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Кіріспе 

 

Бұл әдістемелік нұсқаулар 6В07101 – Электр энергетика, 6B07119 – 

Электроэнергетикалық жүйелер  мамандықтары бойынша оқитын 

студенттердің «Электр станцияларының электр жабдықтарын жөңдеу және 

монтаждау» пәнін оқу кезінде орындайтын зертханалық жұмыстарына 

арналған әдістемелік нұсқаулық болып табылады. Зертханалық жұмыстар 

студенттерді электр станцияларында қолданылатын жабдықтармен, оның 

қосылу сұлбаларымен, конструкциясымен және т.б.  таныстырады. Электр 

станцияларының нақты қондырғыларында зертханалық жұмыстар жүргізілді. 

Зертханалық жұмысты орындау барысында студент осы әдістемелік 

нұсқаулықтың материалдарын және оқытушының тікелей нұсқауларын 

басшылыққа алуы керек. Келесі сабаққа оқушылар орындаған жұмыс 

бойынша есеп дайындайды. Есеп ұқыпты және техникалық сауатты 

безендірілуі керек. Ұқыпсыз жасалынған есептер оқытушымен 

қабылданбайды. Есепте мыналар болуы керек: 

• жұмыстың нөмірі мен атауы; 

• жұмыс мақсаты; 

• негізгі жабдықтың белгіленуімен монтаждау схемасы; 

• алынған заңдылықтардың қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ 

алынған нәтижелер бойынша қорытынды. 

Орындаған жұмысы туралы есеп бермеген студенттер келесі сабаққа 

жіберілмейді. Жұмысты қорғау үшін студенттер бақылау сұрақтарына және 

ұсынылған әдебиеттерге сәйкес дайындалуы керек. 
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1 Зертханалық жұмыс №1. Жоғары вольтты вакуумдық 

ажыратқыштарды зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: вакуумдық ажыратқыштардың құрылымын, 

жұмыс істеу принципін және қолдану саласын зерттеу. 

1.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 

 

Вакуумдық ажыратқыш – жұмыс және апаттық режимдерде – қысқа 

тұйықталу режимінде электр тогын қосу және өшіру операцияларын 

орындауға арналған жоғары вольтты коммутациялық құрылғы. 

Артықшылықтары: 

- Жоғары эсплуатациялық сенімділік; 

- коммутациялық тозуға жоғары төзімділік және техникалық қызмет 

көрсету шығындарын азайту; 

- жылдамдық пен механикалық ресурстың жоғарылауы; 

- жұмыстың дербестігі; 

- Қауіпсіздік және пайдаланудың қарапайымдылығы. 

Вакуумның электрлік беріктігі (10-6 мм сын.бағ.) ажыратқыштарда 

қолданылатын басқа орталардың беріктігіне қарағанда әлдеқайда жоғары. 

Бұл қысым төмендеген сайын электрондардың, атомдардың, иондардың және 

молекулалардың орташа еркін жолының ұлғаюымен түсіндіріледі. Вакуумда 

бөлшектердің орташа бос жолы вакуумдық камераның өлшемдерінен асып 

түседі. Мұндай жағдайларда камера қабырғаларына бөлшектердің 

соқтығысуы бөлшектер арасындағы соқтығыстарға қарағанда жиірек болады. 

Вакуумның жоғары электрлік беріктігімен (≈30 кВ/мм) түйіспелер 

арасындағы қашықтық өте аз болуы мүмкін (2÷2,5 см-ден), сондықтан 

доғалық камераның өлшемдері де салыстырмалы түрде аз болуы мүмкін. Ток 

өшірілген кезде түйіспелер арасындағы саңылаулардың электрлік беріктігін 

қалпына келтіру процесі газдарға қарағанда вакуумда әлдеқайда жылдам 

жүреді. 

Вакуумдық ажыратқыштың сенімділігі және оның қызмет ету мерзімін 

ұзарту үшін доға кезінде шашатын түйіспелердің тозуға төзімділігі өте 

маңызды рөл атқарады. Түйіспелер үшін қолданылатын металдар 

механикалық беріктікке, жоғары өткізгіштікке, эрозияға және дәнекерлеуге 

төзімділікке ие болуы керек. Екі жұпты қорытпалар: Cu-Bi, Cu-Te, Ag-Bi 

және т.б. 

Зертханада ұяшықтары СБҚ (стационарлық бір жақты қызмет көрсету 

камерасы) немесе КТҚ (кешенді тарату құрылғысы) бар 6-10-20 кВ жабық 

тарату құрылғыларында жұмыс істеуге арналған вакуумдық ажыратқыштар 

ұсынылған. 
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1.2 Вакуумдық ажыратқыштардың техникалық мәліметтері 

1.1 кесте - Ажыратқыштың шартты белгіленуінің структурасы 

 

 
 

Номиналды ажырату тогы 12,5 кА, номиналды ток 630 А, У2 климаттық 

орындалуы, 45 жобалық орындалуы каталог бойынша кернеуі 10 кВ 

жыратқыштың белгіленуін тіркеу мысалы: 

BB/TEL-10-12,5/630-У2-45. 

1.2 кесте - Вакуумдық ажыратқыштардың техникалық мәліметтері 
Номиналды кернеу, кВ 10 ,20 

Максималды жұмыс кернеуі, кВ 12 , 24 

Номиналды ток (/ном), А 630, 1000, 1600 

Номиналды өшіру тоғы (/о. ном), к А 12,5; 20; 

Қысқа тұйықталудың сквозной тогы: 

- ең үлкен пигі, kA, артық емес 

- периодтық құраушының бастапқы тиімді мәні  

32; 52; 81 

12,5; 20 

Апериодтық компоненттің нормаланған пайызы,% 40; 40; 40 

Ағымдағы токтың орташа квадратты мәні (жылу беріктік тогы), кА 12,5; 20; 

Токтың өту уақыты (қысқа тұйықталу уақыты), с 3 

Ажыратқыштың өзіндік өшу уақыты, с, артық емес 0,015 

Толықтай өшу уақыты, с, артық емес 0,09 

Өзіндік қосылу уақыты, с, артық емес 0,07 

Түйіспелерді жабу мен ашудың бір мезгілде еместігі, с, артық емес 0,004 

Басқару блогының номиналды қоректендіру кернеуі, В (тұрақты және 

айнымалы ток) 

220 

Жетектегі кернеу диапазоны, номиналды мәннен %  85-110 

Коммутациялық беріктік бойынша ресурс: 

- номиналды ток /ном бойынша, операциялар «ВО» 

-қысқа тұйықталу токтарында /=(60-100)% (/o. ном), «ВО» 

операциялары 

50000 

100 

Механиқалық ресурс,  «ВО» циклдерінде 50000 

Номиналды ток кезінде полюстің негізгі тізбегінің электр кедергісі, 

мкОм, артық емес: 

630 А 

1000 А 

1600 А 

 

 

60 

40 

30 
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1.2 кестенің жалғасы 

Салмағы, кг: 

ВВ/ТЕL-10 конструктивті орындалуы 

41;42;44;45;46;48; 

 43;47 

 

 

35 

38 

Пайдаланудан шығаруға дейінгі қызмет мерзімі, жыл 25 

 

1.3 BB/TEL конструкциясы 

 

Қолданыстағы автоматты ажыратқыштардың көпшілігінен 

айырмашылығы, BB/TEL құрылғысы аппарат фазаларының вакуумдық 

доғалық камераларының Түйіспелерін бөлек басқару принципіне негізделген. 

Бұл принцип жетектің қозғалатын бөліктерінің санын айтарлықтай азайтуға 

мүмкіндік берді. 

Вакуумдық доғалық камералар жалпы негізге бекітілген қуыс тірек 

изоляторларының ішіне орнатылады. Доғалық камералардың жылжымалы 

түйіспелері олардың жетектерімен оқшаулағыш қарнақтар арқылы қатты 

жалғанады, олар да тірек изоляторларының ішінде орналасқан. Осылайша, 

полюс құрылымының барлық элементтері ортақ симметрия осіне ие, оның 

бойымен механизм бөліктері өзара әрекеттеседі. Бұл BB/TEL кинематикалық 

схемасын айтарлықтай жеңілдетуге, жүктелген топса және иінтіректі 

буындарды пайдаланудан бас тартуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде бүкіл 

қызмет мерзімі бойында техникалық қызмет көрсету мен реттеуді қажет 

етпейтін жоғары механикалық ресурсы бар коммутациялық құрылғыны 

жасауға мүмкіндік береді. Сонымен коммутациялық беріктік бойынша 

ресурсы номиналды Iном, ВО операцияларында (қосу - өшіру) - 50000, қысқа 

тұйықталу токтарында Iкз ном, ВО операциялары – 100 құрайды. Жұмыстан 

шығаруға дейінгі қызмет ету мерзімі 25 жыл. 

 

 
 

1.1 сурет - Жоғары кернеулі вакуумдық ажыратқыштың құрылымы 
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Фазалардың жетектері автоматты ажыратқыш негізінің ішінде 

орналасады. Олар үш функцияны орындайтын жалпы білік арқылы 

механикалық түрде өзара байланысқан: 

толық емес фазалық жұмыс режимдерінен қорғап, фазалық 

синхрондауды қамтамасыз етеді; 

ажыратқыштың қосалқы түйіспелерін іске қосады; 

BB/TEL орнатылған тарату құрылғысының жұмысын механикалық 

бөгеттеуді қамтамасыз етеді және BB/TEL позициясының көрнекі 

көрсеткіштерін басқарады. 

 

1.4 Ажыратқыштың полюс конструкциясы 

 

Электромагниттік жетек екі тұрақты күйде болуы мүмкін - өшірулі және 

қосулы. 

Бұл позицияларда зәкір бекіту механикалық ілмегін қолданбай жүзеге 

асырылады және мыналармен қамтамасыз етіледі: 

• ашылатын серіппенің өшіру жағдайында серпімділік күші; 

• сақиналы тұрақты магниттің қалдық магниттік ағыны тудыратын 

күш, қосулы күйде. 

 

 
 

1.2 сурет - Электромагниттік жетек магниттік ілмегімен 

 

Қосу және өшіру жұмысы электромагниттік жетектің бір орамды 

орамына әртүрлі полярлық басқару кернеуінің импульстерін қолдану арқылы 

жүзеге асырылады. 
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1.5 Вакуумдық доғалық камераның конструкциясы 

 

Вакуумдық саңылаудағы түйіспені ашу сәтінде коммутируемый ток 

«вакуумдық доға» деп аталатын электр разрядының пайда болуын бастайды. 

