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Кіріспе 

 

 Энерияны үнемдеу, нақтырақ айтқанда, энергияның кез келген түрін 

өндіру, тарату және қолдануды рационалдау соңғы жылдары барлық дамыған 

мемлекеттердің ақпараттандыру және компьютерлендірумен қатар 

техникалық саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып келеді. Мұндай 

жағдай, біріншіден,  барлық негізгі энергия ресурстарының шектеулі көлемде 

болуы мен олардың қайта жаңармауына, екіншіден, оларды өндірудегі үздіксіз 

көбейіп жатқан қиындықтар мен соның салдарынан олардың қымбаттауы, 

үшіншіден, соңғы уақытта көтеріліп жатқан жаһандық экологиялық 

проблемалар сияқты мәселелер себепші болып келеді. 

 Энергия және ресурстарды үнемдеу аспектілерінің барлығына өткір 

қызығушылық 1970 жылы орын алған мұнай дағдарысынан кейін пайда 

болды. Соңғы онжылдықтар уақытында  адамзат тарихында қолданылған 

энергиясының барлығынан 2/3 бөлігі пайдаланғаны, барланған негізгі энергия 

ресурстар келе жатқан 100 жылға ғана жететіні және қазірден бастап 1 тонна 

шартты отынды үнемдеу оны өндіруден бірнеше есе арзан екені анықталды. 

 Дамыған мемлекеттерде энергия үнемдеу саласына құйылатын 

инвестициялар көп мөлшерде - он есеге дейін -  өсті, арнайы бағдарламалар 

мен ұйымдастықтар пайда болды. Мамандар ал, олармен қатар, болашақты 

ойлайтын басшылар планетамыздың энергетикалық ресурстары бітпейді емес 

бітетінін сонымен қатар, оның болашағы тікелей сол ресурстарды 

қаншалықты үнемді қолданылатынына байланысты екенін түсінді. Энергия 

және ресурстарды үнемдеу барлық дамыған мемлекеттердің бүгінгі күні 

шешіліп жатқан алдыңғы қатарда тұрған әрі маңыздылығы зор экологиялық 

мәселе болып табылады. 

 Осы мәселенің маңызды құраушысы болып электр энергиясымен жұмыс 

істейтін салалардағы энергияны үнемдеу болып келеді өйткені, электр 

энергиясы универсалды әрі кеңінен қолдануда. Сонда, энергияны үнемдеу 

керексіз энергия шығындарын азайтуға тіреледі. Электр энергиясын өндіру, 

тарату және тұтыну салаларындағы шығындар кұрылымын талдау шығындар 

бөлігінің негізі – 90 % - энергия тұтыну саласына келсе, электр энергиясын 

тасымалдауда орын алатын шығындар 4-10 % құрайтынын (АҚШ-та – 8 %, 

Жапония мен Алманияда – 4-5 %) көрсетеді. Сондықтан, энергия үнемдеуге 

арналған күштерді электр энергиясын тұтыну саласына жұмсау керектігі 

анық. Энергияны тиімді пайдалану арқасында энергияны үнемдеу әлемдік 

тәжірибесінде заманауи энергетика дамуының негізгі бағыты болып 

табылады. Тиімділіктің өсуі мемлекет экономикасының барлық 

көрсеткіштерінің өсуіне әкеледі, энергияны өндіру кезінде аймақтарға алып 

келетін техногенді жүктемені азайтады. 

 Энергия үнемдеу мәселесі біздің елде де өзекті болып келеді. Ішкі 

жалпы өнімініне энергияның жоғары мөлшерде болуы – ұлттық 

экономиканың проблемасы. Мысалы, Ресейде өндірістік өнімнің құнына 

кіретін энергия шығындарының бөлігі 18% құрайды (ССРО-да 3 % құраған), 



ал кейбір салаларда 70 %-ке дейін жетеді, мұндай жағдай тауарлардың 

бәсекеге қабілетсіздігі мен инвестициялардың пайдасыздығына әкеледі.   

Әлем бойынша үнемдеу арқылы  орташа дегенде 30 %-ке және одан жоғары 

энергияны сақтауға болады. Технологиялық параметрлерді ұстану арқылы 

отын-энергетикалық ресурстар және қызмет көрсету мен өнімдерді шығару 

кезінде болатын шығындарды үнемдеуге қол жеткізіледі және нормативтер 

мен стандарттар талабына сай болуы мен олардың жоғары сапасына кепіл 

болады немесе энергия үнемдеу отын-энергетикалық ресурстарды тиімді 

пайдалануға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, ғылыми, 

техникалық және экономикалық әдістермен және шаруашылық айналымға 

қайта жаңаратын энергия көздерін тарту жолдарымен шешіледі. 

 Энергия ресурстары мен оларға байланысты шығындарды үнемдеу 

келесі жолдармен шешіледі: 

 - ғылым және техниканың соңғы жетістіктеріне негізделген энергия 

үнемдейтін техникалық шешімдерді қолдану; 

 - тұрғын, қоғамдық, өндірістік, ауылшаруашылық және қойма 

ғимараттары мен құрылыстардың жылу қорғанысын жоғарлату; 

 - энергия тұтынатын және энергия түрлендіретін жабдықтар оптималды 

(көбінесе номиналды) режимдерде жұмыс істейтін технологиялық 

процесстерін ұйымдастыру; 

 - энергия тұтынушы жабдықтар мен жүйелерді сапалы жөндеу 

жұмыстары мен күтімді қамтамасыз ету; 

 - энергия үнемдеу үдерісіне кәсіпорынның қызмет көрсететін 

энергетикалық және технологиялық қызметшілер мен тұтынушыларды 

энергия ресурстарын үнемдеуге қызықтыратын субъективті факторларды 

тарту. 

 Мысалы, жылу энергетикасында келесідей негативті жағдайлар орын 

алады: 

 - біріншіден, жылу өндірушісінің жылу шығындары үшін тұтынушы 

төлейтіндіктен энергия үнемдейтін жабдықтар мен өлшеу құралдарын еңгізуге 

қызықпайтыны; 

 - екіншіден, жылу бағасының үздіксіз өсуі және нақты тұтынылған 

ресурстар үшін  төлеген кезде үнемдеу ынталамандыларының болмауы төлеу 

қабілеті жоқ сұранысты туғызады. Мұндай жағдай энергия ресурстарының аса 

шығындалу мен жеткізілген және тұтынылған жылу үшін қарыздарға, соның 

салдарынан жылыту жүйелерін жұмыс режимінде ұстау, соның ішінде отын 

және электр энергиясын сатып алу сияқты қиындықтарға әкеледі; 

 - үшіншіден, энергия тұтынуды тіркейтін құралдармен жабдықталмаған, 

энергия тұтыну көлемі мен оның төлемі арасындағы тікелей байланысты көре 

алмайтын тұтынушы энергия үнемдеу туралы қатты ойланбайды. 

 Энегрия және ресурстарды үнемдеу мәселесі өзекті болып келеді. 

Энергия үнемдеу үдерісінде энергия аудиті маңызды орын алады, оның 

мақсаты энергия тұтынатын жүйелер мен кәсіпорныдардың энергия 

ресурстарын қаншалықты тиімді пайдаланатынын бағалауға бағытталған 



тексерулерді өткізу және сол тиімділікті көтеретін ұсыныстарды өңдеу болып 

табылады. Энергия көздерінің қымбаттауы экономикалық тұрғыдан энергия 

үнемдеуді маңызды етеді. Өткен жылдары жиналған пайдалы тәжірибемен 

қатар энергия үнемдеу саласындағы соңғы техникалық жетістіктерді 

пайдалану қажет. Техниканың жаңа деңгейде даму ертеректе ұмытылып 

кеткен техникалық шешімдерге қайта әкеледі – олар экономикалық тұрғыдан 

сұранысқа ие. 

 Жиырма бірінші ғасырдың аясында туындаған жаһандық мәселелердің 

бірі – адамның энергия көздеріне тәуелділігі болып келеді.Оны табудың 

негізгі амалы – табиғи энергия көздерін (мұнай, газ, радиоактивті 

элементтерді) қолдану. Бұл энергия көздерінің, біріншіден орны толмайды, ал 

екіншіден, оларды қолдану экологиялық апаттарға әкелуі мүмкін. 

Радиоактивті жұқтыру, қышқылды жаңбырлар, озонды тесінтер, бу эффектісі 

сияқты зиянды құбылыстар орын алады. 

 Сағатына 1 кВт қуатты өндіру процессі барысында атмосфераға орташа 

дегенде 1 кг СО2 бөлінеді, сонымен қатар, табиғи энергия көздерін жер 

қойнауынан алу процессінің құны тұрақты түрде өсіп жатқандықтан электр 

энергиясын өндіру процессі күннен күнге қымбаттап жатыр. Осы сәтті 

алғанда, Қазақстан Республикасында бу газдарының шығарылымы бір жылда 

адам басына 15 мың тонна көмірқышқыл газды құрайды. ТМД елдері 

арасында Қазақстан Республикасы  Мұндай жағдай отын ретінде сапасы 

төмен көмірді пайдалану салдарынан туындап жатыр. Қорыта келгенде, 

экономикалық тұрғыдан да, экологиялық тұрғыдан да энергия үнемдеу 

мәселесі ерекше назар аудартады. 

 Осы уақытта қолданып жатқан энергияның жартысына жуығы тұтыну 

кезінде бос шығындалады. Жуырда болған отын бағасының эскалациясы, оны 

жеткізудегі тұрақсыздық пен болашақта күтіліп жатқан оларды қолдануға 

салынатын шектеулер энергия үнемдеуге деген ерекше мән бере отырып 

энергия мен отында тұтынуға деген көзқарасты толықтай өзгертуге 

мәжбүрлейді. Берілген жағдайда энергия үнемдей дегеніміз энергияны тұтыну 

коэффициентінің өсуі мен шығындардың қысқартылуын білдіреді. Үнемдеуді 

шығарылым мөлшерін қысқартумен шатастырмау керек. Энергия үнемдеу 

шектеулі мөлшерде жер қойнауында жатқан жоғары сапалы отын түрлерін 

сақтау уақытын созуға мүмкіндік береді. Энергия үнемдеу энергетикалық 

емес дәрі, жағар май және т.с.с. материалдарды өндіруге қазба отынның 

қорларын сақтап қоюға мүмкіндік жасайды. Болашақта жаңа энергия көздері 

ашылмаса біз ұзақ мерзімді отын және электр энергия тапшылығына 

ұшырауымыз мүмкін. Осы дефициттің бір бөлігінің орнын энергия үнемдеу 

шараларын өткізу арқылы толтыру керек, әйтпесе біраз фирмалардың шикізат 

пен материалдар қорлары жағынан елеулі әрі апатты өзгерістер күтуге 

болады. 

 Осымен қатар, энергия үнемдеу шараларды өткізбеу болжанған мұнайға 

сұраныс оны өндіру мүмкіншілігінің максимум шамасына жетіп сол шаманы 

елеулі мөлшерде асып кетеді. Сол кезде, мұнайды импортқа жіберетін 



мемлекеттердің, солырдың ішінде Қазақстан Респуликасының да, мұнайды 

керекті мөлшерде алу қауіпті жағдайға ұшырайды, бар ресурстарға қойылатын 

шектеулерге байланысты бағаларда күрт өседі. 

 Бүгінгі күнгі ғылыми-техникалық прогресс энергия үнемдеу саласына 

үлкен мүмкіншіліктерді ашып жатыр. Өмір және өндіріс деңгейін өзгертпей ақ 

энергетикалық баланстың шығындар бөлігі ақырындап қысқаруы мүмкін. 

Кейбір мамандардың сөзінше, келешекте энергияға деген сұраныстың 

маңызды бөлігі қазіргі тұтынушылардың энергияны тиімді қолдануы арқылы 

қанағаттандырылады. Бұл сөзді әлі де дәлелдеу қажет бірақ, қазірден бастап 

бір тонна үнемделген мұнайдың құны оны өндіру құнынан әлде қайда қымбат 

деуге болады. 

  Электр энергиясы тарихи өте арзан болғандықтан, еш жерде, энергия 

көп мөлшерде шығындайтын өндіріс салаларынан басқа, оның шығысы еш 

бақыланған жоқ. Энергияны көп мөлшерде шығындайтын салалардың да 

мақсаты тек электр энергиясына деген сұранысқа байланысты шығыстар 

мөлшерін азайту болып табылды. Бірақ электр энергиясы арзан болған заман 

өтті. Электр энергиясының бағасы тез көтеріліп жатыр, Электр энергетикалық 

компаниялар мен жалпы пайдалану жүйелері өздерінің тарифтер құрылымын 

түпкілікті түрде қайта қарастырып жатыр. Барлық кәсіпорындарды энергия 

шығындарды реттеу ойы еліктіріп жатыр.  

 Энергия жүйелері мен электр компаниялардың шоттарының ең қомақты 

сомасын электр энергиясының бағасы құрайды өйткені, кәсіпорындағы 

энергия тұтынатын жабдықтардың барлығы электр энергиясын тұтынады. 

Сондықтан, потенциалды шығындарды азайту мен энергия үнемдеуді іске 

асыру үшін электр энергиясын тиімді пайдалану мәселесіне ерекше назар 

аудару қажет. Жабдықтар түрі мен өнеркәсіп секторлары бойынша электр 

энергиясының шығындарын талдау электр энергиясының негізгі 

тұтынушылары электр жетектері мен жылыту электр құралдары болып 

келетіні анықталды. 

 Берілген саладағы  мемлекеттің жүргізу саясатының мақсаты энергия 

ресурстарының тұтынушыларын ынталандыратын шараларының кең 

спектрын қоладану арқылы энергияны тұтыну тиімділігінің өсуіне жол 

беретін стратегиялық бағыттарға мүлтіксіз қол жеткізу және келесідей 

жағдайларға жол беру: 

 - энергияны аз мөлшерде тұтынатын өңдеу салалары мен қызмет 

көрсету салаларының пайдасына қарай экономиканың құрылысын қайта құру; 

 - көзделген бағдарламаларды орындау және технологиялық энергия 

үнемдеу потенциалын іске асыру жағдайларын жасау; 

 - тұтынушыларға тиімді қарқынмен экономика тарапынан ақталатын 

дотациялық дәрежеге дейінгі энергия көздерінің ішкі бағасының негізделген 

өсуін қамтамасыз ету; 

 - ең алдымен, электр энергетикасында орын алатын қиылысатын 

супсидиені жою. 



 Тұрғын-коммуналды шаруашылығында өткізіліп жатқан реформаларды 

жалғастыру энергия үнемдеудің интенсификациясын ынталандырады. 

Энергияны тиімді қолдануды ынталандыратын құқықтық, әкімшілік 

және экономикалық іс-шараларды іске асыру қажет, олардың ішінде: 

- энергия үнемдеу талаптарын қаталдандыру, бағытталған қазіргі 

нормаларға сай энергия мен отынды шығындауды анықтайтын регламенттер 

мен ережелерді өзгерту; 

- энергия тұтынуды бақылау мен тіркеу ережелерін жетілдіру және 

энергия шығындарының шегін белгілеу мен энергия тұтыну стандарттарын 

анықтау, энергия шығындарының шығындалуның нормативтерге сайлығын 

анықтауға арналған жалпы жұрттың қолданатын энергия тұтынатын 

жабдықтар мен құрылдарды міндетті түрде сертификациялау; 

- кәсіпорындардың энергия ресурстарын тиімді әрі рационалды 

шығындауын тұрақты түрде қадағалау; 

- бизнестің тиімді саласына айналатын энергия үнемдеуге арналған 

қосымша шаруашылық ынталандыруларды жасау; 

- мемлекеттің қауым арасында энергия үнемдеу туралы ақпаратты 

кеңінен таратып, қызметкерлерді оқытып даярлау; 

-  энергия үнемдеу шаралары, технологиясы мен жабдықтары, 

нормативті-техникалық құжаттары туралы қол жетімді деректер базасын 

жасау; 

- тәжірибе алмасуға арналған семинарлар мен конференцияларды 

ұйымдастырып өткізу, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы энергия үнемдеу 

туралы насихат жүргізу. 

Көзделген мақсат – бағытталған мемлекеттік саясаттың арқасында 

энергия ресурстар тұтынушыларының энергия үнемдеу шараларына қаржы 

бөлу қызығушылығын тудыратын жағдайларды жасау, мүмкіндігінше қаржы 

тәуекелдерін азайта отырып осы салаға қаржыны құюға тартымды шарттарды 

жасау. 

Мемлекеттік саясаттың бір құралымен энергия үнемдеу саласындағы 

мамандырылған бизнесті қолдау жобалануы тиіс, мұндай әрекет, өз кезегінде, 

энергия шығынының мөлшерін азайтуға бағытталған оптималды өндірістік, 

технологиялық және ғылыми шешімдерді ұсынатын экономикалық агенттерді 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. Энергия үнемдейтін бизнесті қолдау 

осы саладағы мемлекеттің тікелей қаржылық көмегімен тиімді бизнес-

жобаларды іске асыру жүйесін қалыптастыру дәрежесіне өтуді, 

коммерциялық емес тәуекелдерден сақтандыруды меңзейді. 

Энергияны тиімді пайдалану және энергия үнемдеу іс-шаралары 

аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларының, олардың ішінде 

аймақтың энергетика бағдарламасының да, міндетті бөлімі болуы тиіс.    

 

 

 

 



1 Нысаналарда энергияны тұтынуды ұйымдастыру 

 

Энергия үнемдеу екінші реттік энергиялық ресуртарды пайдалану 

үдерісін жетілдіру немесе екінші реттік материалдарды қайта қолдану арқылы  

іске асырылуы мүмкін. Осындай технологияны қолдану экономияға қол 

жеткізуді білдіреді. Бірақ осы экономияның аймақтарын анықтау үшін 

келесідей екі сұраққа жауап табу керек: 

1) Энергия пайдалануды жақсарту мүмкіншіліктері бар қандай 

шаруашылық салалары бар? 

2) Энергияны тиімді пайдалануға әкелетін осы шаруашылық 

саласындағы қандай арнайы іс-шаралар мен альтернативті шешімдерді іске 

асыруға болады? 

Кез келген берілген өнім ассортиментін өндіріп шығаруға өндіріс 

деңгейі, қабылданған өндіріс технологиясы және шикізаттың сапасымен 

анықталатын энергия шығындарының нақтыланған аз шамасы қажет. Осы 

шекті мәннен басқа энергетикалық тиімділігі көбірек жабдықтарды және 

технологиялық үдерістерді қолдану барысында пайда болатын қосымша 

шығындар мен оларды қолдану арқасында үнемделген энергия құнын 

экономикалық тұрғыдан балансқа келтіру қажет. Арзан, қолжетімді 

энергетикалық ресурстар мен салқындататын су көздерінің қазіргі уақытқа 

қарағанда шектеусіз болған кезде энегрия үнемдеу және энергия үнем 

терминдері синоним болған жоқ. 

Кейбір энергияны көп мөлшерде пайдаланатын өндірістік тұтынушылар, 

олардың ішінде химиялық, целлюлоза-қағаз, мұнай өңдеу өнеркәсіптері, 

энергия үнемдеуді бәсекеге қабілетті деп қарастырғанымен энергия 

үнемдейтін жабдықтарды қолдану арқасында қол жеткізілген экономия сол 

жабдықты қондыру құнын өтей алмаған жағдайлар тіпті осы уақытқа дейін 

кездесіп жатыр. Бірақ қазіргі жағдайда, отынның құны өсіп энергиямен 

қамтамасыз етудегі түсініспеушілік туындаған уақытта энергия үнемдеу жеке 

корпорациялардың ғана жетістігі емес жалпы мемлекеттік іс болуы керек.   

Сол факторлардың арасында ең маңыздылары болып капиталды 

шығындар мен отынға жұмсалатын шығындар; өндірістік шығарылымдары 

мен техникалық күту және жөндеу жұмыстары шығарылымдары; өндіріс 

технологиясы; жабдықтардың сенімділігі; отын ресурсатарының болуы; еңбек 

шығындары; қажетті өндіріс ауданы; әлеуметтік факторлар (қоршаған ортаны 

қорғау, қауіпсіздік техникасы және т.с.с.). 

Отынды пайдалану коэффициентін жақсарту арқылы отын сұранысын 

қысқырту мүмкіншілігін анықтау үшін отын шығынын анықтайтын 

үдерістерді, осы үдерістердегі отынды пайдалану коэффициентін зерттеу 

қажет. 

Өндіріс саласындағы энергия үнемдеу потенциалын бағалау шетін 

операцияларға ғана жатқызуға болады. Әртүрлі технологиялық үдерістер 

барысында энергияның қандай мөлшерде жұмсалатынын біле тұра, біз осы 

технологиялық үдерістерді іске асыру барысында энергия үнемдейтін 



құрылымдарды қолдану арқылы энергияны қандай мөлшерде үнемдей 

алатынымызды айта алмаймыз. Одан да маңызды мәселенің бірі өнеркәсіптегі 

еркін немесе міндеттелген түрде энергия үнемдеу бағдарламаларын іске 

қабілеттілігін болжайтын құралдардың жоқтығы [1,2,3].  

Энергияның бағасы арзан болғандықтан (өнімнің өзіндік құнынан 3-5 % 

құрайды) өнеркәсіп өзінің өндіріс үдерістерінде энергияны үнемді 

пайдалануға тырыспайды деген шешімге келуге болады. Әлемде 

шығындалатын энергияның 50 %  аз бөлігі ғана тиімді пайдаланады, қалған 

бөлігін жылулық бөлуге, суытатын суға бөлінетін энергия шығындары 

құрайды. Қара металлургияда тұтынатын энергияның 55 % ғана тиімді 

пайдаланады. Сонда энергияның 45 % босқа жоғалады. Электр энергетика 

саласында энергияның 30 % ғана тиімді тұтынады. Сонда, энергияның 70 % 

жоғалады. Көлік саласындағы жағдай одан да нашар, бұл тұтынушыға 

жеткізілетін энергияның тек 25 % ғана тиімді пайдаланылады, ал 75 % бос 

шығындалады. Машиналардың бөліктерін қозғалысқа келтіру үшін бірінші 

реттік емес екінші реттік энергияны қолданатын салаларында бұдан жақсы 

көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр, бағалау қорытындысы бойынша олардың 

энергияны пайдалану коэффициенті 75 % құрайды.    

Заманауи әдебиетте өндіріс тәжірибесінде заманауи технологиялық 

үдерістерді еңгізу арқылы энергияны 30 % дейін үнемдей алатынымыз негізсіз 

емес екені көрсетілген [3]. Өндірісте қолданатын әр саланың өз ерекшелігі 

мен қондырғыларының қуатына байланысты энергияны пайдалану тиімділігі 

кең аймақта ауытқыйды. Бағаланған 30 % аса қосымша энергия үнемдеуді 

кәсіпорындарда екінші реттік энергия ресурстарын қолдануға мүмкіндік 

туғыздыратын әдістемені еңгізіп, тиімді жабдықтарды қолданып және  

тиімдірек технологиялық үдерістерді ойлап табу арқылы іске асыруға болады.  

Энергия үнемдеудің потенциалының бір қатар перспективті 

болжамдарын қарастырайық. Жалпы мұнай-химиялық өнеркәсіпке жататын    

мұнай-химиялық энергетикалық топ жаңа энергия үнемдейтін жабдықтарды 

орнату және тиімдірек технологиялық үдерістерді өңдеу арқылы жалпы бір 

өнім өндірісіне шығындалатын отынды 7-12 % азайтуға, ал келешекте ұзақ 

мерзімді одан да көп үнемдеуге қол жеткізуі мүмкін. Кейбір берілгендер 

бойынша шетелдік үлкен фирмалардың іс жүзіндегі шығындарының 

қысқаруы бұл мәндерден асып түскен. 

Өндіріс саласындағы энергияға сұраныстың қысқаруы 30 % дейін жетеді 

[3]. Қазіргі технологияларды ескере тұра алюминий, мыс және цементті 

өндіруде, мұнай өңдеу және целлюлоза-қағаз өндірістерінде, қара 

металлургиядағы отынның салыстырмалы шығынын үштен бір бөлігі 

мөлшеріне дейін азайтуға мүмкіндік бар [3]. Отын шағынының осы мөлшерде 

азаюы өндірістің өсуіне байланысты отынға сұранысты қанағаттандыратын 

еді. 

Энергияны тиімді пайдалану өнімнің өзіндік құнының қысқаруына және 

кірістің көбейуіне әкеледі. Бұны энергия шығындарының күрт өсуін ескере 



отыра да іске асыруға болады. Энергия үнемдеуге себепші болатын іс-

шараларды үш негізгі топ бойынша жүйелеуге болады: 

а) Жалпы ұйымдастырушылық іс-шаралар. Фирмалар жабдықтарды 

күту мен энергияны тұтынуды ұйымдастыруды жақсарта отырып (мысалы, 

резервтегі пештерді жұмыстан шығару, жұмыс шарттарны жақсарту, бу мен 

жылудың шығарылымын жою сияқты шаралар) және энергия тұтынудың 

оптимизациясына үлкен көңіл бөлу арқылы энергия тұтынуды едәуір азайта 

алады. Осы топ бойынша энергия үнемдеу эксплуатациялық режимдерді 

өзгерту арқылы (мысалы, жұмыс барысында өндіріс қабілеттілігіне зиян 

етпейтін температураны көнерлік мәнге дейін азайту) іске асырылады. 

б) Жабдықтар мен технологиялық үдерістерді түрлендіру. 

Жабдықтарды түрлендіру жаңа, істегі жабдықтарға немесе жаңадан 

шығарылатын немесе екі жағдайға да қатысты іске асырылуы мүмкін. 

Жетілдіру жабдықтардың құрылымына байланысты бұдан бұрын 

мақұлданбаған тиімдірек ойды іске асыру немесе ұзақ уақытқа жарайтын әрі 

тиімді бөлшектерді қолдану арқылы жасалады. Жоғары жылулық ПӘК- ті алу 

үшін энергияны аз мөлшерде шығындай отыра нақты бір сапалы өнімді 

шығаруды қамтамасыз ететін шартпен технологиялық үдерісті түрлендіру 

немесе толықтай ауыстыруды іске асыруға болады. 

в) Операцияларды кешенді түрде іске асыру. Жабдықтарды қолдану 

сапасын жоғарлату эксплуатациялық операциялар, жұмыс графигі мен өндіріс 

үдерістерді мұқият зерттеу арқылы іске асырылады. Көп жағдайларда өндіріс 

кәсіпорындары көп агрегатты, көп өнімді кешендер болып келеді, оларды, 

көбінесе, жалпы энергияны тиімді пайдалану тиімділігіне қажетті көңілді 

бөлмей бір біріне тәуелсіз опреацияларды дәйекті түрде іске асыру үшін 

жобалаған және құрастырған. Осы кәсіпорныдардың энергетикалық 

тиімділігін келесідей бір қатар әдістерді қолдана отырып жоғарлатуға болады: 

- технологиялық операциялардың қажетті дәйектілігін ұйымдастыру 

арқылы. Мысалы, газдың жану өнімдері мен будың құрамына кіретін жылуды 

жоймай тұрып бу немесе жоғары қысым газдарын электр энергиясын өндіру 

немесе электр жетегі үшін пайдалану мүмкіндігі бар энергетикалық 

потенциалын максималды пайдалануға мүмкіндік береді; 

- қыздыруға кететін жылулық шығындарын азайтатын көп санды қысқа 

мерзімді жұмыс кезеңдерге жол бермеу үшін жабдықтарды үздіксіз 

эксплуатациялау кезеңдерінде ауысы үшін жұмыс графигін түпкілікті  

өзгерту; 

- электр жүктеменің тұрақты дәрежесін ұстау және артқан жүктеме 

кезеңдерде энергияны пайдалануды қамтамасыз ететін номиналды жүктеме 

кезеңдердегі технологиялық операциялар графигін тиісті түрде өңдеу. 

Материалдар мен энергияны олардың сипаттамаларының жоғары 

мәндерінен бастап дәйекті түрде қолдануды машықтау керек. Бұл өз 

қатарында, осы сипаттамалардың нашарлауын азайтуға мүмкіндік береді. 

Энергия үнемдеуге нақты бір операциялар реттілігінің агрегатты әсері мен 

олардың уақытта да кеңістікте де өзара қатынасы арқылы қол жеткізуге 



болады. Осыған байланысты энергетикалық жүйелер жылулық ағынының ең 

жоғары дәрежесінен ең төмен дәрежесіне өзгеру барысында қажеттілікті 

қанағаттандыра алады. Кейбір операцияларды уақытта және кеңістікте бөлу 

температураның едәуір өзгеруіне, соның салдарынан энергия шығынына 

әкеледі, сонымен қатар жабдықтарды тасу мен қолдануға жұмсалатын 

шығындарды көбейтеді.  

Осы өзгерту категориялардың барлығы негізгі капиталдың өсуін талап 

етеді, осы капиталды энергияны сатып алуға кететін шығындарды алмастыру 

деп тануға болады. Алайда, көбінесе энергияны пайдалану барысын 

ұйымдастырудағы өзгертулер тек энергия тұтынуды тиімдірек 

ұйымдастыруды талап етеді. 

Тиімді энергия тұтынуды ұйымдастыру бағдарламасын жасау келесідей 

негізгі элементтерді алдынғы қатарға шығарады: 

- энергия тұтыну негізгі принциптерін түсіну және кәсіпорындарда 

оларды тәжірибелі түрде іске асыру; 

- берілген уақыттың ішінде энергияның кірісі мен шығысын өлшемді 

бағалау үшін барлық жағдайларды, олардың ішінде энергияны көп мөлшерде 

шығындайтын жабдықтарды ерекше бөлу қажет, ескеретін зерттеулерді 

өткізу; 

- қажетті ақпаратты ұйымдастыру мен қажетті іс-шараларды жоспарлау; 

- бөлек агрегаттардың энергия шығындауының тапрсырмаларын 

тағайындау; 

- энергия тұтынуды басқаруды ұйымдастыру және тағайындалған 

тапсырмаларға сәйкес энергия пайдалануды басқару. 

