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Кіріспе 

 

Нарықтық экономиканың дамуы ауылшаруашылық өндірісін үздіксіз 

электрмен жабдықтауға жоғары талап қояды. Электрмен жабдықтаудағы 

үзілістер ауыл шаруашылығына айтарлықтай материалдық зиян келтіреді 

және технологиялық процестердің барысына кедергі келтіреді. Қазақстанның 

ауыл шаруашылығы объектілерінде мұндай зардаптардың алдын алу өте 

күрделі міндет, өйткені олардың негізінен желілік резервтері жоқ және ірі елді 

мекендерден және бір-бірінен алыс қашықтықтарда орналасқан. Мәселе соңғы 

уақытта ауыл шаруашылығын авариялық (көктайғақ, дауыл желдері және т.б.) 

және жоспардан тыс (ескірген электр жабдықтарын жөндеу) ажырату жиілеп 

кетуімен күрделене түсуде. 

Электрмен жабдықтаудағы үзілістерден болатын зиянды азайтудың 

тиімді тәсілдерінің бірі дәстүрлі емес және дәстүрлі резервтік электр 

станцияларын (РЭҚ) қолдану болып табылады. 

Дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану орынды болып табылады, 

олардың ішінде Қазақстан үшін жел, күн және шағын су электр станциялары 

ерекше қызығушылық тудырады. Алайда, мұндай энергия көздері техникалық 

және экономикалық шешімдердің күрделілігіне байланысты әлі тиісті түрде 

таратылмаған. 

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы өндірісі объектілерін резервтік 

электрмен жабдықтау үшін (атап айтқанда, электрқозғалтқыш жүктемесі, 

дәнекерлеу және т. б.) дизельді электр станциялары (ДЭС), жылжымалы 

электр станциялары (ЖЭС) және трактор жетегіндегі электрлік генератор 

(ТЖЭГ) пайдаланылады 1,2,3. 

Ірі мал және құс шаруашылығы нысандарын электрмен жабдықтау 

үзілістері кезінде ДЭС және ЖЭС қолдану тиімділігі бірқатар әдеби көздерде 

дәлелденді  [2,3 және т.б.].    

Сонымен қатар, Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің едәуір 

бөлігі шағын және орта қуатты кәсіпорындарда өндіріледі, оларда ДЭС және 

ЖЭС қолдану әрдайым экономикалық жағынан тиімді бола бермейді. 

Сондықтан, осындай электр станцияларымен қатар, орындау оңай, сенімді, 

сақтауға ыңғайлы және кез келген ауылшаруашылық тракторларынан жұмыс 

істей алатын ТЖЭГ қолдану ұсынылады. 

Шағын және орта ауыл шаруашылығы объектілерінде резервтеудің 

есептік қуатын негіздеу үшін негізгі технологиялық процестердің электр 

жүктемесінің мәжбүрлі кестесін құру ұсынылды. Бұл аз қуатты РЭҚ таңдауға 

мүмкіндік береді және оларды қолданудың экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз етеді. 

Ауыл шаруашылығында кең таралған синхронды генераторлардың 

қоздыру жүйелері мен электр сұлбалары, сондай-ақ ДЭС, ЖЭС және ТЖЭГ 

монтаждау, жөндеу және пайдалану ерекшеліктері қарастырылады.  
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1 Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау сенімділігі 

 

1.1 Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша ауыл 

шаруашылығы объектілерін жіктеу 

 

Экономиканың барлық салаларында, соның ішінде ауыл 

шаруашылығында электр энергиясын тұтынушылардың сәтті жұмыс істеуі 

көбінесе электрмен жабдықтаудың сенімділігімен анықталады. 

Электрмен жабдықтаудың сенімділігі - электр жүйесінің кез келген 

уақытта оған қосылған тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету 

қабілеті, өйткені электр энергиясын жеткізудегі үзілістер шаруашылықтарға 

айтарлықтай материалдық зиян келтіреді және өндірісті бұзады. 

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз етуге қатысты 

электр қабылдағыштар мынадай үш санатқа бөлінеді [1]:  

I санаттағы электр қабылдағыштар - электрмен жабдықтаудың үзілуі 

мыналарға әкелуі мүмкін электр қабылдағыштар: адамдардың өміріне қауіп 

төндіреді, кәсіпорындардың экономикасына айтарлықтай зиян келтіреді, 

қымбат негізгі жабдықтардың зақымдануы, өнімнің жаппай бұзылуы, Күрделі 

технологиялық процестің бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың ерекше 

маңызды элементтерінің жұмысының бұзылуы. 

I санаттағы электр қабылдағыштардың құрамынан электр 

қабылдағыштардың ерекше тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмысы 

адамдардың өміріне, жарылыстарға, өрттерге және қымбат тұратын негізгі 

жабдықтың зақымдалуына жол бермеу мақсатында өндірісті авариясыз 

тоқтату үшін қажет [1]. 

I санатқа жататын өндірістік ауылшаруашылық тұтынушылары ірі мал 

фермалары мен өнеркәсіптік негізде өнім өндіретін кешендер, құс 

фабрикалары, инкубаторлар, бройлерлер өсіруге арналған үй-жайлар, жұмыс 

кезінде электр жылытуы бар аналық шошқалар болып табылады [2,3]. 

І санаттағы тұтынушыларға [2]: 400 және одан да көп сиыры бар сүт 

өндіретін, 12 мың және одан да көп шошқаларды, 10 мың бас және одан да 

көп ірі қара малды өсіретін және бордақылайтын фермалар мен кешендер; 20 

мың мал және одан да көп орны бар ірі қара малды бордақылайтын, 600 және 

одан да көп бас етті тұқымды сиырларды бордақылайтын ашық алаңдар, 

сондай-ақ тауықтардың (25 мың бас және одан, мекиен тауықтар (100 мың бас 

және одан көп), ет балапандары (1 млн. бас және одан да көп).  

Мал шаруашылығы фермаларында және сүт өндіру жөніндегі 

кешендерде I санатқа электр қабылдағыштар: сауу, салқындату, жинау, сүтті 

бастапқы өңдеу және қайта өңдеу, жемшөп дайындау және тарату, сумен 

жабдықтау, микроклимат, кезекші жарықтандыру жүйелері жатады. 

Ірі қара мал мен шошқаларды өсіру және бордақылау кәсіпорындарында 

мұндай электр қабылдағыштар жем дайындау және тарату желілері, 

микроклимат қондырғылары, кезекші жарықтандыру болып табылады [2,3]. 
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Құс фабрикаларында, жоғарыда айтылғандардан басқа, бұл санатқа 

құстарды суару қондырғыларының электр қабылдағыштары, жас 

жануарларды жергілікті жылыту, жұмыртқаны инкубациялау, жұмыртқаларды 

жинау, қабылдау және өңдеу кіреді. 

I санаттағы электр қабылдағыштар екі тәуелсіз өзара резервтейтін қуат 

көздерінен электр энергиясымен қамтамасыз етілуі тиіс. Екінші тәуелсіз 

қоректендіру көзі ретінде энергия жүйесінің электр желілері (желілік 

резервтеу), жергілікті электр станциялары немесе арнайы резервтік электр 

станциялары пайдаланылуы мүмкін [1].  

Екі тәуелсіз қуат көзі ретінде электр берудің бір екі тізбекті әуе 

желісінің екі тізбегі бойынша қоректенетін екі секцияны немесе шик жүйесін; 

шиналарында қысқа тұйықталу кезінде шиналардың барлық секциялары 

жоғалуы мүмкін жабық тарату құрылғысының шиналар секцияларын 

пайдалануға болмайды. Егер электрмен жабдықтауды резервтеу 

технологиялық процестің қажетті үздіксіздігін қамтамасыз ете алмаса немесе 

электрмен жабдықтауды резервтеу экономикалық тұрғыдан мүмкін болмаса, 

технологиялық резервтеу жүзеге асырылуы тиіс [2]. 

Электрмен жабдықтау көздерінің бірінен электрмен жабдықтау 

бұзылған кезде I санаттағы электр қабылдағыштарды электрмен 

жабдықтаудағы үзіліске қоректендіруді автоматты қалпына келтіру уақытына 

ғана жол берілуі мүмкін. Автоматты емес енгізу кезінде резервтік қорек 

негізгі электрмен жабдықтау көзін ажыратқаннан кейін 30 минуттан 

кешіктірілмей қамтамасыз етілуі тиіс [3]. 

Сенімділіктің II санатындағы электр қабылдағыштарға 

ауылшаруашылық өндірісінің көптеген жауапты тұтынушылары кіреді [2,3]: 

сүт фермалары, шошқа фермалары, әртүрлі құс фермалары, оларды I санатқа 

жатқызу үшін талап етілгеннен аз; электр жылытуы бар ауданы 2500 м
2
 

жылыжайлар мен жылыжайлар; электромеханикалық дайындау және тарату 

үшін жем дайындау цехтары; өнімділігі тәулігіне 25 тонна болатын құрама 

жем зауыттары; жұмыс кезінде үздіксіз өндірістік процесі бар 

ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындары, суару және басқа да 

мақсаттағы электр жетегі бар сорғы қондырғылары. II санаттағы электр 

қабылдағыштарға сондай-ақ биіктігі бес қабаттан асатын ғимараттар, 

әкімшілік және қоғамдық ғимараттар, балалар және емдеу мекемелері мен оқу 

орындары жатады. 

II санаттағы электр қабылдағыштарды электрмен жабдықтауды екі 

тәуелсіз қоректендіру көзінен қамтамасыз ету ұсынылады; оларды электрмен 

жабдықтаудың үзілуін кезекші персоналдың немесе көшпелі жедел 

бригаданың іс-қимылымен резервтік қоректендіруді қосу үшін қажетті 

уақытқа рұқсат етіледі. II санаттағы электр қабылдағыштарды бір ӘЖ-ден, 

оның ішінде егер осы желіге 1 тәуліктен аспайтын уақыт ішінде авариялық 

жөндеу жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етілсе, кәбілдік ендірмемен 

қоректендіруге жол беріледі. Бұл желінің кабельдік кірістері екі кабельмен 

орындалуы керек. Сондай-ақ бір жалпы аппаратқа қосылған кемінде екі 
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кәбілден тұратын бір кәбіл желісі бойынша қоректендіруге жол беріледі. 

Трансформаторлардың орталықтандырылған резерві және зақымдалған 

трансформаторды ауыстыру мүмкіндігі болған кезде 1 тәуліктен аспайтын 

уақыт ішінде бір трансформатордан II санаттағы электр қабылдағыштарды 

қоректендіруге жол беріледі [1]. 

Өндірістік мақсаттағы ауыл шаруашылығы тұтынушылары үшін 

нормалар электрмен жабдықтаудың бір үзілісінің ұзақтығын, сондай-ақ 

жөндеу, профилактикалық сынақтар және басқа да жұмыстар үшін қажетті 

авариялық ғана емес, жоспарлы ажыратуларды да ескере отырып, жыл 

ішіндегі барлық үзілістердің жалпы ұзақтығын шектейді. Атап айтқанда, 

жоспарлы ажыратулардың ұзақтығы 3,5 сағаттан аспауы тиіс, бұл ретте 

жоспарлы ажыратуларға электрлендірілген сауу қондырғыларының жұмыс 

сағаттарында жол берілмейді. Тәулік ішінде қайта жоспарлы ажыратуға 2 

сағаттан кейін жол беріледі [2]. 

III санаттағы электр қабылдағыштар - I және II санаттарға жатпайтын 

электр қабылдағыштар мен тұтынушылар топтары. III санаттағы электр 

қабылдағыштар мен тұтынушылар үшін резервтік қоректендіру көздері 

көзделмейді, олар үшін электрмен жабдықтау жүйесінің зақымдалған 

элементін жөндеу немесе ауыстыру үшін қажетті уақытқа Электрмен 

жабдықтаудың үзілістеріне жол беріледі, бірақ 1 тәуліктен аспайды [2]. 

Ауылдық жерлердегі барлық санаттағы тұтынушыларды электрмен 

жабдықтау жалпы тарату желілері бойынша жүзеге асырылады. Нормалар 

бойынша қуат көздерін автоматты түрде ауыстырып қосатын екі тәуелсіз 

талап ететін I санаттағы тұтынушылар салыстырмалы түрде аз, ал II санаттағы 

тұтынушылар айтарлықтай сан болып табылады. Сондықтан тұтынушыларды 

электрмен жабдықтау сенімділігінің санатына жатқызған кезде әрбір нақты 

жағдайда технологиялық процестерге және электрмен жабдықтаудың 

үзілістерінен болатын залалға және осы жағдайда талап етілетін сенімділікті 

қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне талдау жүргізу қажет [1]. 

Электр энергиясын тұтынушылар мен ток қабылдағыштарды электрмен 

жабдықтаудың жоғары сенімділігін қамтамасыз ету колхоздар мен 

совхоздардың электр қызметтері персоналының, сондай-ақ РЭҚ 

персоналының алдында тұрған негізгі және жалпы міндет болып табылады. 

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру үшін әртүрлі 

құралдарды қолдануға болады. Бұл, бір жағынан, электрмен жабдықтаудағы 

үзілістердің залалын азайту арқылы экономикалық тиімділікті қамтамасыз 

етеді, екінші жағынан, қаражаттың өздері үшін қосымша шығындар қажет. 

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру 

құралдары мен шаралары екі топқа бөлінеді - ұйымдастырушылық-

техникалық және техникалық. 

Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларға мыналар жатады [2]:  

1. Пайдалану персоналының еңбек және өндірістік тәртібіне қойылатын 

талаптарды арттыру, сондай-ақ олардың біліктілігін арттыру. 
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2. Ағымдағы және күрделі жөндеулер мен профилактикалық 

сынақтарды оларды жетілдіру негізінде ұтымды ұйымдастыру, жөндеу 

жұмыстарын механикаландыру, кернеудегі әуе желілерінің (ӘЖ) элементтерін 

жөндеу. 

3. Зақымдарды іздеуді және жоюды ұтымды ұйымдастыру, арнайы 

әдістер мен техникалық құралдарды қолдана отырып, зақымдарды іздеуді 

жетілдіру; қажетті автокөліктерді қолдану; диспетчерлеу, телемеханизация, 

ұялы байланыс және т.б.; ӘЖ қалпына келтіру жұмыстарын 

механикаландыру. 

4. Материалдар мен жабдықтардың авариялық қорларын қамтамасыз 

ету. Бұл қорлардың оңтайлы көлеміне ұмтылу керек, өйткені олардың артық 

болуы инвестициялардың жоғалуымен байланысты, ал жетіспеушілік қалпына 

келтіру жұмыстарының ұзақ мерзіміне әкелуі мүмкін. 

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру жөніндегі техникалық 

құралдар мен іс-шараларға мыналар жатады [2]: 

1. Желілердің жекелеген элементтерінің (тіректердің, сымдардың, 

оқшаулағыштардың, әртүрлі желілік және қосалқы станция жабдықтарының) 

сенімділігін арттыру. 

2. Электр желілерінің әсер ету радиусын қысқарту, негізінен, электр 

берудің әуе желілерінің ұзындығын азайту есебінен. ӘЖ - ауыл 

шаруашылығын электрмен жабдықтау жүйесінің ең зақымдалған элементтері 

болып табылады. ӘЖ зақымдану саны-сызық ұзындығының ұлғаюына 

пропорционалды. 

Ауылдық жерлерде трансформаторлық қосалқы станцияларды 

ірілендіру және кернеуі 10 кВ ӘЖ үшін барлық жерде 15 км-ге дейін, ал 

кейіннен шамамен 7 км-ге дейін төмендетілуі тиіс электр желілерінің әрекет 

ету радиусын қысқарту орынды. 

3. Техникалық-экономикалық салыстыруларды ескере отырып, 

кабельдік желілерді қолдану. Кабельдік желілер ауаға қарағанда қысқа, 

өйткені оларды ауыспалы егіс алқаптарының бойымен төсеу қажет емес, бірақ 

оларды ең қысқа қашықтықта жүргізуге болады. Кабель желілерінің басты 

артықшылығы - көктайғақтан, қатты желден және атмосфералық кернеуден 

болатын зақымдарды болдырмау есебінен пайдаланудағы жоғары сенімділік. 

Кернеуі 0,38 кВ ӘЖ-де оқшауланған сымдарды кеңінен қолдану маңызды. 

4. Желілік және жергілікті брондау. Ауылдық тұтынушылар, әсіресе 

Қазақстан, бір жақты (радиалды) тамақтанады, өйткені олардың кең аумақ 

бойынша бытыраңқылығы. Демек, ауыл шаруашылығын электрмен 

жабдықтау сенімділігі жабық режимге қарағанда әлдеқайда төмен, яғни 

тұтынушылардың екі жақты қоректенуімен. Желілік резервтеуді дамыту 

айтарлықтай күрделі шығындарды талап етеді, ал көктайғақ-жел жүктемесі 

жоғары аудандарда барлық ӘЖ зақымдалуы және энергия беруді тоқтатуы 

мүмкін. Сондықтан Қазақстанның көптеген аудандарында резервтік электр 

станциясы (жергілікті резервтеу) неғұрлым тәуелсіз көз болып табылады. 

Апат кезінде ауыл шаруашылығының ең жауапты тұтынушыларын 
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тамақтандыру үшін көбінесе резервтік ретінде аз қуатты дизельді электр 

станциялары қолданылады, оларды қолдану едәуір кеңейтілуі керек [2]. 

5. Ауылдық электр желілерін автоматтандыру, оның ішінде релелік 

қорғанысты жетілдіру, автоматты қайта қосуды (АҚҚ), резервті автоматты 

қосуды (РАҚ), автоматты секциялауды, зақымдануларды іздеуді 

автоматтандыру құрылғыларын пайдалану, қалыптан тыс және авариялық 

режимдерді мониторингтеу мен бақылаудың қашықтықтан жүйелерін дамыту. 

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру құралы ретінде желілерді 

автоматтандыру кезінде жұмыс істеп тұрған желілерде оларды күрделі қайта 

құрусыз пайдаланудың кең мүмкіндіктері бар салыстырмалы түрде аз 

шығындар қажет. Автоматтандыру - электрмен жабдықтау сенімділігін 

арттырудың негізгі және неғұрлым тиімді құралдарының бірі [2]. 

Электрмен жабдықтау сенімділігін арттырудың максималды әсерін 

әртүрлі шаралар мен құралдарды кешенді пайдалану арқылы алуға болады. 

Олардың оңтайлы комбинациясы нақты шарттармен анықталады. Олар 

ауылшаруашылық тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігін 

арттырудың тұтас кешенді бағдарламасын әзірлеуде, оған әртүрлі жағдайларға 

арналған оңтайлы құралдар жиынтығы бойынша ұсыныстар кіреді. 

 

1.2 Ауыл тұтынушыларын электрмен жабдықтаудағы үзілістер 

және олардың негізгі себептері 

 

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтаудағы үзілістер (авариялар, 

жоспарлы немесе жоспардан тыс ажыратулар салдарынан) елеулі 

материалдық залал тудырады, ол ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекшелігіне 

байланысты тікелей залалдан (технологиялық процестердің бұзылуы, өнімнің 

бүлінуі және т.б.) және одан әрі болатын зардаптардан болатын залалдан (сауу 

режимінің бұзылуынан сүт шығынының одан әрі төмендеуі, сиырларда 

маститтің пайда болуы және т. б.) құралады. 

Электрмен жабдықтаудағы үзілістің ұзақтығы жергілікті жердің 

климаттық жағдайына, жөндеу қызметін ұйымдастыруға, қызмет көрсетуші 

персоналдың біліктілігіне және т. б. байланысты болады. [4]: 

 

                                tв = tап + tпл + tар+ tвн ,                                                                    (1.1) 

 

мұнда tап  - апаттық-жөндеу персоналын ұйымдастыруға арналған уақыт; 

          tпл- зиянды іздеу және локализациялау уақыты; 

          tар - апаттық жөндеу уақыты; 

         tвн – жүктемеге кернеуді қосу уақыты. 

 

Көптеген әдеби көздер желілердің жеке элементтерінің сенімділігін 

талдау мәселелеріне арналған. Талдау кезінде жұмыстардың әрқайсысында ең 

көп зақымдалған элементтер бөлінеді, зақымданудың сипаты, орны мен 

уақыты, ауа-райына тәуелділігі талданады, сенімділіктің нақты сипаттамалары 
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анықталады, ауыл шаруашылығы тұтынушыларын электрмен жабдықтаудағы 

сенімділікті арттыру және үзілістерді азайту бойынша шаралар белгіленеді. 

Ең алдымен, ауылшаруашылық тұтынушысына айтарлықтай зиян 

келтіретін төтенше жағдайларды қарастыру қажет. Қалыпты ауа-райы 

жағдайында және климаттық ауытқулар кезінде электрмен жабдықтау 

жүйесіндегі үзілістер арасындағы қатынасты қарастырыңыз. 

Ауылдық ӘЖ электр желілерінің ең аз сенімді элементі болып 

табылады, өйткені электр желілеріндегі барлық зақымданулардың 80% - ы 

олардың үлесіне тиесілі (үстіңгі және басқа да оқшаулаудың бұзылуы, қар мен 

аяздың жиналуы, жел мен көктайғақтың бірлескен жүктемелері және т.б.). Ең 

ауыр, оның салдары-бұл көптеген тұтынушылардың ұзақ уақыт бойы 

ажыратылуымен жаппай аварияларға әкелетін мұз бен желдің әсері [4]. 

Статистикалық көрсеткіштерді талдау негізінде 1.1-суретте ӘЖ-нің 

технологиялық бұзылуларға ең бейім құрылымдық элементі сым болып 

табылатыны көрсетілген. 

 
1.1 сурет – Авариялар мен зақымдануларды 

ӘЖ құрылымдық элементтері 

 

1.2 суретте ӘЖ-ге әсер етудің ең теріс факторы табиғи әсерлер (жел, 

найзағай, жаңбыр, қар жаууы, жоғары температура, жоғары ылғалдылық және 

т. б.) және бөгде адамдар мен ұйымдардың әсері (кранмен жабу, рұқсат 

етілмеген ағаш кесу, нобайлар, ӘЖ қорғау аймақтарында от жағу және т.б.) 

болып табылатыны көрсетілген. 
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1.2 сурет - ӘЖ сымдарында және найзағайдан қорғау тростарында 

бұзушылықтардың ілеспе жағдайларын бөлу 

 

Ауылдық электр желісі сенімділігінің маңызды көрсеткіштері бір 

ажыратуды қалпына келтірудің орташа ұзақтығы мен орташа уақыты болып 

табылады, олардың жекелеген көрсеткіштері тиісінше 1.1 - кестеде және 1.2 - 

кестеде келтірілген. 

