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КІРІСПЕ 

 

«Мамандыққа кіріспе» пәні  бағыттаушы кафедрамен студенттер 

арасында ерте байланыс орнатуға, болашақ мамандыққа қызығушылық 

танытуға, мамандықтың қазіргі таңдағы маңыздылығы мен белсенділігін 

анықтауға көмектеседі. Пәнді толық меңгеру үшін, мектеп бағдарламасынан 

математика және физика пәндерінен алған білімдерді қолдануды талап етеді. 

Пәннің толық меңгерілуі базалық және бағыттық пәндерді меңгеруге 

көмектеседі. Пәнді оқытудағы мақсат таңдаған мамандық бойынша маманға 

қойылатын талапқа сәйкес білімді  меңгеру болып табылады. Пәнді оқудағы 

тапсырма электр жабдықтау жүйесіндегі негізгі ерекшеліктермен 

қаситеттерді, өндірісті өнеркәсіптермен тұрғын орындарындағы электр 

жабдықтау негіздерін, электр энергиясындағы жаңартылғын энергия көздерін, 

РҚ негізін, жобалау мен қолданыс негізгі принциптерін меңгеру болып 

табылады. 

Дәрістер материалын  мұқият меңгеру ұсынылады. 

Содан кейін дайын жауаптер мен шешімдерге қарамай,  өз бетінше 

берілген сұрақтарға жауап беруге тырысу керек.  Берілген материалдың қай 

бөлігі түсінікті ал қай бөлігі қосымша оқуды қажет ететінін анықтап алу 

қажет. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білу қажет: 

1) Электр жабдықтау жүйесінің негізгі элементтері және олардың 

арасындағы байланысы, олардың жұмысы мен режимдері, ЖЭК және 

РҚ негізгі элементтері; 

2) Электр энергия мәселелері жайлы жалпы түсінік, ҚР мен әлемдегі 

энергия ресурстар жағдайы , энергетиканың экологиялық мәселелері; 

3) Электр энергетика сұрақтарына математика және физикадан алған 

білімдерін қолдану. 
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1 Оқудың тиімді тәсілдері 

 

1.1 Мамандық түрлері 

 
Студентке университеттегі оқу жылының басында: толық білімді маман 

болу, өз ісінің қожайыны деген сияқты   өзіне маңызды мақсат қоюы керек. 

Мұндай психологиялық  көңіл бөлу – сәтті оқудың маңызды кілті. Бұл іске 

аспаған жағдайда, университет бітіргеннен соң өз жұмысын қызығушылықсыз 

атқаратын, тәуелді маман қалыптасатын болады. 

Оләріптестері арасында құрметке ие болмайды, өз жұмысының нәтижесінен 

қанағаттанушылық сезіміне бөленбейді. 

Төменде  мемлекетіміздің көптеген жоғарғы оқу орнындарымен  бірлесіп көп 

жылғы тәжірбиеге негізделген, жақсы білім алып толық маман болып 

қалыптасуға көмектесетін, негізгі әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар 

келтіріледі. 

1. Университеттегі оқу семестр бойы студенттен тұрақты және жүйелік 

күш жұмсауды, реттелген бірқалыпты жұмыс сітеуді талап етеді.Жақсы 

білімді қалыптастыруды жылдам , қысқа мерзімде емес тек қана ұзақ 

уақыттық көңіл бөліп бір қалыпты күш шығарып, оқыған материалдарды 

қайталап қана іске асыруға болады. Студенттің қосынды жұмыс істеу уақыты 

бір тәуліктің 10 сағатын (кесте бойынша сабақтар және өзіндік жұмыс) құрауы 

қажет. Былай болуы да мүмкін: студент семестр бойы жеткіліксіз 

дайындалды, бірақ өзінің қабілеттілігінің арқасында, аз уақыт ішінде көп күш 

шығарып (бір сабаққа 3–4 күн) емтиханға дайындалып жақсы баға алып шығу 

мүмкіндігі. Алайда, ереже бойынша, мұндай білім біздің жадымыздан 

санаулы айлар ішінде ұмытылып қалады. 

2. Студенттер оқитын оқу жоспары, бірнеше циклдан тұрады. 

Жалпы ғылымдық цикл (математика, физика,информатика)барлық 

келесі оқудың іргетасы болып табылады. Сол себепті оған ерекше көңіл бөлу 

қажет етіледі. Студенттердің арасында терең шатасу ойлар  туып жатады: 

олардың ойынша математика мен физикадан алынған білімдерінің  көп бөлігі 

қажет емес, болашақ маманның жұмысына  қажеті болмайды. Ия, нақты және 

тікелей, болуы мүмкінжәне барлығы қажет болмау да мүмкін. Бірақ 

математикамен физиканы  оқу, маманға жалпы зияткерлік мәдениетті 

қалыптастырады, логикалық ойлау мүмкіндігін арттырып, сол және басқа  

процес әсер ететін  көптеген факторларды жан жақты және кешенді ескеруге 

мүмкіндік туғызады. Ал бұның бәрі жоғарғы ғылыми және  инженерлік 

дәрежеде көптеген нақты тәжірбиелік сұрақтарды шешуге қажет мысалы– 

технологтың, есеп жүргізушінің, қолданыс персоналының, ғылыми 

қызметкердің жұмыс процестерінде қажет болады.  Жалпы техникалық пәндер 

циклы (инженерлікграфика, электротехниканың теориялық негіздері, 

электромеханика жәнет.б.) келесі арнайы (бағыттық) пәндерді оқуғанегіз 
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болып табылады. Мысалы, егер  студент электротехниканың теориялық 

негіздерінжақсы оқыса, онда  бірқатар пәндерді жақсы меңгеруге кепілдік 

болады олар: электрлік жүйедегі өтпелі процестер, электр станциялары мен 

қосалқы станциялардың электр қондырғылары, өндірістік кәсіпорныдардың 

электржабдықталуы, жетегіэлектротехнологиялық қондырғылар және т.б. 

Әлемдік көзқарастық және гумантарлық циклдік пәндер мазмұны (Отан 

тарихы, философия, әлеуметтану, экономика, мәдениеттану) оқытушының 

саяси және идеологиялық  көзқарастарын  көрсетеді. Бір пән (мысалы, «ҚР 

тарихы») әртүрлі оқытушымен әртүрлі мазмұндалуы мүмкін. Сол себепті 

студенттер жай ілеспе ойлармен емес нақты тарихи фактілермен  көркем 

материалдармен нақты деректерге сүйене отырып, берілген материалдарға 

сыншыл көзбен қарап , өзімшілдік танытуы қажет. 

3. Сабақтардың барлық түрлері (дәрістер, тәжірбиелік сабақтар, 

зертханалық жұмыстар)  өзара байланысып біртұтас оқу кешенін құрайды. 

Тәжірбиелік сабақтарда есептерді шығару теориялық материалдарды 

қалыптастырады. Зертханалық жұмыстады орындау, зерттуші тәжірбиесін 

қалыптастырып, өлшеуіш  құралдарды қолдануды үйретеді, сонымен  қатар 

теориялық материалдардың терең физикалық мағынасын түсінуге 

көмектеседі. Барлығына пән  түріне қарамай бірдей жауапкершілікпен қарау 

керек. 

4. Дәрістер жинағын  толық жүргізу – оңай емес, ол жеткілікті күш 

жұмсауды талап етеді; дәрісте басқа ойға алаңдауға  болмайды. Дәрістер 

жинағын, бұрын мұндай дәріс мәтінін оқып көрмеген студент түсіне 

алатындай мәтін логикасы мен байланыстары  бұзылмаған жағдайда толық 

құрастырылған деп айтуға болады.Студенттер дәрістеоқытушының ойын тез 

қабылдап алатын ептілікке өздерін тәрбиелеу керек, сондай ақ сөздерді қысқа 

және нақты жазып қысқартулар реттілігін пайдалану керек. Тәжірбие 

көрсеткендей,  қысқартулар мен белгілеулер  арқылы толық мәтінді 30–40 % 

қысқартуға болады. Жалпы қабылданған қысқартуларға қарағанда әрбір 

студенттің өзінің сөз қысқарту ережесі болады. Көлем бойынша3-5 дәптер 

бетіндегімәтінді50 минутдәрістік уақыт ішінде тиімді оқуға болады. Дәрісті 

өздіндік түсініктермен толықтырып жазуға болады. Қосымша 

толықтырулардыалдын ала бос орынға жазуды қарастыру қажет. Дәрістің 

түсінбеген тақырыптарына қосымша кеңес пен жұмыс істеуге сұрақ белгісін 

(көрінетін түспен) қоюға болады. Оқытушы көптеген әдебиеттер көзін 

пайдалана отырып, (ғылыми мақалалар, конференциялар материалдары, 

жобалық құжаттамаларжәне т.б.)негізгілерін көрсетеді, оны жүйелендіріп 

студенттерге дәріс ретінде береді, ол негізгі материал болып табылады.Оқу 

әдебиетімен егер ол бар болса,танысып қарап шығып ең қиын деген 

сұрақтармен танысу қажет. Алайда кейбір пәндер бойынша (мысалы, электр 

техниканың теориялық негіздері) кітапты толық меңгеру үшін, жүйелі 

дәріспен байланысы қажет болады. Маңыздысы, ең негізгі әдебиеттерді 

өзіңмен ұстап жүрген дұрыс. Мысалы, электртехника, электрмашинлары, 
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Электрмен жабдықтау, «Правила устройстваэлектроустановок», «Правила 

технической эксплуатации» және басқа кітаптар инженерлік шаруашылықта 

қажет болады. 

5. Семестр бойынша шешілетін есептерді, қайталау мен өзіңді тексеру 

мақсатында, біраз уақыттан кейін (апта және одан да көп): есеп шартын қайта 

алып, шығару жолына қарамай қайтадан шығаруға тырысу қажет. Тәжірбие 

көрсеткендей, көптеген студенттер берілген тапсырманың тек 20–30 % ғана 

шығарады, алайда оның алдында бәрі түсінікті және онай болып көрінеді. Сол 

себепті, есептерді шешкенде (тәжірбиелік сабақтар мен өзіндік жұмыс 

орындау кезінде) неғұрлым мұқият болу керек, керек толықтырулармен 

түсініктемелерді толық жазып алу қажет. Міндетті түрде өзінді тексеріп отыру 

қажет өйткені көп жағдайда есеп шартынан ауытқып кетуің мүмкін. 

Салыстырмалы түрде көп емес қосымша күш жұмсау 20–30 % шешілетін 

есептердің орнына, толық 100 % шешілгенін көрсетеді, бұл өз кезегінде толық 

теориялық материалдардың түсінікті болғанын ары қарай емтиханды сәтті 

тапсыруға қол жеткізеді. 

6. Зертханалық жұмыстарда студент жанындағы студенттің еңбегіне 

сүйенбей (әдетте болатын жағдай)  өз бетімен толық зерттеу жұмысын  

жасауы керек, сырт жақтан көрермен болудың  қажеті жоқ. Сұлбаны өзі 

жинау қажет, режимдерді өзі реттеуі керек, өлшеуді детәжірбиелер нәтижесін 

талдауды да өзі орындау қажет. Студент жұмысқа дайындығын растағаннан 

кейін сұлбаны қосуға рұқсат етіледі. 

7.Мамандық бойынша арнайы пәндерді меңгеру кезінде,өндірістік 

өнеркәсіп орындарына таныстыру мақсатындағы (экскурсиялық) тәжірбиелік 

сабақтар ұйымдастырылуы мүмкін. Экскурсиялараудиториялық сабақтармен 

кезектестіріледі, ол сабақта студенттер экскурсиядағы көрген заттардың бәрі 

түсіндіріледі: сәйкесті сұлбалар, құрылымдар мен технологиялық процестер 

мысалға келтіріледі. Студенттер  экскурсиядакөрген элементтерге ерекше 

көңіл бөлуі керек, экскурция объектілерін көзбен жаттап қалуға тырысу керек, 

жылдам жазып алуы керек, сол сияқты аудиториялық және кеңес алу 

сабақтарына сұрақтар дайындап алуы қажет. Баянат экскурсия және 

аудиториялық сабақтар және кеңес алу бойынша құрастырылады. 

8. Белгілі себептерсіз сабақты жіберу –студенттің оқу барысындағы 

негізгі қателіктердің бірі. Егер мысалға, 10 % сабақтан қалса, одан келеиін 

зиян көлемі үлкен. Өйткені әр сабақтың өз логикасы бар: соңғы материал 

алдыңғысымен байланысты болады. Бір дәрісті жіберіп студент келесіге келсе 

ол оны түсінбеуі мүмкін. Оны толтыру үшін қосымша күш пен уақыт қажет. 

Бірақ студенттің қалыпты жұмыс жасау кезінде де уақыт кемшілігі 

байқалынады. Сабақты жіберу осы уақыт кемшілігін арттыра түсіп, студентті 

қиын жағдайға соқтырады. Осы мәселенің негізіне мән беріп студент өзіне 

қатал тиым салуы қажет: сабақтан себепсіз қалуға болмайды. 

9 Сәтті оқу үшін демалыс және тамақтану режимін қатаң қадағалау 

қажет. Бұл мәселе бойынша оқұ құралдары жеткілікті, соның ішінен 

керектісін алып пайдаланған  дұрыс. Тәжірбие көрсеткендей көптеген 
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студенттердің көрсетілген режимдер бойынша қарапайым нұсқаулықтары мен 

таныспағандары байқалынады. Мысалға, 20–30 % жоғарғы курс студенттері 

асқазан ауруларына шалдығады. Себебі: дұырс емес реттіліксіз тамақтану. 

Көбінің физикалық жағдайы –қанағаттандырмайды және таңғы жаттығулар 

жасалмайды. 

10. Оқытушымен студенттің арасындағы арақатынастың негізгі 

принциптері: өзара сыйластық, білім мен тәжірбие алмасудағы өзара қатынас. 

Қажет жағдайда студент сабақты өткізу жайлы өз ойын білдіруге болады. 

Сұрақтарды тіпті олар қарапайым болса да қоюға ұялудың қажеті жоқ. Оқу 

материалдарын өз бетімен меңгеру барысында оны терең түсіну үшін 

сұрақтар қойып кеңестер алу қажет. Егер оқытуша барлық белгілі моральдік 

кодекстерге қарамай өзін мәдениетті ұстай алмаса (кездесіп жатады), онда 

студенттер оған ашық түрде айтуына болады. Егер ол көмектеспесе бұл 

сұрақты  кафедра, деканат, ректорат, студенттіккәсіподағы арқылы шешуге 

болады. 

11. Студенттік топтағы ара қатынас жағдайы оқу процесіне әсер етеді. 

Достық, көмектесу бірлесіп еңбек ету топ арсындағы жалпы оқу орнындағы 

жақсы білім алуға жеткізеді егер керісінше болса бір біріне деген 

немқұрайлылық, ауызбіршілік болмауына, индивидуализм, эгоизмге алып 

келіп оқуға кедергі жасайды, топтың арсында  моральді-психологиялық дұрыс 

емес климат қалыптастырады. Әрбір студент толық жақсы әріптестіктің 

болуына әркез үлесін тигізуі қажет. Алматы энергетика және байланыс 

университеті (АЭжБУ) жақсы дәстүрлермен қызықты тарихтан тұрады. Мұнда 

көптеген ғылыми қайраткерлер қызмет еткен және қызмет етіп келеді, олар 

оқытушылар, қызықты тұлғалар; университеттің түлектері өзіміздің елімізде 

және шет елдерде қызмет етіп жатыр. Университетте шығармашылық 

әріптестер сәтті қызмет етіп келді және оны жалғастыруда. Студенттер өз 

университеттің тарихы мен дәстүрін біліп оның патриоты болады және 

белсенді қызметкерлер болып қалыптасады. 

 

Өздік дайындалуға сұрақтар мен тапсырмалар. 

1. Не себепті студенттің  оқу жұмысының бір реттілігі маңызды рөл 

атқарады? 

2. Біртұтас оқу кешенінің элементтерін атаңдар . Олардың өзара 

байланысы қандай? 

3. Математика физика және басқа сабақтарды  жақсы меңгеру үшін 

қандай тәсілдер қажет? 

4. Дәрістер жинағын тиімді жазудың амалдары қандай ? 

5. Студеттік топтың сәтті жұмысының негізгі  шарттары қандай ? 

6. Оқытушылар мен студенттердің арақатынасындағы негізгі 

принциптер? 
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2 Электржабдықтау жүйесі: құрылымы, негізгі элементтері, 

функциялары 

 

2.1 Электр энергетикалық жүйенің негізгі элементтері 

 

ЭЭЖ – бұлэлектр энергияны тұтынуға және түрлендіруге, өндіруге 

арналған өзара байланысқан элементтер жиынтығы. 

 ЭЭЖ негізгі элементтеріне генераторлар, трансформаторлар, 

ажыратқыштар, барлық қосымша қондырғылар, және дебасқару және реттеу 

құрылғылары жатады. ЭЭЖэлементтері оларда өтіп жатқан процестердің 

біртұтастығымен байланысты. Жүйенің кез келген элементінің жұмыс 

режимінің бұзылуыбарлық қалған элементтердің жұмыс режиміне әсер етеді. 

Кейбір жағдайларда көрсетілген әсер ету аз болуы мүмкін және оны елемеуге 

болады, ал басқа жағдайларда – әсер ету маңызды болуы мүмкін. 

Элементтердің көрсетілген өзара тәуелділігі, жүйедегі барлық СГ қалыпты 

режиде синхронды параллель, яғни бір жиілікпен (біздің елімізде стандартты 

жиілік 50 Гц) жұмыс істеуіне байланысты болады. Осылайша, олар біртұтас 

кешенді құрайды, яғни бір эквивалентті генератор деп қарастырсақ болады. 

Жүйедегі тұрақты жиілік деңгейін ұстап тұру үшін қуаттар тепе теңдігі 

сақталынуы керек, яғниөндірілетін қуат тұтынылатын қуатқа тең болуы керек. 

Көрсетілген тепе теңдіктің өзгеруі кезіндежүйеде жиілік өзгереді, 

біраққалыпты жағдайдажүйедегі барлық элементтердің мұндай өзгеруі уақыт 

пен шама бойынша шектеулі болып келеді. 

Мысал келтіреміз. Жүйедегі үлкен қуатты тұтынушыны лезде қосып 

жібергенде (мысалы, қуаты 100 мың кВт болатын доғалық болат балқытқыш 

пеш ) өндірілетін қуаттыжылдам өзгерту мүмкін емес – ол үшін станцияның 

жұмыс режимін өзгерту керек. Сол себепті жиілік төмендей бастайды. Бірақ 

бұл кезде басқаратын және реттеуші құрылғыларстанцияға өндіру қуатын 

арттыруға сәйкесті белгі беріледі. Сол белгі бойынша орындау кезінде, жиілік 

деңгейі өз қалпына келеді. Қуат тепе теңдігінің басқа жақа өзгеруі кезінде 

(мысалы, сол пештің сөнуі) жиілік деңгейі арта бастайды. Енді өндірілетін 

қуаттың азайюына белгі беріледі, жиілік деңгейі қалпына келеді. 

Өндіріс кәсіпорындардың электр жабдықтау жүйесіэнергия жүйенің 

ішкі жүйесі болып табылады, ол берілген ауданның ауылшаруашылық, 

коммуналды, транспорттық, өнеркәсіптік тұтынушылардың  электр 

жабдықталуын қаматамасыз етеді. Оған қоса өндіріс кәсіпорындардың электр 

жабдықтау жүйесіэнергия жүйенің технологиялық ішкі жүйесі болып 

табылады, өйткені сол өнеркәсіптің өндірісі электр жабдықталуға белгілі 

талаптар қояды. 

Өндіріс өнеркәсіптерінің электр жабдықтау жүйесі (ЭЖЖ) электр 

энергияның өндірістік тұтынушыларын қамтамасыз етуге құрылады, ол 

тұтынушыларға әртүрлі машиналар мен механизмдердің электр 

қозғалтқыштары, электрлік пештер, электролиздікқондырғылары, электр 
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дәнекерге (сваркаға) арналған аппараттар мен машиналар, жарықтандыру 

қондырғылары және басқа да өндіріс өнеркәсіптік тұтынушылар жатады. 

Электр жабдықтау жүйесі (ЭЖЖ), ереже бойынша электр энергиясынан 

басқа жылу, газ, сумен қамтамасыз ету жүйесі болып табылады. 

Негізінен өндіріс өнеркәсібінің және тұрғын орындарының ЭЖЖқуатты 

кернеу деңгейі  110, 35, 10 және 6 кВ, сирек жағдайда 220 кВ болатын электр 

энергетикалық жүйеден алады. 

 

  
 

1  сурет- Электрлік жүйе сұлбасы 

 

Қоректендіретін желі кернеуін таңдау кезінде техника-экономикалық 

негіздемеге сүйене отырып орындалады. 

Берілетін активті қуат деңгейіР = 16 МВт кезінде,екі электр беру 

желісінің біреуі жұмыс істеп тұран жағдайда (екіншісі мысалы жөндеу 

жымысы жасалынып жатыр) және cos𝜑= 0,85 тең болса, фаза тогын келесі 

өрнекпен анықтаймыз:  cos3  IUP ; 

 

A
IU

P
I 155

85,0353

8000

cos3









; 

ЛЭП 110 кВ

10,5 кВ 6,3 кВ 10,5 кВ

РП
ЛЭП 16 кВ

10/0,4 кВ

Сеть 380/220 В

Сеть 380/200 В

0,4/0,23 кВ

ТЭЦТЭС

Сеть 35 кВ Сеть 10,5 кВ

      27,5 кВ

Контактная сеть

      27,5 кВ

Контактная сеть

ЛЭП 110 кВ ЛЭП 110 кВ

Л
Э

П
 1

10
 к

В

ЛЭП 110 кВ ЛЭП 110 кВ
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мұндаU – желілік кернеу; 

I – фазадағы ток; 

cosφ–қуаткоэффициенті. 

Токтың тығыздығыj = 1,1 А/мм
2
 тең болғанда, фазаның көлденең 

қимасының ауданы 155/1,1≈ 141 мм
2
 тең болады. Ең жақын стандартты 

көлденең қимасының ауданы 150 мм
2
 құрайды. Егер көрсетілген қуатты 10,5 

кВ, кернеу деңгейімен тасымалдайтын болсақ: 

 

A
IU

P
I 518

85,05,103

8000

cos3









 

 

 518/1.1=471мм
2
 көлденең қимасының ауданы қажет болушы еді, ол 

алдыңғыдан қарағанда үш есе үлкен болады. Онда электр беріліс желісіндегі 

шығын шамасы қанша есе артушы еді.  

Шығындар келесі өрнек бойынша анықталады: 

 

RIP  2 . 

 

Неғұрлым үлкен электр энергия ағыны берілсесоғұрлым беріліс 

ұзындығы арта түседі – яғни жоғарғы кернеу деңгейін қолдану қажеттілігі 

туындайды. Кернеу деңгейін төмендету қажеттілігі келесі факторлармен 

түсіндіріледі. Оны мысалмен көрсетеміз. Алматыда, қалалық және аудандық 

қосалқы станциялардаэнегияны ондаған өндірістік өнеркәсіптерге және 

тұрғындарға жоғары кернеумен таратады –яғги көптеген қала аймақтары жан 

жақа тармақтарлып тартылған электр желілерімен торланып қалушы (кернеу 

жоғары болған сайын, таралу аймағы кеңейеді) еді. Кернеуді цехтарға үлкен 

күйінде беру адамдарға қауіпті болып табылады. Біздің елімізде, ЭЭЖжиілігі 

50 Гц құрайтын үш фазалы айнымалы синусойдалық ток жүйесі қабылданған. 

Кернеу деңгейі 110 кВ және одан жоғарыбейтарап сым жерге терең 

жерлендірілген; кернеу деңгейі  6,10,35 кВ бейтарап сым жерден 

оқшауландырылған. Бірінші жағдайдаЭЭЖ оқшаулатқыш деңгейін 

екіншісінен қарағанда 3 есе төмен орындауға болады. Бірақ бірінші жағдайда 

қысқа тұйықталу токтарының деңгейі үлкен, сол себепті неғұрлым қуаты 

үлкен ажыратқыш таңдауға тура келеді ал кейбір жағдайларда ток шектегіш 

реакторлар пайдаланылады. 