Вакуумдық доғаның болуы металдың түйіспелердің бетінен вакуумдық 

саңылауға буланып кетуі арқылы сақталады. 

Иондалған металл буларынан түзілген плазма ток өткізгіш болып 

табылады және ток нөлден өткенге дейін түйіспелер арасындағы ағынды 

сақтайды. Осы кезде доға сөнеді, ал қалған металл буы бірден (7-10 

микросекундта) түйіспелердің бетінде және доғалық камераның басқа 

бөліктерінде конденсацияланып, вакуумдық саңылаудың электрлік беріктігін 

қалпына келтіреді. Сонымен қатар, ажыраған түйіспелерде оларға 

қолданылатын кернеу қалпына келтіріледі. Егер кернеу қалпына 

келтірілгенде, түйіспе бетінде (әдетте анод) қызып кеткен аймақтар қалса, 

олар зарядталған бөлшектердің эмиссиясының көзі ретінде қызмет ете алады, 

бұл вакуумдық саңылаудың бұзылуына, содан кейін ол арқылы ток ағынына 

әкеледі. Мұндай сәтсіздіктерді болдырмау үшін жылу ағынын түйіспелердің 

бүкіл бетінде біркелкі тарата отырып, вакуумдық доғаны басқару қажет. 

Доғаны басқарудың ең тиімді жолы оған токтың өзі индукциялайтын 

бойлық (ток бағытымен бірге бағытталған) магнит өрісін салу болып 

табылады. Бұл әдіс «Tavrida Electric» компаниясы жасап шығаратын 

вакуумдық доғалық камераларда қолданылады. Бұл конструкцияныың айқын 

артықшылықтары бар: 

• жоғары өшіру қабілеті; 

• минималды өлшемдері мен салмағы; 

• төмен ығысу тогы (4-5 ампер), коммутациялық асқын кернеуді 

қауіпсіз мәндерге шектейді. Бойлық магнит өрісі коммутациялық түйіспенің 

тозуын (эрозияны) азайтады және елеулі коммутациялық ресурсты 

қамтамасыз етеді. 

 

 
 

а) Вакуумды доғалық камера        б) Бойлық магнит өрісі түйіспелердің   

жоғарғы беті бойынша вакуумдық доғаны 

біркелкі таратады 

1.3 сурет - Вакуумдық доғалық камера 
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1.6 Жұмыстың орындалу реті  

 

1.6.1 Тапсырманың нұсқасына сәйкес автоматты ажыратқыштың түрін 

(маркасын) және есептелген деректерді таңдаңыз (журнал бойынша нөмір) 

(1.3 кесте). 

1.6.2 1 кВ жоғары құрылғылардағы электр доғасын сөндіру әдістерін 

сипаттаңыз. 

1.6.3 Есепке таңдалған жоғары вольтты ажыратқыш туралы жалпы 

ақпаратты қосыңыз. Көрсетілген жоғары вольтты ажыратқыштың шартты 

белгіленуін көрсетініз. Ажыратқыштың берілген түрі үшін мәндер ауқымын 

көрсететін негізгі техникалық параметрлерді (кесте түрінде) беріңіз. 

1.6.4 Негізгі элементтерді және габаритті өлшемдерді белгілей отырып, 

жоғары вольтты ажыратқыштың және доғалық құрылғының жалпы көрінісін 

схемалық түрде бейнелеңіз. 

1.6.5 Жоғары вольтты ажыратқыштың жұмыс принципін сипаттаңыз. 

1.6.6 Таңдалған жоғары вольтты ажыратқыштың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сипаттаңыз. Басқалармен салыстырғанда жоғары вольтты 

ажыратқыштың ерекшелік белгілерін көрсетіңіз. 

1.6.7 Таңдалған жоғары вольтты ажыратқыштың қолданылу аясы 

туралы ақпаратты беріңіз. 

1.6.8 Орындалған жұмыстар бойынша қорытынды жасау. 

1.6.9 Зертханалық жұмысты орындау процесінде қолданылатын 

әдебиеттер тізімін беріңіз. 

 

1.3 кесте - Жоғары вольтты ажыратқыштардың маркалары  
 Варианттың №  

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ажыратқыш

тың түрі 

(маркасы). 

ВВЭ-М 

-10 

BB/A 

ST-10 

BB/T

EL-10 

ВВ-

К-10 

ВВЭ-М 

-10 

BB/A 

ST-

10 

BB/

TEL

-10 

ВВ-

К-

10 

ВВ

Э-М 

-10 

BB/A 

ST-

10 

 

1.7  Бақылау сұрақтары 

 

1.7.1 Вакуумдық ажыратқыштың ток өткізгіш жүйесінің 

конструкциясының ерекшеліктерін түсіндіріңіз. 

1.7.2 Коммутациялық және ток жинағыш түйіспелердің ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

1.7.3 Вакуумдық ажыратқыштардың доғалық камерасының 

конструкциялық ерекшеліктері 

1.7.4 Вакуумдық ажыратқышты оқшаулау ерекшеліктері. 
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2 Зертханалық жұмыс №2. Ажыратқыштың әсер ету принципін 

зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: Вакуумдық ажыратқыштардың жұмыс істеу 

принципін оқу. 

2.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 
 

Ажыратқыштың вакуумдық доғалық камерасының 1, 3 түйіспелерінің 

бастапқы ашық күйі (2.1-сурет) тартқыш оқшаулағыш 5 арқылы 7 серіппені 

өшіретін жылжымалы түйіспесіне 3 әсер ету арқылы қамтамасыз етіледі. 

«ҚОСУ» сигналы берілген кезде автоматты ажыратқыштың басқару блогы 9 

электромагниттік катушкаларға қолданылатын оң полярлық кернеу 

импульсін құрайды. 

Магниттік жүйенің саңылауы кезінде электромагниттік тартылыс күші 

пайда болады, ол өскен сайын ажырату серіппелерінің 7 және алдын ала 

жүктеме 6 күшін жеңеді, нәтижесінде осы күштердің айырмашылығының 

әсерінен, электромагниттің 11 зәкірі тартқыш оқшаулағышпен 5 және 

вакуумдық камераның 2 жылжымалы түйіспесімен 3 бірге өшіретін серіппені 

7 қысу кезінде қозғалмайтын түйіспе 1 бағытта қозғала бастайды. 

Негізгі түйіспелерді жапқаннан кейін электромагниттің Зәкірі жоғары 

қарай жылжуды жалғастырады, алдын ала жүктеме серіппесін 6 қосымша 

қысады. Зәкір қозғалысы электромагниттің магниттік жүйесіндегі жұмыс 

саңылауы нөлге тең болғанша жалғасады. Әрі қарай сақина магниті 10 

ажыратқышты қосулы күйде ұстауға қажетті магниттік энергияны сақтауды 

жалғастырады, ал катушкалар 9 қуатсыздана бастайды, содан кейін жетек 

өшу үрдісіне дайын болады. 

Осылайша, ажыратқыш магниттік ілмегі тұрады, яғни. 1 және 3 

түйіспелерін ұстауға арналған басқару қуаты тұйықталған күйде 

тұтынылмайды. Ажыратқышты қосу процесінде біліктің 14 ойығына кіретін 

пластина 13 осы білікті айналдырып, оған орнатылған тұрақты магнитті 15 

жылжытады және сыртқы көмекші тізбектерді коммутациялайтын 16 

геркондардың іске қосылуын қамтамасыз етеді. 

 

2.2  Ажыратқыштың сөндірілуі 

 

«ӨШІРУ» сигналы берілген кезде басқару блогы қосылу токқа қатысты 

қарама-қарсы бағытты және амплитудалық мәні азырақ болатын ток 

импульсін құрайды. Бұл кезде магнит 10 магнитсіздендіріліп, жетек 

ілмегінен шығарылады және ажырату серіппелеріне 7 және поджатия 6 

жиналған энергияның әсерінен, қозғалыс процесінде 3 жылжымалы түйіспеге 

қатысты 5 тартқыш изоляторды соғу арқылы зәкір 11 төмен жылжиды. 1 

және 3 түйіспелері ашылады және ажыратқыш жүктемені өшіреді. 
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2.1 сурет - Вакуумды ажыратқыш 

2.3 Модульдің қосылуы 

 

Ажыратқыштың өшіру жағдайында вакуумдық камераның түйіспелері 

(ВДК) өшіретін серіппенің әрекетімен ашық күйде ұсталады, ол тартқыш 

изолятор арқылы жылжымалы түйіспеге (ВДК) беріледі. Модульді қосу үшін 

электромагниттік жетектің орамасына басқару блогының алдын ала 

зарядталған қосқыш конденсаторы разрядталады. Конденсаторды разрядтау 

нәтижесінде электромагниттік жетектің орамасы арқылы өтетін ток импульсі 

зәкір мен жазық магнитопровод арасындағы саңылауда магнит өрісін 

тудырады. 

Электромагниттік жетек орамындағы ток күшейген сайын, зәкір мен 

жазық магнитопровод арасындағы электромагниттік тартылыс күші өшіру 

серіппесі тудыратын ұстау күшінен асатын мәнге дейін артады. Осы сәтте 

жетектің якоры магнитопроводқа қарай қозғала бастайды, тартқыш 

изоляторын және ВДК жылжымалы түйіспесін итермелейді (2.2-суреттің 1-

линиясы). 

Зәкір магнит өткізгішіне қарай жылжыған кезде ауа саңылауы азаяды, 

соған байланысты зәкірдің тартылу күші артады. Жылдам өсіп келе жатқан 

электромагниттік күш модульдің қозғалатын бөліктерін шамамен 1 м/с 

жылдамдыққа дейін тездетеді. Бұл жылдамдық қосылу процесі үшін оңтайлы 

болып табылады және олар соқтығысқан кезде түйіспелердің серпілуін 

болдырмауға мүмкіндік береді, сонымен бірге түйіспелер жабылғанға дейін 
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вакуумдық саңылаудың тесілуін ықтималдығын айтарлықтай төмендетеді 

(2.2-суреттегі 2-линия). 