Бүгінгі күні қолданып жүрген энергия жұмсайтын агрегаттар мен 

технологиялық үдерістер энергия көздері, олардың ішінде қазбалы отынды 

ерекше атап өту қажет, көп мөлшерде әрі арзан кезде құрастырылған және 

еңгіздірілген. Осының нәтижесінде жоғары капиталды шығындар мен жоғары 

еңбек шығындары аясында энергетикалық тиімділік тұрғысынан тиімді 

технология түрлерін жетілдіруге өте аз ынталандырулар бар. Қазіргі күні 

энергия үнемдейтін шешімдірді қолданатын технологиялардың көптеген 

нұсқаулары бар, бірақ олар Қазақстан Республикасына қарағанда  энергиясы 

қымбат тұратын шетелде кеңінен пайдаланылады. Отынға көп шығын кетуіне, 

отын ресурстарындағы өзгерістер мен экологиялық жағдайға байланысты 

технологияның жалпы алынған нұсқаулары мен эмпирикалық әдістері сын 

көзбен қайта қарастырылуы керек. Белгілі әдістердің көбісі жетілдіріліп 

жаңартылуы керек. Мысалы, шикізаты отын болып келетін көптеген 

үдерістерде қоладанылатын агрегаттардың құрылымы шикізаттың шығынын 

тиімділеуге мүмкіндік берумен қатар жалпы энергия энергия қажеттілігін 

жанама түрде азайтады. 

Қазіргі күні басылып шығарылған мақалалар мен есеп берулерде 

ескерілген іс-шараларды іске асыру барысында үнемделген отынның мөлшері, 

бұл іс-шаралардың қарапайымдылығына ерекше назар аударсақ, расында да 

таң қаларлық. Жабдықтардың жандыруға арналған немесе зауыттың желдету 



жүйесін реттеу сияқты қарапайым әрі қол жетімді шараларды қолдану арқылы 

отынды 10 % немесе одан да көп мөлшерге дейін үнемдеуге болады. Өткенде 

өндіріс үдерістерінде энергияны тиімді пайдалану арқылы отынды көп 

мөлшерде үнемдеуге болатынын сенімді түрде айтқан адамдардың сөздері 

расталды деуге болады. 

 

2 Электр жетегі құралдары арқылы технологиялық үдерістеріндегі 

энергия үнемдеу 

 

Электр жетегі құралдары арқылы технологиялық үдерістердегі энергия 

үнемдеу инженерлік тәжірибесінің қазіргі даму дәрежесінде негізгі 

тұтынушылар арасындағы, электр жетегі мен технологиялық саласындағы 

энергия үнемдеудің негізгі жолдарын келесідей түрде жіктеуге болады: 

а) Ең қарапайым әрі жаппай қолданыстағы реттелмейтін құрылымында 

қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқышы бар электр жетегі нақты 

қондырғылар үшін нақтыланған әдістемелер бойынша қозғалтқышты таңдау 

процедурасын жетілдіруді қажет етеді. Бұл жағдайда мақсатымыз анық: қуаты 

аз қозғалтқыш жұмыстан тез шығады, ал қуаты артық қозғалтқыш энергияны 

тиімсіз түрлендіреді (қозғалтқыштың ПӘК мәні төмен, энергия шығындары, 

төмен қуат коэффициенті және т.с.с.), сондықтан бізге «дұрыс» қозғалтқыш 

керек. Сонымен қатар мақсатымызға қол жеткізу әрдайым оңай бола бермейді, 

электр жетегі қымбат болатынын ескерсек жіберілетін қателер ауқымды 

энергия шығындарына әкелуі мүмкін. Сирек кездесетін қарапайым 

жағдайларда - жүктеме тұрақты кезде - қателерді тек мамандардың төмен 

біліктілігімен түсіндіруге болады (біліктің диаметрі бойынша қозғалтқышты 

таңдаған және т.с.с. жағдайлар белгілі). Ал жиі кездесетін жүктеме қатты және 

анықталмаған жолмен өзгеріп тұратын кезде  теория жағынан қиындықтар 

туындайды. Классикалық электр жетегі теориясында келтірілетін және 

тәжірибеде қолданылатын қозғалтқышты таңдау әдістері нақты режимдердің 

жылу бөлу бойынша эквивалентті белгілері (токтар, шығындар және т.с.с.) 

арқылы анықтау және сол белгілерді алдын ала таңдалған қозғалтқыштың 

номиналды мәндерімен салыстыру нәтижелеріне негізделген. Мысалы, 

тәжірибе жүзінде жиі қолданылатын белгілі орташа шығындар, эквивалентті 

токтар, моменттер, қуаттар әдістері. 

Бұл әдістер эквиваленттендіріліп жатқан режимдердің типтілігін 

ескермейді, энергетикалық көрсеткіштердің өзгеруі және әртүрлі 

жағдайлардағы оқшамалардың жұмыс істеу мерзімі туралы мәліметтерді 

бермейд, сонда, бұл әдістер эквивалентті және номиналды мәндер арасындағы 

іс жүзіндегі айырмашылығының маңызы мен арналымы туралы да 

анықтаманы бермейді. Бұл жағдай процедуралық қиындықтармен, паспортты 

және каталогты, бірінші ақпараттың жетіспеушілігімен ұштастырылады. 

Сондықтан, қойылған мәселені шешу барысында бұл әдістерді тек бірінші 

жақындату ретінде ғана қарстыруға болады. Бұл жерде бірінші жақындату 

тәжірибеде өте қажетті бола алатынын ерекше атап өтуіміз керек.  



Техникалық әдебиетте келесідей ұсыну жиі кездеседі: егер қозғалтқыш 

50 % аз жүктелсе оны міндетті түрде ауыстыру қажет, ал 50-70 % жүктелсе 

қосымша бағалаулар керек.  

а) Жалпы қолданыстағы реттелмейтін электр жетегінің үнемделігін 

жоғарлату – активті материалдардың салмағын көтеру арқылы ПӘК мәні мен 

қуат коэффициентін жоғартылған энергия үнемдейтін қозғалтқыштарға көшу. 

Шетелде кеңінен қолданылатын берілген мүмкіндік дұрыс таңдалған 

қозғалтқыштың тұрақты жүктемемен жұмыс істеуіне жол береді. Мұндай 

жетектерде энергия үнемдейтін қозғалтқыштарды жасау және қолдану 

мәселесі номиналды ПӘК және қуат коэффициент мәндерінің жоғарлауы 

темір салмағының 30-35 %, мыстың 20-25 %, алюминийдің 10-15 % өсуі 

арқылы іске асырылатындақтан жан-жақты қарастырылуы керек.  

Алматы энергетика және байланыс университетінің ӨҚЭжА 

кафедрасында зерттеулер өткізіліп жиіліктік түрлегіштерден қоректелетін 

электр жетегі жүйесінде жұмыс істейтін арнайы энергия үнемдейтін 

қозғалтқыштар жетілдірген. 1 суретте өндірісте қолданылатын қарапайым 

қозғалтқыш және энергия үнемдейтін қозғалтқыштың ПӘК және cosφ 
мәндерінің тәуелділіктері көрсетілген. 

  
Үзілме сызықтар стандартты қозғалтқыштар үшін, кәдімгі сызық 

энергия үнемдейтін қозғалтқыштар үшін. 

1 сурет – Асинхронды қозғалтқыштардың ПӘК және cosφ сызықтары 

 

 б) Реттелмейтін электр жетегінде жүктеменің номиналды мәнінен 

ауытқу салдарынан туындайтын энергетикалық көрсеткіштерге зиянды әсерді 

азайтуды қамтамасыз ететін арнайы қосымша техникалық құралдарды жасау. 

 Бұл мүмкіндік, бір жағынан, күштік электроника және 

микроэлектроника салаларындағы жетістіктер, басқа жағынан, энергетикалық 

мәселенің ұшықталып жатқанына негізделіп соңғы кездері ТМД елдері және 

шетелде даму үстінде. Бұл техникалық құралдар – желі мен қозғалтқыштың 



арасына қосылатын арнайы электр энергиясын реттегіштер, ерекше атап 

өтетін жағдай, бұл құралдар басқа да маңызды функцияларды атқарады: тежеу 

және іске қосу режимдерін басқарады, кейде жылдамдық пен моментті 

реттейді, қорғауды іске асырады, диагностиканы өткізеді және т.с.с., жалпы 

жетектің техникалық дәрежесін көтереді, оның сенімділігін арттырады. 

Жүктеменің өзгеруі барысында энергияның басым бөлігі мехникалық 

жүйесінің дірілі мен қозғалтқыштың қызуына кетеді. 

Қолданылатын жүйелер жүктеменің максималды мәнін еске сақтайды 

және қозғалтқыштың жұмысы барысында жүктеме мәніне сәйкестендіріп 

қозғалтқыштың жұмыс кернеуін өзгертіп тұрады. Бұл қозғалтқыштың 

қаншалықты жүкетелгеніне байланысты 60 % дейін энергияны тұтынуды 

азайтуға мүмкіндік береді.  

Өзгеріп тұратын жүктемемен жұмыс істейтін жетегі үшін осы шешімнің 

көп функционалдығын ескере отырсақ бұл құралдарды қолдану  олардың 

қымбат бағасына қарамастан экономикалық тұрғыдан тиімді болып келеді. 

Мысал ретінде CREATIVE IMPORT EXPORT CORPORATION  L.t.d. 

ұсынатын NASA, АҚШ жасаған микрокомпьютер негізінде өңделген 

POWERBOSS жүйесін келтіруге болады. Бұл құрал әлемнің көптеген 

елдерінде қолданылады және өнеркәсіп қондырғыларының реттелмейтін 

асинхронды қозғалтқыштарда электр энергиясын 20-60 % дейін үнемдеуге 

мүмкіндік береді. Бұл құралдардың кепілденген жұмыс істеу мерзімі 12 жыл 

болса олардың өз құнын өтеу мерзімі 2 жыл болып келеді. 

Кез келген жартылай өткізгіш құралдың желі мен қозғалтқыштың 

арасына қосылуы қозғалтқыш пен желінің кернеуі мен тогының өзгеруіне 

әкелетіндігін ескеру қажет. Сонда жаңа мәселе туындайды – желі мен 

жетектің электрмагниттік сәйкестік мәселесі. Осындай типті энергия 

үнемдейтін құралдарды дара қолданғанда бұл мәселе тек қозғалтқышқа ғана 

қатысты болады, бірақ жаппай қолдану барысында сыртқы әсерді де ескеру 

қажет. Бұл мәселе экологиялық мәселеге ұқсайды – адам жасаған заттар 

қоршаған ортаға әсерін тигізеді (бұл әсерді бақыламасақ зиянды қорытындыға 

душар боламыз).  

в) Реттелмейтін электр жетегінен реттелетін электр жетегіне көшу. Бұл 

объективті үдеріс электр жетегі қолданатын жабдықтардың техникалық 

дәрежесін жоғарлатуымен байланысты энергетикалық мәселелерді 

рационалды түрде шешуге мүмкіндік береді. Бұл энергия үнемдеу жолын 

қарастырар алдында үш маңызды жағдайды атап өтейік. 

- реттелмейтін электр жетегіне өту барысында энергия үнемдеу осы 

жетек арқылы емес жетек қызмет көрсететін үдеріс арқылы іске асырылады, 

бұл үнемдеу кейде электр жетегінің өзіндік энергия тұтынуын көп есе асады. 

Мысалы, әртүрлі бөлшектерді шынықтару пештеріне апаратын икемді 

басқарылатын жылдамдыққа өту арқылы термикалық үдерісті, соның ішінде 

энергетикалық критерийді, тиімділеу болады. Бәсеңдетілген транспорттау мен 

шынықтыру үдерістерінің қуаттары бірнеше дәрежеге дейін айырмашылығы 

бар екені анық; 



- пайдалы энергетикалық және басқа да әсерлерге қол жеткізу  үшін көп 

жағдайларда электр жетегінің координаттарын аздап өзгерту ғана қажет, 

сонымен қатар реттеу сапасының қойылатын талаптар шектеулі болады. 

Мысалы, ғимаратқа су жіберетін сорғының жылдамдығын аздап өзгертудің өзі 

қымбат ыстық суды үнемдеуге әкеледі; 

- нақты мәселелердің ерекшелігі универсалды, тиімді шешімдердің 

жоқтығы болып келеді, соның салдарынан әр жағдайда инженер бар 

мүмкіншіліктердің ішінен бір нақты мағынада ең тиімдісін таңдау керек. 

Сонымен қатар, көрсетілген электр жетегін ауыстыруға сәйкес кешенді және 

сериялы шығатын жинақ шектеулі болып келеді сондықтан, бұл мәселені 

білікті мамандардың шешуі өте маңызды; 

- реттелетін электр жетегіне қатысты әдістер - басқа да энергетикалық 

көрсеткіштермен қатар оның сапасын ескеру. Бұл жолдың қазіргі күні 

реттелетін электр жетегі жаңалық болмағандықтан және энергетикалық 

балансында айтарлықтай маңызды рөл атқарып жатқандықтан маңыздылығы 

күннен күнге артып жатыр. Бұл жерде дәстүрлі шешімдердің жетілдіруі мен 

энергетикалық тұрғыдан тиімді жаңа шешімдерді табу маңызды болып келеді. 

Энергия үнемдеудің әдісін таңдау барысында қойылған мәселелердің, 

нақты бір жерде алынған сонымен қатар дәлелденген пайдамен шектелмей, 

кешенді шешілуіне аса зор назар аудару керек. 

 

3 Энергия үнемдеу құралы ретіндегі реттелетін электр жетегі 
 

Көп санды аз қуатты тұрмыстық техникасының электр жетегінен басқа 

электр жетектерінің барлығын екі топқа бөлуге болады. 

Бірінші топ технологиялық координаталарын икемді басқаруысыз іске 

асырылмайтын технологиялық үдерістерге қызмет көрсететін агрегаттарда, 

мысалы, жаймалау станоктарда, қағаз жасайтын машиналарда, металлды 

өңдейтін станоктарда, роботтарда қолданылады. Бұл топқа барлық 

жетектердің 10 % ғана жатады, бұл топ мамандардың ерекше назарында және 

бұл топта заманауи техникалық шешімдер іске асырылуда. 

Екінші топ (барлық электр жетегінің 90 %) қарапайым агрегаттарда – 

сорғыларда, желдеткіштерде, транспортерларда, конвейерлерде және т.с.с. 

агрегаттарда қолданылады. Мұндай агрегаттарда көбінесе дұрыс таңдалмаған 

қозғалқшымен ең қарапайым электр жетектер қолданылатындықтан бұл топқа 

осы уақытқа дейін қажетті көңіл бөлінбеген, бірақ осы топтың ішінде энергия 

және ресурстарды үнемдеудің ең үлкен мүмкіншіліктері жатыр. 

Бұл жағдай ертеден келе жатқан қарама-қайшылыққа байланысты: 

мұндай электр жетектердің басым бөлігі реттелмейтін болып келеді (95 % 

аса), ал олар қызмет көрсететін технологиялық үдерістер технологиялық 

координаталарын (жылдамдықты, қысымды, шығынды, температураны және 

т.с.с.) басқаруды талап етеді. Бұл басқару энергетикалық тұрғыдан тиімсіз іске 

асырылады және энергияның көп мөлшерде шығындалуына әкеледі, 

технологиялық үдерістің өзінің кемшіліктерін туындатады - өнімділікті, 



сенімділікті, өнімнің сапасын төмендетеді. 

Мысал ретінде барлық жерде қолданылатын ғимараттарды сумен 

қамтамасыз ететін сорғы станцияларының реттелмейтін асинхронды электр 

жетегін келтіруге болады. Көбінесе бұл жетек артық, қажетті емес тегеуірін 

күшін жұмсайды, гидравликалық жүйеге артық, пайдасыз қуатты жібереді. 

Бос шағандалған энергия үшін тұтынушы төлейді сонымен қатар, артық 

тегеуірін күші судың көп молшерде ағып кетуіне (әр артық атмосфераға 7-9 

%), жүйені іске қосу барысындағы гидравликалық соққыларға, құбырлардың 

жарылуына, керекті емес судың пайда болуына әкеледі. 

Өндірісте қолданылатын орташа қозғалтқыштың әр жыл сайын 

тұтынатын электр энергиясының құны сол қозғалтқыштың өз құнынан 5 есе 

артық болып келеді. Сонда, қозғалтқыштың жұмыс істеу мерзімі барысында 

шығындардың энергетикалық құраушысы капиталды шығындарды 10 есе 

жоғары болатыны анық, сондықтан осы энергетикалық құраушыны тиімділеу 

мәселесі өте маңызды болып келеді. 

Дамыған мемлекеттерде, олармен қатар Қазақстанда да, осы күнге дейін 

қымбат энергия неліктен көп мөлшерде бостан босқа шығындалады деген 

сұрақ туындайды. 

Бұл мәселенің себептерін техникалық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық-психологиялық себептерге бөлуге болады. 

Техникалық себептер: электр жетегіндегі энергия үнемдеу құралдары 

қол жетімді әрі тиімді болған жоқ. 1980-1990 жылдары күштік және ақпаратты 

электрониканың жетістіктері арқасында сондай құралдар пайда бола бастады, 

бірақ қазірде АҚШ пен ЕО мемлекеттерінде бұл құралдармен электр 

жетектердің тек 5-10 % ғана жабдықталған.  

Экономикалық себептер: энергия үнемдейтін жабдықтар өте қымбат 

тұрады, олардаң бағасы кейде қозғалтқыштың бағасынан бірнеше есе жоғары 

болады, ал үнемдеу әсері кейін, сол жабдықтарды пайдалану барысында 

байқалады. Кейбір мамандар келесідей мәселені атап өтіп жатыр. 

Жабдықтарды сатып алуға компанияның бір бөлімі жауапты болса, сол 

жабдықтарды дұрыс пайдалануына басқа бөлім жауапты болады сондықтан, 

бірінші бөлім жабдықтарды сатып алу барысында сол жабдықтардың төмен 

сапасында ақшаны үнемдеуге тырысады, ал екінші бөлімнің олардың 

энергетикалық тиімсіздігіне көнуге тура келеді. Сонымен қатар, жабдықтарды 

ұсынушылар мен қолданушылардың арасында басқа да өздерінің пайдасын 

ойлайтын делдалдар тағы бар.  

Энергия үнемдеу потенциалы ауқымды болып табылатын тұрғын-

коммуналдық шаруашылықтардың шығындарының басым бөлігі қаланың 

бюджетінен жабылады, сондықтан ресурстарды үнемдеу аудандық 

эксплуатациялық қызметтердің еншісіндегі іс жүзіндегі үнемделген 

қаражатты құрамай демеу қаржысының төмендеуіне әкеледі. Энергия 

ұсынушылар және энергияны тұтынушылардың экономикалық 

қызығушылығының жоқ болуы энергия үнемдейтін технологияны еңгізудегі 

жайбасарлықтың себепшісі болып келеді. 



Ұйымдастырушылық-психологиялық себептер: ескі жабдықтар жақсы 

жұмыс істей тұрып қолданушы жаңа технологияны еңгізумен байланысты 

тәуекелдермен жолыққысы келмейді. Тек энергия үнемдеу себеп болып жақсы 

жұмыс істеп тұрған өндіріске еш бизнесмен араласпайда. Ол тек келесідей 

жағдайларда: өндірушілік қабілеттілікті арттыру немесе өнімнің сапасын 

жоғарлату үшін араласатын болады [3, 4]. 

Өнеркәсіп механизмдерінің электр жетегілерінің жылдамдығы мен 

моментін реттеу технологиялық үдерістің талаптарына байланысты болады. 

Мысалдарды келтірсек, қырнаушы станогындағы бөлшекті өңдеу тазалығын 

кескішті беру жылдамдығы анықтайды; лифттің жылдамдығын бәсеңдету 

кабинаның тоқтау алдындағы дәл позициялануға қажет, орау құрылғысының 

білігіндегі моментті реттеу қажеттілігі оралып жатқан материалдың тарту 

күшінің тұрақталығын сақтау шартынан туындайды және т.с.с. технологиялық 

шарттар бойынша жылдамдықтың өзгеруін талап етпейтін немесе реттеу үшін 

технологиялық параметрлерге әсер ететін басқа (электрлі емес) әдістер 

қолданатын механизмдер бар. Біріншіден, оларға газ, сұық және қатты 

заттарды қозғалтуға арналған конвейерлер, желдеткіштер және сорғылар 

сияқты үздіксіз тарнспорт механизмдері жатады.осы механизмдер үшін қазіргі 

уақытта сол механизмдердің қаншалықты жүктелгенін ескермей жұмысшы 

мүшелерін тұрақты жылдамдықпен жүргізетін реттелмейтін асинхронды 

электр жетегі қолданады. Жоғарыда аталып өткендей, толық жүктелмеген 

тұрақты жылдамдықты жұмыс режимдары номиналды режимге қарағанда 

электр энергиясының артық шығынымен сипатталады. 

Толықтай жүктелмей тұрған үздіксіз тарнспорт механизмдерінің 

жылдамдығын төмендету электр энергияның аз шығынымен қажетті жұмыс 

көлемін орындауға мүмкіндік береді, сонда өнімдерді қозғалту технологиялық 

үдерісінің энергия шығынын қысқарту сияқты экономикалық мәселені 

шешуге мүмкіндік береді. Осындай механизмдердің жылдамдығын бәсеңдету 

барысындағы экономикалық әсер технологиялық жабдықтардың 

эксплуатациялық сипаттамалырының жақсаруының арқасында пайда болады. 

Сонда, жылдамдықты бәсеңдету арқасында транспортердің тарту мүшесінің 

тозбау мерзімін ұзартады. Сұйық заттар мен газдарды жіберу үшін машиналар 

дамытатын қысымды азайтудың арқасында құбырлар мен арматураның 

қызмет ету мерзімі ұзарады, сонымен қатар осы ресурстардың аса 

шығындалуы жойылады. 

Электр жетегіндегі электр энергиясын үнемдеу арқасында қол 

жеткізілген әсерге қарағанда технология жағынан қол жеткізілген әсер жоғары 

болып келеді, сондықтан реттелетін электр жетегін қолдану жөніндегі 

шешімді қабылдау барысында тек энергетикалық аспектті ескеру дұрыс емес. 

Технология жағынан әсерді бағалау бұл оқу құралында қарастырылып жатқан 

мәселелердің шеңберіне кірмейді, сондықтан ары қарай электр жылдамдығын 

реттеу арқасында үздіксіз транспорттау механизмдерінің электр 

энергиясының шығынын қысқарту жолдары қарастырылады және электр 

энергиясын тұтынуын азайту жолдары мен технологиялық үдерісті жетілдіру 



арқасында алынған әсерлерді салыстырудың нақты мысалдары келтіріледі. 

Электр жетегінде электр энергияны үнемдеуге оның күштік каналында 

арнайыланған сұлбалық шешімдірді қолдану немесе дәстүрлі жүйелерде 

арнайы энергия үнемдейтін басқару заңдарын қолдану арқылы қол жеткізуге 

болады. 

Электр жетектің құрылымдық және принципиалды сұлбалар 

дәрежесіндегі орнықтылған режиміндегі энергия үнемдейтін техникалық 

шешімдірдің мысалдары қарастырылады. 

Іс жүзіндегі электр жетегі жүйелерінде энергетикалық оптимизация 

мәселесі басқа: жылдамдықты, моментті, тұрған орнын реттеу сияқты 

дәстүрлі мәселелермен қатар шешіледі. Ары қарай келтірілген мысалдарда 

электр жетектердің энергетикалық тиімділігін жоғарлату үшін қолданылатын 

принципиалды сұлбалардың және құрылымының элементтері аталып өтеді.      

Конвейердің жылдамдығын реттеу. 2 суретте  жылдамдығымен 

қозғалып жатқан ленталы конвейер көрсетілген. Қозғалыс конвейер жолына Р 

редукторы және Б барабаны арқылы М қозғалтқышынан беріледі.  

 
2 сурет – Ленталы конвейердің сұлбасы 

 

Конвейердің жетегі қозғалтқышының білігіндегі момент: 
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iFR  ,                                                      (1) 

 

бұл жерде F – жетегі барабанындағы күш салу;  

R - барабанның радиусы; 

ip – редуктордың беріліс қатынасы;  

p - редуктордың ПӘК мәні.  

Барабандағы F күші екі құраушыдан тұрады: 
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 бұл жерде Fx – конвейердің лентасын қозғалтуға жіберілетін күш;  

 Fr – жүкті қозғалтуға қажетті күш. 

Конвейердің үстінде жүк болмаған кезде қозғалтқыш бос жүріс 

моментін дамытады: 
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бұл жерде px - Fx күшіне сәйкес редуктордың ПӘК мәні. 

Механикалық берілістердің ескерсек біліктегі моменттің барабандағы 

күшке тәуелділігін келесі түрде көрсетуге болады: 
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бұл жерде  
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, Мн – номиналды 

жылдамдық кезіндегі номиналды жүк пен лентаны қозғалтуға қажетті 

қозғалтқыштың білігіндегі номиналды момент;  

Frн – тек номиналды пайдалы жүкті қозғалту арқасында пайда болатын 

конвейердің тарту мүшелеріндегі F күшінің құраушысы.  

Конвейрдің V қозғалту жылдамдығы мен тарту күшінің Fr құраушысы 

оның өнімділігін анықтайды: 
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бұл жерде Q  = Q/ Qн;   Qн – конвейердің номиналды өнімділігі. 

Конвейердің жылдамдығы тұрақты номиналды кезінде ( = 1): 
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сондықтан, қозғалтқыштың білігінен тұтынылатын қуатты келесі түрде жазуға 

болады:  
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бұл жерде Р = Р/Рн; ( =  /н  = 1;  = iр/R); Рн, н – қозғалтқыш 

білігіндегі номиналды қуаты мен бұрыштық жылдамдығы. 

(7) бойынша Мб бос жүріс моментін асуға шағындалатын қатынасты 

қуаттың бөлігі өсетіндіктен өнімділіктің төмендеуі конвейердің жұмыс істеу 

тиімділігін төмендететінін көре аламыз. Күш құраушысы Fг=1 тұрақты болп 

тұрған кезде өнімділікті өзгертпей ауыспалы жылдамдықпен жұмыс істеу 

режимі тиімдірек болып келеді. 

Бұл жағдайда (6) сәйкес жылдамдық келесі заңдылықпен өзгеруі керек: 
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бұған қозғалтқыш білігіндегі келесідей қуат сәйкес: 
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3 суретте жүктің тұрақты ( = сопst) және реттелетін (Fr = сопst) жүкті 

қозғалту жылдамдықтар кезіндегі конвейердің Мб = 0,3 Мн бос жүріс моменті 



үшін  қозғалтқыш білігіндегі қуаттың тәуелділіктері көрсетілген. Суреттегі 

сызықталған жер жылдамдықты реттеу арқасында үнемделген қуатқа сәйкес.  

 
3 сурет -  Электр қозғалтқыш қуатының  

коневеердің өнімділігінен тәуелдеілігі 

 

Жалпы түрде бұл әсерді келесі өрнекпен көрсетуге болады: 
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Бұл өрнектен жылдамдықты реттеудің әсері бос жүріс моменті 

жоғарылап, ал конвейердің өнімділігі неғұрлым төмендей берсе соғұрлым 

жоғарлайтынын байқаймыз. 

Қалақты машиналардың жылдамжығын реттеу. Желдеткіштер, 

сорғылар, айдағыштар, компрессорлар сияқты газ бен сұйықтықтарды  беретін 

ортадан тепкіш механизмдер мемлекет бойынша электр энергиясының 

шығынын ауқымды түрде төмендететін потенциалды мүмкіншілгі бар жалпы 

өндірістік механизмдер болып келеді. Ортадан тепкіш осы механизмдердің 

бұл ерекшілігі олардың улкен қуаттылығымен, жаппай қолданысты, жұмыс 

режимінің ұзақтылығымен түсіндіруге болады. Осы жағдайлар мемлекеттің 

энергетикалық балансында осы механизмдердің ауқымды меншікті салмағын 

анықтайды. 

Сорғылар, желдеткіштер, компрессорлардың электр жетгі 

қозғалтқыштарының қосынды орнықтылған қуаты ТМД елдерінің барлық 

электр станцияларының қуатының 20 % құрайды, сонымен қатар біздің 

мемлекетте өндірілген электр энергияның 10 % тек желдеткіштермен 

тұтынылады. 

Ортадан тепкіш механизмдердің эксплуатациялық қасиеттерін Н 

тегеуірін күшінің Q шығынға тәуелділігі (Q-Н сипаттамасы деп аталады) және 

Р қуаттың Q шығынға тәуелдіктері арқылы көрсетіледі. Бұл сипаттамалардың 

көрінісі түрлі болып келеді, сонымен қатар, көбінесе аналитикалық сипаты 

қиын болады. Ортадан тепкіш механизмдердің энергетикалық 



көрсеткіштерінің талдауын тегуірін күші төмен сорғылар мысалында жасау 

ыңғайлы болады, бұл сорғының Н(Q) және Р(Q) сипаттамалары 4 суретте 

көрсетілген. 

 
4 сурет – Сорғы қондырғысының Q – H сипаттамасы  

 

Инженерлік есептеулерге жеткілікті дәлдікпен олар келесі 

қатынастармен сипатталады: 
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бұл жерде Нх  и  Pх   -  Q,= 0 кезіндегі сорғының тегеуірін күші мен 

қуаты. 

Орнықтылған жұмыс істеу режимінде ортадан тепкіш механизм 

жасайтын тегеуірін сұйықтықтық немесе газ беретін гидро немесе 

аэродинамикалық желінің тегуірінімен теңестіріледі. 

Газ немесе сұйықтықтың турбулентті қозғалысындағы жүйенің 

сипаттамасын келесі түрде көрсетеді: 
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бұл жерде Нс  - тегеуірін күшін құрайтын статикалық құраушысы: 

сорғы мен тұтынушының дәрежелерінң геодезиялық алымымен анықталады; 

желдеткіштер үшін – табиғи тарту күшімен; айдауыштар мен компрессорлар 

үшін жүйенің қорындағы тығыздалған газдың қысымымен анықталады. 

Сорғы мен желінің Q – H сипаттамаларының қиылысу нүктесі базалық 

болып қабылданған Н = Нн және Q = Qн  параметрлерін анықтайды. Тұрақты 

жылдамдықпен жұмыс істейтін сорғының Q берісін реттеу рның 

шығысындағы тиекпен іске асырылады және сипаттамасының өзгеруіне 

әкеледі, соның нәтижесінде сорғының желінің сорғы сипаттамасымен 



қиылысу нүктесіне QА<1 берісі сәйкес болады. Электр тізбекпен салыстырсақ 

тиек арқылы шығынды реттеу токты тізбектің электр кедергісін үлкейту 

арқылы реттеу тәріздес болады. Реттеуіш элементтердегі (резисторда, 

тиектерде) өнімсіз энергия шығындары болатындықтан энергетикалық 

тұрғыдан реттеудің мұндай әдісі тиімсіз екені анық.  Тиектегі шығындар 4 

суретте сызықталған жермен сипатталады. 