 

          1.1 кесте - Ауылдық электр желілері сенімділігінің көрсеткіштері [4] 

Кернеу, кВ Ажырату Жылына 100 км-ге меншікті 

зақымдану саны пайызбен 

10 

35 

110 

2479 

179 

106 

89,7 

6,5 

3,8 

14,20 

8,07 

5,18 

 

1.2 кесте - Электр желілерін қалпына келтірудің орташа уақыты [4] 

Кернеу, кВ Қалыпты 

жағдайдағы 

авариялар 

Климаттық 

ауытқулар 

кезіндегі авариялар 

Жоспарлы 

ажырату 

10 

35 

110 

2,8 

3,12 

2,26 

3,46 

3,94 

2,18 

3,41 

5,48 

4,47 

 

Ауылдық электр желілерінде электрмен жабдықтаудағы үзілістердің 

жалпы ұзақтығы жылына орта есеппен 150-200 сағатқа жетеді [2]. 

Ауылдық электр желісінің ажыратылу ұзақтығына әсер ететін 

себептерді [2]: техникалық, ұйымдастырушылық және ауа-райына 

байланысты деп бөлуге болады. 
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Техникалық себептерге электр желісінің зақымдалған элементінің өзі 

және зақымдану сипатына байланысты оның жөндеу жұмыстарының мөлшері 

жатады. 

Ұйымдастыру себептеріне: зақымданған жерді іздеу, авариялық 

бригаданы ұйымдастыру және оны зақымданған жерге жеткізу, байланыстың 

және барлық жерде жүретін көліктің, құралдың және т. б. болуы жатады. 

Ауа-райы жағдайларына байланысты себептерге жолдардың көктемгі - 

күзгі және қысқы кезеңдегі қанағаттанғысыз жай-күйін де жатқызған жөн 

(Климаттық аномалиялар кезінде қалыпты режимді қалпына келтіру уақыты 

қалыпты метео жағдайларға қарағанда жоғары).  

 

1.3 Электрмен жабдықтаудағы үзілістерден ауыл шаруашылығына 

келтірілген залал 

 

Электр энергиясын ауылшаруашылық өндірісінің барлық процестеріне 

енгізу, электрмен жабдықтаудың сенімділігіне мүлдем жаңа талаптар қояды. 

Электр қуатын өшіру, мысалы, мал шаруашылығы кешенінде немесе құс 

фабрикасында, орны толмас шығындарға әкеледі. 5-10 мың бас сиыр, 50-100 

мың бас шошқа, 100-200 мың бас құс фермалары бар. 

Электрмен жабдықтау сенімділігінің артуы қосымша шығындармен 

байланысты, бірақ электр энергиясының үзілістерінен болатын залалдың 

төмендеуіне әкеледі. Шығын, өз кезегінде, электрмен жабдықтаудағы 

үзілістердің саны мен ұзақтығына байланысты бағаланады. 

Қазіргі уақытта шаруашылықтарда зиянды есепке алу дұрыс 

жүргізілмейді, дегенмен қоршаған орта жағдайларының бұзылуы жануарда 

стресс деп аталады. Жағымсыз сыртқы әсерлерге мыналар жатады: сауу 

процесінің бұзылуы, микроклимат параметрлерінің ауытқуы (температура, 

ылғалдылық, желдің жылдамдығы, ауа құрамы), диетаның өзгеруі, аштық, 

шөлдеу, суық су, вакцинация, тасымалдау және басқалар. Стресс 

жануарлардың өнімділігіне де, денсаулығына да әсер етеді. Стрестің әсері 

әрдайым айқын бола бермейді және айқын жеке сипатқа ие. Денеге стрестің 

әсер ету дәрежесі тұқымға, жасына, жынысына, өнімділігіне және т.б. 

байланысты. 

Ауылшаруашылық тұтынушылары үшін электрмен жабдықтаудың 

үзілістерінен болатын зиянды анықтау техникалық, технологиялық және тіпті 

биологиялық сипаттағы көптеген белгісіз факторларға байланысты қиын 

міндет болып табылады. Көбінесе бұл залал әр экономиканың нақты 

жағдайларына байланысты болады.  

Жеңілдетілген түрде зиянды формула бойынша анықтауға болады [6]: 

 

                                             У  =  уо· Wп.э.,                                           (1.1) 

 

немесе: 

                                              У  =  уо· Тп. ,                                              (1.2) 
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мұнда у0 - тұтынушыларға 1 кВт·сағ электр энергиясын толық 

жібермеуден келтірілген үлестік залал(теңге/кВт·сағ); 

            Wп.э. - электрмен жабдықтау үзілісі уақытында толық 

жіберілмеген электр энергиясының саны (кВт·ч); 

            Тп – электрмен жабдықтаудағы үзілістің ұзақтығы, сағ. 

 

Жеке әдеби көздерде, негізінен, нақты шығындардың жалпыланған 

сандық мәні келтірілген. Нақты залал бойынша толық материалдарды 

Бүкілодақтық ауыл шаруашылығын электрлендіру ғылыми-зерттеу 

институтының (ЖЭКХ, Мәскеу) ғылыми еңбектерінен табуға болады. 

1.3 кестеде электрмен жабдықтаудағы үзілістерден (1991 жылғы 

деректер бойынша) әртүрлі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы орташа 

үлестік залал бойынша ЖЭКҚ-ның кейбір деректері келтірілген. 

   

1.3 кесте - Әртүрлі кәсіпорындар үшін электрмен жабдықтаудағы 

үзілістердің орташа меншікті шығыны (1991 ж.) [6].      

Кәсіпорын 1 руб  

 1 кВт сағақа 

1 руб. бір бас үшін 

(немесе 1 м
2
) 1 сағат 

үзіліс үшін 

Сүт бағытындағы кешендер мен 

фермалар 

1,8 0,38 

Ірі қара малды өсіру және 

бордақылау фермалары 

3,1 0,12 

Шошқа өсіретін: 

- кешендер 

- фермалар 

 

29 

3,9 

 

1,25 

0,09 

Құс фабрикалары: 

- 100 мың және одан да көп 

мекиен тауыққа арналған 

жұмыртқа бағыты; 

- 1 млн бойлерге және одан да 

көп ет бағытындағы 

 

106 

 

18,1 

 

1,3 

 

0,03 

Құс фермалары: 

- жұмыртқа өндіру бойынша; 

- ет бағытында; 

 

5,7 

4,4 

 

0,03 

0,005 

Көктемгі жылыжайлар, 

жылыжайлар 

1,7 0,037 

Қысқы жылыжайлар 21,3 0,37 

 

Мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы кешендерін пайдалану 

процесінде электрмен жабдықтауда және жануарлардың кетуіне және олардың 

өнімділігінің төмендеуіне алып келмейтін жекелеген технологиялық 
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процестерді қамтамасыз ету жүйесінде рұқсат етілген шекті үзілістер 

ескерілуі керек. 

Қолданыстағы әдеби көздерде ұстау режимінің жекелеген 

компоненттерінің жануарлардың өнімділігіне әсері анықталған. Алайда, осы 

зерттеулердің нәтижелерін қолдана отырып, мазмұн режимінің бірнеше 

компоненттерін бір уақытта өзгерту кезінде өнімділіктің жиынтық өзгеруін 

анықтау мүмкін емес. Ауылшаруашылық кәсіпорнына технологияны бұзудан 

келтірілген залалды анықтау кезінде өнімділікті өзгертуден басқа, 

кәсіпорынның қалыптан тыс жұмысын және осы бұзушылықтардың салдарын 

жоюға бағытталған басқа да іс-шараларды, сондай-ақ олардың залал 

мөлшеріне бірлескен әсерін ескеру қажет [6,7]. 

Бірқатар әдеби дереккөздерде 1.4-кестеде келтірілген негізгі 

технологиялық процестерді электрмен жабдықтауда рұқсат етілген 

максималды үзілістер ұсынылады. 

 

1.4 кесте - Электрмен жабдықтаудағы максималды рұқсат етілген 

үзілістер [6]      

 

Жануарлардың 

түрлері 

Үзілістердің ұзақтығы, сағатпен 

азықтан-

дыру 

 

 

суару 

 

сауу 

 

желдету 

 

көңді 

жинау 

Сүт сиырлары 4 6 2 2 24 

Бордақылаудағы ірі 

қара мал 

12 3 - 2 24 

Шошқа төлі 24 12 - 1 24 

Бордақылаудағы 

шошқалар 

24 12 - 0,5-1 24 

Құс 5 1 - 0,5 24 

 

Осылайша, жануарларды ұстаудың оңтайлы режимдерін анықтау үшін, 

әсіресе өндірістік процестерді кешенді электромеханизациялау және 

автоматтандыру кезінде, шығын функциясы және ауылшаруашылық 

кәсіпорнының қалыпты жұмысының бұзылу уақыты түрінде компоненттер 

сомасының және әрқайсысының залал мөлшеріне әсерін білу қажет. Мұндай 

тәуелділікті электрмен жабдықтаудағы үзілістерге байланысты 

ауылшаруашылық өндірісіне келтірілген залал туралы статистикалық 

деректерді көп факторлы талдау нәтижесінде алуға болады. 
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2 Ауыл шаруашылығы объектілерін дербес резервтік электрмен 

жабдықтау 

 

2.1 Ауыл шаруашылығы объектілерін электрмен жабдықтауды 

резервтеудің негізгі құралдары 

 

Ауылшаруашылық нысандарын электрмен жабдықтаудың сенімділігін 

арттыру үшін негізінен желіні резервтеудің әртүрлі әдістері қолданылады. 

Алайда, ол әрдайым үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ете 

бермейді, атап айтқанда қолайсыз ауа-райында (мұз, дауыл желдері және т.б.). 

Сондықтан, желілік резервтеумен қатар дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия 

көздерін пайдалануға болатын резервтік автономды энергия көздерін қолдану 

тиімді болып табылады [2,8]. 

Ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының дәстүрлі көздерінен 

дизельді электр агрегаттары мен электр станциялары кең таралған, дәстүрлі 

емес электр станциялары арасында күн, жел, геотермалдық электр 

қондырғылары және шағын су электр станциялары белгілі бір қызығушылық 

тудырады. Алайда, дәстүрлі емес электр энергиясы көздері қарастырылып 

отырған энергия түрлерін шоғырландыру мен түрлендірудің экономикалық 

тиімді технологиялық құралдарын табу қиындықтарына байланысты ауыл 

шаруашылығында таралмады. Сонымен қатар, қолданыстағы дәстүрлі емес 

көздердің салыстырмалы түрде аз қуаты оларды орталықтандырылған 

электрмен жабдықтауды өшірген кезде негізгі автономды қуат көзі ретінде 

пайдалануға мүмкіндік бермейді [8]. 

Қазіргі уақытта электр энергиясының негізгі автономды көздері ретінде 

ДЭС қолдану ұсынылады, оның қуатын таңдау кезінде орталықтандырылған 

электрмен жабдықтаудағы үзілістерден келетін шығынмен резервтік 

электрмен қамтамасыз етуге арналған шығындарды салыстыру жүргізіледі. 

Резервтік ЖЭС қуатын таңдауға ұқсас тәсіл электрмен жабдықтаудағы 

үзілістерден болатын зиянның мөлшерін анықтауға жоғары талаптар қояды. 

Шығындарды анықтау бойынша негізделген ұсыныстардың болмауы 

автономды көздің қуатын едәуір арттыруға, демек, резервтік электрмен 

жабдықтау шығындарының артуына әкеледі. 

Резервтік ЖЭС орнату шығындарын азайтудың тиімді әдістерінің бірі-

электр станциялары мен дәстүрлі емес электр көздерін бөлісу. Бұл жағдайда 

резервтік ДЭС орталықтандырылған электрмен жабдықтаудағы үзіліс кезінде 

энергия үнемдейтін құралдар мен технологиялармен алмастыруға болмайтын 

электр қабылдағыштарды ғана электр энергиясының қажетті мөлшерімен 

қамтамасыз етеді. 

Резервтік ДЭС-тің қажетті қуатын үзіліс кезінде электр энергиясының 

дәстүрлі емес көздерін және жергілікті отынды (көмір, шымтезек, отын және 

т.б.) орталықтандырылған электрмен жабдықтауды пайдалануды ескере 

отырып таңдаған жөн. 
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ДЭС қуатын оңтайландыру үшін ауыл шаруашылығы өндірісі 

объектісінің электр қабылдағыштарын олардың техникалық параметрлері мен 

технологиялық ерекшеліктерін ескере отырып топтастыру ұсынылады. 

Сонымен, физика-химиялық сипаттамаларға сәйкес электр қабылдағыштарды, 

мысалы, мал фермаларын үш топқа бөлуге болады: электр жетегі, электр 

жылыту қондырғылары (су жылытқыштар, электр калориферлері және т.б.) 

және электр жарықтандыру қондырғылары (технологиялық, жұмыс және 

кезекші жарықтандыру) [8]. 

Осы топтардың әрқайсысы өзінің техникалық және технологиялық 

ерекшеліктерімен сипатталады, олардың талдауы оларды автономды электр 

көздерінің әртүрлі түрлерінен электрмен қамтамасыз етудің ұтымды әдісін 

ұсынуға мүмкіндік береді. 

Мал шаруашылығы фермаларының технологиялық жабдықтарының 

электр жетегінде конструкциясы жағынан қарапайым және пайдалануда 

салыстырмалы түрде сенімді қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды 

электр қозғалтқыштары қолданылады. Алайда, мұндай электр 

қозғалтқыштарын іске қосқан кезде айтарлықтай бастапқы токтар пайда 

болады, бұл генератордың қысқыштарындағы кернеудің айтарлықтай 

төмендеуіне әкеледі. Арнайы шаралар қолданбай, қысқыштардағы кернеу 

қосылған электр қабылдағыштардың тұрақты жұмысы мүмкін болмайтын 

мәндерге дейін төмендеуі мүмкін, ал қосылған электр қозғалтқыштары тым 

баяу немесе мүлдем қозғалмайды. Осыдан генератордың қуатына және 

автономды электр көздерін реттегіштерге қандай қатаң талаптар қойылатыны 

айқын болады. Сондықтан электр қозғалтқыштарын автономды электрмен 

жабдықтаудың жалғыз тиімді құралы ДЭС болып табылады [8]. 

Электр жылу қондырғыларының жұмыс режимі жеткілікті ұзақ және 

электр энергиясының көп мөлшерін қажет етеді. Сондықтан технологиялық 

қажеттіліктер мен өндірістік үй-жайларды жылыту үшін суды жылытуды 

отынның жергілікті түрлерін, яғни көмір, шымтезек, Отын және т.б. қолдана 

отырып жүргізген жөн. 

Орталықтандырылған электрмен жабдықтаудағы үзіліс кезінде 

технологиялық жарықтандыру және жануарларды сәулелендіру 

қондырғыларын электрмен қамтамасыз ету үшін ДЭС қолданудың қажеті жоқ, 

өйткені мұндай электр қабылдағыштардың жұмыс режимдерінің бұзылуы 

жануарлардың ағзасына және олардың өнімділігіне айтарлықтай әсер етпейді. 

Ферма персоналының Технологиялық жабдыққа қауіпсіз қызмет көрсету 

жағдайларын қамтамасыз ету үшін электрлік емес жарық көздерін (керосин 

лампалары, шамдар және т.б.) немесе автономды көз жұмыс істеген кезде ғана 

қосылуы тиіс кезекші жарықтандыруды пайдалану жеткілікті [8]. 

Осылайша, мал фермаларының электр қабылдағыштарын физика-

техникалық сипаттамалары бойынша топтастыру әртүрлі автономды электр 

көздерінен Электрмен жабдықтаудың тиімді әдістерін оңай анықтауға 

мүмкіндік береді. 
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[8] автономды энергия көздерінің қолда бар түрлерін жан-жақты 

пайдалануды ескеретін орталықтандырылған электрмен жабдықтаудағы үзіліс 

кезінде мал фермаларының электр қабылдағыштарын ұтымды электрмен 

қамтамасыз етудің бірқатар әдістері ұсынылады. Жеке ұсыныстар 2.1-кестеде 

келтірілген. Бұл жағдайда ауылшаруашылық механизмдерінің электр жетегі 

электр қозғалтқыштарына (қуаты аз желдеткіштер, сепараторлар, 

пастеризаторлар, сүт сорғылары және т. б.) бөлінеді. 

 

2.1 кесте - Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтауды дербес 

резервтеудің ұсынылатын тәсілдері [8] 

Электр 

қабылдағыштар тобы 

Энергетикалық ресурстардың түрі 

Электр энергиясының автономды 

көздері 

Жергілікті 

отын 

Дизель Күн  Жел 

Электр жетегі: 

- электр 

қозғалтқыштары; 

- шағын электр 

қозғалтқыштары. 

Электр жылу 

қондырғылары 

Электр 

жарықтандырғыш 

қондырғылар: 

технологиялық 

жұмысшылар 

кезекшілер 
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Ескерту: ++ ең тиімді; + орынды;- тиімсіз. 

 

2.1 кестеден автономды электрмен жабдықтаудың тиімділігі негізінен 

мал фермаларының белгіленген қуатының 50-60% - ын құрайтын электр 

қозғалтқыштарын электрмен қамтамасыз ету үшін резервтік ДЭС қуатын 

дұрыс таңдауға байланысты болады. Бұл мәселені сәтті шешу 

орталықтандырылған электрмен жабдықтаудағы үзіліс кезінде электр 

энергиясымен қамтамасыз етілетін технологиялық процестердің негізделген 

бөлінуіне байланысты. Мұндай технологиялық процестерді анықтау үшін 

оларды жіктеуді жүргізу және ЖЭС-тен электрмен жабдықтау тәртібін 

анықтау мақсатсыз. Бұл ретте барлық технологиялық процестер олардың 

жұмысындағы рұқсат етілген үзілістерді ескере отырып, үш топқа бөлінеді. 

Осы топтардың екеуі 2.2 кестеде келтірілген. 

Бірінші топқа технологиялық процестер кіреді, олардың электрмен 

жабдықталуын бұзу айтарлықтай материалдық шығындарға, жануарлардың 

ауруы мен өліміне әкеледі. Мұндай технологиялық процестерді әдетте энергия 
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үнемдейтін құралдармен орындау мүмкін емес немесе бұл ауыстыру 

айтарлықтай қиындықтар мен үлкен шығындарға әкеледі. 

 

2.2 кесте - Мал шаруашылығы фермаларының технологиялық 

процестерін олардың электр қуатымен қамтамасыз етілуінің сенімділігі 

бойынша жіктеу 

Мал 

шаруашылығы 

фермасының түрі 

Технологиялық процестер*
 

Бірінші топ Екінші топ 

Сүтті ІҚМ 

бағыттары 

Сүтті сауу және 

алғашқы өңдеу 

жүйелері 

Желдету, сумен жабдықтау 

және жем дайындау жүйелері 

Етті ірі қара 

бағыттары 

 

 

Желдету, сумен жабдықтау 

және жем дайындау жүйелері 

Шошқа өсіретін Желдету жүйесі Сумен жабдықтау және жем 

дайындау жүйелері 

Құс шаруашылығы  Желдету жүйесі Сумен жабдықтау және жем 

дайындау жүйелері 

*Барлық басқа технологиялық процестер үшінші топқа жатады. 

 

Екінші топқа электрмен жабдықтауда қысқа мерзімді үзілістерге 

мүмкіндік беретін және энергия үнемдейтін құралдармен ішінара 

ауыстырылуы мүмкін технологиялық процестер кіреді. 

Үшінші топқа электрмен жабдықтаудағы үзілістер кезінде энергия 

көздерінен ажыратуға және оларды энергия үнемдейтін технологияларды 

қолдана отырып орындауға болатын технологиялық процестер кіреді. 

Бірінші топтағы технологиялық процестердің электр қабылдағыштары 

орталықтандырылған электрмен жабдықтаудағы барлық үзілістер кезінде 

электр энергиясымен қамтамасыз етіледі. Екінші топтың технологиялық 

процестері электрмен жабдықтауда қысқа мерзімді үзілістерге мүмкіндік 

береді және мәжбүрлі режимде жұмыс істей алады. Мүмкіндігінше мұндай 

технологиялық процестерді энергия үнемдеу құралдарымен орындау қажет. 

Сонымен, фермаларда қажетті микроклиматты қамтамасыз ету үшін 

желдеткіштердің бір бөлігін ғана қосып, терезелерді (есіктерді) ашу немесе 

қолайлы ауа-райы жағдайында жануарларды ашық жерлерде, жайылымдарда 

және т. б. ұстау жеткілікті.д. шағын фермаларда мал азығын қолмен 

дайындауға (ұсақтауға, араластыруға және т.б.) және таратуға болады [8]. 

Осылайша, автономды электрмен жабдықтау жүйесін дамытудың 

ұсынылған әдіснамалық тәсілі фермадағы барлық энергия ресурстарын 

кешенді пайдалануды ескере отырып, мал фермаларын электрмен қамтамасыз 

етудің тиімді жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Орталықтандырылған 

электрмен жабдықтаудағы үзіліс кезінде мал фермаларының жұмыс істеуінің 

дәстүрлі емес энергия көздері болмаған жағдайда, ДЭС-ті қолдану және 
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жұмыс малы мен жергілікті отын түрлерін қолдана отырып, қол еңбегінің 

көлемін ұлғайту арқылы қамтамасыз етуге болады. 

Сол сияқты басқа типтегі ауылшаруашылық кәсіпорындарын резервтік 

электрмен жабдықтау мәселелерін шешуге болады. 

 

2.2 Резервтік электрмен жабдықтау үшін дизельді электр 

станцияларын қолдану 

 

Резервтеудің әртүрлі әдістері сенімділіктің жоғарылауының әртүрлі 

дәрежесін қамтамасыз етеді. Алайда, желілік резервтеу кезінде ТП-10/0,4 кВ 

ажыратулар жойылмайды, көктайғақ, найзағай, қатты жел кезінде негізгі және 

резервтік электр беру әуе желілерінің бір мезгілде зақымдану ықтималдығы 

жоғары, сондай-ақ жоғары кернеу желісінде, әсіресе негізгі қоректендіруді 

жүзеге асыратын қосалқы станциядан резервтеу кезінде зақымданулар болуы 

мүмкін. Сондықтан желілік резервтеу Электрмен жабдықтаудың абсолютті 

сенімділігіне кепілдік бермейді [1,4]. 

Бұл жағдайда дәстүрлі дизельді электр станцияларын қолдана отырып, I 

және II санаттағы электр қабылдағыштарды резервтеу тиімді. ДЭС пайдалану 

электр желілеріндегі авариялық және жоспарлы ажыратулардан туындаған 

үзілістерді толығымен жояды және желілік резервтеу болған кезде де 

экономикалық әсер береді. Бұл әсер электр энергиясын толық жібермеуден 

күтілетін залалды және резервке қою шығындарын салыстыру арқылы 

анықталады [4,6]. 

Резервтік электр станцияларын, егер электр энергиясын толық 

жібермеуден болған үлестік залал резервтік электр станциясы өндіретін 

электр энергиясына келтірілген үлестік шығындарға тең немесе одан көп 

болған жағдайда, қолдану экономикалық тұрғыдан орынды. 