 

 
 

2.2 сурет - Ажыратқыштың  жұмыс істеу принципі 

 

Жылдамдатылған зәкір электромагниттік жетек орамасының орамасы 

карама-қарсы ЭҚК тудырады, бұл орамдағы токтың одан әрі ұлғаюына жол 

бермейді және тіпті оны аздап азайтады (2.2-суреттегі 1-2 бөлімі). 

Түйіспелерді тұйықтау сәтінде (2.2-суреттегі 2-линия) жылжымалы 

түйіспе тоқтайды, ал түйіспелерді қосымша қысу серіппесі арқылы 

түйіспелерді қысып, тағы 2 миллиметрге қозғалысын жалғастырады. 

Жалпақ магнит өткізігішке жеткеннен кейін, жетектің магнит 

өткізгішіне магниттеліп зәкір тоқтайды (2.2-суреттегі 2а линиясы). Зәкірдің 

тоқтау уақытында, ол кері ЭҚК индукциялауды тоқтатады, бұл сақиналы 

тұрақты магнитті қажетті магниттік қасиеттерге жеткенше қанықтыру үшін 

қажетті токтың ұлғаюына әкеледі (2.2-суреттегі 2а-3 бөлімі). Қаныққанға 

дейін магниттелген сақиналы магнит жетектің зәкірін (және тиісінше модуль 

түйіспелерін) қосулы күйде ұстап тұру үшін жеткілікті қуатты қалдық магнит 

ағынын тудырады, тіпті қосқыш тоқты қосалқы түйіспе арқылы өшірілгеннен 

кейін де (2.2 суреттегі 3 линия). 

Механикалық әсерлерге беріктігі бойынша сынақтары тұрақты 

магнитпен дамитын ұстау күші модульді діріл мен соққы жүктемелеріне 

ұшыраған кезде де жұмыс жағдайлары талап ететін ұзақ уақыт бойы қосулы 

күйде ұстау үшін жеткілікті екенін көрсетті. 

Жетектің өшіретін серіппесі де модульді өшіру операциясын орындау 

үшін потенциалдық энергияны сақтай отырып, зәкір қозғалысы кезінде 

қысылады. 

Модуль күйін көрсетуді, қосалқы түйіспелерді басқаруды және тарату 

құрылғысының блоктау механизмдерін іске қосуды қамтамасыз ету үшін 

зәкірдің қозғалысы синхрондау білігіне беріледі, оны қозғалыс кезінде 44 ° 

бұрышпен айналдырады. 
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2.4 Өшіру 

 

Ажыратқышты өшіру үшін электромагниттік жетек орамасына басқару 

блогының алдын ала зарядталған өшіру конденсаторы шығарылады, ол 

токтың орам арқылы қосылу тоғына қарама-қарсы бағытта 15-20 миллисекунд 

өтуін қамтамасыз етеді (2.2-суреттегі 4-5 бөлімі). 

Өшіру тогы тұрақты магнитті ішінара магнитсіздендіреді, жалпақ 

магнит өткізігіші зәкірдің магниттік тартылу күшін әлсіретеді. 

Өшіретін серіппе мен қосымша түйіспелі серіппенің біріккен әрекеті 

магнит өткізгіші магниттелген зәкір магниттік сымнан (4а-линия) «үзу» үшін 

жеткілікті. Жетектегі пайда болған ауа саңылауы тартылу күшін күрт 

төмендетеді, зәкір серіппелердің әсерінен қарқынды үдетеді және 2 миллиметр 

еркін қозғалыстан кейін тартқыш оқшаулағышты және ВВК-ның жылжымалы 

түйіспесін серпілу арқылы тартады. 

Қозғалатын түйіспеге бастапқы серпіліс күші 2000 Н жетуі мүмкін, бұл 

қысқа тұйықталу токтарының жылу әсерінен пайда болуы мүмкін жанасу 

бетіндегі микродәнекерлеу нүктелерін тиімді бұзуға мүмкіндік береді. 

Түйіспелердің ашылуы модульдің максималды өшіру қабілетіне қол 

жеткізуге ықпал ететін қарқынды үдеумен жүреді (2.2-суреттегі 5-линия). 

жағдайдың зәкіріне жеткенде, ВДК түйіспелері тартқыш оқшаулағыш 

арқылы жылжымалы түйіспеқа берілетін өшіруші серіппенің күшімен ашық 

күйде ұсталады. 

2.5 Ажыратқышты басқару блоктары 

 

BU/TEL басқару блоктарының әртүрлі түрлері автоматты ажыратқышты 

басқаруға (қосуға және өшіруге), сондай-ақ релелік қорғаныстың бар 

тізбектерімен жұптасу мен басқаруға арналған. 

ҚОСУ/ӨШІРУ операцияларын орындау кезінде басқару блоктарының 

алдын ала зарядталған конденсаторлары ажыратқыштың электромагниттік 

жетектерінің катушкаларына разрядталады. Осылайша, электр энергиясының 

қатаң дозалануы қамтамасыз етіледі, бұл вакуумдық доғаның 

электроэрозиялық, жылу және механикалық факторлардың байланыс 

жүйесіне жинақталған деструктивті әсерін азайтуға мүмкіндік береді, бұл өз 

кезегінде барлық вакуумдық ажыратқыштың коммутациялық және 

механикалық ресурсын арттыруға ықпал етеді.  

Басқару блоктарында кірістірілген қуаттандыру блоктары бар. Басқару 

блогының түрін таңдау жұмыс кернеуінің түріне (тұрақты, айнымалы, 

түзетілген), оның қорек көздеріне, релелік қорғаныс және автоматика 

саласының ұяшығының функционалдық тағайындалуына, қолданылатын 

жабдықтың түріне және басқа параметрлерге байланысты. 
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3 Зертханалық жұмыс №3. Қолдану саласы және таңдау шарттары  
 

Жұмыс мақсаты: Вакуумдық ажыратқыштардың қолданылу саласын 

оқып, оларды таңдауды үйрену. 

3.1 Қолдану саласы 
 

BB/TEL ажыратқыштары кернеуі 6-10-20 кВ К, КМ, КРУ, КР, КСО, КРУН 

сериялы КРУ шкафтарының моральді және физикалық түрде ескірген 

ажыратқыштарын ауыстыру үшін КРУ/TEL сериясының жинақталған тарату 

құрылғыларының, ВЭ/TEL тартылатын элементтерінің бөлігі ретінде 

пайдаланылады. Шетелдік тәжірибеде вакуумдық ажыратқыштар 220 кВ 

дейін және одан жоғары кернеулер үшін қолданылады. 

Вакуумдық ажыратқыштардың артықшылықтары: 

1) Конструкциясының қарапайымдылығы - клапандардың, 

компрессорлардың, басқа қосалқы құрылғылардың болмауы; 

2) ерекше сенімділік - ажыратқыштарды жөндеуден туындаған 

қосылыстардың жұмысындағы үзілістер іс жүзінде алынып тасталады; 

3) тезәрекеттілік; 

4) шунтты резисторлардың болмауы, өйткені түйіспелер арасындағы 

саңылаулардың электр беріктігін қалпына келтіру жылдамдығы өте 

жоғары; 

5) май және басқа да жанғыш материалдардың болмауы; 

6) ажыратқыштардың салыстырмалы түрде шағын өлшемдері мен массасы; 

7) майлы ажыратқыштарға тән фундаменттеріне соққы жүктемелерінің 

болмауы; 

8) дыбыссыз жұмыс; 

9) төмен баға. 

Жақын арада вакуумдық ажыратқыштар қазіргі уақытта қолданылып 

жүрген автоматты ажыратқыштардың көпшілігін ауыстыруы әбден мүмкін. 

3.2 Ажыратқыштарды таңдау 
 

Ажыратқыштарды таңдаған кезде 12 түрлі параметрді ескеру қажет, бірақ 

өндірушілер параметрлердің белгілі бір тәуелділігіне кепілдік береді, мысалы 

Iаж. ном. ≥ Iөш. ном; iаж. ном.≥1,8·√2· Iөш. ном,                      (3.1) 

ажыратқыштарды ең маңызды параметрлер бойынша таңдауға рұқсат 

етіледі: 

орнату кернеуі бойынша Uорн ≤ Uном ; 

ең ұзақ ток бойынша Iнорм ≤I ном ; Imax ≤ Iном ; 

өшіру қабілеті бойынша. 

Ең алдымен шартқа сәйкес симметриялы өшіру тогы үшін тексеру 

жүргізіледі 
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Iпτ ≥ Iөш. ном,                                                (3.2) 

Содан кейін қысқа тұйықталу тоғының апериодтық құраушысын өшіру 

мүмкіндігі тексеріледі 

iаτ ≤ iа.ном.=√2·βном.· Iөш. ном.,                              (3.3) 

мұндағы iа,ном - τ уақытындағы өшірілген токтағы апериодтық 

компоненттің номиналды рұқсат етілген мәні; 

βном - өшірілген токтағы апериодтық құраушысы құрамының нормаланған 

мәні,%; 

iа,τ - түйіспелердің τ ажырау сәтіндегі қысқа тұйықталу тогының 

апериодтық құрамдас бөлігі; 

τ - қысқа тұйықталу басынан доғалық түйіспелердің ажырау сәтіне дейінгі 

ең қысқа уақыт: 

қысқа тұйықталу басынан доғалық түйіспелердің ажырау сәтіне дейінгі ең 

қысқа уақыт: 

τ=tрз.мин. + tсв.,                                                (3.4) 

мұндағы tрз,min =0,01 с - релелік қорғаныс әрекетінің ең аз уақыты; tсв – 

ажыратқыштың өзіндік өшу уақыты. 

Егер Iп,τ ≤ I отк,ном шарты сақталса және iа,τ > iа,ном болса, онда қысқа 

тұйықталудың толық тоғы бойынша тудыру үшін өшіру қабілетін тексеруге 

рұқсат етіледі: 

(√2 · Iп𝜏 + iа,τ) ≤ √2 · Iөш.ном. · (1 +
𝛽ном

100
),                  (3.5) 

Қосылу мүмкіндігі бойынша тексеру мына шартқа сәйкес жүргізіледі 

Iсоқ. ≤ iвкл..;  Iп.0 ≤ Iқос ,                                    (3.6) 

мұндағы iсоқ – ажыратқыш тізбегіндегі қысқа тұйықталудың соққы тоғы;  

Iп.0 – ажыратқыш тізбегіндегі қысқа тұйықталу тоғының периодтық 

құраушысының бастапқы мәні; 

Iқос – қосылудың номиналды тоғы (периодтық құраушысының әрекеттік 

мәні); 

Iқос - қосылудың максималды тоғы (каталог бойынша). 

