс принципі.  

2. ТТ конструкциясы.  

3. Ток трансформаторының қателіктері. Олар неге пайда болады?  

4. Ток трансформаторының дәлділігін көтеру жолдары.  

5. Ток трансформаторынын таңдау тәртібі.  

6. Неліктен ток трансформаторларының екінші реттік орамасы 

ажыратылған кезде жұмыс істеуге рұқсат етілмейді?  

7. Дәлдік классы. 

8. Ток трансформаторының және қосалқы жүктеменің сұлбалары. 

9. Ток трансформаторының векторлы диаграммасы. 

10. Магниттелу сипаттамасы. 

 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Өлшеуіш кернеу трансформаторлары 

 

Жұмыс мақсаты: өлшеу кернеуінің трансформаторларының әртүрлі 

типтерінің конструкцияларын, олардың қосылуы және қателерді анықтау 

сұлбаларын зерттеу. 

 

2.1 Кернеу трансформаторлары туралы жалпы ақпарат 

 

Кернеу трансформаторлары жоғары кернеуді 100 немесе 100√3 В 

стандартты мәніне дейін төмендету және өлшеу тізбектерін және негізгі 

жоғары кернеулі тізбектерден релелік қорғанысты бөлуге арналған.  

Өлшеуіш трансформаторлар бір – бірінен оқшауланған екі магниттен 

тұрады, магниттік тізбегі қойылған: бастапқы айналым саны ω1 және қайталама 

саны ω2.  Кернеу трансформаторының қосылу сұлбасы 2.1 суретте көрсетілген. 

Негізінде өлшеуіш кернеу трансформаторы кішкене күштік 

трансформатор, ол бос жүріс режиміне жақын режимде жұмыс істейді. 

Идеялдық өлшеуіш кернеу трансформаторы үшін (шығындар мен қателерсіз) 

трансформация коэффициенті бұрылыстар санының қатынасына шамамен тең: 
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1 – бірінші орамасы; 2 – магнит өткізгіш; 3 – екінші орамасы. 

2.1 сурет – Кернеу трансформаторының қосылу сұлбасы  

 

Номиналды кернеу әдетте 100 немесе 100√3 В. Қосылған құрылғылардың 

таразылары бастапқы кернеумен бітеді. 

Нақты өлшеуіш кернеу трансформаторларының шығындары 

магнитөткізгіштің магниттелу және құйынды токтар шығындарының 

өзгеруімен және орамдардың қызуымен пайда болады. 

Кернеу қателігі (пайызбен) анықталады: 

 

                                                                                (2.3) 

 

Кернеу трансформаторының бірінші орамасы U1 екіншісінен U2 көп, 

сондықтан  ω1 > ω2. Екі орамда салыстырмалы жұқа сымнан жасалған (бірінші 

орам екіншіге қарағанда жұқа). Екінші номиналды кернеу U2ном  стационарлы 

трансформаторларда 100 және 100/√3В бастапқы номиналды кернеуде U1ном 

750/√3 кВ дейін.  

Екінші орамаларға енгізілген құрылғылардың көрсеткіштеріне сәйкес 

өлшенген шамалардың мәндерін анықтауға болады. Кернеу 

трансформаторлары үшін олардың өлшеу мәндерін нақты трансформация 

коэффициентіне көбейту керек: 

 

КU = U1/U2. 



Қателіктің аз болуы үшін магниттік кедергісі аз өзекше қолданылады, 

магнит өткізгіштің индукциясы, магниттік сейілу, орамдардағы тоқ 

тығыздығы төмендетіледі.  

Кернеу трансформаторының дәлдік класы трансформатордың белгілі бір 

жұмыс режиміндегі бұрыштық қателігімен және максималды жіберілген 

кернеу қателігімен сипатталады. 