Өзінің мақсатына сәйкес резервтік электр станциялары 

орталықтандырылған электрмен жабдықтау жүйесіндегі үзілістер кезінде ғана 

жұмыс істейді. Ауылдық желілерде ең қолайсыз жағдайларда да үзілістердің 

жалпы ұзақтығы жылына 150-200 сағаттан аспайды [2]. Резервтік электр 

станцияларының нақты жұмыс уақыты электрмен жабдықтау үзілістері мен 

ауылшаруашылық өндірісінің технологиялық процестерінің сәйкес келмеуіне 

байланысты одан да аз. 

Резервтік электр станцияларын пайдалану тиімділігін арттыру үшін 

жауапты емес тұтынушыларды ажырату, сондай-ақ технологиялық 

процестердің уақытын ауыстыру арқылы авариялық кезеңге электрмен 

жабдықтаудың мәжбүрлі кестесін енгізу қажет. 

Құрылымдық орындалуы бойынша ДЭС стационарлық және 

жылжымалы болып бөлінеді. Жылжымалы дизельді агрегаттар АД 

әріптерімен, стационарлық АСД немесе ДГ әріптерімен, автоматтандырылған 

агрегаттар а қосымша әрпімен белгіленеді. 
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Стационарлық және жылжымалы ДЭС - тің негізгі элементі-жалпы 

дәнекерленген рамада жиналған дизель-генератор. Бұл электр агрегатының 

және оның негізгі элементтерінің жалпы көрінісі 2.1-суретте көрсетілген. 

 
 

2.1 сурет - Дизель-генератордың жалпы түрі 

 

Бастапқы қозғалтқыш (дизель) және генератор әдетте қатты муфтамен 

байланысады және электр агрегаты деп аталады. Жұмыс процесінде негізгі 

рөл іштен жану қозғалтқышы (ІЖҚ) ретінде пайдаланылатын бастапқы 

қозғалтқышқа беріледі. Дәл осы ІЖҚ - да дизель отыны жанады. Бұл процесс 

барысында пайда болған газдар кеңейіп, иінді біліктің айналуына ықпал ететін 

энергияның шашырауын құрайды. Иінді механизм жаңадан пайда болған 

газдардың энергиясынан қажетті механикалық энергияны алуға мүмкіндік 

береді. Әрі қарай, алынған момент генератордың роторына беріледі, ол өз 

кезегінде жеткілікті қуатты электромагниттік өрісті құруға жауап береді. 

Электр генераторы жұмысқа қосылады, соның арқасында оның 

орамасында индукциялық айнымалы ток пайда болады, ол электр 

энергиясының соңғы тұтынушысына беріледі. 

ДЭС машиналық немесе статикалық қоздыру жүйесі бар синхронды 

генераторлармен жабдықталған. Бірінші жағдайда қоздырғыш ретінде 

қолданылатын тұрақты ток генераторы негізгі генератордың білігіне 

фланецпен қосылады. Қоздырғыштың қуаты әдетте синхронды генератордың 

номиналды қуатының 1,5...2,5% құрайды. Екінші жағдайда, статикалық 

(қозғалмайтын) элементтерден тұратын қоздыру жүйесі-қуат 

трансформаторы, түзеткіштер және т. б. генератор терминалдарындағы 

айнымалы токты қоздыру орамасын беру үшін тұрақты токқа айналдырады. 

Стационарлық ЖЭС қоршаған ауа температурасы +8-ден +40°С - қа 

дейінгі жабық үй-жайларда жұмыс істеуге арналған. 2.2-суретте АСДА-100 
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типті автоматтандырылған ДЭС жалпы көрінісі көрсетілген [2,3]. 

Стационарлық ДЭС дизельді қозғалтқыштан, үш фазалы токтың 

синхронды генераторынан және қосалқы жабдықтан (басқару тақтасы, 

радиатор, жанармай багынан) тұрады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-генератор; 2-ауа тазартқыш; 3-дизельмен жергілікті басқару қалқаны; 

4-дизель; 5-отын сорғысы; 6-отын сүзгісі; 

7 - сыртқы контурдың су сорғысы; 8-пневмомаслопрокачивающий агрегат; 

9 - май сүзгісі; 10-шығыс май ыдысы. 
 

2.2 сурет - АСДА-100 автоматтандырылған электр станциясы 

 

Стационарлық ЖЭС-тің барлық негізгі түйіндері дәнекерленген 

жақтауға орнатылады және келесілерден тұрады [2,3]: 

- сорғылары, бактары және құбырлары бар дизельді салқындату 

жүйелері; 

- отын бактары, май радиаторлары, сорғылары және май құбырлары бар 

дизельді отынмен қоректендіру жүйелері; 

- электр стартері, аккумулятор батареясы бар дизельді іске қосу 

жүйелері; 

- қыздырғыштары, шамдары және қыздыруға арналған иректүтіктері, 

жылыту-желдету қондырғылары бар дизельді қыздыру жүйелері; 

- басқару, қорғау және дабыл қалқандары; 

- қайта зарядтауға арналған түзеткіштері бар қайта зарядталатын 

батарея, ол дизельді іске қосуға және басқару тізбектерін, дабылдарды, 

қоздыру тізбектерін тұрақты токпен қамтамасыз етуге қызмет етеді. 

Электр станциялары басқару қалқанымен, шығатын құбырмен, қосалқы 

бөлшектер мен керек-жарақтар жиынтығымен, сондай-ақ техникалық қызмет 

көрсетуге арналған құралдар мен құрылғылармен жабдықталған. 

Стационарлық ДЭС электр энергиясының жауапты тұтынушыларын - 

мал шаруашылығы кешендерін, фермаларды, құс фабрикаларын және ауыл 
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шаруашылығының басқа да объектілерін қоректендірудің резервтік көзі 

болып табылады. Объектіде резервтік ДЭС қолдану қажеттілігі мен 

негіздемесі, сондай-ақ станцияның қуаты нақты жобалау кезінде 

айқындалады. ДЭС құрылысына арналған алаңды және электр агрегатын 

орталықтандырылған электрмен жабдықтаудың 0,38 кВ тарату желілеріне 

қосу сұлбасын таңдау жергілікті резервтеу жүйесін жобалау кезінде 

техникалық-экономикалық көрсеткіштер негізінде шешіледі. 2.3 суретте 

келтірілген стационарлық ДЭС үй-жайы станцияның негізгі жабдығын да, 

қосалқы құрылғыларды да орналастыруды көздеуі тиіс [2].    

 

 
2.3 сурет – Стационарлық ДЭС үй-жайы 

 

Ауыл шаруашылығында қуаттылығы 16-30 кВт болатын ДЭС 

таратылды. Бұл қуат, әдетте, жауапты тұтынушыларды резервтік электрмен 

жабдықтауға жеткілікті. 

Жылжымалы электр станциялары (ЖЭС) -50-ден +40°С-қа дейінгі 

температурада ашық ауада жұмыс істеуге арналған. Қуаты бойынша оларды 

үш негізгі топқа бөлуге болады: шағын - 10 кВт - қа дейін, орташа - 10-нан 100 

кВт-қа дейін және үлкен қуаты - 100 кВт-тан астам [2, 3]. 

Жылжымалы электр станцияларының атмосфералық әсерлерден 

қорғанысы болуы және діріл мен сілкілеу жағдайларында жұмысты 

қамтамасыз етуі тиіс. Олар тасымалдау әдісімен ерекшеленеді-

тасымалданатын және тіркелген. Оларды трактор немесе автомобиль 

тіркемесіне, автомобиль корпусына немесе жабық вагонға салыңыз. 

Жылжымалы станцияларды ең алдымен электр желілерін жөндеу, қайта құру 

немесе жоспарлы ажырату кезінде электрмен жабдықтаудағы үзілістердің 

ұзақтығын қысқарту үшін пайдалану керек. 

2.4 суретте бір осьті тіркемелі ЖЭС-тің жалпы көрінісі көрсетілген.  
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2.4 сурет - Бір осьті тіркемелі ЖЭС-тің жалпы түрі 

 

2.4 суретте келтірілген ЖЭС далада жұмыс істеу үшін 

оңтайландырылған және автотіркегіштермен оңай тасымалдануы мүмкін: бір 

осьті-егер жабдықтың қуаты 10 кВт-тан аспаса және қуаты 20 кВт-тан жоғары 

болса, екі осьті. Ауыл шаруашылығында кең таралған ЖЭС қуаты шамамен 

16...30 кВт құрайды. 

Айта кету керек, мобильді форматтағы дизель генераторының жұмыс 

принципі стационарлық қондырғылардың жұмысына ұқсас. 

Жылжымалы электр станциясының құрамына электр агрегаттан басқа, 

тұтынушыларды ЖЭС-ке қосу үшін қызмет ететін инвентарлық икемді 

кәбілдер; қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар, жерге 

тұйықтағыштар және өрт сөндіру құралдары кіреді. 

Станция қуатының артуымен салыстырмалы шығындар азаяды, 

сонымен қатар екі қондырғыны пайдалану кезінде резервтеу сенімділігі 

артады, өйткені қондырғылардың біреуі істен шыққан кезде де ферма немесе 

кешеннің өмірлік процестері қамтамасыз етіледі. 

Электр желісінің қалыпты жұмыс режимінде резервтік қуат көздерінің 

электр генераторлары реактивті қуатты өтеу қондырғылары ретінде 

пайдаланылуы мүмкін. Мұндай жабдықты пайдалану оның тиімділігін едәуір 

арттырады, сапасын жақсартады және электр энергиясының шығынын 

азайтады. 

 

2.3 Трактор жетегіндегі электр энергиясының резервтік көздері 

 

Электр энергиясының резервтік көздері электрмен жабдықтаудың 

авариялық үзілісі кезеңінде ғана жұмыс істейді. Қалған уақытта олар белсенді 

емес және оларға жұмсалған қаражат өндіріс үшін жұмыс істемейді. 

Сондықтан, егер оларға жылдық келтірілген шығындар электрмен 

жабдықтаудағы үзілістердің жылдық залалынан аз болса, ЖЭС пен ЖЭС 

пайдалану экономикалық тұрғыдан ақталады [2,11]: 
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                                                      З < У                                                  (2.1) 

 

мұнда: З – ДЭС-ке жылдық келтірілген шығындар, теңге; 

                   У - электрмен жабдықтаудағы үзілістерден жиынтық жылдық 

залал, теңге. 

 

Ірі мал және құс шаруашылығы объектілерінде электрмен 

жабдықтаудағы үзілістер кезінде ДЭС қолдану тиімділігі көптеген әдеби 

көздерде дәлелденді [2, 3, 4 және т.б.]. 

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы өнімдерінің едәуір бөлігі 

қуаттылығы аз шаруа, фермер немесе кооператив қожалықтарында өндіріледі. 

Мұндай ауылшаруашылық объектілері үшін тиімділік шарты (2.1) іс жүзінде 

мүмкін емес, өйткені электрмен жабдықтаудағы үзілістердің жылдық 

жиынтық залалының салыстырмалы түрде аз мәні әрдайым ДЭС-тің 

шығындарымен бәсекелесе алмайды. 

Көрсетілген объектілерде электрмен жабдықтауды резервтеудің тиімді 

жолдарының бірі трактордан жетегіндегі электр генераторды (ТЖЭГ) 

пайдалану болып табылады. Мұндай қондырғылар орындауда қарапайым, 

пайдалануда сенімді және ДЭС-пен ұқсас қуатқа ие, бастапқы қозғалтқыштың 

болмауынан айтарлықтай (2-2, 5 есе) арзан [9, 10]. 

2.5 суретте МТЗ-80 және Т-150К тракторларынан жетегі бар аспалы 

ТЖЭГ көрсетілген [9]. 

Жылжымалы ТЖЭГ бір осьті және екі осьті тіркемелерде орындалуы 

мүмкін. ЭГУТ металл жақтауға орнатылған басқару қалқаны бар электр 

генераторынан тұрады. Қондырғы жетегі сына белдігі мен кардан берілісі 

есебінен тракторлардың қуатын іріктеу білігінен жүзеге асырылады. 

2.5 суретте келтірілген ЭГУТ бекітпелері оларды қарапайым 

ауылшаруашылық тракторларының ілмегіне (МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, Т-150К 

және басқалары) бекітуге және әртүрлі қашықтыққа тасымалдауға мүмкіндік 

береді. ТЖЭГ үшін тракторларды пайдалану олардың ауыл шаруашылығында 

кең таралуына және жылдық жүктемелердің салыстырмалы түрде төмен 

болуына ықпал етеді. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде ауыл шаруашылығын резервтік 

электрмен жабдықтауға, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде авариялық 

жұмыстарды жүргізуге бейімделген ТЖЭГ әзірленді. Бұл ТЖЭГ-тың жалпы 

көрінісі және оның көлік жағдайы 2.6 суретте көрсетілген [10, 11]. 
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1 - электр генераторлық қондырғы; 2-кардан білігі; 

3-трактордың гидравликалық ілмегі; 4-басқару қалқаны 

 

2.5 сурет - Трактор жетегіндегі ТЖЭГ: ТЖЭГ-30 (а); ТЖЭГ-60 (б) 

 

 

                        
                   а                                                           б 

 

2.6 сурет – ТЖЭГ-тың жалпы түрі (а) және көліктік жағдайы (б) 

 

2.6 суретте келтірілген ТЖЭГ-та қажетті электр құралдарын, 

ұзартқыштарды және жерге қосу құрылғыларын орналастыруға арналған 

бөліктер бар. 

ТЖЭГ қолдану тұрақты бекітілген бастапқы қозғалтқыштың 

болмауынан электр энергиясының автономды көзінің құнын төмендетуге ғана 

емес, сонымен қатар орналастыруға, сақтауға және техникалық қызмет 

көрсетуге байланысты бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, кез-келген трактор ТЖЭГ жұмысын қамтамасыз ете алады, 

бұл қыста электрмен жабдықтау сенімділігін арттырады. 

2.7 суретте трактордың жетегі бар бір осьті тіркемеде жылжымалы 

ТЖЭГ нұсқасы келтірілген [9]. 
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1-кардан; 2-сына белдікті беру; 3-генератор; 4-басқару қалқаны; 

5-тіркеме; 6-тіркеме құрылғы 

 

2.7 сурет – Бір осьті тіркемедегі ТЖЭГ 

 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы объектілері үшін олардың қажетті 

қуаты (16, 30 және 60 кВт) негізделген. 

Тракторларды резервтік электрмен жабдықтау үшін пайдалану оларды 

фермаларда пайдалану коэффициентін едәуір арттырады, сатып алушы үшін 

олардың танымалдылығы мен тартымдылығын арттырады және трактор 

шығындарын экономикалық жағынан ішінара ақтайды. 
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3 Резервтік электр станцияларының қуатын таңдау 

 

3.1 Электр энергиясын тұтынушылардың есептік жүктемесі 

 

Резервтік электр станцияларының қуатын таңдаудың бірқатар әдістері 

бар. Көбінесе РЭҚ қуаты Pmax максималды есептелген жүктеме қуатына тең 

қабылданады есептеу, яғни жауапты резервтелетін электр қабылдағыштардың 

максималды есептік жүктемесі [2, 3]. 

3.1-суреттің тәуліктік графигінде келтірілген ең жоғары есептік жүктеме 

(қуат) бір мезгілде жұмыс істейтін жауапты электр қабылдағыштардың ең 

үлкен электр жүктемесі (қуаты) деп аталады. 

 

 
       а – қыс тәуліктері үшін;                 б – жаз тәуліктері үшін 

 

3.1 сурет - Электр жүктемелерінің тәуліктік кестесі 

 

Максималды есептік жүктемені резервтік электрмен жабдықтау 

жүйесінен қоректендіру кезінде жауапты электр қабылдағыштардың қосылған 

қуатының жиынтық кестесі бойынша анықтау ұсынылады. Бұл ретте жұмыс 

істеп тұрған объектілерде графикті жүктемелерді өлшеу жолымен, ал жаңадан 

жобаланатындар үшін - ауыл шаруашылығы мақсатындағы 0,38-110 кВ 

желілердегі электр жүктемелерін есептеу жөніндегі әдістемелік нұсқауларға 

сәйкес құру жолымен алады [2, 3]. 

Ең жоғары есептік жүктеме ретінде 30 мин үшін анықталған (жарты 

сағаттық максимум) жауапты электр қабылдағыштардың қосылған жиынтық 

қуаты қабылданады, ол орташа өлшенген соѕф қуат коэффициентін ескере 

отырып, резервтік электрмен жабдықтау жүйесінің жұмысы кезеңіндегі 

жүктеменің ең жоғары мәні бар уақыт аралығында орын алады. 

Электр жүктемелері графигінің негізі ретінде резервтік электрмен 

жабдықтау жүйесінен ең жүктелген ауысымға қоректену режиміндегі 

технологиялық жабдықтың уақытша (тәулік сағаттары бойынша) жұмыс 

кестесі алынады. Технологиялық кестені қалыптастыру кезінде оған ең 

алдымен жұмысы толық көлемде сақталуы тиіс процестер, содан кейін 

шектеулі қуат диапазонында жүзеге асырылуы мүмкін процестер кіреді. Бұл 

жағдайда есептеу жүктемесін азайтуға тырысу керек: жеке өндірістік 

процестердің қажетті қуатын азайту арқылы, яғни, орталықтандырылған 

электрмен жабдықтау жүйесінен қоректендіру кезінде олардың бір мезгілде 

жұмыс істеуі көзделген процестердің жүйелі жұмысын енгізу; жекелеген 
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процестер бойынша жұмыстың үзіліссіз режимін енгізу немесе оларды 

тәуліктің басқа уақытына ауыстыру жолымен. 

Электр жүктемелерінің жалпы кестесі ДЭС жүктемелерінің максимумын 

да, ДЭС қуаты мен жауапты электр қабылдағыштардың ағымдағы жүктемесі 

арасындағы айырмашылықты оны тәулік сағаттарына бөлу арқылы анықтауға 

мүмкіндік береді. Осы уақытқа аз жауапты электр қабылдағыштардың 

жұмысындағы шектеуді алып тастауға және генераторларды олардың 

номиналды қуатына дейін қосымша жүктеуге болады [8]. 

Жұмыс істеп тұрған объектілерде оларды орталықтандырылған 

электрмен жабдықтау жүйесінен қоректендіру кезінде жауапты электр 

қабылдағыштардың электр жүктемелерінің кестесі алынады. Бұл жағдайда екі 

әдісті қолдануға болады: тікелей - өздігінен жазатын немесе көрсететін 

ваттметрлерді қосу арқылы немесе жанама-есептегіштердің немесе 

амперметрлердің көрсеткіштерін алу арқылы, содан кейін киловатт немесе 

киловольт-ампердегі жүктемені есептеу арқылы. 

 

3.2 Резервтік электр станциясының қуатын таңдау 

 

Рэ таңдалған электр агрегаттарының (генераторларының) қуаты Pmax 

электр қабылдағыштарының станцияның жеке қажеттіліктері жүктемесінің 

мәніне максималды жүктемесінен және электр желісінің сымдарындағы қуат 

шығынынан артық болуы тиіс. Автономды жұмыс істейтін электр 

станциясының агрегаттарын шамадан тыс жүктеуге жол берілмейді, өйткені 

бұл айнымалы ток жиілігінің төмендеуіне әкеледі. 

Генераторлардың қысқыштарындағы қуат [2,3] 

              Pэ = ,                                      (3.1) 

  

мұнда n- станция агрегаттарының саны;   

           Pе - паспорт бойынша дизельдің тиімді қуаты, кВт;  

           ηген - генератордың ПЭК-і;  

           ηпер - беру ПЭК-і (белдікті беру кезінде). 

 

Техникалық пайдалану ережелері дизельді қозғалтқыштың 24 сағаттан 

артық үздіксіз жұмысы кезінде төрт соққылы қозғалтқыш үшін жүктемені 

90% - ға дейін, ал екі соққылы қозғалтқыш үшін 85% - ға дейін төмендетуді 

ұсынады. 

Осыған сәйкес генератордың қысқыштарындағы қуат [2, 3] 

 

                                     Pэ = 0,9Pе ηген ηпер                                             (3.2) 

 

Жүктеме бір тәулік немесе бір жыл ішінде айтарлықтай өзгеретін және 

үлкен жүктемесі бар бір қуатты агрегат жиі жұмыс істей алатын жағдайларда, 





n

i

перiгенieiP
1
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сондай-ақ ең жоғары жүктемені қамтамасыз ету үшін жеткілікті номиналды 

қуаты бар электр агрегаты болмаған немесе оны сатып алу мүмкін болмаған 

жағдайларда екі электр агрегатын қолдану ұсынылады. Бұл ретте жүктемелер 

кестесі бойынша екінші электр агрегатын қосу және ажырату уақыты 

айқындалуы тиіс.  

 

3.3 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының резервтелетін 

жүктемелері 

 

Автономды көздерден резервтеуге жататын ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының электр жүктемелері және мал шаруашылығы өнімдері мен 

құс фабрикаларын өндіру жөніндегі үлгілік фермалар үшін ДЭС ұсынылатын 

номиналды қуаттары 3.1 кестеде келтірілген. 

 

3.1 кесте  – ДЭС-тен мал шаруашылығы және құс шаруашылығы 

фермалары мен кешендерінің электр қабылдағыштарының резервтелетін 

жүктемесі [5, 6] 

Кешен, ферма типі Мал 

басының 

мөлшері  

Резерв. 

жүктеме, кВт 

ДЭС саны, 

 дана х кВт 

Сүт бағытындағы кешендер мен 

фермалар, сиырлар 

200 15-25 1х16; 1х30 

400 30 1х30 

800 130 2х60 

Етті бағыттағы ІҚМ өсіру 

жөніндегі кешендер мен 

фермалар, бас 

600-1200 30 1х30 

2000-3000 60 1х60 

Шошқа өсіру кешендері және 

шошқаларды өсіру және 

бордақылау жөніндегі фермалар, 

жылына мың бас 

3 60 1х60 

6 100 1х100 

12 200 2х100 

Жұмыртқа бағытындағы құс 

фабрикалары мен құс фермалары, 

мың мекиен тауық 

20 60 1х60 

100 200 2х100 

200 400 4х100 

Етті бағыттағы құс фабрикалары, 

мың тауық 

200 300 1х315 

Бройлер құс фабрикасы, млн./жыл 0,5 400 2х200 

3 705 2х315 

 

50 кВт дейінгі резервтелетін жүктеме кезінде стационарлық ДЭС 

орнына номиналды қуаты 30 және 60 кВт электрмен жабдықтаудың 

жылжымалы резервтік көздері, оның ішінде трактордың қуатын іріктеу 

білігінен жетегі бар [10] қолданылуы мүмкін. 
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Резервтік электр станцияларының қуатын таңдаудың тағы бір 

негізделген әдісі-орталықтандырылған электрмен жабдықтау үзілістерінен 

күтілетін залалды резервтік станциялардың қосымша шығындарымен 

салыстыру. Алайда, үзілістердің саны мен ұзақтығы бойынша бастапқы 

деректердің орташа мәндерін пайдалану кезінде оның қуатын таңдаудың бұл 

тәсілі қарапайым бола отырып, қате шешімдерге әкелуі мүмкін. Себебі, 

желілердің орналасқан жеріне, жұмыс деңгейіне және басқа факторларға 

байланысты зиянды есептеу үшін қажетті желілердің сенімділік көрсеткіштері 

кең ауқымда өзгеруі мүмкін. 