Өндірушілер келесі шарттарды орындайды: 

Iқос ≤1,8·√2· Iқос,                                            (3.7) 

мұндағы kуд.=1,8 - ажыратқыштар үшін нормаланған соққы коэффициенті. 

Екі шарт бойынша тексеру қажет, өйткені белгілі бір жүйе kуд. үшін, 1,8-ден 

жоғары болуы мүмкін. 

Қысқа тұйықталудың шектік сквозной токтары бойынша  ажыратқыш 

электродинамикалық беріктікке тексеріледі: 

Iп.0 ≤ Iдин.; iсоқ ≤ iдин.,                                     (3.8) 

мұндағы iдин. – каталог бойынша ең үлкен пик (электродинамикалық 

беріктік тогы); 
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Iдин.- қысқа тұйықталудың шектік сквозной тогының периодтық 

құраушысының әрекеттік мәні. Екі шартты тексеру жоғарыдағыдай 

себептермен орындалады. 

Ажыратқыштың жылу беріктігі қысқа тұйықталу тоғының термиялық 

импульсі бойынша тексеріледі: 

Вк≤Iт
2·tт,                                                    (3.9) 

мұндағы Вк- есептеу бойынша қысқа тұйықталу тоғының жылу импульсі;  

Iт - каталог бойынша оның өтуі кезіндегі токтың орташа квадраттық мәні 

(жылуға беріктік тогы); 

tтер - каталогқа сәйкес жылу беріктік ток ағынының ұзақтығы, с. 

Ажыратқыштарды ажыратқыштардың түйіспелеріндегі қалпына келтіру 

кернеуінің параметрлері бойынша оқу жобалауларында тексеру әдетте 

жүргізілмейді, өйткені электр жүйелерінің көпшілігінде кернеуді қалпына 

келтірудің нақты шарттары ажыратқышты сынау шарттарына сәйкес келеді. 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. 10 кВ кернеу үшін РВА/TEL - 10 -12,5/630  

реклоузер құрылғысын зерттеу  

 

Жұмыс мақсаты: вакуумдық айырғыштардың (реклоузер) құрылғысын, 

тағайындалуын, техникалық сипаттамаларын, орнату әдістерін зерттеу. 

4.1 Негізгі ақпарат.  

 

РВА/TEL келесі функцияларды орындауға арналған: 

• зақымдалған аумақтарды автоматты түрде өшіру; 

- автоматты қайта қосу; 

- резервтік қорек көзін автоматты түрде енгізу; 

- жергілікті және қашықтағы желіні қайта конфигурациялау; 

- өзін-өзі диагностикалау; 

- желінің жұмыс режимдерінің параметрлерін өлшеу; 

- қатардағы оқиғаларды тіркеу; 

- қашықтықтан басқару. 

Коммутациялық сым.  

Ол ток өткізетін бөліктердің қатты және ауа оқшаулауының 

комбинациясын біріктіреді. Қатты оқшаулаудағы BB/TEL вакуумдық 

ажыратқышы герметикалық металл қорғаныс корпусының ішіне 

орналастырылған. Бұл конструкция модульдің салмағы мен өлшемінің 

параметрлерін айтарлықтай азайтуға, ток өткізетін бөліктердің 

оқшаулауының ішкі қабаттасу мүмкіндігін жоюға, сондай-ақ модульде 

токтар мен кернеулерді өлшеудің біріктірілген жүйесін орналастыруға 

мүмкіндік береді. PBA/TEL реклоузер құрылғысында қолданылатын 

вакуумдық ажыратқыш BB/TEL ажыратқыштарының дәстүрлі нұсқаларынан 

қатты оқшаулаудың болуымен және полюсаралық қашықтықтың кішірек 

болуымен ерекшеленеді. Ажыратқыш 15,5 кВ кернеу класы үшін жасалған, 
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бұл тұтастай алғанда реклоузер оқшаулағышының электрлік беріктігі 

бойынша айтарлықтай қорды қамтамасыз етеді [4]. Коммутация модулінің 

жоғары вольтты кірістерінің орналасуы бір жазықтықта шеңбер бойымен 

біршама аралықпен орындалады. Бұл реклоузерді әуе электр желісінің 

сымдарына қосудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. PBA/TEL реклоузер 

құрылғысы ток пен кернеуді өлшеудің бірегей жүйесін пайдаланады. 

РВА/TEL ток датчигінен (Роговский катушкасынан) және кернеу датчигінен 

(сыйымдылық бөлгіш) тұратын жоғары вольтты кірістеріне салынған 

біріктірілген ток және кернеу датчиктерін (KДТН) пайдаланады. Барлығы 

коммутациялық модульге 6 кернеу датчигі (қайта жабудың әр жағында 3), 3 

фазалық ток датчигі және 1 нөлдік тізбекті ток датчигі кіреді. 

 

 
 

1 - жоғары вольтты кірістер 2 - монтаждау ілмектерін бекітуге арналған тесік 

3 – монтаждау кронштейндерін бекітуге арналған тесік 4 - үстіңгі қаптама 5 – 

жерлендіру болтына арналған тесік 6 - төменгі қақпақ 7 – қосалқы тізбек 

қосқыштарына арналған қорғаныс қақпағы 8 - қолмен ажырату сақинасы 9 - 

дренажды сүзгі 10 - негізгі түйіспелердің күйін көрсеткіш 11 - вакуумдық 

ажыратқыш BB/TEL 12 - микроауыстырғыш 13 – желіге қосылуға арналған 

қосқыш 14 - ток өткізетін сым 15 - ток пен кернеудің біріктірілген датчигі 16 

- өлшеу тізбектері 17 - штепсельдік қосқыш 

4.1 Сурет - Коммутацялық модуль 
Басқару шкафы модульдік конструкция түрінде жасалған, оның негізгі 

элементтері: басқару панелі, микропроцессорлық модуль, басқару модулі 

және қорғаныс металл корпусында орналастырылған үздіксіз қоректендіру 

модулі.Микропроцессорлық модуль қорғаныс және автоматтандыру 

алгоритмдерінің жұмысын, PBA/TEL басқаруын, оперативтік және апаттық 

оқиғалар журналдарын индикациялауды, техникалық қызмет көрсетуді және 

сақтауды және басқа функцияларды қамтамасыз етеді. Басқару модулі 

коммутациялық модульді басқаруға арналған. «Қосу» және «өшіру» 

сигналдарын басқару модулінің бөлігі болып табылатын қосу және өшіру 

конденсаторларынан коммутациялық модульдің электромагниттерінің 
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катушкаларына берілетін ток импульстеріне түрлендіруді қамтамасыз етеді, 

осылайша реклоузердің қосу және өшіру операцияларын орындайды. 

Үздіксіз қоректендіру модулі қалыпты режимде сыртқы жұмыс қуатының 

бір немесе екі қорек көзінен және жұмыс қуаты жоғалған жағдайда 

кіріктірілген  техникалық қызмет көрсетпейтін батареядан басқару шкафын 

және сыртқы жүктемені сенімді қоректендіруді қамтамасыз етуге арналған. 

Басқару шкафы телемеханика жүйелеріне біріктіру үшін қосымша жабдықты 

- өлшемдері 265x190x67 мм-ден аспайтын байланыс құрылғыларын 

орналастыру мүмкіндігін қарастырады. Байланыс құрылғыларын қосу үшін 

басқару шкафының корпусының конструкциясы RS232 және RS485 

телекоммуникациялық интерфейстерді қамтамасыз етеді. 

 

 
 

Басқару шкафының құрылымы: 1 - Сыртқы және ішкі есіктер; 2 -Басқару 

панелі; 3 - Құлыпқа арналған фиксатор; 4 - резеңке тығыздағыш; 5 - SCADA 

кабеліне арналған тесік; 6 - дренажды сүзгі; 7 - қуат кабелі; 8 - дискретті 

кіріс/шығыс кабеліне арналған тесік; 9 – Аккумуляторлық батарея; 10 - 

дискреттік енгізу/шығару модульдерін орнату орны; 11 - RS 232; 12 - Негізгі 

микропроцессордың модулі; 13 - Басқару модулі; 14- Байланыс 

құрылғыларының тақтасы; 15-RS 485; 16 - Үздіксіз қуат көзі модулі. 

4.2 Сурет – Басқару шкафы  
 

5 Зертханалық жұмыс  №5. RM6, SM-6 сериясы 6, 10, 20 кВ кешенді 

тарату құрылғыларын зерттеу 

 

Жұмыс мақсаты: RM6 сериялы 10 кВ тарату құрылғысын зерттеу, VAP6 

құрылғысын пайдалану кезінде VIP-30 (максималды токтан қорғау және 

токты өшіру) және VIP-300 (максималды токтан қорғау, токты өшіру және 

жерге қысқа тұйықталудан қорғау) типті күштік трансформатордың 

электрондық релелік қорғаныс құрылғысының параметрлерін күйге келтіру .  
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5.1 Негізгі ақпарат.  

 

Екі трансформаторы бар (2КТП) кешенді трансформаторлық қосалқы 

станцияда жоғары кернеулі (ЖК) кешенді тарату құрылғысы (КТҚ) ретінде 4 

немесе 3 қосылымға арналған RM6 типті шағын габаритті тарату құрылғысы 

қолданылады. Құрылымдық жағынан RM6 типті тарату құрылғысы КТҚ 20 

кПа артық қысыммен SF6 газымен толтырылған, жалпы тығыздалған 

дәнекерленген тот баспайтын болаттан жасалған корпуста жасалған. Корпус 

ішінде сборный шиналар, желілік қосылымдардың жүктеме ажыратқыштары 

және трансформаторды қосу ажыратқышы орналастырылған. RM6 типті ЖК 

тарату құрылғыларының элементтерінің негізгі параметрлері мен 

сипаттамалары 5.1-кестеде келтірілген. 

5.1 кесте – Техникалық сипаттамалары 
Тораптың жұмыс кернеуі, кВ 6/10 

1. Өндірістік жиілігі 50 Гц 1 мин, кВ сынақтар 42. 