 

3 Электр энергия тұтынушылары 

 

Электр энергия қабылдағыштары (электрқабылдағыш, ЭҚ) – электр 

энергиясын басқа энергияға түрлендіретін аппарат, агрегат жәнет.б. 

Электр энергия тұтынушылары – ЭТнемесе ЭТ тобы, технологиялық 

процестермен біріккенжәне белгілі аумақта орналастырылады. 
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Тәуелсіз қорек көзі – белгіленген өлшемде оның немесе басқа қорек 

көздерінен үзіліс пайда болғанда, апаттан кейінгі режимдерде кернеу деңгейі 

сақталынатын қорек көзі. 

Көп жағдайларда,кейбір өнеркәсіп орындарында өзініңЖЭО болады, 

оның бірнеше себебі бар: 

-технологиялық және жылыту қажеттілігі үшінсонымен қатарэлектр 

энергияны өндіру тиімділігі үшін; 

- жауапты тұтынушылар үшін резервті қорек көзінің қажеттілігі; 

-бірнеше өндіріс орындарының энергия жүйесінен алыста орналасуы. 

Соңғы екі нұсқадағы, өндіріс орындарында  автономды қорек көздері 

орнатылуы мүмкін (дизельді станциялар немесе жаңартылған қорек көздері) 

Өнеркәсіп салаларына жататын, өндірістік объектілерді үлкен келесі 

топтарға бөлуге болады: 

1) Тау кен байыту өнекәсібі (көмір шахталары  және рудниктер; 

ашық көмір өндіру карьерлер, рудалар және рудалық емес қазылатын 

орындар; мұнай өндіру; тау кен байыту комбинаттары және 

агломерациялық фабрикалар). 

2) Қара металлургия (коксохимиялық цехтер; доменді цехтардың 

қондырғылары; мартеновтік және конверторлық цехтар қондырғылары; 

илеу цехтарының қондырығылары). 

3) Машинақұрылыс және металл өңдеу (металл кесуші станоктар; 

темір-штамптық машиалар және пресстер; ағаш өңдеу станоктары; 

электр құралдар). 

4) Химиялық өнеркәсіп (азот өндірісі, сода, суперфосфат, көмір 

қышқыл, кальций карбид, хлор, металлдық натрий, резинлық шиналар 

және техникалық бұйымдар, синтетикалық каучуктер және т.б.). 

5) Мұнай өңдеу өнеркәсібі. 

6) Қағаз-целлюлоздық өнеркәсіп. 

7) Текстилді  және жеңіл өнеркәсіп (тоқымалы және ткацтік 

фабрикалар мақта қағаздық, суконды және жасанды шүберектер; аяқ 

киім, галантерейлік, жүн және басқа фабрикалар). 

8)  Құрылыс материалдар өнеркәсібі (цемент, әйнек, кірпіш заводы, 

темір бетонды өнімдер заводы). 

9) Тамақ өнеркәсібі (элеваторлар, диірмендер, дәнді дақылдар және 

құрама жем заводы, нан заводы, қант, сүт, спирт және басқа заводтар). 

 Барлық саладағы өндірістік өнеркәсіптерде үлкен жалпы өндірістік 

қондырғылар тобын көрсетуге болады: 

а) көтерме-транспорттық машиналар (тельферлер, кран-балкалар, 

көпірлі, консолдыжәнетіректі крандар, көтергіштер, лифтер, 

манипуляторларжәнебасқалар); 

б) ағынды-транспорттықжүйелер (конвейерлер, асқын жүктемелі 

механизмдер, транспортерлар, шнектер, норилар);  

в) компрессорлар, сорғылар, желдеткіштер. 
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 Өндірістің келесі ерекше саласын көрсетуге болады 

олэлектротехнология,оған жататындар:  

а) электротермиялыққондырғылар (ЭТҚ);  

б) плазалыққондырғылар 

в) электрдәнекерлеуқондырғылары;  

г) электролиздіқондырғылар;  

д)  металл өңдеудің электрлік әдістері;  

е) жоғары кернеулі электр өрісінің қондырғылары. 

 Электр энергиясының неғұрлым көп таралған тұтынушылары олөндіріс 

өнеркәсіптеріндегі электрлік жарықтану (қыздыру шамы, галогенді шамдар, 

люминесцентті шамдар, сынапты кварцтықшамдар, ксенондықжәне 

натрилікшамдар, светодиодтышамдар). 

Қазіргі таңдаэлектр энергия тұтынушыларының көптеп артып келе 

жатқан тұтынушылары. Ғылыми-техникалық прогресс негізінен электр 

энергиясын тұтынудың арқасында болады. Сонымен біргеондаған және 

жүздеген жылдар бойы жалғасып келе жатқан тұтынушылар. Төменде кейбір  

электр энергия тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы беріледі. 

 

3.1 Синхронды машина (қозғатқыш) 

 
Синхрондықозғалтқышөндіріс өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылады 

(негізінен, қуаты бірнеше мың. кВт болатын компрессорлар жетегі ретінде).  

Электрлік машиналарқайтымды (обратимости) қасиетіне ие, 

яғниоларгенератор ретінде және қозғалтқыш ретінде қолданылуы мүмкін. 

Мысалы – суаккумуляторлық станциялар. Жүйедегі жүктеме максимумы 

кезінде,машиналар генератор режимінде жұмыс істейді, жоғарғы деңгейден 

төмен қарай су турбинаны айналдырады. Ал жүйеде қуат артықшылығы 

кезінде, машиналарқозғалтқыш режиміне көшіп,төменгі деңгейден жоғары 

қарай суды айдайды, яғни энергияны су екпініне қарай жинақтайды. 

Егер  3-фазалыстатор орамына тораптан ток беретін болсақ, ал ротор 

(қоздыру орамы) тұрақты кереу берсекбұл кезде білікте механикалық жүктеме 

(тежеу моменті) болмайды машина б.ж. режимінде жұмыс жасайды, ал ротор 

жиілігі қоректендіретін торап жиілігіне тең айналады. 

 

 
2 сурет-Синхронды қозғалтқыш құрылысы 
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Егербілікке тежеуші момент берсек, онда статор орамында 

электромагнитті  моментті айналдыратын ток пайда болады, ол тежеуіш  

механикалық моментке тең болады; оның жылдамдығы синхронды, 

яғниқоректендіретін торап жиілігіне тең келеді. Егер машинаны асқын жүктеу 

мүмкін емес болса, ондаротордың синхронная жұмысы бұзылады, апаттық 

режим пайда болады. Көріп отырғанымыздай, синхронды 

қозғалтқыштатораптан алынған электр энергиясы біліктегі механикалық 

энергияға айналады. 

 

3.2 Асинхронды қозғалтқыш 

 

Ең ескі сол сияқы кеңінен таралған тұтынушының бірі ол  3-фазалы 

асинхрондықозғалтқыш (АҚ). Олатақты орыс инженері Доливо-

Добровольскимен XIX ғасырда ойлап табылған. Біздің республикадакернеуі 

10 кВ,он мыңдаған қуатты АҚ қолданылады.  Оның жұмыс істеу принципі 

келесідей: 

Машинаның қозғалмайтын бөлігінде – статорда – үш бірдей орамдар – 

фазалар орналастырылады, олар бір бірінен шеңбер бойынша 120° -қа 

ығысқан, яғниоларсимметриялы орналасқан. Олар өзара «жұлдызша» 

сұлбасымен жалғанады, немес «үшбұрыш» сұлбасымен жалғанады (3сурет). 

Машинаның айналатын бөлігі – роторда –ротор орамы орналасады. 

 
 а) б) 

3 сурет-  а) фазаның «жұлдызша» сұлбасы бойынша жалғануы, б) фазаның 

«үшбұрыш» сұлбасы бойынша жалғануы 

 

Тораптан үш фазалық синусойдалы айнымалы кернеу мен ток  (бос 

жүріс режимінде – бос жүріс тогы) келген соң, ал фазалар кеңістікте өзара 

120° градусқа ығысқан соң, айналатын магнит өрісі (айналу – қозғалмайтын 

статорға қатысты болады) түсінігі пайда болады. Бұл өріс, ротор орамының 

контурынан өтіп, электромагниттік индукция принципіне сәйкесбұл 

контурларда ЭҚК тудырады. Егер контурлартұйықталған болса, оларда электр 

тогы және магнитті ағынпайда болады. Бұл екі магнит ағындарының 

әрекеттесуі (статормен ротор) айналатын электромагнитті моментті тудырады. 

Айналатын статор өрісіөзімен бірге роторды ілестіреді. Егер қозғалтқыш бос 

жүріс режимінде жұмыс істесе, ротор мен статордың айналатын өріс 
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жылдамдығытеңдесуге жақын болады, фаз токтары – минималды, 

салыстырмалы жылдамдық нөлге жақын болады. Бұл жағдайда статор өрісінің 

ротор контурымен жанасуы болмайды, ЭҚК жоқ яғни ток жоқ. Егер ротор 

білігінетежеуішмеханикалық момент (мысалы, муфта арқылықозғалтқыш 

білігіне желдеткішті жалғасақ) берсек, онда ротор статор өрісіне қалып 

отырады. 

Онда ЭҚК, жүктеме тогы, механикалық моментке тең  –электромагнит 

моменті пайда болады. Біліктегі жүктеме үлкен болған сайын, жылдамдықтар 

айырмашылығы үлкен болады. Sшамасысалыстырмалы өзара жылдамдық 

немесесырғу (скольжение)  болып табылады: 

 

%100



П

РП
S




, 

 

мұндаωП – өрістің бұрыштық жылдамдығы; 

ωР– ротордың бұрыштық жылдамдығы. 

Б.ж.(бос жүріс) режиміндеωП = ωР; s = 0. Номиналдыжұмыс режимінде 

s = 3÷5 %. Егер ротор білігін қысып қойсақ, онда  ротор тоқтап қалады, s = 1 – 

бұл машинаның апаттық режимі (мысал., подшипник қысылып қалған) болып 

табылады. Орамдар қызып – оларда  КТ тогы пайда болады. 

 
3.3 Электрлік  пештер 

 

Доға болат балқыту пештері (ДБП),барлық электр энергиясын 

тұтынушылардың ішінен – қуаты 100 мың. кВт-қа жететіндей ең қуатты 

тұтынушы болып табылады. Пешке (5сурет) үш графитті  электрод (үш фаза) 

беріледі. Фазалар арасында, әрбір фазамен шихта арсында электрлік доға 

пайда болып – болат балқи бастайды. 

 
 

1 – болаттық жабын; 2 – отқа төзімді футеровка; 3 – пеш беті; 4 – электродтар; 

5 – электродтарды көтеретін механизм; 6 –доға  

5 сурет-Доғалық болат балқытқыш пеш 
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ДБП алынған доға ары қарай металл сапасының жақсаруы ол вакумдық 

доғалык пештегі (ВДП), ерумен пайда болады, нәтижесінде зиянды газдар мен 

артық қоспалардан тазаланады. 

Электрлік кедергі пештері.Электр тогының өткізгіштен жоғарғы 

меншікті кедергімен (нихром жәнет.б.) өткен кезде жылудың бөлінуі пайда 

болады. Бөлінетін қуат келесі өрнекпен анықталады: 

 

R

U
RIIUP

2
2  , 

 

мұндаU – кернеу; 

I – ток; 

R – өткізгіш кедергісі. 

Осы  принциптеүтік электрплитка жұмыс жасайды. Өндірісте қуаты ондаған 

кВт жететін кедергі пештері қолданылады. 

Индукциялық  электр пештер (ИЭП). 

Мұндай пештердің жұмыс істеу принципі  6-шы суретте көрсетіледі. 

Болат цилиндрде орналасқан орам, жиілігі 50 Гц айнымалы токпен 

қоректенеді. Болат қабырғаларынан өтетін, ауа бойынша тұйықталатын  

айнымалы өріс пайда болады. Болат қабырғадақұйынды токтар пайда болып 

жылу бөлінеді, ол пештің айналасымен жүріп қыздырылатын бұйымға 

барады. Пештер қуаты – 100 кВт-қа дейін барады. 

 

 
6 сурет-  Индукциялық электрлік пеш 

 

Индукциялық пештің басқа түрі: айнымалы магнит өрісіерітетін ортаны 

(мысалы, алюминий) тесіп өтіп, осы ортада құйынды ток арқылы жылу 

тудырады. Пештің қуаты жүздеген кВт-ты құрайды. Барлық осы пештер 

түрлерінде электр энергиясы жылуға түрленеді. 

Графитация пештері.Өндірісте әр текті графитті бұйымдар 

қолданылады: ДБП электродтары; химиялық белсенді ортаның көлемін 

қаптайтын плиткалар; токты жерлендіру қондырғыларының бөліктері. 
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Қажетті құрылымды иелену үшін, графит графитацияға ұшырауы керек – ол 

ұзақ уақыт бойы 1830 °С жүзеге асырылады. Қыздыру электр тогы арқылы 

іске асырылады. Екі түрлі пештер түрі қолданылады: тұрақты және айнымалы 

токтағы болып бөлінеді. Пештің ішкі кеңістігі, отқа төзімді материал– 

шамотпен қапталынады, ал сыртынан  – болат битонды плиткалармен 

қапталынады, арасы графиттік бұйымдардың және кокс өнімдерімен 

толтырылады. Осы графиттік бұйымдар және кокс өнімдерімен толтырылған 

қалың массадан электр тогы өткізіледі (10 мың. Ампер шамасында) содан 

кейін бөлінеді. 

 

3.4 Электр энергияны қолдануға негізделеген технологиялық  

процестер 

 

Электрошлактық қондырғылар.Шлак қосындысымен2000 – 2300К–ге 

дейін ерітіндіні қыздыру құбылысын қолдану, онымен өтетін токпеноңай  

электрошлактықертінді (ЭШЕ) және электрошлактықдәнекер (ЭШД) жоғары 

тиімді  процестер негізделеді. Бұл  процестер Е.С. Патона атындағы АН УССР  

электр дәнекерлеу институтында ойлап табылған  жәнеосы институттың 

күшімен барша әлемге ұсынылған. 

ЭШЕ мағынасыкелесідей болып түсіндіріледі (7сурет). Балқытылатын 

металдағы жұмсалынатын электрод 1 электро өткізгіш шлак 2 қабатына 

батырылады, ол сумен салқындатылатын кристаллизаторда 3 орналасқан, 

оның беті сумен салқындатылатынподдонмен 4 жабылған. Электрлік ток 

электродпен поддон арасынан  шлак арқылы өтеді, оның кедергісі өте үлкен 

сәйкесінше, Джоуля–Ленца заңы бойынша қарқынды түрде жилы бастайды. 

Шлак ертіндісіндегі электрод торец ери түседі, алэлектродтан аққан металл 

тамшылары, шлак арқылы өтеді, ол қосымша қыздырылып, 

кристаллизатордың түбінеқұйма түрінде барлық зиянды қоспалар мен 

газдардан тазаланады. Нәтижесінде поддон мен кристаллизатор 

қабырғаларынантамшылаған металл жылумен аластатылып құйма 5 ретінде 

түседі, оның жоғарғы жағында еріген металлдың моншасы 6 болады. 

Балқуына қарай электрод төменге жылжи түседі. Қабырға мен кристаллизатор 

жәнеқұйма арасында  гарнисаж 7  қабаты пайда болады. 

 
7cурет-Электрошлактық ертінді қондырғысы 
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Электролиздік қондырғылартұрақты ток көздерінен (айнымалы токпен 

қоректенетін кремниліктүзеткіштер арқылы) қоректенеді. Электродтан ток 

өткендегі  заттың бөлініп шығу құбылысыжәне де тотығу немесеэлектрон 

заттарының бөлшектерінің жоғалуы немесе пайда болуымен электродтағы 

қалпына келу процесі, электролизм деп аталынады. Бұл процестермыс, цинк, 

алюмини өндірісінде; беттік қабаттарды жаққанда (никелдеу, хромдау, 

оцинковкалау, кадмирование) қолданылады. Қондырығы қуаттары – ондаған 

мың кВт-қа жетеді. 

Диэлектрлік қыздыру қондырғылары.Диэлектрлік қасиеттері 

барматериалдар (мысалы, жейтін өнімдер, электр оқшауламалық 

материалдар), жоғары және аса жоғары жиілікте ( 1000 МГц-тен жоғары) 

электрлік өріс әсеріне ұшырайды. Өріс әсерінен байланысқан электрлік 

зарядтар (электрондар, иондар, дипольді  молекулалар) шектеулі 

орындарынан ауысып  немесе сығылуға  ұшырайды; осы кезде жылу бөлінеді. 

Мысал. Үй жағдайында,  СВЧ- тамақ әзірлеу қондырғысы қолданылады. 

Плазмалық қыздыру.Соңғы 40–45 жылдаөндірісте плазмалық 

технологиялық  процестермен қондырғылар кеңінен қолданыс тапты. 

Плазма - (грек тілінен вылепленное, оформленное деген мағына береді) 

жартылай немесе толық иондалған газ, оның құрамында ток өткізе алатын 

зарядталған бөлшектер бар. Плазманызаттың төртінші  (қаттыдан, 

сұйықтанжәне газ тәріздес күйінен басқа) агрегатты күйі деп атайды(8сурет). 

Заттың төртінші күйі 1879 жылы Крукспентабылып «плазма» деп 

аталынған. Бұрынғы көптеген философтарәлем төрт бөліктен тұрады деген 

олар: жер, су, ауажәне от. Бұл жағдай кейбір ескерулерсіз заманауиғылыми 

көзқарасқа алып келедізаттардың төртінші агрегаттыкүйінде, яғни плазмада от 

бар деген түсінікке жетелейді. 

 

 
 

8 cурет-Заттың төрт күйі 

Плазмалық технологияны қолдану арқылыерекше жоғарғы 

көрсеткіштерге ие материалдар пайда болды олар – отқа төзімді, қатты, берік 

болып ерекшеленеді. Бірқатар жаңа технологиялық  процестер пайда болды. 

Мысал келтіреміз. Қуаты 100 кВт плазматрон қалыңдығы 30 мм болат темірді 

минутына 4 метр жылдамдықпен кесе алады (9 сурет). 
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9 сурет-Плазматронның жалпы түрі  

 

Мұндай қондырғылар бұрынғы СССР жасалынған. Кесу дәлдігі жоғары; 

осыған орай жинақтау кезінде кесілген темірдің артық шеттерін түзету 

жұмыстары минимум болады. Атомдық реакторларды дайындау кезінде болат 

плитаның қалыңдығы 230 мм құрайды– мұнда да плазмалық кесу 

қолданылады. Плазмалықдәнекермыс, латунь, бронза және алюмини және 

оның қоспалары бөлшектерін  жоғары сапалы жалғайды.  Сонымен қатар 

плазмалық ерітужәне бояу кеңінен қолданыс тапты. 

Мысал:судың үш күйіне, мұз, сужәнебу жатады. Олардың арасындағы 

айтарлықтай айырмашылық ол энергия деңгейінде. Егербіз энергияныжылу 

ретінде мұзға салсақ, ол еріп суға айналады. Егер біз тағы энергия қоссақ, 

онда су буланып газға айналады, оны біз бу деп атаймыз. 

Бірақ газға энергияны қоссақ, температуралықжәне электрлік 

сипаттамалар қатты өзгереді. 2000° Сден 10000° С арасындағы температурада 

газ молекуласының диссоциациясымен  ионизация  процесі пайда болады. 

Молекулалар иондарға  және бос электрондарға ыдырайды. Плазмаға 

айналған газ, электр энергиясын өткізгіш болып табылады, өйткенібос 

электрондар токты тасымалдай алады. Металдың ток өткізуіне қатынастары 

бар көп  процестер плазмаға тиісті болып келеді. 

Мысал:егерметалдың ток өткізетін қимасы бітсе, онда кедергісі артады. 

Тура сол плазмаға қатысты болады: қиманы көп қысқартсақ, ол ыстық бола 

бастайды (10сурет). 
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10 сурет-Фазалық өту энергиясы 

эВ –температура өлшеудің энергетикалық бірлігі. 

 

 

11 сурет- Плазмалық  доға 

Плазмалық доғаның температурасы 10000-24000°С құрайды. Осыған 

байланысты, плазмалық дәнекерлеуде үлкен жылдамдыққа қол жеткізуге 

болады. 
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                                  а)тура әрекетті            б)қосымша әрекетті 

                                     сығылған доға             сығылған доға 

12 сурет-Плазмалық доғадағы температураның таралуы 

Металды плазмалық доға арқылы алу мен өңдеу көптеген сұлбалардың 

ішіндегі ең тиімдісі, тура әсер ететін плазматрон болып табылады (анод 

орнынабалқыған металл моншасы болып табылады). Тура әсер ететін 

плазматронның  мүмкіндігін шектеусіз деп айтуға да болады және оның ПӘК 

жоғары оны жоғары сапалы метеллдарды балқытып қайта ерітуге кеңінен 

қолдануға мүмкіндік береді. Өртке қарсы футеровкасы бар плазма-доғалық 

пештегі металды балқытудың принципиалды сұлбасы 13 суретте көрсетілген. 

Жұмыс кеңістігі мен подина футеровкасының орындалуы мен монша және 

материалдар формасы бойынша плазма-доғалық пеш, кәдімгі электр доғалық 

пешке ұқсайды.  

 

а – металды еріту үшін, 1 - плазматрон; 2 – пеш камерасы; 3 – сұйық 

металды араластыруға арналған соленоид; 4 –түптік (подовый) электрод - 

анод; б – металды балқыту үшін; 1 - электрод; 2 - камера; 3 - плазмотрон 

соплосы; 4 – кристаллизатор. 

13 сурет-Плазма доғалық пештер сұлбасы 

 

Сумен салқындатылатын мыстық анод  түптік жағында 

орналастырылып,сұйық металмен байланыста болады. Плазматронның 
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ерімейтін катодыжуан вольфрамдық  пруткадан жасалған, ол ток өткізгіш мыс  

цангке қыстырылған. Мыссумен салқындатылатын плазмотрон 

соплосыдоғаны жағуға да қызмет етеді, оның түзілуі катодты метал мен 

шлактың шашырауынан сақтайды. Пештің алдын ала тазартылғын бөлігі 

плазматроннан шыққан газбен (аргон, азот, сутегі) толтырыладысодан кейін 

жеткілікті қысым пайда болғаннан соң, әдетте атмосфераға жақын болғанда, 

балқыту процесібасталады. Басында плазмалық доға шихта ішіндегі тар 

құдықты ерітеді, содан кейін сұйық метал төмен аға отырып, түп жағына 

құйылады, одан кейін бар көлем сұйық моншаға айналады. Ерітуге тұрақты 

ток плазматроны қолданылады оның шамасы мың амперге жетеді. Доғаның 

кернеуі құрамына байланысты болады, газ шығыны оның ұзындығы 30-150 В 

шамасында өзгеріп отырады. Көбінесе пештің қуатын арттыру үшін бір 

ваннада бірнеше плазматрон жұмыс жасайды. Плазматронның еріту кезіндегі 

ПӘК 85%-ға жетеді. Балқытуға кеткен электр энергия шығыны кәдімгі доға 

пештерімен бірдей келеді. Қазіргі таңда айнымалы ток плазматронмен жұмыс 

істейтін пештер зерттелуде. Плазмалық балқыту басқа балқыту пештеріне 

қарағанда келесі құндылықтарға ие: металдың зиянды қоспалармен ластануы 

жоғалады, мысалы қарапайым доға пештерінде қолданылатын графиттелген 

электродтарданкөміркышқылдан, плазмалықжалын кез келген қажетті 

газдардан жұмыс істей береді, ол пеште кез келген  атмосфераны - еріткіш, 

қалпына келтірілетіннемесе бейтарап ортаны қамтамасыз етеді;  плазмалық-

доғалық пештердежоғары және жеңіл реттелінетін температураны алуға 

болады ал  процестің тұрақтылығыоны реттеу мәселесін қысқартады.  