Үлкен спрэд нақты шығындардың мәндерінде болуы мүмкін. Сонымен 

қатар, зақым тек өшіру жиілігі мен ұзақтығына ғана емес, сонымен қатар әр 

өшіру сәтіне де байланысты. тиісінше, электрмен жабдықтаудың үзілісіне 

сәйкес келетін технологиялық процестердің саны мен түріне байланысты. 

 

3.4 Электр жүктемелерінің мәжбүрлі кестелері 

 

Жеке технологиялық процестерге мәжбүрлі жұмыс режимін орнату 

мүмкіндігін электр жүктемелерінің максимумын азайту үшін пайдалануға 

болады. Бұл аз қуатты резервтік электр станциясын таңдауға мүмкіндік береді, 

сондықтан резервтік электрмен жабдықтау шығындарын азайтады. 

Электр жүктемелерінің мәжбүрлі кестесін құрудың бастапқы мәндері 

электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша бірінші және екінші топтардың 

технологиялық процестерінің электр қабылдағыштары тұтынатын белсенді 

қуат және олардың жұмыс уақыты болып табылады. 

Тәуліктің әртүрлі уақытында тиісті технологиялық операцияларды 

орындау кезінде электр қабылдағыштар тұтынатын белсенді қуат электр 

өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша немесе мынадай формула 

бойынша анықталады [2]. 

 
 

мұнда Рпi және Руi - i–ші электр қабылдағыштың тұтынылатын және 

орнатылған қуаты, кВт; 

           ηi және Кзi – i–ші электр қабылдағыштың пәк және жүктеу 

коэффициенті. 

 

Электр қабылдағыштардың белгіленген қуаты Ру және КПД паспорттық 

деректер бойынша қабылданады, ал жүктеу коэффициенті эмпирикалық 

жолмен анықталады немесе тиісті анықтамалықтардан алынады. 

Электр жүктемелерінің графиктері 3.2 суретте көрсетілгендей 

тікбұрышты координаталар жүйесінде құрылады: Рп қуаты ординат осіне, ал 

абцис осіне – күннің уақыты т. құрылыстың ыңғайлылығы үшін жеке 

зi

i

уi

пi
K
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графиктердің пішінін тікбұрышты деп шартты түрде қабылдауға болады (3.2 

а, б, в сурет).  

Жүктеменің жалпы жиынтық кестесі жеке графиктерді салу арқылы 

құрылады. Қуаттарды жиынтықтау электр қабылдағыштардың орындалу 

уақыты мен жұмыс ұзақтығын ескере отырып жүргізіледі. Мұндай 

жиынтықтаудың нәтижесі қаралып отырған ауыл шаруашылығы объектісін 

өндірудің қабылданған технологиясына сәйкес салынған электр 

қабылдағыштардың белсенді қуатының тәуліктік кестесі (3.2 г сурет) болып 

табылады. 

 

 
а) - сауу 

 
б) – сүтті алғашқы өңдеу 

 

 
в) - сумен жабдықтау 

 
г) - жиынтық график 

3.2 сурет – 400 сиырға арналған сүт-тауар фермасының негізгі 

технологиялық процестерінің электр жүктемелерінің жеке (а, б, в) және 

жиынтық (г) тәуліктік кестелері   
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Жүктеме максимумын азайту үшін екінші топтың технологиялық 

процестерінің қандай электр қабылдағыштары осы максимумды 

қалыптастыруға қатысатынын анықтап, жұмыс уақытын кестенің басқа 

бөліктеріне ауыстыру арқылы оларға мәжбүрлі жұмыс режимін белгілеу 

қажет. 

Бұл фермадағы мұндай электр қабылдағыштар сумен жабдықтау 

қондырғылары болып табылады. Сондықтан, 3.3 суретте көрсетілген 

мәжбүрлі графикте су соратын қондырғылар максималды жүктеме кезінде 

ажыратылады, ал өндіріске қажетті су көлемі оларды саууға дейін ертерек 

қосу және сиырларды сауғаннан кейін кейінірек қосу арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

 

 
 

3.3 сурет – Электр жүктемелерінің мәжбүрлі кестесі 

 

Ферманың электр жабдықтарының персоналына қауіпсіз қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ету үшін мәжбүрлі кестеде кішігірім қуаттылықтағы 

кезекші жарықтандыруды қосу қарастырылған. 

Электр жүктемелерінің мәжбүрлі кестесін қалыптастыру автономды 

электр көзінің қуатын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. 

3.2 суреттен 400 сиырға арналған типтік сүт фермасы үшін жобалық 

қуаты 36 кВт, ал егер сіз сиырларды сауу кезінде су соратын қондырғыларды 

қоспасаңыз (яғни, мәжбүрлі кестеге ауыссаңыз), бұл жобалық қуат 29 кВт 

болатындығын көруге болады (3.3 сурет). 

Резервтік ДЭС-тің РДЭС  қуаты шартқа сәйкес алынған мәжбүрлі 

графиктің Рпmax максимумы бойынша таңдалады: 

 

РДЭС ≥  Рпmax 

 

Ауыл шаруашылығы өндірісі объектісін резервтік электрмен жабдықтау 

кезінде толық емес жүктеме кезінде электр генераторының белгіленген 

қуатын толық пайдалану үшін қосымша электр қабылдағыштарды қосуға 

болады. 

Сол сияқты, басқа ауылшаруашылық кәсіпорындарын резервтік 

электрмен жабдықтау мәселелерін шешуге болады.   



34 

4 Ауылдық дизель электр станцияларының синхронды 

генераторлары 

 

4.1 Синхронды генератордың жұмыс принципі 

 

Синхронды генератор (СГ) - ротордың айналу жылдамдығына 

пропорционал генерацияланатын ток жиілігімен айнымалы токтың электр 

энергиясына бастапқы қозғалтқыштың (ПД) механикалық айналу энергиясын 

түрлендіретін машина. 

СГ құрамына мыналар кіреді: қозғалмайтын якорь (статор) және 

қоздыру жүйесінен тұрақты токпен қоректенетін ПД-ның айналуына әкелетін 

индуктор (ротор). 

4.1 суретте СГ функционалдық сызбасы келтірілген [12].  

 

 
 

4.1 сурет - СГ функционалды сұлбасы 

 

Статорда (1) үш фазалы электр орамасы, ал роторда (2) Электр орамасы 

бар магнит орналасқан. Ротор байланыс щеткасы торабы арқылы тікелей ток 

алады. 

4.1 суреттің функционалды сұлбасында айналмалы қозғалтқыш PD 

белгісімен белгіленген. Ауылдық ЖЭС-те механикалық энергия көзі ретінде 

негізінен дизельді қозғалтқыш қолданылады. СГ индукторы синхронды 

жылдамдықпен айналады. Индуктордың магнит өрісі де ұқсас синхронды 

жылдамдықпен айналады. C1, C2 және C3 – тұтынушылардың электр 

жүктемесі қосылған статор орамасының терминалды қысқыштарын белгілеу. 

Магнит өрісінің жылдамдығы ротордың айналу жылдамдығына тең, ал 

өндірілетін айнымалы кернеудің жиілігі магнит өрісінің айналу жиілігіне және 

статор полюстерінің жұптарының санына пропорционалды. 

Ротордың айналу жылдамдығы жалпыға белгілі формула бойынша 

анықталады [12]: 

                                                                    (4.1) p

f
n 1

1

60 
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мұнда n1 – ротордың айналу жылдамдығы, айн/мин; 

           f1 –желідегі ток жиілігі, Гц; 

          р – полюстер жұптарының саны. 

 

Мысалы, f1 = 50 Гц тең СГ айналу жиілігі және р = 1 полюстер 

жұптарының Саны кезінде ротор 3000 айн/мин жылдамдықпен, ал р = 2 

жұптарының саны кезінде – 1500 айн/мин жылдамдықпен және т.б. айналуы 

тиіс. 

Өндірілетін айнымалы ток жиілігінің тұрақтылығын қамтамасыз ету 

үшін ПД айналу жылдамдығы автоматты жылдамдық реттегішімен 

қамтамасыз етіледі. 

ДЭС және ЖЭС-те қолданылатын генераторлар дизайн, түрі, қуаты және 

басқа да сипаттамалары бойынша өте әртүрлі, сондықтан оларды қоздыру 

жүйесі бойынша ажырату ыңғайлы. Ауылшаруашылық мақсаттағы СГ-да 

қоздыру орамасының қоректену әдісіне байланысты электрлік қоздыру және 

өзін-өзі қоздыру жүйелері ажыратылады. Электр машинасын қоздыру кезінде 

синхронды машинаның ротор білігіне орнатылған тұрақты ток генераторы 

(қоздырғыш) қоздыру орамасын беру көзі ретінде қызмет етеді (4.2,а  сурет). 

  

                        
                            а                                                              б 

1 - зәкір орамасы; 2 - генератор роторы; 3 - қоздыру орамасы; 4 - сақина; 5 - 

щеткалар; 6 - кернеу реттегіші; 7 - қоздырғыш; 8 - түзеткіш 

 

а – электромашиналық қоздыру және б - өздігінен қоздыру 

4.2 сурет - СГ қоздыру сұлбалары  

 

Өзін — өзі қоздыру кезінде қоздыру орамасы арматура орамасынан 

басқарылатын немесе басқарылмайтын түзеткіш арқылы беріледі-әдетте 

жартылай өткізгіш (сурет 4.2, б). Қоздыру үшін қажет қуат салыстырмалы 

түрде аз және СГ қуатының 0,3-3% құрайды [12]. 

 

4.2 Электромашиналық қозуы бар генераторлар 

 

Электр машинасын қоздыратын генераторлар негізінен ауылдық ЖЭС 

және қуаты 10-50 кВт ЖЭС-та қолданылады. Бұл жағдайда фланецпен 

дизельге қосылған ДГС маркалы генераторлар жиі кездеседі. Мұндай электр 
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генераторларында олардың негізгі дизайн ерекшеліктерін сипаттайтын 

қосымша сандар мен әріптер бар. ДГС-81-4ЩФ2 белгіленуі былайша 

түсіндіріледі: дизельді генератор синхронды, сегізінші габаритті, бірінші 

ұзындықты, төрт полюсті, екі қалқаны және қозғалтқышқа фланецті бекіткіші 

бар [12]. 

Дизельді жылжымалы электр станцияларының жалпы үлгілік белгіленуі 

-ЭСД (дизельді электр станциясы). Станция түрін белгілегеннен кейінгі 

сандар генератордың қуатын киловаттпен көрсетеді, мысалы, ЭСД - 20 және 

ЭСД-50. 

ГГС генераторлары 230 және 400 В кернеуге және номиналды қуаты 10; 

20; 30 және 50 кВт 50 Гц жиілікке шығарылады. ТЖ-7 және СГ-9С 

генераторларынан айырмашылығы, ДГС генераторы онымен бір білікке 

орнатылған электр қозғалтқышымен қозғалады [12]. 

4.3 суретте келтірілген ДГС генераторы статор, ротор, екі мойынтірек 

қалқаны және қоздырғыштан тұрады. 

Генератордың статоры оның негізгі бөлігі болып табылады және шойын 

төсектен және орамасы бар өзектен жасалған. 16 және 19 екі қысым 

шайбаларының көмегімен өзек төсек жиектеріндегі ұштардан нығайтылған 

және қалыңдығы 31А 0,5 мм электрлік болаттың штампталған парақтарынан 

алынған, екі жағынан лак қабаттарымен оқшауланған пакет болып табылады. 

Болаттың жеке парақтарындағы кесіктер жиналған өзекшеде жартылай жабық 

трапеция тәрізді ойықтарды құрайды, оларда статордың иондық екі қабатты 

шаблондық орамасы төселген, ПБД сымымен оралған. 

15 орамасы корпустан және лак-бояу фазалары арасында оқшауланған 

және трансформатор майында қайнатылған ағаш сыналармен өзек 

ойықтарында ұсталады. 

Станина генератор жақтауға бекітілген табандарымен бірге құйылады 

және 24 генератор қорабының қысқыштарына бекітілген ораманың фазалық 

сымдарын шығаруға арналған терезе бар. 

Генератордың роторы төрт полюсті, интегралды болат біліктен және 

орамалары бар полюстерден тұрады (катушкалар). 

Полюстер-бұл қалыңдығы 1 мм болат парақтардан жасалған және болат 

тойтармалармен бекітілген (тартылған) пакеттер, олардың үстіне орамасы 

ПБД және ПДА тікбұрышты сымымен оралған. 

Барлық полюстердің орамалары ротор орамасын құрайды, ол ротор 

білігінде бар екі мыс байланыс сақинасына шығарылады және бекітіледі. 

Байланыс сақиналары ыстық күйінде ротор білігіне престелген миканитпен 

оқшауланған болат төлкеге қондырылған. 
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1-қоздырғыш, 2 және 4 - алдыңғы және артқы подшипник қалқандары, 3-станина, 

5-тісті беріліс, 6-коллектор, 7-қылшық ұстағыштың саусақтары, 8-қоздырғыштың якорь 

орамасы, 9-якорь, 10-қоздырғыштың полюсі, 11-мойынтірек, 12-Байланыс сақиналары, 

13 - генератордың щетка ұстағышының саусақтары, 14-теңдестіру сақинасы, 15 - статор 

орамасы, 16 және 19-қысым жуғыштар, 17-ротордың полюсті орамасы, 18-статор өзегі, 20-

желдеткіш доңғалақ, 21-роликті мойынтірек, 22-соқыр қалқан, 23-ротордың полюсі, 

24-генератордың қысқыш қорабы, 25-қоздырғыштың қысқыш қорабы 

 

4.3 сурет - ГГС синхронды генераторы: а - жалпы түрі, б – қимада 

 

Қалқандардағы мойынтіректердің сыртқы беттері сыртқы және ішкі 

қақпақтармен жабылған. Орамалары бар полюстер біліктің қалыңдатылған 

бөлігіне дөңгелек басы бар бұрандалармен бекітіледі. Біліктің конустық 

бөлігінде орамалар мен генератор мен қоздырғыштың белсенді болатын 

салқындату үшін қызмет ететін желдеткіш орнатылған. Қылшық ұстағыштың 

негізі-екі саусағы 13 пластиктен жасалған болат табақ. Әрбір саусақ 

нығайтылады (бұрандалармен және қапсырмалармен) екі щетка ұстағышпен. 

Қоздыру тогы ротордың полюстерінде орналасқан катушкалардың 

орамаларына байланыс сақиналарының бетімен сенімді жанасатын 

щеткалардың көмегімен жеткізіледі. Тұрақты токтың траекториясы келесідей: 

щетканың қоздырғышы, щеткалар - байланыс сақиналары, байланыс 

сақиналары - қорытындылар мен полюстердің орамалары. 

ДГС генераторлары генераторлардың қоздыру орамаларын қуаттауға 

қызмет ететін қоздырғыштармен жабдықталған. 4.4 суретте көрсетілген ДГС-
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81-4ЩФ2 генераторы 40 в кернеуге қуаты 1 кВт ӘК-13/7 қоздырғышымен 

жабдықталған. 

4.4 суретте келтірілген ВС-13/7 қоздырғышы - бұл синхронды 

генератормен құрылымдық түрде біріктірілген және онымен бір бүтін 

құрайтын тұрақты ток генераторы. 

Патогеннің корпусы (төсегі) шойыннан құйылған және генератордың 

алдыңғы мойынтірек қалқанына төрт болтпен бекітілген. Корпустың ішінде 

болттармен бекітілген катушкалар бар тіректер; катушкалар қатты 

жақтауларға дөңгелек ШҚЖ сымымен оралып, қатарға қосылады, ал олардың 

ұштары шығарылып, қораптың қысқыштарына қосылады. 

 

 
1 және 4 - оқшаулағыш манжеттер, миканит, 2 және 5-конустық қысым сақиналары, 

3 - коллектор, 6-арматура орамасының секцияларының сымдары, 7-арматура 

орамасы, 9 және 10 қысымды шайбалар, 9 - якорь өзегі, 11-шойын жең, 

12-коллектор бандаждары, 13-Зәкір бандаждары 

 

4.4 сурет - ДГС генераторының қозуы: а - қоздырғыштың зәкірі, 

б - қоздырғышты генератормен және реттеуші құрылғымен қосу 

сұлбасы 

 

Қоздырғыштың шойын жеңіне бекітілген якорь біліктің алдыңғы ұшына 

орнатылады, ол алдыңғы мойынтірек қалқанынан шығады. Зәкір орамасы 

оқшаулағыш лакпен сіңдірілген және бес сымды таңғышпен ойықтарда 

ұсталады. Орам секцияларының қорытындылары коллектордың ламелаларына 

(пластиналарына) қосылған. Қоздырғыш Г генераторымен және жылжымалы 

электр станциясының басқару қалқанында орнатылған көмір урналарынан 

УРН және қолмен РР реттегіштерден тұратын реттеуші құрылғымен электрлік 

қосылған. 
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Қоздырғыштың арматурасы айналған кезде оның орамасы белсенді 

Болатта қалдық магнетизмнің болуына байланысты полюстегі кеңістіктегі 

тұрақты магнит өрісін кесіп өтеді. Магнит өрісін кесіп өтетін арматура 

орамасында айнымалы электр қозғаушы күш (ЭҚК) индукцияланады, оны 

арматура коллекторы тұрақты ток ЭҚК-ге айналдырады. Тұрақты ток OВВ 

орамасы арқылы өткен кезде, полюстің кеңістігіндегі магнит өрісі 

күшейтіледі, бұл якорь орамасында үлкен ЭҚК қоздырғышының 

индукциясына әкеледі. Полюстегі кеңістіктегі магнит өрісін күшейту және 

якорь орамасындағы ЭҚК-тің жоғарылауы қоздырғыштың қоздыру 

орамасының тізбегінің кедергісіне байланысты қоздырғыштың қысқыштарына 

кернеу орнатылғанға дейін жалғасады. 

Қоздырғыштағы кернеу қоздыру тізбегіндегі қарсылықты реттеу 

құрылғысы арқылы өзгерту арқылы реттеледі. Бұл жағдайда қозу тогы 

өзгереді, сондықтан полюстер арасындағы магнит ағыны өзгереді, бұл сайып 

келгенде қоздырғыштың қысқыштарындағы кернеудің өзгеруіне әкеледі. 

Қоздырғыштың қоздыру орамасын беретін ток генератор роторының 

байланыс сақиналарына, содан кейін генератор роторының полюстерінің 

орамаларын құрайтын ОВГ генераторының қоздыру орамасына I1 және I2 

және I1 және I2 қысқыштарынан келеді. 

Генератор роторының полюстерінің орамалары арқылы өтетін 

генератордың қозу тогы статор өзегі арқылы жабылатын магнит өрісін 

жасайды. Ротор айналған кезде магнит өрісі статордың бекітілген орамасын 

кесіп өтіп, ондағы ауыспалы кернеуді тудырады. 

Статор орамасы бір-біріне қатысты 120° бұрышқа жылжытылған 

фазалық орамалардың барлық ішкі ұштарын қосу нәтижесінде пайда болған 

нөлдік нүктемен «жұлдыз» сұлбасына сәйкес қосылады. 

Генератордың фазалық сымдары С1, С2 және С3 әріптерімен, ал нөлдік 

нүктенің шығысы (генератордың бейтараптығы) 0 санымен көрсетіледі. Бұл 

шығуларға генератордан жылжымалы станцияның басқару қалқанының 

коммутациялық аппараттарына және олардан электр энергиясын 

тұтынушыларға өтетін сымдар қосылады. 

 

4.3 Өздігінен қозатын генераторлар 

 

Ауылшаруашылық ДЭС-те жиі кездесетін EСС сериялы генераторлар 

екі модификациядан тұрады. Мұндай генераторлардағы кернеуді реттеу 

дәлдігі ±2% құрайды, бұл олардың сенімді параллель жұмысын қамтамасыз 

етеді. 4.5 суретте ЕСС5-93-4У2 синхронды генераторының жалпы көрінісі 

көрсетілген.   
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4.5 сурет - ЕСС5-93-4У2 генераторының жалпы көрінісі 

 

ЕСС-5 модификациялы генераторлары автоматты реттеудің 

жеңілдетілген сұлбасына және ±5% кернеуді реттеу дәлдігіне ие. M101 

нұсқасында екі мойынтірек қалқандары бірдей, ал M201 нұсқасында 

мойынтірек қалқандарының біреуі фланецке ие және қозғалтқышқа тек 

серпімді муфтамен қосылуға мүмкіндік береді. 

ЕСС-5 сериялы генераторлар тек m101 орындалуын шығарады. ESS 

және EСС-5 сериялары бірнеше өлшемдерге ие. Мысалы, EСС белгілеу- 82-

4/М101 шифрланған: EСС сериялы генератор, 8-ші -лшем, 2-ші ұзындық, төрт 

полюсті, екі мойынтіректері бар табандарда. EСС генераторы ДГФ 

генераторына ұқсас, ал EСС-5 сериялы генераторлар статордың негізгі 

орамасынан басқа, статордың жартылай жабық ойықтарына салынған және 

қоздыру тізбегін қуаттандыру үшін қызмет ететін қосымша үш фазалы орамға 

ие. 

4.6 суретте бастапқы қозуы бар EСС-5 генераторының сұлбалық 

диаграммасы келтірілген (a - трансформатордан және B - тұрақты ток 

көзінен). ЕСС-5 электр генераторын іске қосу үшін қалдық магнетизм қажет, 

ол, әдетте, негізгі 1 ротордың полюстерінде және 5 қысқыштар тақтасына 

шығарылған қосымша 4 орамада орын алады, ЭҚК индукцияланады. 

Қосымша ораманың ЭҚК мәні 3 түзеткіштерін ашу және генераторды 

өздігінен қоздыру үшін жеткіліксіз. Сондықтан бастапқы қозуды қамтамасыз 

ету үшін екі әдіс қолданылады. 6-24 в батареясынан (4.6 в сурет) ротор 

орамасына тұрақты токтың қысқа мерзімді импульсі беріледі. Импульс 12 

түймесімен 11 тұрақты ток көзінен 13 ток шектейтін резистор арқылы 

беріледі. 