2. Импульстік кернеу сынағы 1,2/50 мкс, кВ 95 

Жүктеменің желілік ажыратқышы (I функциясы) 

1. Номиналды ток, А 400-630 

2. Термиялық беріктіктің тоғы, кА (1с) 21-25 

3. Динамикалық беріктіктің тоғы, кА (мгн.) 52,5 

Трансформаторды қорғау 

Номиналды ток, А 200 

Балқымалы сақтандырғышы бар жүктеменің ажыратқышы(Q функциясы) 

1. Өшіру тоғы, кА 21-25 

2. Динамикалық беріктіктің тоғы, кА (мгн.) 52,5-62,5 

Ажыратқыш (D функциясы) 

1. Өшіру тоғы, кА 21-25 

2. Динамикалық беріктіктің тоғы, кА (мгн.) 52,5-62,5 
Желіні қорғау ажыратқышы (B функциясы) 

1. Номиналды ток, А 630 
2. Ажыратқышты өшіру тоғы, кА 21 
3. Динамикалық беріктіктің тоғы, кА (мгн.) 52,5  

 

 

 
 

1 – жүктеменің желілік ажыратқышы (I); 2 – трансформаторды қорғау: 

жүктеме ажыратқышы мен балқымалы сақтандырғыштың комбинациясы; 3 - 
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трансформаторды қорғау: ажыратқыш 200 А; 4 - желі қорғанысы: 

ажыратқыш 630 А. 

5.1 Сурет – Принципиалды сұлбалардағы тарату құрылғыларының 

элементтерінің белгіленуі 

 

Желілік қосылған жүктеменің ажыратқышы (I типті ячейка) 630 А 

номиналды ток үшін есептелген. 

Электр доғасын сөндіру элегазда автоүрлеу принципі негізінде жүзеге 

асырылады. Принципиалды электр сұлбаларында және жабдықтың 

орналасуларында мұндай жүктеме ажыратқыштары ЛВН («желілік», яғни 

желілік қосылымда) немесе СВН («секциялық», яғни КТҚ секциялары 

арасындағы қосқышта) немесе ШВН («шинақосқыш») ретінде белгіленеді. 

Трансформатор тізбегіндегі элегазды ажыратқышы (ұяшық түрі D) 200 А 

номиналды токқа арналған. 

Электр доғасын сөндіру элегазында айналмалы доға және автокомпрессия 

әдісімен жүзеге асырылады, бұл номиналды токтарды да, қысқа тұйықталу 

токтарын да өшіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, D типті ұяшық I типті 

ұяшықтан VIP-30 (максималды токтан қорғау және токты өшіру) типті  және 

VIP-300 (максималды токтан қорғау, токты өшіру және жерге қысқа 

тұйықталудан қорғау) қуат трансформаторы релелік қорғанысының 

электронды құрылғысы бар болуымен ерекшелінеді. Принципиалды электр 

сұлбаларында және жабдықтың схемаларында мұндай автоматты 

ажыратқыштар ЭА (элегазды ажыратқыш) ретінде белгіленеді. 

Екі коммутациялық құрылғы екі құрылғының функцияларын біріктіреді – 

ажыратқыштың және жерге тұйықтайтын айырғыш. 

Мұндай құрылғының қозғалатын түйіспелері үш позицияда болуы мүмкін: 

«қосу», «өшіру», «жерлендірілген». 

Ажыратқыштардың екі түрі де қол серіппелі жетегі бар, қажет болған 

жағдайда қашықтан басқару пультін мотор-редуктормен толықтыруға 

болады. Ажыратқыш шығыстарының өтпелі оқшаулағышы еденнен 960 мм 

биіктікте орнатылады, бұл бір талсымды, үш талсымды да кабельдердің 

талсымдарын қалыптастыруды және қосуды жеңілдетеді. Ауа бойынша 

шығыстары арасындағы ара қашықтығы тек 80 мм болғандықтан, кабель 

талсымдары оқшаулағыш адаптерлер арқылы қосылады. 

Кабельді қосу орны (KТҚ кабель бөлімі) металл қорғаныс қаптамасымен 

жабылады. Кернеудің болуы индикаторларына қосылған сыйымдылықты 

кернеу бөлгіштері ажыратқыш шығыстарының өтпелі оқшаулағыштарына 

салынған. Кернеу индикаторлары корпустарында неонды бақылау шамдары 

кернеу орнатылады, сонымен қатар «ыстық» фазировкаға арналған арнайы 

ұялар бар. 

RM6 алдыңғы панелінде (пласрон) моноблоктық құрылғылардың орнын 

көрсететін мнемоcұлба көрсетілген. Ажыратқыштың жылжымалы 

түйіспелеріне қатты жалғанған басқару білігінде жылжымалы түйіспелердің 
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үш позициясының сенімді түрде көрсететін коммутациялық құрылғының 

позиция индикаторы бар. 

Барлық қосылымдарда персоналдың қате әрекеттерін болдырмайтын 

барлық қажетті блокировкалар жиынтығы бар. 

Оқшауламаны тексеруге, сынауға және ЖК-дің зақымдалу орнын 

анықтауға, оларды тарату құрылғысынан ажыратпай-ақ жүргізуге болады. 

Әрбір RM6 ұяшығында ажыратқышты сборный шиналарға бір мезгілде 

қосылу және жерге тұйықтайтын айырғышты қосу операциясы құрылымдық 

жағынан мүмкін емес. 

Трансформатордың термиялық қорғаныс тақтасынан («құрғақ» 

трансформаторлар үшін) немесе электр түйіспелі термометрден («майлы» 

трансформаторлар үшін) ажырату үшін тәуелсіз босату қабылдағыш сигналы. 

RM6 артықшылықтары: 

• электр қондырғысы мен персоналдың толық қауіпсіздігі; 

• көрінетін ажыраудың болуы; 

• қосалқы станцияның ауданын 2-3 есе азайтуға мүмкіндік беретін шағын 

өлшемдер; 

• кабельді қосу ыңғайлылығы; техникалық қызмет көрсетудің 

қарапайымдылығы; 

- номиналды кернеу: 6, 10 кВ; 

- номиналды ток: 200-630 А; 

- номиналды ажырату тогы (ажыратқыш): 16-25 кА; 

- климаттық орындалуы: -25 0С-тан +400С-қа дейін. 

RM6 сериялы 6, 10, 20 кВ ықшам тарату құрылғылары 

 

 
 

5.2 Сурет - RM6 типті 3 қосылымға арналған кешенді тарату құрылғысы 

(KТҚ). 

 

Моноблок RM6 - бұл толық қамтамасыз ететін құрылғы: 

- персоналдың қауіпсіздігін; 

- ішкі доғаға төзімділік; 
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- негізгі түйіспелердің көрінетін орны. 

Дұрыс емес әрекеттерден табиғи блоктауды қамтамасыз ететін үш 

позициялы құрылғы: 

- құрылғының түйіспелерінің кепілді позициясының көрсеткіші; 

- қоршаған ортаның әсеріне төзімді; 

- тот баспайтын болаттан жасалған қаптама; 

- қорғау дәрежесі IP67; 

- балқымалы сақтандырғыштарға арналған бөлек металлдандырылған 

герметикалық біліктерді. 

Халықаралық стандартқа және ГОСТ нормаларына сәйкес жоғары 

сапамен ерекшеленеді, ISO 9001 дизайн сапа сертификаты, ISO 9002 өнім 

сапасы сертификаты, ISO 14001 өндіріс сертификаты. Дүние жүзі бойынша 

450 000 орнатылған құрылғылардың табысты жұмыс тәжірибесі. 

- экологиялық қауіпсіз; 

- қызмет ету мерзімі өткеннен кейін элегазды утилизациялау мүмкіндігі; 

- ыңғайлы және орнату оңай. 

Қосылу нүктелерінің жоғары орналасуымен алдыңғы жағынан 

кабельдерді ыңғайлы қосу; 

- төрт болт арқылы еденге оңай бекіту. 

Бұл үнемді, 1-ден 4-ке дейін қосылымдар бір мөрленген металл корпусқа 

орналастырылған, мұнда элегаз оқшауламалы және доға сөндіргіш орта 

болып табылады. 

- қызмет ету мерзімі - 30 жыл; 

- пайдаланудың барлық мерзімінде қызмет көрсетуді талап етпейді. 

- зауытта барлық қызмет ету мерзімінде құрылғы дайындалған, 

жинақталған, элегазбен толтырылған және дәнекерленген; 

- шағын өлшемдері бар. 

Қоршаған ортаның қолайсыз әсерлері, сондай-ақ жинақылық пен 

қауіпсіздік талаптары, бір жағынан, герметикалық RM6 моноблоктарын 

пайдалануды алдын ала анықтайтын барлық жағдайларда, ал екінші жағынан, 

торапты дамыту қосалқы станциядағы қосылымдар санын арттыруды талап 

етеді, жаңа RM6 буыны тамаша шешімді ұсынады - жаңа мүмкіндіктерді 

құру мүмкіндігі. 

RM6 кеңеюі зауыттық моноблоктардың тұтастығын сақтай отырып, бір 

немесе бірнеше функционалды блоктарды қосу арқылы жүзеге асырылады, 

олар бір-бірімен шина деңгейінде қосылатын экрандалған түйіспелер арқылы 

қосылады. Бұл өте қарапайым операция, сол орында оңай орындалады, 

элегазымен, арнайы құралдармен және қосымша құрылғы, еденді арнайы 

дайындаумен жұмыс істеуді қажет етпейді. RM6 ұзартуындағы жалғыз 

техникалық шектеу сборный шиналардың номиналды тогы болып табылады 

[2,3]. 

RM6 таңдау тарату желілері үшін моноблоктарды өндірудегі әлемдік 

көшбасшының тәжірибесін пайдалануды білдіреді. 

SM6 сериялы 6, 10, 20 кВ тарату құрылғылары. 
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5.3 Сурет - SM6 модульді ұяшығы 

 

SM6 - ауа оқшауламасы және стационарлық (тартылатын) элегазбен 

жұмыс істейтін коммутациялық құрылғылары бар металл корпустардағы 

модульдік ұяшықтар сериясы, атап айтқанда: 

• жүктемеменің ажыратқыштары; 

• SF1 немесе SFset типті Fiuarc ажыратқыштары; 

• RоІІарc 400 немесе 400D түйіспеорлары; 

• айырғыштар. 