Электронды-сәулелік қыздыру қондырғылары.Электронды сәуле – бұл 

электрондардың бағытталған ағыны, ол энергияны шағылу ошағынан бұйымға 

дейін жеткізеді. Электронды-сәулеліқыздыруқиын балқитынжәне 

химиялықбелсенді металдарды, сваркаға, металдарды булау 

үшін,тотықтандыруға, монокристалдарды өсіруге, металлизациялауға және 

беттік бояға қолданылады. Электронды-сәулеліқыздырудың технологиялық 

құндылықтарына жататындар: 

1) қыздыру аймағындағы  меншікті энергияны кең көлемде өзгерту 

мүмкіндігі; 

2)  үлкен меншікті қуат (бірнеше МВТ); 

3) магниттік жүйе көмегі арқылы сәуле жағдайын кеңістікте өзгерту 

мүмкіндігі; 

4) вакумды жұмысшы орта сияқты қолдану мүмкіндігі; 

5) электронды сәуле әсер етуінің нақты аймағын алу мүмкіндігі. 

Лазерлер өңделіп ашылған уақыты  СССР менАҚШ-та   50-ші жж бірдей 

болды; Нобелдік премияны осы жаңалық үшін, американдық  физикТауницке 

және советтік академиктер Басов және Прохоров иеленді. Лазерлерөндірісте, 

медицинада, әскери техникада, информациялық техникада кеңінен қолданыс 

тапты. Олармен кез келген қатты материалдарды, металдар, алмасдар, 

рубиндер  т. б. өңдейді. Лазерлік кесу электронды  
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жәнемикроэлектрондыөнеркәсіпте, жартылай өткізгішті құралдар жасаған 

кезде және интегралды сұлбаларды құрастырғанда кеңінен қолданыс тапты. 

Лазерлік дәнекерлеу  микроэлектроникада неғұрлым тиімді болып табылады. 

Лазерлікшағылу абсолюттітазартылады, сол себепті олмедицинадакөз 

операцияларына, қан тоқтату кезінде, ұрықтарды себу алдында қолданылады. 

Металдарды электроэрозиялық өңдеутәсілі, құралмен электрод және 

өңделетін беттік арасындағы электр ұшқындық разряд каналындағы бөлінетін 

электроэнергия импульсінің жылулық әсерімен материалды микропорциялық 

еріту эффектісіне негізделген. Электроэрозиялықтәсілкез келген механикалық 

берік, тұтқырлықты,тез сынатын, ток өткізгіш материалдарды өңдеуге, қиын 

пішінді детальдар алуға,басқа әдіспен алуға болмайтын операцияларды 

жасауға мүмкіндік береді. 

Материалдарды электрогидравликалық  өңдеуәдісіЮткин эффектісіне 

негізделген. Электрогидравликалықэффект – бұлсұйық өткізбейтін 

электродтармен батырылған жоғары электрлік разряд арасындағы жоғары 

қысымның пайда болуы. Жұмыс ортасындағы разрядтық каналдың 

айналасында таралатын импульстік соққы толқын энергиясының әсерінен, 

күші 300 МН/м
2
 (3000 атм) жететін қысым пайда болады.Технологиялық 

қолданылуы:формовочтық жердің құйылуын тазарту; форма түзілу ол –

фасонды бұйымдардан сұйықтықта импульстік электр разрядында пайда 

болатын, жоғары қарқынды бағытталған соққы толқындардың қолдануыменен  

материалдардан жіңішке жолақты бұйымдар алу  процесі болып табылады; 

ағын суларды жіңішке бөлшектермен  ластануынан қорғау. 

Ультрадыбыстық  технологиялық қондырғылар. Ультрадыбыс, жиілігі 

105 кГц шамада материалға механикалық әсер ете алады. 

Технологиялыққолдану аясы: ағын суларды тазарту; материал көлеміндегі 

жылыту; әртүрлі массадағы молекулаларменбөлшектерді бөлу; коагуляция; 

диспергирование; дегазация; бұйым сапасын бақылау (например, 

обнаружение трещин в ответственных деталях) болып табылады. 

Электростатикалық өндірістік қондырғылармысалы: электр сүзгілер, 

түтіндік газдарды шаңнан тазартуға орнатылады. 

 

Өздік дайындалуға сұрақтар мен тапсырмалар. 

1. Асинхронды қозғалтқышта қандай магниттік өрістер пайда болады 

және олар қалай өзара әрекеттеседі? 

2. ДБПфутеровка қандай қасиеттерге ие болу керек? 

3. ДБП  жүктеме графигінің сипаттамасы қандай? 

4. Индукциялық пештердегі жылу қалай бөлінеді және ол 

қыздырылатын бұйымға қалай беріледі? 

5. Электр энергиясының тұрмыстық тұтынушыларын атаңдар және оған 

қысқаша сипаттама беріңдер. 

6 Плазмалық қондырғының жұмыс принциптерін түсіндіріңдер. 
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4.Электр энергияның өндірістік тұтынушылар сипаттамасы 

 

Электр энергия тұтынушылары бүрнеше параметрлермен сипатталады: 

 -Өнеркәсіптегі электроэнергияқабылдағыштарыток түрі бойыншакелесі 

топтарға  бөлінеді: 

1)  Кернеуі 1000 В, жиілігі 50 Гц үш фазалық ток қабылдағыштары. 

2) Кернеуі 1000 В-тан жоғары, жиілігі 50 Гц үш фазалық ток 

қабылдағыштары. 

3)   Кернеуі 1000 В, жиілігі 50 Гц бір фазалық ток қабылдағыштары. 

4)  Түрлендіргіш қосалқы станциялармен қондырғылардан қоректенетін, 

жиіліг 50 Гц-тен ерекшеленетін ток қабылдағыштар. 

5) Түрлендіргіш қосалқы станциялармен қондырғылардан қоректенетін, 

тұрақты ток қабылдағыштары. 

 Қазіргі таңда өндіріс орындарында электрмен жабдықталу үш фазалы 

айнымалы ток арқылы іске асырылады. Тұрақты ток тұтынушылар тобын 

қоректендіру үшін,түрлендіргіш қосалқы станциялар орналастырылады, олар 

түрлендіргіш агрегаттар: жартылай өткізгішті түзеткіштер, 

сынаптықтүзеткіштір, қозғалтқыш-генераторы (ГҚ) және механикалық 

түзеткіштерден жинақталады. Түрлендіргіш агрегаттарүш фазалы токпен 

қоректенетіндіктен үш фазалы қабылдағыштар деп аталынады. 

 Тұрақты ток қабылдағыштарында, жеке түрлендіргіш агрегаттардан 

тұрады олар: ГҚ жүйесіндегі электр жетек және т.б.,электр жабдықтау 

көзқарасы бойынша да үш фазалы қабылдағыштар деп аталынады. 

 Жиі кездесетін тұрақты ток қабылдағыштары, түрлендіргіш қосалқы 

станциялардан қорек алады оларға: ішкі заводтық электрлендірілген 

транспорт, электролиздіөндіріс, кейбір қосымша механизмдермен  көтерме 

тарнспорттық қозғалтқыштары жатады. 

1) Кернеу бойынша –ПУЭ-ге сәйкес электротехникалыққондырғылар, 

электр энергияны өндіретін, түрленетін, тарататынжәнетұтынатын болып 

бөлініп, оның үшінде кернеуі 1000В-қа дейінгі және кернеуі 1000В-тан төмен 

электр қондырғылар болып бөлінеді. 

 2)Бейтарап режимі. 

1.Кернеуі 1000В-қа дейінгі қондырғыларбейтарап сымы жерге терең 

жерлендіріліп және оқшауланып орындала береді, алтұрақты ток 

қондырғылары – жерге терең жерлендіріліп және нөлдік нүктесі оқшауланып 

орындалады. 

Бейтарап нүктесі оқшауланған кернеуі 1000В-қа дейінгі 

қондырғыларжоғары қауіпсіздік талаптары кезінде (торфтық өңдеу, көмір 

шахталарыжәне т.б.) егер, торап оқшауламасының бақылануы және үзілу 

сақтандырғыштардың бұзылмауықамтамасыз етілсе, персонал жерге қысқа 

тұйықталуды жылдам табатын болсажәнеоларды жылдам жоятын болса, 

немесе жерге тұйықталу кезінде бөлікті автоматты ажыратса орындауға 

болады.  
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Айнымалы токтың төрт сымды тораптарында және тұрақты токтың үш 

сымды тораптарындақауіпсіздік жоғары емес кезінде,бейтарап сымды терең 

жерлендіру міндетті түрде болуы тиіс. 

2. Кернеуі 1000В-танжоғары электрқондырғылар келесі топтарға 

бөлінеді: 

- оқшауланған бейтарапты (кернеу 35 кВ-қа дейін); 

- сиымдылық токтарын қарымталау үшін, бейтарап нүктесі индуктивті 

кедергімен жалағанған (кернеуі 35 кВ –қа дейін және сирек 110 кВ); 

- бейтарап нүктесі терең жерлендірілген (кернеу деңгейі 110 кВ және 

одан жоғары). 

Осыған байланысты, барлық қондырғыларжерге қысқа тұйықталу тогы 

аз ( 500 А-ге дейін) жәнежерге қысқа тұйықталу тогыүлкен (500 А-ден асады) 

қондырғылар болып бөлінеді. 

- ток жиілігі бойыншаэлектр қабылдағыштар өндірістік жиіліктегі (50 

Гц) жоғары жиілікті ( 100 кГц-ге дейін), аса жоғары жиілікті ( 100 кГц-тен аса) 

жәнетөменгі (50 Гц-тен төмен) жиілікті қабылдағыштар болып бөлінеді. 

Көптеген қабылдағыштарқалыпты өндірістік жиіліктегі энергияны 

тұтынады. Жиілігі аса жоғары және жоғары қондырғыларметалдарды қыздыру 

қатыру, ковкажәне штамповкакезінде, және деметалдарды балқытуға 

жұмсайды. Жиілігі аса жоғары (жиілігі 133 Гц) қабылдағыштарға мысалы, 

жасанды мата өндіру өнеркәсібіндегі электр қозғалтқыштар жатады. 

- электр энергия қабылдағыштар режим бойынша топтарға бөлінуі 

мүмкін, яғни жүктеме графигі ұқсастықтарына байланысты. Тұтынушыларды 

топтарға бөлу арқылы қосынды электр жүктемелерін нақты табуға болады. 

Үш түрлі қабылдағыштар тобын сипаттауға болады: 

1) Жүктемесі ұзақ уақыттық өзгеріссіз немесе аз өзгерісті жұмыс 

істейтін қабылдағыштар. Бұл  режимде электрлік машина немесе аппарат ұзақ 

уақыт бойы жеке бөлшектерінің температурасының артуынсыз жұмыс жасау 

режимі. 

 

 

 

 

 

 

14 сурет-Электр қабылдағыштардың тұрақты режиммен жұмыс жасауы 

және олардың қызу диаграммасы 

 

Бұл режимде жұмыс істейтін электрқабылдағыштарға компрессордың 

электрқозғалтқыштары, сорғыларжелдеткіштер және т.б. жатады. 

2) Қысқа уақыттық жүктеме режимінде жұмыс істейтін 

электрқабылдағыштар. Бұл режимде машина немесе аппараттың  жұмыс 

Р, кВт 

t t 

,C 
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периоды ұзақ болмайды, яғни олардың жеке бөлшектерінің температурасы 

белгіленген мәнге жетпейді. Машина немесе аппараттың  тоқтаудың периоды 

ұзақ болғандықтан, машина сыртқы орта температурасымен бірдей салқындар 

үлгіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

15 сурет- Электр қабылдағыштардың қысқа уақыттық режиммен жұмыс 

жасауы және олардың қызу диаграммасы 

 

Бұл режимде жұмыс істейтін электрқабылдағыштарғақосымша 

механизмдермен электр жетектердің метал кесуші станоктардың (көтерме 

механизмдер, колонна қыспалары, суппорттарды жылдам ауыстыратын 

жәнебасқа электр қозғалтқыштар), задвижкалардың, затворлардың және 

т.б.электр қозғалтқыштары жатады. 

3) Қайталап-қысқа уақыттық (ҚҚУ) жүктеме режимінде жұмыс 

жасайтын электрқабылдағыштар. Бұл  режимде машина немесе 

аппараттардың қысқа уақыттың режимі   өшіру периодымен кезектеседі. 

Қайталап-қысқа уақыттық  жұмыс режимі салыстырмалы түрдегі қосылу 

узақтылығымен (ҚУ) және цикл ұзақтылығымен сипатталады. Қайталап-

қысқа уақыттық режимде электрлік машина немесе аппарат өздеріне рұқсатты 

салыстырмалы қосылу ұзақтылығымен шектеусіз уақыт жқмыс жасай алады, 

яғни олардың жеке бөлшектерінің температурасы белгіленген мәнге жетпейді. 

 Бұл топтың қабылдағыштарына мысал ретіндекрандардың 

электрқозғалтқыштары, дәнекерлеу аппараттары, илеу станоктаржәне басқасы 

жатады.  

 

 

 

 

 

  

 

16  сурет-Электр қабылдағыштардың қайталап-қысқа уақыттық 

режиммен жұмыс жасауы және олардың қызу диаграммасы 

 

Айтылған жұмыс режимдерінің қабылдағыштарына электр өндірістері 

есептелген жұмыс шарттарына байланысты арнайы электрқозғалтқыштар 

шығарады.  

t 

,C 

t 

,C 
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 4. Жүктеме симметриясыздығы немесе фаза жүктелуінің теңсіздігі 

түсінігі. Симметриялыжүктемелергеүш фазалы тұтынушылардың  

электрқозғатқыштары және үш фазалық пештер жатады. Симметриялы емес 

жүтемелерге (бір-екі фазалы) электрлік жарықтандыруды, бір және екі фазалы 

пештер, бір фазалы дәнекерлеу аппараттары және т.б. егер, оларды фаза 

бойынша симметриялы тарату мүмкін болмағандағы жүктемелер жатады. 

 

4.1 Электрлік жүктемелер графигі 

 

 Электрлік жүктеме электроэнергияныжеке қабылдағыштар мен, цехтағы 

қабылдағыштар тобымен, цех және завод бірдей тұтынуымен сипатталады. 

Өндіріс өнеркәсіптерін электр жабдықтау жүйесін жобалау және пайдалануда 

үш түрлі жүктеме негізгі болып табылады: активті қуат P, реактивті қуат Q 

және ток I. 

Электрлік қуат көзбен өлшеуіштік құралдар арқылы бақыланады. 

Жүктеменің уақыт бойынша өзгеруін өзіндік жазатын тіркегіш құралдар 

жазып отырады (17 сурет). 

Активті рекативті қуаттар және токтың уақыт бойынша өзгеру 

қисығыжүктеме графигі деп аталынадысәйкесінше, активті қуат, реактивті 

қуат және  ток бойынша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сурет- Өздігінен тіркейтін құрал бойынша жүктеме сызбасы (графигі) 

 

Қолданыс шарттары бойыншаактивті және реактивті қуаттардың уақыт 

бойынша өзгеруін, ереже бойынша, активті және реактивті энергия 

санауыштардың көрсеткіштері бойынша, әрбір теңдей уақыт интервалдары tн 

бойынша алған мәліметтер қисық сатылы болып суреттеледі (18 сурет). 

 

 

 

 

 

Р(t) 

Р, кВт 

t, сағ. 
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18 сурет- Активті энергия санауышы бойынша жүктем сызбасы 

 

Жүктеме сызбасы жекелеген электр энергия тқтынушыларына жеке 

болып– ал топтық электрэнергия жеке тұрғызылады. Жеке жүктеме сызбасы 

кіші жазулармен белгіліенеді: p(t); q(t); i(t); ал топтық жүктме сызбасы үлкен 

әріптермен белгіленеді: P(t); Q(t); I(t). 
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мұнда n – электр энергия қабылдағыштар саны. 

Жеке сызбалар қуатты электр энергия тұтынушыларына қажет оларға 

(электр пештер, илеу станоктарының  негізгі түрлендіргіш жетектері және 

т.б.) жатады. 

Өндірістік өнеркәсіптердің электрмен жабдықталуын жобалау кезінде, 

ереже бойынша, топтық жүктеме сызбалары қолданылады. Барлық өндірістік 

өнеркәсіптердің жүктеме сызбасы орын бойынша тұтынылатын активті және 

реактивті энергия көлемін біліп, ток көздерін тура және тиімді таңдауға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар неғұрлым тиімді электр жабдықтау сұлбасын 

қолдануға мүмкінідік береді. 

Ұзақтылығы бойынша өнеркәсіптің ауысымдық, тәуліктік және жылдық 

жүктеме сызбасы болады. Өндірістің әрбір саласы өзінің технологиялық  

процестерімен анықталадтын жүктеме сызбалары болады.  

Қабылдағыштар режимінің жиілігіне байланысты, олардың жеке 

жүктеме сызбалары келесі топтарға бөлінеді, циклдық және циклдық емес 

және жиі емес. 

Топтық графиктер периодты , периодтыға жақын және жиі емес болып 

бөлінеді. 

Ұзақтылығы бойынша жылдық сызбаны тұрғызу. 

  

, 

Р, кВт 

t, сағ. 

tн tн tн tн tн 
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Жылдың ең жүктемесі көп күнін 22.12 уақытына, ал жүктемесі аз күнін 

– 22.06 уақытына тең деп қабылданған. Бұл күндердің тәуліктік сызбалары 

арқылы ұзақтылық бойынша жылдық графикті тұрғызуға болады. Климаттық 

аймаққа тәуелді Nзжәне Nл – жылдағы қыс және жаз уақыттар саны. 

 

 

 

 

 
 

19 сурет - Ұзақтылық бойынша жылдық жүктеме графигі 

 Қысқы сызбада максималды  ордината ұзақтылығы бойынша 30 

минутқа тең немесе көп деп есептік уақытқа теңестіріледі. Қыспен жаз 

сызбаларының әрбір ординаттары жылдық сәйкесті жүктеме ұзақтығы арқылы 

сызба ауданы белгілі бір  масштабта жылдық электр энергия шығынын 

көрсетеді. Мұндай сызба өнеркәсіптің электр энергия шығыны бойынша 

жұмыс тиімділігін сипаттайды.    

 

 Электрмен жабдықтау сенімділігі (қоректендіру үзіліссіздігі). 

 Электр жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету бойынша электр 

қабылдағыштар келесі үш санатқа бөлінеді: 

 I санаттағы электрқабылдағыштар – бұған электрмен жабдықтау үзілісі: 

адам өміріне қауіп төндіретін, халық шаруашылығына үлкен зиян келтіретін; 

негізгі және қымбат қондырғылардың бұзылуына алып келетін, өнімнің 

массалық шығынға кетуі, қиын технологиялық  процестердің бұзылуына 

соқтыратын, коммуналды шаруашылықтағы ерекше маңызды элементерінің 

істен шығуына алып келетін электрқабылдағыштар тобы жатады. 

          I санаттағы электрқабылдағыштар құрамынан электрқабылдағыштардың   

ерекше тобы бөлініп шығады, олардың үзіліссіз жұмыс істеуі, негізгі және 

қымбат қондырғылардың бұзылуына, өрт пен жарылыс болмауына, адам 

өміріне қауіп төнбеуінің алдын алады.  

II санаттағы электрқабылдағыштар – бұған электрмен жабдықтау үзілісі: 

өнімнің массалық шығынға кетуі, жұмысшылардың, механизмдер мен 

өндірістік транспорттардың жаппай тоқтап қалуына, қала мен ауыл 

тұрғындарының қалыпты шаруашылығының бүлінуіне әкеліп соқтыратын 

электрқабылдағыш топтары жатады. 

III санаттағы электрқабылдағыштарға – I мен II санаттағы анықталған 

электрқабылдағыштарға жатпайтын барлық топтар кіреді. 

 Рр 

 8760 

t,са

Р, кВт 

Wг 
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I санаттағы электрқабылдағыштар екі тәуелсіз, өзара бір бірімен 

резервтелетін қорек көздерінен электрмен жабдықталуы қажет және олардың 

біреуінің өшуі тек автоматика іске қосу уақыты арлығына ғана  рұқсат етіледі. 

I санаттағы электрқабылдағыштардың ерекше тобына  қосымша өзара 

резервтелетін  үшінші тәуелсіз  қорек көзімен электр жабдықталуы қажет. 

Ерекше тобына  қосымша өзара резервтелетін  үшінші тәуелсіз  қорек 

көзіне және екінші тәуелсіз қорек көзі ретінде және басқа I санаттағы 

электрқабылдағыштардың қорек көзі ретінде жергілікті 

электростанциялар,энергияжүйе электростанциялары, үзіліссіз 

қоректендіретін арнайы агрегаттар, аккумуляторлық батареялар және  т.б. 

жатады. 

II санаттағы электрқабылдағыштарға екі тәуелсіз өзара реттелетін қорек 

көзінен электрмен жабдықтау қарастырылады. Бір қорек көзінен электр үзілісі 

пайда болғанада,оның өшу уақыты,  резервті қорек көзін қосу уақытымен 

немесе қызмет ету персоналы мен оперативті келетін бригада уақытымен 

шектелінеді. 

III санаттағы электрқабылдағыштарғаэлектр жабдықтау бір қорек 

көзінен орындалуы мүмкін, сонымен қатар жоспарлы жөндеу жұмыстарымен 

апаттық жұмыстарды жасау кезінде электр энергия өшіру уақыты 1 тәуліктен 

аспауы шартталынады. 

 
4 ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

4.1 Жобалаудың негізгі сатылары 

 

Өндіріс өнеркәсіптерін электрмен жабдықтау жүйесін жобалау бас 

жоспарды меңгерумен басталынады. Онда белгілі масштабпен негізгі 

цехтардың контурлары, сонымен қатар қажетті электрлік жүктемелер 

қарастырылады. Белгілі жүктеме сипаттамасының негізінде (қуат, жұмыс 

режимі, сенімділік санаты және басқа) және  трансформаторлардың белгілі 

қуат шамаларында цехтік қосалқы станциялар (ТП), олардың қуаты тұратын 

орныдары анықталады. Өңделеген әдістемелер бойынша негізгі төмендеткіш 

қосалқы станцияның НТҚС (ГПП) қорек көзінің орны анықталады. НТҚС-ға 

қорек энергия жүйесінен келеді; кернеу деңгейі берілетін қуатқа байланысты 

болады (35, 110, 220 кВ). Екінші орамнан (6, 10, 35 кВ) заводтық торап; одан 

цехтің тұтынушыларына (ТП), беріліп кернеу 0,4 кВ дейін төмендейді. Цехтік 

торап – төрт сымдық (20 сурет): үш фазалы (А, В, С); кез келген фаза 

арасындағы кернеу (желілік кернеу) – 380 В (қалыпты қағдайдағы кернеу); 

төртінші сым – нөлдік ( «жұлдызшаның» нөлдік сымымен байланысқан) 

болып орындалады. 
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20 сурет  – Цех торабы 

 

Үш фазалы кернеу әдетте, асинхронды қозғалтқыштар үшін, пештер мен 

басқа үш фазалы тұтынушылар үшін, ал 220 В – жарықтандыру құралдары 

үшін, дәнекерлеу қондырғылар мен басқа бір фазалы тұтынушылар үшін 

қолданылады. Кернеуі 10 кВ заводтық торап құрылымының принциптерін 

қарастырамыз. НТҚС трансформаторлар қуаты, өнеркәсіптің барлық 

жүктемелері есебінен анықталады. НТҚС сенімділігін арттыру үшін, екі 

трансформатор қойылады. Олардың жүктелуі қалыпты жағдайда 

тұтынушылар санатына байланысты болады. I санатта жүктелу 50 %, яғни бір 

трансформатор іштен шыққанда қалған трансформатор  100 %-ға жүктелінеді 

дегенді білдіреді. 