 

2.1 кесте  – Өлшеуіш кернеу трансформаторының дәлдік класы 

Дәлдік 

класы 

Қателігі 

кернеу, % Бұрыштық 

…… Град 

0,2 0,2 10 0,3 

0,5 0,5 20 0,6 

1 1 40 1,2 

3 3 Нормаланбайды 

 

Өлшеуіш кернеу трасформаторының 0,2 дәлдік класы нақты өлшеу 

үшін, тексеру және жұмысты зерттеу, қабылданатын сынақ жабдықтарында, 

есептеу машиналарын қосу үшін, градуирлеудің эксплуатациялық аспаптары 

және т.б., олармен электрлік станцияның электртехникалық зертханалары 

жабдықталады. 

Өлшеуіш кернеу трансформаторының 0,5 және 1 дәлдік класы таратқыш 

құрылғыларда қолданылады. Олар қалқанды аспаптарды қосу үшін, есептік 

және бақылау есептегіштерде және кернеуде қателігі 0,5 немесе 1% аспауы 

керек өлшеуіш аспаптарда қолданылады. Есептегіштерді қосу үшін міндетті 

түрде ӨКТ 0,5 класында пайдаланыңыз. 

Өлшеуіш кернеу трансформаторының 3 класы және одан көп релелік 

қорғаныста, автоматикада қолданылады, және сигнал лампаларын беруде т.б., 

бұл жағдайда өлшеу қателігі 3%-дан жоғары болуы керек. 

Дәлдік класы негізінен екінші жүктемеге және ӨКТ тәуелді, оның 

көбеюінен азаяды. Бір фазалық ӨКТ жүктемесі: 
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мұндағы U – екінші реттік ораманың номиналды кернеуі, В;  

      I- екінші реттік ораманың тогы, А;  

     ∑Р = S cos φ – активті қуат қосындысы;  

     ∑Q = S sin φ – реактивті қуат қосындысы;  



        
22 xrz  - қосалқы тізбектің толық кедергісі, Ом;  

      r = z cos φ – қосалқы тізбектің активті кедергісі;    

      х = z sin φ – қосалқы тізбектің реактивті кедергісі. 

 

Электр қондырғыларында ӨКТ-ның көптеген қосылу сұлбалары бар. Ең 

қарапайым сұлба - бірфазалы ӨКТ-ды қосу (2.2, а сурет), ол бір фазалық 

кернеуді өлшеу үшін қолданылады. 2.2 суреттегі сұлба екі бір фазалы ӨКТ-ды 

ашық (толық емес) үшбұрышпен қосуды қарастырады және барлық үш 

фазалық кернеулерді береді. Бұл сұлба үш-трансформатордан гөрі арзан, ол 

қажетті топқа жинақталған үш фазалы бөртпе тәрізді ториядан тұрады және 

оқшауланған бейтараптағы желілерде өлшеу құрылғыларын және қорғау 

релесін қосу үшін ұсынылады.  

Үшфазалы ваттметрлердің, санауыштар мен басқа да құрылғылардың 

орамаларының екі фаза арасында тиісті түрде қосылуға мүмкіндік береді.  

Жерге тұйықталған бірінші және екінші реттік орамдары бар үш 

бірфазалы (2.2, в сурет)немесе бір үшфазалы (2.2, г сурет) ӨКТ-ды «ұлдыз-

жұлдыз» сұлбасымен қосу бүкіл фаза аралық және фазалық кернеулерді 

олшеуге мүмкіндік береді. Бұл сұлба әмбебап. 

 
 

а) бір бірфазалы; б) ашық үшбұрыш сұлбасы бойынша екі бірфазалы; 

 в) жұлдыз сұлбасы, үш бірфазалы;  г) бір үшфазалы, үш стержінді;  

д) компенсацияланған ушфазалы (НТМК);  

е) бес стержінді үшфазалы (НТМИ). 

2.2 cурет - Өлшеуіш кернеу транформаторының қосылу сұлбалары 



Түрлі мақсаттар үшін қолданылатын құрылғыларды, мысалы, аспаптар 

мен реле өлшеу, әр түрлі  ӨКТ-на  қосу ұсынылады. 