SM6 ұяшықтары электрмен жабдықтаушы ұйымға және (немесе) жеке 

компанияға (абоненттің қосалқы станциясы) тиесілі 6, 10 кВ РП және РТП 

жоғары вольтты жағында орнатылады. Техникалық сипаттамаларына 

қосымша, SM6 сериясының ұяшықтары персонал мен жабдықтың 

қауіпсіздігіне қойылатын барлық талаптарға жауап береді, орнату және 

пайдалану оңай және ыңғайлы. 

SM6 ұяшықтары ішкі орнатуға арналған (IP2XC). Олар жинақы және 

келесі өлшемдерге ие: ені - 375-тен 750 мм-ге дейін; биіктігі - 1600 мм; 

тереңдігі - 840 мм, бұл оларды зауытта толығымен жиналған шағын 

бөлмелерде немесе қосалқы станцияларда орналастыруға мүмкіндік береді. 

Кабель қосылымдары алдыңғы жағынан жүзеге асырылады. Барлық басқару 

элементтері алдыңғы панельде орналасқан, бұл жұмысты жеңілдетеді. 

Ұяшықтар бірқатар қосымша құрылғылармен жабдықталуы мүмкін (релелер, 

нөлдік тізбекті ток трансформаторлары, өлшеуіш трансформаторлар және 

т.б.). 

Стандарттар: SM6 сериясының ұяшықтары келесі ұсыныстарға, 

ережелерге және техникалық шарттарға сәйкес келеді: ұсыныстар: МЭК 298, 

265, 129, 694, 420, 56; стандарттар UТЕ: NFС 13.100, 13.200, 64.130, 64.160;  
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ГОСТ стандарттары: 12.2.007.4-75, 12.2.007.0-75; спецификациялар ЭДФ: НN 

64-S41, 64-S-43.  

Белгіленулер:  

SM6 сериясының ұяшықтары келесі элементтерден тұратын кодпен 

белгіленеді: функцияның белгіленуі, яғни пайдаланылатын электр тізбегінің 

коды: IM - QM - DM1 - CM - DM; номиналды ток: 400 - 630 - 1250 А; 

номиналды кернеу: 7,2 - 12 - 17,5 - 24 кВ; рұқсат етілген қысқа мерзімді 

шамадан тыс жүктеме кезінде термиялық кедергі тоғының максималды мәні: 

12,5-16-20-25 кА / 1 с. 

 

 
 

5.4 Сурет - SM-6 модульді ұяшықтың құрылғы  

 

Мысал:  

IM 400 ұяшығын белгілеуде - 24 -12,5: IM бұл кіріспе немесе шығыс 

ұяшық екенін көрсетеді; 400 номиналды токтың мәнін білдіреді - 400 А; 24 

номиналды кернеудің мәнін білдіреді - 24 кВ; 12,5 қысқа тұйықталу тоғының 

максималды мәнін білдіреді - 12,5 кА / 1 с. 

Төменде 10, 6/0, 4 кВ трансформаторлық қосалқы станцияларда және 

өнеркәсіптік тарату қосалқы станцияларында пайдаланылатын ЅМ6 сериялы 

әртүрлі ұяшықтардың тізбесі келтірілген: ІМ,ІМС, ІМВ: кіріспе ұяшықтары 

немесе шығу желісінің ұяшықтары; РМ: балқымалы сақтандырғышы бар 

жүктеме ажыратқышының ұяшығы; QМ, QМС, QМВ: «жүктеменің 

ажыратқышы-балқымалы сақтандырғыш» комбинациясы бар ұяшықтар»; 

СRМ: түйіспеор және сақтандырғыштары бар түйіспеор ұяшығы; DM1-A, 

DM1-D: ажыратқыш ұяшықтары; DM1-W, DM1-Z: жылжымалы қосқыштың 

ұяшықтары; DM2: екі айырғышы бар ажыратқыш ұяшық; СМ, СМ2: кернеу 

трансформаторының ұяшығы; GВС-А, GВС-В:ток және/немесе кернеу 
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трансформаторларының өлшеу ұяшықтары; NSМ-кабелі: кәбілдік негізгі 

және резервтік енгізу ұяшықтары; NSM шиналары: шиналармен және 

кәбілдік резервтік кірістермен негізгі енгізу ұяшықтары; GІМ: бөлу ұяшығы 

(шиналармен қосу); GEM: кеңейту ұяшығы; GBM: жалғау ұяшығы; GAM2, 

GAM: кабельді жеткізу ұяшығы; ЅМ: ажыратқыш ұяшығы; ТМ: өзіндік 

мұқтаждық трансформаторының ұяшығы. 

 

 
 

5.5 Сурет - SM6 модульдік ұяшықты қосу схемалары 
 

 

5.2 Бақылау сұрақтары 
 

5.2.1 10 кВ (RM-6) тарату құрылғысының жұмыс принципі? 

5.2.2 ТҚ қай жерде орнатылады  және оның RM-6 функционалдығы? 

5.2.3 ТҚ түрлері және олардың сұлбалық қосылуы. 

5.2.4 VIP300 қорғау жүйесін фазалау және тексеру қалай жүргізіледі? 

5.2.5 ТҚ қалай басқарылады? 

5.2.6 Тарату құрылғыларының қандай түрлері бар? 

5.2.7 ТҚ (RM-6) қосылымының эскиздерін салу? 

5.2.8 SM-6 модульдік ұяшықтың жұмыс принципі? 

5.2.9 SM-6 қосылу схемалары және орнату орны? 

5.2.10 Қазақстанда қандай тарату құрылғылары қолданылады? 

5.2.11 ТҚ қолданудың негізгі ерекшеліктері? 
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5.2.12 Вакуумдағы, элегаздағы, майдағы және ауадағы доға сөндіру 

процесінің физикасы? 

 

6 Зертханалық жұмыс №6. Жоғары кернеулі тарату құрылғыларының 

аппараттары 

Жұмыс мақсаты: реакторлар мен разрядтағыштардың конструкцияларын 

зерттеу, олардың мақсаты және электрмен жабдықтау схемаларында 

пайдалану. 

Қорғау кезінде қажет: 

1) зертханада бар аппараттардың мысалында электр аппаратының 

құрылысы мен мақсатын (Электр аппараттарының теориясын пайдалана 

отырып) түсіндіру. 

2) құрылғы түрін атаңыз және шешіңіз. 

3) реактор мен разрядтағыштың электр схемасындағы орнын көрсету. 

4) бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Қысқа тұйықталу токтарын шектеу. 

6.1 Негізгі ақпарат.  

 

Қуатты электр қондырғыларында және олармен қоректенетін электр 

тораптарында қысқа тұйықталу токтары соншалықты үлкен мөлшерге жетуі 

мүмкін, сондықтан электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр 

жабдықтары, сондай-ақ электр желісінің кабельдерінің көлденең қималары 

қалыпты режим жағдайларына сәйкес емес, қысқа тұйықталу кезіндегі 

тұрақтылық негізінде таңдалуы керек. Қысқа тұйықталудың үлкен токтарына 

есептелген электр жабдықтары мен кабельдерді пайдалану электр 

қондырғылары мен тораптарын салу шығындарының едәуір артуына әкеледі. 

Кейбір жағдайларда қысқа тұйықталу токтары соншалықты үлкен болуы 

мүмкін, сондықтан қысқа тұйықталуға төзімді электр жабдықтары мен 

кабельдерді таңдау мүмкін емес немесе өте қиын болады. 

Сондықтан, қуатты электр қондырғыларында қысқа тұйықталу токтарын 

шектейтін жасанды шаралар қолданылады, бұл арзан электр жабдықтарын 

қолдануға мүмкіндік береді: электр құрылғыларының жеңіл түрлері, шиналар 

мен кішігірім қималардың кабельдері. 

Қысқа тұйықталу токтарын шектеудің бірнеше жолы бар. Шектеудің 

қандай да бір тәсілін таңдау орнатудың жергілікті шарттарымен 

айқындалады және техникалық-экономикалық есеппен расталуға тиіс. 

Жалпы жағдайда, қысқа тұйықталу тогын шектеуге қысқа тұйықталу 

тізбегінің кедергісін арттыру арқылы немесе қуат беру қондырғылары мен 

желінің электртораптарының бөлек жұмысын орындау арқылы немесе 

тізбектегі арнайы кедергілерді қосу арқылы қол жеткізіледі. 

Кедергіні жасанды түрде арттыру үшін қысқа тұйықталу тізбегі (қысқа 

тұйықталу) реакторлар деп аталатын индуктивті кедергінің үш фазасына 

кезекпен қосады. 
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6.1 сурет схемасында қысқа тұйықталудың екі жағдайын қарастырамыз. 1 

генераторынан 2 құрама шиналары көректендіріледі. Осы шиналардан 3 

сызықтары қабылдағыштарға өтеді. 1- 4 ажыратқыштың артында 

реактор жоқ; 2 – 5 ажыратқыштың артында 6 реактор орнатылған. 

 

 
 

6.1 Сурет – Реактордың жұмыс принципін түсіндіретін сұлба  

 

4 ажыратқыштың артындағы үш фазалы қысқа тұйықталу кезінде IKi 

қысқа тұйықталу тогы негізінен генератордың индуктивті кедергісімен 

анықталады 

𝐼қт =
Uном

√3 · Хг

, А                                                        (6.1)  

мұндағы Uном - қондырғының номиналды кернеуі, кВ; 

Хг- генератордың аса өтімді индуктивті кедергісі, Ом. 

4 ажыратқыш қысқа тұйықталу тогы Iқт арқылы таңдалуы керек. 

Қысқа тұйықталу кезінде сборный шиналардағы кернеу нөлге тең болады 

және барлық шығатын желілерде кернеу жоғалады. Реакторы бар желідегі ҚТ 

кезінде ток генератор мен реактордың жиынтық кедергісімен анықталады: 

𝐼қт =
Uном

√3 · (Хг + Хр)
, А                                                        (6.2)  

мұндағы ХР - реактордың индуктивті кедергісі, Ом. 

Әдетте бір қорек көзі бірнеше ондаған қабылдағыштарға қызмет етеді. 

Сондықтан желінің номиналды тогы генератордың номиналды тогынан 

бірнеше есе аз. Реактордың ұзақ тогы желінің тогына тең таңдалады. 