 
 

21 сурет -Электржабдықтаудың радиалды сұлбасы 

 

II санатты тұтынушылар үшін, жүктеме 65 – 70 % тең деп қабылданады. 

Бұл жағдайда жұмыс істеп тұрған бір трансформатор 20 – 30 % жүктелінеді, 

ол шектеулі уақытқа ғана рұқсат етіледі. Әрбір трансформатор секция 

шинасына жұмыс жасайды; секциялар арасындаоларды ажыратқыш арқылы 

жалғау қарастырылған. Қалыпты  режим жұмысында, екі трансформатор 
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жұмыс істеп тұрғанда, секциялық ажыратқыш сөндірулі болады. Бір 

трансформатор істен шыққанда секциялық ажыратқыш іске қосылады, қалған 

жүктемелер қалған бір трансформатордан қоректенеді. Осылайша, 

трансформаторлардың өзара резервтелуі іске асырылады. Бір 

трансформатормен жұмыс режиміне ауысу автоматты іске асырылады, оның 

қосылу уақыты 0,08–0,10 с – яғни автоматты резерв қосылу (АРҚ) уақыты 

болып табылады. 

 

4.2 Тұтынушылардың жалғану сұлбасы 

 

1. Қуаты 400 кВт кернеуі 10 кВ, төрт синхронды қозғалтқыштар 

яғнижоғары кернеулі қозғалтқыштар жалғану сұлбасына мысал 

(компрессорная) келтіреміз. Бұл жүктеме I санатты тұтынушыға жатады, сол 

себепті неғұрлым сенімді – радиалды сұлба қолданылады. Екі қозғалтқыш 

ажыратқыштар арқылы  I секция шинасына қалған екеуі  – II секцияға 

жалғанады (22 сурет). 

 

 
22-сурет Жоғары кернеулі ЭҚ қоректендіру сұлбасы 

 

 

2. Қазандық электр тұтынушылары – бұл негізінен  асинхронды 

қозғалтқыштар  (I санат); олар  радиалды-магистралды 0,4 кВ жағынан өзара 

резервтеу сұлбасы бойынша жалғанады (23 сурет). 
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Сурет 23 Цехтік ТҚС (ТП) қоректену сұлбасы  

 

3. Болат құю цехының тұтынушыларықазандық тұтынушылары сияқты сұлба 

бойынша жалғанады. 

4. Чугун құю тұтынушылары да –ұқсас сұлбамен жалғанылады. 

5. Электромашиналықжәне аппараттыцехтартұтынушылары III санатқа 

жатады; олардың жалғануы – бір жақтан қоректенген магистралды сұлба 

бойынша жалғанады (сур. 24). 

 
Сурет 24Цехтық ТҚС қоретену сұлбасы 
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6. Дайындау -штамптықкорпустың тұтынушылары (III санат); жалғануы – бір 

жақтан қоректенген магистралды сұлба бойынша іске асырылады (екі ТП–I 

секциядан; екеуі –  II секциядан қоректенеді). 

7. Құрал жабдық, жөндеу, темір цехтарымен, қоймалар (III санат) жатады. 

НТҚС(ГПП)тұтынушылар алыс орналасқандықтан, тарату пунктерін ТП (РП) 

қарастырыладыжәне одан қалған барлық алты цехтық қосалқы станциялар бір 

жақтан қоректенген магистралды сұлба бойынша қоректенеді. 

Тұрмыстық тұтынушылар үшін, бірфазалы кернеуі 220 В қолданылады. 

Негізгі тұтынушылар түрлері: қыздыру шамдары, люминесцентті шамдар, 

электрқозғалтқыштар (мысалы, кір жуу машиналары), үтіктер (кедергі 

пештері сияқты), теледидар, магнитофондар, жеке компьютерлер болып 

табылады. 

Цехтық  қосалқы станция таңдау кезіндецех тұтынушыларының қосынды 

қуаты, олардың цех аумағындағы орналасуыжәне трансформаторлардың 

стандартты қуат бірліктері қолданылады. Неғұрлым жиі қолдананылатын 

трансформаторлардың қуаты 630, 1000, 1600 кВА құрайды. 

Төрт сымды торап келесі көрсеткіштерімен ыңғайлы болып табылады, одан 

бір фазалы және үш фазалы тұтынушыларды қоректендіруге болады. 

Көптеген өндіріс үшін тиімді торап кернеуі 380/220 В болып табылады. Торап 

сенімділігі жоғары өнеркәсіптер үшін (карьерлер, рудниктер, мұнай мен газ 

ұңғымалары мен кешендері жәнет.б.)660/380 В тиімді торап болып саналады. 

 
Өздік дайындалуға сұрақтар мен тапсырмалар 

4.1. Цехтық қосалқы станциямен (ТП) қуаты мен орнын таңдау кезінде қандай 

факторлар ескеріледі? 

4.2. Кернеу деңгейі  380/220 В төрт сымдық цехтық тораптың кеңінен 

қолданылуы қалай түсіндіріледі? 

4.3. Автоматтық резервті қосылу (АРҚ) жүйесінің жұмыс істеу принципі 

қандай. Тұтынушылардың қандай санаты үшін,бұл жүйені қолдану мүндетті 

болып табылады? 

 

5  ЖАҢАРТЫЛҒАН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ 

5.1 Орталық Азиядағы таусылмайтын жаңартылған энергияны 

қолданудың перспективалары 

  

Орталық Азия - бұл, шығында Моңғолиядан ал батысында Каспийдейін, 

оңтүстігі Ауғаныстанға,солтүсігі  Россейге дейін созылып жатқан аймақ. 

Аймақтағы климаттық жағдайы қатал, әсіресе үлкен шөл аралықтары, 

Узбекстанның, Туркменстанның, Қырғызстанның және Оңтүстік 

Қазақстанның барлық территорияларын басып жатыр. Орталық Азияның 

оңтүстік шығыс жағы, таулы қатпарлардан тұрады. Тажікстан көп бөлігімен 

Гималайда орналасқан. 

Орталық Азия мемлекеті тығыз энергетикалық байланыста жәнесол үшін 

өзінің жаңартылған энергияның жоғары потенциялдарын қолдануына болады. 
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Орталық Азия аймақтарының  таусылмайтын энергия көздерінің қорлары 

келесі суретте көрсетілген (25-28 суреттерді қара). 

  

 
   Сурет  25 Жылдық орташа 

көлденең күн радияциясы 

   (кВт/м2/тәулік) 

 
   Сурет26Жел энергиясының 

техникалық потенциялы 

    (MW) 

  

Сурет27  

Су энергиясының жалпы 

техникалық потенциялы 

(TWh) 

 
Сурет28 

Биомассаныңжалпы 

техникалық потенциялы(TWh) 

  

Тәжікстанның гидроэнергетика потенциялы дүние жүзі бойынша ең үлкен 

болып табылады. Алайда ұзақ уақыттар бойы оның тек 5%-ы ғана 

қолданылып келеді. Қырғыстанның  гидроэнергия потенциялы өте үлкен. 

Әріптестік қатынастағы қызығушылық бойынша бұл аймақтар  «таз 

экологиялық» электроэнергия тасымалдаушысы бола алады. 

Орталық Азияда бидай дәні мен тамақ өнеркәсібінде қолданылмайтын бидай 

өнімінің қалдықтары бойынша,  биомасса энергиясыныңпотенциялы жоғары 

болып табылады. 

 

  

5.2 Қазақстанның электр энергетикалық жүйесінің құрылу тарихы  
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Елімізде электр-энергетиканың дамуына электр-энергиясын 

жабдықтауды тұрақты түрде орталықтандыру тенденциясы сай келеді, яғни 

электр-энергетикалық жүйелерге біріккен және жергілікті энергия көздерін 

қолданатын, қуатты электр станциялары жасалған (1928 жыл 5 энергетикалық 

жүйе, 1937 жылға қарай 28 энергетикалық жүйе).  

КСРО-ның бөлінуімен ТМД елдерінің экономикасында белгілі бір 

деңгейде өзгерістер орын алды және осы өзгерістер барлық энергетиканың 

дамуы мен жұмыс жасау бағытын анықтады, сонымен қатар электр-

энергетикалық сала да осы қатардан орын алды. 1990-шы жылы Қазақстанда 

электр-энергиясын тұтыну 104,7 млрд кВт/cағ болса өзіндің өндіріс қуаты 87,4 

млрд кВт/сағ құрады (орнатылған қуат 17,9 млн кВт) және сынақ балансының 

тапшылығы 17,3 млрд кВт/сағ жетті. Одан кейінгі жылдары жобалау бойынша 

шамамен 8млрд кВт/сағ жаңа генерациялайтын қуаттар жұмысқа енгізілді, 

соның ішінде Екібастұздағы ГРЭС-2 де 525 МВт құрайтын екі энергетикалық 

блок (оның бірі 1990 жылдың желтоқсан айында), Қарағандылық ЖЭС-3те 

110 МВт турбоагрегаты, АО “Актурбо” 100 МВт газдытурбиналық құрылғы 

және Шульбинская ГЭС-да 117 МВт гидроагрегат. Осылайша, өзіміздің 

электр станцияларымыздың электр- энергиясын өндіру әлеуеті шамамен 95 

млрд кВт / сағ. Экономиканың жекеленген секторларындағы электр-

энергияның тұтыну құрылымының өзгеріс динамикасының сипаттамасы 

көрсеткіші болып келеді. Жалпы қарайтын болсақ мемлекетте өндірістегі 

электр-энергиясын тұтыну 1990 жылғы 69,87 млрд кВт/сағ көрсеткішінен 1998 

жылғы 38 млрд кВт/сағ көрсеткішіне дейін түсті, яғни 1,8 есе; ауыл 

шаруашылығында 7,92 млрдтан 1,64 млрд кВт/сағқа дейін – 5,3 есе; 

құрылыста – 2,26 млрдтан 0,30 млрд кВт/сағқа дейін – 7,3 есе; халықта – 7,33 

млрдтан 6 млрд кВт/сағқа дейін – 18%-ке төмендеді.  

Қазақстанның біріккен электр-энегетикалық жүйесін шартты түрде төрт 

зонаға бөлуге болады: Солтүстік, Оңтүстік, Батыс және Ақтөбелік.  

Құрамына Шығыс Қазақстан облысы, Павлордар облысы, Ақмола облысы, 

Қарағанды облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай облысы және 

мемлекет астанасы – Астана қаласы кіретін солтүстік зона Қазақстанның 

біріккен энергетикалық жүйесінің орталығы болып табылады. Бұл зонада 

электр-энергия көздерінің көп бөлігі жұмылдырылған және Қазақстанның 

Бірлескен энергетикалық жүйесі (БЭЖ) бен Ресей БЭЖ байланыстыратын, 

220-500-1150 кВ дамыған электрлік желілер бар. Бұл зона энергиялық 

жағынан артығымен қамтылған, сондықтан оның бір бөлігі Қазақстанның 

оңтүстік бөлігіне жіберілсе, бір бөлігі Ресейге экспортталады. Алматы 

облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы 

және мемлекеттің ең ірі қаласы - Алматы кіретін Оңтүстік зона ортақ желімен 

біріккен және Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерімен дамыған электрлік 

байланыс орнатқан.  

Батыс зона, оның құрамында Атырау, Батыс Қазақстан, Манғыстау облыстары 

бар, өзінің географиялық қашықтығына және электрлік байланыстарының 

болмауына байланысты Қазақстанның БЭЖ-нен алшақ қызмет атқарады және 
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оның техникалық үрдістерімен байланыспаған. Ақтөбе зонасы, Қазақстанның 

Батыс өңірі секілді, өзінің көмірсутегі қорының бар болғанына қарамастан, 

электр-энергиясын Ресейден импорттауды жалғастыруда. 90-шы жылдары 

болған мәселелерге қарамастан, өнеркәсіп өзінің тұтастығын сақтап қалды 

және электр-энергетикадағы заманауи құрылымдық өзгерістер негізінде 

қазіргі таңда экономиканың және халықтыңэлектрлік және жылу энергиясына 

деген сұранысын қамтамасыз етуде. Электр энергетиканың негізгі 

объектілерінің жекешелендірілуі аяқталуға жақын және электр- энергияның 

көтерме және бөлшек нарығы қалыптасқан, жұмыс істейді және дамуын 

жалғастыруда.  

Электр-энергетика саласының дамуын кезең кезеңмен келесі түрде көрсетуге 

болады:  

I кезең (1994 – 1996 жылдар аралығы): 220 – 1150 кВ кернеулігі бар 

желілерден біріккен сатып алушы функциясы арқылы беретін 

“Казахстанэнерго” мемлекеттік энергетикалық компанияның (МЭК) және 

республикалық маңызы бар станциялардың құрылуы.  

Құрамына жергілікті электр станциялар және 0,4 – 110 кВ кернеулігі бар 

бөліктелінген желілер кіретін тоғыз облыстық мемлекеттік кәсіпорындар 

(ОМК) құрылды. ОМК өз территориясында электр-энергиясының жеткізілуін 

монополды түрде жүзеге асырады.  

II кезең (1996–2000 жылдар аралығы): ОМК-ны бөліктейтін электр-желілік 

компанияларға (БЭК) ауыстыру.  

МЭК “Казахстанэнерго” құрамынан республикалық маңызды станцияларды 

іріктеп алу және оны диспетчерлік басқару функциясы бар ұлттық электр 

компаниясына (ААҚ “KEGOC”) айналдыру.  

Станциялардың басты бөлігін жекешелендіру.  

Электр-энергиясын еркін түрде сату және сатып алуды қарастыратын электр-

энергия көтерме сауда нарығының құрылуының бастамасы.  

Көтерме саудагерлердің бағаларын реттеуден бас тарту.  

Бөлшек сауда нарығында БЭК монополиясы.  

III кезең (2000–2003 жылдар аралығы): Тәуліктік өндіріс, жеткізу, жіберу және 

электр энергияны тұтыну графиктерін құратын, есептеуіш периодтың 

қорытындысы бойынша электр энергиясымен жабдықтау-сұраныстың нақты 

балансын құратын, электр энергиясының орталықтанған сауда-саттығын 

ұйымдастырушы нарықтық оператор (ЖАҚ “КОРЭМ”) құрылды.  

Бірлескен электр-энергетикалық жүйеде электр энергиясын өндіру, жіберу 

және тұтыну режимдерін орталықтандырылған оперативті-диспетчерлік 

басқару арқылы жүзеге асыратын техникалық оператор функциясын 

атқаратын міндет ААҚ “KEGOC” -қа жүктелді.  

1997 жылы шілде айында кеңестік Казахстанэнерго компаниясының мұрагері 

ретінде электрлік желілерді басқаратын Қазақстандық компания “KEGOC” 

АҚ құрылды. Мемлекетке тиесілі “KEGOC” табиғи монополист болып 

табылады, ол энергия өндірушілерден көтерме тұтынушыларға энергия 

жібереді(мемлекетте өндірілетін электр энергияның 60%-ы). “KEGOC” 
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мүліктік кешеніне 110-нан 1150-ге дейінгі кВ кернеулігі бар электр желілері 

сымдары және мемлекетаралық ағынды, жалпы қолданыстағы 

электростанциядан қуат беруді, ұлттық электрлік желіні құрайтын ірі 

тұтынушылар мен аймақтық электржелілік қомпаниялар арасындағы 

байланысты қамтамасыз ететін тірек ішкі станциялары, сонымен қатар 

орталық диспетчерлік басқару кіреді.  

2000 жылдың сәуірінде нарықтық оператор – электр энергияның 

орталықтандырылған сауда нарығының Қазақстандық операторы КОРЭМ АҚ 

құрылды. Бұл компания баланстық және көтерме сауды нарығындағы электр 

энергияның орталықтанған саудасын басқару үшін, сонымен бірге көмекші 

қызметтерді басқару үшін құрылды.  

Көтерме сауда нарығында жекеменшіктің әртүрлі формасындағы 

энергоберуші 21 аймақтық компания жұмыс жасайды: 8 жеке, 4 

әкімшіліктерге тиесілі, 4 – инвесторларға, 5 – энергияны өндіретін және 

бөлетін вертикальды енгізілген құрылымарға тиесілі.  

Мемлекеттегі жалпы қолданыстағы электрлік желілердің жалпы ұзындығы 

келесідей:  

 1150 кВ кернеулікпен – 1,4 мың км; 

  500 кВ кернеулікпен – 5,5 мың км-дан аса; 

  220 кВ кернеулікпен –20,2 мың км-дан аса;  

 110 кВ кернеулікпен –44,5 мың км-дан аса;  

 35 кВ кернеулікпен –62 мың км-дан аса;  

 6-10 кВ кернеулікпен –204 мың км шамасында.  

 

Екібастұз, Майқұбы, Торғай және Қарағанды бассейндарында өндірілетін 

көмірде жұмыс жасайтын 37 жылу электр станциялары энергияның негізгі 

бөлігін өндіреді. Бұқтырма, Өскемен (Ертіс өзені) және Қапшағай (Іле өзені) – 

мемлекет тұтынысының 10%-ын қамтамасыз ететін 3 ірі 

гидроэлектростанциялар және Ақтауқаласының маңындағы атом электр 

станциясы пайдалануға беріледі.  

Қазақстанның электр желілері мен бөліктелінген желілер 3 бөлікке бөлінген: 

Солтүстікте екеу және Оңтүстікте біреу, олардың әрқайсысы қандай да бір 

сыртқы энергетикалық жүйемен байланысқан (Солтүстікте Ресей 

Федерациясының энергетикалық жүйесімен және Оңтүстікте Орталық 

Азияның Бірлескен энергетикалық жүйесімен).  

Бірақ, бұл жүйелер өзара тек қана бір электр желісі арқыды байланысқан. 

Солтүстік желісін көмірде жұмыс жасайтын электр станциялар қамтамасыз 

етеді және орнатылған қуатты басты бөлігін құрайды, сонымен қатар, бұл 

желіден электр энергияны Ресейге экспорттау жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасының бірлескен электр-энергетикалық жүйесі өзіне 

келесілерді қосады (1.1 Сурет):  
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29 – сурет. Қазақстан Республикасының электр желісінің карта-сұлбасы 

 

Әуе сымдарынан тұратын және кернеуліктері 110-220- 500-1150 кВ электр 

энергиясын тасымалдаудың ұлттық жүйесі, электрлік желілерді басқаруға 

жауап беретін «КЕGОС» АҚ қазақстандық компаниясы қызмет көрсетеді;  

-Электр-энергияның басты бөлігін өндіруді қамтамасыз ететін және электр-

энергиясын тасымалдаудың ұлттық жүйесіне тікелей қосылған, ұлттық 

деңгейде маңызы бар 8 электростанция;  

-Электр-энергиясын тасымалдаудың ұлттық жүйесіне тікелей немесе 

бөліктелінген компаниялардың желілері арқылы және басқа да заңды 

тұлғалардың желілері арқылы қосылған, территорияларына енгізілген 49 

электростанция;  

-110 кВ және одан төмен бөліктелінген желілерден құралған және Ұлттық 

желіге тікелей қосылған 21 бөліктелінген электрожелілік компания (БЭК).  

ҚР БЭЖ Ресей Федерациясының БЭЖ және Орталық Азияның бірыңғай 

энергетикалық жүйесімен бірлесе жұмыс жасайды. Бұл респулбликаның 

энергетикалық жүйесінің тұрақты жұмыс жасауына септігін тигізеді, сонымен 

қатар шыңдық жүктеуді реттеуге және электр энергиямен өзара алмасуға 

мүмкіндік береді.  

2000 жылдан бастап, мемлекетте энергия тұтынудың қалыпты жоғарлауы 

байқалады. Ал 2001 жылдан бастап электр энергияның экспортты 

тасымалдаулары жүргізіле бастады.  
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5.3Қазақстанның электр энергетикалық саласына шолу жасау және 

қазіргі жағдайы 

  
Энергетика- еліміздің  неғұрлым дамыған экономикалық саласы болып 

есептеледі. Қазақстан Республикасықазба байлықтар қорына өте бай, оның 

әлемдік қорлар үлесі  4% -құрайды. Энергоресурстарды тұтынуда көмір үлесі 

67%, мұнай - шамамен 21%, газ - шамамен 12% құрайды.  Қазақстандағы 

негізгі отын тұтынушы – ол электрэнергимен жылу  болып табылады. Осы 

салалардағы отын тұтыну көрсеткіші  25 млн. тоннамұнай эквивалентін 

көрсетеді. Электр станциялардың отындық балансы бойынша көмір үлесі 

шамамен 75%, газ -23%, мазут -2%. Шамамен 70 % 

электрэнергисыҚазақстандакөмірмен өндіріледі, оның 14,6% - су ресурстары, 

10,6% - газ және 4,9% - мұнай, және басқалары –1%-дан аз көрсеткіштерге ие. 

Электр энергиясының өндірісін Қазақстанда түрлі меншік 

формасындағы 128 электр станциясы жүзеге асырады. 01.01.2018 ж. 

мәліметтер бойынша Қазақстан электрстанцияларының жалпы белгіленген 

қуаты 21 672,9 МВт, еркіндегі бар қуаты — 18791,4 МВт құрайды. 

Қазақстандағы электр станциялардың қызмет ету мерзімі (25 және одан көп 

жылды құрайды) және жаңартуды қажет етеді.  

Электр энергияның негізгі тұтынушыларының көрсеткіштері: - өндіріс - 

68, 7%,- үй шаруашылығы - 9,3%, қызмет көрсету саласы - 8%,транспорт - 

5,6%, ауыл шаруашылығы - 1,2%. 

  

1 кесте – Электр энергия тұтыну динамикасы 

Жылдар 2003 2004 2005 2010 2015 2016 2017 

Электр энергия 

тұтыну, 

мдрд.кВтч/жыл 

62,10 63,95 67,50 83,00 97,00 94,07  

 

102,38  

 

  

2017 жылы Қазақстан бойынша электр энергиясын өндіру 102 383, 6 млн 

кВтч құрады, соның ішінде: 

        Жылу электр станциялары                      82 424,8 млн кВтч 

Су электр станциялары                           11 157,9 млн кВтч 

Газ турбиналы электр станциялары          8 372,6 млн кВтч 

КЭС және ЖЭС                                      428,3 млн кВтч. 

Қазақстанның аумағының үлкендігі халық орналасуының тығыздығының 

аздығыұзындығы 360 мың. км.құрайтын электр желілерін қажет 

етеді.Ұзындығы өте үлкен ауылдық электр желі тораптарына күтім көрсету, 

электр энергияны тасымалдау кезінде көп шығындарды  (25-50%) құрайды, ол 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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көптеген алыс, қиын аймақтарды орталықтандырғын электр жабдықтау 

жүйесіне қосудың тиімсіздігін көрсетеді. Шалғай және алыс ауылды 

аймақтарды электрмен жабдықтаудың экономикалық  баламасы ол 

жаңартылған энергия көздері болып табылады. 

Жылу әсіресе көмір энергетикасы қоршаған ортаға табиғатқа және адамзатқа 

көп шығындар мен зиянын келтіреді. Қазақстандағы көмір электр 

станцияларының  түтіндік газдарының зиянды концентрациясы халықаралық 

стандарттардан асып түседі. Қазақстандағы электр станцияларымен 

атмосфераға бөлінетін зиянды қалдықтар жылына 1 млн. тонн құрайды, ал 

қоршаған ортаға бөлінетін жалпы ластаушы қалдықтың көрсеткішіжылына11 

млн. тоннаны құрайды. Қазақстан Республикасы БҰҰ Аймақтық 

Конвенциясының климаттық өзгерісі бойынша  мүшесі болып табылады және 

энергетиканың қоршаған ортаға әсерінің төмендеуі бойынша жауапкершілігі 

бар. Осыған байланысты энергия саласының парниктік газдардың таралуын 

шектеу үшін, өндіруші қуаттар құрылымын өзгертіп, энергия тиімділігін 

арттырыпжәне жаңартылған энергия көздерін арттыруды қолдану керек. 