Электр тізбегінде сияқты, энергия тұтынышының емес, энергия 

ұсынушыларының параметрлерін реттеу дұрыс болады. 

Электр тізбектерінде жүктеме тогы қорек көзінің кернеуінің 

төмендеуінің арқасында төмендейді. Гидравликалық және аэродинамикалық 

желілерінде мұндай әсерді жұмысшы дөңгелеінің жылдамдығын бәсеңдету 

арқылы механизм дамытатын тегеуірін күшін төмендету арқасында ала 

аламыз.  

Жылдамдық өзгерген кезде ортадан тепкіш механизмдерінің жұмыс 

сипаттамалары ұқсастық заңдарына сәйкес өзгереді, оларды келесі түрде 

көрсете аламыз: 

                           .3
**

;2
**

;
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  PHQ                                        (13) 

 

4 суретте д сипаттамасы керекті QА қажетті берісін қамтамасыз етеді 

және ұқсастық заңдарына сәйкес келесідей түрде көсетуге болады:   
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(13) пен (14) ортақ шешімі сорғының жұмысшы дөңгелегінің 

сипаттамасы А нүктесінен өткен кездегі жылдамдығын анықтауға мүмкіндік 

береді:  
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Осы өрнекті Q және  бір кез келген мәндері бойынша талдау 

келесідей түйіндемелерге әкеледі:  

1) егер Нс=0, онда А=QА, сонда тегеуірін күшінің статикалық 

құраушысы жоқ болған кезде жұмысшы дөңгелегінің жылдамдығы Q беруге 

пропорционалды өзгереді;  

2) егер Нс >0, онда А >QА,, сонда тегуірін күшінің статикалық 

құраушысы бар кезінде бірдей беру Нс=0 кезіндегісіне қарағанда 

жылдамдығы жоғарырақ болғанда қамтамасыз етіледі; 

3) желіге сұйықтықтың беруі тоқтаған (Q=0) кезіндегі жылдамдықтың 

минималды мәні:  

                        *
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*min* x
H

c
H .                                                   (16) 

 

бұл жерден түйетініміз: тегеуірін күшінің статикалық құраушысының 



жоғарлауы барысында сорғының жылдамдығын реттеу диапазоны азаяды. 

Ұқсастық заңдарына сәйкес жылдамдықты реттеу кезіндегі сорғының 

тұтынылатын қуатын келесідей түрде сипаттауға болады: 
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(17) бойынша =Q кезде P=
3
 және М=P/=

2
. Моменттің 

жылдамдықтың квадратты мәнінен тәуелділігі табиғи тарту күшімен 

анықталатын тегуірін күшінің статикалық құраушысы Нх-тен едәуір төмен 

болғандықтан негізгі түрде желдеткіштерге тән. Нс>0 (> Q) кезде P< 

және М<
2
, сонда жылдамдық бәсеңдетілген кезде  Нс=0 кезіне қарағанда 

қуат пен момен күрт төмендейді. Техникалық әдебиетте ортадан тепкіш 

механизмдерінің осы ерекшелігін ескеретін моменттің жылдамдықтан 

жуықталған тәуелділігін қолданады:  
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бұл жерде Нc=0 кезінде n=2 және Нc >0 кезінде n>2. п дәрежесінің 

көрсеткішін белгілі әдістемелар арқылы табуға болады. Есептеулер мен 

экперименттер нәтижелері  n=2-5 екенін көрсетеді, сонымен қатар оның 

жоғары мәндері желіге үлкен қарсы кысыммен жұмыс істейтін 

компрессорларға тән екенін көрсетеді.  

Тұрақты және реттелмейтін жылдамдықтардағы сорғының жұмыс істеу 

режимдерін талдау  = сопst кезінде энергия шығындарының мөлшері көп 

болатынын көрсетеді. 

Реттелмейтін электр жетегі тұтынатын электр энергияның шығынын 

бірінші жағдайда 66 % дейін, екінші жағдайда 41 % дейін азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Тәжірибеде бұл әсер одан да жоғары болуы мүмкін, өйткені әртүрлі 

себептерге байланысты (тиектердің жоқ болуы немесе жарамсыздығы, қолмен 

басқарылатын жетектер) тиек арқылы реттеу мүлде қолданбайды, осы жағдай 

электр энергиясының көп мөлшердегі шығындарына ғана емес сонымен қатар 

артық тегеуірін күші мен гидравликалық желідегі шығындарға әкеледі. 

Тәжірибеде ортадан тепкіш механизмдерінің параллелді жұмыс істеуі 

жиі кездеседі, ал желі ауыспалы параметрлермен болады. Мысалы, 

ұрғылардың ұзындығының өзгеруіне байланысты шахталы желінің 

аэродинамикалық кедергісі өзгереді, сумен қамтамасыз ететін желілердің 

гидродинамикалық кедергісі өзгеріп тұратын суды тұтыну режимімен 

анықталады және т.с.с.  

Ортадан тепкіш механизмдерінің параллелді жұмыс істеу барысында екі 

жағдай орын алуы мүмкін: 

а) барлық механизмдердің жылдамдығы бір уақытта және синхронды 

реттеледі; 



б) бір механизмнің немесе механизмдердің бір бөлігінің жылдамдығы 

реттеледі. 

Егер желінің параметрлері тұрақты болса бірінші жағдайдағы 

механизмдердің барлығы келтірілген қатынастардың барлығы әділ болатын 

бір эквивалентті механизм ретінде қарастырылуы мүмкін. Екінші жағдайда 

механизмдердің реттелмейтін бөлігі реттелетін бөлікке қарсы қысым сияқты 

үлкен (Нс>0,8) әсер етеді, сондықтан ортадан тепкіш механизмдер мен 

желінің біріккен жұмысының талдауын желінің ауыспалы параметрлері 

әжептеуір қиындатады. Бұл жағдайда реттелетін электр жетегінің 

энергетикалық тиімділігін ортадан тепкіш механизмнің жылдамдығы мен 

желінің параметрлерінің шекті мәндерімен шектелетін аймақпен анықтауға 

болады. 
 

3.1 Электр жетектерінің энергетикалық тиімділігінің бағасы  

 

Жобалау барысында үлкен және жоғарылап жатқан рөлді әртүрлі 

мөлшердегі энергия шығындарымен бірдей жұмыс істеу алгоритмі мен бірдей 

техникалық көрсеткіштерді іске асыруға болатындықтан техникалық шешімді 

таңдау барысында энергетикалық аспектілер ойнайды. Егер бар өндірілетін 

электр энергияның 60 % электр жетегі тұтынатынын ескерсек оның босқа 

кететін шығындарының қаншалықты қымбат бағаға соғатындығы  және 

энергетикалық критерийлер бойынша техникалық шешімдерді бағалау 

қаншалықты маңызды екені анық [2,3]. 

Пайдалы әрекет коэффициенті. Әрбір энергияны тарату және 

түрлендіру пайдалы үдерісі энергия шығындарымен болады. W энергиясын 

тарату немесе түрлендіру барысында біз міндетті түрде  ΔW энергиясын бос 

шығындаймыз. Сонда бар мәселе ΔW бөлігінің W мәніне қатысты қаншалықты 

үлкен болып тұрғаны, оның ПӘК мәні қандай екені болып тұр: 
                              

      )/( WWW  .                                              (19) 
 

ПӘК мәнін анықтайтын бұл өрнек нақты жағдайларда мағынасы 

өзгермей түрленуі мүмкін. Сонда егер үдеріс уақытта өзгермейтін болса оның 

ПӘК мәнін пайдалы Р және шығындар  ΔР  қуаттары арқылы көрсетуге 

болады: 

     )/( PPP  .                                                     (20) 
 

Бұл өрнекті пайдалы қуатты құрылғының шығысындағы қуат Р=Ршығ 

деп, ал жалпы жұмсалған қуатты құрылғының кірісіне берілген қуат Р+ΔР = 

Ркір деп алып түрлендіруге болады. Онда:   
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Соңғы өрнек әр түрлі құрылғылардың паспорттандыру кезінде 

қолданылады - ŋном= Ршығ.ном/Ркір.ном номиналды ПӘК мәні көрсетіледі және 

Ршығ/Ршығ.ном=0,8-÷1 аймағында (6 суретті қара) экстремумдары бар 

ŋ=f(Ршығ/Ршығ.ном) қисығы келтіріледі 

 (19) және (20) қатынастары лездік қуат, тап осы уақыттағы қуатқа 

қатысты болады;   Р(t) және ΔР(t) белгілі кезіндегі энергия мәніне және (21) 

өрнегіне өту ең қарапайым жағдайларда – энергия ағымының бір бағытты 

болған кезде - Р(t) және ΔР(t) уақыт бойынша интеграциялау арқылы 

энергияны анықтау арқасында іске асырылады.  

Сонда, егер энергетикалық үдеріс циклді болса, онда ПӘК мәнін келесі 

түрде көрсетуге болады: 
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бұл жерде W ц=∫
0

t
ц

P ( t )dt  - цикл ішіндегі пайдалы жұмыс, мысалы, 

пресстелетін заттардың деформациясына жұмсалатын жұмыс; 

                                                                                                                                   

                              ΔW ц=∫
0

t
ц

ΔP ( t )dt ,                                      (23) 

 цикл ішіндегі энергия шығындары. 

(21) және (22) бойынша есептелген ПӘК мәндері әжептеуір, радикалды 

айырмашылықтары бар болуы мүмкін екенін ерекше атап өту керек, өйткені 

қуаттың лезді мәндері арқылы бағалаулар нақты бір режимді сипаттайды, ал 

цикл ішінде әртүрлі уақыт интервалдарында әртүрлі режимдер болады. 

Сондықтан, тәжірибеде жиі қолданатын номиналды ПӘК бойынша әртүрлі 

құрылғылар мен жүйелерді салыстырудың маңыздылығы шамалы әрі 

қателерге әкеледі.  

Жоғарыда айтылып өткен жағдайларға байланысты тиімділік немесе 

тиімсіздіктің іс жүзіндегі бағалауын жұмыс режимдерінің нақты шарттарын 

ескере отырып жасауға болатынын ерекше атап өтеміз. 

1
/ω

ном
ω=D  диапазонында жылдамдықты реттеуді қамтамасыз ететін 

жетегі циклдік режимде, көптеген сипаттамалардың әрқайсысында бірдей 

уақыт арасында жұмыс орын алғанда  Мс = Мном  моментімен жұмыс істейді 

деп алайық (7 суретті қара), онда:  
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(22) бойынша циклдік ПӘК мәндерінің екі жағдайдағы өрнектерін 

табайық. Бірінші жағдайда – реостатты реттеу кезінде:  

 

           ),( 00   номном MsMP                        (25) 



және кез келген сипаттамалардағы шығындар тұрақты кезіндегі түрлендіргіш-

қозғалтқыш  жүйесіндегі реттеу кезінде: 

 
ΔР=М номΔωном b,                                               (26) 

 

бұл жерде 
ном

ΔωΔω=b /  - түрледіруші құрылғысындағы шығындарды 

ескеретін коэффициент. 

Бірінші жағдайда: 
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Екінші жағдайда: 
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)f(D=
ном
η

ц
η /  графиктерін тұрғызып аса жағымды шарттар кезінде 

( 0,85=
ном
η  и b = 2) түрлендіргіш-қозғалтқыш жүйесі циклдік ПӘК 

бойынша  D>1,5 кезінде ғана артықшылықтары бар екеніне көз жеткіземіз.  

Егер, мысалы генератор-қозғалтқыш жүйесіне тән b = 3 болса, онда соңғысы  

D > 3 кезінде жақсырақ болып келеді, сонымен қатар D мәні жоғары болғанда 

да айырмашылығы онша көп емес, шамамен  0,05. Аз қуатты ŋном мәні төмен 

қозғалтқыштар үшін және түрлендіргіштегі қатынасты көп шығындарымен 

түрлендіргіш-қозғалтқыш жүйесі реттеудің кез келген диапазондарында 

қарастырылып жатқан шарттарда ПӘК мәні бойынша реостатты 

қозғалтқыштан кем болуы мүмкін. Бірақ, әрине, оның басқа да 

артықшылықтарын ұмытпау керек.  



 
5 сурет – Жүктемелік диаграмма 

және тахограмма 

6 сурет – Номиналды ПӘК 

мәнінің жүктемеден тәуелділігі 
 

 

 
7 сурет - Цикл (а) және салыстырмалы циклдік ПӘК мәнінің 

жылдамдықты реттеу диапазонына тәуелдідігі (б) 

  

 

Энергияның ағымының бір бағытты болмаған жағдайлар. Жоғарыда 

қарастырылған  жағдайлардың барлығы қуат белгісі өзгермей энергия 

ағымыны бір бағытты болып тұрған жағдайлар болды. Бұл жағдай цикл 

ішіндегі энергияны, циклдік ПӘК мәнін қарапайым түрде анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар, ең қарапайым кезде - энергия ағымының бағыты цикл 

ішінде өзгерген кезде де ПӘК туралы алғашқы түсініктер жеткіліксіз 

болатынын байқай аламыз. Бұл «пайдалы» энергияның қатал емес 

анықтамасымен байланысты, ал ресми түрде әртүрлі белгісі болатын қуаттың 

циклінде интеграциялау ешқандай маңызлылығы жоқ энергия мәндерін табуға 



әкеледі деп түсіндіріледі. 

Аталып кеткен құрылғылар мен үдерістердің энергетикалық тиімділігін 

бағалауындағы энергия ағымының бағыты өзгеріп тұратын әртүрлі 

энергетикалық режимдер қолданатын электр жетегіге тән керек емес 

жағдайларға - нақты емес салыстыруларға, негізделмеген шешімдерге әкеледі. 

Энергетикалық тиімділіктің жалпыландырылған критерийі. Егер олар 

технологиялық үдерісті іске асыруға қажетті әрі пайдалы болса циклдағы 

барлық режимдерін тең құқылы деп шарттанып алып бұл белгісіздікті жоюға 

болады. Транспорт құралдарының тежеу режимі іске қосу режимінен еш кем 

емес (кейде жақсырақта). Роботтың қолын қажетті жерде біраз уақыт ұстап 

тұру – пайдалы әрекет.  

Егер әртүрлі полярды Р(t) пайдалы деп алсақ, онда келесі келтірілетін 

өрнек бойынша (23) өрнегіндегі W пайдалы энергиясының анықтамасына 

өтуге болады:  

                                             
t

dtP(t)=W
0

.                                                  (29) 

Нақ осы принципиалды жағдай бір мағыналы және тиянақты түрде шарт 

бойынша пайдалы энергетикалық үдерістің энергетикалық құнын бағалауға 

жол беретін энергетикалық тиімділіктің жалпыландырылған критерийдің 

негізіне жатады. 

Аталған критерийде тағы үш нақтыландырулар қолданылған: 

энергетикалық каналдың тиімділігі бағаланатын қимасы нақты анықталған; 

шығындары ескерілетін элементтер нақты аталған; бағасы әділетті уақыт 

интервалы (кезеңі немесе оның кез келген бөлігі) нақтыланған. 

8 суретте Эк энергетикалық энергия көзінен,  Эј, қоректенетін линияны 

қосатын Э1…,Эi…,Эn күштік жіберіп түрледіретін электр жетегі 

элементтерінен,   Эп жұмысшы мүшесінен,  электр жетегімен өзара 

әрекеттесетін Эп+1 технологиялық объектінен тұратын энергетикалық канал 

көрсетілген.  

Онда энергетикалық тиімділіктің жалпыландырылған критерийі 

келесідей түрде анықталады: 

H
i,k− l

t
1
,τ

=
W

i,i+1

t
1, τ

W i,i+1

t 1,τ +∑
j=k

l

ΔW j

t 1,τ

,

                                    (30) 

бұл жерде (29) сәйкес: 

   

τ+t

dt;(t)P=W
t

+ii,
τ

t

+ii,

1

1

1
1,

1                                     (31) 

                                            
τ+t

(t)dtΔP=
τ

ΔW
t

j
1

t

j

1

1

.                                     (32) 

 



     1                   2            …                                   …                                                                       3                   4 

 W0,1                W1,2                   Wi,i+1                                                 Wn-1,n                Wn,n+1                 Wn,n+1 

 

 

 

W1                     W2     …        Wi              Wi+1      …  Wn-1               Wn 

                                                

                                      Wk     …       Wj                  …                 Wr 

 

8 сурет – Электр жетегінің энергетикалық каналы 

 

(30) өренгінің сыртқы қолайсыз үлекндігі абыржытпау керек – бұл 

өрнек  (29) өрнектен қиын емес, бірақ онда каналдық i және (i+1) 

элементтерінің арасындағы бағалау орны, шығындары ескерілетін элементтер,  

k -дан l-ге дейін (шығындар үшін арнайы өзінің қосу индексі  j  еңгізілген) 

және кейбір  t1   кезінен бастап есептелетін τ уақыты көрсетіледі. 

(30) өрнегінен (21) және (22) өрнектерін алуға болатынын оңай байқауға 

болады, бірақ жалпыландырылған критерий әлдеқайда көп ақпарат береді. 

Мысалы, бағалау орнын 0,1 қимасын алып 1-ден бастап п-ге дейін 

элементтердегі шығындарды ескерсек, онда Р0,1>0 кезде критерий кірісіндегі 

үдерістерге тәуелсіз қорек көзінен τ интервалында энергия тұтынудың 

тиімділігінің бағасын береді. Бағалау Wn,n+1=0 энергияның электр 

механикалық түрлендірілуі жоқ кезінде де жұмыс істейді. п, п+1 қимасында 

бағалау критерийі энергияның түрлену тиімділігін – пайдалы механикалық 

жұмыс кезіндегі шығындар өлшемін – бейнелейді. 

Қуат коэффициенті. Жоғарыда қарастырылған жалпыландырылған 

критерий айнымалы ток желілеріндегі кернеу мен токтың фазалық ығысу (соs 

φ≠1) мен токтың жоғары гармоникаларымен шартталған қосымша 

шығындарды ескеруге мүмкіндік береді. Бұл шығындар, белгілі болғандай, 

қуат коэффициентімен сипатталады: 

 

,ν=UIP=χ cos/                                            (33) 

 

бұл жерде Р – активті қуат;  

ν = I(1)/I – бұрмалау коэффициенті;  

U,I,I(1) – кернеу, ток және токтың бірінші гармоникасының мәндері;  

 φ(1) – кернеу мен токтың бірінші гармоникаларының арасындағы ығысу 

бұрышы. 

ν ≈1 кезде: 

                                                ,χ cos                                                   (34) 

 

және кейбір активті кедергісі бар линиямен тағайындалған Р активті 

қуатты жіберу кезіндегі шығындарды келесідей түрде анықтаймыз: 

 

Эп-

1 

Эi+

1 

Эi Э2 
Эn+

1 

Э1 Эк 
Эn 



,ΔP=ΔP п.т.

2/cos                                    (35) 

 

бұл жерде  ΔРт.т  - сол  Р қуатын тұрақты ток арқылы жіберудегі 

шығындар.   

Жалпы айтқанда, электр жетегіні қоректендіретін линия энергетикалық 

каналға (8 суретті қара)  кіретіндіктен дұрыс қолданылған (30) өрнегінің 

параметрлері белгілі кезде энергетикалық критерий бойынша нұсқауларды 

салыстырудың кез келген мәселесін шешуге, нақты жағдайлардағы реактивті 

қуатты компенсациялау мен байланысты іс-шараларды бағалауға мүмкіндік 

береді. 

Келтірілген энергетикалық тиімділікті бағалау әдістері жобалау 

барысында әртүрлі техникалық шешімдерді салыстыру мақсатында электр 

жетегіндегі энергетикалық үдерістерінің терең талдауына негізделген. Бұл 

әдістер, еш уақытта, талдаудың орнын алмастырмайды, тек олардың 

қорытындыларын қолдану барысында көмектеседі.      

  

3.2 Қызу шарттары бойынша қозғалтқышты таңдаудағы 

шығындар әсері 
 

Энергия шығындары ақыр соңында электр жетегі элементтерінің 

жылулықты бөлуіне, олардың қызуымен осы шығындардың бөлігін қоршаған 

ортаға бөлумен байланысты болады. Электр жетегінің күштік каналының 

шамамен барлық элементтері температуралық режимге тәуелді болып келеді. 

Бөлінген жылулық температураны көтереді, қорытынды ретінде оқшаулау 

материалдарының бұзылу интенсивтілігін жоғарлатады, жылылық ұлғаюынан 

құрылымдық материалдарының беріктігіне әсер ететін механикалық күшейту 

пайда болады. Сондықтан, күштік каналдың элементтерінің қызу үдерістері 

энергияны түрлендіру үдерісіне шектеулер қояды және электр жетегінің 

энергетикалық режимдерін талдаумен тығыз байланысты. 

 Ары қарай біз оқшаулауыш материалдарының жұмыс істеу 

қабілеттілігіне қызудың әсері мен осы көрсеткіш бойынша күштік каналдың 

элементтерін таңдау кезіндегі жылулық бөлу режимдерін салыстыруға 

мүмкіндік беретін критерийлерге тоқталамыз. 

Жалпы алған жағдайда күштік каналдың элементтеріндегі жылулық 

бөлу режимі, электр жетегінің энергетикалық режимі оқшауламаның жұмыс 

істеу мерзімі тағайындалғаннан кем болмаған кезінде ғана ұйғарынды бола 

алады. Сонымен қатар, оқшауламаның қысқа мерзімді жергілікті шекті 

мәнінен жоғары оқшауламалар өз қасиеттерін лезде жоғатуға жол беретін 

қызып кетулер болмауы керек. Сондықтан, энергияның электр механикалық 

түрленуі барысындағы шығындарды бөлу ұйғарылатын режимдердерінің 

сипаттарына екі түрлі шектеулер қояды. 

Ең оңайы, егер жұмыс істеу режимі статикалық болса, күштік каналдың 

элементтеріндегі энергия шығындарының оның қызу температурасы мен 



ошауламаның бұзылу жылдамдығы арасындағы байланысты оранту болып 

табылады. 

Бұл жағдайда Рт қуа шығындары тұрақты және элементтің қызу 

өтпелі үдерісінен кейін у тұрақты температурасы тұрақтанады: 

 

 у =  о.с + ,                                         (36) 

 

бұл жерде   қ.о – қоршаған орта температурасы; 

 - зерттелетін элементтің температурасының қоршаған орта 

температурасынан сау мәні.

 мәні Рm  жылулық қуат шығындар мәніне тура пропорционалды және 

А, Вт / С ° жылулықты бергіштік мәніне кері пропорционалды: 

 

                                              = Р/А.                                            (37) 

 

=сопst кезінде жұмысшы температура мен оқшауламаның тозу 

темпінің арасындағы байланысты оқшауламаның қызмет көрсету қисығы T() 

арқылы табылады. Бұл қисықтар оқшауламаның қызмет көрсету мерзімі, оның 

диэлектрикалық қасиеттерін сақтау ұзақтығы, және номиналды және 

өзгермейтін жұмысшы температураны байланыстырады.  

Оқшаулама ресурсын бітіргенде тозу өлшемі D(Тсл)=1 деп алайық. Ары 

қарай келесі берілген температурадағы оқшауламаның тозу жылдамдығының 

сипаттамасын еңгізіп қолдануға ыңғайлы болады: 

 

d( ) = 1/T( ).                                                (38) 

 

Оқшауламаның тозу сипаты мен оқшауламаның тозу темпі жұмысшы 

температураға қатты тәуелді. Мысалы, А оқшаулама классы үшін 

температураның номиналды мәнінен 8-10°С жоғарлауытозу темпінің екі есе 

жоғарлауына әкеледі:                                            

                                  

      d( н + 10С) = 2d(н ).                                       (39) 

 

Қозғалтқыштың дұрыс таңдалу, жекелеп алғанда қызу шарттары 

бойынша, энергия және ресурстарды үнемдеудегі бірінші қадам болып 

табылады.  

Қозғалтқыштағы жылытатын шығындар режімінің шектік 

оқшауламаның тез арада тозуына әкелетін, бір мәрте болсын, оқшаулама 

температурасының шектік жоғарлауының жоқ болуымен анықталады, ал 

басқа жағынан бұл режим оқшауламаның орташа тозу темпі оның жұмыс 

істеу мерзімін қамтитын болуы керек.  

Ең оңай  0  екі қадамды беріп басқару әдісін, мысалы, іске қосуды 

басқарған кезде, шығындарға қалай әсер ететіндігін қарастырайық. 



Асинхронды қозғалтқышты тура іске қосқан кезде шығындар кезең кезеңмен 

анықталады. 

Қадамды іске қосу барысындағы бірінші кезеңдегі 
2

0
0

ω
=ω  кезде энергия 

шығындары: 

        ,
ωJ

=ΔW Σ
1ққос

4

0,5 2

0
                                           (40) 

 

бастапқы сырғанау  0,5
0,5

0

00 =
ω

ωω
=sбаст


 ескере отырсақ екінші кезеңдегі 

энерия шығындары: 
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2 ωJ
=ΔW Σ

2ққос  .                                      (41) 

 

(40) және (41) қосқанда екіқадамды іске қосу режиміндегі энергия 

шығындары:  

                                               ΔW Σ=
J Σ ω0

2
/2

2
.                                             (42) 

 

Бір қадамды іске қосу режиміне қарағанда шығындар екі есе азайды. 

Егер іске қосу барысында сырғанауды байсалды түрде берсек өтпелі 

үдерістегі энергия шығындарына тиімдірек әсерді күтуге болады. Бұл пікірді 

тексерейік. εt+ω=(t)ω 0ННА0  түрінде 0 бере отырып бос іске қосу үдерісін 

ұйымдастырайық. 

 үдету берілген tп.п  уақытының ішінде іске қосуды іске асыратын етіп 

таңдайық, сонда const=tω=dtdω=ε ПП0 .//  және соған сәйкес: 
  

const=tωJ=dtdωJ=M ППΣΣ .0 // .                               (43) 

 
ΔP=M (ω0−ω) болғандықтан қуат шығындары теңдетілген іске қосу 

барысында: 
                           

ППП.ПП.П ω)tМ(ω=ΔРР=ΔW .0  .                                (44)                                  

 

 Құраушылар үшін өрнекті (38) өрнекке қойсақ: 
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бұл жерде βJ=T ΣM / . 



Бос іске қосу барысындағы энергия шығындарының соңғы өрнегі 

ертерек алынған қорытындыларды салыстыру үшін ыңғайлы болып келеді. 

Егер 0 бұрыштық жылдамдықты кенеттен берсек шығындар іске қосу 

кинетикалық энергияның қорына 2/2

0ωJ Σ  тең болады, ал байсалды іске қосу 

барысында олар ППM T ./2T  есе азаяды. Сондықтан, іске қосу барсындағы 

шығындарды азайту жағынан 0  мәнін байсалды түрде берген тиімдірек 

болып келеді. Үдеу неғұрлым төмен болса іске қосу барысындағы момент, 

қуат шығындары, қосынды шығындар соғұрлым аз болады. Бірақ аталып 

өткеннің барлығы іске қосу уақытының үлкейуіне байланысты жоғарылайтын 

статикалық жүктемеге байланысты шығындардың жоқ болып тұрған кезінде 

тура болып келеді. 

Механизмнің іске қосылуы, мысалы, сорғы жағдайында, бос жүріс 

кезінде іске асырылатындықтан (кері клапанды сұлба) келтірілген түсініктер 

жеткілікті дәрежеде дәл болып келеді. 

 

3.3 Электр энергиясын тұтыну бойынша тұрақты ток электр 

жетегін тиімділеу 
  

Электр қозғалтқыштардың энергетикалық режимдерін оптимизациялау 

қозғалтқыштың қоздыру орамасының тогын өзгерту арқылы тұрақта ток 

машиналарындағы ағымды реттеу жолымен іске асырылады. Екі реттеу 

каналы бар (зәкір тізбегі мен қоздыру тізбегі бойынша) тұрақты ток электр 

жетектеріндегі энергетикалық режимдерін оптимизациялау әдістерін 

қарастырайық. 

Қозғалтқышта шығындардың аз мөлшерін қамтамасыз ететін шартты 

келесідей түрде келтіруге болады:  
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Бұл өрнектің сол жағындағы бөлігі айнымалы шығындарды 

ескермегенде тұрақты шығындарды анықтайды. Қоздыру орамасындағы 

шығындар мен болаттағы шығындардан құрылатындықтан тұрақты 

шығындарды қоздаруға кететін шығындар деп атауға болады.  

Сондықтан, қозғалтқыштағы шығындардың минимумын қамтып 

тұратын шартты келесідей түрде көрсетуге болады: 

 

                                           вν ΔР=ΔР ,                                               (47) 

 

бұл жерде  Рv* ,  Рв*. 
Рv  және  Рқ шығындарының теңдігін жүзеге асыратын тұрақты ток 

электр жетегінің құрылымдық сұлбасы келтірілген. 



 
9 сурет – Тұрақты ток электр жетегінің құрылымдық сұлбасы 

 

Ол күштік каналындағы зәкір тізбегіндегі (ЗТ) және қоздыру тізбегіндегі 

(ҚТ) басқарылатын түрлендіргіштерден құрылады. Зәкір және қоздыру 

орамасының тізбектеріне, мысалы, Холл датчиктерінде орындалған арнайы 

ток бергіштері қосылған. Олар зәкір және қоздыру тогының квадратты мәнін 

өлшейді. Болаттағы шығындарды анықтау үшін көбейткіш және кірісіне 

жылдамдық датчигінен (ЖД) сигнал берілетін функционалды түрледіргіш 

(ФТ) қолданылады. ΔPυ ауыспалы шығындар мен қоздыруға кететін Рқ 

шығындарының мәндері р реттеуіш кірісінде салыстырылады, реттеіш өз 

кезегінде олардың теңдігін қамтамасыз ететіндей қоздыру тогына әсер етеді. 