Осылайша 

𝐼ном.р ≪ 𝐼ном.г,                                                  (6.3) 

Бұл жағдайда былай жаза аламыз 

𝐼қтр =
Uном

√3·Хр
≪ 𝐼қт,                                           (6.4) 
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Осылайша, жасалған болжамдар кезінде қысқа тұйықталу тогы 

реактордың параметрлерімен ғана анықталады. 

Реактор-бұл өте сенімді құрылғы, оның зақымдануы іс жүзінде болмайды. 

Сондықтан желілік құрылғыларды таңдау 1к2 « Iқт -тогы арқылы жүзеге 

асырылады, бұл тарату құрылғысын айтарлықтай жеңілдетеді және 

арзандатады. 

Бетон реакторларының конструкциялары. 

Реактор-бұл аз активті кедергісі бар катушка. Катушканың орамалары бір-

бірінен оқшауланған, ал бүкіл катушка жерге тұйықталған бөліктерден 

оқшауланған. Өнеркәсіп бетон және май реакторларын шығарады. 

Бетон реакторлары. Катушка оқшаулағыш материалдан жасалған каркаска 

бекітіледі, 6.2-сурет. Орамалардың ұштары реакторды желіге жүйелі түрде 

қосу үшін қысқыштармен жабдықталған. Үш фазалы қондырғыларда үш 

катушкадан тұратын реакторлар қолданылады. 

Шаблонды қолдана отырып, тиісті қиманың 1 копталсымды сымы 

катушка түрінде оралады. Осыдан кейін бетон арнайы формаларға құйылады. 

Қатаю кезінде бетон жеке витоктарды бір-біріне бекітетін 2 тік тіректерді 

құрайды. 

Бағандардың ұштарында 3 және 4 оқшаулағыштар бекітілген түйреуіштер 

болады. 1-сымдар; 2- бетон колонкалар; 3-оқшаулағыштар. 

 

 
 

6.2 Сурет - Тегістейтін құрылғының үш блокты реакторы  

 

Бетон қатайғаннан кейін электр оқшауламаның қажетті беріктігін алу 

үшін реактор вакуумда қарқынды кептіріледі. Содан кейін реактор ылғалға 

төзімді оқшаулағыш лакпен екі рет сіңдіріледі. 

Қатар мен қатарлар арасындағы жеке витоктар арасындағы айтарлықтай 

алшақтық сақталады, бұл реактордың жеке витоктарының салқындауын 

жақсартады және оқшауламаның электрлік беріктігін арттырады. 

Үлкен номиналды токтарда (400 А-дан астам) бірнеше параллель 

тармақтар қолданылады. Токтың тармақтар бойымен біркелкі таралуы 

витоктардың транспозициясымен қамтамасыз етіледі. 
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Орам материалы ретінде үлкен қималы көпталсымды мыс немесе 

алюминий кабелі қолданылады. Кабель кабельдік қағаздың бірнеше 

қабаттарымен жабылған. Қағаздың үстіне хлопчатобумажный оплетка 

жасалынады. 

Реакторлар орнатылған бөлмелер жақсы желдетілуі тиіс және олардағы ең 

жоғары температура +35°С-тан аспауы тиіс. Бөлмедегі температураның 

ауытқуы реакторларды аяз, шық және т. б. жабатындай өткір болмауы керек. 

Бетон реакторларының катушкалары бірнеше тірек оқшаулағыштардың 

көмегімен жерден оқшауланады 3. Реактордың үш фазалы жиынтығы 

көлденең жазықтықта қатар орналасқан катушкалардан тұрады (витоктардың 

жақсы салқындату) немесе бір-бірінен үстінен жоғары тік жазықтықта, бұл 

жағдайда катушкалар витоктарының салқындау жағдайлары нашарлайды, 

әсіресе жоғарғы жағы. 

Реакторлар, әдетте, табиғи желдету арқылы салқындатылады. Реактордағы 

жоғары қуаттың бөлінуіне байланысты тарату құрылғысы ауаны 

салқындатуға арналған арнайы арналарды, әсіресе жоғары номиналды 

токтарда қамтамасыз етуі керек. 

Жиынтықтарда тік орнатуға арналған реакторлардың В (жоғарғы), С 

(орта), Н (төменгі) деген таңбасы болады. Соңғы жағдайда реактор 

катушкалары бір-бірінен 4 тірек оқшаулағыштарының көмегімен 

оқшаулайды. 

Тік орнату кезінде ортаңғы фазалық катушканың орамасының бағыты 

жоғарғы және төменгі фазалардың катушкаларының орамаларының 

бағытымен салыстырғанда кері алынады. Бұл екі фазалы қысқа тұйықталу 

соққы тогының екі көрші катушкалары бойымен ағып жатқан кезде, 

катушкалар барлық катушкалардың орамаларының бірдей бағытында 

болатындай емес, өсіп келе жатқан электродинамикалық күштердің әсерінен 

тартылатындай етіп жасалады (катушкаларды сенімді бекіту оңай). 

Тарату құрылғыларында құрғақ реакторларды орнату кезінде болат 

конструкциялар мен ғимараттың темірбетон бөліктеріне дейін зауыт 

көрсеткен монтаждау қашықтығын сақтау қажет. Егер бұл талаптар 

орындалмаса, болат конструкциялар мен темірбетонның болат арматурасын 

реактордың магнит ағынымен қозғалатын токтармен қауіпті қыздыру мүмкін; 

сонымен қатар, болат конструкциялардың жақындығы электр энергиясының 

қосымша шығынын тудырады. 

Бетон реакторлары 35 кВ дейінгі кернеу кезінде жабық тарату 

құрылғыларында жұмыс істеген кезде өздерін жақсы көрсетті, мысалы, РБУ 

10-630-0, 56 УЗ - Р-реакторы, Б-бетон, у-сатылық фазаларды орнату, 

номиналды кернеуі 10 кВ, табиғи салқындату кезіндегі ұзақ мерзімді рұқсат 

етілген ток 630 А, номиналды индуктивтік қарсылық 0,56 Ом, У - климаты 

қалыпты аудандарда жұмыс істеу үшін, 3 - табиғи желдеткіші бар 

бөлмелерде жұмыс істеу үшін. 

Бетон реакторларының негізгі кемшіліктері - үлкен салмағы және 

айтарлықтай өлшемдер. Мысалы, 10 кВ кернеуге арналған көлденең 
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қондырғы реакторының үш фазалы жиынтығының биіктігі-1040 мм, ал тік-

3600 мм, сол жиынтықтың салмағы 3 х 723 кГ. 

 

7 Зертханалық жұмыс №7. Ток трансформаторын ток және кернеу 

бойынша тексеру 

 

Жұмыс мақсаты: ток және кернеу трансформаторларының құрылысы мен 

жұмысын зерттеу. 

 

7.1 Негізгі ақпарат  

Ток трансформаторлары (TT) қорғаныс тізбектерінің тогы өлшеуге және 

қорғаныс сұлбаларын кқректендіруге, сондай-ақ өлшеу тізбектерін 

оқшаулауға және жоғары кернеуден қорғауға арналған. Олар токтар мен 

кернеулердің бүкіл шкаласына ішкі және сыртқы орнату үшін жасалады. Ток 

трансформаторында екі орамасы бар. Бастапқы 1 орамасы өлшенетін тізбекке 

тізбектей қосылады. Бұл ораманың тогы өлшенетін ток болып табылады. 2 

екінші орамасы міндетті түрде жүктеме үшін тұйықталған болуы керек, оның 

кедергісі белгілі бір мәннен аспайды. Екінші ораманың тұйықталмаған күйі 

апаттық режимі болып табылады. Екінші реттік ораманың тізбегі үзілген 

кезде бірінші ораманың тогы өзгермейтіндіктен, екінші орамада өте жоғары 

кернеу қозғалады, бұл оқшауламаның бұзылуына әкелуі мүмкін.  

Номиналды кернеу (Uн) — трансформатор жұмыс істеуі керек жүйенің 

сызықтық кернеуі. Бұл бірінші ораманың оқшауламасына арналған кернеу. 

 

 
 

1-Бірінші орам; 2-екінші орам; 3-магнитопровод. 

7.1 Сурет- Бір фазалы екіорамды трансформатордың электромагниттік 

сұлбасы 

 

Номиналды бірінші және екінші ток (I1ном, I2ном) - трансформатор ұзақ 

уақыт қызып кетпестен өткізе алатын ток. Екінші ораманың номиналды тоғы 

стандартталған және 5 немесе 1 А болуы мүмкін. Екінші реттік орамалар 

әртүрлі номиналды токтармен бірнеше болуы мүмкін. Трансформацияның 

номиналды коэффициенті-номиналды бірінші токтың номиналды екінші 

токқа қатынасы: 
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𝑘т.ном. =
I1ном

I2ном
,                                               (7.1) 

Трансформатордың номиналды жүктемесі - бұл трансформатор өз 

класында жұмыс істейтін омдағы жүктеме кедергісі. Кейде бұл термин вольт-

ампердегі номиналды қуатқа ауыстырылады. Дәлдік класы. 

Трансформатордағы шығындарға байланысты нақты трансформация 

коэффициенті номиналға тең емес. Токтық және бұрыштық қателік бар, 

токтық қателік пайызбен мына өрнекпен анықталады: 

𝛿𝐼 =
𝑘𝐼∙𝐼2−𝐼1

𝐼1
,                                               (7.2) 

Токтық қателіктің мәніне байланысты дәлдік класстары бөлінеді (0,5; I). 

Дәлдік класы номиналды жағдайларда токтың қателігі туралы айтады. 

Номиналды шекті еселік. Бірінші токтың номиналды мәннен жоғары 

жоғарылауымен TT қателігі алдымен азаяды, содан кейін магнитопровод 

қаныққан сайын артады. ТТ-қорғаныс жүйелерінің негізгі буындарының бірі. 

Қысқа тұйықталу токтарында қателік сондай болуы мүмкін, қалыпты 

қорғаныс жұмысы қамтамасыз етілмейтіндей. Сондықтан ТТ үшін бірінші 

ораманың тогының номиналды токқа қатысты шекті еселігі көрсетіледі, онда 

толық қателік 5 немесе 10% - дан аспайды (әр түрлі кластар) және осы 

қателік шегінде қалыпты жұмыс жасалады. 