 
5.3  Энергетикадағы әлемдік тенденциялар 

  

Жаһандық деңгейде жаңартылатын энергия көздеріне (ЖЭК) деген 

қызығушылық энергияға сұраныстың артуына, қазба отынының барланған 

қорларының азаюына, импортталатын шикізатқа тәуелділікті азайтуға 

үкіметтердің ұмтылысына, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздік 

проблемаларына байланысты ұлғаюда. 138 астам ел ЖЭК ұлттық деңгейде 

дамытуды мақсат ретінде айқындады. 

2015 жылы ЖЭК әлемдік қуаты (су электр энергиясын қоса алғанда) 1 849 ГВт 

жетті, оның 57.5%-ы – су энергиясының қуаты. Өткен жылы тағы да 147 ГВт 

жуық қуат қосылды, бұл тарихта бұрын-соңды болған ең көп жыл сайынғы 

өсім. Қазба отындарына әлемдік бағаның құлдырауына, қазба отынға 

субсидиялардың бөлінуіне және жаңартылатын энергия өндіруге өсіп отырған 

үлестік қатысу интеграциясын қоса алғанда, жаңартылатын энергия 

көздерін  өндірумен байланысты басқа да проблемаларға қарамастан, саяси 

бағыт және кедергілер мен қаржылық шектеулерді реттейтін саяси 

тұрақсыздықтың артуы байқалды. Жаңартылатын энергия өндіруге арналған 

технологиялар мен инфрақұрылымды тұрақты жақсартудың, сондай-ақ 

энергия берудің неғұрлым тиімді тәсілдерін жасау нәтижесінде, ЖЭК 

жиынтық қуаты (су электр энергиясын қоспағанда) 2020 жылға қарай 1 194 

ГВт дейін екі есе  және 2030 жылға қарай 3 400 ГВт дейін 5 есе ұлғаяды деп 

күтілуде. 
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Сурет-30 Әлемдік үздік бес елдің ЖЭК көрсеткіштері 

 

Бұдан басқа, энергияның басты жаңартылатын көздері (су электр 

энергиясын  алғандағы энергияның барлық жаңартылатын көздерінің 87%-ы) 

жердегі жел энергиясы және фото электр энергиясы (PV) болады. 

Шоғырландырылған күн энергиясы, биоэнергия, геотермальдық энергия және 

басқа көздерінің ЖЭК басқа да түрлері даму және/немесе 

коммерцияландырудың ерте сатысында тұр. Келесі 10 жылда әлемдік 

энергетикалық секторға олардың әсер етуінің айтарлықтай ұлғаюы 

күтілмейді.  

 

ЖЭК қуаттары бойынша алдыңғыбес ел   

 
 

Қазақстанның электр энергетикасы қуаттың жоғары шоғырлануымен 

сипатталып отыр: барлық өндірілген электр энергиясының 90%-ы жылу және 

газ-турбиналық электр станцияларында (көмір, газ) және 8,4%-ы – 
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гидроэлектростанцияларында өндірілді. Қазақстан электр энергиясы 

тұрғысынан алғанда дербес, ал импорты азын-аулақ. Қазақстанның оңтүстік 

және батыс облыстары электр энергиясын импорттайды, ал солтүстік 

облыстар оны Ресейге экспортқа шығарады (Павлодар және Шығыс Қазақстан  

облыстары).Қазақстанда энергияның жаңартылатын көздерінің жалпы 

әлеуетті қуаты айтарлықтай және жылына 1 триллион кВт сағатқа артық 

өлшенеді, ол 91 миллиард кВт сағатпен электрге ағымдағы сұранысты 10 

есеге арттырады. 

 

Қазақстандағы энергияның ең перспективалы жаңартылатын көздері: 

 

 жел энергиясы – техникалық әлеуеті 

жылына 

929 миллиард кВт.сағат 

су энергиясы – техникалық әлеуеті 

жылына   

62 миллиард кВт.сағат 

шағын су электр станцияларының әлеуеті 

жылына 

8,0 миллиард кВт.сағат 

күн энергиясының әлеуеті жылына 2.5 миллиард кВт сағат 

 

2016 жылғы бірінші тоқсандағы жағдай бойынша электр энергиясы 

өндірісінде ЖЭК (күн, жел, шағын су электр энергиясы) 0,8% құрайды, оның 

58%-ы – бұл шағын су электр станциялары өндіретін энергия. Толық есептік 

қуаты 708 МВт болатын жаңартылатын энергияның жаңа объектілерін дамыту 

үшін енгізудің әртүрлі сатыларында 26 жоба бар (жел электр станциялары – 

жалпы қуаты 410,5 МВт болатын 9 жоба, су электр станциялары – жалпы 

қуаты 247 МВт болатын 15 жоба, күн электр станциялары - жалпы қуаты 50,5 

МВт болатын 2 жоба). Квазимемлекеттік сектор барлық жобалау қуатының 

шамамен 19% (шамамен 132 МВт) құрайды. 

Қазақстанда ЖЭК дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-

шаралар жоспарына сәйкес 2020 жылдың аяғына қарай толық белгіленген 

қуаты 3 104,5 МВт болатын шамамен 106 ЖЭК объектісін пайдалануға енгізу 

жоспарланып отыр, ол елдегі жалпы қуаттың 12,7%-ын құрайды. Жоспарға 

сәйкес барлық жаңартылатын энергияның 60%-ы жел энергиясына келеді: 

 

34 жел электр станциясы (1 787 МВт) 

41 су электр станциясы (539 МВт) 

28 күн электр станциясы (713,5 МВт) 

3 биоэнергетикалық қондырғы (65 МВт) 

 

Осылайша, электр энергиясының салыстырмалы түрде төмен орташа құнына 

және қуат бірлігіне электр энергиясын көп өндіретін қабілетіне байланысты 

жел энергиясы жаңартылатын энергияны (су электр энергиясын қоспағанда) 

шығару үшін ең тиімді технология болып табылады. Су электр энергиясы 
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дәстүрлі түрде энергия өндіретін тиімді технология ретінде қаралады. Алайда 

судың жетіспеу ықтималдығына алаңдаушылық бар. 2040 жылға қарай (12.2 

текше км) Қазақстанда су ресурстарының біршама жетіспеушілігі пайда 

болуы мүмкін: тұтынудың 50%-ы. Энергетикалық жүйенің икемділігін 

арттыру арқылы әртүрлі жаңартылатын энергия көздерін біріктіруге жәрдем 

көрсету үшін тетіктер әзірлеу қажет: көп функционалдық электр станциялар, 

электр желілік инфрақұрылым және сұраныс жағына электр энергиясын 

сақтау технологиялары. 

 

5  Жаңартылған энергия көздері 

5.1 Жалпы түсінік 
 

Барлығымызға тең берілетін энергия бар: жел, күн, жердің жылуы және 

ағын су. 

Табиғат бізге, оның тепе-теңдігін бұзбай, тіршілік көздеріне зиян 

келтірмей қолдануды көрсетеді. 

Жер шары халқының үздіксіз ұлғаюы және олардың энергияға 

мұқтаждығының өсуі адамның қоршаған ортамен ауқымды қарама-

қайшылықтарға апарады. Энергияның қажетті түрлері - электр энергиясын алу 

және көлік құралдарының қозғалысы қазір негізінен миллиардтаған тонна 

көмір, мұнай, табиғи және ілеспе газдарды және отынның басқа да түрлерін 

ауада жылу жолдары арқылы жағу жүреді. Жылу энергиясын пайдалы 

пайдалану еселеуіші 30%-дан сирек асады. Қалған 70% -ы бұл миллиардтаған 

жылу каллориясы – қоршаған ортада және жер бетінің жылу теңестігін ұстау 

үшін ғарышқа таралады. Бір мезгілде көп мөлшерде зиянды газдар пайда 

болады. 

Булы әсер әлемнің орташа температурасын жоғарлатады, соның 

әсерінен  ғасырлар бойы қалыптасқан климаттық шарттардың өзгеруіне әкеліп 

соғады. Бірақ та адамзат электр және жылу энергиясынсыз өмір сүре де, 

алмайды және дами алмайды, сондықтан олардың өндірісінің үздіксіз өсуін 

талап етеді. Осыған байланысты дәстүрлі емес жіне жаңғыртылатын энергия 

көздерін пайдаланудың әр түрлі ынталандырмалары бар. 

Бірінші ынталандырма - электр энергиясын өндіруді өсіруді қамтамасыз 

ету және экологиялық апатқа ұшырамауының алдын алу, табиғатты келешек 

ұрпаққа сақтау. 

Бұл жағдайды шешудің басты бағыты энергиялық жүйенің экологиялық 

таза энергетикалық қорларды пайдалануға көшу болып табылады. Қоршаған 

ортаның энтропиясының және буланған газдар эмиссиясының артық 

жоғарылауына - жел, ауа жер жылуы, ағын су энергиясы жол бермейді. 

Екінші ынталандырма - нақты энергиямен жабдықтау жүйелерінен 

алшақтағы аумақтарда тұратын адамдарды энергиямен қамтамасыз ету. 

ЮНЕСКО мәліметтері бойынша ауылдық аймақтарда тұратын миллиондаған 

адамдар электр көзінен және өркениеттен мүлде алыста. Бұл көптеген 

әлеуметтік жағдайлар адамдардың ауылдық жерлерден қалаларға көшуіне 
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әкеп соғады. Қазақстанда 5000-ға жуық ауылдар мен шағын аймақтар 

орталықтанған электрмен жабдықтаумен қамтамасыздандырылмаған. 

Бұл мәселелерді шешудің басты бағыты жел,күн ағын су және 

жаңғыртылатын энергиялық қорларды пайдаланып жұмыс істейтін 

жекелендірілген энергиямен жабдықтау жүйесін құру және энергияны жеке 

пайдалану көздерін құру болып табылады.  

Үшінші ынталандырма - дәстүрлі емес және жаңғыртылатын 

энергетикалық қорлар арқылы энергетиканы дамыту - дәстүрлі энергетикалық 

қорларға - мұнай, табиғи газ, көмірді иелену үшін саяси қақтығыстар мен 

әскери акцияларды азайту. Энергетика – бұл саясат, үлкен энергетика - үлкен 

саясат. Қазіргі кездегі халықаралық жанжалдар энергия үшін ауқымды 

дәрежеде. Әлемнің саяси тұрақсыздануы, мұнай және газ қорларын иемденуге 

күрес арқылы анықталады. 

Мемлекеттердің энергетикалық қауіпсіздік пен тәуелсіздікке ұмтылуы 

әлемдегі саяси қиналысты төмендетуге сарқылмайтын энергия қорларын кең 

ауқымда пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. 

Сарқылмайтын энергия қорлары монополиялық иелену және сауда 

нысаны болып табылмайды, ол бәрімізге бірдей берілген. Осы өрісте 

бәсекелестік күрес арқылы бастапқы энергияны электр энергияға 

түрлендіретін  қондырғылардың халықаралық саудасы арқылы жүреді. 

Ғаламдық энергетиканың саяси жанжалсыз дамуына 

халықаралық  ЮНЕСКО, ПРООН ұйымдары мүмкіндік туғызады. 

Халықаралық келісім, Киот мәжіліс хаты- энергияны дамыту стратегиясын 

дәстүрлі емес және жаңғыртылатын энергетикалық қорлар арқылы 

анықтайды, бұл қағиданы орындауға көптеген әлем елдері сонымен қатар 

Қазақстан да қосылды. Министрлер деңгейінде  өткен «Орталық Азиядағы 

жаңғыртылатын энергияның орнықты дамуының стратегиялық орны» атты 

ЮНЕСКО-ның аймақтық конференциясында «Алматы Деклорациясы» 

маңызды орын атқарды (Алматы,2006). 

Сарқылмайтын энергетикалық қорлардың жалпы қасиеттері мен 

сипаттамалары болып табылады: 

- Жер мен Күннің белсенді айналуымен байланысты, айналымдылық; 

- атмосфераның мөлдірлілігі мен ауа райының  шаттарына тәуелділік; 

- жердің геологиялық құрылымына, жергілікті бедерге тәуелділік; 

- қажеттілік кезінде пайдалануға төмен және орта қуатты энергетикалық 

қондырғылар үшін бейберекет түсетін энергияны жинағыштарды қолдану 

қажет. Қуатты энергетикалық қондырғыларды энергетикалық жүйелерге қосу 

қажет. 

          Қазақстан  аймағының көлемділігі және ауылдық аймақтарда халқының 

орналасу тығыздығының төмен болуы 360 мың км төңірегінде электр беріліс 

желілерінің тартылуын тудырады. Мұндай электр желілерін жеткізу кезіндегі 

электрлік шығындармен тең  (20-25%), ауқымды дәрежеде сол жерлерде 

электр энергиясының бағасын көтереді. Алшақтағы  тұтынушыларды 

электрмен қамтамасыздандырудың экологиялық баламасына, дәстүрлі емес 
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және жаңғыртылатын сарқылмайтын энергия қорларын пайдалана отырып, 

осы аймақтарда жергілікті энергия өндіруші қуаттар құру болып табылады.  

        86 % энергия жылу электр станцияларымен өндірілгенде экология мен 

қоршаған ортаның ластануы жеке мәселе. Қазақстандағы көмір электр 

станциялардан шығатын зиянды заттардың концентрациясы халықаралық 

стандарттан бірнеше есе көп. Электр станциялардың атмосфераға бөлетін 

қалдықтары жылына 1 млн. тоннадан асады, ал зиянды заттардың жалпы 

көлемі, күлді қосқанда, жылына 11 млн. тоннадан асады. Көмір энергетикасы 

табиғатқа айтарлықтай зиян келтіреді. Сарапшылардың жуықтап есептеуімен 

көмір энергетикасының қоршаған ортаға және халыққа тигізетін зияны электр 

энергетикасының құнынан асады. 

           Қ.Р. БҰҰ –ң климатты өзгерту концепциясының қатысушысы және де 

энергетиканың әлем климатына әсерін төмендету бойынша халықаралық 

міндеті бар болып табылады. Энергетикалық қондырғылардың булы 

газдарының қалдықтарын азайту өндіруші қуаттардың құрылымын өзгерту, 

жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалануға тұтынылатын энергияның 

энергетикалық әсерлігін көтеру арқылы жүзеге асыруға болады. 

           Қазақстан Республикасында дәстүрлі емес және жаңғыртылатын 

энергия көздерін пайдаланатын энергетиканы құру және дамыту ҚР 

Үкіметімен бекітілген «Энергетика туралы»,  «Энергия үнемдеу туралы», 

«Мемлекеттің 2030 даму стратегиясы» заңдарымен анықталады. Қазір осы 

энергия көздерін игеру келесі деңгейде: 

-   халықаралық бағдарлама жасалуда және жүзеге асырылуда; 

- аймақтағы сарқылмайтын және жаңғыратын қорлар мүмкіндігін 

техникалық қолайлы және экономикалық тиімді жолдарын зерттеу жалғасуда;  

- халықты оқыту жүргізілуде және өкілетті құрылымдарды 

сарқылмайтын және жаңғыртылатын энергетикалық қорлардың берекесіз 

энергиясын басқарылатын электр және жылу энергиясына айналдыру үшін 

қарапайым және қолайлы техникалық құралдарды құрудың мүмкіндігіне 

сендіру; 

- желдің энергетикалық агрегаттарын, күн энергиясын 

түрлендіргіштерді, геотермалды қондырғыларды, биогазды станцияларды 

дайындау және пайдалануға енгізу үшін өндірістік база құрылуда; 

- энергияны түрлендіргіштердің барлық түрін тәжірибелі пайдалану 

жүргізілуде, олардың экономикалық және техникалық көрсеткіштері 

жетілдірілуде; 

- тәжірибе және жетістіктермен халықаралық алмасу орындалуда; 

- дәстүрлі емес және жаңғыртылатын энергетикалық қорларды өңдеу, 

өндіріс, құрастыру, қондырғыларды баптау және пайдалану үшін жұмыс 

істейтін әр түрлі мамандық кадрларын дайындау жургізілуде.   

 

5.2. Табиғат және оның негізгі қасиеттері, жел энергия тасушы ретінде 
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Ауаның көлденең қозғалысын, жердің салыстырмалы өзінің сырғуынан 

және де барикалық тікмегзем күшінің әрекетінен, судағы және құрғақ жердегі 

үлкен ауданның температуралық тәртіптен айырмашылығын және жерден 

айналу күшінің ауытқуынан және де жердің бетіндегі ауа салмағының үйкелу 

күшін  «жел» деп атайды.  

 Жел ұғымында м/с, км/сағ, «түйінде» және шатты бірліктерде (балл) 

берілетін желдің жылдамдығының сандық өлшемі, және желдің қайдан 

соғатыны ерекшеленеді. Бағытын белгілеу үшін  «румб» көрсетіледі немесе 

меридианмен бірдеңгей вектор құрайтын бұрыш, солтүстік 360 немесе  0, 

шығыс - 90, оңтүстік - 180, батыс - 270 алынады.  Румб - бұл жарық 

жағындағы салыстырмалы бағыт. Метеорологияда көкжиектің шеңберін 16 

румбқа бөлу негізделген, 1 румб  22,5 сәйкес келеді. Басты бағыт деп 

солтүстік(С), оңтүстік(О), батыс(Б), шығыс(Ш) аталады. Қалған 12 румбтың 

атаулары басты румбтардың қиыстыруларымен анықталады, мысалы, 

солтүстік-шығыс (СШ), солтүстік-солтүстік-шығыс (ССШ), оңтүстік-оңтүстік-

батыс (ООБ). Басты бағыттар деп солтүстік (С), оңтүстік (О), батыс (Б), 

шығыс (Ш) деп айтады.  

Желдің жылдамдығы мен бағыты әрқашан жоғары немесе төмен 

дәрежеде үздіксіз тербеледі, сондықтан оларды бірнеше уақыт аралығындағы 

орташа мәнмен анықтайды. Ретсіздікпенн ерекшеленетін жел тәртібінде қатты 

тербелістің болуы екпінділік немесе дауылдылықпен белгіленеді.  

Желдің екпінділігі  - ауа ағынында едәуір жылдамдықтың тербелісі және 

ондаған секундта уақытша аралықта бағытының болуы. 

Дауылдылық - желдің қысқа тез уақыт аралығында әлсіреуі, сонымен оның 

бағытының өзгеруімен жүреді, ұзақтығы бірнеше  немесе ондаған минут.  

 5 – 8 м/с жылдамдықтағы жел – орташа, 14  м/с –  қатты, 20 – 25 м/с 

жоғары - шторм,   30 – 35 м/с жоғары-дауыл деп саналады.   

 Екпіндерде және қатты дауылдарда да желдің жылдамдығы 50 м/с асуы 

мүмкін, ал кейбір ерекше жағдайларда 100  м/с жетуі мүмкін және одан да 

асады.Жер бетінде шағын аумақшада қысқа уақытта толық желсіздік- штиль 

орнығуы мүмкін. 

Жер бетінің үлкен аудандарындағы жел ауқымды ауа ағысын тудырады, 

одан атмосфераның жалпы ауысып келуі болады. Шар тәрізді қалпына 

байланысты орай және экваторда жер бетінің меншікті жылулық 

жүктемесіндегі айырмашылық жылудың және су буының экватордан 

орайларға орналасуын анықтайды. Бұл солтүстік және оңтүстік жартышар 

атмосферасының ғаламдық ауысып келуін реттейді. Ауысып келулер тұрақты, 

орнықты жел жүйесінің орнығуын қамтамасыз етеді. Жердің айналу белі 

арқылы ауа салмағының ауытқуының әсерінен солтүстік- батыс және 

оңтүстік- шығыс. 

Ауысыпкелудің одан әрі дамуы екі үлкен ауысыпкелудің 

құрылуымен  шығады- муссондар, пассаттар және тропикалық құйынғылар. 
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Муссондар- қарама-қарсы  бағытта өзгеретін орнықты желдер, жылына 2 

рет ауысатын. Қыстық муссондар көбінесе құрғақтан мұхитқа бағытталған, 

жазғы- мұхиттан құрғаққа және мол шөгулермен ілеседі. 

Пассаттар- тропикалық кеңдікте мұхит үстіндегі жыл бойы орнықты ауа 

ағысы. Солтүстік шартышарда  пассаттардың бағыты солтүстік-батысқа 

басым, оңтүстікте-оңтүстік-шығысқа. Пассаттардың үстінде оларға қарсы 

бағытта қарсы пассаттар соғады. 

Құйынғылар- бірнеше мың км төмен қысымды өлшемді аймақтарда жел 

жүйесі арқылы пайда болады, сағат тіліне қарсы соғатын солтүстік 

жартышарда, сағат тілімен бағыттас оңтүстікте, құйынғыдағы желдің 

жылдамдығы 100 м/с –қа жетеді және одан да жоғары қарсы құйынғылар 

да  бар- жоғары қысым аймақтары, өлшемдері бірнеше мың км, жел жүйесі 

арқылы пайда болған, сағат тілімен бағыттас солтүстік жартышарда соғатын 

және қарсы оңтүстікте, әлсіз желдермен сипатталады. 

Атмосфераның жалпы және жергілікті айналып келуінің болуына 

байланысты жел үнемі шамасы мен бағытын кеңістіктің кез-келген нүктесінде 

ауыстырады. Сонымен қатар қысқы жер бетінің  желі тәулік бойы өзгеретін 

ретсіздіктің әсерінің тәуліктік жүрісіне тәуелді. Бет үстіндегі желдің биіктігі 

көбіне үйкеліс күшінің тежеуіш әсерінің төмендеуінен жоғарылайды, сонымен 

қатар температураның тікмегземінің  болуы әсерінен болады.  

Ауалық салмаққа жергілікті әсер ету кептіру жүйесінде туады, ішкі 

суаттар «жағалық желдердің -теңізі», «таулы- жазық желдері» деген атқа ие. 

Таулы-жазық желдері  12 сағаттық оралымдықпен анықталады және 

жазық пен таулы массив арасындағы тікмегзем температурасы анықталады 

және жылдамдық 6 - 8 м/с-қа жетеді. 

Бриздер - теңіз бен үлкен суаттар жағалауындағы тәуліктік оралымдығы 

бар желдер күндізгі бриз судан жылы жағажайға, түнгі суық жағажайдан 

суатқа соғады. Бриздер әдетте жағалық сызықтан екі жаққа да бірнеше 

ондаған километрлерге  және бірнеше метр биіктікке таралады, олардың 

жылдамдығы 10 - 12 м/с-қа жетеді. 

Жергілікті табиғаттың ауа ағындарына әсеріне айқын мысал, жердің табиғи 

макро бедерінен  «аэродинамикалық құбырлар» пайда болған Қазақстандағы 

өзендермен үйлестірілген таулы жоталар және жазық кеңістіктер – Жоңғар 

қақпалары және Шелек шоғырлары, Боам үңгірі және Қырғыстандағы 

Ыстықкөл шұңқыры, Байкалдағы Барғұзы өткелі және басқалар . 

Ауа салмақтарының  жылдамдығына күшті концендрлеуші әсер Жоңғар 

қақпаларында (Алматы облысы) байқалады. 

Жоңғар қақпалары теңіз деңгейі бойынша 190-380 м биіктікте 

орналасқан, Қытайдағы таулы массивтер жүйесінен пайда болады, 

Қазақстандағы  Достық станциясында   20 – 25  бұрышпен  тең келеді. 

Қазақстан жағындағы Жоңғар қақпалары таулар өскіні арасында 

орналасқан,  35 – 40   бұрышқа таралған, Жалаңашкөл, Алакөл, ары қарай 

Балқаш өзендері жазықтығында. 
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Таулы жүйелер биіктігі 4000 м –ге жуық тарылғы және кеңітпе 

бөлшекті, тар ауызды өзіндік саптама түзейді. Жоңғар қақпаларының тар 

бөлігінің ені 10-16 км, энергияға қаныққан бөлігінің ұзындығы -60-70 

км.  Қатты желдер Рыбачье қаласында  160-165 км жетеді. 