Бастапқы қоздыру трансформаторынан (4.6 а сурет) негізгі ораманың 

қалдық ЭҚК 8 қосқышы арқылы беріледі, ол қосымша ораманың ЭҚК-нен 

жиналып, түзеткіштерді ашады 3 генераторды қоздырады.  
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а-трансформатордан; б-тұрақты ток көзінен 

4.6 сурет - ЕСС-5 генераторының бастапқы қозуы бар принципті 

сұлбасы  

 

Кернеуді реттеу 10 компаундирлеуші трансформаторлардан, 6 

резисторлардан және 9 орнатылған реостаттардан тұратын тұрақтандырғыш 

құрылғының көмегімен жүзеге асырылады. Генератордың жүктеме тогы 

трансформатордың 10 бастапқы орамалары арқылы өтетін кезде, оның 

қайталама орамасында ЭҚК индукцияланады, бұл трансформатордың 10 

екінші орамалары мен 6 резисторлары арқылы ток ағынын тудырады. 6 

резисторы қосымша 4 қоздыру орамасының тізбегіне қосылады. 6 резисторда 

жүктеме тогы арқылы пайда болатын электр қозғаушы күш және қосымша 

ораманың ЭҚК геометриялық түрде қосылып, қоздыру орамасында токтың 

көбеюіне әкеледі. Демек, бұл ток генератордың жүктеме тогына 

пропорционал болады және генератордың терминалдарындағы кернеуді 

тұрақты ұстауға мүмкіндік береді. 9 орнату реостаты генератордың кернеуін 

номиналды мәннің ±5% шегінде өзгертуге мүмкіндік береді. 
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Ауыл шаруашылығында кең таралған өздігінен қозатын СГ-ның 

техникалық сипаттамалары 4.1-кестеде келтірілген. 

 

4.1 кесте - Ауылдық ДЭС-ті өздігінен қоздыру арқылы СГ-ның 

техникалық сипаттамалары [2,13]. 

Сипаттамасы 
ECC-8I-

4/M201 

ЕСС-82-

4/М201 

ECC-5-82-

4/M101 

ЕСС-5-92-

6/М101 

ДГФ-82-4Б 
ГСФ-100М 

Номиналды 

қуаты, кВт 
20 30 30 60 30 100 

Сызықтық 

кернеу, В 
230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 400 

Статор тогы. А 62/36 94/54 94/54 188.5/108 94/54 181 

100% жүктеме 

кезіндегі ПӘК 
0,87 0,88 0.875 0,90 0.885 0.91 

Айналу жиілігі, 

айн/мин 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Генератордың 

өлшемдері, мм: 

ұзындығы 

788 865 - - - - 

ені 602 602 865 930 840 1084 

биіктігі 710 710 609 715 580 590 

Генератордың 

салмағы, кг 
345 435 560 685 

680 
850 

 

Өзін-өзі қоздыратын жүйелер келесі артықшылықтарға ие: сенімділік, 

құрылымдардың механикалық беріктігі, қозғалмалы бөліктердің болмауы, 

кернеуді реттеудің жоғары дәлдігі, аз шығындар. 

СГ бастапқы қозуы конденсаторлары бар резонанстық жүйемен (ДГФ, 

ЕСС, ГСФ-100-БК, ОС, ГСС-104-4Б типті генераторлар) немесе 

аккумуляторлық батареямен (ЕСС-5, ГСФ-100М, ГСФ-200) немесе бастапқы 

қоздыру генераторымен (СГДС) қамтамасыз етіледі-11-46-4), немесе кернеу 

трансформаторымен (ЕСС-5). Бастапқы қоздыру сұлбаларын қоспағанда, 

статикалық қоздыру жүйесінің жұмыс принципі генераторлардың барлық 

түрлері үшін бірдей. 

 

5 Резервтік электр станцияларын қосу және басқару сұлбалары 

 

5.1 Электр параметрлеріне қойылатын негізгі талаптар 

 

ДЭС техникалық құжаттамасында, әдетте, электр станциясы оларда 

орнатылған дизельдерге арналған стандарттарға сәйкес үздіксіз жұмыс 

уақыты бойынша шектеусіз дамытатын ең аз қуат көрсетіледі. 

ДЭС жұмыс жағдайында 1 сағат ішінде қуаты бойынша номиналдыдан 

10% артық қайта жүктеуге жол беруі тиіс. Қалыпты жылу режимін орнату 

үшін шамадан тыс жүктеме арасында үзіліс болуы керек [2, 14]. 

Электр станцияларының автоматты реттелетін кернеуі қондырғысының 

өзгеруі номиналды қуаттың 10% - дан 100% - ға дейінгі кез келген 
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симметриялық жүктеме кезінде қамтамасыз етілуі тиіс. ДЭС шығу электр 

параметрлерін тұрақтандырудан және электр тізбектерін қорғаудан басқа, 

автоматты да, қолмен де басқарылуы тиіс. 

Электр станцияларының электр тізбектерін автоматты қорғау 

генераторды, аппаратураны және аспаптарды қысқа тұйықталу токтарынан 

және жүктемеден қорғауды көздеуі тиіс [15]. Бірінші және одан жоғары 

автоматтандыру дәрежесінен бастап электр станцияларының авариялық 

қорғанысы мен авариялық-ескерту сигнализациясы мынадай параметрлердің 

шекті мәндеріне жеткен кезде іске қосылуы тиіс: оқшаулау кедергісі, май 

қысымы, салқындатқыш сұйықтықтың температурасы және т.б. көрсетілген 

көрсеткіштердің тізбесі нақты үлгідегі электр станцияларындағы 

стандарттарда немесе техникалық шарттарда нақтыланады. Бұдан басқа, 

қорғанысты қолмен ажырату және қорғау ажыратылған кезде жұмыс істеу 

мүмкіндігі көзделуі тиіс. Авариялық қорғанысы бар электр станцияларын 

автоматтандыру жүйесі авариялық режимдер кезінде бастапқы қозғалтқышты 

атқарушы құрылғылармен тоқтатуды қамтамасыз етуге тиіс. 

Үш фазалы айнымалы токтың электр станцияларында фазалардың 

барлық шықпалардағы, қысқыштардағы, қосқыштардағы және шығу 

құрылғыларының алмалы-салмалы түйіспелі қосылыстарындағы кезектесу 

тәртібі бірдей болуы және фаза көрсеткішінің дискісі сағат тілінің бағыты 

бойынша айналғанда А, В, С фазаларының кезектесуіне сәйкес келуі тиіс. 

Электр станцияларының типіне, мақсатына және қуатына байланысты 

электрлік немесе пневматикалық іске қосу құрылғысы болуы тиіс және іске 

қосу қасиеттері бойынша дизельге арналған стандарттардың талаптарына 

сәйкес келуі тиіс. Электр станцияларын екі іске қосу құрылғысымен 

жабдықтауға жол беріледі, олардың біреуі қайталаушы болып табылады. 

 

5.2 Резервтік электр станцияларын қосу сұлбалары 

 

Стационарлық ДЭС жоғары күрделілік техникасы болып табылады, 

оларға баптау және орнату бойынша ерекше талаптар қойылады. Дұрыс 

орнату және жалғау ұзақ апатсыз жұмыстың кепілі болып табылады. ДЭС 

монтаждау пайдалану талаптарына сәйкес және қатаң белгіленген ережелер 

бойынша жүргізілуі тиіс. Олай болмаған жағдайда жабдықтың мерзімінен 

бұрын тозуы және оның бүлінуі орын алуы мүмкін [2, 3, 11]. 

ДЭС-ті және электр желілеріндегі қолданыстағы жүктемені бір мезгілде 

қосқан кезде өрт және жабдықтың бүлінуі туындауы мүмкін. 

Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу үшін бірнеше есептегіш 

қолданылған жағдайда, дизель генераторын қосу үшін электр желілерін бір 

нүктеге біріктіріп, оған генераторды қосу керек. Электр желілерін бір тарату 

қалқанына біріктіру есептеу құралдары әртүрлі қабаттарда тұрған кезде бір 

ғимараттың бірнеше қабатын авариялық қуатпен қамтамасыз ету үшін қажет. 

Электр желілерін қайта жаңарту ішкі энергиямен жабдықтау жобасының 

негізінде жүзеге асырылуы тиіс. 
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ЖЭС негізгі электр желілерінде кернеу болмаған жағдайда ғана 

қосылуы тиіс. Бір мезгілде қосу мүмкіндігін болдырмау үшін резервті 

пайдалануға АВР – автоматты енгізу қондырғысы қажет [15]. 

Бөлмеде ДЭС қосу сұлбасы 5.1 суретте көрсетілген. 

 

 
 

5.1 сурет – Стационарлық ДЭС-ті қосу сұлбасы 

 

ДЭС - бұл қозғалтқыш, электр генераторы және шығару коллекторының 

жұмысы кезінде шығарылатын қуатты жылу көзі. Бұл қондырғы жұмыс 

істейтін ғимаратта температураның жоғарылауына әкелуі мүмкін және 

кейіннен оның жұмысына теріс әсер етуі мүмкін [2]. ДЭС қызып кетуінің 

алдын алу үшін үй-жайды сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйесімен 

жабдықтау қажет. 

Сору-шығару желдету жүйесі ауа ағыны электр генераторы жағынан 

бөлмеге кіріп, содан кейін салқындату жүйесінің радиаторы арқылы өтіп, 

ғимараттың сыртындағы желдеткішпен түтік арқылы шығарылатын етіп 

жасалуы керек. 

5.2 суретте ауыл шаруашылығы кәсіпорнында резервтік ДЭС қосудың 

үлгілік сұлбасы келтірілген. 
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5.2 сурет – Резервтік ДЭС-ті қосу сұлбасы 

  

Кепілдендірілген қоректендірудің дизель агрегатының (ДАГП) 

құрылымдық сұлбасы 5.3 суретте көрсетілген және басқару панелі - ДЭУ, 

резервті қосу автоматы - АВР және қосалқы жабдықтан тұратын 

автоматтандырылған дизель - электр қондырғысынан тұрады. Қуат 

енгізгішіндегі кернеу жоғалған немесе ол рұқсат етілген шектен төмен 

төмендеген кезде АПУ панелінен дизель-генераторды іске қосуға команда 

түседі, ол дереу немесе берілген уақыт ұстамымен пысықталады. Соңғысы 

қысқа мерзімді (10-ға дейін) ДЭУ-дің іске қосылуын болдырмау мақсатында 

енгізіледі...20 с) қуаттану үзілістері [2, 3]. 

 

 
 

АВР - резервті қосу автоматы; АПУ - автоматты басқару панелі; 

РУ-тарату құрылғысы; ДЭУ-дизель-электр қондырғысы 

 

5.3 сурет - Кепілдендірілген электрмен қоректендірудің дизельді 

агрегаттарының құрылымдық схемалары 

 

ПЭС және ЭГУТ ашық алаңдарда жұмыс істеуі үшін ДГУ қосу үшін 

коммутациялық қалқан қажет. Ол, әдетте, ғимараттың қасбетіне артқы 

жағынан орнатылады. Коммутациялық аппаратураны шығаруды келісілген 

жоба негізінде жүзеге асыру қажет. 
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5.3 Резервтік электр станцияларын басқару қалқандары 

 

Энергияны басқару және тарату қалқандары жұмысты басқаруға, 

бақылауға, қорғауға, параллель жұмысқа қосуға және электр энергиясын 

таратуға арналған. Генератордың қуаты мен түріне және ДЭС автоматтандыру 

дәрежесіне байланысты басқару және энергияны бөлу қалқандарының әртүрлі 

түрлері қолданылады. Қуаты 75 кВт-қа дейінгі АД типті дизель-генераторлар 

үшін басқару қалқандары, негізгі желі блоктары және қуат шығару қораптары 

қолданылады [2, 15]. 

ЕСС-5, ЕС генераторларын және басқа автоматтандырылмаған 

генераторларды басқару генераторлармен бірге арнайы жеткізілген ЩУП, ПУ 

және т.б. басқару панельдерінің көмегімен жүзеге асырылады.. 

 

 
 

5.4 сурет - ЕСС-5 генераторларын басқару қалқанының жалпы түрі 

 

72 кВт-қа дейінгі автоматтандырылған агрегаттарды басқаруды 

логикалық элементтері бар алмалы-салмалы блоктарда орындалған ЩДГА-Б 

және ЩАВ-Б типті қалқандар жүзеге асырады. 100 кВт қуаттылығы бар 3-ші 

дәрежелі ПЭС және ДЭС автоматтандырылған басқару үшін жартылай 

өткізгіш элементтердегі автоматика блоктары бар басқару шкафтары 

қолданылады [2, 3]. 

Статикалық қоздыру жүйесі бар АСДА-100 және АСДА-200 

агрегаттарымен 1-ші дәрежелі стационарлық автоматтандырылған ДЭС КУ-

67М типті жиынтық қалқандары бар [2, 3]. 

Қуаты 100 кВт-қа дейінгі AC типті ДЭС-ті басқару үшін, 3-ші дәрежелі 

автоматтандырылған, ЩАУ-AC басқару панельдері қолданылады. 

Қуаты 50 кВт-қа дейінгі АСДА түріндегі автоматтандырылған 

агрегаттарда БА-1 және БА-2 автоматика блоктары бар ЩАУ-1, ЩАУ-2 типті 

басқару қалқандары бар [2, 3]. 

АД типті дизель-генераторлардың электр энергиясын басқару және 

тарату қалқаны 5.5-суретте көрсетілген. 
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1-корпус қысқышы; 2-жүктеме автоматы; 3-ПКИ түймесі; 4-сигнал шамы; 5-

жарықтандыру арматурасы; 6, 20-амперметрлер; 7-килоомметр; 8-вольтметр; 9 - 

потенциометр; 10 - жиілік өлшегіш; 11 - вольтметр қосқышы; 12 - сақтандырғыштар; 13 - 

«қалыпты жұмыс» шамы; 14 - «Авария» шамы; 15 - «қорғау өшірілген» шамы; 16, 17, 18, 

22, 25 – әртүрлі командалық ажыратқыштар; 19-отын көрсеткіші; 21, 23 – қыздыру және 

жылытқыш білтелері; 24, 26 - жылытқышты басқару және апат түрін ауыстырып 

қосқыштар; 27 - «номиналды айналымдар» сигналдық шамы; 28-«айналымдар жоғары-

төмен». 

 

5.5 сурет - Басқару қалқанының жалпы көрінісі 

автоматтандырылған агрегат АД-20 

 

АД-20 агрегатының басқару қалқанының жоғарғы аспаптық панелінде 

бақылау-өлшеу аспаптары, басқару және реттеу аппаратурасы орналасқан. 

АД-20 агрегатының басқару қалқанының төменгі бөлігінде автоматты 

ажыратқышы бар басты желі блогы және қуатты іріктеу қорытындыларына 

арналған екі автоматты ажыратқыш бар. АД-20 агрегатының басқару 

қалқанының жоғарғы аспаптық панелінде бақылау-өлшеу аспаптары, басқару 

және реттеу аппаратурасы орналасқан. Дизельдің басқару құралдарына 

арналған Панель бүйірде орналасқан [2]. 

Басқару қалқаны алдыңғы аспаптық бөлігі бар металл қораптан және 

рамкаға орнатылған алынбалы алдыңғы қақпақтардан тұрады [2, 3]. 

Рамка қондырғының жақтауына бекітіліп, генератордың үстіне 

орнатылады. Ток трансформаторлары, сигнал беру және синхрондау 

тізбектерінің конденсаторлары мен резисторлары, сақтандырғыштар және 

басқа компоненттер басқару қалқанының ішіндегі панельге орнатылады. 

АД-10 агрегатының басқару қалқаны негізгі желі және қуатты іріктеу 

блогымен біріктірілген және бір қалқаны бар. АД-30 агрегатының қуатты 
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іріктеу фидері басқару қалқанының артқы қабырғасында орналасқан. АД-50, 

75 агрегатының дизель жұмысын басқару және бақылау блоктары бір 

қалқанға біріктірілген, ал негізгі желі және қуатты таңдау блогы басқару 

қалқанының артқы қабырғасында орналасқан [2, 3]. 

ЩДГА - Б типті қалқандар дизель-генераторының қуатына байланысты 

(12, 24, 48 және 72 кВт) төрт орындаушылықты шығарады. 

Басқару тақтасында ажыратқыш пен контактор, сондай-ақ құрылғылар 

(амперметр, вольтметр), есептегіш, кернеуді басқару блогы және басқа 

жабдықтар бар. Қалқанның өлшемдері 600x700x1800 мм, салмағы 250 кг [2]. 

ЩДГА қалқандарының барлық төрт орындалуы үшін басқару схемасы 

бірдей және байланыссыз транзисторлық логикалық элементтерде «Логика-Т» 

орындалады. 

Қалқанның айналмалы жақтауында логикалық элементтері бар 

алынбалы блоктар орналасқан, бұл жұмыс кезінде олардың кез келгеніне 

жақсы қол жетімділікті қамтамасыз етеді. 

ЩАВ-Б қалқандары қоректендіру көзін коммутациялауға және ДЭС 

қосалқы операцияларын жүргізуге арналған: отынды айдау, температураны 

реттеу, желдету және т.б. осы қалқандарды басқару сұлбасы 

автоматтандырудың 3-ші дәрежесі бойынша автоматтандырылған ДЭС 

жұмысын кемінде 400 сағат бойы қызмет көрсететін персоналсыз қамтамасыз 

етеді, сұлбада тұтынушылардың сыртқы желіден қалыпты қоректенуі 

көзделген, ал кернеу жоғалған кезде тұтынушылардың қоректенуі 

қоректендірудің резервтік көзі болып табылатын дизель-генератордан жүзеге 

асырылады [2, 15]. 

АСДА-100 автоматтандырылған 3-ші дәрежелі дизель-агрегаттарына 

арналған басқару шкафтары екі нұсқада шығарылады: жылжымалы және 

стационарлық ДЭС үшін. 

5.6 суретте көрсетілген стационарлық ЖЭС үшін басқару шкафы 

дәнекерленген құрылымға ие және бұрыштық және табақты болаттан 

жасалған. Бақылау тақтасында бақылау-өлшеу құралдары, сигнал шамдары, 

түймелер, ажыратқыштар және басқару қосқыштары бар. Жабдық блогы 

кернеу реостаттарынан, шкаф желдеткішінен, датчиктердің жұмыс уақыты 

механизмінен және контакторлары, релесі және электр тізбегінің басқа 

элементтері бар панельден тұрады. Шкафтың жоғарғы жағында 5 Бақылау 

тақтасы және аппараттық блок орналасқан [2]. 
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5.6 сурет - АСДА стационарлық агрегаттарына арналған басқару шкафы 

 

Орнату кезінде еркін қол жеткізу үшін бақылау тақтасы топсаға төмен 

қарай сүйеніп, екі шектегішпен осы күйде ұсталады. 

Автоматика блоктарын орнату және бекіту үшін шкафтың ортаңғы 

бөлігінде ұяшықтар орналасқан. Барлығы алты автоматика блогы бар: 

синхронизатор 4, іске қосу және тоқтату 9, кернеуді бақылау 8, жиілік және 

қуат датчиктері 5, сигнализация 2, магниттік күшейткіштер 10. Барлық 

блоктардың дизайны біріктірілген: электрлік жабдықтары бар екі шасси 

шойын жақтауына бекітілген. Блоктар сұлбаға арнайы шлангтардың 

көмегімен ұялары бар блокпен бекітілген [2, 3]. 

Ұяларға блоктың шассиіне бекітілген арнайы түйреуіштер салынған. 1 

алынбалы панельмен жабылған Басқару шкафының төменгі бөлігінде 

генератордың ажыратқыштары, желілері, өз қажеттіліктері орнатылған, ал 

шкафтың артқы қабырғасында генератордың кіріс панелі және желілік 

фидердің Шығыс панелі орналасқан. Шкафтың жоғарғы жағында арнайы 

тірекке 7 релелік блок бекітілген, ал шкафтың сол жағында 6 селективті 

қорғаныс блогы орнатылған. 

Генераторды параллель жұмыс үшін автоматты түрде қосқан кезде 

синхронизатор блогы жұмыс істейді. Ол синхрондалған генератордың кернеуі 
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мен жиілігін сыртқы желінің кернеуіне және жиілігіне, содан кейін 

генератордың контакторын сыртқы желі шиналарына қосу сигналына 

сәйкестендіруге пәрмендер береді; іске қосу және тоқтату блогы дизельді 

қыздыруды, сорғыларды қосуды, генераторды қоздыруды, жүктемені 

қабылдауды немесе синхрондауды, параллель жұмысқа қосылуды, жүктемені 

ажыратуды және электр агрегатын тоқтатуды қамтамасыз ететін электр 

тізбектерін ауыстырады. 

Желі кернеуі 340 В-қа дейін төмендеген кезде резервтік агрегатты 

автоматты іске қосуға немесе желідегі кернеу 440 В-тан асқан кезде 

генераторды тоқтатуға командалар кернеуді бақылау блогын береді. Бұдан 

басқа, блок жедел қоректендіру және аккумулятор батареяларының кернеуін 

бақылайды [2]. 

Сигнал беру блогы жарық және дыбыс сигнализациясының көмегімен 

электр агрегатының авариялық жай-күйі туралы сигналдар береді. Жиілік, 

қуат және магниттік күшейткіштер сенсорларының блоктары параллель 

жұмыс істейтін қондырғылардың жиілігі мен қуатын түзету жүйесін құрайды. 

Ток жиілігін реттеу (ол нормадан ауытқыған кезде) дизельдің айналу 

жиілігін өзгерту арқылы жүргізіледі. Екі қондырғының параллель жұмысы 

кезінде жиілік пен қуат датчиктерінің блоктары белсенді қуатқа 

пропорционалды сигнал береді. Магниттік күшейткіштер блогында бұл 

сигнал сілтемемен (берілген) салыстырылады және параллель жұмыс істейтін 

қондырғылар арасында автоматты түрде таратылады. Сонымен қатар, 

магниттік күшейткіштер блогы шамадан тыс жүктеме кезінде немесе 

қозғалтқыштың жұмыс режиміне өткен кезде төтенше сигнал беру және 

генераторды өшіру үшін қолданылады. 

ДЭС орындаудың бірнеше нұсқалары бар: негізгі (өркениеттен алыс 

немесе электр берудің орталықтандырылған желілеріне қосылу мүмкіндігінен 

айырылған жерлерде қолданылады), авариялық (техникалық процесті 

тоқтатуға жол берілмейтін объектілерде жабдықты ажыратуды болдырмауға 

көмектеседі) және резервтік (негізгі желіні өшірген жағдайда өзекті). 

ДЭС-тің аталған нұсқаларында ұқсас құрылғы және жұмыс принципі 

бар, сондықтан олардың барлығына жүйені нақты міндеттерге бейімдеуге 

мүмкіндік беретін арнайы модуль қажет. Бұл рөл басқару тақтасы мен 

қашықтан басқару құралдарына (ДУ) беріледі [2, 3, 16]. 

5.7 суретте AСДА стационарлық қондырғыларына арналған Заманауи 

басқару тақтасы көрсетілген [16]. 