Автоматика сұлбалары үшін арнайы ӨКТ-лар таңдалады, олар 

коммутация тізбектерімен қалыпты ӨКТ-нан параметрлері бойынша әртүрлі 

болуы мүмкін. 

Өлшеу құралдарын қосқанда, берілген бастапқы кернеу атаулы орамның 

номинал кернеуінен 10% -дан көп болмауы керек. 

Бұрыштық қателікті азайту үшін компенсацияланған НТМК типті ӨКТ 

қолданылады (2.2, д сурет).  

Синхрондау құрылғылары жүктемесін қосу кезінде, қосылған қуат ӨКТ-

дың номинал қуатынан асып кетуі мүмкін. 

Барлық тізбектерде құрылғылар тізбектерінде асқын кернеулерді 

болдырмау үшін төмен кернеу жағында бейтарап жерге терең тұйықталу 

керек. Жерге тұйықталған өткізгіштердегі сақтандырғыштар мен 

сөндіргіштерді қоюға  тыйым салынған. 

Құрылғылар саны артуымен қосалқы тізбектің кедергісі азайып, ӨКТ-

нің жүктемесі артады. 

Кернеу трансформаторларын жіктеу. Электр қондырғыларында бір 

фазалы, үш фазалы ( бес стержінді ) және каскадты КТ пайдаланады. Сондай-

ақ, трансформаторлар екі және үш орамды болады. 

Оқшаулаулама бойынша құрғақ және май оқшаулауымен КТ бар . Бір 

фазалы кернеу трансформаторлары 380В-тан 500 кВ-қа дейінгі кернеулері 

үшін қол жетімді. 

Құрылымдық өлшемдері және КТ салмағы, күштік трансформатордағы 

ұуатпен емес, негізінен бастапқы орамасының және оның жоғары вольтты 

контакттарының көлемімен анықталады.  

Номинал кернеуі 380 В-тен 6 кВ- ға дейінгі КТ-лар құрғақ оқшаулаулама 

нұсқасына ие (орамалар ПЭЛ сымымен жасалынған және асфальт лакпен 

сіңдірілген). 

Номинал кернеуі 10-500 кВ КТ-ның оқшаулауымасы – май  (магнит 

өткізгіш май толтырылған бакке орнатылған). 

Кернеу, межелі және басқа мақсаттары бойынша КТ құрылыстары түрлі 

маркаларға бөлінеді. 

НОС, НОСК, НТС, НТСК типтері - бірфазалы (O) немесе үш фазалы (T), 

құрғақ (С), компенсацияланған (K) ӨКТ; олар кернеуі 6 кВ- ға дейінгі ішкі 

қондырғыларына арналған . 

18 кВ дейінгі кернеуде ішкі пайдалану үшін маймен салқындатылған 

НОМ,  ЗНОМ (жоғары кернеу орамасының ішкі соңын жерге қосу арқылы), 

НТМК, НТМИ типтері қолданылады; бір фазалы ӨКТ - 35 кВ дейін. 

Үш фазалы кернеу трансформаторлары. КТ-ның өлшемдері мен құны 

бір фазалы үш КТ-ны бір үш фазалы TH-ға біріктіру арқылы азайтылуы 

мүмкін . Үш стержінді және бес стержінді КТ пайдаланылады.  

Оқшауланған бейтарап жүйелерінде оқшаулама кедергісін бақылау үшін, 

үш фазалы бес стержінді КТ- лар қолданылады. Фазалардың біреуі жерге 



тұйықталған кезде магниттік ағындар магниттік кедергісі ең төмен шеткі 

стержіндер бойымен бұзылмайтын  фазалардың  орамдарының көмегімен 

жасалады. Ашық үшбұрыш байланысты қосымша орамалар, дабыл мен 

релелік қорғанысты қамтамасыз етеді. Желідегі симметриялы режімде a, x 

шықпаларында кернеу жоқ. 

 
а) жалпы түр; б ) қосу схемасы. 

2.3 сурет– НТМИ типті ӨКТ 

  

Каскадты кернеу трансформаторлары. 35 кВ-тан астам кернеуде 

мөлшері мен бағасының артуы кесірінен, май толтырылған каскадты КТ 1-4 

блоктан түрады. 