Егер магиттеуші қисығының сызықтық емес екенін ескеру керек болса реттеу 

жүйесіне )
Қ

f(I=Ф 2
2

 сызықты емес тәуелділігін көрсететін қосымша 

функционалды түрлендіргіш қосылады.  

Оптималды қоздыру тогын есептейтін реттеу жүйесі. Жоғарыда 

оптималды қоздыру ағымы үшін (40) өрнегі алынды. Магниттеуші қисығының 

линейный бөлігінде бұл өрнек қозғалтқыштың жылдамдығы мен моментінің 

мәндері белгілі болып тұрған кездегі ОПТКI .   қоздыру тогының реттеу заңын 

анықтайды. Бұл басқару заңды іске асыратын электр жетегінің құрылымдық 

сұлбасы 10 суретте көрсетілген.  

 



 
 

10 сурет  – Электр жетегінің құрылымдық сұлбасы 

 

Зәкір тізбегінде кірісіне белгіленген 
б

ω   және іс жүзіндегі ω  

мәндерінің алымы берілетін жылдамдық реттеушісі (ЖР) көмегімен электр 

жетегінің жылдамдығын реттеу іске асырылады. Электр жетегінің 

энергетикалық оптимизациялауы қоздыру тізбегі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қоздыру тогының оптималды мәнін ұстау ток реттушісімен (ТР) іске 

асырылады. Есептеуіш құрал (ЕҚ), мысалы, микропроцессор, белгілі kV , 

k Қ , k
СТ  коэффициенттері және өлшенген М және ωмәндері бойынша 

ОПТК
I

.
 мәнін есептейді. Қозғалтқыштың М моменті зәкір тогы және қоздыру 

тогына пропорционалды сигналдарды көбейту арқылы анықталады. 

M (ω) тәуелділігінің бір мағыналы болып тұрған кездегі 

шығындарды минимизациялайтын жүйе. 

Егер электр жетегінің білігіндегі момент жылдамдықтың бір мағыналы 

функциясы болса онда 10 суретке қарағанда реттеу жүйесі оңайырақ бола 

алады. Мысалы, желдеткіштер үшін: 

 

                                                M≈ ω
2

.                                                  (48) 

 

Бұл жағдайда (40) өрнегі келесі түрге түрленеді: 

 

4

***

*
** 




СТ
k

В
k

V
k

ОПТ
Ф



 ,                              (49) 

 

сонда ол жылдамдықтың бір мағыналы функциясы болады. 

Қозғалқыштағы шығындардың минимизациялауымен берілген 



жылдамдықты қамтамасыз ететін автоматты реттеу жүйесі 11, а суретінде 

келтірілген сұлба бойынша құрыла алады. Жылдамдықты реттеуіш (ЖР) 

көмегімен зәкір керенуін реттеу арқасында электр жетегінің белгіленген 

жылдамдық қамтамасыз етіледі. Берілген жылдамдық бойынша 

функционалды түрлендіргіш магниттеуіш қисығынын линейный бөлігінде  

болғандықтан (42) өрнегінен табылатын I К .ОПТ  қоздыру тогын анықтайды. 

Қанығуды ескерген кезде бұл тәуеділік I Қ=f (Ф)  тәуелділігіне сәйкес 

функционалды түрленгішпен коррекциялануы керек. Желдеткіштің 

механикалық сипаттамасы үшін I Қ .ОПТ (ω)  тәуелділігінің түрі 11, б 

суретінде көрсетілген. 

 

 
11 сурет                                         12 сурет 

 

Шығындарды минимизациялау іздеу жүйесі. Қарастырылған автоматты 

реттеу жүйелердің ортақ кемшіліктері бар: нақты қозғалтқыштардың  kV , 

k Қ , 
k
СТ мәндерін білу керек және сол мәндер бойынша функционалды 

түрленгіштер мен реттеушілерді индивидуалды түрде икемдеу өткізу қажет; 

- қозғалтқыштардың параметрлері (алдынғы қатарда орамалардың 

активті кедергілері) жұмыс істеу барысында өзгереді, бұл жағдай 

шығындарды автоматты түрде минимизациялау жүйелерінде елеулі 

дәлсіздіктердің пайда болуына әкеледі.  

 12, а суретінде келтірілген құрылымдық сұлба автоматты реттеудің 

іздеу жүйесінде бұл кемшіліктер жоқ. Оның құрамында қуат бергіші (ҚД) бар. 

Бұл бергіш зәкір және қоздыру тізбектерінде тұтынылатын және келесідей 

өрнекке тең қуатты өлшейді: 



P1=P+ΔPΣ=Mω+ΔPΣ .                                        (50) 
 

Егер const=M  және const=ω  болса 1P  қуаты ΣΔP  қосынды 

шығындарының минимумына сәйкес минимумы бар және тек ағымға ғана 

тәуелді. 12, б суретінде П71 қозғалтқышы үшін M  мәні әртүрлі кездеріндегі  

)1 f(Ф=P   тәуелділігінің түрі көрсетілген. 

Функцияның туындысы экстремум нүктесінде өзінің белгісін өзгертетіні 

белгілі. Қоздыру орамасын басқару тізбегіндегі реттеуіш қуаттың уақыт 

бойынша туындысын нөл дәрежесінде ұстау арқылы тұтынылатын қуаттың аз 

мөлшерін «іздеуін» іске асырады. 

Осындай реттеу жүйесінің артықшылығы электр жетектің жұмыс істеу 

шарттары мен параметрлеріне тәуелсіз екендігінде. Бірақ оның туралығы аса 

жоғары емес, өйткені қуат минимумы анық емес (12, б суретті қара). Сонымен 

қатар, электр жетегінің жылдамдығы мен моменті ауытпалы болғанда іздеу 

реттеу жүйесі жұмысқа жарамсыз болып қалады. 
 

3.4 Жиілікті басқарылатын асинхронды электр жетектерінің 

оптимизациялауы 

 

Жиілікті басқарылатын асинхронды электр жетектері үшін тәуелсіз 

қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышты электр жетектері үшін 

қолданылатын шығындарды төмендету әдістерін қолдануға болады. Бірақ 

тәжірибе жүзінде бұл әдістерді іске асыру қиынға соғады өйткені, асинхронды 

машинадағы ағымды қалыптастыру арнайы датчиктерді немесе қиын басқару 

алгоритмді қолдануды талап етеді. 

13,а суретінде жиілікті басқарылатын асинхронды қозғалтқыштың 

алмастыру сұлбасы, ал 13,б суретінде номиналды сырғанау кезіндегі 

асинхронды қозғалтқыштың веторлық диаграммсы көрсетілген. 

Егер магнитөткізгіштің қанығыуы ескерілмесе: 
  

*
/

**
fЕФ  ,                                                  (51) 

сонда ағымды реттеу талап етітетін fE /  қатынасын ұстаумен байланысты 

болады. Осыған сәйкес   ағымы M  АҚ білігіндегі моментімен анықталады: 

 

2
sin'

8
2**

IФM  ,                                              (52) 

бұл жерде 2  - S сырғанау мәндері кіші кезінде шамамен    тең Ф  

және '
I
2  арасындағы бұрыш, сонда: 

  М≈ ФI 2
'

.                                                  (53) 



 

 

 

 

 

 

 

13 сурет - Жиілікті басқарылатын асинхронды қозғалтқыштың алмастыру 

сұлбасы (а) и (б) номиналды сырғанау кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың 

веторлық диаграммасы 

 

Алмастырып қойғаннан кейін: 
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Векторлы диаграммадан (13, б суретті қара)  
 

           
1

cos
*1

'

*
2

II                                                  (55)                            

екенін көре аламыз. 

Осы қатынастарды ескере отырып 14 суретте көрсетілген электр 

жетегінің құрылымдық сұлбасын аламыз, оның құрамына асинхронды 

қозғалтқыш (АҚ), жиілікті түрлендіргіш (ЖТ), ток бергіші (ТД) мен статор 

кернеуінің бергіші (КД), кернеу реттегіші (КР) және есептеуіш құрылғы (ЕҚ) 

кіреді. 

              
               14 сурет – Электр жетегінің құрылымдық сұлбасы 

 

Мұнда U  және  лездік мәндері бойынша  'I
2

(45) тогы есептеледі, 

сосын f  жиілікті ескере отырып (44) ағымы анықталады. Осы ағымды 

тудыру үшін қажетті  мәні 13 суретке сәйкес келесі түрде есептеледі: 
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Кернеу реттеушісі оптималды  және ағымдағы U  мәндерін саластыра 

отыра олардың теңдігін қамтамасыз ету үшін қаланған мәнін алатындай 

жиілікті реттеуішке әсер етеді. 

15 суретте кернеуді реттеу ЖТ каналына әсет ететін ағымды реттеушісі 

(АР) бар электр жетегінің құрылымдық сұлбасы көрсетілген. Бұл құрылымдық 

сұлбада ағым датчигі еңгіздірілген асинхронды қозғалтқыш қоданылуы керек. 

Ағым датчигі ретінде арнайы статор қосымша орамалары немесе Холл 

датчиктері қолданылады. Келтірілген құрылымдық сұлба (56) бойынша 

кернеуді есептеу қажеттілігімен байланысты дәлсіздіктерді жояды. 
Тұрақты ток электр жетегінің құрылымдық сұлбасы тәрізді егер АҚ 

білігіндегі моменті жылдамдықтың бір мағыналы болса құрылымдық сұлба 

елеулі түрде оңайырақ болады (16, а суретті қара). Бұл жағдайда  ағымы мен 

соған сәйкес кернеуі тек ω  бұрыштық жылдамдығы мен f  жиілігімен 

анықталады. Егер fω  екеніне назар аударсақ, онда, мысалы, желдеткішті 

кедергінің моменті бар механизм үшін:  
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 .                                (57) 

 

Сұлбадағы функционалды түрлендіргіш U  и f  (56) арасындағы 

қажетті ара қатынасты орнатады 
(f)ОПТ

Ф


 және (f)ОПТU   тәуелділіктердің 

жуықталған түрлері 16, б суретінде көрсетілген. 



          
                     15 сурет  - Электр жетегінің құрылымдық сұлбасы 

 

Жиілікті басқарылатын асинхронды электр жетегінің энергетикалық 

оптимизациясының ерекшеліктерінің біреуін атап өтейік. Ол магниттеуіш 

қисығының сызықты еместігін ескеру қажеттілігімен байланысты. 

 

 
                                    

а - құрылымдық сұлба;  б – оптималды  кернеу мен ағым 

 мәндерінің жиілік мәнінен тәуелділіктері. 

16 сурет - Желдеткішті кедергінің моменті бар механизмдерге арналған 

жиілікті түрлендіргіші бар асинхронды электр жетегі 

 

Тұрақты ток электр жетегінде қозғалтқыштың номиналды мәнінен 

үлкен ағымдармен жұмыс істеу мүмкін емес, өйткені бұл қызу шарттарымен 

шектелген қозғалтқыштың қоздыру тогын жоғарлату қажеттілігімен 

байланысты. Жоғарыда қарастырылған кернеу түрленгіші бар асинхронда 

электр жетегінде үлкен қанығу аймағында жұмыс істеу мүмкіндігі аса жоғары 

емес. Мұндай электр жетектерінде ағымды көбейту үшін статор керенуінің 

мәнін номиналдымен салыстырғанда жоғарлату қажет, ал бұл әрекет 

қозғалтқыш пен айнымалы ток желісінің қатаң түрде келістірілгендіктен іс 

жүзіне асыру қиынға соғады. 

Жиілікті басқарылатын асинхронды электр жетегінде ағым fE /  



қатынасына пропорционалды болып келеді. Жиілікті түрледіргіште АҚ 

статорына келтірілген кернеу амплитудасы мен жиілікті басқару іске 

асырылады, сондықтан номиналды мәнінен жоғары ағым мәндерімен 

жиіліктің кіші мәндерінде жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, 

жиіліктің кіші мәндерінде шығындарды минимизациялау үшін номиналды 

мәнге қарағанда ағым мәнін жоғарлату керек, АҚ магниттеуіш қисығының 

сызықты емес аймағында жұмыс істеуі керек екенін дәлелдеуге болады. 

Магниттеуіш қисығын ескеру электр шығындарының тиімділеудің бар болу 

шарттарын талдауын қиындатады сондықтан, біз бұл талдауды осы құралда 

қарастырмаймыз, ал осы сұраққа қызығушылық танытатындарға [3] 

ұсынамыз. 

  

3.5 Статор тогының жиілігі тұрақты болып тұрғанда асинхронды 

электр жетегін оптимизациялау  
 

Жылдамдығы реттелмейтін асинхронды электр жетектеріндегі электр 

энерия шығындарын қысқарту мүмкіндіктері ерекше тәжірибелік 

қызығушылықты тудырады. 

Біріншіден, мұндай электр жетектері электр энергиясының жаппай 

қоладанатын тұтынушысы болып келеді сондықтан, халық шаруашылығында 

қолданылатын асинхронды қозғалтқыштардың қорына қатысты аз мөлшерде 

болсын энергияны үнемдеу елеулі халық шаруашылық әсер беруі мүмкін.  

Екіншіден, қозғалтқыштардың айналу жиілігі тұрақты болып тұрғанда 

кернеуді реттеу теория тұрғыдан электр жетегінің басқа жұмыс істеу 

шарттарымен салыстырғанда ең жоғары энергетикалық әсер алуға мүмкіндік 

береді. 
Статор тогының тұрақтылығы асинхронды қозғалтқыш статор кернеуін 

реттеуді ғана талап етеді. Қазіргі уақытта кернеуді реттеу үшін тиристорлы 

айнымалы кернеуді түрлендіргіш қолданылады (ТКТ). Жиіліктің 

тұрақтылығы асинхронды қозғалтқыш ішіндегі шығындарды 

минимизациялауды қамтамасыз ететін шарттарды іздеуді оңайлатады. 17 

суретте алмастыру сұлбасы бойынша есептелген 4А 180М4 (30 кВт, 1000 

айн/мин) типті асинхронды қозғалтқыштың біліктегі кедергі моменті 

номиналды мәнінің 20 %  тең кезіндегі қуатының, тогының және 

шығындарының кернеуден (синусоидалы формалы) тәуелділіктері 

көрсетілген. 
  



 
17 сурет – Шығындардың кернеуден тәуелділіктері 

 

Келтірілген деректер кернеуді реттеу арқылы шығындардың 

минимумын ғана емес сонымен қатар статордың тогы мен тұтынылатын 

активті қуаттың минимумын қамтамасыз етеді. Сондықтан, қазіргі уақытта 

осы өлшемдердің біреуінің минимизациясын қамтамасыз ететін автоматты 

реттеу жүйелері ұсынылады. 

Желі жиілігі 50 Гц болып тұрған кездегі қозғалтқыштың ішіндегі 

шығындардың, статор тогының және тұтынылатын активті қуаттың кернеуден 

тәуелділіктерін қарастырайық. 

Асинхронды қозғалтқыштың энергетикалық оптимизациялауының 

әртүрлі әдістерінің салыстырма талдауын өткізейік. Ол үшін асинхронды 

қозғалтқыштағы шығындарды оның алмастыру сұлбасының парметрлері 

арқылы көрсетейік: 
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бұл жерде 
0a

I - магниттеуіш тогының активті құраушысы. 

Келесі есептеулерді жеңілдету үшін (58) өрнегінде механикалық және 

қосымша шығындар ескерілмейді. 

Асинхронды қозғалтқыштың роторлы тізбегіндегі шығындар: 
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Егер іс жүзіндегі асинхронды машиналар үшін 
0

>>
0

xr  екенін есріп, ал 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының сызықты бөлігіндегі 

жұмысына сәйкес  сырғанаудың мәндерінің төмен кезінде 2/
2

<<
2

'r'x  деп 

алсақ, онда алмастыру сұлбасы үшін келесідей қатынастарды алуға болады:  
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бұл жерде 
0p

I
- магниттеуіш тогының реактивті құраушысы. 

(59) ескере отырып шығындар үшін келесідей өрнекті аламыз: 
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бұл жерде  .
0

/
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/
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rE=
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I;xE=I  

Шығындардың минимумына сәйкес SОПТ  сырғанау мәнін келесі 

өрнектен табамыз:  
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Өткізілген талдау өте маңызды қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 

қозғалтқыштың ішінде минималды шығындарды алу үшін кез келген жүктеме 

кезіндегі (62) өрнегінен анықталатын оптималды сырғанауды ұстап тұру 

қажет. Асинхронды қозғалтқыштың бұл қасиеті сырғанау (немесе 

жылдамдық) бойынша кері байланысы бар автоматты реттеу жүйесінде 

шығындардың минимизациясын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осындай 

реттеу жүйесінің мысалыретінде 18 суретте көрсетілген құрылымдық сұлбаны 

алуға болады, бұл жерде жылдамдықты стабилизациялау  арқасында 

қозғалтқыштың статор кернеуі автоматты түрде біліктегі момент 

функциясында келесідей (63) заң бойынша өзгереді: 
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және минималды шығындармен қамтамасыз етеді:  
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Статор тогы үшін өрнектің экстремумына осыған ұқсас зерттеулер 

бойынша:  

  
.

0

22

2
30a2

2I2
2

2
2

2
1

)
r

+
2
0

sx

'r
+

'r

s
(0

Mw
=I'+2

0p
I+'I2

0p
I+)

0a
I+'(I=I 

         (65) 

 

 

 

 

 
                    



 

 

 

 

 

 

 

                     

 

18 сурет  – Электр жетегінің құрылымдық сұлбасы 

 

және тұтынылатын активті қуат үшін: 
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келесідей жағдайларды қамтамасыз ететін сырғанаулар үшін қатынастарды 

алуға мүмкіндік береді: 

- статор тогының аз мөлшері:  
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- тұтынылатын қуаттың аз мөлшері: 
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p
s,

1
s,

опт
s  мәндері үшін өрнектерді бірлестіріп қарстырғанда келесі 

жағдайларды тұжырымдауға мүмкіндік береді: асинхронды қозғалтқыштың 

энергетикалық оптимизациялауының қарастырылған әдістерінің кез келгені 

асинхронды қозғалтқыштың сырғану мәнін тұрақты етіп ұстап тұру арқылы 

іске асырылуы мүмкін. Бұл сырғанау мәндері әртүрлі және: 
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Қарастырылған энергетикалық көрсеткіштерді сырғанау мәнін тұрақты 

етіп ұстау арқылы минимизациялау әдістерінің кез келгенін іске асыру 

мүмкіндігі 18 суретте көрсетілген реттеу жүйесін универсалды етеді. 

 Жоғарыда сипатталған әдістеме бойынша электр энергиясын тиімді 

пайдалану бағдарламасы шеңберінде ағылшын мамандарының тобы 

айнымалы ток асинхронды қозғалтқыштарына арналған контроллер 

 



(POWERBOSS) деп аталатын аспаптарды өңдеген. Тұтынылатын энергияның 

жалпы көлемінен 60 % асинхронды қозғалтқыштарына кетеді. Олар желдету, 

суыту, жүйелерінде, пневматикалық құрылғыларда, конвейерлі құрылғыларда, 

вакуумды сорғыларда, кептіру құрылғыларында, ұнтақтағыш аппаратарында 

қолданылады. Сондықтан осы электр қозғалтқыштарымен тұтынылатын 

энергияны тиімді пайдалану реурстарды үнемдуге үлкен септігін тигізетіні 

анық. 

Мұндай тұжырымдаманың негізінде келесідей жағдай себеп болып тұр: 

электр қозғалтқыш толық энергияны іске қосу барысында тұтынады. Жүктеме 

ауысқан кезде энергияның бір бөлігі механикалық жүйенің діріліне және 

электр қозғалтқыштың қызуына кетеді. Ағылшын ғалымдары Ғарыш 

Зерттеулерінің Ұлттық Ассоциациясымен (NASA, АҚШ) жасалған ғарыш 

аппаратарын ұшыру кезінде қоладнылған қозғалтқыштардың жұмысын реттеу 

үшін пайдаланған микрокомпьютерді қолданды. Контроллерде орнатылған 

микрочип жүктеменің максималды мәнін еске сақтайды және қозғалтқыштың 

жұмысы барысында жүктеме мәніне сәйкестендіріп қозғалтқыштың жұмыс 

кернеуін өзгертіп тұрады. Мұндай әрекет 0,01 сек ішінде жасалады. Бұл 

энергия тұтынуды 40 % дейін азайтады. «POWERBOSS» микроконтроллері 

қорек кернеуін реттеуіне негізделген жоғары технологиялылықты аспаптар 

тобына жатады. POWERBOSS-3 – 3-фазалы асинхронды электр 

қозғалтқыштардың жұмысын реттейтін контроллер, 37 кВт қуатқа дейінгі 7 

түрі бар. Әртүрлі өнеркәсіптің өндіріс объектілеріндегі энергия үнемдеу 

мәселелері механизмдер жұмысының сан алуандығы және ерекшеліктерімен 

өзгешеленеді, соған байланысты әр нақты бір жағдайда электр энергиясын 

рационалды пайдалану іс-шараларын іске асыру үшін арнайы әдістемелер мен 

тәсілдерді қолдану керек. 

 

4 Сорғылардың реттелетін электр жетегі мысалы  ретіндегі энергия 

үнемдейтін асинхронды қозғалтқыш  
 

Электр жетегінің жиілігін өзгерту арқылы әртүрлі құбырлардың сорғы 

станцияларының жұмыс режимдерін реттеу белгілі әдістердің ең тиімдісі  

болып табылады. Осы реттеу әдістемесі барысында құбырдағы тиек толықтай 

ашық болып тұрады. Нәтижесінде, қосымша гидравликалық кедергі, 

кедергідегі қосымша шығындар жоқ болады; ал сорғының барлық 

гидравликалық қуаты сұйықтықтың құбырдағы қозғалысына кетеді 

(қозғалтқыш-сорғы-құбыр жүйесіндегі энергия үнемдеудің бірінші қадамы). 

Жиілікті реттеу барысында қозғалтқыштың сипаттамаларының 

жүктеменің сипаттамаларына сәйкестігін қамтамасыз ететін момент, кернеу 

және жиілік арасындағы белгілі бір арақатынастықты ұстап тұру керек. 

Статикалық басқарудың оптималды заңдары, сонымен қатар, қозғалтқыш 

ішіндегі шығындардың минимумын қамтамасыз ету керек (қозғалтқыш-

сорғы-құбыр жүйесіндегі энергия үнемдеудің екінші қадамы). 

Сорғы станцияларының жұмыс режимдерін оптимизациялау мәселесін 



шешу жолындағы энергия үнемдейтін тәсіл сорғының жұмысы барысында 

техникалық сипаттамаларды  және қозғалтқыштың іс жүзіндегі құнының 

минимизациялауын  қамтамасыздандыра отырып энергияны аз шығындайтын 

сорғының энергия үнемдейтін асинхронды қозғалтқышын өңдеу мәселесін 

қосады (қозғалтқыш-сорғы-құбыр жүйесіндегі энергия үнемдеудің үшінші 

қадамы).   

Кез келген электр машинасын өңдеу барысындағы бастапқы өрнек 

қуатты анықтайтын өрнек болып табылады. Оны келесідей түрде берілген деп 

алайық: 

n
δ

lABDK
π

=P 2
02

2
,                                            (70)   

 бұл жерде  n – синхронды айналу жылдамдығы (магистралды сорғылар 

үшін n=50 айн/сек) 

D, l – статор жонып өңдеуінің диаметрі және өзекшенің ұзындығы; 

 А, 
δ

В -номиналды режиміндегі машинаның сызықты жүктемесі және 

ауа саңылауындағы магнитті; 

ор
К

оу
К=К 

0
- орама коэффициенті; 

У
π

=
оу

К
2

sin - қысқарту орама коэффициенті; 

У – орама қадамы; 

тар
К - таралу коэффициенті. 

 (70) бойынша берілген Р қуаты мен жиілігі кезінде өзгеретін 

,К
0 δBA,l,D,  мәндері. Осы және де басқа бір қатар мәндердің дұрыс 

таңдалуынан қозғалтқыштың жетектің техникалық талаптарына сәйкестігі, 

энергетикалық сипаттамалары және энергия үнемдеу мәселесін шешуі сияқты 

техникалық сипаттамалары тәуелді болады.  

Қозғалтқыштың ішіндегі шығындар статор ормаларындағы 

шығындардан - 
М1

Р , ротор ормаларындағы шығындардан - 
М2

Р , болаттағы 

шығындардан - 
С

Р , механикалық шығындардан 
МЕХ

Р  құрылады: 

 

             
МЕХ

Р+
С

Р+
М2

Р+
М1

Р=Р .                                    (71) 

Статор ормаларындағы шығындар: 
 

                                 121
rIm=Р 1М1 ,                                                    (72) 

 бұл жерде 11 r,I,m1 - фазалар саны, ток, статор орамасының кедергісі. 



Статор орамаларындағы шығындар активті бөлігіндегі шығындар - 

М1АР  және сыртқа шығып тұрған бөлігінің шығындарының - 
РМ1Л  

қосындысынан табылады: 
 

                                      
РМ1=РМ1А+РМ1Л .                                      (73) 

Статор орамаларындағы активті бөлігіндегі шығындар: 

 

                                       
РМ1А=m1 I1 r1A ,                                        (74) 

бұл жерде                               
r1A=ρ1

L1A

SФ1  ,                                           (75) 

1ρ - статор орамасының материалының меншікті кедергісі; 

статор орамасының активті бөлігінің фазасының ұзындығы  

 

                                         
L1A= 2 lw1 ,                                                   (76) 

фазаның қимасы 

                                            
S
Ф1

=
I

1

j
1  .                                                    (77)  

w1 ,j1 - статор орамасындағы орама саны және ток тығыздығы.  

Статор орамасының тогы сызықты жүктеме арқылы білдіре аламыз:  

 

                                     
11

1
2m w

Aππ
=I ,                                                  (78) 

(66) өрнегін (62) өренгіне қойғанда:  

 

                                       
РМ1А=πDlρ1 Aj1 .                             (79)  

                                       

Сонда, статор орамасындағы активті бөлігіндегі шығындар статор 

бетіндегі расточка, статор орамасының материалының (мыс) меншікті 

кедергісінің, сызықты жүктеме мен статор орамасындағы ток тығыздығының 

көбейтіндісіне тең.                                    

  Осыған ұқсас жолмен келесі өрнекті аламыз: 

 

                                       
РМ1Л=πDlЛ1 ρ1 Аj1 ,

                                   (80)  

 бұл жерде τуК=l Л1Л1 - статор орамасының сыртындағы жарты 

ораманың ұзындығы. 

Ротор ормасындағы шығындар үшін осыған ұқсас өрнектерді 1 индексін 

2 индексіне ауыстыру арқылы алуға болады. 



(58), (67), (68) өрнектерінің талдауы берілген Р қуаты мен жиілігі 

кезінде, өзекше көлемінің тұрақты болып тұрғанын қадамды өзгерту (мысалы, 

қысқырту), бір жағынан, шығындырдың өзгеруіне (қысқаруына), екінші 

жағынан, сызықты жүктеменің өзгеруіне (өсуіне), соның нәтижесінде 

шығындардың да өзгеруіне (өсуіне) әкеледі. 

Сонымен, энергия үнемдейтін қозғалтқышты өңдеу мәселесіндегі 

бірінші бағыт, шығындарды ттиімділеу тұрғысынан, орама қадамын 

оптимизациялау болып табылады.     

Берілген қуат мен жиілік кезіндегі, электр магниттік жүктемелерінің 

таңдалған мәндері кезінде: 

                                       .
2

0

2

2 const=
nABKπ

=lD
δ

                           (81) 

(81) бойынша D және 
ℓ

 мәндері соңғы шарттың орындалған кезде 

сансыз көп бола алатындықтан электр машинасының негізгі өлшемдерін 

таңдау мәселесі көп нұсқаулы: машина қысқа болуы мүмкін (өзекше 

ұзындығы қысқа, диаметрі үлкен) немесе ұзын болуы мүмкін (өзекше 

ұзындығы ұзын, диаметрі кіші). Машинаның геометриясын келесі 

геометриялық параметрмен сипаттауға болады:    

  

                                τl=β , 2pπD=τ .                                                (82) 
 

β  параметрінің таңдалуы асинхронды қозғалтқыштың барлық 

техникалық сипаттамаларына жан жақты әсер ететіні белгілі: оның 

орамаларының қызуына, энергетикалық параметрлеріне, шығындарына. 

Асинхронды қозғалтқыштарда β  параметрінің таңдалуы іске қосу моменті, 

максималды момент (аса жүктемелік қасиет), сермеу моменті (үлкен немесе 

кіші) сияқты техникалық сипаттамаларға әсер етеді. Жиілікті басқарылатын 

сорғы жетегінде  асинхронды қозғалтқыштың іске қосу моментіне жоғары 

талаптар қойылмайды. Сорғының асинхронды қозғалтқышына қатысты  аса 

жүктемелік қасиет өзінің физикалық мағынасын жоғалтады. 

Сондықтан, сорғының асинхронды қозғалтқышы үшін β  параметрін 

таңдау барысында осы сипаттамаларға қойылатын талаптар екінші орынға 

қойылады, бірінші орынға шығындар минимумын қамтамасыз ететін талаптар 

шығарылады, осы мәселені шешуге әртүрлі тәсілдерді қолдану мүмкішілігі 

бар. Шығындар минимумы критерийнен шығатын β  геометриялық 

параметрін оптимизациялау шығындарды қысқырту мәселесін шешудегі 

екінші бағыт болып табылады.   

Енді электр жүктемелерді – сызықты жүктеме А мен статор және ротор 

орамаларындағы ток тығыздығын 
2
j,j

1
 таңдау мәселесіне көшейік. (79), (80) 

өрнектерін талдау А және j электр жүктемелерінің төмендеуі статор және 



ротор орамаларындағы шығындарды қысқаруына әкелетіндігін көрсетеді. 

Бірақ (70) бойынша сызықты жүктеменің төмендеуі өзекшенің габариті мен 

көлемінің үлкейуімен байланысты болатынын, ал бұл жағдай өз кезегінде 

( const=
δ

В  кезде) болаттағы және статор мен ротор орамаларындағы 

шығындардың көбейуіне, басқа сөзбен айтқанда, шығындар төмендеуінің 

функциясына теріс кері байланысты көре аламыз. Сондықтан, бұл бағытты 

(сызықты жүктемені азайту) басым бағыт ретінде ала алмаймыз. 