Қазақстандағы  Жоңғар қақпасының ауданы 1000 км². Құрайды. Қытай жақтан 

соғатын ауа ағыны «Евгей» желін тудырады, күз-қыс-көктем кезеңдерінде 45-

70 м/с жетеді. Кері жел «Сайқан» Балқаш жағалауының жазық 

аудандарында  пайда болады, Жоңғар қақпалары арқылы 18 - 30 м/с 

жылдамдықпен өтеді. Жоңғар қақпаларының  тар бөлігіндегі желдің 

жылдамдығы  жазықтық бөлігінде 2,5-3,5 есеге артса ауа сғысының табиғи 

шоғырлағышы болып табылады. 

 Аймақтардағы белсенділігі жоғары жел үлкен ауқымда  көмір, мұнай, 

газ кен орындарының энергиясына пара-пар энергияның кен орны болып 

табылады. 

Төменгі атмосфера қабатындағы желдің жылдамдығы мен бағыты уақыт 

және биіктік бойынша қатты өзгергіш және көптеген әсерлрге тәуелді: төселім 

бетінің күйінен, оның термиялық орнықтылығынан, ірі қайшылықтардың 

болуы, атмосфераның жалпы айналыпкелулігі. 

Жел энергиясының агрегаттарымен негізделген ауа ағысының қабаты 5-

тен-150-200 м биіктікке ие және жоғары ретсіздікпен сипатталады. 

Биіктік пен жылдамдықтың тез өсуі атмосфераның ең төмен бөлігінде 

жылдың барлық  мезгілінде байқалады. Төменгі жүз метрлік қабатта 

жылдамдықтың тікмегземі биіктік бойынша 100 м-ге сәуірде-шілдеде - 3,3-3,4 

м/с, ал қыс айларында  7,3 - 8 м/с құрайды. 

Тікелей жердің бетінде ағынның жылдамдығы 0-ге тең. Ауа ағынындағы 

тежеуді тегіс су беті атқарады. 

Ағаш топтары немесе ағаш қатарлары желден қорғайтын орман 

сызықтары желді және жел үсті жақтарынан айналыпкелулік тудырады, 5-тен-

10-15 ара қашықтықта орман алқаптарынан биік таралады. 

Желдің кинетикалық энергиясын электр энергиясына түрлендірудің 

тиімділігі оның энергия тасушылық ерекшелігімен , сонымен қатар энегияны 

түрлендіргіштер- жел шығырлары және электр өндіргіштердің  қасиетімен 

анықталады. 

Ауа ағынының қуаты 1м
2
 аудан арқылы түсетін оның бағытына 

перпендикуляр орналасқан энергия ретінде ұсынылады. Дамытатын қуаттың 

шамасы ауаның тығыздығына , қоғалысының жылдамдығына тәуелді және 

мына өрнекпен анықталады. 
 

                             , Вт/м
2
 

 

мұнда - ауаның тығыздығы 1,29 кг/м
3
  0 

0
C теңіз деңгейінде; 

- желдің жылдамдығы, м/с
2
.       
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Желдің жылдамдығының өзгеру ауқымы 0-ден (тыныш күйі) 50-70м/с 

(құйын,дауыл) , оның  энергиясын ауқымды пайдаланылуын 

анықтайды.                           

Жел - ерекше энергия тасығыш: оның жылдамдығын өзгерткенде, 

мысалы, 20%-ға 5-6 м/с қуат 72,8%өға өзгереді, жылдамдықты 5 есе 

ұлғайтқанда  6-дан-30 м/с-қа оның меншікті қуаты 125 есе ұлғаяды. 

Желдің жылдамдығы шама бойынша үздіксіз өзгереді, соған 

байланысты «орташатез» жылдамдық ұғымы пайдаланылады, оған белгілі 

уақыт аралыындағы орташа мән кіреді.  Желдің  30м/с орташа сағаттық 

жылдамдығында оны 2 көршілес сағатқа ауыстырғанда 9,8-ден- 32,4 м/с 

аралығында болды. 

Желдің жылдамдығының көрсеткіштеріне көрсеткіштер қатары кіреді- 

екпінділік, дауылдылық және  дауылдағы максимал жылдамдық. 

Желдің  екпінділігі - ауа ағысында едәуір жылдамдықтың тербелісі және 

ондаған секундта уақытша аралықта бағытының болуы. Екпін амплитудасы 

орташа жылдамдықты 2 есеге асыратын мәнге жетеді.  Екпінде 

жылдамдықтың өсу уақыты оның төмендеу уақытына шамамен тең болады, 

жылдамдықтың өзгеруінің максимал мәні оның амплитудасынан 2 есеге 

асады. 

Дауылдылық - желдің қысқа уақыт аралығында тез күшеюі және 

әлсіреуі, сонымен оның бағытының өзгеруімен жүреді, ұзақтығы бірнеше 

немесе ондаған  минут.  

Екпіндерде   және қатты дауылдарда    желдің жылдамдығы 50 м/с асуы 

мүмкін, ал кейбір ерекше жағдайларда 100 м/с жетуі мүмкін және одан да 

асады. Мұны жел қозғалтқышын, редуктор және электр өндіргішті өңдегенде 

және жасағанда ескерілуге тиіс. 

Желдің жылдамдығын өзгерткенде жел дөңгелектерінің максимал 

қуатыналу үшін  м/с² өлшемде қондырғының қалақтарының тиісті бұрышын 

өзгерту керек. 

Электр энергиясын жүзеге асыру үшін желдің бағыты ауа ағынының ең 

қиын көрсеткіші болып табылады. Өйткені,  жел қозғалтқышы мен жел 

энергиясын толық өндіру желді өндіру бетінің жазықтығы дәстүрлі 

пропеллерлі жел дөңгелегі - жел бағытына перпендикуляр болғанда ғана 

жүзеге асады. 

Желдің бағыты әр түрлі флюгермен өлшенеді және «жел 

раушаны»түрінде сипатталады, бақылаудың мерзімі бойынша барлық 

бақылаулар қосылады. 

Метеорологиялық бюллетенде желдің бағыты келесі дәрежеде сипатталады, 

«желдің батыс бағыты , желдің солтүстік бағыты, оңтүстік-шығыс желі, 

оңтүстік шығыс желі батысқа ауысқан» және т.б., сонымен уақыттың 8 румбы 

бойынша %-да бағыттың қайталануы тіркеледі. Жылдық  желдің раушаны   1- 

суретте көрсетілген. 

Пропеллерлі жел агрегаттары үшін желдің бағытының ауысу жиілігі, 

бағыттың өзгерту жылдамдығы, желдің бір бағытта болуының ұзақтық кез 
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жел дөңгелегінің айналу жазықтығы уақыттың әр моментінде желдің 

бағытына перпендикуляр болғандықтан аса ерекше көрсеткіштер болып 

табылады. Бұл қалақтардың тарту күшін және жел агрегатының қуатын, 

энергия өндіруін анықтайды. 

  

 

 

 

 

 

31 Сурет-Желдің  раушаны 

  

Ағынның пропеллерлі қондырғылардың жел дөңгелектерінің айналу 

жазықтығы мен кезігу бұрышы  90º -қа ауытқығанда олардың қуаты 0-ге дейін 

түседі. 

Қондырғының жел дөңгелектері сәйкес бұрышының әсері  «желге» 

өрнекке жел дөңгелектерінің қуатын анықтайтын көрсеткішті  «бағытты 

пайдалану еселеуіші» (БПЕ) - , енгізумен есепке алынуы мүмкін,  1-

ден- о-ге дейін өзгереді,  υ- жел дөңгелегінің айналу жазықтығы мен жүруші 

ауа ағыны векторының жылдамдығы, сонымен «бағытты пайдалану 

еселеуіші» z, арасындағы бұрыш, º/С  өлшеумен уақыт бойынша жел 

бағытының өзгерісін сипаттайды. 
 

кВт 
 

мұнда  F – желдің қабылдау бетінің ауданы. 

ЖЭС қондырғы үшін «желге», желдің бағытын бақылайтын тез әсер 

ететін жүйе құру жәнежел агрегаттарының құрылғылары әр түрлі 

қондырғылармен жел дөңгелектерінің желге дағдары. 

Желдің жылдамдығын өзгерткенде жел дөңгелегінің айналу жиілігі де 

өзгереді, онымен байланысты электр өндіргіштің айналғысы да өзгереді, 

нәтижесінде өзгерткіштің ЭҚК және өндіруші тоқтың жиілігінің өзгеруіне 

әкеледі.Тұрақты айналу жиілігі қондырғының барлық қалақтарының 

бұрышын реттеумен жүзеге асады. Жел дөңгелегі шеңбері шегінде 

жылдамдықты өзгерткенде қалақтардың  қиын профилденуі ескеріледі, 

оларды жеке бөлшектерге бөлу және әр бөлшекті жеке басқару керек. Мұның 
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барлығы жел агрегатының құрылысын қиындатады және тек күшті 

қондырғыларда ғана қолданылады. 

Ауа, әсіресе жел, су буын бұлт түрінде ауа райына байланысты, су 

тамшыларын, боран және күннің бөлшектерін, тұздар және топырақ - тұзды 

және құмды дауылды құрайды. 

Осы қоспалардың болуы, ауа ағысының жалпы көрінісін және желдің 

жылдамдық сипатын өзгертпейді, бірақ оның энергетикалық көрсеткіштеріне 

әсерін тигізеді. 

 Айнымалы газдар – су буы, көміртек оксиді, озон және басқа да газдар 

Қалыпты жағдайда ауаның тығыздығы 1,2928 кг/м
3
, ауа райының өзгеруіне 

байланысты өзгеруі мүмкін. Ауада атмосфералық қысымда болатын су 

буының максимал мөлшері температурадан тәуелді : температура жоғары 

болған сайын, су буының құрамында көп болғанда қанығу болады. Бұл 1-ші 

кестеде көрсетілген мәліметтер арқылы көрінеді. 

Атмосфералық қысымдағы ауада болатын су буының максималды саны 

температураға байланысты: температура жоғарылаған сайын, су буының G 

құрамы көбейіп қанығады. Ол 1 кестеде көрсетілген берілгендерде көрінеді. 

 1 К е с т е  

Т,С -20 -10 0 10 20 30 

G, г/м
3
 1,1 2,4 4,7 9,4 17,3 30,4 

Осымен байланысты механикалық энергияның айналуын тек көтеретін 

күшке емес және де желдің динамикалық арынына сәйкес жылдамдықпен 

және тығыздықпен  қабылдайтын және пайдалы түрлендіретін жел 

агрегаттарын құру керек. 

Бұл, қабылдау қабілеті және кез келген күштегі  және бағыттағы жел 

энергиясын электр энергиясына нәтижелі айналдыратын тік белді айналу 

агрегаттарын құрудың маңыздылығын айқындады. 

Жел энергиясын нәтижелі және үнемді пайдалануды үйрену керек. 
 

5.3 Жел энергетикасы, күйі және беталысының дамуы 

  Жердің жел энергетикалық қорлары сарқылмайтын қорларға жатады 

және ғаламдық сипат алады. Жел энергетикасы өндірілмейді. Олар үлкен және 

аз дәрежеде әр түрлі теңдіктерде көрінеді. Қатты дауылдар, ондағы жел 

жылдамдығы  45 – 60 м/с-қа дейін жетеді, онымен бірге жауын- шашынмен 

және үлкен аумақтардың сумен басуы, климаттық өзгеруін анықтайды және 

атмосфера құрамындағы көмірсутек жанармайының жану өнімінің шықтану 

бөлігінің артуына және су буының жер бетіне ауа ағынымен тасымалдануына 

әкеледі.  

 Жер климатын сақтаудағы ең басты мәселесі жел энергетикасына оның 

әр киловат сағ.  320 – 350г жатады.  

Электр энергияны өндіру үшін жел ХХ ғасырдың 10 – 20 жылдарынан 

бастап қолданылады,  ХХ1 ғасырда жел энергетикасыүлкен жетістіктерге 
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жетіп және жоғары қарқынмен дамып жатыр. Жел энергетикасы жердің 

сарқылмайтын энергетикалық   қорының біркелкі дамыған коммерциялық 

түрі. Қазіргі уақытта әлемдегі жел электростанцияларының қуаты 80 000 МВт 

немесе  1,8% әлемдегі өндіргіш қуаты.Жыл сайын ЖЭС қуаты 20-30%-ке 

үлкейіп отырады. Жел электростанциясының дамуына қызығушылық келесі 

себептермен түсіндіріледі: 

- бағасы жоқ сарқылмайтын энергиялық қор ; 

- электр энергияны өндіру кезінде зиянды заттар мен булы газдардың 

болмауы; 

 - өндірілген электр энергияның бәсекелестік бағасы;   

- жел энергетикасының құрылғыларының дамыған жел нарығы; 

- ЖЭС-ң қысқа уақытта салынуы мен ЖЭС-ң талап етілген жүктемеге 

қуаты; 

- алыс аудандардағы тұтынушыларды жекешелендірілген 

электрэнергиясымен қамтамасыз ету мүмкіндігі. 

 Бүгінде әлем мемлекеттерінің 70-тен астамында электр энергетика 

құрылымында ЖЭС бар. Германия, Испания, АҚШ, Үндістан және Дания 

орнатылған қуаттағы ЖЭС бойынша жетекшілер болып табылады. Италия, 

Англия, Қытай, Япония, Португалия, Испания және басқа да елдердегі ЖЭС 

қуатының әрқайсысы  қуатының  1000 МВт –тан асады.  

 2013 жылға қарай әлемдегі орнатылған ЖЭС қуаты 150 000 МВт-қа 

жетеді.   

 Жекеленген және ұжымдық энергия тұтынушылар үшін жел 

энергетикасы жақсы дамуда.АҚШ-та кіші қуатты 100 Вт-тан ондаған кВт-қа 

дейінгі жел қондырғыларының сатылу көлемі жылына17 МВт-қа жетеді. 

Кейбір елдерде, мысалы   Германия, жалпы жүйеге кішігірім жел 

қондырғыларынан электрэнергиясын сату мүмкіндігі бар, осылайша  пайда 

табуға болады. 

Жел энергетикасы тек энергия көзі болып қана қаралмайды.Ол 

әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз етеді, энергетикалық 

қауіпсіздікті қолдайды және экономиканың отынның құнына тәуелділігін 

төмендетеді, сонымен қатар жұмыс орындарын жасайды және булы газдардың 

қалдықтарының  азаюына мүмкіндік жасайды. 

Қазақстан Республикасындағы  жел энергиясының ойдағыдай дамуына 

мемлекет тарапынан саяси, заңды және ұйымдастырушылық қолдау жасалуда. 

Осыны қамтамасыз ету үшін  Қазақстандағы жел энергиясын дамыту үшін 

Ұлттық Бағдарлама Концепциясы жасалды. 

Ұлттық Бағдарламаны құрастырудың негізі: 

-  «Жел энергетикасын дамыту туралы» Үкіметтің 2003 жылдың 25 

тамызындағы  № 857  Қаулысы; 

 - «Қазақстандағы жел энергиясын дамыту нарығы» Қазақстан 

Республикасы мен БҰҰ-ның дамыту бағдарламасымен біріккен 2004ж. қол 

қойылған жобалық құжат. 
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Ұлттық бағдарламаның негізгі мақсаты - қоршаған ортаны және 

жаңғыртылмайтын органикалық отын қорларын қорғау негізінде тұрақты 

саяси және экономикалық дамуды қамтамасыз ету үшін электр энергия 

өндірісінде Қазақстанның барынша мүмкіндігін пайдалану және де БҰҰ-ның 

климатты игерту Концепциясы бойынша ҚР халықаралық міндеттерін 

орындау, ҚР «Энергияны үнемдеу туралы», «Энергетика жайында» заңдары, 

2030 жылға дейінгі электрэнергияны дамыту туралы мемлекеттік бағдарлама, 

2010 жылға дейінгі ҚР электр энергетикалық жүйесін бірыңғай дамыту, 2015 

жылға дейін Индустриалды- иновациялық дамыту стратегиясы болып 

табылады.  

 Қазақстандағы жел энергетикасын дамытудың болашағы ҚР аумағының 

20% желдің орташа жылдық  жылдамдығы  6м/с және одан да 

жоғарылығымен  анықталады, сондықтан оны қолдану жақсы нәтиже береді. 

Инвестициялық шығындарды қосқанда және электр энергияның жекеленген 

нарығындағы құнымен салыстырғанда ЖЭС электрэнергиясының құны  4-6 

т/кВт.сағ болады.      

Жоғарыда айтылған Қазақстандағы жел энергиясын дамытудың негізгі 

себептері болып табылады: а) электрэнергиясының тапшылығын төмендету 

және энергетикалық тәуелсіздікті қолдау;   б) жекешелендіру, жергілікті 

энергия көздерін пайдалану арқылы электрмен  жабдықтаудың үнемділігін 

және сенімділігін жақсарту; в) органикалық отын қорларын сақтау және 

экономикның қайрат сыйымдылығын төмендету; г ) экологияны жақсарту 

және булы газдардың қалдықтарын азайту; д) энергетикада жаңа жоғары 

технологиялық саланы, жұмыс орындарын құру және халықтың саяси әл- 

ауқатын жақсару.   

Қазақстан Республикасының жел энергетикалық қорларын бағалау 

 Қазақстандағы жел энергиясының мүмкіндігі қазіргі электр энергияны 

тұтынудың бірнеше есеге асырады. Бірнеше бағалаудың нәтижесінде ол 

жылына 1820 млрд. кВтсағ. Құрайды және төмендегі  2-суретте 

көрсетілгендей елдің аймақтарында ауқымды таралған. 

  

 
 

32Сурет – Қазақстанның жел белсенділігінің мүмкіндігі 
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Ірі ЖЭС  құрылысының мүмкіндігін негіздегенде кез-келген аймақта 

жоғарыда көрсетілген картадағы метео мәліметтері қолданылады. 

Солардың  көмегімен  нақты орында жылдық электр энергияны өндірудің 

мүмкіндігі бағаланады, сонымен қатар желдік ағындардың бөлшектік 

орындарының зерттелуі анықталады. 

Халықаралық үлгіқалып бойынша желдің энергетикалық 

мүмкіндігін  қажетті құралдар- желдің жылдамдығын өлшеу үшін анемометр, 

бағытын білу үшін флюгерлер, термометрлер және желдің ылғалдылығын 

өлшейтін құралдар- қондырылған биіктігі 30-45 метр матч көмегімен алады. 

Осындай өлшеулер Жоңғар қақпаларында және Шелек шоғында жасалады, 

онда желдің орташа жылдық жылдамдығы  7,5м/с және 5,8 м/с шамасында 

энергетикалық мүмкіндігі 525Вт/м2 және 240 Вт/м2. Ол жерлерде жел 

агрегатының 1киловатт қондырылған қуатымен өндірілген меншікті  электр 

энергия 4400 кВт.сағ/кВт. 3200кВт.сағ/кВт  құрайды. Қазіргі кезде 

Қазақстанның әр түрлі жерлерінде 8 метеомачт пайдаланылуда. Жел 

энергетикасының дамытудың болашағын көрсету және ірі ЖЭС құрылысы 

үшін әр түрлі аймақтарда 25 болашағы бар аудандар дайындалды. Олар 

негізінде метеостанциялардың мәлімдемелеріндегі желдің орташа жылдық 

жылдамдығы анықталды, сонымен қатар келесі себептер есепке алынды: 

 - ЖЭС қуатты беру үшін электр берілісі желісінің және қосалқы 

станцияның жақындығы; 

- жаңа энергия көздерінен жергілікті электр қабылдағыштардың 

(тұтынушылардың) болуы ; 

- үлкен қуатты -700 ÷2500 кВт агрегаттарды орналастыру үшін бедердің 

ыңғайлылығы; 

- көлік қатынасының болуы.  

 2 К е с т е  – ЖЭС құрылысы үшін болашағы бар аудандардың тізімі 
Ауданның 

атауы 

  

Облыс Метео 

мәліметтер 

бойынша 

желдің 

орташа 

жылдық 

жылдамдығы, 

м/с 

Әлемдік 

атлас 

бойынша 50 

м биіктікте 

желдің 

орташа 

жылдамды-

ғы 

ЖЭС 

ұсынылатын 

қуаты, МВт 

Күтілетін электр 

энергияның 

өндірілуі, 

1000кВтсағ/  

кВт қуат 

  

Солтүстік аймақ   

1 Жарма ШҚО 5,6 6 40,0 2,0 

2 Ерейментау Ақмола 5,4 7,7 35,0 (20) 3,3 

3 Селет Ақмола 5,9 5,8 40,0 (20) 1,7 

4 Степногор Ақмола 5,2 7 анықталмаған 2,8 

5 Балқаш Қарағанды 4,4 5,9 10,0 1,8 

6 Егіндібұлақ Қарағанды   7,7 анықталмаған 3,2 

7 Қарқаралы Қарағанды 4,3 7,7 анықталмаған 3,2 

8 Ұлытау Қарағанды   8,3 анықталмаған 3,6 
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9 Арқалық Қостанай 5,7 6,2 10,0 2,1 

Батыс аймақ   

1 Сақрыл ЗКО 5,2 6 10,0 2,0 

2 Атырау Атырау 4,4 7,3 40,0 2,9 

3Атырау 

Қаработан 

Атырау   7,7 анықталмаған 3,2 

4 Аққыстау Атырау 5,5 6 50,0 (20) 2,0 

2 Кестенің жалғасы 

5 Індер Атырау 5,4 6 20,0 2,0 

6 Прорва Атырау 6,2 7 40,0 (20) 2,8 

7Ақтау порты Маңғыстау 6,0 8,2 40 (20) 3,6 

8 Сай-Үтес Маңғыстау   7,8 анықталмаған 3,7 

Оңтүстік аймақ   

1 Қордай Жамбыл 5,1 6,2 20,0 (10) 2,1 

2 Арал Қызылорда 4,9 5,2 10,0 1,1 

3 Қармақшы Қызылорда 5,5 5,2 20,0 (5) 1,1 

4 Шаян ОҚО 5,0 5,8 40,0 (20) 1,7 

5 Састөбе ОҚО   8,5 анықталмаған 3,9 

6 Жоңғар 

қақпалары  

Алматы   9,7 50 3,9 

7 Шелек 

шоғырлары 

Алматы    7,7 100 2,9 

 Ескертпе-жақшада ЖЭС құрылысының бірінші сатысындағы 

қуаткөрсетілген.  
 

5.4Жел энергетикалық қондырғысы және желэлектростанциясы 

 

Жел қозғалтқыштары желді бәсеңдетіп энергияны алады. Олар желге 

кедергі келтіріп, жел желкенді қайықты желкенінің бағытына әсер ететін 

ағынның күші сияқты күшпен әсер етеді. Айналу осі көлденең болып келетін 

желдөңгелектерінің қалақшалары жел бағытымен қозғала алмайды, осыдан 

қарапайым формалы қалақшалары көп желкенді дөңгелектерде қолданылатын 

арынның күшінен пайда ала алмайды. Үшбұрышты формалы қалақшалардың 

саны аз  болғандағы арын дөңгелектердің айналуын жеңілдету үшін 

қалақшалардың негіздемесінде ғана қолданылады. Жел қозғалысының 2, 3, 4 

қалақшаларының негізгі энергиясы ұшақтың қанатын көтеретін күш сияқты 

ауырлықты тудыратын қанат сияқты жел қалақшаларды үшкірлеген кезде 

пайда болады.  

Көтерме күш Y – денені газды ортамен симметриялы емес үшкірлеудің 

негізінде және ортаның қысымына, қозғалыстың жылдамдығының 

квадратына, дененің ортаға байланысты немесе ортаның денеге байланысты, 

дене ауданының шамасына және көтерме күшінің өлшемсіз еселеуішіне тура 

пропорционал. 

. 
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Мұнда   - қалақшаның соғылатын бетінің ауданы м
2
;  

 – көтерме күшінің өлшемсіз коэффициенті. 