Трансформаторлар бір, екі немесе үш блоктан тұрады (2.4 сурет). Әр 

блок екі стержні бар стержінді магнит өткізгіштен тұрады. Бастапқы орам 

(ЖК) магний-өткізгіштердің барлық шеттеріне біркелкі таратылады. Бастапқы 

және қайталама қосалқы орамалар (ТК) төменгі магнит тізбегіне орналасқан, 

ол жерге қатысты ең төмен потенциалға ие (бастапқы ораманың бір ұшы жер 

болып табылады). Қалған стержіндерде аралық - қайталама орамалардың 

жүктемелерін барлық шыбықтардан біркелкі бөлу үшін қажетті тегістеу және 

бекіту орамдары бар. Ламинатталған ядролар электрлік болаттан жасалған 

плиталардан құрастырылады. Трансформаторлардың орамдары қабатты 

болып, бактелит цилиндрлерінде дөңгелек немесе тік бұрышты орамалы 

сыммен оралған. Тегістеу орамасы бірінші оралған, содан кейін бастапқы 

орамал мен электрстатикалық экран. Байланыстырғыш орамалар мен 

қайталама орамалар электростатикалық экранға оралған. 



 

1 – трасформатордың жоғарғы блогі; 2 - трасформатордың төменгі блогі; 

Э - электростатикалық экран; А, Х – ЖК орамасының шықпалары; а, х - ТК 

орамасының шықпалары (негізгі) ; ад, хд – ТК орамасының шықпалары (қосымша). 

2.4 сурет - НКФ 220 58У1 каскадты трансформатордың орамаларының 

қосылу принципиалды сұлбасы  

 

Каскадты КТ-ның орамаларының активті және реактивті кедергісі 

қарапайым КТ-на қарағанда айтарлықтай жоғары. Сондықтан жоғары дәлдік 

класын алу үшін жүктемені азайту керек. 

Сыйымдылықты кернеу трансформаторлары. Кернеу неғұрлым жоғары 

болса, трансформатордың конструкциясы да күрделі. 500 кВ және одан 

жоғары қондырғыларда сыйымдылықты қуат алу бар трансформаторлық 

қондырғылар қолданылады. Бөлгіш - шамамен екі конденсатор. 

Конденсаторлардағы кернеу олардың қуаттарының мәндеріне кері 

пропорционалды түрде бөлінеді.  Сондықтан тізбек арқылы ағатын ток 

конденсатордың сыйымдылығымен анықталады. Кернеу конденсатордан 

алынады. Оның мәні 10 ... 15 кВ. 

Кернеу НКФ немесе ЗНОМ трансформаторлары сияқты бірдей қосылған 

екі қосалқы орамасы бар трансформаторға беріледі. Өлшеу дәлдігін 

жоғарылату үшін трансформатордың негізгі сұбасында дроссель қосылады. 

Егер трансформатор дроссельсіз конденсаторға қосылса, онда жүктемені 

ұлғайту кезінде трансформатордың кіріс кедергісі төмендейді. Кернеу 

төмендей бастайды. Демек, жүктемедегі кернеу оның өлшеміне байланысты 

болады, сондықтан дроссель f = 50 Гц жиілікте сыйымдылықпен 

резонанстық күйге келтіріледі. Нәтижесінде шығыс кернеуі жүктеменің 

шамасына аз тәуелді болады. Мұндай құрылғы сыйымдылықты НДЕ кернеу 

трансформаторы деп аталады. НДЕ құрылғысының схема параметрлерінің 

барлық элементтерін тиісті таңдау арқылы оның дәлдік класы 0,5 немесе 

одан жоғары жасалуы мүмкін. 

Тізбектей конденсаторлар арасындағы НДЕ-фазалық кернеуі олардың 

сыйымдылық кедергісіне пропорционал таралады. Жерге қарай соңғы 

конденсаторға, фазалық кернеудің бөлігіне параллель ӨКТ қосылады.  