Бұл қойылған мақсатқа – шығындарды азайту – қол жеткізетін 

пепрспективті жол орамалардағы ток тығыздығын төмендету жолы болып 

табылады. Қарапайым асинхронды қозғалтқыштарда бұл әдісті қолдану бір 

қатар шектеулермен байланысты. Ротор орамасындағы ток тығыздығының 

елеулі төмендеуі МемСТ бойынша техникалық талаптарға сай емес іске қосу 

моментінің төмендеуіне әкеледі. Ертерек айтылғандай, бұл мәселе 

сорғылардың жиілікті басқарылатын жетектеріне қатысты емес. Статор 

орамасындағы (жиі ротор орамасында да) ток тығыздығын төмендету паза 

ауданының үлкендеуімен байланысты болады.   Паза биіктігінің жоғарлауы 

индуктивті таралу кедергілерінің жоғарлауына әкеледі. 

Расында да, индуктивті кедергі: 

                                             
xσ=

I 1Н xδ
U 1Н  ;                                               (83) 

                                      λ
21

fW
0

πμ=
δ

wL=
σ

x ℓ4 ; 

                                          

д
λ+

л
λ+

п
λ=λ , 

 

- таралу өрісінің магнитөткізгіштігі: 

I1Н=
АπD

2W1 m1 ;                                 (84) 

                                       δ11 BτfWК=Е=U ℓ22 01Н . 

Түрлендірулерден кейін: 
 

                      
δ

σ
B

A
λ

p
μ

K

π
=x 

1

0

0 2z

12
;                             (85) 

немесе 

                                       
xσ=K x∑ λ

A

Bδ ,                                         (86)  

бұл жерде                       2p
2

10

0х πμ
zК

=К . 



(86) өрнегінің талдауы паза биіктігінің өсуі тарлу өрісінің 

магнитөткізгіштігі, индуктивті кедергі жоғарылайтынын, қарапайым 

қозғалтқыштарға теріс әсер етеін іске қосу және максималды моменттерінің 

төмендеуіне әкелетіндігін көрсетеді.  Сорғылардың жиілікті басқарылатын 

жетегінің асинхронды қозғалтқышының іске қосу моменті мен аса жүктемелік 

қасиеттеріне қатал талаптар қойылмайтындықтан ақылға қонарлық 

мақсатымызға жететіндей  паза биіктігінің жоғарлауына еш кедергі кедергі 

жоқ деп білеміз. Енді болаттағы шығындарды қарастырайық.  

Тістердегі шығындар - 
Р z  арқыла білдірілген болаттағы шығындар -

:сР  

                                      ,1 )ξ+(P=P azzc                                     (87) 

бұл жерде 
ξ

az - жармадағы шығындардың тістердегі шығындағы 

қатынасы. 

Тістердегі шығындар: 

 

                                       
P

z
=V

z
g

c
P

y
B

z
2 ,                                           (88) 

 

бұл жерде 
V z - тістердегі болат көлемі; 

g
б - болаттың меншікті салмағы; 

P
м - болаттағы меншікті шығындар (индукция 1 Тл және жиілік  f=50 

Гц кезіндегі болаттың бір килограммында); осы анализ барысында жиілік f=50 

Гц деп аламыз; 

В
z - тістердегі магнитті индукция. 

Тістердегі болат көлемі: 
 

                                       ,ℓ hDczt

2

z KKKπD=V                               (89) 

бұл жерде 
К zt - тістің орташа енінің тістің орташа адымына қатынасы; 

К
б - пакеттің болатпен толу коэффициенті; 

К hD - паза биіктігінің диаметрге қатынасы. 

Тістердегі магнитті индукция: 

 

                                       .δzδz BC=B                                                    (90) 
 

Ауа саңылауындағы магнитная индукция: 
 

                                       
AnDКπ

Р
=Вδ

ℓ

2
2

0

2 .                                           (91) 



 

 (89), (90), (91) өрнектерін (88) өрнегіне қойғаннан кейін магнитті 

индукцияның өзгеруі (өзекше көлемінің өзгеруі) кезіндегі, қуаттың, айналу 

жылдамдығының және сызықты жүктеменің тұрақты болып тұрғандағы 

өзекшенің болатындағы шығындардың тәуелділігін аламыз:   

 

                                       
P z =C p C

1

πD2 ℓ ,                                               (92) 

 

бұл жерде                      

2

2













P

nAπK
=C

0

p ; 

                               ycaz
zδ

hDztc f)gξ+(CKKK=C 1
2

.                          (93)   

 

(92) өрнек бойынша жоғарыда аталып өткен шарттарда және 

индукцияның төмендету барсында (өзекше қимасының үлкейтудің арқасында) 

болаттағы шығындар өзекше көлеміне кері пропорционал азаяда. Басқа сөзбен 

айтқанда, шығындарды мұндай тәсілмен төмендету қымбатқа түседі. Бірақ 

бұл да мәселенің тек бір жағы ғана. 

Басқа жағынан, (81) бойынша өзекше габариттерінің (D,ℓ )  үлкейуі  

статор орамаларындағы шығындарды көбейтеді. Сонымен қатар, статор әне 

ротор орамаларындағы қосынды шығындар болаттағы шығындардан көп 

болады. Сондықтан болаттағы шығындарды қысқартудың әсері (өзекше 

қимасының үлкейтудің арқасында) кері болуы мүмкін. Сонда, индукцияны 

төмендету арқасында шығындарды азайту бағыты да басым бағыт бола 

алмайды.  

Бірақ (87), (88) бойынша болаттағы шығындарды елеулі түрде азайту 

бағыты бар екенін көрсетеді, ол - статор өзекшесі үшін төмен меншікті 

шығындары бар заманауи жұқа электр техникалық болатты қолдану.   

 

5 ЖЭО және ЖЭС өз қажеттіліктерінің электр жетегі механизмдер 

мысалында энергия үнемдеудің негізгі аспектлері 
 

ТЭС және ЖЭО жұмыс режимдерінде жабдықтарын пайдалану 

шарттарында соңғы жылдары елеулі өзгерістер болды. Бұл жағадайға бірнеше 

себеп бар. Газ және мұнай бағаларының ауытқуы, электр энергия құның 

жоғарлауы энергия үнемдеудің тиімді саясатын өңдеуге себеп болды. 

Сонымен қатар, электр энергиясын өндіру мен энергия үнемдеу іс-

шараларына қаржыны қайта бөлу мәселесі өзекті болып тұр.  

Бір қатар шетел мемлекеттерінің тәжірибесі көрсеткендей энергия 

үнемдеу саласына құйылатын инвестициялар тиімді болып келеді. 

Отын-энергетика ресурстарын тиімді әрі үнемді шығындау 



мәселесіндегі маңызды рөлді отынды өндіру, электр энергиясы мен жылу 

энергиясын өндіруден бастап, оларды таратуына дейінгі энергетикалық 

өндірудегі маңызды буыны болып табылатын электр энергетикасы атқарады. 

Сондықтан, энергия үнемдеу ұлттық бағдарламаларында электр 

энергетикасының даму қарқыны мен зор ауқымына байланысты ерекше 

мағынасы бар энергетикалық өндірістің тиімділігін жоғарлату мәселелеріне 

елеулі назар аударылуы керек. Мысалы, бір жылда ЖЭС агрегаттарымен 

өндірілетін бір трлн кВт/сағ өз қажеттіліктер механизмдеріндегі шығындарды 

азайту мен жұмыстың үнемділігін жоғарлату арқасында отынның меншікті 

шығынын  0,5 - 0,8 г/(кВт-сағ) дейін қысқарту 1,5 млрд. кВт-сағ көлемінде 

электр энергиясын үнемдеуге мүмкідік береді [2]. Бірақ республикамыздағы 

энергетика және өндіріс салаларында қалыптасып жатқан жағдайлар елеулі 

қаржыны құю тиімсіз болып келеді. ЖЭО бу құбырлы энергия блогтарының 

техника экономикалық тұрғыдан максималды мүмкін бу параметрлерімен, 

ПӘК мәні 40 % аспайды, энергетикалық көрсеткіштері тұрақталды деуге 

болады. Аса критикалық бу қысымының жоғары мәндеріне және 

температураның бастапқы мнінің жоғарлауы көшу барысында энергетикалық 

жабдықтардың (қазан, турбина, бу құбырлары, бекіту арматурасы, сорғылар 

және т.с.с.), әсіресе маневрлы режимдерде, сенімді жұмысын қамтамасыз ету 

қиын болатындықтан ары қарай тиімділікті жоғарлату мүмкіндігі сарқылдды 

деуге болады.     

Қуатты өндіру құрылымындағы және энергетикалық одақтардың 

ішіндегі электр энергиясын тұтыну сипаттаманың жағымсыз өзгеруі электр 

жүктеме графиктерінің ауыспалы реттеу қиыншылықтарының туындауына 

ықпал етті. Бұл мәселе энергетикадағы ең күрделі мәселе болып келеді және 

ол әртүрлі әдістермен шешіледі. Мысалы, АҚШ пен Алмания «пикті» және 

«жартылай пикті» энергетикалық блоктарын жасауды кеңінен қолға алды.  

Франция және Ұлыбритания бағдарламаларына жоғары маневрлы 

энергетикалық блоктарын жасау қарастырылмаған, бірақ барлық еңгізіліп 

жатқан 500-700 МВт қуатты энергетикалық блоктарға екі аусыммен тәуілік 

сайын тоқтатуларға дейін «жартылай пикті» режимде жұмыс істеуі талап 

етіледі. 

Жапонияда будың кіші параметрлеріне арналған арнайы «жартылай 

пикті» энергетикалық блоктарының шектеулі санын жасаумен қатар 500 және 

700 МВт қуатты будың жоғары критикалық қысымды энергетикалық 

блоктарында жоғары маневрлыққа қол жеткізу мақсаты қойылды. 

Біздің мемлекетімізде қуатты энергетикалық блоктарының істегі 

жабдықтары жүктемеден ұзақ және терең босату режимдерінде жұмыс істеуге 

аз икемделген. Сонда да, ертеректе өткізілген зерттеулік және 

экперименталды жұмысының үлкен көлемінің арқасында және қайта құру іс-

шаралары өткізіліп жатқандығы энергетикалық блоктардың маневрлы 

сипаттамаларының жақсаруына және олардың реттеу диапазонын кеңейтуге 

мүмкіндік туғызды. 

ЖЭС және ЖЭО жабдықтарының күйі қайта құру мен модернизацияны 



талап етеді, сонымен қатар есептелген ресурстарын өтеген істегі жабдықтарды 

қолдану және сақтау тенденциясын көре аламыз.  

Жүктемеден босату режимдерінде жұмыс істеу  үшін қолданылатын 

ЖЭС жабдықтарының сенімділігі мен тиімділігі жоғары болуы керек, бұл 

талаптар тек негізгі жабдытарға (қазан, турбина, электр генераторы) ғана емес 

сонымен қатар, өз қажеттіліктері механизмдері, сорғылар, тартқыш үрлеуші 

механизмі, отын беру, шаңды дайындау механизмдері және олрадың электр 

жетектері және т.с.с.  көмекші қосымша жабдықтарға да қойылады. Маневрлы 

режимдегі жабдықтардың сенімділігін, біріншіден, бу өндіретін қазан бетінің 

қалыпты гидродинамикалық жұмыс істеу режимін  қамтамасыз ету, отын жағу 

үдерісінің тұрақтылығын, қалыпты бу параметрлерін және турбинаның газ 

шығаратын бөлігін қажетті түрде суытып тұрудың, қожды кетірудің 

сенімділігімен анықталады. 

Тиімділік талаптары төмен жүктеме кезіндегі пайда болатын энергия 

шығындарымен байланысты. Бұл шығындар су-бу және газ-ауа 

жолдарындағы дросселдеуді реттеуде рационалды емес әдістерді қолданудан, 

жылу энергиясының қосымша шығындары  үшін, кетіп жатқан газдың 

температуралырының ауықуы мен суық ауаның артуы слдарынан  отын жану 

режимінің оптималды болмандығынан пайда болады. Осыдан электр 

энергиясының құны міндетті түрде өседі.  

Энергетикалық блоктарды жүктемеден босату, жиі іске қосулар мен 

тоқтатулар  жұмысшы ортаның (қорек су, ауа, ыстық газдар және т.с.с.) 

дросселдеуі арқасында өнімділікті өзгерту диапазоны өте үлкен емес базалық 

режимдерде жұмыс істеуге жобаланған қосалқы жабдықтар мен электр 

жетектерінің тиімділігі мен пайдалану шарттарын нашарлатады. Өз 

қажеттіліктерінің механизмдерінің  олардың жетегі қозғалтқыштарының 

айналу жиілігінің (АЖ) тұрақты кезіндегі дросселді реттелуі, ауыспалы 

режимінде аса елеулі, жоғары емес ПӘК пен өз қажеттіліктерінің ЖЭС-да 

электр энергия шығындарына әкеледі. Жетегі қозғалтқыштар ретінде ЖЭС-да 

көбінесе қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштар (АД) қолданылады. 

Дросселдеу салдарынан шығындар энергетикалық блоктардың базалық 

жұмыс істеу режимінде де орын алады өйткені, жобалау тәжірибесінде 

сенімділік талабынан туындайды, сонымен қатар жабдықтардың (сорғылар, 

желдеткіштер, жетегі АҚ) параметрлерінің дискретті болуынан ЖЭС 

механизмдерінің өнімділігі артық қормен алынады. Мысалы, қорек 

сорғысының берісі сенімділікті қамтамасыз ету үшін орташа 10-15 % дейін 

жоғарылатып алынады. Сондықтан, әлемдік тәжірибеде іс жүзіне асыру үшін 

көп уақыт және қолмақты қаражатты талап етпейтін тиімді шешімнің және 

режимдерді оптимизациялау мен сипаттамаларды жетілдіру арқасында негізгі 

жабдықтардың сенімділігі мен тиімділігін жоғарлату сияқты ЖЭС-дағы 

энергия үнемдеу іс-шарларымен қатар өз қажеттіліктерінің механизмдерінің 

айнымалы ток электр жетектерімен қамтамасыз ету кеңінен тараған [4].   

Мұның бәрі жетегі электр қозғалтқыштың АЖ тұрақты кезінде 

механикалық типті құрылғылармен (клапандар, бағыттаушы аппараттар) іске 



асырылатын тиімді емес дросселдеуден технологиялық үдерістің аз 

шығынмен өткізілуін және кез келген жүктемеде энергетикалық блоктың 

оптималды АЖ (өнімділігін) таңдауға мүмкіндік беретін  өз қажеттіліктерінің 

механизмдерінің өнімділігін реттеуіне көшуді талап етеді. Бұл шешімді іске 

асыру реттелмейтін электр жетегін реттелетін электр жетегіне ауыстыруымен 

байланысты болады. 

 

5.1 Өз қажеттіліктерінің механизмдерін реттелетін электр жетегімен 

жабдықтандыру барысындағы үнемделген электр энергиясының 

бағалануы 

 

Өз қажеттіліктерінің механизмдері үшін реттелетін электр жетектерін 

қолдану ПӘК мәнін жоғарлатуымен, соның нәтижесінде электр энергияның 

(отынның) үнемделуімен, қатар жаңа мүмкіншіліктерге жол береді. Өз 

қажеттіліктер қуатын жабу режимінде және будың сырғымалы қысымы 

кезінде энергетикалық блоктың үнемді жұмыс істеуіне мүмкіншілік пайда 

болады. Өз қажеттіліктерінің қуатын жабу режимі энергетикалық блоктың 

немесе электр энергия тасымалдау желісінің қорғауының жалған жұмыс істеуі 

кезінде пайда болады және өз қажеттіліктерінің механизмдерінің энергия 

тұтынуына сәйкес жүктеменің мәніне дейін жүктемені түсіруімен ілеседі. Бұл 

жағдайларда энергетикалық блоктың желіге қайта қосылу мен жүктемені 

қабылдауға дайын жұмысты сақтау дұрыс болады.   

Реттелетін электр жетегінің іске қосу және өзінен іске қосу  

режимдерінде төрт-жеті еселік іске қосу токтарын жоюға, өз қажеттіліктердің 

электр желісі мен электр жабдықтарының сенімділігін арттыруға мүмкіншілік 

туындайды. Өнімділікті байсалды реттеу механизмдердің, құбыржолдарының, 

мойынтіректердің тозуын азайтады, соның нәтижесінде жөндеу жұмыстарына 

кететін шығындарды азайтуға, жөндеу жұмыстарының аралығын ұзартуға 

мүмкіндік береді. ЖЭС автоматтандыруының жоғары дәрежесіне өтуге, 

энергетикалық блоктың режимдерін басқаруда ЭЕМ тиімдірек қолдануға 

мүмкіндік пайда болады. 

Сонымен қатар, бағыттауыш аппараттарымен, реттейтін клапандармен 

және тұрақты АЖ кезінде АҚ арқылы өнімділікті реттеу жүйесінен реттелетін 

электр жетегіне ауысу қолмақты қаражатты талап етеді. Сондықтан, 

реттелметін электр жетегінен реттелетін электр жетегіне көшу мәселесін 

шешу техника экономикалық талдау аймағында жатыр.  

Бұл талдау реттелетін электр жетегіне көшу шығындарының қойылған 

мақсатқа сәйкестілілігінің электр энергиясын үнемдеу тұрғысынан ғана емес, 

бір қатар қосымша факторлардан тәуелділігін ескеру қажет. Бұл қосымша 

факторларға жанатын отынның түрі, оның бағасы, энергетикалық блоктың 

жылдық жүктемелігі графигі, механизмнің жүктемелік графигі, оны реттеу 

диапазоны, сол отын мөлшерінде энергетикалық блоктың максималды 

жүктелу режимдерінде дросселдеуден бас тарту арқасында қосымша электр 

энергиясын өндіру мүмкіншілігі, сенімділікті жоғарлату арқасында жөндеу 



жұмыстарының арасындағы уақытты ұзарту және электр техникалық және 

жылу жабдықтарының жөндеу жұмыстарына кететін шығындарды қысқарту 

жатады. Аталған факторларды ескеру үлкен қиындықтарды тудырады, және 

реттелетін электр жетегінің нақты бір жағдайы үшін қолдануы мүмкін.       

Сонымен қатар, АЖ реттеу және дросселді реттеуді пайдалану 

барсындағы электр энергиясының салыстырмалы шығындарының 

айырмашылығын ескеретін ірілендірілген көрсеткіштер бойынша 

механизмдерді реттеу тиімділгінің интегралды бағасын беруге болады. Сонда 

электр энергиясын үнемдеу арқасында ғана. 

 

5.2 Реттелетін электр жетегімен жабдықтандыру энергия үнемдеу 

тұрғысынан ең рационалды болып табылатын  ЖЭО және ЖЭС өз 

қажеттіліктерінің механизмдерінің номенклатурасы 

 

Бу турбиналы электр станцияларында электр энергияны өндіру үдерісі 

көмекші жабдықтардың кешенімен қамтамасыз етіледі. Ал отындарының 

айырмашылықтарына байланысты 63-1000 МВт қуатты шаңкөмірлі және газ 

мазутты энергетикалық блоктардың механизмдер құрамы біршама өзгеріп 

тұрады. Шаңкөмірлі ЖЭС механизмдер номенклатурасы кеңірек. Олардың 

ішінде: 

а) Отын берудің ленталы конвейері -  отынды шикі көмір бункерлеріне 

беруді қамтамасыз ететін транспортерлер жүйесі. Транспортердің асинхрода 

қозғалтқышының қуаты 630 кВт-тан аспайды. Көп ЖЭС-те қазіргі уақытта 

конвейер лентасына көмірді беруді реттеу қырып алу құрылғыларымен іске 

асырылады. Негізі қиындық – іске қосу шарттарының ауырлығы, соған 

байланысты іске қосу тогын төмендету және лентаның бір қалыпты 

тартылыуын қамтамасыз ету үшін жартылай өткізгіш іске қсуды реттейтін 

жартылай өткізгіш құрылғыларды қолдану қолайлы болып келеді. Бірақ 

транспортердің жұмыс істеу режимі циклдық болғандықтан электр 

энергиясының үнемделгені аса байқалмайды. 

б) Шикі көмірдің ленталы қоректендірушілері. Олар отынды көмір 

ұнтақтағыш диірменіне беру үшін арналған. АҚ қуаты 30 кВт-тан аспайды,  

нақты ЖЭО-2-де 0,4 кВт бастап 12,5 кВт тұрақты ток электр жетектері 

қоданылады. Реттеу механикалық шиберлерімен іске асырылады. Негізі 

қиындық – іске қосу барысында қозғалтқыш пен лентаның зақымдалуы, 

қазанның максималды жүктелу режимдерінде диірменнің бір қалыпты емес  

жүктелуі. Осыған байланысты іске қосуды реттейтін жүйелерді қолдану 

қолайлы болып табылады. Механизмдердің төмен қуаттылығына және жұмыс 

істеу режимдерінің цикдлдығына байланысты электр энергиясын үлкен 

мөлшерде үнемдеуге мүмкіндік жоқ. 

в) Көмір ұнтақтағыш диірмендері (шар, балғалы, білікті орта жүрісті). 

Олар жандыру үшін отынды көмір шаңына айналдыруын іске асырады. 

Қозғалтқыштарының қуаты 800-2500 кВт жетеді, негізінде ЖЭО-да 800 кВт 

қуаытты аз айналымды синхронды қозғылтқыштары қолданылады. Негізі 



қиындық – ауыр іске қосу режимдері,  үлкен   жүктемелер. Бір  қатар ЖЭС-те 

редукторсыз реттелетін жай жүрісті асинхронды қозғалтқыштар және тікелей 

байлынысы (циклды конвертер) бар тиристорлы түрлендіргіш негізіндегі 

электр жетектері қолданылатыны туралы мәліметтер бар. Бірақ жұмыс істеу 

режимдері циклдық болғандықтан электр энергиясының үнемделгені аса 

байқалмайды.  

г) Диірмен-желдеткіштер. Олар отынды ұнтақтауды, кептіруді, көмір 

шаңын қазанның жандыруына үрлеуді қамтамасыз етеді. Жетегі АҚ қуаты 

2000 кВт құрады. Негізі қиындықтар – ауыр іске қосу, диірменнің 

қаншылықты жүктелуіне қарамастан шаңды бір қалыпты түрде беру 

қажеттілігі.  

Осы механизмдерді іске қосуы мен реттеуі үшін тиристорлы жүйелерді 

қолдану бұл қиындықтарды шешуге мүмкіндік береді, бірақ алдын ала 

зерттеулер көрсеткендей электр энергияның экономиясы аз болады. 

д) Үрлеу желдеткіштері мен қазандардың ауа үрлегіштері. Олар отынды 

кептіруге және отынның жануына қажетті ауаның тасмалдануын қуатты 

энергетикалық блоктар үшін түтінді сорғыштарды қолдануының қажеттілігн 

жоятын қазанның үстінен үрлейтін жұмысын қамтамасыз етеді. Жетегі 

қозғалтқыштарының қуаты 360-6000 кВт. Қуаты 360 кВт-тан асатын электр 

жетекетрімен жабдықтау экономикалық тұрғыдан тийімді болып келеді. 

ж) Түтін сорғыштар (түтін газдарының рециркуляция түтінін 

сорғыштар). Олар қазанда тарту күшін жасайтын түтін газдарының бөлігін 

алыныуы мен жану өнімдерінің шығарылуын іске асырады. Жетегі АҚ қуаты 

200-4000 кВт қуаты. 400-500 кВт қуаттылығында реттелетін электр жетегін 

қолдану өз құнын өтеу шегінде тұр, қуаттылығы жоғарлаған сайын 

экономикалық әсері де елеулі болады. 

и) Қоректендіретін сорғылар. Олар ЖЭО-ның су қоректендіретін 

қондырғысының құрамына кіреді және жоғары қысымды дэаэратор 

қоректендіретін бактардан алдын ала дэаэрорыланған суды қазанға беруді 

қамтамасыз етеді. Жетегінің талап етілетін қуаты 800-21500 кВт. Отандық 

және, сирек кезде, шетел тәжірибесінде электр жетегімен қатар жоғары 

айналымды қосымша турбинасынан турбиналық жетегін қолданады, бір қатар 

жағдайларда ол да бәсекеге қабілетті болады. Айналу жиілігін өзгерту арқылы 

қоректендіретін сорғылардың өнімділігін реттеу электр энергиясының 

үнемділігін және қысқа мезгілде шығындардың өтелуін қамтамасыз етіп 

тиімді болып келеді. 

к) Сумен қоректендіретін қондырғылардың конденсатты сорғылары. 

Олар конденсаторлардан конденсатты және қосымша суды дэаэраторға беріп 

тұрады. Электр жетегінің қуаты 160-2000 кВт. 600 кВт қуатынан бастап 

реттелетін электр жетегімен жабдықтау экономикалық тұрғыдан тиімді болып 

келеді. 

л) Циркуляциялық сорғылар. Олар техникалық сумен 

қамтамасыздандыру жүйесіне кіреді және турбина конденсаторларына 

суытатын суды (арықтан, су қоймасынан, өзеннен) берудің арқасында 



жұмысын жасап болған буды суытуды қамтамасыз етеді. Жетегі асинхронды 

қозғалтқыштың қуаты 400 кВт-тан бастап 11300 кВт-қа дейін жетеді. 

Циркуляциялық сорғылардың жұмысының ерекшелігі әр нақты бір жағдай 

үшін реттелетін электр жетегін қолдануын негіздейтін есептеулерді өткізудің 

қажеттілігін шарттайды.  

Айналу жиілігін өзгерту арқылы циркуляциялық сорғылардың беруін 

реттеу түрінің тиімділігі жүктемеден босату кезіндегі турбоагрегаттың жұмыс 

істеу режимінің жақсаруымен байланысады. 

м) Желі сорғылары. Олар ЖЭО-ғы жылуфикациялық қондырғыларының 

құрамына кіреді және тұтынушыларды жылыту мен ыстық сумен 

қамтамасыздандыруға арналған. Жетегі АҚ қуатының диапазоны  - 120-3000 

кВт. Тегеуірінін байсалды өзгерту үшін реттелетін электр жетегін қолдану 

тиімді болып келеді. 

н) Шаң дайындайтын қондырғылар. Заманауи балғалы диірмендердің 

өнімділігі қоңыр көмірде – 100 т/сағ, тас көмірде – 50-60 т/сағ дейін жетеді. 

Диірменде шаңды тарту жіңішкелігі 90 мкм елегішінде 100 % -дан 60 % дейін 

өзгеруі мүмкін. 800 кВт қуатты қозғалтқышты балғалы диірмендер 

қолданылады. Диірменнің паспортты өнімділігі оптималды өнімділік ретінде 

алынады.  

Балғалы диірменнің айналу жиілігін ретттеу осы механизмдердің 

өнімділігін арттыра алады. Ресей ғалымдарымен өткізілген есептеулер 

бойынша тартып үрлеу механизмдері мен қоректендіргіш сорғылардың 

реттелетін электр жетегімен жабдықтау орташа 8-10 млн. кВт/сағ құрайтын 

энергетикалық блоктың өз қажеттіліктері механизмдерінде шығындарды 10 % 

дейін қысқартуға мүмкіндік береді және экономикалық тұрғыдан тиімді 

болады. 

2200 кВт қуатты қазанды үрлеу желдеткішін (ҮЖ) қалақшаларды 

механикалық айналдыру жүйксін реттелетін электр жетегімен жабдықтау 

энергетикалық блоктың қуатын 265 МВт-тан 276 МВт-қа дейін жоғарлатуға 

және электр энергия шығынын 25 %  дейін мүмкіндік беріледі [1]. 

110 МВт қуатты энергетикалық блоктардың 1500 кВт қуатты 

қоректендіруші сорғыларды реттелетін электр жетегімен жабдықтау 359 

млн.долл. шығындарда 1 млн. 42 мың долл. үнемділікті алуға мүмкіндік 

беретіні белгілі. Осы жерде тағы 530 МВт қуатты энергетикалық блоктың 

3000 кВт екі үрлеу желдеткіштерін реттелетін электр жетегімен жабдықтау 

отынды үнемдеу арқасында реттелетін электр жетегін орнатуға кеткен 

шығындарды 2,6 жылда өтеуге мүмкіндік береді [1]. 

Сонымен, өз қажеттіліктерінің механизмдерін реттелетін электр 

жетегімен жабдықтау мүмкіндігі мен тиімділігіне бір қатар факторлар әсер 

ететіні анық, әр нақты бір жағдайда осындай электр жетегін қолдануы 

рационалды болып келетін ЖЭО механизмдерінің номенклатурасын 

анықтайды. Бұл факторлардың негізгілері: 

- энергетикалық блоктардың жүктемеден босатудың тереңдігі мен 

жүктемеден босату режиміндегі жұмыс ұзақтығы; 



- отынның түрі (мазут, газ көмір) және оның құны; 

- реттелетін электр жетегімен жабдықталған өз қажеттіліктерінің 

механизидерінің қуаты; 

- сәйкес жинағы бар объектіге бағытталған электр жетегінің болуы. 

ЖЭО-ның энергияны ең көп мөлшерде тұтынатын объектілер тартып 

үрлеу механизмдері мен қоректендіретін сорғылар болып келеді. Олар 

станция жұмысының сенімділігі мен тиімділігіне тікелей әсер етеді. 

1 кестеде біздің мемлекетіміздегі жоғарыда айтылған ЖЭО мен ЖЭС 

механизмдерінде қолданылатын қозғалтқыштар туралы мәліметтер 

келтірілген. 

 

1 к е с т е 
 Қозғалтқыштың типі, таңбасы Қуат 

Рн  кВт 

Кернеу 

Uн, В 

Айн.жиіл.                                       

айн/мин 

Саны 

шт. 