. 
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5.7 сурет – АСДА стационарлық агрегаттарына арналған басқару панелі 

 

Басқару панелінің негізгі функциясы электр желісінде кернеу болмаған 

сәтте жабдықты автоматты іске қосу болып табылады, қосымша – 

конструкция параметрлерін қадағалау (май қысымы, айналу жиілігі, 

температура), дизельдің жұмыс істеуін бақылау, генераторды Автоматты 

ажырату, оның жекелеген учаскелерінде күрделі симптомдар тіркелген 

жағдайда жүйені тоқтату. 

 

 

6 Резервтік электр станциясынан асинхронды электр 

қозғалтқыштарын іске қосу 

 

6.1 Резервтік электр станциясы генераторының қуатына 

қойылатын талаптар 

 

Электр генераторының номиналды қуаты ең жоғары қуатты жауапты 

электр қабылдағыштың асинхронды қысқа тұйықталған электр 

қозғалтқышының мүмкін іске қосылуын қамтамасыз етуі тиіс, өйткені мұндай 

қозғалтқыштардың іске қосу тогы номиналдыдан 4-6 есе жоғары. Бұл ретте 

дизельді электр агрегаттары генератордың номиналды қуатының 50-70% - на 

тең қуатпен электр қозғалтқышты тікелей қосу арқылы сенімді іске қосуды 

қамтамасыз ететінін есте ұстаған жөн. Бұл жағдайда генератор жүктелмеуі 

керек (бос жүріс), электр қозғалтқышының жүктемесі номиналды 30% аспауы 

керек. Егер бұл шарттар орындалмаса, электр станциясының қуатын 

тұтынушылардың жалпы белгіленген қуатынан 40-60% артық таңдау керек [2, 

14]. 

Іске қосу кезінде электр қозғалтқышының қысқыштарындағы кернеудің 

жоғалуы, әдетте, номиналды 40% - дан аспауы тиіс, бұл ретте осы электр 

агрегатынан қоректенетін кез келген жұмыс істейтін электр 

қозғалтқыштарының қысқыштарындағы кернеу 20% - дан артық төмендемеуі 

тиіс. Жоғарыда айтылғандай, қуатты асинхронды қозғалтқыштың іске 

қосылуын жеңілдету үшін (салыстырмалы қуат генераторы бар) оны des-ке 

бос немесе жартылай жүктемемен қосу ұсынылады, ал қоздырғыштың 

қоздыру орамасының тізбегіндегі барлық реттеу және орнату кедергілерін 
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арнайы ажыратқышпен айналып өту арқылы генератордың қозуын күшейту 

ұсынылады (қолмен де іске асырылады) [2]. 

 

6.2 ДЭС-тен іске қосу кезінде асинхронды электр 

қозғалтқыштарының кернеуі мен рұқсат етілген қуатын анықтау  

 

Іске қосу шарттары бойынша асинхронды электр қозғалтқышының 

шекті қуаты кернеудің рұқсат етілген төмендеу шамасымен анықталады. 

Сонымен қатар, бүкіл үдеу процесінде оң артық моментті қамтамасыз ету 

үшін кернеу жеткілікті болуы керек. Желідегі рұқсат етілген кернеуді анықтау 

үшін 6.1 суретінің жобалық схемасын қарастырамыз. 

 

 
 

6.1 сурет - СГ және электр қозғалтқышын ауыстыру сұлбасы 

 

Электр қозғалтқышы қосылған кезде СГ - дағы кернеудің өзгеру процесі 

келесідей жүреді: қозғалтқышты қосқаннан кейін бірінші сәтте СГ 

шиналарындағы кернеу x ' d өтпелі реактивтегі кернеудің жоғалуына 

байланысты бірден төмендейді. одан әрі генератордың қозуын автоматты 

реттеу жүйесі генератордың номиналды кернеуіне сәйкес келетін қозу тогын 

арттырады. Қозғалтқышты қоректендіретін желіде (Xc = 0) кернеудің 

төмендеуін елемеген кезде қозғалтқыштағы бастапқы кернеу ретінде 

анықталады [12, 14]: 

 

Uбаст.қозғ =                                                  (6.1) 

 

мунда    Uген – генератордың бастапқы ЭҚК-мен анықталатын кернеуі;  

             x′d - генератордың өтпелі реакциясы;   

              xп – қозғалтқыштың іске қосу (өтпелі) кедергісі.  

 

Генератордың бастапқы өтпелі ЭҚК оның номиналды кернеуіне (6.1) 

Uқозғ*  = Uбаст.қозғ / Uном.қозғ кезінде тегіс екенін ескере отырып Uном.қозғ = Uген = 

Uном аламыз. 

    
        

 

        
                                          (6.2) 

 

nd

nген

xx

xU
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Қозғалтқыштың бастапқы кедергісі басқаша жазылуы мүмкін [14]: 

 

   
     
 

       
                                                 (6.3) 

 

мұнда Sп.қозғ = Sном.қозғ·Кі  - қозғалтқыштың толық іске қосу қуаты, кВ⋅А;  

Кі - қозғалтқыштың іске қосу тогының жиілігі. 

 

Негізгі қуат ретінде қабылданады - генератордың қуаты және негізгі 

кернеу Uген = Uном, біз салыстырмалы бірліктерде қозғалтқыштың бастапқы 

кедергісін аламыз [14]: 

 

    
    

       
[
         

    
]
 
 .                                    (6.4) 

 

Осылайша, өрнектерден (6.3) және (6.4) автономды генератордан қуат 

алған кезде қозғалтқыш жүктемесінің жалпы рұқсат етілген қуатын алуға 

болады [14]:                       

        

  Рном.дв =
                       

(
        

 

     
)

 ,                           (6.5) 

 

 

 

мұнда Рном.қозғ – рұқсат етілген қозғалтқыш қуаты, кВт;  

           Sген – ДЭС номиналды қуаты, кВ⋅А;  

ηқозғ·cosφном.қозғ - қозғалтқыштың ПӘК-н номиналды қуат 

коэффициентіне көбейтіндісі. Практикалық есептеулер үшін жеткілікті 

дәлдікпен ηқозғ·cosφном.қозғ = 0,85 қабылдауға болады  [14]. 

 

Алайда, инженерлік есептеулер үшін (6.5) формуланы қолдану 

қозғалтқыштың рұқсат етілген қуатының жоғарылатылған мәнін береді, 

өйткені өрнекті шығару кезінде генератордың қоздыру жүйесі қозу тогын кез-

келген мәнге дейін арттыруы мүмкін деп болжалды. Іс жүзінде мұны жүзеге 

асыру мүмкін емес, өйткені СГ щеткасыз қоздыру жүйесі қозу тогын 

генератордың дизайнымен, оның оқшаулауымен және қолданылатын кернеуді 

автоматты басқару құрылғысының түрімен анықталған белгілі бір мәндерге 

дейін арттыра алады.   

Түрлендіреміз (6.5) түріне [14]: 

- асинхронды электр қозғалтқышты тікелей іске қосу үшін:  

 

Рқозғ.і.қ =  = 0,72·Sген , кВт; 
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мұнда:  Uқозғ* = 0,7 немесе 70% тікелей іске қосу кезінде кернеудің 

рұқсат етілген төмендеуі, о. е.; 

x′d = 0,2 – қуаты 10...60 кВт электр станцияларының ауыспалы 

реактивтік кедергісінің орташа мәні;  

Кi = 2,5 – іске қосу қуатының орташа еселігі.   

- басқа электр қабылдағыштардың жұмысы кезінде асинхронды электр 

қозғалтқышты іске қосу үшін [14]:  

 

Рқозғ.і.қ =  = 0,43·Sген , кВт; 

 

мұнда:  Uқозғ* = 0,8 немесе 80% басқа электр қабылдағыштардың 

жұмысы кезінде кернеудің  рұқсат етілген төмендеуі, о.е. 

 

6.3 Электр қозғалтқышының тікелей іске қосылуы кезіндегі шекті 

қуаты 

 

Объектілерді мобильді РЭҚ-дан шұғыл электрмен жабдықтау кезінде 

салыстырмалы қуаттың электр қозғалтқыштарын тікелей іске қосу қажеттілігі 

жиі туындайды. Мысалы, ауыл шаруашылығында мұндай жағдайлар энергия 

жүйесінің авариялық ажыратылуы және су асты су сорғыларын, сүт 

фермаларының вакуум-сорғыларын, құс фабрикаларының желдеткіштерін 

және т. б. шұғыл қоректендіру қажеттілігі кезінде туындауы мүмкін. Табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде адамдарды құтқару 

немесе өрттерді сөндіру үшін салыстырмалы қуатты электр сорғыларын 

(немесе басқа электр қабылдағыштарын) жедел іске қосу қажет болған кезде 

неғұрлым жауапты міндеттер орын алуы мүмкін. 

Осыған байланысты асинхронды электр қозғалтқыштары ретінде 

пайдаланылатын электр қозғалтқыш жүктемесінің шекті қуатын шектеулі 

қуаттың АИЭ-нен тікелей іске қосу шарты бойынша анықтау практикалық 

қызығушылық тудырады. Асинхронды электр қозғалтқыштарының іске 

қосылуы үлкен іске қосу токтарымен (номиналдыдан 4-7 есе көп) бірге 

жүретінін ескере отырып, болашақта АИЭ ретінде іске қосу режимінде 

генератордың қозуын жылдамдату жүйелері бар дизельді электр 

станцияларын (ЖЭС) қарастырамыз. 

Асинхронды электр қозғалтқыштардың шектік қуаттары ДЭС-тен 

тікелей іске қосу кезінде, әдетте, талаптармен шектелген (номиналды қуаттың 

70% - на дейін) [1,12]. Сонымен қатар, мұндай ұсынылған шектер 

оқшауланған желідегі ДЭС жұмысының ерекшеліктерін ескермейді. 

Автономды жүйелердің бұл ерекшеліктеріне мыналар жатады: 

- жалпы өнеркәсіптік жүйелер үшін қабылданған электр энергиясының 

стандартты параметрлерінен (ток жиілігі, кернеу шамасы) бас тарту; 

- ток жиілігі мен кернеу шамасын қолмен немесе автоматты түрде 

реттеу мүмкіндігі; 
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- механизмдер мен машиналардың бірқатар электр қозғалтқыштарын 

жеңіл іске қосу режимдерін белгілеу мүмкіндігі. 

Осы ерекшеліктерді ескере отырып, кернеудің төмендеуін және, демек, 

іске қосылатын электр қозғалтқышының коэффициентін арттыруға 

генератордың қозуын алдын-ала мәжбүрлеу арқылы қол жеткізуге болады. 

Бұл іске қосу әдісі белгілі, бірақ ол бірқатар себептерге байланысты 

қолданылмады: 

Іске қосылатын электр қозғалтқышының қуатын шектеудің негізгі 

себебі оның қуатының артуымен кернеудің төмендеуі болып табылады [14]. 

Сонымен қатар, автономды желіде жұмыс істеген кезде іске қосылатын 

электр қозғалтқышының қуатын арттыруға генератордың қозуын алдын-ала 

(іске қосар алдында) мәжбүрлеу арқылы қол жеткізуге болады. Бұл іске қосу 

әдісі белгілі, бірақ ол бірқатар себептерге байланысты қолданылмады: 

- генератор кернеуіне арналған стандарттарды сақтау (400 В немесе 230 

В); 

- генератордың ең осал элементтерінің (жартылай өткізгіштер, 

конденсаторлар, электр өлшеу аспаптары және олардың жарық шамдары) 

істен шығуын алдын ала ескерту. 

Алайда, жүргізілген талдау автоматика схемаларына енгізілген 

генератордың орамалары, жартылай өткізгіш элементтер және электр өлшеу 

аспаптары 1000-1500 В дейінгі сынау кернеуімен тексерілетінін көрсетеді 

[12]. 

Осылайша, электр қозғалтқышын тікелей іске қоспас бұрын 

генератордың қозуын мәжбүрлеу өте қолайлы және тіпті кейбір жағдайларда 

қажет, өйткені кернеудің төмендеуін едәуір азайтуға және іске қосу ұзақтығын 

қысқартуға болады. 

Кепілдік беру үшін генератордағы кернеудің шекті мәнін 450 В, ал 

жартылай өткізгіш элементтері мен конденсаторлары жоқ жеке генераторлар 

үшін 480 В қабылдауға болады. 

Бұл мақалада генератордың қозуын алдын-ала мәжбүрлеуді ескере 

отырып, ЕГУТ-тен тікелей іске қосу шарты бойынша электр қозғалтқышының 

шекті қуатын есептеу әдісі ұсынылған. Бұл ретте есептеулер қуаты 16 және 30 

кВт электр генераторлары үшін келтіріледі. 

Машиналар мен механизмдердің электр жетегін іске қосу кезінде іске 

қосудың ең ауыр режимі бастапқы кезеңге келеді және қондырғының жанасу 

сәтін жеңумен байланысты. 

Жалпы жағдайда іске қосу режимдерін есептеу өте күрделі міндет 

болып табылады. 

Жеңілдету үшін салыстырмалы қуаттың асинхронды электр 

қозғалтқышын тікелей іске қосуды есептеу кезінде жалпы қабылданған 

жорамалдар қабылданды. Есептеу кезінде синхронды генератор-асинхронды 

қозғалтқыш және қоздырғыш жүйесіндегі электромагниттік өтпелі процестер 

ескерілмейді. Іске қосу кезінде электр қозғалтқышының параметрлері мен 
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генератор білігінің айналу жиілігі өзгермейді, ал генератордың реакциясы 

қанықпаған күйде болады деп болжанады. 

Егер электр қозғалтқышының іске қосылуы тікелей генератордың 

қысқыштарынан немесе электр қозғалтқышының кедергісінен әлдеқайда аз 

кедергісі бар желі арқылы жүзеге асырылады деп болжасақ (объект деңгейінде 

автономды электрмен жабдықтау үшін бұл өте қолайлы), онда кернеудің 

бастапқы сәтсіздігін белгілі формула бойынша анықтауға болады. [11, 12]: 

 

 Uбаст= ,                                                  (6.6) 

 

мұнда:  - генератордың тұрақты режимінің бұзылуының басында 

бірден өзгере алмайтын генератордың қоздыру орамасының пайда болған 

ағынына пропорционалды кейбір шартты мән; 

 - бойлық ось бойынша генератордың ауыспалы индуктивті кедергісі, 

ш.м.; 

 - қозғалтқыштың реактивті кедергісі, ш.м. 

Электр қозғалтқышының тікелей іске қосылуын есептеу бойынша 

қолданыстағы ұсынымдарда ЭҚК өтпелі индуктивті кедергі ретінде 

генератордың номиналды кернеуіне тең қабылданады =1. Электр 

қозғалтқышын іске қоспас бұрын генератордың қозуын алдын-ала мәжбүрлеу 

жағдайында  мәні едәуір артады, оның мәнін 6.2-суретте келтірілген 

генератордың бос жүрісінің бастапқы бөлігіне түзетілген сипаттамасының 

жалғасында анықтауға болады [11, 12]: 

 

                                        (6.7) 

 

мұнда: iв – генератордың қозу тогы, ш.м. 
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1- генератордың өтпелі индуктивті кедергісінен кейін ПӘК-і; 

2-генераторлардың қалыпты жұмыс істемеуі; 

3 - қуаты 16-60 кВт электр станцияларың генераторларының жұмыс істемеу 

сипаттамасы 

 

6.2 сурет – Синхронды генераторлардың бос жұмыс сипаттамасы 

 

Өрнекте (6.7) бірінші коэффициент генератордағы қалдық магнетизмді 

ескереді, ал екінші коэффициент (қоздыру тогы кезінде) генератордың 

номиналды кернеуінде қабылдауға мүмкіндік береді, бұл қолданыстағы 

есептеу әдістеріне сәйкес келеді. 

[11, 12] - ден синхронды генераторлардың жұмыс істемеуінің қалыпты 

сипаттамасы өрнекке жақын жақындағаны белгілі, ш.м.:  

 

                    ,                                            (6.8) 

 

мұнда: uо – бос кернеу генераторыа, ш.м. 

            А – бос жүріс сипаттамасының қисығының пішініне байланысты 

кейбір тұрақты мән. 

Зерттеулер көрсеткендей, қуаттылығы 16 және 30 кВт электр 

станциялары үшін жұмыс істемейтін сипаттама қалыптыдан біршама 

ерекшеленеді және өрнекпен жақындастырылады [11, 12], ш.м.: 

 

                                                       (6.9) 
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E
|
d-ге қатысты (6.7) және (6.9) бірлесіп шеше отырып, біз аламыз: 

 

                                                              (6.10)         

 

(6.10)-тегі  E мәнін  (6.6) койсақ: 

 

                                               (6.11) 

 

Бастапқы индуктивті кедергіге қатысты (6.11) шешеміз: 

 

                                     (6.12) 

 

Екінші жағынан, электр қозғалтқышының бастапқы индуктивті кедергісі 

формула бойынша анықталады, ш.м.: 

 

                                                                (6.13) 

 

мұнда: рn – генератордың номиналды қуатына қатысты іске қосылатын 

электр қозғалтқышының өлшемділік коэффициенті. 

(6.12) және (6.13) теңдеулерді өлшеу коэффициентіне қатысты шеше 

отырып, біз аламыз, ш.м.: 

 

                                              (6.14) 

 

Шамамен есептеулерде дизельді электр станциялары үшін 

генераторлардың өтпелі индуктивті кедергісінің орташа мәндерін  және 

асинхронды электр қозғалтқыштары үшін іске қосу тогының жиілігін 

қабылдауға болады. 

Сонда:  

                                                     (6.15) 
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Кернеудің рұқсат етілген бастапқы төмендеуін (6.11), салыстырмалы 

бірліктерде анықтауға болады (ш.м.): 

 

                                                 (6.16) 

 

мұнда mтр – электр қозғалтқышының номиналды моментіне келтірілген 

жұмыс машинасына тиюі, ш.м.; 

           Mп – электр қозғалтқышының іске қосу моменті, ш.м. 

 

Пайдалану жағдайында іске қосылатын электр қозғалтқышының шекті 

қуатын жұмыс машинасына тиетін сәт бойынша анықтау неғұрлым қолайлы 

болып табылады, оның мәнін динамометрмен өлшеуге немесе 

анықтамалықтардан алуға болады. Ол үшін өрнекті (6.11) (6.10) ауыстыру 

және асинхронды электр қозғалтқыштары үшін mп=1,255 орташа мәнін 

қабылдау арқылы біз аламыз, ш.м.: 

 

                                             (6.17) 

 

(6.12) өрнегі бойынша жұмыс машинасына тиетін сәттің белгілі мәндері 

және тікелей іске қосар алдында генератордың қозуын мәжбүрлеу дәрежесі 

бар электр қозғалтқышының өлшеу коэффициентінің шекті мәнін анықтауға 

болады. 

 

7 Резервтік электр станцияларын монтаждау және жөндеу 

  

Жабдықтың қалыпты жұмыс істеуі үшін дизель генераторларына толық 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру қажет. Ең алдымен электр станцияларын 

дұрыс орнатуды қамтамасыз ету қажет. Дизель генераторларын монтаждау 

ережелерін сақтамау жабдықтың мерзімінен бұрын тозуына әкеледі, бұл 

электр станциясын қымбат жөндеуге әкелуі мүмкін. 

Орнату дегеніміз - өнеркәсіптік жабдықты орнату және қосу үшін 

қажетті жұмыстар жиынтығы. Мұндай жұмыстарға генераторларды орнату 

ғана емес, сонымен қатар кез келген техникалық күрделі құрылғыларды 

орнату кіреді. Электр станциясын монтаждау ережелерін сақтамау жабдықтың 

мерзімінен бұрын тозуына алып келеді, бұл электр станциясын қымбат 

жөндеуге әкелуі мүмкін [15]. 

ДЭС орнату кезінде келесі факторларды ескеру қажет: отын беру әдісі, 

шу деңгейі, пайдаланылған газдарды шығару, сондай-ақ дизель 

генераторларын жөндеудің ыңғайлылығы. 
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7.1 Генераторлар мен электр станцияларын монтаждау кезеңдері 

 

Процедураның негізгі кезеңдері келесідей [16]: 

1. Сайтты таңдау. Учаске агрегатты сатып алғанға немесе жалға 

алғанға дейін тексеріледі. Егер дизель генераторы үшін белгілі бір бөлме 

таңдалса, DGU қондырғысы алдын-ала жасалған жоба бойынша жүзеге 

асырылуы керек және бірқатар құрылыс және экологиялық талаптарды 

ескеруі керек. 

2. Іргетастың орналасуы. Құрылғының дизайны қатаң жақтауға 

орнатылады, сондықтан жұмыс кезінде дірілге байланысты оның жағдайы 

өзгеруі мүмкін. Тегіс, берік іргетас дайындалуда, діріл оқшаулағыштары 

қолданылады. 

3. Үй-жайдың көлеміне агрегаттың өзі және оны пайдалану үшін 

қажетті құрылғылар (отыны бар бак, аккумуляторлар, электрошкаф және 

басқалары) сыяды. Сондай-ақ үй-жай дизель генераторларына қызмет 

көрсетуге, сондай-ақ дизель генераторларына ағымдағы жөндеу жүргізуге 

және қажет болған жағдайда дизель генераторларына күрделі жөндеу 

жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс. Құрылғының периметрі бойынша 1 метр бос 

орын Электр станцияларына қызмет көрсету үшін жеткілікті деп саналады. 

4. Салқындату жүйесі. Қондырғының шамадан тыс қызуы оның 

моторесурстарын төмендетеді. Сынулар мен іркілістерді болдырмау үшін үй-

жайда сору-сыртқа тарату желдеткішін жабдықтау қажет. Орталықтандыру 

міндетті түрде жүзеге асырылады-амортизаторлар орнатылады, осьтік 

желдеткіш пен біліктер реттеледі, олардың жағдайы реттеледі. 

5. Электромонтаждау жұмыстары. Бұған резервті енгізуді, автоматты 

ажыратқыштарды монтаждауды, ДГҚ-ны АВР-ға қосуды қамтамасыз ететін 

блокты орнату кіреді. Шығару жүйесі. Шуды азайту үшін дыбыстық өшіргіш 

орнатылады. Құбыр кері қысымды болдырмау үшін өткір бұрылыстарсыз 

орнатылады. 

6. Отын беру жүйесі. ДЭС қажетті уақытты жұмыс істеуі үшін 

жанармай құю технологиясын қамтамасыз ету қажет. Отынмен жабдықтау 

жүйесі әрбір объект үшін жеке болып табылады және өте ұқыпты 

пайдалануды талап етеді. 

7. Егер шудың төмен деңгейі қажетті шарттардың бірі болып 

табылған жағдайда, дизель генераторын қосу жүзеге асырылатын үй-жайдың 

қабырғалары қалыңдығы жиырма сантиметрден жоғары монолитті бетоннан 

жасалуы тиіс.    