Бүйірлік ажыратқыштардың конструкцияларында НДЕ ретінде ЖК 

конденсаторлық кіріс пайдаланылады, оған жерге тұйықталлу жағынан ілулі 



тұрған КӨҚ құрылғы (кернеу өлшеу құрылғысы) қосылған. 750-1150 кВ, 

қондырғылары үшін НДЕ-750 және НДЕ-1150 трансформаторлары 

қолданылады. 

 

2.2 Жұмыстың бағдарламасы 

 

1. Өлшеуіш кернеу трансформаторының жұмыста келтірілген 

мәліметтерін жазып алу және құрылысымен танысу. 

2. Кернеу трансформаторының трансформация коэффициентін анықтау. 

3. Активті қуаттың әр түрлі мәндері үшін кернеу трансформаторының 

қателігін анықтау. 

 

2.3 Жұмысқа дайындық 

 

1. Бұл жұмыстың әдебиеттер тізімімен танысыңыз. 

2. Барлық қажетті сызбаларды дайындаңыз. 

3. Сәйкес өлшеулердің нәтижелерін анықтау үшін қажетті кестелерді 

дайындаңыз. 

4. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беріңіз. 

 

2.4 Жұмыстың орындалу реті 

 

2.4.1 КТ параметрлері мен құрылысын зерттеу. 

Бұл зертханалық жұмыста келесі кернеу трансформаторлары зерттеледі. 

Бұл бөлімде керекті паспорттық мәліметтерді жазып, мұғалім берген КТ-

нің құрылысын зерттеу. Назар аударыңыз: санына, қосылу сұлбасы мен 

түріне, шығындардың белгіленуіне және құрылыс ерекшеліктеріне. 

Зертханада қарастырылған кернеу трансформаторлардың паспорт деректерін 

2.2 кестесіне енгізу керек. 

2.4.2 Активті қуаттың әр түрлі мәндері үшін өлшеуіш кернеу 

трансформаторының трансформациялық коэффициентін және қателігін 

анықтау. 

НОЛ.12-0,38 өлшеуіш кернеу трансформаторының қателігін анықтау  

«Электр энергетикасы – Электр станциялары мен қосалқы станцияларында 

өлшеу» ЭЭ2-ЭИЭСП.002.1 РБЭ (938.6.1) зертханалық стенд арқылы 

орындалады 

Активті қуаттың әр түрлі мәндері үшін өлшеуіш кернеу 

трансформаторының трансформация коэффициентін және қателігін анықтау 

үшін студент 2.5 сурет бойынша сұлбаны құрастыру қажет. НОЛ.12-0,38. 

типті кернеу трансформаторының қателігін анықтау үшін құрылғылар тізімі 

2.3 кестеде берілген. 

 

 

 



2.3 кесте – Құрылғылар тізімі 
Белгіленуі Аталуы Түрі Параметрлер 

G1 Үш фазалы электрмен жабдықтау  201.4 ~ 400 В  / 6 А 

G2 Бір фазалы электрмен жабдықтау 218.8 ~ 220 В  / 6 А 

А1 Активті қуат 306.5 
220 В / 

3х0…30 Вт 

А12 Кернеу трансформаторы 405.1 
380/127 В / 

Sн = 30 ВА 

Р9 Мультиметрлік блок 508.2 

3 мультиметр 

0...1000 В  / 

0...10 А  / 

0…20 МОм 
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G1 – үш фазалы электрмен жабдықтау;G2 - бір фазалы электрмен жабдықтау; 

А1 - активті қуат;А12 - кернеу трансформаторы; Р9 - мультиметрлік блок. 

2.5 сурет - НОЛ.12-0,38. типті кернеу трансформаторының қателігін 

анықтау үшін электрлік қосылу сұлбасы 

 



Зертханалық жұмысты орындау нұсқаулығы: 

1) Зертханалық жұмыста қолданылатын құрылғының қорек көзінен 

өшірулі екенін тексеру. 