Механизм  

    

1 SzJr –148/10      700/400 6000 740/590 1     ДВ-3Б 

2 SzJr –148/105/03      700/400 6000 740/590 1     ДВ-1А 

3      ДА302-17-44  8/10У1       630/320 6000 744/595 9        ДВ 

4 А4-450-6У3       630 6000 1000 3        ДВ 

5     ДА302-17-44  8/10У1       630/320 6000 741/594 2         ДВ 

6     ДА302-17-69-8/10У1      1000/500 6000 742/594 16         ДС 
  7      2АЗМ-4000/6000У4      4000 6000 3000 8                    ПН 

8 А4-450-6 630 6000 1000 1                    БН 

9 ДАЗО4 450У6У1 630 6000 1000 2                    БН  

10 А114-4 320 6000 1500 1                    НГ 

11 ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4                    НГ  

12 А355L-4 250 6000 1500 7                 НОВ 

13 А4-400Х-8У3 250 6000 750 2                 НОВ 

14 ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4                 НОВ  

15 А13-62-8У4 630 6000 750 6                    ЦН 

16 А4-450У-8У3 630 6000 750 4                    ЦН 

17        4АЗМ-1600/6000У-4 1600 6000 3000 4                    СН 

18 А4-400У-4У3 630 6000 1500 2                    СН 

19 А4-450-4 800 6000 1500 1                    СН 

20 ДАЗО12-55-4МУ1 500 6000 1500 1                     СН 

21 ДАЗО4-400У-4У1 630 6000 1500 1                     СН 

22 А-114-4 320 6000 1500 11                 НПТ 

23 А355Х-4 315 6000 1500 3                   НПТ 

24 ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4                   НПТ 
 

5.3 Электр энергиясын тұтыну дәрежесін төмендету мақсатымен 

ЖЭС тартып үрлеу механизмнің өнімділігін реттеу 
 

Үрлеу желдеткіштері мен түтін сорғыш жұмысын сипаттайтын негізгі 

параметрлері - толық тегеурін күші, электр жетегімен тұтынылатын қуат, 

айналу жиілігі мен толық тегеуірін бойынша ПӘК болып келеді. 

Толық тегеуірін шығарылатын және сорып алатын құбыршықтардағы 

толық тегуіріндердің айырмасы деп түсінеміз. 

ҮЖ, ТС өнімділігі мен тегеуіріні 19 суретте көрсетілген, тегеуірін 

сипаттамасы деп аталатын, тәуелділікпен бір-бірімен байланыстырылады. Әр 



механизмнің оның аэродинамикалық сүлбасына байланысты тұрақты айналу 

жиілігінде өзінің тегеуірін сипаттамасы болады. Қазан қондырғысының газ 

немесе ауа жолдарының жану өніміне немесе ауаның шығынына тәуелділігі 

желінің сипаттамасымен анықталады.  Әр ҮЖ, ТС өзі соған жұмыс істеп 

жатқан газ немесе ауа жолдарының кедергісіне сәйкес толық тегеуірінді пайда 

жасайды. Сондықтан, ҮЖ, ТС жұмыс режимдеріне механизмнің тегеуірін 

сипаттамасы мен желінің сипаттамасы қиылысқан нүкте жауап береді. 

Берілген желіге жұмыс істеу барысында түтін сорғыш пен желдеткіш 

жұмысшы нүктесінде ең үлкен өнімділікті көрсетеді. Желінің кедергісінің 

өзгеруі механизмнің өнімділігінің өзгеруіне әкеледі. 

 

 
1 нүктесі – ҮЖ номиналды режимі, а-б аймағы дросселдеу кезіндегі 

тегеуірін шығыны,  

А, Б, В, Г – тиектің әртүрлі ашылып тұрған кезіндегі сипаттамалар.  

19 сурет – Желінің тегеуірін сипаттамасы 

 

Бу және су ысыту қазандары ауыспалы жүктемемен жұмыс істейді, бұл  

тартып үрлеу механизмнің (ТҮМ) өнімділігін реттеуді қажет етеді. 

Тартып үрлеу механизмдерінің өнімділігін реттеу екі принципиалды 

айырмашылықтары бар жолдармен іске асырылады: желі сипаттамасының 

өзгкрту немесе механизмнің тегеуірін сипаттамасына әсер ету арқылы.  

Желі сипаттамасын өзгерту желіге механизм кірісіндегі газ-ауа 

құбырларының көлденең қимасының ауданын өзгертетін шиберді қосымша 

кедергіні еңгізу арқылы іске асырылады. Шиберді жабу барысындағы желінің 

кедергісінің артуы механизмнің өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. 

Механизмнің тегеуірін сипаттамасына оның айналу жиілігін өзгерту 

арқылы әсер етуге болады. Механизмнің өнімділігі шамамен айналу жиілігіне 

пропорционалды болып өзгереді, толық тегеуірін  - айналу жиілігінің екінші 

дәрежесіне пропорционалды, ал электр қозғалтқышымен тұтынылатын қуат -  

айналу жиілігінің үшінші дәрежесіне пропорционалды өзгереді. 

Механизмнің өнімділгін шибер арқылы реттеу қарапайым әдіс 



болғанымен тиімсіз болып келеді.  

Айналу жиілігін өзгерту арқылы механизмнің өнімділгін реттеу 

ауыспалы режимдердегі механизмнің жұмысының жоғары тиімділігін 

қамтамасыз етеді. 

19 суретте үрлеуіш желдеткіш тегеуірін сипаттамасы, желі сипаттамасы 

көрсетіліген және өнімділікті реттеудің екі әдісі де қарастырылған. 1 нүктесі 

үрлеуіш желдеткіш жұмыс режимін және соған сәйкес  Qн номиналды 

өнімділігін және толық тегеуірінді  Hs сипаттайды деп алайық. Қазанның бу 

өнімділгі азайғанда  отын жағуға жібіерілетін ауа шығынын да Qн-нен  Qi-ға 

дейін азайту керек болады. Онда желінің кедергісі де азаяды және  Qi 
шығыны кезінде а нүктесімен сипатталады. 

Qi шығыны кезінде үрлеуіш желдеткіш б нүктесімен сипатталатын 

тегеуірінді дамытады. Нәтижесінде, дросселді реттеу барысында аб 

кесіндісіне сәйкес тегеуірінді жоғалады.  

Айналу жиілігін өзгерту арқылы өнімділікті реттеу барысында  үрлеуіш 

желдеткіштің тегеуірін сипаттамасы өзгереді де а нүктесінен өтеді, сонда 

үрлеуіш желдеткіш дамытатын тегеуірін мен желі кедергісі арасындағы 

сәйкестікке қол жеткізіледі. 

Үрлеуіш желдеткіштің айналу жиілігін өзгерту арқылы реттеу 

барысында дросселдеу салдарынан болатын шығындардың жоқ болатыны 

анық. 

Осы екі реттеу әдістерін салыстыру нәтижесінде үрлеуіш желдеткіштің 

сипаттамасына айналу жиілігін өзгерту арқылы әсер ету тиімдірек деген 

қорытынды жасай аламыз. 

 

5.4 Тартып үрлеу механизмдерінің реттелетін электр жетегін 

қолдануының техника экономикалық тиімділігі 

 

Үрлеуіш желдеткіш және түтін сорғышты жобалау барысында өнімділігі 

мен тегеуіріні артық алынады: өнімділгі – 10 %, қысымы – 20 %. Бұл әрекет 

жөндеу жұмыстарына тоқтау алдында ауа сорғыштары, тракт кедергісі және 

кетіп жатқан газдардың температурасы артқан кезде қажетті параметрлерді 

қамтамасыз ету. 

Базалық ЖЭС-ларында қазанның өнімділігі номиналды мәнінен төмен 

болады және демалыста, мейрам күндері және түнгі сағаттарда қосымша 

төмендетіледі. ЖЭО-да қазандардың өнімділігі сырттағы ауа температурасы 

мен қысымына тәуелді өзгереді. ЖЭО-да түнгі сағаттары жүктеме 10 % 

төмендеуі мүмкін. Осы себептерге байланысты түтін сорғыштар мен үрлеуіш 

желдеткіштердің жұмыс уақытының елеулі бөлігін 80-90 % өнімділікпен, ал 

кейде 60-70 % өнімділікпен жұмыс істейді. Бұл нормативті талаптарды 

қамтамасыз ету қажеттілігімен (өнімділік пен тегеуірін бойынша қор 

коэффициенті және бугенераторлары мен турбиналардың қор коэффициенті) 

және тартып үрлеу механизмдерінің типті өлшемдерінің дискреттілігімен 



анықталады. 

Бағыттпуыш аппараттың оптималды ашылуымен механизм роторының 

айналу жиілігін реттеу арқасында тартып үрлеу механизм сипаттамаларының 

газ-ауа жолының сипаттамалырына сәйкестендіру және қазан агрегатының 

номиналды режимінде де олардың жұмысының тиімділігінің жоғарлауына 

мүмкіндік туындайды. Сонымен қатар, дросселдеуге кететін шығындарды 

есепке алмаудың арқасында тартып үрлеу механизмнің өнімділігін реттеу 

энергетикалық блоктын жүктемеден босату тереңдігі артқан сайын 

жоғарылайды.  

Энергетикалық блоктардың жүктемелерінің күрт өзгеруі өз 

қажеттіліктерінің механизмдерінің іске қосу және ауыстырылып қосылуды 

қажет етеді. Бұл әрекеттер қазір қолданыстағы реттелмейтін электр 

жетектерінде қосымша электр энергия шығындарына әкеледі. 

Пайдалану шарттарында тартып үрлеу механизмдерінің 

қозғалтқыштарының іске қосу және ауыстырып қосу саны тіркелмейді, бірақ 

бар деректерге жүгінсек 165 және 200 МВт қуатты энергетикалық 

блоктарының екі жылдамдықты электр қозғалтқышының ауыстырып қосу 

саны жылына 1100 рет, ал іске қосу саны тәуілігіне 4-6 ретке дейін жетеді 

екен. 

 Осындай жиі іске қосу және ауыстырып қайта қосулар электр 

техникалық жабдықтардың тозып істен шығуына әкеледі. Тартып үрлеу 

механизмдерінің реттелетін электр жетегін қолдану тиімділігі желі 

сұлбасынан, агрегаттың жүктемелік графиктерінен, жылумеханикалық және 

электр техникалық жабдықтардың сипаттамалары мен құнынан, отынның 

бағасына және тағы басқа факторларға байланысты болады.  

Тартып үрлеу механизмдері үшін реттелетін электр жетегін қолданудың  

энегетикалық ұтымдылығына баға жасайық. Тартып үрлеу механизмдерінің 

аэродинамикалық сипаттамаларының параметрлері: өнімділік, Н толық 

қысымы, тұтынылатын қуат және біліктегі қуат N және механизмнің ПӘК 

мәні. 

Шаршылық тракт шартында тартып үрлеу механизмдерінің өнімділігін 

өзгертудің теориялық тұрғыдан ең тиімді әдісі айналу жиілігін байсалды түрде 

реттелуі болып келеді. Сонымен қатар, өнімділік, қысым және қуат айналу 

жиілігіне қатынастың бірінші, екінші, үшінші дәрежелеріне пропорционалды 

болып келеді. 

Тек үстінен үрлеу кезінде жұмыс істейтін заманауи үрлеуді реттеуді 

қолданғандағы қазан агрегаттары үшін агрегаттың жүктемесінің өзгеруі Nв 

және үрлеу ауасының шығыны  Qв бірінші жақындауда пропорционалды және 

бір мағыналы болып өтетінін атап өту керек.  Qв=f/(Nв) тәуелділігіне ауа 

райы факторы, тракт бойындағы ауытқулар, отынның сұрыпы мен 

ылғалдығының өзгеруі әсер етеді және Qв=f/(Nв) мүмкін мәндер аймағына 

айналдырады, басқа сөзбен айтқанда бұл тәуелділікті бір мағыналы болмайды. 

Реттеудің әртүрлі әдістері барысындағы тартып үрлеу механизмдерінің 



үнемдеілігін салыстыру эксплуатациялық  ПӘК мәнәнің өнімділіктен 

тәуелділіктерін талдау негізінде жасалады:     
 

)f(Q=η ИСХBэ                                              (94) 
 

немесе квадратикалық тракттар үшін салынғпн келесі тәуелдіктер негізінде: 
 

)Qf(Q=NN ИСХBBИСХBB  // .                                     (95) 
 

Тартып үрлеу механизмдерінің талданған нұсқауының үнемділігі 

қондырғының ПӘК мәнімен сипатталады және оны келесі өрнекпен 

анықтайды: 

                                                 ,ЭЛ

НА

ЭУСТ ηη=η                                           (96) 

 

бұл жерде НА
э
 
 - механизмнің эксплуатациялық ПӘК мәні;

ЭЛ- электр жетегі ПӘК мәні. 

Сонымен қатар, бағыттауыш аппаратының көмегімен тартып үрлеу 

механизмдерінің өнімділігін реттеу барысында экплуатациялық ПӘК мәні 

келесі қатынастан табыла алады: 

 

 ,ИСХРЕГ

НА

Э ηη=η                                               (97) 

 

бұл жерде РЕТ - тартып үрлеу механизмдерінің типі мен реттеу 

тереңдігіне және механизмнің дросселді сипаттамасындағы бастапқы орнына 

тәуелді реттеу ПӘК;

ИСХη  -  бастапқы режимдегі механизмнің ПӘК мәні (реттелуі өшіріліп 

тұрған кездегі іргелес тракты және механизмнің сипаттамасының қиылысу 

нүктесінде). Шаршылық тракт үшін: 
 

                                           
ИСХBB

ИСХBB
РЕГ

NN

)Q(Q
=η





/
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,                                    (98) 

 

бұл жерде QB  - механизмнің өнімділігі - м
3 
/сағ; 

QВ*БАСТ. –  механизмнің бастапқы режимдегі желі сипаттамасы мен  

механизм сипаттамасының өиылысқан нүктесіндегі өнімділігі; 

NB, NВ *БАСТ. - сәйкес қуаттар – кВт.                                                                                                                                                                         

Идеалды реттеу кезіндегі желіден тұтынылатын электр қуат, кВт, келесі 

өрнектен анықталады: 
 

                           )=η(ппр
Q

=
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,                            (99)  

 

 бұл жерде QB - механизмнің өнімділігі, м /сағ; 



HB - желдеткіштің қысымы (тегеуіріні), кгк/м
2
. 

Бағыттауыш аппаратын ескерген кездегі тартып үрлеу механизмнің 

штатты электр жетегімен тұтынылатын қуат, кВт, келесі өрнекпен 

анықталады: 

                                    НА

ээл
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ηη
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 22
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;                            (100) 

 

бұл жерде эл -  ДАЗО, ДА302 типті электр қозғалтқыштың ПӘК мәні. 

Тартып үрлеу механизмдерінің электр жетегімен тұтынылатын қуат 

(кВт): 

                                                
Впр
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ηη
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 33
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                            (101) 

 

бұл жерде пр - реттелетін электр жетегінің ПӘК мәні;

в - бағыттауыш аппаратының оптималды ашық тұрған кездегі ПӘК 

мәні.  

Реттелетін электр жетегі жұмысы барысындағы үнемділіген қуатты 

келесі өрнек бойынша анықталады: 
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 3                                     (102) 

 

Бұл өрнектен мәнін дәлірек анықтау үшін қолдануға болады. Реттеудің 

әртүрлі әдістерінде тартып үрлеу механизмдерінің эксплуатациялық 

үнемділігінің салыстырмалы бағалауы шаршылық тракттар үшін тұрғызылған 

қуатты тастау қисықтарын талдауының негізінде жасалады. 

Әртүрлі режимдердегі жұмыстың ұзақтылығы диспетчерлік жүктемелік 

графигімен тағайындалатындықтан режим және жжүйенің талаптарына 

байланысты тәуілік бойы тұрақты түрде өзгеріп тұруы мүмкін.  

Мемлекетіміздегі ЖЭО-да өнімділігі бағыттауыш аппараттарымен және 

екі жылдамдықты электр қозғалтқыш көмегімен жылдамдықты қадамды 

өзгертумен реттелетін үрлеуіш желдеткіштері мен түтін сорғыштары 

қолданылады. 

2,3 кестелерінде стандартты ЖЭО-да үрлеуіш желдеткіштері мен түтін 

сорғыштары жетегілері үшін қолданылатын электр қозғалтқыш саны мен 

типтері көрсетілген. 

  

 

 

 

 

 



 2 кесте - ҮЖ және ТС электр қозғалтқыштарының сипаттамалары 

Механизмнің 

аталуы 

Қозғалтқыштың типі, 

таңбасы 

Қуат 

Рн кВт 

Кернеу 

Uн, В 

Айн. жылд. 

айн/мин 

Саны 

дана 

ДВ-3Б SzJr –148/10 700/400 6000 740/590 1 

ДВ-1А SzJr –148/105/03 700/400 6000 740/590 1 

ДВ ДА302-17-44  8/10У1 630/320 6000 744/595 9 

ДВ       А4-450-6У3 630 6000 1000 3 

ДВ ДА302-17-44  8/10У1 630/320 6000 741/594 2 

ДС ДА302-17-69-8/10У1 1000/500 6000 742/594 6  

         

3 кесте - Электр қозғалтқыштары 

Механизмнің 

таңбасы 

Өнімд. мың.м
3
/сағ тегеуірін 

кгк/м
2
 

Саны, дана Арналымы 

ДН-26  267 447  7     ДВ 

ДН-26x2  427 461  7     ДС 

    
 

5.5  ЖЭО және ЖЭС сорғыларының ерекшеліктері және олардың 

электр жетектеріне қойылатын талаптар 

 

Ортадан тепкіш сорғылар кеңінен қолданылатын және энергияны көп 

мөлшерде шығындайтын механизмдер болып табылады. Осы механизмдердің 

жетегіне өндірілетін электр энергиясының 20 % шығындалады. 

Өндіріс сорғыларының қуаты 1 кВт-тан бірнеше мың кВт-қа дейінгі 

диапазонында жатыр. Жылу электр станцияларының қоректендіретін 

сорғыларының және гидротехникалық құрылыстарының қуаты 25000 кВт 

дейін жетеді. Сорғылар желіге кері тегеуірінмен жұмыс істейді, ал желінің 

статикалық тегеуіріні толық тегеуіріннің 20 % да құрамайды. Ерекшелік 

ретінде тек статикалық тегеуіріні жоқ желіге жұмыс істей алатын 

циркуляциялық сорғылар болып келеді. Шамамен барлық сорғылар 

реттелмейтін электр жетегімен жабдықталады. Өнімділікті реттеу үшін тек бір 

ғана әдіс – нагнетание жағынан дросселдеу қоладынылады.  

Сорғылардың өнімділігін реттеу екі жағдайда қолданады: 

а) сұйықтық қажеттілігінің кездейсоқ өзгеруінің нәтижесінде немесе 

технологиялық талаптарға сәйкес сорғымен берілетін сұйықтықтың мөлшерін 

реттеу қажеттілігі пайда болғанда. Мысалы, шығарылуға тиісті жылулық 

мөлшеріне байланысты салқындату жүйесінің циркуляциялық сорғысының 

өнеімділігін реттеу керек, немесе желілік сорғылардың өнімділігі жылу 

тұтыну режиміне сәйкес өзгеруі керек;   

б) талап етілетін шығынды қамтамасыз ету үшін сорғырның бастапқы 

реттеуінің қажеттілігінде (мысалы, егер шығыны мен гидрожелінің 

кедергісінің тұрақты болып тұрған кездегі белгілі бір биіктікке сұйықтықты 

беру үшін Q1   және  Н1 параметрлері бар сорғы керек болса, оны берілген 

шығындағы каталог бойынша номиналды ең жақын тегеуірін бойынша 

таңдалады, сонда НН>H1). 

Тағайындалған параметрлермен жұмыс істеу үшін сорғының тегеуіріні 



НН, H1   дейін төмендету керек деп алайық. Егер сорғы тұрақты жиілікте 

жұмыс істесе, онда оның өнімділігін реттеудің ең оңай әрі қарапайым әдісі 

дросселдеу, сорғының тегеуірін құбыр жолдарындағы тиектің толық 

ашылмауы, болып келеді. Бұл желінің зиянды кедергісінің өсуіне әкеледі.  

20 суретте ортадан тепкіш сорғыларына арналған зерттеулер мен 

есептеулердің нәтижелері келтірілген. 

 

   
а) Дросселдеу кезіндегі желі мен 

сорғының сипаттамасы; 

б) Дросселдеу кезіндегі ПӘК 

мәнінің өзгеруі.  

 20 сурет – Сорғы агрегаттарының сипаттамалары 

 

Егер, тиек толықтай ашық тұрса (желінің сипаттамасы 20,а суретіндегі 1 

қисығына сәйкес), онда жұмысшы нүктесі А нүктесі болады, оған максималды  

шығын  Q1  және Н1 тегеуірін сәйкес. 1 қисық – тиек толықтай ашық. 

Егер, тиекті толықтай ашпасақ, онда 
3

ΔH  тегеуірінің жоғалуына жол 

беретін R3 паразитті кедергі пайда болады. Сонымен қатар, шығын азаяды (Q2 

және  Н2 параметрлерімен  В нүктесі).  

Өнімділікті реттеудің бұл әдісі өте қарапайым, бірақ энергетикалық 

тұрғыдан аса тиімсіз болады, өйткені сорғы агрегатының ПӘК мәнінің елеулі 

төмендеуіне және электр энергиясының бос шығындалуына әкеледі. Бұл 

жағадайдың екі себебі бар: 

Біріншіден, тиектегі қосымша шығындар үшін. Олар келесі өрнектен 

анықталады: 

          
102

QρΔH
=ΔP 3

.                                             (102) 

 

Екіншіден, сорғы агрегатының өзінің ПӘК мәнінің төмендеуіне 

байланысты, бұл жағдайда А нүктесіндегі жұмыстың В нүктесіндегі жұмысқа 

көшуімен түсіндіруге болады (20, б суретті қара). 

Дросселдеу арқылы реттеуде сорғының толық ПӘК мәні келесі 

өрнекпен анықталады:  

                                            
Н

Н
η=η ПОЛ

НАС.ГИДР

.

. ,                                     (103) 

 



бұл жерде  Н А Сη  берілген Q кезінде η=f (Q )   сипаттамасы 

бойынша анықталатын сорғының ПӘК мәні - 20,б суретін қараңыз; 

НПАЙД. - берілген Q, кГс/м
2
 үшін желі сипаттамасы бойынша 

анықталатын (1 қисығы) пайдалы тегеуірін; 

Н - берілген Q, кГс/м
2
 үшін сорғы дамытатын және сорғының Н=f(Q) 

сипаттамасы бойынша анықталатын тегеуірін. 

21 суретте келтірілген деректер үшін есептелген ортадан тепкіш 

сорғының өнімділігін тиек және айналу жиілігін өзгерту арқылы реттеулердегі 

ПӘК мәнінің шығыннан тәуелділігі көрсетілген. 1 қисығы -  тиек арқылы 

реттеу, 2 қисық – қозғалтқыштың айналу жиілігін өзгерту арқылы реттеу. 

ПӘК бойынша қарастырылған әдістерді салыстыру тиектің көмегімен 

реттеу әдісінің аса тиімсіз екенін көрсетеді және реттелетін электр жетегіне 

көшу қажеттілігін анықтайды. 

Әдетте, сорғы агрегаттарын сорғы станцияларына біріктіреді, сонда 

бірнеше сорғы бір желіге жұмыс істейді. Екі сорғының бір желіге бірлескен 

жұмысын қарастырайық. Егер сорғылар тұрақты жиілікпен жұмыс істесе, 

онда жұмысшы А нүктесінің (22 суретті қара) орналасуы олардың қосынды  

сипаттамасының желі сипаттамасымен (1 қисық) қиылысуымен анықталады. 1 

және 2 сорғыларының сәйкесінше 5 және 4 (Q1 және Q2 өнімділіктері) 

сипаттамалары бар. Шығынды бір сорғыны немесе екеуін де дросселдеу 

арқылы реттеуге болады. 

22 суретте сорғыны дросселдеу нұсқасы келтірілген, бұл жерде А – екі 

сорғының бірлескен жұмысындағы жұмысшы нүкте, 2 – екі сорғының 

қосынды сипаттамасы, 4-5 -  Q1 және Q2 өнімділіктеріндегі сорғылардың 

сипаттамалары, 6 – бір қозғалтқышта тиекті реттеудегі сорғылардың 

бірлескен сипаттамасы. 

 

 
22 сурет 

 

Сорғылардың бірлескен жұмысын талдау барысында тиектегі 

тегеуіріннің төмендеуін сорғыдағы тегеуірін шығындары ретінде қарастыру 

ыңғайлы болады. Бұл жағдайда сорғыны дросселдеу кезінде оның 



сипаттамасының еңкіш бұрышының үлкейеді. Егер 22 суретте тиекті 

сорғының сипаттамасы (1 қисығы) 6 қисығына сәйкес орын алса, онда 

қорытынды өнімділік QА -ға дейін төмендейді (А нүктесі). Онда сорғылардың 

қосынды сипаттамасы 3 қисығына сәйкес болады. 

Сорғы станциясының өнімділігін айналу жиілігін өзгерту арқылы реттеу 

23 суретте көрсетілген. 1 – желі сипаттамасы, 2 -  QА өнімділікті сорғылардың 

қосынды сипаттамасы, 3 - Q
/
A өнімділікті сорғылардың қосынды сипаттамсы, 

6,7 – екі қозғалтқыштың да айналу жиілігін өзгерту кезіндегі сипаттамалар, 8 

– бір қозғалтқыштың айналу жиілігін өзгерткен кездегі сипаттамалар. 

 
23 сурет – Айналу жиілігін өзгерту арқылы сорғы станциясының 

өнімділігін реттеу кезіндегі сорғылардың бірлесіп жұмыс істеу сипаттамалары 

 

Екі сорғы (қорытынды сипаттамасы – 2 қисығы) желіге (1 қисығы) QА 

өнімділігімен жұмыс істеп тұр деп алайық. Олардың өнімділіктерін Q
/
A  азайту 

үшін (А
/
 нүктесі - 3  қисығы) екі сорғының да айналу жиілігін азайтуға болады 

(6 және 7 сипаттамалары), немесе сорғылардың біреуінің ғана, бірақ көп есе, 

айналу жиілігін азайту керек (8 сипаттамасы). 

Реттеудің үнемділігі жағынан барлық параллелді жұмыс істеп тұрған 

сорғылардың айналу жиіліктерін бір уақытта өзгерту тиімдірек болып келеді. 

Бірақ бұл барлық агрегаттарды реттелетін электр жетегімен жабдықтау 

үшін капиталды шығындарды көбейтуін талап етеді. Сондықтан, сорғы 

станцияларында бір реттелетін агрегаттың болуы жеткілікті болады. Ал терең 

реттеу қажеттілігі туындаған кезде басқа сорғыларды өшіріліп тұрады.  

Қорек сорғылардың электр жетегі. ЖЭО сумен қамтамасыздандыру 

сұлбасындағы қорек сорғылары қуаттылығы жоғары өз қажеттіліктерінің 

механизмдері болып келеді және өзінің маңыздылығы бойынша негізгі жылу-

механикалық жабдықтарға теңестіріледі. Қазан мен турбоқондырғының 

жүктемесіне сорғылардың икемделуі жабдықтардың талап етілетін 

параметрлерімен анықталады, бірақ елеулі түрде қолданылатын жетекке 

тәуелді болып келеді. 

 



4 кесте – ЖЭО-да қондырылған қорек сорғыларының 

қозғалтқыштарының сипаттамалары 
№ Қозғалтқыш түрі  

 

Қуаты 

Рн, кВт 

Кернеу 

Uн, В 

Жылдадық 

Айн/мин 

Саны, 

 

1 2АЗМ-4000/6000У4 4000 6000 3000 8 

 

Қорек су қысым астындағы қазанның дағырасына жеткізіледі. Ол 

жердегі су мен будың температурасы жоғары болады. Ал өтпелі режимдер 

үдерісі барысында қазандағы дәреже тез елеулі жоғарылайды. Бір жағынан, 

дәрежені түсіру қызу беттері мен құбырлардың күйіп кетуіне әкеледі, ал басқа 

жағынан, қазанның ыдысы суға толып кетіп бу құбырларына су жіберіліп 

кетуі мүмкін және соның нәтижесінде турбинаның қалақшаларының 

бұзылуына әкеледі (24 суретті қара). 

Қазан дағырасындағы дәрежені реттеу дәрежені реттеуішпен іске 

асырылады. Дәреже командасы реттеуіш клапанына жіберіледі. Дәреже 

төмендегенде клапан ашылады, ал жоғарылағанда – жабылады.  

 
24 сурет 

 

Бұл дәрежені реттеу мағынасын тек қарапайым жолмен түсіндіру болып 

келеді. Ал іс жүзінде қазанның дағырасындағы дәрежеге бір қатар факторлар 

әсер етеді. Бұл факторларға қазанның жылулық жүктемесі, қазанның 

дағырасындағы будың қысымы, қазанның дағырасынан шығындалатын бу 

және дағыраға кететін қорек судың шығыны жатады.  

Егер қорек сорғысы параллелді жұмыс істеп тұрған қазандарға су беріп 

тұрса, онда сол қазандардың біреуін өшірген кезде қорек сорғысымен 

жасалатын қысым жоғарылайды (сорғының жүктемесі азайғандықтан). 

Жоғарылаған қысым қалған жұмыс істеп тұрған қазандарға артық мөлшерле 

су жібереді, сондықтан олардың ішіндегі дәреже өседі. Мұндай жағдайдың 

алдын алу үшін қазанның қоректендіріуін реттегішіне тағы да бір қорек судың 

шығыны бойынша сигнал қосады.  

Әдетте, қазандар бойынша қорек су шығынын реттеу жеке 

реттегіштермен іске асырылады, бірақ ЖЭО-ның ортақ коллекторға су беру 

қорек сорғыларын параллелді қосу арқылы қадамды реттеледі. Алдынғы 

бөлімде қорек сорғыларының біреуінің жұмысын байсалды реттеу қорек суын 

дәлірек басқару барысында электр энергиясының тұтынуын елеулі түрде 



қысқаратыны туралы айтылған.  

Алдында аталып өткендей, ЖЭС өз қажеттіліктерінің механизмдерінің, 

солардың ішінде қорек сорғылардың да, жетектерінде қысқа тұйықталған 

асинхронды қозғалтқыштар қолданылады.  

Бірақ мұндай қозғалтқыштардың жұмысын тиристорлы жиілікті 

түрлендіргіштен айналу жиілігін реттеудегі жұмысқа ауыстыру өз 

ерекшеліктерін еңгізеді және турбоагрегаттың қорек тобының құрылуына 

және өз қажеттіліктерінің механизмдеріне қосымша талаптарды қояды. Бұл 

реттелмейтін асинхронды электр жетегіне тиристорлы жиілікті түрлендіргішті 

қосу әр кезде қорек сорғылары тобының рационалды құрылу мәселелерін 

шеше коймайды деген сөз.  