Жуковскийдің қанат теориясымен байланысты көтерме күшінің 

өлшемсіз коэффициенті дене формасына, яғни қанаттың кескініне, оның 

қозғалатын ортаға қатысты кеңістікте орналасуына, қанат пен ауа ағынының 

арасындағы бұрышына, ортаның қасиетіне тәуелді. Қанат тәрізді жұқа кескін 

үшін көтерме күш өзінің максималды мәніне жеткен кездегі шебін бұрышы  х 

5 ÷ 15º аралығында жатады. Шебін бұрышының азаюы көтерме күшінің күрт 

төмендеуіне, ал көбеюі қанаттың кез-келген кедергісінің күшінің өсуіне 

әкеледі.    

  

                           

33Сурет – Осі көлденең орналасқан электро энергетикалық қондырғы  

 

 

 
 

34-сурет. Көп тараған тік ості жел қондырғылары 
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 Неғұрлым қалақша ұзын немесе оның ауданы үлкен болған сайын, 

соғұрлым көбірек жел және энергия өндіріледі. Дәл солай, неғұрлым жел 

жылдамдығы жоғары болса, соғұрлым жел бағытына перпиндикуляр 

орналасқан желдөңгелек қалақшаларына көп мөлшерде энергия көзі беріледі. 

Көбінесе аз қалақшалы жел қондырғыларында «Көтерме күш», ал көп 

қалақшалыларда –арын күші  қолданылады.  

. 

Мұнда   – кез-келген кедергі коэффициенті немесе арынды 

түрлендірудің өлшемсіз коэффициенті. 

Көтерме күш  және кез-келген кедергі күші  көтерме күш 

коэффициентіне және  кез-келген кедергі күші коэффициентіне тәуелді. 

Олар өздігінен қалақшада келтірілген кескінге және шебін бұрышына тәуелді 

( 4 суретте көрсетілген) 

Хорда сызығы кескіннің көлденең қимасындағы басы мен артқы шек 

нүктені  қосатын ең ұзын сызық. 

 
35 Сурет– Қанат тәрізді қалақша кескінінің жұмыс режимі 

Шебін бұрышы α – бұл қалақша хордасы мен шапқыншы вектор 

арасындағы бұрыш. 

Жел энергиясының пайдалану еселеуішіне (ЖЭПЕ) әсер ететін себептер. 

  

 
36 Сурет 

 

1 себеп – ауа ағыны желдеуішті орайды. Алынатын максималды ЖЭПЕ 

жел ағынының қуатынан 0,593 тең. Осындай қуатты алу үшін ағынды 

бастапқы жылдамдығынан 1/3 бөлігіне дейін тоқтату керек. 

2 себеп – ауаның айналуына кететін қуат шығыны. Бұл шығын түрі жәй 

жүрісті желдеуіштерде көбірек болады. 
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3 себеп – қалақшалары аз желдеуіштерде, жел қалақшалардың жанынан 

өтуді қалайды. 

4 себеп – қалақшалардың аэродинамикалық сапасына байланысты 

қозғаушы қоршаған күштің құлауы. Бұл жылдам жүрісті пропеллер үшін 

қатты әсер етеді, мұнда, көтерме күш қалақшаның қозғалу 

бағытынан  көбірек  ауытқиды. 

Егер қалақшалар аз және олар қатты жүктелген болса, жел 

қалақшалардың жанынан өтіп, желдеуіш үшін жоғалады. 

Жел энергетикасында негізгі көрсеткіштердің бірі жел 

қондырғыларының орнықты қуаты болып табылады: ол 80-ші жылдары 100-

200 кВт құрайды, ал 80-ші жылдардың соңы 90-шы жылдардың басында 

өндіруші станция қондырғыларының қуаты 300-350 кВтдейін көтерілді. 

Қазіргі кезде көпқондырғылы жел станциялар қуаты 600-ден 4500 кВт дейінгі 

қондырғылармен жинақталады. 

Жел қондырғыларының қуаты үлкейген сайын, оның биіктігі мен жел 

дөңгелек диаметріде үлкейеді. Суреттен көріп отырғанымыздай, мұнараның 

биіктігі 5-10 метрден кем болмауы керек, себебі осы биіктіктен бастап 

станцияның жұмыс істеуі үшін қажет жел мөлшері болады. 

Суретке қарасақ, жел энергетикалық қондырғысының ( ЖЭҚ) қуаты 

өскен сайын оның ротор айналымының жиілігі төмендейді. 

ЖЭҚ номиналды қуатына қарай аз, орта, жоғары қуатты қондырғылар 

болып бөлінеді.  

Аз қуатты қондырғылар көбінесе жеке тұтынушыларға арнап электр 

энергиясын өндіру кезінде қолданылады. Графиктен көріп отырғандай, аз 

қуатты ЖЭҚ ротор айналымының жоғары жиілігін, яғни минутына 800-200 

айналым екенін және мұнара биіктігі 5-15 метр аралығында екенін көреміз. 

Орта қуатты ЖЭҚ роторының айналым жиілігі минутына 170-50 

айналым және мұнара биіктігі 17-30 метр аралығында екенін көреміз. 

Ірі өндіріс орнында электр энергияны өндіру үшін жоғары қуатты 600-

4500 кВт қондырғылар қолданылады. Олардың ротор айналымының жиілігі 

минутына 50-15 айналым және мұнара биіктігі 30-80 метр. 

Көп елдерде аз қуатты ЖЭҚ дербесм нысананы қамту үшін 

шығарылады. Олардан өндірілген энергия мөлшері тіркелмейді, сондықтан да 

олардың генераторларының орнатылған қуатының нақты пайдалану 

коэффициенті белгісіз, сонымен қатар ауа ағынының энергиясы да 

анықталмаған. Барлық келтірілген ЖЭС ортақ көрсеткіші дөңгелекті желге 

қоятын және желдің жылдамдығы 12-15 м/с асқан кезде жел дөңгелегін істеп 

шығаратын аэродинамикалық рульдің болуы. 
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37Сурет: а) жел қондырғы қуатының мұнара биіктігіне тәуелділігі;       

 б) жел қондырғы қуатының ротор айналымының жиілігіне тәуелділігі  
 

Үзіліссіз ауысатын жел бағытына перпиндикуляр жел дөңгелектерін қою 

үшін қолданылатын аэродинамикалық рульдің пішіні, конструкциясы және 

орналасу орны ЖЭС ең қиын деген элементтері болып табылады. 

Жергілікті электр желілері және мықты энергетикалық жүйелерге электр 

энергияны өндіру үшін генератордың орнатылған қуаты 100-4500 кВт жел 

электр қондырғылары дайындалады. 

Жоғары қуатты жел турбиналарын желге қою шарасы әдейіленген 

электрлік және гидравликалық жетекпен қамтылған механизмдермен іске 

асырылады. Эксплуатациялық параметрлерін бір қалыпты ұстау үшін, желдің 

бағытын және ауа ағынының жылдамдығын ескере отыра жел дөңгелектері 

мен бөлек қалақшаларды бақылап отыратын жіңішке компьютерлік жүйелер 

қолданылады. 

ЖЭС пропеллерінің орналасуына желді тек қана бір бағыттан 

қабылдайтын мұхит, теңіз жағалаулары жағымды жер болып табылады. 

Мұндай жағдайларда желдің бағыты қатты ауытқымайды, кейбір жағдайларда 

±35÷45 º аралығында болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда көпқондырғылы 

жел станциясы, яғни «Желпарктері» орнатылады, мұнда ЖЭС –нда 

орнатылған қондырғының орнықты қуатының пайдалану 

коэффициенті  (ОҚПК) 16-20  % дейін жетеді. 

Бірақ жел кескіні екі векторлы немесе конвекторлы жел гүл шоғыры 

тәріздес болған жағдайда, континенталды райондар үшін ОҚҚК және ЖЭС 

өнімділігі екі есеге дейін төмендейді. Жел қондырғыларын таза күйінде 

құрастырған кезде арын күші қолданылмайды. Оның көмегі аз қуатты көп 

қалақшалы жел қозғалтқышты қанаттың көтерілу күшімен қиыстыру кезінде 

әсерін тигізеді. Ол да көтерме күш сияқты қалақшаның жел жылдамдық 

векторына байланысты орнатылуына тәуелді және шебін бұрышы α=45˚ кезде 

өз максималына жетеді.  

Алдында көрсетілгендей жел екі басты көрсеткіштен тұрады: 

жылдамдық және бағыт. Ол бір уақытта динамикалық арын және көтерме күш 

тудыра алады. Жел энергетикасының экономикалық көрсеткіштерін 
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жоғарлату үшін, жел энергиясы жылдамдық пен бағыттың өзгерісіне қарамай 

толығымен қолдану керек. Мұндай қасиеттер бағыттайтын аппараты бар 

вертикалды-осьті және жер дөңгелектерінің осьайналымы вертикалды 

орналасқан, яғни Дарья турбинасы сияқты қондырғыларға тән (7 сурет). 

           

 
  

а)                                                                    б) 

 

38 Сурет - Вертикалды-ості жел турбинасы: а) турбинаның  жалпы түрі;  б) 

турбинаның горизантальды беттегі қимасы 
 

Вертикалды-осьті жел турбинасы сырттағы жылжымайтын бөлік-

статордан және ішінде орналасқан айналатын ротордан, турбинаның активті, 

реактивті сатыларын туындататын қалақшалардан тұрады. Бағыттаушы 

аппарат есептеу нәтижесінен алынатын белгілі бір пластина санынан тұрады. 

Турбина роторы дөңгелек бойында бірқалыпты орналасқан белгілі бір сүйір-

доғал қалақшалар санынан тұрады. 

         Қалақша кескінінің үшкірлеу кезінде әртүрлі қысымдар пайда болады: 

доғал бетінде босалу, яғни көтерме күш пайда болады, ал сүйір бетінде артық 

қысым-арын болады. Бір уақытта әсер ететін бұл күштер қалақшалардың орын 

ауыстыруына және ротордың айналуына әкеледі. Ротордың қалақша аралық 

кеңістігіндегі кеңітке пішіні және бағыттаушы құрылғы пластина аралық 

кеңістік турбина ішінде қолданылған ауаны жою үшін және энергияның 

қолдану коэффициенті (еселеуіш) жоғарылауына септігін тигізеді. Тиімді әдісі 

бойынша жұмыс дөңгелегінің тиімді қалақша саны анықталады.  

Бағыттаушы құрылғы 12 пластинадан, мысалы роторы 18 қалақшадан 

тұрады (б). Ротордың геометриялық параметрлері Р1- сыртқы және Р2- ішкі 

ротор диаметрлері олар мынадай қатынаста Р1/Р2=1,2÷1,45. Ротордағы жел 

ағынын күшейту үшін  және қондырғының динамикалық сипаттамаларына 

әсер ететін ВОВТ-ң конструктивті жағынан қажетті элемент -  бағыттаушы 

құрылғы болып табылады. 
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Бағыттаушы аппарат ауа ағынын бір ортаға жинақтап, ротор 

қалақшаларына қарай бағыттайды, сонымен қатар атқылау энергиясын 

қолдануды қамтамасыз етеді. Бір уақытта ротордың айналу жиілігі мен 

турбинамен өндірілетін қуат 1,5-1,6 есе өседі.  

Ротор биіктігі жел турбинасының қуатты анықтайтын параметрі болып 

табылады. Яғни турбинаның қуатын күшейту үшін диаметрден  басқа 

биіктігін де үлкейту қажет. Турбина биіктігі  ауырлық әсері мен центрге 

тартқыш күш туындаған қалақшалардың тұрақтылығы және беріктілігімен 

шектеледі. Сондықтан мұнда турбина бөлек статор-ротор модулінің 

қағидасымен жасалады, ал ротор беріктілігін жоғарлату үшін оның ішіне 

0,5÷1,6 қашықтықта арақашықтық дискілер орнатылады. 

Көпмодульді жел құрылғысының биіктігі бір-бірінің үстіне орналасқан 

модульдердің жалпы биіктігіне тең.  

ВОВТ қуаты екі бағытта қалыптасады: турбина диаметрінің  өзгеруі, 

биіктік және модульдер саны. 

Вертикалды-осьті турбиналы желстанциялар пропеллері 

желстанциясына қарағанда біршама жетістіктерше ие:  

- ротор қалақшасының кескінінде қалыптасатын жел арынымен көтерме 

күшті қолданады; 

- өндірілетін қуат жел бағытына байланысты емес; 

- шапқыншы және дауылды жел кезінде де жұмыс істейді; 

- ашық ротормен салыстырғанда ротордың меншікті қуатын 2-2,5 есе 

үлкейтетін бағыттаушы құрылғыдан тұрады; 

- генератордың төменгі бөлігінде орналасқан монтаж және техникалық 

зерттеу кезінде өте ыңғайлы; 

- ЖЭС-тің жұмыс тәртібін бұзбай, жел генераторы мен турбинаның қуатын 

өзгеру мүмкіндігі бар. 

Электрлік генераторлар ЖЭС құрамына кіретін вертикалды-осьті 

турбиналар ротор айналу жиілігінің кең ауқымды өзге,руіне сәйкес тұрақты 

кернеу шығарады және жел жылдамдығына байланысты қуат өндіріледді. 

АЭжБИ жасап шығарылған желэлектр станция жүктемесін және генераторын 

автотоматты басқару ЖЭС орнықты қуатының  қолдану коэффициентінің 

жоғары мәнін алуға мүмкіншілік береді. 

Атқылау және жинақтау энергиясын әрі қарай қолдану үшін 

аккумуляциялық батареялардың жаңа түрлерімен қамтамасыз етілуде, оның 

энергия қабылдау жылдамдығы секундына 0,5% сыйымдылық. 

 

5.5  Күн энергиясы. Күн электр қуаты 

Күн жүйесі– күннен, жұлдызды айналатын тоғыз планетадан тұрады. Күн 

жүйесінің планеталары өз кезегінде алып планеталарға, үлкен планеталарға, 

планеталардың серігіне және шағын денелерге бөлінеді. Сондай-ақ, күн 

жүйесіне түрлі мерзімділікпен кометалар жақындап тұрады. 
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Күн жүйесінде қазір 8 планета бар. Бұндай шешімді 2006 жылдың 24 

тамызында Прагада өткен Халықаралық астрономиялық кеңестің 26-шы 

Ассамблееясында қабылданған.Күн қатты қызған газ тәрізді заттан тұратын, 

Жерден 1.5∙10
8
 км. қашықтағы космостық дене болып табылады.  

 

 

 
 

Сурет39Күн жүйесі – оның құрамы 
 

Күннің орталық аймағында сутегінің тығыздығы 100 г/м
3
, ал ыстықтығы 

Т=13 10
6
 К одан бөлінетін энергия ядролық синтездің әсерінен жүреді: төрт 

протон сутегінің, гелий ядросында түрленуінен 4 Не2 – екі позитрон, екі 

нейтринодан тұрады. 

 
 

 
 

40-сурет. Күннің ішкі құрылысының сұлбасы 

 

Бұл ортаның шегінде ыстық 5000 К дейін түседі, ал тығыздығы 10
-5

 кг/м
3
-ке 

тең. Ағындық ортаның жоғары қабаты фотосфера деп аталады. 

Тығыздығының төмендігіне қарамастан фотосфераның шекарасы айқын 
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байқалады. Бұл орта түссіз, себебі оның құрамындағы газдар қатты иондалған 

және үздіксіздік спектр сәулелерді шығаруға, жұтуға қабілетті 

Фотосфера аймағы күн сәулесінің қайнар көзі болып табылады. 

Фотосфераның шегі атмосфераға қарағанда түссіз сияқты, оны күн тұтылу 

кезінде тексеруге немесе күннің көзі бұлтқа жасырынғанда арнаулы құралмен 

байқауға болады. Фотосфераның үстінде қалыңдығы бірнеше жүз километр 

болатын аймақты айналымдық қабат деп аталатын суық газдардан тұратын 

қабат аймағы алып жатыр. Одан жоғары қалыңдағы – 10000 км болатын 

аймақта хромосфера деп аталатын қабаты орналасқан. Бұл ыстықтығы жоғары 

газ тәрізді қабат, фотосферамен салыстырғанда тығыздығы төмен. Оның 

жоғарғы бетінде тығыздығы жоғары, ыстықтығы 10
6 

К болатын тәжі қабаты 

алып тұрады.  

Табиғи ресурстарды аз қолдануда, қоршаған ортаның деградациялық 

азаюында күн энергиясына елеулі үлес қосу керек. 

Қазақстан Республикасында күннің нұр шашу ұзақтығы 1280-2300 кВт 

с/м2 аралығында бір жыл ішінде барлық 8760(8736) сағаттан 2000-нан 3000 

дейінгі сағатты құрайды. 

Қазақстан территориясындағы бір жыл ішіндегі суммарлық күн 

энергиясының потенциалы  340 млрд.тонна меншікті отынды құрайды.  

Сәулелі энергия көзі-Күн-радиусы 696 мың км тесілген плазмалық шар. 

23 дәрежелі күннің жарқырауы 3,86х10 кВт, беттің тиімді 

температурасы 6000 К жуық, химиялық құрамы: сутегі-90% жуық, гелий – 

10%, басқа элементтер –0,1% кем. 

Күн энергиясының көзі – температурасы 15 млн. К құрайтын күннің 

ортаңғы ауданында сутегінің гелииге ядролық айналуы. Энергия күн 

қойнауынан оның бетіне сәулелену арқылы, содан кейін сыртқы қабатында 

конвекция арқылы тасымалданады. Күн бетінде болатын плазмалық процестер 

қарқындылығы 11 жыл сайын өзгеріп тұрады. Күннен 149млн. км 

арақашықтықта орналасқан Жер бетіне күн энергиясының сәуле 

ағыны  қуаты  2 10
17 

Вт шамасында келіп түседі.  

Күн сәулесінің спектрі гамма сәулелерінен метрлік радиотолқындарға 

дейінгі диапазонды қамтиды. Күн спектрі көрінетін ауданда температурасы 

6000 К абсолютті қара дененің сәулеленуіне жуық болып келеді және 

энергетикалық максимумы 430-500 нм. Толқын ұзындығы 400 ден 700 нм 

аралығындағы сәулелену «Жарық» мағынасын білдіреді, грекше-Фотос. Бұл 

диапазон аралығына ұзынтолқынды инфрақызыл сәулелену және 

қысқатолқынды ультракүлгін сәулелену кіреді. Атмосфералық массаның 

сәулеленуді жұту ,яғни су парларымен-бұлттармен (инфрақызыл сәулелену), 

озонмен (ультракүлгін сәулелену), шаң бөлшектерімен, күлмен, түтін және 

аэрозольмен, негізінде күннің жарығы атмосфера арқылы өткенде босаңсиды. 

Бұл сәуле жұтулардың барлығы –атмосфераның оптикалық тығыздығы мәнін 

береді. Атмосфераның жоғарғы шекарасында және ғарыш кеңістігінде 

сәулелену мынаған тең   = 1360 Вт\м².  



 
 

64 
 

Оптикалық жиілік диапазонында электромагниттік сәулеленудің 

кванттық сипаттамасы және жарықтың табиғи екеулік-толқындық және 

корпускулярлық сипаттамалары байқалады. Электромагниттік сәулелену 

кванты – ФОТОН - элементарлық бөлшек. Ол электрлік зарядқа да, магниттік 

моменттке де ие емес. 

Фотон барлық элементарлық бөлшектермен электромагниттік қатынас 

арқылы байланысады, сонымен қатар сәулелену, жұту, энергияны серпінді 

тарату процестерін тудырады. Кейбір жартылай өткізгіштерде фотон 

ағынының әсерінен ішкі фотоэффект пайда болады, соның әсерінен 

элементтер бетінде потенциал айырымын құрайтын, заряд 

тасығыштар  бекітулі күйден бос күйге және P-N өткізгіштер бетінен өтеді. 

«Фотон-электрон» және «электрон-фотон» ауысымын іске асыру 

мүмкіншілігін тудыру үшін фотон электромагниттік арақатынастарға 

қатысады. Фоторезисторлардың, фотодиодтардың, фотоэлементтердің 

жұмысы мен фотоөткізгіштігі, осы құбылысқа, яғни жарық энергиясын электр 

энергиясына түрлендіруге негізделген.  

 Ұзынтолқынды инфрақызыл сәулелену фототок туғызбайды, тек ғана 

жартылай өткізгішті жылытады. 

Вентильді фотоэффект және фотоэлектрлік эффект - бұл оптикалық 

диапазон аралығындағы сәулелену квантының жұтылуы екітүрлі жартылай 

өткізгіш контактілерінен немесе жартылай өткізгіш және металл 

контактілерінен тұратын жүйеде ЭҚК пайда болуы.     

Фотоэлектрлік эффект  пен күн батареялары энергетиканың жаңа 

саласы– «фотовольтаника» - кун сәулесін электр энергиясын өндіру үшін 

қолданылады.  

Күндік фотоэлемент (8 сурет) пластиналы жартылай өткізгіш материалы 

мысалы, электродтардың арасында орналасқан  P- және N- типті аудандарды 

құрайтын қосындылардан тұратын кремнииден дайындалады.  

Төменгі электрод – пластина, ал жоғарғы электрод - өткізгіштерді өзіне 

дәнекерлеу үшін жасалған жіңішке сеткалар. Күндік элемент ретінде аморфты 

немесе кристаллды кремнийді қолданған кезде коллекторлық материал 

ретінде қалайы және индий алынады.  Пластиналары құрастырылғаннан кейін 

өлшемдеріне байланысты алынған ұяшық бетіне түсетін сәулеленуге 

пропорционалды өндірілетін кернеу және ток мәндерімен сипатталады.   

Жартылай өткізгіште фотонның жұтылу кезінде біруақытта электрондар 

мен кемтіктер босатылады, «электрон – кемтік» парларын құрады. 

Электрондар толтырылған аймақтан өткізгіш электрондар бола тұра,  бос 

аймаққа өтеді, ал кемтіктер толтырылғын аймақта қала береді және 

электрөткізгіштікке қатыса алады. P-N өткізгішке жақындаған кезде 

контактылы электр өрісінің әсерінен  екі жарты бөлінеді: электрондар 

электронды жартылай өткізгішке, кемтіктер кемтікті жартылай өткізгіштерге 

өтеді. Нәтижесінде бірлік уақыт аралығында жабық бөлік арқылы  және 

қарама-қарсы бағытта өтетін тасушылар санымен зарядтың таратушы санын 

салыстырғанда  динамикалық тепе-теңдік пайда болады. Осы кезде жоғарғы 
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және төменгі электродтар арасында фотоэлектрлік қозғаушы күш тудыратын 

потенциалдар айырымы пайда болады. 

 

41Сурет – Фотоэлектрлік түрлендіргіштің жұмыс істеу қағидасы 

 Фотоэлектрлік қуат туындайтын жүйе тудыратын элементтерге кремний, 

германий, селен, Tl2S, Ag2S, CdS, CdTe,GaAs,Al,AlSb жатады. 

Электроэнергияның күн көздерін жасау үшін көбінесе энергияны 

түрлендіруде КПД жоғары кремнийден жасалған фотоэлементтер 

қолданылады.  Кремнийдің электр өткізгіштігі қоспа түріне және сыртқы 

электромагниттік әсерге тәуелді. Фотоэлементтерді дайындау үшін өте таза 

кремний «күндік сапа», түрлі кристаллды құрамынан тұратын - жиілігі 

99,9999% күндік элементтер дайындалатын 

монокристаллдыдан  микрокристаллды  фракциялардан тұрады.Күн элементі, 

жарық әсерінен P-N  өткізгіші болатын пленкалы құрылысты болып келеді. 

Осындай сүлбе бойынша көпқабатты күн ұяшығы жасалады.Параллель және 

тізбектей қосылған ұяшықтар молдуль болып есептеледі, мысалы, 36 ұяшық. 