 

7.2 Генераторларды орнатудың негізгі кезеңдері 

 

ДЭС қосуды білікті мамандар жүзеге асырады. Әдетте орнату оңтайлы 

ауданы, жарығы, желдетуі және сыртқы есіктері бар бөлек құрғақ бөлмеде 

орналастырылады. 

ДЭС монтаждау мынадай тәртіппен жүргізіледі [16]: 
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Орамнан шығару. Дизель генераторларын орнату радиатормен терезеге 

жүргізілуі керек, сондықтан объектіге жеткізілгеннен кейін жабдық 

орауыштан шығарылып, арнайы жастыққа-негізге қажетті күйде 

орналастырылады. 

Жақтауға бекіту. Дизельді электр станциясын (des) кәсіби қосу 

жабдықты іргетасқа якорь болттарын қолдана отырып сенімді бекітуді 

білдіреді. 

Амортизаторларды бекіту. ДГҚ монтаждау процесінде діріл деңгейін 

төмендету үшін рамка мен діріл тораптары арасында бекіткіші бар 

амортизаторларды орнату орындалады. 

Шығару жүйесін монтаждау. Дизель генераторын желіге қоспас 

бұрын, пайдаланылған газды шығару жүйесі орнатылуы керек. Уытты 

қалдықтарды шығару биіктігі-3 метрден астам. Ол үшін дизельді 

генераторларды орнату кезінде құбыр көшеге шығарылады. 

Орнатуды толтыру. ДЭС монтаждау аяқталғаннан кейін жүйені жұмыс 

сұйықтықтарымен толтыру орындалады. Әдетте, бұл дизель, мотор майы және 

салқындатқыш. Осыдан кейін ДГҚ-ны желіге қосу және жабдықты алғашқы 

іске қосу жүзеге асырылады. 

ДГҚ монтаждау. Кәсіби тәсілді талап ететін технологиялық тұрғыдан 

күрделі процесс. Электр станциясын пайдалануға беру сәтіне дейін 

жұмыстардың тұтас кешенін жүргізу талап етіледі. Олар жобаны өрт және 

энергетикалық қадағалау органдарымен сараптауды және келісуді, дизель 

генераторлары орналасатын үй-жайды қайта жаңартуды немесе салуды, 

іргетастың құрылысын немесе ДЭС астындағы алаңды қамтиды. 

Қондырғыны монтаждау пайдаланылған газды шығару құбырына 

арналған ойықтарды жабдықтауды, қосымша жабдықты орнатуды, сондай-ақ 

құбыр жолдарды дайындауды қамтиды. Электр монтаждау жұмыстары АВР 

шкафын, Автоматты және қол ажыратқыштарын, Күштік және бақылау 

кабельдеріне арналған әуе желілері мен қораптарын орнатудан тұрады [15, 

16]. 

Іске қосу - жөндеу жұмыстары орындалған жұмыстардың жобаға және 

тапсыру құжаттамасына сәйкестігін, сондай-ақ дайындаушы зауыттардың 

талаптарына сәйкестігін тексеруден басталады. Содан кейін электр 

станциясын желіге қосу және сынау жұмыстары жүргізіледі. Осы жұмыстар 

барысында қажет болған жағдайда реттелетін барлық сипаттамалар тіркеледі. 

Орнату және іске қосу жұмыстарының соңғы кезеңі объектіні Тапсырыс 

берушіге тапсыру болып табылады. Бұл кезеңде электр станциясын 

пайдалануға беру актісі жасалады. Техникалық құжаттармен бірге Тапсырыс 

беруші дизель генераторларымен жұмыс істеу ережелері туралы нұсқаулық 

алады. 
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7.3 Электр генераторларын жөндеу 

  

Дизель генераторларын жөндеу жиілігі жүйенің жабдықталған 

қозғалтқыш деңгейіне тікелей байланысты. 

Электр генераторына жөндеу жүргізу үшін оқытудан өткен және электр 

жабдығын жөндеу жөніндегі электр монтерінің жеткілікті тәжірибесі, 

дағдылары мен біліктілігі бар жұмысшы персонал айқындалады. Сонымен 

қатар, ол белгіленген тәртіппен осындай жұмыс түрлеріне жіберілуі керек. 

Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр монтерінің разрядтары 5-

разрядтан, ал жұмыс бригадасы мүшелерінің разрядтары 3 – разрядтан төмен 

болмауы тиіс [16]. 

Қызмет көрсету және қызмет көрсету қажетті жүйелілікпен жүзеге 

асырылатын электр станциялары жөндеу жұмыстарының әлдеқайда ұзақ 

кезеңіне ие. Айта кету керек, дизель генераторларын жөндеуді білікті 

мамандар жүргізуі керек. Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу 

жүргізу үшін 7.1-суретте көрсетілгендей ыңғайлы қолжетімділік көзделуі тиіс. 

 

 
 

7.1 сурет – Техникалық қызмет көрсету және 

ағымдағы жөндеу 

 

 Электр генераторын сапасыз орнату және қосу электр 

жабдықтарының бұзылуына немесе мерзімінен бұрын тозуына немесе қымбат 

жөндеуге немесе ДЭС-ті толығымен ауыстыруға әкелуі мүмкін. Бейінді 

ұйымның мамандары құрастырған ДЭС кепілдік міндеттемелермен 

қамтамасыз етіледі [16]. 

 Жөндеу жұмыстары мен бригада құрамы дизель генератор 

қондырғысының ақаулығының сипатына байланысты. Сонымен қатар, қолда 

бар материалдардан және пайдалану тәжірибесінен негізгі ақаулықтарды және 

олардың пайда болу себептерін бөліп көрсетуге болады [13, 16]. 

 Дизель отынының төмен сапасы бірінші кезекте отын сүзгісінің 

ластануына әкеледі, соның салдарынан дизель қозғалтқышына отынның 

жеткілікті мөлшері түспейді. дизель генераторы толық қуатта жұмыс 

істемейді немесе жай тоқтап қалады, жөндеуді қажет етеді. 

 Жанармайдағы судың немесе қоспалардың болуы саптамаларда су 

соққыларының пайда болуына әкеледі, нәтижесінде бүріккіш тесік кеңейіп, 

саптама отынды дұрыс шашыратуды тоқтатады. Сонымен қатар, судың 
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әсерінен қышқылдану пайда болады және отын сорғысының коррозиясы 

пайда болады. 

 Жеткіліксіз жүктемедегі жұмыс отынның толық емес жануына 

әкеледі, бұл саптамаларда күйіктің пайда болуына және олардың одан әрі 

істен шығуына әкеледі. 

 Электр станциясын консервациясыз ұзақ сақтау, тұрақты іске 

қосудың болмауы, резервтік электр станциялары үшін жиі ақаулық. Электр 

станциясының RTI икемділігінің жоғалуы, беттердің тотығуы, техникалық 

сұйықтықтардың булануы, жабдықтың жалпы қартаюы байқалады. 

 

8 Резервтік электр станцияларын пайдалану  

 

8.1 Негізгі талаптар 

 

РЭҚ-тың тоқтаусыз және апатсыз жұмысы оның барлық тораптары мен 

жүйелерінің нақты және үздіксіз жұмыс істеуі жағдайында ғана мүмкін 

болады. Қызмет көрсетуші персонал орнатылған жабдықтың жұмыс 

принципін, басқару және сигнал беру схемаларын, автоматика және реттеу 

блоктарын, сондай-ақ Жабдықтың жекелеген элементтерінің конструктивтік 

ерекшеліктерін, құрастырылуын және өзара байланысын білуі тиіс. ДЭС-ке 

қызмет көрсетуге орнатылған жабдықтың техникалық құжаттамасын, оның 

материалдық бөлігін, осы жабдықты пайдалану шарттарын зерделеген және 

игерген мамандар ғана жіберілуі мүмкін [13, 17]. 

ДЭС-ке қызмет көрсетуге жіберілген адамдар электр қондырғыларын 

техникалық пайдалану, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі 

қағидаларын, пайдалану нұсқаулықтарын, қызмет көрсетілетін жабдық 

бойынша техникалық минимумды және жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы 

көмек көрсету тәсілдерін білуін тексеруден өтуі тиіс. 

Қызмет көрсетуде практикалық дағдыларды алу және сол жерде 

неғұрлым егжей-тегжейлі танысу үшін қызмет көрсетуші персонал жұмыс 

орнында ұзақтығы кемінде екі апта тағылымдамадан өтуі тиіс. Осыдан кейін 

ғана ол өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат етіледі. ДЭС персоналы техникалық 

пайдалану және қауіпсіздік техникасы қағидаларын білуін кезеңдік 

тексеруден өтеді. Қызмет көрсететін персоналға қойылатын аталған талаптар 

ДЭС-ті сенімді, қауіпсіз және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді [16, 17]. 

 

8.2 Электр станциясын жұмысқа дайындау 

 

Жалпы жағдайда стандартты қосылу сұлбасы келесі элементтерді 

қамтиды [15, 16]: 

- тікелей дизель-генератор; 

- автоматты резервті қосу панелі; 

- айналмалы ажыратқыш (QS); 
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- негізгі Басқару тақтасы; 

- электр қалқаны; 

- QF1 генератор қондырғысының ажыратқышы; 

- QF2 кабелін қорғайтын қосқыш; 

- қуат кабелі; 

- басқару кабелі; 

- өз қажеттіліктерінің кабелі. 

Дизель электр станциясын қосылуға дайындау жоспары [16, 17]: 

- дизель генераторы жауын-шашыннан және тікелей күн сәулесінен 

қорғалуы керек; 

- жұмыс кезінде дизель генераторының қызып кетуіне жол бермеу үшін 

мәжбүрлі желдету жүйесін қосу керек; 

- сондай-ақ, генератордың істен шығуына немесе оның істен шығуына 

әкелуі мүмкін температураның кенеттен өзгеруіне жол бермеу керек; 

- автоматты іске қосылатын (дизельді электр станциясы) немесе онсыз 

дизель генераторын қосу сұлбасы механизмдерге ауа қоспаларының (шаң 

бөлшектері, пайдаланылған газдар, химиялық заттар және т. б.) енуіне жол 

бермейтін қорғаныс элементтерін қамтуы керек.); 

- ашық алаңда электр станциясының дизелі орнатылған жағдайда дизель 

генераторын қосу сұлбасы механикалық зақымданудан сыртқы қорғау 

элементтерін (шу жұтатын қаптамалар, контейнерлер) қамтуы тиіс. 

Іске қосар алдында ЖЭС электр агрегаты мұқият тексеріліп, жұмысқа 

дайын болуы тиіс. Дизельді, генераторды, қосалқы қондырғыларды, 

панельдер мен қалқандарды тексеріп, анықталған ақауларды жою қажет. 

Мегаомметрдің көмегімен ажыратқыштар қосылған кезде агрегат сұлбасының 

оқшаулау кедергісін тексереді; кедергі кемінде 0,5 мОм [17, 18] болуы тиіс. 

Егер генератордың оқшаулау кедергісі және болаттың қалған бөлігі 0,5 

мОм-ден төмен болса, шаңнан тазалау, ашық электр оқшаулау бөлшектерін 

сүрту немесе кептіру керек; егер қажет болса, генераторды кептіру керек. 

ДЭС-ті жұмысқа дайындау кезінде аккумуляторлық батареялардың 

разрядталу дәрежесін және тұтану жүйесінің жарамдылығын тексеру керек. 

Аккумулятор батареясының 50% - дан астам зарядсыздануы кезінде 

стартермен дизельді іске қосуға рұқсат етілмейді. 

Шығыс жанармай багына жанармай құйылуы керек, ал жанармай 

багының шүмегі «ашық» үйіне орнатылуы керек. Шығыс багындағы отын 

деңгейі отын деңгейінің көрсеткіші бойынша бақыланады. Толық 

толтырылған Шығыс багы электр агрегатының кемінде 4 сағат үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз етеді [17]. 

Отын жүйесінде ауаның жоқтығына көз жеткізу, Шығыс және қосымша 

май бактарын толтыру, сондай-ақ салқындату жүйесінің ішкі контурын сумен 

(ол болған кезде) толтыру және салқындату жүйесінің сыртқы контурындағы 

су айналымын тексеру қажет. Дизельді отынмен қоректендіру, майлау және 

салқындату жүйелерінде ағу болмауы тиіс. Қажет болса, тығыздағыш 

жаңғақтарды, қысқыштар мен қысқыштарды қатайтыңыз. Іске қосар алдында 
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ауа тазалағыштың барлық қосылыстарының тығыздығын және ауа жапқыш 

механизмін тексеру керек. 

Генератордың және дизель автоматикасының басқару панельдеріндегі, 

қалқандарындағы ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың жағдайы 

ДЭС пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес болуы тиіс. Қуат желісіндегі 

генератордың автоматты ажыратқышы ажыратылуы тиіс, ал басқару 

тізбектерінің ауыстырып қосқышын «қолмен басқару» немесе «автоматты іске 

қосу» күйіне қою керек. 

 

8.3 Электр станцияларын іске қосу және тоқтату 

 

ДЭС - ті іске қосу және тоқтату қолмен - дизельді басқарудың жергілікті 

қалқанынан немесе қашықтықтан - қашықтықтан басқару пультінен немесе 

автоматты-желідегі немесе басқа агрегаттағы бақылау параметрлері өзгерген 

кезде автоматика сигналы бойынша қызмет көрсетуші персоналдың 

араласуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін. 

Дизельді іске қосқаннан және қыздырғаннан кейін оның жылдамдығы 

біртіндеп максимумға дейін жеткізіледі. Содан кейін генератор қозғалады 

және дизель жылдамдығын өзгерту арқылы 50 Гц ток жиілігі жиілік 

өлшегішке орнатылады. 

Кернеу қондырғысының қарсылық тұтқасын вольтметрге айналдыру 

арқылы генератордың минималды кернеуіне орнатылады, содан кейін 

генератор машинасы мен генераторға жүктеме қосылады. Содан кейін дизель 

айналымының қажетті жиілігін (ток жиілігі) және электр генераторындағы 

кернеуді қайтадан тексеріп, реттеңіз. Іске қосылғаннан кейін су мен майды 

салқындату жүйелерінің қалыпты жұмысын тексеріңіз [17]. 

Тоқтату үшін ДЭС керек өшіру автоматты ажыратқыш генератор 

(ауырлықты), азайтуға кернеу генераторда және азайту айналу жиілігін 

дизельдің. Дизель жұмыс істемейді, содан кейін ол толық тоқтағанға дейін 

баяу төмендейді. 

Қашықтан автоматты іске қосу және тоқтату қашықтан басқару 

пультінен немесе Басқару шкафынан басқару түймелерінің көмегімен жүзеге 

асырылады. Электр агрегатын іске қосу және тоқтату бойынша барлық 

операциялар Берілген технологиялық реттілікпен жүзеге асырылады. 

Сәтті іске қосу жағдайында «қалыпты жұмыс» сигнал шамы жанады. 

Егер авариялық режим пайда болса, онда авариялық сигнал беру немесе 

қорғау іске қосылады және ДЭС автоматты түрде тоқтатылады. 

Автоматты іске қосу және тоқтату автоматика схемасымен персоналдың 

араласуынсыз белгілі бір технологиялық ретпен жүзеге асырылады [17]. 

Автоматты іске қосу үшін резервтелетін электр агрегатының бақылау 

параметрлерінің өзгеруі сигнал болып табылады: кернеудің төмендеуі немесе 

жоғарылауы, электр агрегатының шамадан тыс жүктелуі, өнеркәсіптік желі 

кернеуінің жол берілмейтін төмендеуі. 
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Автоматты тоқтауға арналған сигнал екі параллель жұмыс істейтін 

злектроагрегаттың (негізгі және резервтік) жалпы жүктемесін номиналды 

қуаттың 80% - на дейін төмендету немесе бақыланатын өнеркәсіптік желінің 

кернеуін қалпына келтіру болып табылады [17]. 

Электр агрегатын автоматты тоқтату авариялық режимдер туындаған 

және авариялық сигнал беру мен қорғау датчиктері іске қосылған кезде орын 

алады. ДЭС генераторларын па параллель жұмысқа қосу ұсынымдарға сәйкес 

жүргізіледі. 

 

8.4 ДЭС жұмысын бақылау 

 

Дизельдің жұмысы кезінде келесіні орындау қажет [17]: 

1. Дизель жұмысын бақылау құралдарының көрсеткіштерін (май мен 

судың температурасы, май қысымы және т.б.), жүйеде салқындатқыштың 

болуын, дизель бөліктеріне май беруді және әртүрлі дизель датчиктерінің 

жұмысын бақылау. 

2. Жанармай бактарын жанармаймен уақытында толтырыңыз. 

 3. Дизельде бөгде шулардың немесе тарсылдардың болуына назар 

аудару. 

4. Дизельдің айналу жиілігін бақылаңыз және қажет болған жағдайда 

оны реттеңіз. 

Генераторға қызмет көрсету кезінде қажет [17]: 

1. Амперметрлердің, ваттметрлердің вольтметрлерінің көрсеткіштерін 

бақылау. (Номиналды мәндерден асып кетуге жол берілмейді. Номиналды 

токтың 25% - на дейінгі симметриялық емес жүктеме және 1 сағат ішінде 10% 

- дан аспайтын Ток бойынша шамадан тыс жүктеме рұқсат етіледі.). 

2. Мойынтіректердің температурасы мен шуын бақылаңыз. (Мойынтірек 

температурасы қолмен (немесе термометрмен) қол жетімді жерлерде 

қақпақтардың температурасы бойынша бақыланады және 80 градустан аспауы 

керек. Мойынтіректердің шуын арнайы ағаш рельс арқылы тыңдау керек. 

Рейканың бір ұшын құлаққа бекіту керек. Ал екіншісі хабқа немесе 

мойынтірек қалқанының басқа бөлігіне. Мойынтіректердің жақсы күйінде 

соққылар мен соққыларсыз біркелкі дыбыс естіледі). 

 3. Тексеруге сезіледі шамасын тербеліс генераторы. (Егер діріл 

әдеттегіден үлкен болса, ол виброметрмен радиалды бағытта тігінен және 

көлденеңінен өлшенеді. Мойынтіректі қалқандарда өлшенген дизельмен 

жұмыс кезінде генератор дірілінің Қос амплитудасы 0,2 мм-ден немесе 

генератор нұсқаулығында келтірілген деректерден аспауы тиіс). 

4. Номиналды мәндер шегінде кернеу мен жиілікті реттеуді жүргізу. 

5. Оқшаулауды бақылау аспаптарының көрсеткіштерін, авариялық және 

ескерту сигналдарын бақылау: қажет болған кезде қалыптан тыс режимдерді 

жою жөнінде шаралар қабылдау. 

6. Қоздырғыштың щетка аппаратының және ротордың байланыс 

сақиналарының жұмысын мезгіл-мезгіл бақылап отыру. 
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7. Параллель жұмыс істейтін генераторлар арасында жүктемені біркелкі 

бөлу (автоматика болмаған жағдайда). 

8. Генераторды мезгіл-мезгіл тықылдап және сыртқы шу шығармау үшін 

тыңдаңыз. 

9. Статор немесе ротор құрылғыларының бірінің көрсеткіштері кенеттен 

жоғалып кетсе, бұл құрылғының, қорғасын тізбегінің және т. б. бұзылуының 

нәтижесі болып табыла ма, жоқ па, соны басқа құрылғылармен тексеріңіз. 

10. Егер құрылғы немесе жеткізу желісі зақымдалған болса, онда 

генератордың жұмыс режимін өзгертпей, ақаулықты жою шараларын енгізу 

қажет. 

 

8.5 ТЖЭГ-ты пайдалану 

 

1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсаты бар 

адамдар ТЖЭГ-ны пайдалануға жіберілуі тиіс. 

ТЖЭГ қызмет көрсететін электрмеханик ТҚК деректері мен пайдалану 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес оған тиісті қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге 

міндетті. Ол Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныс болуы, сондай-ақ электр 

қондырғыларына қызмет көрсету дағдысы болуы тиіс. Сонымен қатар, 

электромеханик механикалық әсерлерден де, электр тогынан да, сондай-ақ өрт 

туындаған кезде де зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету тәсілдерін 

білуі керек. 

ТЖЭГ тиісті тазалықта ұсталуы және толық жинақталуы тиіс. 

ТЖЭГ пайдалану кезіндегі электромеханиктің жұмысы қондырғыны 

жұмысқа дайындауға, оны іске қосуға және номиналды жұмыс режиміне 

шығаруға, жұмыс кезінде құрылғылардың номиналды параметрлерін 

бақылауға және оған техникалық қызмет көрсетуге дейін азаяды. 

Жүктемені қосуды ТЖЭГ-ға қосылған электр желісінің схемасын және 

электр энергиясын тұтынушылардың жұмыс режимдерін білетін кезекші 

энергетик қана жүргізуге құқылы. 

Әрбір кернеуді желіге қосу алдында кезекші энергетик электр 

қондырғылары ажыратылған және желіде жұмыс істейтін персоналды 

хабардар ету шараларын қабылдауға міндетті. 

 

9 Дэс, жэс және эгут резервтік электрмен жабдықтау нұсқаларын 

техникалық-экономикалық салыстыру 

 

Автономды резервтік электрмен жабдықтау жүйесін әзірлеу кезінде ең 

қолайлы, яғни ең жақсы техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар 

нұсқаны таңдау қажет. 

Іс жүзінде, нұсқаларды салыстыру кезінде келтірілген шығындар 

салыстырмалы экономикалық тиімділіктің көрсеткіші ретінде жиі 

қолданылады. Бұл әсіресе бірнеше нұсқаны салыстыру кезінде ыңғайлы. 
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Бұл жұмыста стационарлық ДЭС, жылжымалы ЖЭС және ЭГУТ 

резервтік электрмен жабдықтау нұсқаларын салыстыру жүргізілді. 

Әрбір нұсқа бойынша келтірілген шығындар З жылдық ағымдағы 

шығындардың (пайдалануға арналған жылдық шығындар, жылына теңге) 

және Ен  нормативтік коэффициентінің көмегімен бірдей өлшемге келтірілген 

күрделі салымдардың сомасын білдіреді [11]:    

 

   З = ЕнК + Ua+ Uтр + Uт + Uз                                                 (9.1) 

 

мұнда Ua - амортизациялық аударымдар, теңге; 

           Uтр – ағымдағы жөндеуге арналған шығындар, теңге; 

           Uт – отын құны, теңге; 

           Uз  -  персоналдың жалақысы, теңге. 