Бұл жағдайды асинхронды қозғалтқыштың статорына және электр 

энергиясымен қамтамасыздандыру желісіне тікелей қосуға арналған жоғары 

кернеулі тиристорлы жиілікті түрлендіргіш қолдану барысында анық көре 

аламыз.  

Шетелдегі аса қуатты энергетикалық блоктар үшін негізгі қолданысқа 

келесідей қорек топтарының құрылуының үш сұлбалары ие болған: 100 % 

өнімділікті 2 сорғы, 100 % өнімділікті 2 сорғы және 1 іске қосу резервті 50 % 

өнімділікті сорғы, 60 % өнімділікті 2 сорғы (резервсіз). 

Тәжірибеде, жекелеп алғанда, 160 және 210 МВт қуатты 

турбогенераторлары үшін 100 % өнімділікті және одан төмен өнімділікті 

сорғылары бар құрамы әртүрлі қорек топтары кең қолданысқа ие.  

Аталған типті турбоагрегаттары бар блокты электр станцияларында ең 

жиі кездесетін 7 нұсқау бар. 

 

5 кесте – Қорек топтарының құрылуы 
№ 

 

Сорғы таңбасы Өнімд, 

% 

Тип приводного электродвигателя Қозғ.макс 

жүктемесі 

1 1хПЭ-430 и 2хПЭ-380 100 АС-4000/6000 или АТД-4000/6000 0,95 - 1 

2 2хПЭ-380 100 2АЗМ-3 200/6000 (4АЗМ-4000/6000) 0,8 - 0,9 

3 ЗхПЭ-380 95 2АЗМ-3 200/6000 (4АЗМ-4000/6000) 0,8 – 0,9 

4 2хПЭ-720 90 АС-5000/6000 или 2АЗМ-5000/6000) 0,85 – 0,9 

5 2хПЭ-580 100 АТМ-3500/6000 или 2АЗМ-5000/6000 0,85 – 0,9 

6 2хП-640 95 АС-5000/6000 0,9 – 0,95 

7 1х ПЭ-640 и 2хПЭ-430 95 АТД-4000/6000, АТД-3500/6000 0,95 - 1 

 

Бұл нұсқаулар қолданыстағы энергетикалық блоктармен қатар жаңадан 

еңгізіліп жатқан энергетикалық блоктардың қорек сорғылар топтарының 

құрамын көрсетеді. Жүктеме графиктің тұрақты бөлігінде энергетикалық 

блоктың жұмысы шарттарында аталған нұсқаулар энергетикалық блоктарлың 

жұмысының талап етілген сенімділігін электр энергиясын үзіліссіз өндіру 

және сорғылардың біреуі жөндеу жұмысына шыққан кезде немесе аварияда 

энергетикалық блоктың жұмысын күйінде ұстап тұру тұрғысынан қамтамасыз 

етеді. 

Сонымен қатар, екі 50 % өнімділікті қорек сорғылары бар нұсқауы бір 



сорғыны істен шығару энергетикалық блоктардың жүктен босатылуын талап 

етеді. 

160 МВт және 210 МВт маневлы режимге ауыстырылатын 

энергетикалық блоктарды жүктен терең босатқан кезде артық тегеуірінді (40-

70 кгк/см
2
)  дросселдеу қажеттілігінен сорғылардың үнемділігі төмендейді. 

Маневрлы энергетикалық блоктардың қорек топтарының құрылу және 

оларды реттелетін электр жетегімен жабдықтандыру барысында үнемділік 

және сенімділік анықтаушы факторлар болып келетіні анық. 

Қорек сорғыларының реттелмейтін жетегінде қуат шығындары 

қазандарды қоректендірудің дросселдеу құрылғыларындағы шығындар және 

станциялық жұмыс режимдері ауысқан кезіндегі ортақ коллектордағы 

қысымды ұстап тұратын «қайта іске қосу» құрылғыларындағы шығындардан 

қосылады.  

Істегі бес қазанды қоректендіру үшін, әдетте, 4 қорек сорғылары 

қолданылады. Мысалы, ЖЭО-2 үшін әдеттегі түнгі жүктен босатылу кезінде 

қорек  суды тұтыну 10 % төмендейді. Күндіз номиналды режимде жұмыс 

істеп тұрғанда, сорғының әрқайсысы түнгі уақытта 10 %-ға жүктелмейді. 

Сонда, қазанның дросселдеу құрылғыларындағы қуат шығындары: 

 

      nNΔN=ΔN HОТН                                        (104) 

 

бұл жерде ОТНΔN  - сорғылардың қозғалтқыштарының қуатының 

салыстырмалы төмендеуі; 

N
H - қорек сорғысының қозғалтқышының номиналды қуаты, кВт; 

n
 - сорғылар саны. 

Бір жылдағы энергия шығындары:  

 

                                      РАСЧПН TΔN=ΔW                                         (105) 

 

 бұл жерде 0,338760=ТРАСЧ - ЖЭО-ның түнгі қуатты тастау жылдық 

ұзақтылығы. 

Ортақ коллектордағы қысымды ұстап тұру қажеттілігіне байланысты 

жүктен босатылу кезінде «қайта іске қосу» сұлбасы қорек сорғысының 

шығысынан судың бір бөлігін кірісіне апаратын іске қосылады. 

Электр энергияның шығынын бұл жерде келесі өрнекпен анықтауға 

болады: 

                                      РАСЧHОТН

'' TnNΔN=ΔW                           (106) 

 

 Багерлі сорғылардың және жарықталған су сорғыларының электр 

жетектері. 

 



 6 кесте - ЖЭО багерлі сорғыларының қозғалтқыштарының сипаттамасы 
Электр қозғалтқыштың 

түрі, таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

А4-450-6 630 6000 1000 1 

ДАЗО4 450У6У1 630 6000 1000 2 

 

 7 кесте - ЖЭО сумен күлді жою сорғыларының қозғалтқыштарының 

сипаттамасы  
 Электр қозғалтқыштың 

түрі, таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

А114-4 320 6000 1500 1 

ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4 

 

8 кесте - ЖЭО жарықталған су сорғыларының қозғалтқыштарының 

сипаттамасы  
 Электр қозғалтқыштың 

түрі, таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

А355L-4 250 6000 1500 7 

А4-400Х-8У3 250 6000 750 2 

       ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4 

         

Қазанның ошағынан шыққан қожды жоятын құрылғыға, содан кейін 

қож-күл каналына барады, бұл каналға ұстап алынған күл де букерлерден 

жуып-шаятын құрылғыларымен жіберіледі.  

Қож және күл қойыртпақтарының багерлі сорғыларға дейін сумен 

транспортталуы күл бөлмесінің еденінде орналасқан өзінен ағатын каналдар 

бойынша іске асырылады. Багерлі сорғының қабылдау бункерінде металл 

ұстап алушы, ал кейде ұсатқыш та орналастырылады. 

Багерлі сорғылар болат құбырлары бойынша су қож қоспасын күл 

үйіндісіне қотарады. Жарықталған су үйіндіден қайта қолданылу үшін су 

жиналу орнына барады.  

Сорғы станциясы, әдетте, 3-4 м терең ойда орналасады. ЖЭО-да су қож 

күл қоспасын қотару үшін ортадан тепкіш багерлі сорғылар қолданылады. 

Багерлі сорғылармен шығындалған электр энергиясы 6-7 кВт· сағ/т құрайды. 

Багерлі сорғылардың негізгі кемшілігі – жұмыс істе мерзімі 700 сағаттан 

аспайтын жұмысшы дөңгелектердің тез тозуы. Сондықтан әр топта багерлі 

сорғылар бір резервті агрегатпен қондырылады.  

Жинау ыдысындағы қажетті дәрежені ұстау үшін багерлі сорғының 

өнімділігін реттеу қажет. 

Дросселдеу әдістері бұл жағдайда қолайсыз болып келеді, өйткені 

жойылатын қойыртпақ құрамына байланысты жауып реттейтін 

құрылғылардың тез тозады және істен шығады. 

ЖЭО-да «қайта іске қосу» арқылы реттеу қолданылады, сонда 

сорғының шығысындағы қойыртпақтың бөлігін оның кірісіне тастау арқылы. 

Бұл жағдайда сорғының реттелетін электр жетегін қондыру ең тиімді шешім 



болып келеді және келесідей жағдыйларға қол жеткізуге мүмкінік береді: 

- сорғы қозғалтқыштарымен тұтынылатын электр энергиясының елеулі 

бөлігін үнемдеу; 

- төмен өнімділік режиміндегі қалақшалардың айналу жиілігін 

төмендету арқылы сорғы агрегатының тозуын азайту. 

Күл үйіндісіне әр багерлі сорғы станцияларынан қож күл құбырлары  

бір резервті жіппен қабылданады. Қож қойыртпағының минималды 

жылдамдығы – 1,7-2,3 м/с, ал күл қойытпағы үшін 1,2-1,4 м/с. 

Құбырлар бойынша қойыртпақты транспорттау 12 км және одан да көп 

ұзақтықтарға іске асырылады. Құбырдың астынғы бөлігінің тозуына 

байланысты қойыртпақ жолдары тозған бөлігімен үстіне қарай бұрылады. 

Ауыстыруға дейінгі қойыртпақ құбырының жұмыс істеу мерзімі 2-12 жыл 

құрайды. 

Багерлі сорғының электр жетегіндегі қуат шығындарын бірінші 

жуықтауда қайтарылатын күл қойыртпақтың котаруына кететін қуат ретінде 

анықтауға болады: 

     TkN=ΔW H
,                                           (107) 

 

 бұл жерде  К – қайтарылатын қойыртпақтың салыстырмалы көлемі  К = 

0,2 деп аламыз; 

N
Η  - багерлі сорғының қозғалтқышының номиналды қуаты, кВт; 

Т   - сорғының жұмыс істеу уақыты, сағ.  

Багерлі сорғының реттелетін электр жетегін еңгіздіру арқылы электр 

энергияны үнемдеуден басқа есептеуге қиын бірақ анық сорғы агрегатының 

тозуының азаюна байланысты әсер де пайда болады.  

Циркуляциялық және конденсатты сорғылардың электр жетегі. 

        

9 кесте - Циркуляциялық сорғылардың қозғалтқыштарының 

сипаттамасы 
 Электр қозғалтқыштың түрі, 

таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

А13-62-8У4 630 6000 750 6 

А4-450У-8У3 630 6000 750 4 

 

Жарықталған су сорғылары тұрып қалудан (отстойник) суды сумен 

күлді жою сорғылары мен жуып шаятын су сорғыларына жібереліп күл мен 

қожды жою тұйықталған циклын аяқтайды.   

ЖЭО-да конденсаторда ысыған суды суытатын градирнялары бар 

айналымды сумен қамтамсыз ету сұлбалары қолдануы мүмкін сондықтан, 

циркуляциялық сорғылардың жұмыс істеу режимі градирняда өтетін 

үдерістермен қатар конденсаторлардың жұмыс істеу режимдерімен 

байланысты. 

Желі сорғыларының және жылу желілерін қоректендіру сорғыларының 



электр жетектері. 

 

10 кесте - ЖЭО-ның желі сорғыларының қозғалтқыштарының 

сипаттамасы 
 Электр қозғалтқыштың 

түрі, таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

  4АЗМ-1600/6000УХЛ-4 1600 6000 3000 4 

А4-400У-4У3 630 6000 1500 2 

А4-450-4 800 6000 1500 1 

ДАЗО12-55-4МУ1 500 6000 1500 1 

ДАЗО4-400У-4У1 630 6000 1500 1 

 

11 кесте - ЖЭО-ның жылу желілерін қоректендіру сорғыларының 

қозғалтқыштарының сипаттамасы 
 Электр қозғалтқыштың 

түрі, таңбасы 

Қуаты, 

Рн, кВт 

Кернуі, 

Uн, В 

Айналу жылдам-

дығы, айн/мин 

Саны 

А-114-4 320 6000 1500 11 

А355Х-4 315 6000 1500 3 

    ДАЗО4-400ХК-АТ2 315 6000 1500 4 

  

Жүктеме графигінің бір қалыпты емес бөлігінде, жұмыстың режимін 

өзгерту қажеттілігі бар болған кезде, сонымен қатар қысқы мезгілден жазғы 

мезгілге ауысу барысында, циркуляциялық сорғылардың өнімділігін 

ауыстырып тұру керек. Бұл шығырылатын жылулық көлеміне тәуелді болады. 

Суытатын судың шығыны мен температурасы конденсатордағы 

оптималды бу қысымын анықтайды және градирня жұмысының режиміне 

байланысты бола алады, бірақ осы үдерісті үздіксіз басқару қиын болып 

келеді және ЖЭО-ның қалыптасқан жұмыс режімдерінде өз қажеттіліктерінің 

энергия үнемдеуі тұрғысынан қыздыра қоймайды. 

ЖЭО-да қолданылатын желі сорғыларының саны 11-ге және одан да көп 

санға жетуі мүмкін, СЭ2500-180 төрт желі сорғылардан тұратын және 

параллелді қосылған топты қарастырайық. Параллелді жұмыс барысында әр 

сорғы шығынының номиналдыдан төрттен бір бөлігінқамтамасыз ете алады. 

Дросселдеу арқылы реттеу барысындағы электр энергиясының 

шығындарының бағасын [2]-де ұсынылған әдістеме бойынша анықтайық. 

Ең үлкен беру барысндағы бір сорғымен тұтынылатын қуат келесі 

өрнекпен анықталады: 

    
H

MAXMAX
MAX

η

HρgQ
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1000
,                                  (108) 

 

бұл жерде  ρ  сұйықтықтың тығыздығы, кг/ м
3

; 

Q-  сорғының деруі,  м
3

/с; 

Н -  сорғының тегеуіріні, м;  
ηH - сорғының ПӘК мәні. 



  Берілген минималды берудің салыстырмалы мәні 
MAX

MIN

Q

Q
=λ  және 

салыстырмалы статикалық тегуірін 
H

N  кезінде [2] номграммалары 

бойынша энергияның салыстырмалы үнемделуі анықталады
W .

 

Жыл ішіндегі электр энергиясының шығыны келесі өрнекпен 

анықталады: 

 

                                 nTwN=ΔW δ 


,                                     (109) 

 бұл жерде  - сорғылардың топтағы жұмысын ескеретін төмендететін   

коэффициент;   агрегаттардың параллелді жұмысында  = 0,56; 

Т - 8760 сағат – есептелген период; 

n – топтағы сорғылар саны. 

Реттелетін электр жетегін еңгізу аталған шығындарды жоюмен қатар 

ресурстарды үнемдеу әсері бар екенін ескеру қажет. Бұл әсер – байсалды іске 

қосудың, гидравликалық соққыларды жою, ыстық судың тегеуіріні мен 

шығындарын төмендету, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесін кешенді 

автоматтандыру мүмкіндігі арқасындағы негізгі жабдықтардың тозуының 

азаюы. Осы факторлар  k = 1.35 коэффициентімен ескеріледі. 

Дросселдеу арқылы реттеу жағдайындағы жылу желілерін қоректендіру 

сорғыларының электр энергия шығындарының бағасын тура сондай 

әдістемені қолданамыз.     

Алматы қаласының нақты бір ЖЭО-ның энергияны көп мөлшерде 

шығындайтын өз қажеттіліктерінің электр жетектерінің жұмыс істеу 

режимдерін энергия үнемдейтін режимге ауыстыру үшін негізгі объектілер 

анықталды. Ең тиімдісі келесі механизмдердің жаңартылуы болып табылады: 

1) түтін сорғыштардың желдеткіштерінің электр жетегі; 

2) үрлеуіш желдеткіштің электр жетегі; 

3) желі сорғылары мен жылу желілерін қосымша қоректендіру 

сорғыларының электр жетегі; 

4) багерлі сорғылардың электр жетегі. 

Осы және басқа да механизмдердің топтарымен тұтынылатын 

энергияны азайту айналу жиілігін өзгерту арқылы реттелетін электр жетегіні 

қолдану арқылы қамтамасыз етіле алады. Заманауи электр жетегі жүйелерін 

қолдану сонымен қатар келесідей оң нәтижелерге әкеледі: 

- механикалық реттеуіш құрылғыларындағы қосымша шығындарды 

қысқарту; 

- электр жетегін технологиялық үдерісті автоматты басқару жүйесіне 

қосу; 

- негізгі агрегат элементтерінің тозуын азайту және жылу шығындарын 

азайту. 



Аталып өткен ЖЭО механизмдері топтарының есептелген барлық 

электр энергиясының үнемделуі жылына 11 000 000 кВт/сағ құруы мүмкін. 

Істегі ЖЭО және ЖЭС-ғы осы кәсіпорындарында өз қажеттіліктерінің 

механизмдерінің энергияны тұтынуын оптимизациялау көмегімен энергия 

қаншалықты үнемді тұтынылатынын тексеруді өткізу  барысында әр нақты бір 

жағдайда негізгі механизмнің функционалдауы, құрылымы мен жұмыс 

режимдерінің ерекшелікері анықталуы керек. Энергия үнемдеу өнеркәсіп 

үшін жалпы энергетикалық жағдайды жақсартуға және энергияға кететін 

шығындарды азайтуға көмектесетін ең тиімді мүмкіндік. Өнеркәсіп 

фирмаларының басшылары, әдетте, энергетикалық мәселемен таныс болады, 

сондықтан энергия үнемдеуге жол беретін әдістерді қуана қабыл алады. Бірақ 

сонда да үлкен фирмалардың басшыларына, кәсіпорын мамандарына, 

өнеркәсіп агенттіктері мен кеңесшілеріне энергия үнемдеудің ерекше 

мүмкіндіктері бойынша түпкілікті есеп жасауларына қатаң талап қойылуы 

керек. 

Қысқа мерзімді келешекте экономикалық тұрғыдан ақталған 

технологиялық әдістерді қолдану арқылы өнеркәсіп үдерістерінде 

шығындалатын энергияның 30 % үнемделе алады. Болжанып отырған 

отынның құнының өсуі энергия үнемдеу шараларын одан да тартымда етеді. 

Ал, ұзақ мерзімді келешекте қазіргіден де тиімді құрылғыларды ойлап жасау 

және қазіргіге қарағанда тиімді технологиялық үдерістерді жетілдіру, 

сонымен қатар шығарылатын жылулықты үлкен көлемде жою арқылы 

өнеркәсіп өндірілетін энергияның  30 % үнемдей алады. 

Энергетикалық мәселені шешуде энергия үнемдеу барлық 

қиыншылықтарды шешпесе де, ол тәжірибеге жетілдірілген технологиялық 

үдерістер мен меңгерілуі қажет реттелетін электр жетектерінің жаңа түрлерін 

еңгізуге мүмкіндік береді. 

 

6 Энергия үнемдейтін режимдегі өнеркәсіп механизмдерінің электр 

жетегін жобалау барысындағы экономикалық және техникалық 

аспектілер 
 

Жобалау барысында қолданылатын критерийлер ішіне міндетті түрде 

экономикалық критерийлер кіреді. Егер техникалық шешімнің барлық 

кезеңдерінде мәселенің экономикалық жағына қажетті назар аударылмаса кез 

келген техникалық шешім сенімсіз, толық емес, кейде тіпті қате шешім 

болады.  

Міндетті қоюдан бастап функционалды қасиеттер мен сенімділікті 

бағалаумен қатар экономикалық бағалау да техникалық жобалауға кіруі керек. 

Техникалық талаптар мен шарттарды ойластырып әрі дұрыстап ұүрастырған 

соң жобалаушы толық және анық қандай экономикалық сұрақтарға 

жауаптарды білуі керек екені айқындалуы қажет.  

Кез келген маңыздылығы бар техникалық жоба жоғарыда айтылғандай 

нақты міндеттерді алдына қояды – техникалық және экономикалық. Көбінесе, 



оның белгілі құралдармен қол жеткізілген немесе қол жеткізіле алатын 

техникалық және экономикалық деңгейді көрсететін ұқсас жобалары болады.    

 Егер жобаның қорытындысы қол жеткізілгенге қарағанда әлде қандай 

қасиеттерді және көрсеткіштерді жоғарлату сияқты техникалық әсер болса, 

онда соған қол жеткізудегі әр кезеңінде жобалаушы  экономикалық тұрғыдан 

ең тиімді шешімдерге талпынуы керек, ал соңында қол жеткізілген әсердің 

бағасын анықтай білуі керек. 

Әртүрлі энергия шығынымен екі бірдей функционалдау алгоритмін, екі  

бірдей техникалық көрсеткіштерді іске асыруға болатындықтан техникалық 

шешімді таңдау барысында энергетикалық аспектілердің маңыздылығы аса 

зор бола тұрып жобалаудың негізігі мәселелері энергия үнемдеу және 

энергетикалық критерийлер бойынша техникалық шешімдерді бағалау да аса 

маңызды болып келеді. Электр жетектерінің әртүрлі типтерінің энергия 

үнемдейтін режимдерін жобалауға бағытталған әдістер осы оқу құралында 

қарастырылған. 

Сонымен қатар, жоғарыда аталып өткендей, кез елген құралдың немесе 

жүйенің міндетті әрі негізгі қасиеті сенімділік болатындықтан жобалаудың 

қажетті аспектілері сенімділік сұрақтары болып келеді. Нақты бір техникалық 

шешімдірді қарастыра отырып, біз олардың осы қасиетін ерекше атап 

өткенбіз, бірақ «сенімділік» түсінігінің нақты анықтамасымен емес және қатаң 

бағалаусыз. 

Қатаң математикалық тұрғыдан «сенімділік» деп берілген шарттарда 

құрылғы немесе жүйенің жұмысы барысында берілген уақыт ішінде берілген 

функцияларды қанағаттандырарлықтай атқару мүмкіндігін айтады. 

Электр энергетика мамандықтар курстары бойынша оқытылатын 

объектілерге қатысты автоматтандырылған электр жетегі жүйесін жобалаудың 

орындау кезеңдерін қарастырайық. 

 

6.1 Жобалаудың міндетін қою. Жобалау кезеңдері 

 

Электр энергетикасымен, соның ішінде жекелеп алғанда электр 

жетегімен,  байланысы бар әр инженер жобалаудың түрлі мәселелерін шешуі 

қажет. Әдетте, бұл мәселелер келесідей болады: берілген қондырғының 

ескіріп қалған электр жабдықтарының және электр жетегінің орнына заманауи 

техникалық және экономикалық көрсеткіштері жоғары жабдықтарды өңдеу; 

реттелмейтңн электр жетегінің орнына энергия үнемдейтін реттелетін электр 

жетегін қолдану; артық бөлшек элементтерімен қамтамасыздандырылмаған 

шетел электр жетегін алмастыра алатын электр жетегін жетілдіру; сынақ 

стенді, арнайы электр қондырғылары, мысалы, транспортер сияқты, әлде 

қандай ерекше қондырғының электр жетегін жетілдіру. 

Жобалаудың бұдан күрделі міндеттерін – жиынтықты электр 

жетектердің немесе әртүрлі электр технологиялық жабдықтардың жаңа 

түрлерін жасау, электр жетектері бар электр қондырғыларының сериялы 

үлгілерін өңдеу және т.с.с. - технология, механика, электрика салаларындағы 



мамандардың қатысуымен арнайыланған ұйымдармен шешіледі, ал жоғарыда 

аталған қарапайым болып көрінетін мәселелерді цехтің электрика маманы 

немесе кәсіпорынның  электр зертханасында жұмыс істейтін инженер шешеді. 

Дәл осындай мәселелер электр энергетика және электр жетегі саласындағы 

келешек мамандар болатын студенттердің курстық және дипломдық 

жобаларында шешіледі [1]. 

Келтірілген міндеттер жобалаудың барлық міндеттері сияқты қиын 

болып келеді өйткені, жалпы жағдайда бірдей емес әртүрлі әдістермен 

шешіледі, ал ары қарай іске асырылатын бір шешімді таңдау нақты шектеулер 

жүйесін есепке алып бір қатар критерийлер негізінде жасалуы керек.  

Жобалаудың осы міндеттерінің шешімін табу – негізінде объект туралы 

және оны функционалдау шарттары туралы білім мен объектінің 

қасиеттерінің өлшемді бағаларын ала алу, жалпы инженерлік шығармашылық 

үдеріс. 

Жобалаудың кезеңдері. 

Мәселені тұжырымдау. Жобалаудың бірінші және міндетті кезеңі – бұл 

мәселені тұжырымдау, сонда барды көрсету, ол неліктен қолайсыз болып 

келеді және жобаны іске асырудан кейін қандай жағы жақсаруы керек деген 

сұрақтарға жауап беру. Бұл кезеңде жобаның егжей-тегжейі қажет емес, 

объектінің жобалауға дейін және жобалаудан кейін негізгі сипаттарын (мұны 

анықтау кейде қиынға соғады) анықталуы қажет. Егер осы кезең дұрыс 

орындалмаса, онда осыдан кейінгі еңбек бекер болады. Мысалдарды 

келтірейік. 

Әдетте, электр жетегінде жобалаудың мәселесі келесідей 

тұжырымдалады: 380 В, 50 Гц үшфазалы өндіріс желісінен қоректенетін а т 

жүк көтеру қабілеттілігімен, b м/с жылдамдығымен және с м/с
2
 үдеумен 

көпірлі кранның арбасының электр жетегін өңдеу. Мұндай тұжырымдамада 

ештеңені жобалау қажет емес, тек каталогтан осыған сәйкес бар шешімді табу 

керек осыған лайықты жабдықтарға сұраныс жіберу қажет (бұл мәселені ең 

тиімді түрде қамтамасыз ету бөлімінің мамандары шешеді). Әдетте, 

жобалаушылар мұндай жабдықтарды бар ынталарымен жобалайды, уақытты, 

қаражатты шығындайды, сосын оны шығара да бастайды. Бұл бір ғана өнімге 

байланысты болса бұған шыдауға болады (шығындар айтарлықтай көп емес), 

ал егер мұндай жобаларды көп мөлшерде өндіруге бел бұрса бұған жол 

бермеу керек, өйткені бұрынғылардан еш артықшылығы жоқ жаңа жартылай 

өткізгіш аспаптар, теледидарлар, лифттер, комбайндар пайда болады. 

Қарастырылған мысалда а немесе b немесе с стандарттыларға сәйкес 

келмеуі мүмкін, онда жобалаудың келесідей мәселесі орын алады: а жүкті 

көтеру қабілеттілігі бар көпірлі кранның арбасының электр жетегі берілген 

кранда қажетті жылдамдықты қамтамасыз етпейді, мұны қамтамасыз ететін 

электр жетегін өңдеу. Енді бұл иженердің назарын аударатындай мәселе 

болып келеді [3,4].  

Алдынғы мәселені келесідей тұжырымдалуы мүмкін: көпірлі 

крандардың сериялы шығарылатын электр жетектері паспортты берілгендері 



бойынша берілген жылдамдықтар мен үдеулерде жүктің тербелісін басқаруға 

(шектеуге) мүмкіндік бермейді, бұл крандардың іс жүзіндегі өнімділігін 

төмендетеді. Қозғалыстың сол жылдамдықтары мен үдеулерінде жүктің 

шайқалу амплитудасын, кем дегенде, бір дәрежеге, азайтуды қамтамасыз 

ететін электр жетегін өңдеу. Егер жоба іске асса жаңа техниканың пайда 

болатынын көре аламыз. 

Тағы да бір тұжырымдама. Жауапты көпірлі крандардың арбаларының 

сериялы электр жетектерін пайдалану тәжірибесі оның қажетті сенімділігі 

деңгейдегі емес екендігін көрсетті – жұмыстан шығуға дейінгі жұмыстың 

орташа уақыты Т сағ. құрайды. Жұмыстан шығуға дейінгі жұмыс істеу 

уақыты 10 Т сағат болатын электр жетегін өңдеу. Бұл жағдайда 

жобалаушының еңбегі зая кетпейтінін көре аламыз. 

Мәселені талдау. Жобалаудың екінші кезеңі – мәселені талдау, 

бастапқы (жобалауға дейін) және қорытынды (жобалаудан кейін) 

жағдайларында жобаланып отырған объектінің негізгі қасиеттілік және 

өлшемдік белгілерін, шектеулерді анықтау, критерийлерді айқындау. 

Жоғарыда аталып өткен жобалаудың объектісі – жаңа қасиетке ие болатын 

көпірлі кранның арбасының электр жетегі үшін барлық басты өлшемді 

сипаттамаларын негіздеу керек – жылдамдықтардың дәрежелері, жүктемелер 

диапазоны, жүктің (ожаудың) ілініп тұру биіктіктері, мүмкін (қаланатын) цикл 

уақыттары, тербелістің шекті мәндері және т.с.с. 

Шектеулерді анықтап тұжырымдау керек – техникалық (жаңа жетек 

арбада орналасуы керек, жанындағы электронды жабдықтарға кедергі 

жасамауы керек, жұмысшылардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

керек және т.с.с.), экономикалық (жаңартуға арналған ресурстардың бар 

болуы, жабдықтарды сатып алу мүмкіндігі, энергия үнемдеу режимдерінде 

жұмыс істеу) және т.с.с. 

 Шешімдерді бағалайтын критерийлерді атау керек, сонда не жақсы, не 

жаман екенін сонымен қатар, критерийлерді маңыздылығы бойынша 

реттілікке қою – ең негізгілерден онша маңызды емеске дейін. Олардың 

арасында келесідей техникалық критерийлер болады – мысалы, әртүрлі 

жағдайлардағы қозғалыстың сапасының көрсеткіштері; техникалы-

экономикалық – сенімділік, салмақ мен өлшемдер көрсеткіштері, энергия 

шығындау көрсеткіштері; экономикалық – өз құнын өтеу мерзімі, жаңа 

техникалық шешімді қолдану арқасында алынған кіріс және т.с.с. Нақты бір 

техникалық жағдайдың толық тексеруін өткізу қажет. 

Мүмкін шешімдерді іздеу – бұл жобалаудың үшінші кезеңі. Бұл кезеңде 

біріншіден білім мен тәжірибе керек. Осыған, әрине оларға сын көзбен қараса, 

ұқсас жобалар пайдалы, көрмелерге бару керек, әдебиетті оқу керек, кеңес алу 

дұрыс болады. 