Термиялық беріктік-трансформатор қалыпты уақыт ішінде зақымдалмай 

төтеп бере алатын шекті рұқсат етілген токтың номиналды екінші жүктеме 

кезіндегі номиналды бірінші токқа және номиналды токпен ТТ алдын ала 

қыздыруды ескере отырып, қоршаған ортаның қалыпты температурасына 

қатынасы. 

Динамикалық беріктік-трансформатор механикалық зақымдалмай төтеп 

бере алатын қысқа тұйықталу тогының шекті амплитудасының номиналды 

бірінші токтың амплитудалық мәніне қатынасы. 

ТТ конструкциялары. Ток трансформаторларының конструкциясы өте 

әртүрлі. Магнитопровод лентадан оралған тікбұрышты немесе тороидальды 

болуы мүмкін. Трансформаторда бірнеше магнитопровод болуы мүмкін. 35 

кВ дейінгі кернеулерде магнитопровод трансформатордың тірегі бола алады. 

 

 
 

7.2 Сурет - ТРДН-25000/110 кВ трансформаторы 
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Екінші орамалар әрқашан көп витокты болады. Бастапқы орам көп көп 

витокты (әдетте 400 А дейінгі токтарда) немесе 600 А және одан жоғары 

токтарда бір айналымды болуы мүмкін. Соңғы жағдайда виток - бұл 

магнитопровод терезесінен өтетін шина немесе өзек. Сол трансформатор 

терезесі арқылы өтетін тарату құрылғысының шинасы сол виток бола алады 

[4,5]. Орамалар оқшауланған немесе жалаңаш мыс сымнан жасалуы мүмкін. 

35 кВ дейінгі кернеулер үшін бастапқы ораманы екінші реттік және жерге 

тұйықталған бөліктерден эпоксидті смола негізіндегі компаундпен оқшаулау 

кең таралды. Құйылған оқшаулағыш корпус бірінші және екінші орамаларды 

механикалық зақымданудан және ылғалдың енуінен қорғайды. Номиналды 

кернеудің жоғарылауымен ТТ құны негізінен оқшауламаға байланысты 

кернеудің квадратына пропорционалды түрде артады. Сондықтан U> 220 кВ 

кернеуінде ТТ қосудың каскадты схемасы қолданылады. Мысалы, 500 кВ 

кернеуде 250 кВ кернеуге екі блок қолданылады, бірінші ТТ екінші орамасы 

екінші ТТ бірінші орамасын қоректендіреді. Құны төрт емес, екі есе артады 

[2,5]. 

 
 

7.3 Сурет  - Көп каскадты трансформатордың сұлбасы 

 

Сынаудың жалпы әдістемесі. 

1. Оқшауламаның кедергісін өлшеу. 

2. Оқшауламаның tgδ өлшеу. 

3. Негізгі оқшаулауды және екінші орамалардың оқшауламасын 50 Гц 

өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынау. 

4. Магниттелу сипаттамаларын алу. 

5. Трансформация коэффициентін өлшеу. 

6. Орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу. 

7. Трансформатор майын сынау. 

8. Кіріктірілген ток трансформаторларын сынау. 

9. Орамдардың полярлығын тексеру. 

Өлшеу ток трансформаторлары [5]. 

Өлшеу тогының трансформаторы-токты өлшеуге ыңғайлы мәнге 

түрлендіруге арналған трансформатор. Ток трансформаторының бірінші 

орамасы өлшенетін айнымалы ток тізбегіне кезекпен қосылады, ал өлшеу 

құралдары екінші реттік тізбекке қосылады. Ток трансформаторының екінші 

орамасынан өтетін ток оның бастапқы орамасындағы токқа пропорционал. 
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Ток трансформаторлары электр тогын өлшеу үшін және электр 

жүйелерінің релелік қорғаныс құрылғыларында кеңінен қолданылады, 

сондықтан олар дәлдікке жоғары талаптар қояды. Ток трансформаторлары 

өлшеу тізбектерін көбінесе жүздеген киловольтты құрайтын жоғары кернеулі 

бастапқы тізбектен оқшаулау арқылы өлшеу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

 

 
 

7.4 Сурет - ТПЛ-СЭЩ-10 трансформатор тоғы 

 

Ток трансформаторларына дәлдік бойынша жоғары талаптар қойылады. 

Әдетте, ток трансформаторы екі немесе одан да көп екінші орамалардың 

топтарымен орындалады: біреуі қорғаныс құрылғыларын қосу үшін, екіншісі 

дәлірек - есепке алу және өлшеу құралдарын (мысалы, электр есептегіштерін) 

қосу үшін қолданылады. 

Ток трансформаторының екінші реттік орамалары (әрбір магнит 

өткізгішке біреуден кем емес) міндетті түрде жүктеледі. Жүктеме кедергісі 

трансформация коэффициентінің дәлдігіне қойылатын талаптармен қатаң 

реттеледі. Екінші тізбектің кедергісінің толық Z немесе cos φ (әдетте cosφ = 

0.8 индуктивті) модулі бойынша номиналдан (шкафта көрсетілген) шамалы 

ауытқуы түрлендіру қатесінің өзгеруіне және трансформатордың өлшеу 

сапасының нашарлауына әкеледі. Жүктеме кедергісінің едәуір артуы 

трансформатордың оқшауламасының бұзулуы үшін жеткілікті екінші 

орамада жоғары кернеуді тудырады, бұл трансформатордың істен шығуына 

әкеледі, сонымен қатар қызмет көрсететін персоналдың өміріне қауіп 

төндіреді. Сонымен қатар, өзектегі шығындардың артуына байланысты 

трансформатордың магнитопровод қызып кете бастайды, бұл оқшауламаның 

зақымдалуына (немесе, кем дегенде, тозуға) және одан әрі бұзылуына әкелуі 

мүмкін. 
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7.5 Сурет- 35 кВ кернеуге құйылған оқшауламасы бар ТОЛ-35 сериялы 

өлшеуіш ток трансформаторлары  

Өлшеуіш ток трансформаторларының трансформация коэффициенті 

олардың негізгі сипаттамасы болып табылады. Номиналды (идеалды) 

коэффициент трансформатор тақтайшасында бірінші орамалардың 

номиналды тогының екінші орамалардың номиналды тогына қатынасы 

түрінде көрсетіледі, мысалы, 100/5 А немесе 10-15-50-100/5 А (витоктардың 

бірнеше секциялары бар бірінші орамалар үшін). Бұл жағдайда нақты 

трансформация коэффициенті номиналдыдан біршама ерекшеленеді. Бұл 

айырмашылық екі құраушыдан тұратын түрлендіру қателігінің шамасымен 

сипатталады - синфазалық және квадратуралық. Біріншісі шамасы бойынша 

ауытқуды, екіншісі екінші ток фаза бойынша нақты номиналдыдан ауытқуды 

сипаттайды. Бұл шамалар ГОСТ-пен реттеледі және жобалау мен өндірісте 

ток трансформаторларына дәлдік кластарын тағайындауға негіз болады. 

Магниттік жүйелерде магнитопроводтың магниттелуіне және қызуына 

байланысты шығындар болғандықтан, екінші ток барлық ток 

трансформаторларындағы номиналдыдан аз (яғни қателік теріс) болады. 

Осыған байланысты сипаттамаларды жақсарту және түрлендіру қатесіне оң 

орын ауыстыруды енгізу үшін витковой түзетуді қолданылады. Бұл дегеніміз, 

мұндай түзетілген трансформаторлардағы трансформация коэффициенті 

бірінші және екінші орамаларының витоктары әдеттегі формуласына сәйкес 

келмейді. 

Кернеу трансформаторы-өлшеу тізбектерінде жоғары кернеуді төмен 

кернеуге түрлендіруге және гальваникалық ажыратуға арналған 

трансформатор. Кернеу трансформаторын қолдану қорғаныстың логикалық 

тізбектері мен өлшеу тізбектерін жоғары кернеу тізбегінен оқшаулауға 

мүмкіндік береді. 

 

 
 

7.6 Сурет – ТНТМ-10 Үш фазалы үш орамалы кернеу трансформаторы 

 

Кернеу трансформаторларының түрлері [1,5]. 

1. Жерге тұйықталатын кернеу трансформаторы-бірінші орамасының бір 

ұшы жерге тұйықталуы тиіс бір фазалы кернеу трансформаторы немесе 
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бірінші орамасының бейтараптысы жерге тұйықталуы тиіс үш фазалы 

кернеу трансформаторы. 

2. Жерге тұйықталмайтын кернеу трансформаторы-бірінші ораманың 

барлық бөліктері, қысқыштарды қоса, жерден кернеу класына сәйкес 

келетін деңгейге дейін оқшауланған кернеу трансформаторы. 

3. Каскадты кернеу трансформаторы-кернеу трансформаторы, оның 

бірінші орамасы бірнеше тізбектелген секцияларға бөлінеді, олардан 

екінші реттік орамаларға қуат беру байланыстырушы және тегістейтін 

орамалардың көмегімен жүзеге асырылады. 

4. Сыйымдылық кернеу трансформаторы-сыйымдылық бөлгіші бар кернеу 

трансформаторы. 

5. Екі орамды трансформатор-кернеудің екінші орамасы біреу болатын 

кернеу трансформаторы. 

6. Үш орамды кернеу трансформаторы-екі екінші орамасы бар кернеу 

трансформаторы: негізгі және қосымша. тәжірибе 𝑈1, В; 𝐼1, А; 𝐼2, А. 

 

7.2 Бақылау сұрақтары 

 

7.2.1 Ток трансформаторлары не үшін арналған? 

7.2.2 Бірінші және екінші орамалар не үшін қажет? 

7.2.3 Номиналды кернеу дегеніміз не? 

7.2.4 Номиналды бірінші және екінші ток дегеніміз не? 

7.2.5 Трансформатордың номиналды жүктемесі дегеніміз не? 

7.2.6 Дәлдік класы не үшін қажет? 

7.2.7 Номиналды шекті көбейту нені білдіреді? 

7.2.8 Термиялық беріктік дегеніміз не? 

7.2.9 Динамикалық беріктік дегеніміз не? 

7.2.10 ТТ-ны қосудың каскадты схемасы нені білдіреді? 

7.2.11 Өлшеуіш ток трансформаторы туралы не білесіз? 

7.2.12 Кернеу трансформаторы дегеніміз не 
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