 

Амортизациялық аударымдарды формулалар бойынша анықтауға 

болады [11]:    

 

ДЭС үшін: 

Ua = pаз ·Кз + pаэ ·Кэ.                           (9.2) 

 

ЖЭС үшін: 

                                  Ua = pаэп ·Кэп   .                                                           (9.3) 

 

                                 Uтр = pтр ·Кэп .                                                                (9.4) 

 

ЭГУТ үшін: 

Ua = pаэг(Кэг + Ктрак )                                      (9.5) 

 

      Uтр = pтр (Кэг + Ктрак )                            (9.6) 

 

мұнда Кз және Кэ - стационарлық ЖЭС ғимараты мен электр 

агрегатының құны, теңге; 

pаз  және pаэ - тұрақты ДЭС ғимараты мен электр агрегатының 

амортизациясына капитал салымдарынан жыл сайынғы аударымдар; 

Кэп,  Кэг және  Ктрак  - тиісінше ПЭС, ЭГУТ және трактордың құны, 

теңге; 

pаэп және  pаэг - амортизацияға арналған капитал салымдарынан жыл 

сайынғы аударымдар, тиісінше ПЭС және ЭГУТ; 

pтр  -  ағымдағы жөндеуге жыл сайынғы аударымдар; 

Т -  резервтік электр станциясының жұмыс сағаттарының жылдық саны, 

сағ/жыл; 

тракТ

Т

тракТ

Т
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Ттрак  -  трактордың жылдық жұмыс істеуі, сағ/жыл. 

 

Жанармай мен жалақыға жыл сайынғы шығындарды формулалар 

бойынша есептеуге болады [11]:    

 Uт =q · а · Т + qэт· Рнт· tэт                                             (9.7) 

 

                                              Uзп =b                                                             (9.8) 

 

мұнда q және qэт - резервтелетін бір объектіден екіншісіне жылжымалы 

автономды көздерді тасымалдауға арналған тиісінше электр станциясы мен 

техникалық құралдың дизель отынының үлестік шығысы, кг/кВт * сағ; 

Рнг   - автономды қуат генераторының номиналды қуаты, кВт; 

а - отынның орташа құны, теңге/кг; 

Рнт  - тасымалданатын құралдың номиналды қуаты, кВт; 

tэт -  автономды көзді бір резервтелетін объектіден екіншісіне 

тасымалдау уақыты, сағ; 

η г  и η пер - Тиісінше генератордың және берілістің ПӘК-і; 

b - қызмет көрсетуші персоналдың орташа жылдық жалақысы, теңге; 

tпр - профилактикалық қызмет көрсетуге жұмсалатын жылдағы сағат 

саны, сағ/жыл; 

tрч - жылдағы жұмыс сағаттарының саны, сағ/жыл. 

 

Электр энергиясының аталған автономды көздерін орнатуға және 

пайдалануға келтірілген шығындарды анықтау үшін бастапқы деректер 9.1, 

9.2 және 9.3 [2, 3, 13] кестелерінен және басқа көздерден алынған. 

Келтірілген жыл сайынғы шығындарды есептеу кезінде 

орталықтандырылған электрмен жабдықтау үзілістерінің жылдық ұзақтығын 

білу қажет, оған бір жылдағы электр энергиясының автономды көзінің т 

жұмысының ұзақтығы байланысты болады. Бұл Т шамасының мәні электрмен 

жабдықтау жүйесі элементтерінің сенімділігіне, климаттық жағдайларға және 

басқа факторларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. 

Бірқатар әдеби көздерді талдау [2, 5, 11 және т.б.] көптеген 

ауылшаруашылық тұтынушылары үшін электрмен жабдықтау үзілістерінің 

орташа жылдық ұзақтығы 50...200 сағат аралығында өзгеретінін көрсетеді. 

Резервтік дербес көзді қолдану, егер ЖЭК-ке жылдық келтірілген 

шығындар электрмен жабдықтаудағы үзілістерден күтілетін жылдық залалға 

тең немесе одан аз болса, экономикалық тұрғыдан ақталатын болады (2.1). 

 

 

 

перг

нгР



рч

пр

t

tТ 
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9.1 кесте - Келтірілген шығындарды есептеуге арналған бастапқы 

деректер [11]    

 

Атауы Өлшем 

бірлігі 

Қабылданған 

белгілер 

Күрделі салымдардан амортизациялық 

аударымдардың нормалары: 

- электр станциясының ғимараты 

-электрагрегаттар 

- ЖЭС 

- ТЖЭГ 

Күрделі салымдардан аударымдар 

ағымдағы жөндеуге 

Орташа жылдық жалақы 

қызмет көрсетуші персоналдың 

Жыл сайынғы сағат саны 

электр станциясына қызмет көрсетуге 

Бір жылдағы жұмыс сағаттарының саны 

Дизель отынының орташа құны 

отын 

Трактордың жылдық жұмыс істеуі 

Қуаты бар стационарлық ЖЭС ғимаратының 

құны: 

30 кВт 

50 кВт 

Құны ЭГУТ қуаты: 

30 кВт 

50 кВт 

Қуаты бар генератордың пәк: 

30 кВт 

50 кВт 

ТЖЭГ-ң кардан және сына белбеуінің беру  

ПЭК-і 

 

 

% 

% 

% 

% 

 

% 

мың 

теңге/жыл 

сағ/жыл 

 

сағ/жыл 

теңге/кг 

 

сағ/жыл 

 

 

мың теңге 

мың теңге 

  

 

мың теңге 

мың теңге 

 

 

 

 

4,7 

10,2 

23,5 

16,1 

 

5 

360 

 

75 

 

2090 

180 

 

1350 

 

 

860 

975 

 

420 

480 

 

0,88 

0,9 

0,92 

 

Электрмен жабдықтаудағы үзілістердің орташа ұзақтығын (100 ... 200 

сағат) ескере отырып, 9.4-кестеде стационарлық және жылжымалы ДЭС, 

сондай-ақ қуаты 30 және 50 кВт ЭГУТ орнатуға және пайдалануға жылдық 

келтірілген шығындарды есептеу нәтижелері келтірілген. 
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9.2 кесте - Ауыл шаруашылығы тракторларының техникалық-

экономикалық көрсеткіштері [11] 

         

Көрсеткіштер 

Ауыл шаруашылығы тракторларының 

маркасы      

МТЗ-80/82 МТЗ-100 Т-150К 

Дизель маркасы 

 

Пайдалану 

қуаты, кВт 

 

Меншікті Шығыс 

отын, г / кВт * сағ 

 

Айналу жиілігі ВОМ, 

айн / мин 

 

Аспа механизмінің жүк 

көтергіштігі, кг 

 

Бағдарлы баға (б/б), мың теңге 

Д-240 

 

55,1 

 

 

245 

 

 

545; 1010 

 

 

1000 

 

 

2500 

Д-240Т 

 

73,5 

 

 

238 

 

 

540; 1000 

 

 

1000 

 

 

- 

СМД-62 

 

121,5 

 

 

252 

 

 

540; 1000 

 

 

1700 

 

 

3000 

 

  

9.3 кесте - Электр станцияларының техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері [11] 

    

Көрсеткіштер 

Ауыл шаруашылығы электр агрегаттарының типі мен 

маркасыа 

стационарлық жылжымалы 

ДЭСМ-30 ДЭС-60Р 
АД-30-

Т/400М 
АД-50 Т/400М 

Қуаты, кВт 

 

Кернеу, В 

 

Меншікті Шығыс 

отын, г / кВт * сағ 

 

Орташа бағасы, 

мың теңге 

 

30 

 

400/230 

 

285 

 

 

1200 

 

60 

 

400/230 

 

252 

 

 

1440 

 

30 

 

400 

 

310 

 

 

1800 

 

50 

 

400 

 

280 

 

 

2040 
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9.4 кесте - Салыстырылатын электр станцияларына жылдық келтірілген 

шығындар[11]    

 

9.4 кестеден ТЖЭГ үшін жылдық келтірілген шығындар ДЭС-ке 

қарағанда шамамен 3 есе аз екенін көруге болады. Бұл ТЖЭГ-та тұрақты 

бекітілген бастапқы қозғалтқыш жоқ, ал трактор жауапты тұтынушыларды 

резервтік электрмен жабдықтау уақытына ғана қажет. 

Ірі мал және құс шаруашылығы объектілерін электрмен жабдықтау 

үзілістері кезінде резервтік ДЭС пайдалану тиімділігі бірқатар әдеби 

дереккөздерде [2, 3, 10 және т.б.] дәлелденген. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығында, әсіресе 

Қазақстанда шағын және орта қуаттылықтағы көптеген мал шаруашылығы 

фермалары жұмыс істейді (400 сиырға және одан аз сүт-тауар фермалары, 6 

мың басқа және одан аз ірі қара мал бордақылау фермалары және т.б.), оларда 

мал шаруашылығының ауыл шаруашылығы өнімдерінің басым бөлігі 

өндіріледі [2, 3, 10 және т.б.]. 

Мұндай фермалар үшін ЖЭС-тен резервтеу тиімділігінің шарты (2.1) 

көп жағдайда мүмкін емес, өйткені орталықтандырылған электрмен 

жабдықтаудағы үзілістердің жылдық жиынтық залалының салыстырмалы 

түрде аз мәні әрдайым автономды резервтеу шығындарымен бәсекелесе 

алмайды. Осылайша, 9.1 суретте 200 сиырға арналған сүт-тауар фермасы 

(СТФ) үшін орташа залалдың және қуаты 30 кВт стационарлық ЖЭС және 

ЭГУТ орнатуға келтірілген жылдық шығындардың электрмен жабдықтаудың 

бір жылдағы үзілістерінің әртүрлі ұзақтығынан тәуелділігі көрсетілген. Бұл 

ретте қарастырылып отырған фермадағы залал [6] әдістеме бойынша 

резервтелетін технологиялық процесс жұмысының ЖКЖ Электрмен 

жабдықтаудың үзіліс уақытымен сәйкес келу коэффициентін ескере отырып 

анықталды: 

 

                                       У = Ксп ( У ′ +  У ″ )                                         (9.9) 

 

Зиянды анықтаудың бұл тәсілі аз қуатты ауылшаруашылық объектілері 

үшін қолданылады, өйткені олардың технологиялық процестері әдетте 

салыстырмалы түрде қысқа мерзімді жұмыс режиміне ие. 

Жылдық саны 

жұмыс электр 

станциялары, 

сағат 

Жылдық келтірілген шығындар, мың теңге 

Стационарлық 

ЖЭС 

қуаты, кВт 

Жылжымалы 

ЖЭС 

қуаты, кВт 

ТЖЭГ, 

қуаты, кВт 

30 50 30 50 30 50 

50 448,8 542,5 470,7 539,4 147,4 180,7 

100 483,2 602,5 505,2 599,4 203 256 

150 525,1 661,1 540 655 258,6 311,2 

200 559,5 716,1 584,6 710,8 314,2 367,5 
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 9.1 сурет - ДЭС пен ТЖЭГ-қа жылдық келтірілген шығындардың 

тәуелділігіэлектрмен жабдықтау үзілісі уақытынан бастап қуаты 30 кВт: 

1 - ДЭС үшін; 2 - ТЖЭГ үшін; 3-200 сиырға СТФ орташа шығыны. 

 

9.1 суреттегі тәуелділіктерді салыстыру электрмен жабдықтаудағы 

үзілістердің әр түрлі ұзақтығында ТЖЭГ қолдану тиімділігіне шамамен 100 

сағат және одан да көп уақытта қол жеткізілетінін, ал 200 сиырға арналған 

СТФ стационарлық ДЭС орнату экономикалық тұрғыдан тиімсіз екенін 

көрсетеді. 

9.2 суретте келтірілген 400 сиырға арналған СТФ үшін осындай 

көрсеткіштерді ұқсас салыстыру ЭГУТ қолданудың тиімділігі электрмен 

жабдықтау үзілістерінің орташа жылдық ұзақтығы шамамен 70 болғанда қол 

жеткізілетінін көрсетеді...80 сағат, ал стационарлық ДЭС – 180 сағат және 

одан астам. 

 
 9.2 сурет - ДЭС пен ЭГУТ-қа жылдық келтірілген шығындардың 

тәуелділігі электрмен жабдықтау үзілісі уақытынан бастап қуаты 30 кВт: 

1-ДЭС үшін; 2-ЭГУТ үшін; 3-400 сиырға СТФ орташа шығыны. 

 

Егер көптеген шаруашылықтарда орташа жылдық ұзақтық 150 сағатты 

құрайтынын ескерсек [2], онда көптеген ауыл шаруашылығы объектілері үшін 

ЭГУТ қолданудың тиімділігіне көз жеткізу қиын емес. 

Жылжымалы РЭҚ пайдалану кезінде резервтеудің тиімділігі едәуір 

артады, өйткені бұл жағдайда бірнеше ауыл шаруашылығы объектілерін 
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резервтеуге болады. Бұған ауылшаруашылық электр қабылдағыштарының 

салыстырмалы түрде қысқа мерзімді жұмыс режимі ықпал етеді. Бұл ретте 

РЭҚ қолдану тиімділігінің шарты шартпен айқындалады: 

 ЕнК + Ua + Uтр + ΣUт + Uз   ≤ , (9.10)

             

мұнда  ΣUт - резервтік электрмен жабдықтауға және жылжымалы АИЭ 

тасымалдауға жұмсалатын отынға жұмсалатын жиынтық жылдық шығындар; 

 к  - i -х резервтелетін ауыл шаруашылығы объектілерінің саны. i = 1 ... к 

 

Алынған өрнектен (9.10) резервтелетін объектілер санының өсуімен 

теңсіздіктің сол жағы дерлік өзгермейді, ал оң жағы артады, бұл АИЭ қолдану 

тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

Осылайша, мысалы, 9.3-суретте 200 сиырдан тұратын 2 СТФ мысалында 

әрқайсысы осындай фермалардағы орташа жылдық жиынтық залал және 

жылына орталықтандырылған электрмен жабдықтау үзілістерінің әртүрлі 

ұзақтығында жылжымалы ЖЭС және ЭГУТ үшін жылдық келтірілген 

шығындар келтірілген. 

 

 
 

 9.3 сурет - Қуаты 30 кВт ЖЭС-қа және қуаты 30 және 50 кВт ЭГУТ-қа 

келтірілген жылдық шығындардың электрмен жабдықтаудың үзіліс уақытына 

тәуелділігі: 1 - ЖЭС үшін-30; 2 - ЭГУТ үшін – 30; 3 - орташа залал 

2 СТФ-ға 200 сиырдан; 4 – ЭГУТ үшін-50. 

 

9.3 суреттен қуаттылығы 30 кВт ЭГУТ-тан аталған фермаларды 

резервтеудің тиімділігіне электрмен жабдықтау үзілістерінің салыстырмалы 

түрде аз ұзақтығымен (шамамен 60 сағат), ал қуаттылығы 50 кВт ЭГУТ-80 

сағат болғанда қол жеткізілетіні көрініп тұр. Қарастырылып отырған 

фермаларда қуаты 30 кВт жылжымалы ЖЭС қолданудың тиімділігі 

Электрмен жабдықтаудың мұндай үзілісінің ұзақтығы жылына кемінде 170 

сағатты құрауы тиіс. 




к

i

iУ
1
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Жоғарыда келтірілген пайымдауларды ескере отырып, аз қуатты 

ауылшаруашылық объектілерін автономды резервтеудің ең тиімді құралы 

ЭГУТ болып табылады деп қорытынды жасауға болады. Бұдан басқа, 

трактордан ЭГУТ жетегі генераторды қысқы уақытта іске қосу проблемасын 

жояды және қондырғыны күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған 

шығындарды айтарлықтай азайтады. 

 

10 Резервтік дэс, жэс және эгут пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасы 

 

ДЭС оны дұрыс пайдалану кезінде қауіп төндірмейді. Алайда 

қауіпсіздік үшін жауапкершілік станцияны орнататын, пайдаланатын және 

қызмет көрсететін персоналға жүктеледі [18]. 

Төмендегі қауіпсіздік нұсқаулары, Егер олар орындалса, жазатайым 

оқиғалардың пайда болу қаупін азайтады. Кез келген операцияны жүргізу 

немесе ДЭС пайдалану бойынша кез келген әрекетті орындау алдында 

олардың қауіпсіздігіне көз жеткізу керек. 

Дизель электр станциясын іске қоспаңыз, егер ол қауіпсіз екеніне 

сенімді болмасаңыз, бірақ ол қандай да бір тұрғыдан қауіпсіз емес екенін 

білсеңіз. 

Егер ЖЭС зақымдалған болса, онда қауіптілік туралы плакаттар 

орнатыңыз және нөлдік емес кабельді ажыратыңыз. ДЭС-ті кез келген жөндеу 

немесе корпустың ішін тазалау, сондай-ақ ақ минустық кәбілі ажыратылған 

кезде жүргізіледі. 

Орнату және орнату кезіндегі қауіпсіздік ережелері [2, 18]: 

- ЖЭС орнату және пайдалану бөлімдерімен танысыңыз. 

- Электр қауіпсіздігі ережелеріне, стандарттарына сәйкес, соның ішінде 

жерге қосу және жерге қысқа тұйықталудан қорғау талаптарын сақтай 

отырып, электр монтаждау жұмыстарын жүргізіңіз. 

- Қашықтықтан отын беру жүйесі бар стационарлық ДЭС үшін 

соңғысының ережелер мен стандарттарға сәйкес орындалғанына көз 

жеткізіңіз. 

- Шығару жүйесі мен ДЭС сөндіргіштерінің жанғыш материалдардан 

бос екеніне, қорғаныш жылу оқшаулағышына ие екендігіне және персонал 

үшін қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз. 

- Генератордың немесе қозғалтқыштың көтергіш ілмектерін пайдаланып 

des көтермеңіз. ДЭС корпусында немесе тірек жақтауында көтеру үшін 

арнайы құрылғыны ғана пайдаланыңыз. 

- Көтергіш жабдықтың дұрыс және қажетті қуатқа ие екеніне көз 

жеткізіңіз. 

- ДЭС көтергенде-онда, оның астында немесе оның және кранның 

арасында адамдар болуы тиіс. 

Өрт және жарылыс қауіпсіздігі [18]: 



76 

- ДЭС жанында әк және АВС кластарының өрт сөндіргіштері бар 

екеніне көз жеткізіңіз. 

- Орналасқан бөлменің жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз. 

- Үй-жайды, еденді және ДЭС-ті таза ұстаңыз. Төгілген отынды, майды, 

электролитті немесе салқындатқышты дереу алыңыз. Майланған 

шүберектерді жабық металл қораптарда сақтаңыз. 

- Темекі шекпеңіз, отынның немесе АБ жанында ашық оттың пайда 

болуына жол бермеңіз. АБ-дан шыққан отын мен сутегі буы жарылғыш болып 

табылады. 

- Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде жанармай құюдан аулақ 

болыңыз. 

- Отын беру жүйесінде кез келген ағулар болған кезде ДЭС 

пайдаланбаңыз. 

Механикалық әсерлер [18]: 

Қорғаныс қоршаулары алынып тасталған кезде ДЭС пайдаланбаңыз. 

Қолдарыңызды, ұзын шашты, бос киім мен зергерлік бұйымдарды 

шкафтардан, белдіктерден және басқа қозғалмалы бөліктерден алыс ұстаңыз. 

Назар аударыңыз! Кейбір қозғалмалы бөліктерді ДЭС жұмыс істеген кезде 

ажырату қиын. 

Егер қондырғы бөліктеріне кіру үшін есіктер көзделсе, онда ДЭС 

жұмысы кезінде олар жабық болуы тиіс. 

Ыстық маймен, салқындатқышпен, пайдаланылған газдармен және 

беттермен, сондай-ақ өткір жиектермен және бұрыштармен жанасудан аулақ 

болыңыз. 

ДЭС-пен жұмыс істеген кезде қорғаныш киім, оның ішінде қолғап пен 

бас киім киіңіз. 

Химиялық әсерлер [18]: 

Көзге және ауыз қуысына жанармай, жағар май, салқындатқыш 

сұйықтық пен электролиттің түсуіне жол бермеңіз, олардың терімен 

жанасуына жол бермеңіз. 

Жанармаймен немесе маймен ластанған киім киюге болмайды. 

АБ жұмыс істеу үшін қорғаныс маскасын немесе қышқылға төзімді 

арнайы көзілдірік пен алжапқышты қолданыңыз. Теріге немесе киімге 

төгілген электролитті дереу көп мөлшерде сумен шайыңыз. 

Шудың әсері [18]: 

Қабықсыз ДЭС 105 ДБ-ден астам шу шығарады. 85 ДБ-ден жоғары шу 

деңгейіне ұзақ уақыт әсер ету есту қабілетіне зиянды. 

Дыбыс өткізбейтін қаптамасы жоқ ДЭС-пен жұмыс істеу кезінде есту 

үшін қорғаныс құралдарын пайдалану қажет. 

Электрлік әсер [18]: 

Жүктемені ДЭС - ке қосуды тек білікті электрик-мамандар ғана 

жүргізуге тиіс. 

Жұмысты бастамас бұрын, ДЭС, оның ішінде мобильді қондырғы дұрыс 

жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. 
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Жүктемені қосу және ажырату алдында ДЭС тоқтатылуы, ал теріс 

клемма АҚ-дан ажыратылуы тиіс. 

Электр кернеуі бар ДЭС бөлшектерін ұстамаңыз. 

ДЭС-ті тек жүктемеге және/немесе тиісті электрлік сипаттамалары мен 

қуаты бар электр жүйелеріне қосыңыз. 

Көз жеткізіңіз электр жабдықтары, оларда техникалық қызмет көрсету, 

электр энергиясынан ажыратылды. 

Электр жабдықтарын құрғақ және таза ұстаңыз. Оқшаулауы 

зақымдалған сымдарды ауыстырыңыз. 

Электр жабдықтарымен байланысты өрттерді сөндіру кезінде тек әк 

және АВС кластарындағы өрт сөндіргішті пайдаланыңыз. 

Электр станцияларының конструкциясымен қызмет көрсетуші 

персоналдың электр тогының соғуынан қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. 

Айнымалы үш фазалы ток электр станцияларының электр 

қосылыстарының сұлбасы оқшауланған бейтарапқа ие болуы керек («жұлдыз» 

сұлбасы бойынша электр станциясының генераторының орамалары нөлдік 

нүктемен қосылған кезде). Генератордың нөлі қуат таңдау панеліне тек 

Тапсырыс берушінің талабы бойынша шығарылады. 

Оқшаулаудың бүлінуі салдарынан қауіпті кернеуде болуы мүмкін 

электр жабдығының барлық металл ток өткізбейтін бөліктері электр 

станциясының корпусымен, сондай-ақ көлік құралының рамасымен электр 

байланысы болуы тиіс. 

Электр станцияларында қорғаныс және жұмыс жерлендірулерін қосуға 

арналған жерге тұйықтау қысқыштары және жерге тұйықтау белгілері болуы 

тиіс. 230 және 400 В ЖЭС және ЭГУТ өзекті жерге тұйықтағыштармен 

жабдықталуы тиіс. Өзекті жерге тұйықтағыштардың саны нақты үлгідегі 

электр станцияларындағы стандарттарда немесе техникалық шарттарда 

белгіленеді. 

Электр стансияларда өрт сөндіргіш кұралдар болуы қажет. 
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