Қарапайым жағдайда да мәселеге сәйкес бірнеше шешімді ұсыну дұрыс 

болады. Біздің жағдайда реттелетін ЭҚК көзі-қозғалтқыш, ток көзі-

қозғалтқыш болып орныдалған тұрақты ток жетектерімен қатар әртүрлі 

құрамдағы айнымалы ток жетектері де қарастырыла алады. Көп шешімдер 



ұсынылғанда, әрине жарамсыз емес, ең жақсысын табуға мүмкіндік бар 

болады.   

Шешімді таңдау.  Жоғарыда тұжырымдалған критерийлер негізінде 

және шектеулерді ескере отырып шешімді таңдау – жобалаудың төртінші, ең 

жауапты кезеңі. Бұл жерде шешімдерді критерийлер бойынша мақсатқа сай 

салыстыру керек. Мысалы, жоғарыда айтылған объектіде – кранның 

арбасының электр жетегінде – шамалы бірдей басқарылуда, сонда техникалық 

критерий бойынша бірдей көрсеткіштерге ие болу мүмкіндіктері, асинхронды 

қысқа тұйықталған электр қозғалтқыш тұрақты ток электр қозғалтқышынан 

2,5-3 есе жеңіл және 3-4 есе арзан болады, бірақ стандартты жиілікті реттеуіш 

реттелетін түзеткіштен 4-5 есе қымбат және ауыр. 

Бағасы, сенімділігі, энергия тұтынуы бойынша және т.с.с. шектеулерді 

ескере отырып арнайы түрлендіргіштерді қарастыруға болады. 

Жобалау теориясында ең жаман емес шешімдер түсінігі еңгізіледі, 

сонда кейбір белгілердің сәйкестігі бойынша рұқсат берілетін аймаққа кіретін 

және оларды іздеу алгоритмі қалыптастырылады. 

Таңдалған шешімді түпкілікті жетілдіру. Бұл жобалаудың бесінші 

кезеңі – жабдықтарды таңдау, сипаттамаларды есептеу, түйінерді құрамды 

үйлестіру, негізгі көрсеткіштерді бағалау және т.с.с. мәселелерді қорытынды 

шешу кезеңі. Бесінші кезең іс жүзінде де оқу барысында да әрдайым 

орындалады, бірақ егер одан бұрын бастапқы төрт кезең орындалмаса немесе 

сапалары төмен деңгейде орындалса қорытындылары қанағаттандыратындай 

болуы мүмкін. 

Кезкелген шығармашылық үдеріс сияқты нақты бір жобалау әрдайым 

жоғары қарай дами бермейді, қайта қарастыру, бұрылулардан және т.с.с. 

жағдайлардан қаша алмаймыз. Жақсы жобаларда бірінші төрт кезең уақыттың 

тек 50 % ғана алады, сонымен қатар бұл кезде бұрынғыдан жақсы, іс жүзінде 

жаңа  әрі тиімді шешім пайда болады немес пайда болуы мүмкін. 

 

6.2 Электр жабдықтардың функционалдау алгоритмі 

 

Жүйенің элементтерін таңдау. Жалпы мәліметтер. Кез келген электр 

жабдық, соның ішінен жекелеп электр жетегін алсақ, қозғалысқа әкелінетін 

механизмнің жұмысшы мүшесінде болжанған немесе жұмыс барысында 

қалыптасатын жылдамдық пен момент мәндерін қамтамасыз ету керек, ал 

кейбір жағдайларда жұмысшы мүшенің керекті мәнге немес берілген бағытта 

қозғалуын іске асыру керек немесе нақты бір күшті салу арқылы қажетті 

күшену жағдайын жасау керек. Электр жетегі саласындағы мамандар үшін 

жобалау үдерісін жақсылап қарастырайық. 

Оқыту барысында әртүрлі курстарды оқу кезінде объектілрдің барлық 

функционалдау жағдайлары қарастырылады; соған сәкес техникалық 

шешімдер де қарастырылады. Жобалау мақсатында жалпыландыруды 

қолданайық – электр жабдықпен жасалатын барлық міндеттерді электр 

жабдықты дұрыстап құру және осыған сәйкес басқару алгоритмімен 



қамтамасыз етілетін функционалдау алгоритмі деп атайық.  

Жүктемелік диаграммалар.  Мысалы, электр жетегінде функционалдау 

алгоритмін механизмнің Мс(t) және қозғалтқыштың М{t) жүктемелік 

диаграммалары мен соларға сәйкес жылдамдық диаграммалары немесе 

тахограммалар  (t) түрінде ұсынылады сонымен қатар, момент және 

жылдамдықты жуықтандыру формулаларын есекере отырып кинематикалық 

тізбектің кез келген нүктесіне бағытталуы мүмкін. 

Жүктемелік диаграммалар және тахограммалар ең қарапайым 

сондықтан қызық емес жағдайларда ғана нақты бір түрге ие болуы мүмкін. 

Тұрақты түрде жұмыс істеп тұрған желдеткіш үшін олар 25, а  суретінде, 

бірдей бөлшектерді жасайтын және автоматты режимде жұмыс істейтін пресс 

үшін – 25, б суретінде, автоматтандырылған технологиялық линиясының 

құрамына кіретін центрифуга үшін - 25, в суретінде, созып тарту станогінің 

қабылдау дағырасы үшін - 25,  г суретінде,  бір бөлшекті өңдейтін ұзыннан 

кесетін станок үшін - 25, д суретінде көрсетілген; М(t) және Мс(t) арасындағы 

айырмашылық динамикалық моментпен Mдин=J d/dt шартталған. 

Келтірілген қарапайым жағдайларда да технологиялық шарттар өзгергенде – 

басқа бір бөлшек, басқа цикл және т.с.с. - даграммалар да өзгереді. Іс 

жүзіндегі  шарттарда жұмыс істейтін қондырғылар үшін жүктемелік 

диаграммалар нақты іске асыру спектрі жүзінде көрсетіледі. Кабинасы 

теңдестірілген Мс  жолаушылар лифтінің электр жетегісі үшінәр жұмысшы 

интервалда кабинадағы адам саны және салмағымен анықталады, 

интарвалдың ұзақтығы – тапсырыс берілген қаатпен және т.с.с. (26, а суретті 

қара). 

Қатал түрде айтқанда, электр жетегін жобалау барысында 

функционалдау алгоритмін кездейсоқ мәндер терминдерінде (лифт үшін – 

берілген уақыттағы Мс, жұмысшы интервалдың ұзақтығы және т.с.с.) немесе 

кезедейсоқ үдерістіерде көрсету керек. Жасалатын жобаларда дәл солай 

жасалады.  

Бірінші жуықтау ретінде орташаланған жүктемелік диаграммамен 

қолдануға болады, оның параметрлері (Мс, Мтax, tр, tц) шекті жағдайлар 

бойынша бағаланған: лифт сирек жалғыз адамды көтереді, және лифт 

максималды жүктеліп үздіксіз көтеріп (жұмыс күнінің басында) немесе 

түсіріп (жұмыс күнінің аяғында) жұмыс істейді. Жобалаудың бастапқы 

кезеңдерінде әртүрлі жүйелердің салстырмалы бағалауының негізіне осы 

жүктемелік диаграммаларды жатқызу дұрыс болатын сияқты (26, б суретті 

қара). 

Қозғалтқышты таңдау. Электр жетегін жобалау барысында 

қозғалтқышты таңдау негізіне қозғалтқыштың білігіне келтірілген жүктемелік 

диаграммалар мен тахограммалар жатады. Әдетте, жобалау міндеттеріне 

сонымен қатар оптималды беріліс қатынасын таңдау да кіреді. 
 



 
tp- жұмыс уақыты; tц- цикл уақыты. 

25 сурет - Жүктемелік даиграммалар мен тахограммалар 

    
 

 26 сурет - Теңестірілген кабиналы лифттің жеңілдетілген жүктемелік 

диаграммалары  

 

Тахограмма бойынша электр жетегіндегі реттеу әдісін ескере отырып 

(негізгіден жоғары немесе төмен) қозғалтқыштың номиналды жылдамдығы 

таңдалады, ал Мс(t) жүктемелік диаграммалар бойынша таңдалған реттеу 



әдісінде рұсат берілетін жүктемені есекере отырып қозғалтқыштың 

номиналды моментін жуықтандырып бағалайды. 

Қозғалтқышты немесе жақын бірнеше қозғалтқыштарды алдын ала 

таңдау үшін алынған бағаларды, әдетте, басқа ақпаратпен бірге қолданады 

(қорғау дәрежесі бойынша қозғалтқыштың орындалуы, желдетудің әдісі, 

климат бойынша орныдалуы және т.с.с.). 

Келесі қадам алдын ала таңдалған қозғалтқыштың қолдануын және 

сәйкестігін тексеру болып келеді. Нақты қозғалтықыш J = Jдв + JМ.ПР   табуға 

мүмкіндік береді, соған сәйкес Мдин= Jd/dt және М = Мс+ Мдин, 

алқозғалтқыштың  М(t) жүктемелік диаграммасы рұқсат берілген аса 

жүктемеліктерде қозғалтқыштың электр жетегінің қажетті динамикалық 

режимдерін қамтамасыз ете алады ма және оның жылу режимі жақын болады 

ма деген сұрақтардың жауаптарының негізі болып келеді. 

Бірінші сұрақтың жауабы асқан қиындықтарды туғызбайды: жүктемелік 

диаграммасынан  Мтах мәні мен қозғалтқыштың Мқос мәнін (әрине, қысқа 

уақытқа рұқсат берілген өтпелі үдеріс уақытындағы момент туралы 

айтылады), нәтижені талдап қорытындыларды жасау керек.  

Жылу режимінің сәйкестігін бағалау үшін қозғалтқыштың жылу үлгісі 

туралы білу қажет болады. 

Қозғалтқыштың жылу үлгісі. Жылулық тұрғысынан электр машинасы 

өте күрделі объект болып келеді: материалы бойынша бір тұтас емес, 

қарқынды режімге байланысты әр жерде ішкі жылу көздері бар, жылу бөлуі 

жылдамдыққа тәуелді және т.с.с. Нақ осы қиыншылықтар тәжірибеде өте 

қарапайым бағаларды алуға арналған өте қарапайымдалған үлгіні қолдануға 

мәжбүрлейді. Бұл үлгі электр машинасының жылу сыйымдылығы С тұрақты 

болған кезде барлық нүктелерде температурасы бірдей, қоршаған ортаға 

жылуды бөлуі машинаның температурасы және қоршаған орта 

температурасының о.с айырмасына пропорционалды деп болжау негізінде 

құрастырылған.  

Онда, әлдебір  dt уақыт интервалы үшін жылу балансының өрнегі: 

 

                                             Cdτ+Aττd=ΔPdt .                                         (110) 

  Екі бөлігінде А dt-ға  бөлгенде:  
 

dτ

dτ

A

C
+τ=

A

ΔP
,                                               (111)  

         

          бұл жерде  ТТ = С/А - уақыттың жылу тұрақтысы, с;  

 τ кон = ΔР/А - температураның артыуының соңғы мәні, сонда машинада 

бөлінетін ΔР, Вт қуат шығындары мен қозғалтқыштың  А, Дж/с.(С° ) жылу 

беру кезіндегі жылу берудің анықталған артуы. 

Бір энергия жинақтаушысында, берілген жағдайда – жылулық – оның 

жинағлған қорын сипаттайтын мән (110)-ның шешімі болып табылатын 



экспонента бойынша өзгеретінін тағы да көрдік: 

 

                          ./

кон

Tt

коннач τ+)еτ(τ=τ                                            (112) 

 

(112) өрнегі қозғалтқыштың динамикалық жылу үлгісін құрылымдық 

сұлба түрінде көрсетуге (27, а суретті қара) мүмкіндік береді. 

Уақыттың тұрақтысы Тт тұрақты емес: қызудың бастапқы бөлігінде 

біріншіден тек активті бөліктер ғана , негізінде орамалардың масы, қызады, 

және жылулық машина бойына тарауға үлгермегенде, үдеріс (112) қарағанда 

тезірек өтеді, сонда .∠ T

'

T TT  

Өздігінен желденетін машиналар үшін жылу бөлу жылдамдыққа тәуелді 

болып келеді, жылдамдық төмендеген сайын жылу бөлу де төмендейді, сонда 

,ТT ТωTωωнω   және айырмашылығы 2-4 есеге дейін жетуі мүмкін. 

номωω  кезіндегі машинаның уақыт тұрақтылары туралы кейбір түсінікті 

27, б суреті береді. 

 
(а) қозғалтқыштың үлгісі, (б)  Тт тұрақтысының машинаның номиналды 

қуатынан жуықталған тәуелділігі.  

27 сурет - Қоғалтқыштың динамикалық жылу үлгісі  
 

Сонымен, машинаның оның ішіндегі шығындардың тез өзгеруіне 

реакциясы – салыстырғанда үлкен (минуттар, кейде үлкен машиналар үшін – 

сағаттар) уақыттың тұрақтылары мен экспоненталардың кесінділері. 

Орнықталған режимде 0/ =dtdτ  (110) бойынша номиналды режимде анықтау 

бойынша:  

 

       

         

Егер жетек циклдік режимде жұмыс істесе және циклдық уақыты үлкен 

болмаса (минуталар), онда қатты өзгеретін  ΔР шығындарында Тт мәні үлкен 

;/AP (113) 
 

τ доп=ΔР ном/ А.
 



болғандықтан (4 суретті қара) τ температураның арту ауытқуы τср орташа 

мәнінен өте үлкен бола қоймайды. Бұл жайт қозғалтқышты тексеру 

барысында пайдаланатын орташа шығындар әдістемесінде қолданылады: (91) 

бойнша: 

                                              А,ΔР=τ срср /                                                (114) 

 ΔР ср= ∫
0

t
ц

ΔР ( t )dt - цикл ішіндегі шығындардың орташа қуаты, сонда 

тұрақтыжылу беру  А (92) ескере отырып  τ ср≤ τдоп ,  егер: 

 

 (93) шартымен циклдың өте қысқа ұзақтылықтарында tц<<Тт    

қолданыла алатындығын ерекше атап өтуіміз керек. Бірақ бұл жағдайда да 

келтірілген әдіске ілесетін шарттардың көптігінен аса жақсы нәтижелерге қол 

жеткізілмейді. 

Дәл осы жағдайға байланысты режимдердің түпкілікті 

классификациялық жіктеуі еңгізілген (11 кестені қараңыз) және сапалы 

каталогтарда қозғалтқыштар режимдерге сәйкес паспортталады.  

           

11 кесте 

 

 
 

 

                  

        (115) .номср РР 



 

 
 

 

 

 

 



28 сурет 

 

Бір қатар жағдайларда (90) шартын жеңілдетуге және қолданудың нақты 

бір ерекшеліктеріне лайықтандыруға болады. Сонда, егер қуат 

шығындарының ауыспалы мәні токтың квадратты мәніне пропорционалды 

деп алуға болса (R = соnst), онда  (4) бойынша Iэкв  ≤  Iном. 

Сонымен қатар, егер қозғалтқыштың моменті ток мәніне 

пропорционалды болса (Ф = соnst болғанда бұл дұрыс), онда:  

                                             ,ММ номэкв   ,                      (116)             

бұл жерде 
ц

t

ц

экв (t)dtМ
t

=М
0

21
  - эквивалентті момент. 

 

7 Энергетикалық аудитті өткізу 

 

Энергетикалық аудиттің міндеттері. 

Өткен жылдары энергетикалық бақылау қызметтері мемлекеттік 

кәсіпорындарында энергетикалық ресурстарды рационалды пайдалануды 

тұрақты түрде қадағалайтын. Бірқатар себептерге байланысты бұл бақылау 

жүйесінің іс-әрекетінің әсері нашарлады. 

Өндіру дәрежесінің төмендеуі көптеген кәсіпорындарында іс жүзіндегі 

өндіру көлемдеріне сәйкес емес өндіріс аудандарын энергетикалық 

ресурстармен қамтамасыз ету қажеттілігіне әкелді. Сонымен қатар, жалпы 

өндірістік емес энергия шығындары өнімнің қысқартылған көлеміне 

жатқызылады, осыған байланысты оның өз құнындағы энергия шығындар 

бөлігі өседі. Шектеулі қаржы мүмкіндіктері кәсіпорында туындайтын 

техникалық мәселені еш техника-экономикалық қарастырусыз, уақытша сұлба 

бойынша шешіледі, ал ол өз кезегінде ұзақ мерзімдегі үлкен қаржы 

шығындарына әкеледі. 

Мысалы, энергетикалық ресурсатрадың бағасы өсуі мен коммуналды 

саласындағы мемлекеттік дотациялардың қысқаруы жұртқа қызмет көрсету 

жүйелеріндегі энергияны үнемдеу мәселесін ұшықтырады. Энергия тұтыну 

және энергиямен қамтамасыздандыру жүйелеріндегі барлық буындарда 

энергетикалық ресурстардың шығындарын қысқарту түпкілікті тексерулерді 

өткізу қажеттілігін туындатады. Тұрғын-коммуналдық реформасын өткізу 

барысында коммуналды төлемедердің өсуін тек осы жолмен ғана шектей 

аламыз.  Бұл міндетті, біздің ойымызша, энергиямен қамтамасыздандыру 

және энергины тұтыну жүйелерінің энергетикалық аудитті шеше алады.  

Энергетикалық аудит – техникалық тексеру, энергетикалық 

ресурстардың шығынын мүмкіндігінше үнемдеу мақсатымен энергия 

генерациялау және энергия тұтыну жүйелерінің үнемділігінің талдануы. 



Энергетикалық аудиттің міндеттері - рационалды емес энергетикалық 

және қаржы шығындарының көздерін анықтау; 

- техника-экономикалық талдау негізінде оларды жоюға бағытталған 

ұсыныстарды өңдеу; 

- энергияны рационалды тұтыну және энергетикалық ресурстарады 

үнемдеуге бағытталған бағдарламаларды ұсыну; 

- шығындар көлемінің техника-экономикалық талдауы мен өз құнын 

өтеу мерзімдерімен ұсынылған іс-шараларын іске асыру реттілігін анықтау. 

Энергетикалық аудиттің жалпы кезеңдері және оларың мазмұны. 

Кәсіпорынның энергетикалық аудитін өткізу туралы сұрақтар, әдетте, 

кәсіпорынның экономикалқ тиімділігін жоғарлатқысы келетін бастықтарымен 

қойылады. Кәсіпорынның бастықтарының энергетикалық аудиттің 

өткізілуінің қажеттілігін түсінуі осы жұмысты өткізу барысында туындайтын 

көптеген мәселелердің алдын алады.  

Энергетикалық аудиттің реттілігі мен әдістемесі кәсіпорын жұмысының 

ерекшеліктеріне тәуелді емес универсалды алгоритм бойынша орындалады, 

бұл оны өткізуге кететін жалпы шығындарды қысқартып жұмысқа нақты бір  

кезеңдерінде басқа аудиторларды қосуға мүмкіндік береді. Сондықтан 

өндірістің әр түріне аудит әдістемесін өңдеу туралы ұсыныс – жұмысты 

қиындататын керек емес ұсыныс. Әдістеме жетілдірілуі мүмкін, бірақ 

энергетикалық аудитті өткізу бір. Бұл туралы әртүрлі фирмалардың 

тәжірибесінде айтады. 

Әр кәсіпорын,  басқалар сияқты профильде болса да, қайталанбайды 

және өз ерекшеліктері болады. Олардың әрқайсысына әдістемелерді өңдеу – 

өте күрделі, іске асырыла қоймайтын мәселе. Бұл тұжырым толық аспапты 

тексеру талабына да қатысты болып келеді. 

Энергетикалық тексеру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және 

өткізу, әдетте, төрт кезеңнен тұрады. 

Егер тексеру бірінші рет өткізілсе, онда ол бастапқы деп аталады. 

1 кезең. Дайындық.       

- кәсіпорын басшыларымен алдын ала байланысу; 

- негізгі тұтынушылармен танысу; 

- өндіріс жүйесінің жалпы құрылымымен және энергетикалық 

ресурстардың таралу жүйесімен танысу; 

- кәсіпорынның жақсы функционалдауына кедергі келтіретін 

мәселелермен танысу; 

- энергетикалық аудиттің әр кезеңінің бағасын және мерзімдерін көрсете 

отырып энергетикалық аудитті өткізу бағдарламасын өңдеу; 

- энергетикалық ресурстардың аудитін өткізу туралы келісім шартқа 

отыру; 

- кәсіпорынның жалпы сипаттамаларын және жұмысының шарттарын 

көрсететін энергетикалық аудитті өткізу барысында алдын ала ақпаратты 

жинау үшін өңделген кестелерді тапсырыс берушіге толтыруға үшін беру. 

2 кезең. Экспресс-энергетикалық аудит.  



Жалпы құжаттық ақпаратты жинау: 

- энергетикалық ресурстарды жылдық тұтыну және таратылуы (базалық 

және ағымдық кезеңдер үшін) бойынша; 

- пайдаланып жатқан энергетикалық ресурстардың өз құны, бағасы мен 

тарифтер, энергетикалық ресурстармен қамтамасыздандыру туралы келісім 

шарттар бойынша; 

- тұтынылатын энергетикалық ресурстар және олардың параметрлер 

берілгендері бойынша өндірістің технологиялық реттілігі бойынша; 

- қолданылатын жабдықтар, олардың технологиялық сипаттамалары, 

пайдалану режимдері, техникалық жағдайы бойынша; 

- тұрғын-коммуналдық  немесе өндіріс объектілерінің орналасуы және 

энергиямен қамтамасыздандыру жалпы сұлбалары бойынша; 

- бар жоба құжаттарымен және жобалау жобалау энергетикалық 

көрсеткіштерінің тиімділігімен,  ресурстарды есептеу жүйесімен танысу; 

- кәсіпорынды энергетикалық ресурстармен қамтамасыздандыру 

жүйесінің жабдықтарын пайдалану режимдерін, тұрғын-коммуналдық 

шаруашылық үшін тұрғын қорын талдау; 

- энергетикалық ресурстардың шығынын коммерциялық және 

техникалық есептеу жүйелерінің бары және дәлдігі. 

Отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну карталарын жасау, қуат 

тапшылығын анықтау. 

Кәсіпорынды энергетикалық ресурстармен қамтамасыздандыру: электр 

энергиясымен қамтамасыздандыру, отынмен қамтамасыздандыру, жылумен 

қамтамасыздандыру, сумен қамтамасыздандыру, суды шығару, жарықтандыру 

жүйелерінің, тұрғын қорының (егер тұрғын-коммукоммуналдық 

шаруашылығының кәсіпорындары тексерілсе) жағдайларымен танысу. 

Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу мүмкіншіліктерін алдын ала 

бағалау, энергияны үнемдеу потенциалы бар қондырғыларды және жүйелерді 

анықтау. 

Толық энергетикалық аудитті өткізу бағдарламасын өткізу және 

келістіру. 

Энергетикалық аудитті өткізу туралы келісім шарттың мазмұнын, 

мерзімдерін және бағасын түзету (егер қажет болып жатса). 

Бастапқы ақпаратты жинаудың тиімділігі және аудитті өткізу 

нәтижелері көбінесе тексерілетін кәсіпорынның ақпараттық ашықтығы мен 

энергетикалық аудиторлардың жұмысының құпия шарттарында өткізілуі 

қазіргі нарық экономикасы жағдайында өте маңызды.  

3 кезең. Толық энергетикалық  ресурстар аудиті. 

Сатып алынатын энергетикалық ресурстарына тарифтер бойынша, 

тексеріліп отырған кәсіпорындағы, оның ішінде тұрғын-коммуналдық 

шаруашылығында, энергия ресурстардың өз құнынын құрылуы, жабдықтарды 

пайдалану режимдері мен базалық (алдынғы жыл) және ағымдағы 

жылдардағы тарату жүйелері бойынша қосымша құжаттық ақпарат. 

Энергетикалық аудиттің келістірілген бағдарламасына сәйкес 



объектілер мен пайдалану режимдерін қажетті аспаптық тексерілуін өткізу. 

Энергетикалық ресурстардың аудитінің көздеген мақсаты – энергетикалық 

ресурстардың, оның ішінде судың да, шығындарын қысқарту, сонымен қатар 

оларды өндіруге және тұтынуға кететін қаржы шығындарын да азайту.  

Өндіріс көлемімен бір динамикасында қарастырылатын әртүрлі 

жартылай фабрикаттар мен өнімдерді шығаруға кететін әртүрлі энергия 

ресурстарының шығындары туралы ақпарат негізінде энергия үнемдеу 

бойынша жүйелер мен технологиялардың энергия тұтынуының тұрақты 

құраушысын табу мақсатымен кәсіпорын, цехтар, технологиялық 

қондырғыларының өндірістің жүктелу дәрежесіне байланысты (өнімдерді 

шығару немес шикізатты өңдеу) энергия тұтыну режимдері талданады. 

Көрсетіп, қызмет көрсететін персоналды сұрастыру арқылы қолдағы 

техникалық құжаттардың (сынақтар хаттамалары, пайдалану туралы 

ережелер, паспортты сипаттамалар) негізінде кәсіпорынның жабдықтарының 

энергия генерациялау және энергия тұтыну жүйелерінің техникалық жағдайы 

мен пайдалану режимдерімен танысу өткізіледі.     

Энергетикалық аудит барысында өткізілетін егжей-тегжейлі аспапты 

тексерулер – өте күрделі еңбек және тек тексеру мезгіліндегі және әрдайым 

оған тән емес қысқа уақыт аралығын ғана сипаттайтын бастапқы ақпаратты 

жинап талдаудың әрдайым тиімді емес әдісі екенін ескеру керек. Бұл 

мәліметтерді жабдықтарды пайдалану барлық кезеңдеріне жатқыздыра 

алмаймыз. 

Аспапты тексерудің маңыздылығы мен қажеттілігін кемсітпей, 

жабдықтардың жұмыс істеу режимдерін, қоладынлатын энергия 

тасымалдаушылар және олардың жасалуын талдауға, пайдалану режимдерін 

реттеу әдістеріне, коммерциялық есеп аспаптарының көрсеткіштеріне көп 

көңіл бөлу керек екенін ерекше атап өту қажет. 

Энергетикалық аудит – бұл, бірінші кезекте, әртүрлі профильді 

кәсіпорындармен энергия ресурстарын қолдану және генерациялау 

тиімділігінің талдануы; кәсіпорындар мен тұрғындарды энергиямен 

қамтамасыздандыруға байланыты шығындарды азайту жағдайларын талдау. 

Мұндай тексеруді мәндерінде бірнеше дәрежеге дейін айырмашылықтары бар 

көрсеткіштердің өзгеруін бір масштабта талдауға мүмкіндік беретін 

өлшемдерсіз түрде жүргізуге кеңес беріледі. Салыстырмалы түрде алынатын 

графикалық мәліметтер кәсіпорын, жүйелер, қондырғылардың жұмысының 

динамикасын көпфакторлы талдау барысында үлкен ақпараттылық және 

көрнекілігіне  ие болады. 

Шетелде өткізілген энергетикалық тексерулер тәжірибесін салыстыру 

энергия үнемдеу резервтерінің негізгі бөлігі энергия тұтыну жүйелері мен 

қондырғыларында, энергияны генерациялау, тасымалдау және түрлендіру 

жүйелерінде екенін көрсетеді. 

Энергетикалық аудит нәтижесінде энергия және энергетикалық 

ресурстарды үнемдеу потенциалы еңгізуге кететін инвестицияларды өтеудің 

техника-экономикалық негіздемесімен ұсынылып жатқан іс-шараларды еңгізу 



арқылы қол жеткізілген экономикалық артықшылықтар анықталады. Бірінші 

кезектегі ең тиімді және тез арада өтелетін іс-шараларды ерекше бөле отырып 

тиімділігі және өз құнын өтеу мерзімдері бойынша ұйымдастырушылық және 

техникалық іс-шараларды бөлуімен энергия үнемдеуге арналған нақты 

бағдарлама өңделеді.    

Энергетикалық ресурстарды үнемдеу бағдарламасы және кәсіпорынның 

энергетикалық паспортымен бірге есеп беру дайындалады және тапсырыс 

берген кәсіпорны басшыларына тапсырылады. Есеп беру әртүрлі профильді 

мамандарға түсінікті, есептеулері көп емес, түсінікті тілмен жазылуы керек. 

Бірінші кезекте кәсіпорынның тиімділігін жоғарлату бойынша жауапты 

шешімдерді қабылдайтын кәсіпорын басшыларына арналады. 

Кәсіпорын қондырғыларының энергетикалық паспорты стандартты 

формада рәсімделеді. Энергетикалық  паспортқа тексеру нәтижесінде 

ұсынылған және келісілген энергия үнемдеу бағдарламасы еңгізіледі.  

Паспорт және есеп беру энергия үнемдеу бойынша жұмыстарды 

бақылайтын аймақтық әкімшілікпен немесе тұрғын-коммуналдық 

шаруашылық басшыларымен келісіледі. 

Энергетикалық ресурстарды үнемдеу бағдарламасын іске асыру туралы 

шешім тапсырыс берген ұйыммен қабылданады. 

4 кезең. Мониторинг.     

Кәсіпорында бөлімшелермен және жалпы кәсіпорынмен энергия 

реурстарын шығындау тиімділігін тұрақты түрде есептеу және талдау жүйесін 

ұйымдастыруында көмек көрсету.  

Жұмысты жалғастыру, энергия үнемдеу бойынша жүйенің перспективті 

бөліктерінің тереңдетіліп тексерілуі, энергия үнемдеу бойынша шараларды 

іске асыру бағдарламасын толықтыру, қол жеткізілген нәтижелерді зерттеу 

және талдау. 

Энергетикалық аудитті өткізуге арналған аспаптар.     

Энергетикалық тексерулерді өткізу барысында қолданылатын аспаптар 

істегі жабдықтарды тоқтатусыз өлшеулерді өткізуге мүмкіндік беруі керек, 

энергетикалық аудиторлардың тұрақты қадағалауын талап етпейтін ақпаратты 

жинап оны алдағы уақытта өңдеу үшін компьютерге жіберу мүмкіндігін 

қамтамасыз етулері керек. Қазіргі уақытта осы талаптарды қанағаттандыратын 

электронды өлшеуіш аспаптардың үлкен жиынтығы бар. Кез келген 

аудиторлық фирма аспаптардың қымбаттылығына байланысты (40-60 мың 

ш.б.) энергетикалық аудитті өткізуге арналған аспаптардың толық 

жиынтығымен қамтамасыз етіле алмайды. Кейбір аспаптарды басқа 

фирмалардан жалға алуға болады. 
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