2.) Зертханалықта қолданылатын құрылғының қорғаныс жерге қосу 

розеткаларын « », «РЕ» үш фазалы электрмен жабдықтау G1 розеткасымен 

жалғаңыз. 

3) Электрлік қосылу сұлбасына сәйкес құрылғыны жинаңыз. 

4) Активті қуатты А1 орнатыңыз, мысалы 20%. 

5) Үш фазалы қуат көздерінде G1 сыртқы жылулық байланыс арқылы 

розеткаларды жалғаңыз, ал болмаған жағдайда тек желі арқылы. 

6) Бір фазалы G2 қуат беру құрылғысындағы автоматты ажыратқышты 

және сөндіргішті қосыңыз. 

7) Р9 мультиметрдің «Сеть» өшіру блогын қосыңыз. 

8) Р9 блогының мультиметрлерін қосыңыз. 

9) G1 үш фазалы қорек көзін қосыңыз. 

10) А12 трансформаторының бірінші реттік U1 кернеу мәнін (Р9 

вольтметр блогі көмегімен) жазып алыңдар. 

11) Р9 вольтметр блогы арқылы бастапқы кернеу U2 және ток I2 

трансформаторының екінші реттік орамасының кернеуінің мәнін алыңыз А12. 

12) G1 және G2 қорек көзін өшіріңіз. 

13) Р9 мультиметрдің «Сеть» өшіру блогын өшіріңіз. 

14) Активті жүктемені 20-100% аралығында өзгерте отырып 

экспериментті вольтметр және амперметр блок Р9 тиісінше кернеу U2 және ток 

I2 трансформаторының екінші реттік орамасының көмегімен қайталаңыз. 

Мәліметтерді 2.3 кестеге енгізіңіз. 

15) Кернеу трансформаторының қуатын есептеңіз А12:  

 

S2= U2×I2, 

 

мұндағы, S2 – толық қуат; 

                U2 – екінші реттік кернеу; 

                I2 – екінші реттік ток. 

 

КТ жүктемесінің алынған нәтижелерін 2.3 кестеге енгізіңіз. 

Кернеу трансформаторының трансформациялық коэффициентін 

анықтаңыз.  

 

                                                  ,                                                    (2.6) 

 

мұндағы     – трансформациялық коэффициент; 

 – бірінші ретті номиналды кернеу;                                                                                                               

 – екінші ретті номиналды кернеу. 

 



Алынған нәтижелерді 2.3 кестеге енгізіңіз. 

16) КТ қателігін есептеңіз: 

 

                                     .                                          (2.7) 

 

Кернеу трансформаторының қателігін анықтау нәтижелерін 2.4 кестеге 

енгізіңіз. 

 

2.4 кесте - Алынған мәндердің нәтижелері  
Активті қуат, % 20 40 60 80 100 

Кернеу U2, В       

Ток I2, мА      

Қуат S2 , ВА      

Трансформация коэффициенті н      

Қателік      

 

Жасалған жұмыстың қорытындысын жазыңыз: 

 

2.5 Баяндаманың мазмұны 

 

1. Жұмыстың мақсаты. 

2. Техникалық деректер. 

3. Сынақ сұлбаларының диаграммалары. 

4. Әрбір жұмыс бабындағы нәтижелері. 

5. Әрбір тармақ бойынша нәтижелер мен қорытындыларды таңдау. 

 

2.6 Бақылау сұрақтары 

 

1. Кернеу трансформаторлары мен мақсаттары. 

2. КТ құрылысы, оқшауламасы. 

3. Кернеу трансформаторының өлшеу қателігі.  

4. Дәлдәк класы және қолдану саласы. 

5. Қосылу сұлбалары. 

6. Каскадты пайдалану принципі, олардың құрылысы. 

7. Сыйымдылықты ажыратқыштар. 

8. Оқшауламамен басқару кезіндегі НТМИ жобалау және жұмыс 

принципі. 

9. Бір фазалы КТ коммутациялық сұлбалары және олардың көлемі. 

10. Кернеуді таңдау шарттары. 
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