Модульдер панельде 150 Вт-тан жүздеген кВт-қа дейін жиналады. Күн 

панельдері ашық жерде, үйдің үстінде, түрлі жарық түсетін ғимараттардың 

төбесінде орналастырылады. Олар аккумуляторлы батареяға берілетін 

тұрақты ток өндіреді, содан кейін инвертор арқылы стандартты ток сапасын 

аламыз. Жарық ағынының түрлі қуатына сәйкес элементтің вольтамперлік 

сипаттамасы (ВАС). Бір элементпен өндірілетін бос жүріс кернеуі элемент 

өлшеміне байланысты. Ток мәні жарық қарқындылығына және элементтің бет 

ауданына тәуелді.  
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42Сурет – күн элементінің вольтамперлік сипаттамасы 

 

Күн элементінің шыңдық (максималды) қуаты  0,47 В сәйкес келеді. 

Сондықтан, күн элементінің сапасын бағалау үшін шығысында 0,47 В 

болатындай етіп жүктеме қосу керек Батареяларды қажетті  түрлі 

комбинациялы етіп жасауға болады. Тізбектей қосылған элементтер жиыны 

қарапайым батарея болып табылады. Сонымен қатар  қуаттың жоғарылауын 

сипаттау үшін оларды параллель қосуға болады, яғни тізбектей-параллель 

тізбегін аламыз. 

Күн элементтерінің аса маңызды көрсеткіші температуралық режим 

болып табылады. Элементтің 25
о
С жоғары бір градусқа қызған кезде 0,002 

вольт кернеу жоғалтады, яғни 0,4 % градус. Суретте 25
о
 С и 60

о
 С үшін ВАС 

келтірілген. Нұрлы күндері элементтердің  әрқайсысы 0,07-0,09 В жоғалта 

отыра, 60-70
о
С дейін қызады. Осы жағдай кернеудің құлауына әкелетін, күн 

элементтерінің ПӘК төмендеуінің басты себебі болып табылады. ПӘК есептеу 

деңгейінде ұстап тұру үшін элементтерді сумен немесе ауамен 

желдетеді.  Күн элементінің ПӘК 10-16 % аралығында жатады. 100х100 мм 

өлшемді күн ұяшықтары  стандартты жағдайда 1-1,6 Вт өндіре алады. 

Бөлек күн элементінің электрлік параметрлері стандартты 

жағдайда  ВАС ретінде беріледі. Элементтердің стандартты жағдайы: 

жарықтылық 1000 Вт/м
2
, температура 25

о
С, күн спектрінің ауқымдылығы 45

о
. 

Энергетикада фотоэлектрлік  жүйені (ФЭЖ)  құруда күн модульдері 

негізгі компоненттерді құрайды.  Олар кез-келген шығыс кернеулі етіп 

шығарылады. 

ФЭЖ жер бетінде, көбінесе номиналды кернеуі 12 В аккумуляторлық 

батареяларды (АКБ) зарядтау үшін қолданады.  Мұндай жағдайда, ереже 

бойынша 36 күн элементі тізбектей және әйнек, текстолит, алюминий бетінде 

ламинациялану арқылы саңылаусыздандырылады.  
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Максималды қуатқа сәйкес келетін кернеу, максималды қуат кернеуі деп 

аталады  (Жұмыс кернеуі - ), ал соған сәйкес ток – максималды қуат тогы 

(жұмыс тогы - ). 

Қайталап кететін болсақ, модульдің бос жүріс кернеуі жарықтануға 

тәуелсіз, ал жұмыс тогы тура пропорционал. 

Модуль қуаты  алынған период уақытында төмендегідей энергия 

қорын өндіреді 

 
 

мұнда  - берілген период аралығындағы  инсоляция (келіп түскен 

нұрлы энергия)  мәні;  

- элементтердің күн көзіне қызу кезінде кететін қуат шығынын 

анықтайтын жазда 0,5 және қыста 0,7 болатын түзету коэффициенті, сонымен 

қатар бір күн бойы модуль бетіне түскен сәуленің құлау бұрышының өзгеруін 

ескереді. 

 Жаздағы және қыстағы    коэффициентінің айырмашылығы қыста 

элементтердің аз қызуымен байланысты. 

Жоғарыда келтірілген формула және энергия тұтынушылардың 

суммарлық қуаты арқылы берілген жүктемені  аккумуляторлық батареямен 

қоректендіру үшін модульдің суммарлық қуаты анықталады. ФЭЖ қолданған 

кезде тұтынушылардың қуатын максималды төмендету қажет. Мысалы, 

жағдай келгенше жарықтандыру ретінде люминесценттік  шамдарды қолдану 

керек.  

Кремний элементтері негізінде жарық энергиясын электр энергиясына 

түрлендіру эффективтілігі  бетке түсетін жарық ағынының 16 – 20 %  қуатын 

құрайды. Көбінесе фотовольтаика автономды объекттерді, фермаларды, ауыл 

ауруханаларын, көше жарығын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Энергия 

шыңының жалпы көлемінен күн энергиясының бөлігі 2015 жылға дейін  15 – 

20 % құрайды деп болжауда. 

 АҚШ-нда 11449 квадрат миль жерді алып жатқан  ең күшті күн 

электростанциясы салынып жатыр. 

Қазақстанда гелиоэлектростанциясын – Арал маңы, Қызылорда және Оңтүстік 

Қазақстан обылысында орнатқан жөн.    

          

5.6 Геотермальді энергетика және биоотын 

 

 Жердің өзегінде өтетін физикалық процестердің жылу ағындары жер 

бетіне жетеді де, тереңдікте байқалады.  

Вулкандық белсенділігі жоғары аймақтардағы гейзер түріндегі жылу 

ағындары Жер бетіне жетіп, геожылу станцияларында қолданылады. Мысалы, 

Жаңа Зеландияда 40%-дан жоғары, Италияда 6%-дан жоғары электр 

энергиясы ГеоЖЭС өндіріледі. 
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Қазақстанда геотермальді көздер мұнай мен газдың кен орындарын 

бұрғылаған кезде табылады. Алматы облысындағы Жаркент қаласында 

температурасы 88-96˚С термальді өндірісте қолданылатын сулар бар. 

6500 м тереңдікте 500м аралықпен геотермикалық зерттеулер өткізілді, 

соның ішінде: 

Каспий маңы ойпаты: 6500 м-ге дейінгі тереңдікте 30 ұңғы, 

макксималды температурасы 118˚С, 1000м-дегі максималды градиенті 27˚С; 

Маңғыстау-Үстірт жүйесі: 3250 м-ге дейінгі тереңдіктегі 17 ұңғы, 

максималды температурасы 180˚С, максималды градиенті 35,8 ˚С/км; 

Торғай мен Солтүстік Арал маңы бойынша: 2900 м-ге дейінгі тереңдікте 

5 ұңғы, максималды температурасы 100˚С, максималды градиенті 2,7˚С/км; 

Ертіс маңы ойпаты бойынша: 2000 м-ге дейінгі тереңдікте 6 ұңғы, 

максималды температурасы 60˚С, максималды градиенті 58˚С/км; 

Іле маңы ойпаты бойынша: 3800 м-ге дейінгі тереңдікте 20 ұңғы, 

максималды температурасы 165˚С, максималды градиенті 32˚С/км; 

Сырдария маңы ойпаты бойынша: 2100 м-ге дейінгі тереңдікте 13 ұңғы, 

максималды температурасы 83˚С, максималды градиенті 40˚С/км; 

Шу-Сарысу маңы ойпаты бойынша: 1400 м-ге дейінгі тереңдікте 6 ұңғы, 

максималды температурасы 63˚С, максималды градиенті 28˚С/км; 

Құрылысқа жарамды ГеоЖЭС-ке Іле маңы ойпатының 3800 м көкжиегі 

және маңғыстау-Үстірт жүйесіндегі 3250 м жатады.  

Құрылысқа жарамды ГеоЖЭС-ке Іле маңы ойпатының 3800 м көкжиегі 

және МАңғыстау-Үстірт жүйесіндегі 3250 м жатады. 

Берешегі 50 л/с пен жер бетіндегі судың қысымы 9 кг/см²  бір ұңғы 

қуаты 3,0-3,5 кВт мини ЖЭС-тің электр энергияны өндіруге және мөлшері 9-

10 Гкал/сағ жылу энергиясымен қамтамасыз ете алады.  

Жердің жылуы негізінде жылу жүйелеріне және  жылумен жабдықтауда 

жылулық насостық қондырғыларын (ЖНҚ) пайдалана отырып алынатын 

энергия түрінде қолданылады. Олардың жылу энергиясын өндіруі 

компрессорлық жетегіне кететін электр энергиясын тұтынуына қарағанда 3-7 

есе  көп, артезиандық және жер асты сулардың, көлдердің, теңіздердің, таза 

тұрмыстық сулардың жылуды аккумуляциялаудан, жер асты жылуды 

пайдаланудан және оны температурасы жоғарырақ жылу тасығышқа беруінен 

тиімді жоғары потенциалды  жылу көзі болып есептеледі. 

Дүниежүзінің көптеген мемлекеттері – АҚШ, Жапония, Швеция, 

Германия, Финляндия және тағы басқалары  ЖНҚ-ны жылыту жүйесі және 

өндірістік, тұрғын, қоғамдық орындарда пайдаланады.  Мысалы, Швецияда 

жылытатын аудандардың 50% ЖНҚ арқылы жылытылады. Столькгольмда 

қаланың жылыту жүйесі қосынды қуаты 320 МВт тең жылу көзі ретінде су 

температурасы +8 ˚С Балтық теңізі пайдаланылатын жылулық 

насостарымен  қамтамасыз етіледі. Дүниежүзілік  Энергетикалық 

Комитетінің  болжаулары бойынша 2020 жылы  жылумен 

жабдықтауда  ЖНҚ  75% құрайды. 
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Соңғы жылдары (1999-2007ж.ж.) Қазақстан Республикасында бұл 

бағытта  жұмыстар жүргізілуде. Мұнда жылулық насостардың 

қолданылуының тиімділігі жоғары болады, себебі 200-ден 250 күнге дейін 

созылатын жылулық периодының ұзақ болады. 

Биоэнергетика. Жаңғырылатын энергетикалық ресурстарға ағаш, 

жаңғыш тұрмыстық қалдықтар, биомассалар, дәнді материалдар – астық, 

жүгеріжәне олардан алынатын биоотын – биогаз, биодизель, биоэтанол 

жатады.Биомасса арқылы энергия өндіру әдісінің сұлбасы 1.3 суретте 

көрсетілген. 

 
 

 

Сурет 43. Биомасса арқылы энергия өндіру әдісінің жалпы сұлбасы: 1 – 

органикалық қалдық; 2- органикалық қалдық қабылдағыш; 3 – сорғы; 4 – 

биореактор; 5 – араластырғыш; 6 – жылытқыш; 7 – қазандық; 8 – фильтр; 9 –

компрессор; 10 – газгольдер; 11 – газ. 

Сұйық майдың негізінде өндірілетін биодизельді отынның дүниежүзілік 

тұтынуы соңғы 2 жыл аралығында 2,5 есе  артты – 2003 жылдағы 2 млрд. 

литрдан 2005 жылдың  5 млрд. литрге дейін. 2020 жылы оның шығарылатын 

көлемі  24 млрд. дейін жетуі мүмкін. 

Қазіргі кезде биоэтанол  автомобильді отынды дүниежүзілік 

пайдалануынан 2% ғана құрайды. Бірақ оның үлесі 2025 жылға қарай 30% 

құруы мүмкін. Бразилияның қантты өндіру үшін қолданылатын қамысты 

шикізаттың қалдықтарынан алынатын биоэтанол белсенді дамуда. 

Қазақстанда энергияны өндіру үшін тұрақты биомассаның көзі ретінде 

ауылшаруашылық өндірістің  қалдықтары, техникалық түрдегі өсімдік 

өнімдері, сонымен қатар азық-түлік шикізаттарының артықтары бола алады. 

Бар өсімдік шикізат ресурстары (целлюлозалық ресурс-9 млн. тонна, 

астықтың бос қалдығы-1,9 млн. тонна, малдың жеміне жұмсалатын төмен 

сортты астық- 1 млн. тонна) азық-түлік өндірісіне зиянсыз жылына 4 млрд.-

http://kzref.org/trkistanda-tajazan.html
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тан жоғары биоотынның өндіруін ұйымдастыруға рұқсат береді. Петропавл 

облысында «Таинша» ауылында астықты пайдалану үшін «Биохим» заводы 

салынды.Биомаңыз энергиясының табиғаты жайлы қарастырайық. 

Жаңғыртылатын энергия көздерінің бірі биомасса энергиясы болып табылады. 

Биоөнімдерінен газ тәріздес отын алу ертедегі Қытай елінде пайдаланған.  

Биомаңыз терминнің ұғымына өсімдіктердің барлық түрі, ауыл шаруашылық 

өнімдерінің қалдықтары, ағаш өңдеу өнеркәсіптеріндегі энергетикалық 

құндылығы бар қалдықтар жатады және олар отын есебінде пайдаланады . 

Биомаңызды екі топқа бөлуге болады: Бірінші топқа жататындар: өсімдіктер, 

микроорганизмдер, жануарлар т.б. Екінші топқа жататындар: биомаңыздың 

алғашқы өнімін өңдегеннен қалған қалдықтар және адам мен жануарлардың 

іс-тіршілігінен қалған өнімдер. Бірінші және екінші топтағы биомаңыздағы 

қорланған энергияны техникалық тиімді отынға әртүрлі жолдармен 

түрлендіруге болады.Бұқтыру және ашыту тәсілдермен (ауыл 

шарашылығындағы жануарлардың және өсімдіктердің қалдық өнімдерінен) 

биомаңыздан биогаз және қосымша өнімдерді (витаминдер және 

тыңайтқыштар) алуға болады. Биомаңыздың экологиялық жағы өте тиімді, 

өсімдіктер өсу барысында күн энергиясын жұтады, ал су, көмір қышқыл 

газдарын бөліп шығарады және фотосинтез үдерісі кезінде көміртегін түзеді, 

бірақ жану үдерісі жүрген кезде керісінше оттегін жұтады, жылу, су және 

көмір қышқыл газдарын бөліп шығарады. Атмосферадағы С2О және жердегі 

су фотосинтез үдерісі кезінде көмір сутегін түзеді ал бұдан биомаңыз 

алынады. Яғни Күн энергиясы фотосинтез үдерісі кезінде пайдаланатын өзінің 

химиялық күйін биомаңыз күйінде сақтайды. Егер біз биомаңызды тиімді 

жағатын болсақ (химиялық энергияны босатсақ), атмосферадағы оттегі, 

өсімдікттердегі көміртектері реакцияға түсіп С2О және су түзеді. Бұл үдеріс 

тоқтаусыз қайталанып отырады, С2О қайта жаңа биомаңыз өндіруге жарамды. 

Биомаңыздың органикалық отындарға қарағандағы ерекшелігі оның қоршаған 

ортамен әрекеттесуі. Өсімдіктердін химиялық құрамының ыдырауынан 

бөлінген заттар атмосфераға таралады. Органикалық отында ол керісінше 

жабық түрде жер астында қалады, оны жаққанша ол атмосфераға әсер етпейді.  

 

 
44-сурет. Табиғатта биомаңыздың пайда болуы 
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Биомаңыз энергиясы болашақтың жаңғыртылатын энергия көзі деп 

аталады. Бүгінгі таңда ол бірінші ретте пайдаланатын энергияның 14% 

қамтамасыз етеді.Бұл биомаңыз энергиясы дамыған едерде тұратын халықтың 

үштен төрт бөліген қамтамасыз ететін энергия көзі болып табылады. 

Халық санының өсуі, органикалық отындардың азаюы дамыған елдер үшін 

биомаңыз энергиясына деген сұранысты өсіріп отырады. Дамыған елдер үшін 

биомаңыз энергиясы бірінші реттегі энергияның 38% қамтамасыз етеді, ал 

кейбір елдерде ол 90% құрайды.1м
3
 құрғақ ағаш отында 10 ГДж (он миллион 

кДж), энергия бар. 1 литр суды 1 градусқа қыздыру үшін 4,2 кДж жылу 

энергиясы қажет. Ал суды қайнату үшін 400 кДж бұл 40 куб. сантиметр 

ағашты қажет. Бірақ ашық ортада жану кезінде 50 есе көп жұмсалады. Оның 

түрлендіру тиімділігі 2% аспайды. Биогаз өндіру технологиясы. Қазіргі кезде 

дүниежүзінің көптеген елдерінде биогаз өндіретін әртүрлі техникалық 

қондырғылар пайдалануда және жаңа жобалар жасалуда. 

Шет елдерде биогаз өндіру ауылшаруашылық саласының энергетикалық 

теңгерісінде алдынғы қатарлы орын алады. Биогаз өнімі газ тәріздес, ол 

әртүрлі органикалық қалдықтардың ферменттерінің анаэоборлық жолмен, ауа 

бермей өңдеудің нәтежесінен пайда болады. Одан алынған өнімнің құрамында 

метан (СН4) – 55-70%, көмір кышқыл газы (СО2) – 28-43% жәнеде аз 

мөлшерде күкіртті сутегі – (Н2S) бар.Биогаз өндірудің кең тараған әдісі ол – 

анаэробты ашыту реактор-метатанкте немесе анаэробты бөшкелерде. 

1 м
3
 биогаздың құрамындағы 50-80% метан және 20-50% көмір қышқыл газы 

бар жылу беретін өнімділігінің шамасы 10-24 МДж бұл 0,7-0,8 кг шартты 

отынға тең.Биогаздың – жану жалыны көгілдір түсті оның құрамындағы 60-

70% метан 4500-5000 ккал/м
3
 жылу өнімін береді бұл шамалар бір-біріне 

тікелей тәуелді. Егер арнайы биогаз жағатын оттықты пайдаланса онда жылу 

эффектісін 55-65% көтеруге болады. Биогаз – улы емес, түссіз, дәмсіз және исі 

жоқ тұрақты газ. Қазақстанда биоотынды өндіру мүмкіндігі 

Қазақстанның ауыл шаруашылығында жылына жиналатын органикалық 

қалдықтар 40 миллион тоннаны құрайды. Оны биогаз технологиясымен өңдей 

отырып 18 миллиард куб биогаза өндіруге болады, бұл 14-15 млн. тонн ш.о. 

құрайды. Қазақстанда мал өнімдерінің қалдықтары тұрақты биомаңыз 

энергиясын өндіретін өндіріс болып табылады [10,11,17]. 

Қазірдің өзінде елімізде мал қадықтарынан қалған өнімдерден шамамен 2 

млн.т.ш.о. жыл биогаз өндіруге болады. Мысалы - 15 м
3
 биогаз семьясында 4-

5 адам бар бір үйді (60 м
2
), бір тәулік бойы жылумен және ыстық су мен 

қамтамасыз етеді.Есеп бойынша 1 м
3 

биогаз – 0,4 л керосинге, 1,6 кг көмірге; 

0,4 кг бутанға немесе 2,5 кг мал қалдығының брикіне тең.  

Қазақстанда биомаңыз өнімдері жеткілікті себебі біздің елде 

малшаруашылығы жақсы дамыған, сондықтан тұрақты жағдайда биогаздың 

көмегімен жылу немесе электр энергиясын өндіруге мүмкіндік бар. 
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5.7Гидроэлектростанциялар 

 

Су, ең көп таралған және табиғаттағы көбірек қозғалатын зат бола 

отырып, Жер шарындағы барлық физикалық. Химиялық және биологиялық 

процестерге қатысады. Судың табиғатта әрқашан  орын ауыстыруына, оның 

айналымына байланысты, су ресурстары жаңғыратын энергия көзі болып 

табылады. 

Электр энергиясын өндіруге пайдалануға болатын су ресурстарының 

бөлігі су энергетика ресурстарына жатады. Электр энергиясын өндіру үшін 

дүниежүзілік мұхиттың тасқыны, теңіз толқындары, глобальдімұхит 

ағындары, мысалы, Гольфстрим мен Куросиво, мұхит жылуы, өзен суы. 

Қазіргі кезде бұрын экономикалық су ресурстарында ескерілмегенкіші 

өзенлерінің энергиясын пайдалану мүмкіндіктері зерттеліп жатыр. Оларды 

сол мекендегі тұтынушыларды электр энергиясымен  қамтамасыз ету үшін 

және жел электростанциялары мен күн электростанциялары бар 

энергетикалық жүйелерді  құру үшін пайдалануға болады. 

Өзен құймаларының  айрықша ерекшелігі оның уақытта өзгеруі болып 

келеді. Судың арыны мен шығынын тұрақтандыру үшін судың жиналуы және 

шығынын тәуліктік, мезгілдік және көпжылдық  реттеуін қамтамасыз ететін 

суқоймалары салынады. Өзен энергиясы, платиналы да, бұрулығы да су 

электр станциялары болуы мүмкін бірнеше, бір-бірінің артында орналасқан 

СЭС-пен пайдаланатын су ресурстарын игерудің каскадтық қағидалары 

қолданылады. Мысал ретінде СЭС – 1 платиналы,СЭС – 2 және қалғандары – 

бұрулық болып келетін  Алматылық СЭС-тің каскады бола алады. СЭС-тің 

болатын жерінде өзеннің қуаты туралы ақпарат алу үшін келесі жұмысты 

орындау қажет: 

а) топогрфиялық рекогносцировка; 

б) су деңгейін өлшеу; 

в) су шығындарын анықтау. 

Топографиялық материалдар арынды, су қоймаларын құрған кезде 

ауылшаруашылық мекенді толтыру шекаркларын, су қоймаларының ауданы 

мен көлемін анықтау үшін, сонымен қатар СЭС-тің тұрғызылу орнын таңдау 

үшін қолданылады. Кіші СЭС (15 кВт дейін) үшін құрал-

саймандық  топографиялық жұмысты жасамай, көздік съемкамен шектелуге 

болады. 

Судың шығынын арынына қарағанда анықтау қиынырақ, өйткені өзен 

шығындарының қайсысы жыл бойы қарапайым ұзақтық екні түсініксіз. 

Бөгет болмаған жағдайда судың шығынын өзен ағынының орташа 

жылдамдығын ν м/сек және өлшеулер жүргізілетін жердегі  өзен кесігінің 

ауданын  S м² өлшеу арқылы анықтауға болады. 

Турбина активті және реактивті болып бөлінеді. 

Активті турбина Н арынмен жасалатын қысымның әсерінен саптамадан 

шығатын ағымның кинетикалық энергияның арқасында жұмыс істейді.  
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Активті турбиналардың негізінде  арыны үлкен (1000 м-ге дейін және 

одан да көп) және су шығыны аз болғанда қолданылады. 

Активті турбиналардың келесі жүйелері бар: ожау тәрізді, қиғаш 

ағымды, екі ретті. 

Құрылысы жағынан ең қарапайымы – екі ретті турбина. Олар көлденең 

білік пен турбинаның білігіне өзінің көлденең жиектерімен параллельді 

орналасқан, екі кейде үш дискілердің арасына бекітілген майысқан 

қалақшаларынан тұрады. Су турбинаға турбинаның жұмыс дөңгелегінің 

қалақшасының енінен кішірек тегіс саптама арқылы беріледі. 

Су саптамадан  жұмыс дөңгелегінің қалақшаларына өтеді де, 

дөңгелектің ішімен өтіп, қайта қалақшаларға өтеді, бірақ энергияны тағы да 

беріп, ішкі жағынан өтіп, сыртқа шығады. Осыдан, су жұмыс дөңгелегінің 

қалақшаларына екі рет түседі, сондықтан турбина екі ретті деп аталады. Ағым 

дөңгелектің қалақшалары арқылы бірінші рет өткен кезде оған  70-80% 

пайдалы энергиясын және 30-20% екінші ретте береді. Қуаты 1 ден 250 кВт-қа 

дейінгі турбиналар арыны 2-ден 100 м қолданылады. 

Қиғаш ағымды турбиналар қуаты  10-нан 4000 кВт-қа дейін болып 

жасалады және  30-400 м арынға арналады. 

Ожау тәрізді турбиналар арыны 50-ден 1000 м-ге дейін қолданылады. 

Оларды қуаты бірнеше ондықтан бірнеше мыңдық кВт-қа есептейді. Олар 

көлденең де, тік теболуы мүмкін және 1-4 саптамасы болады. Саптаманың 

санын көбейте отырып габариттарын өзгертпей турбинаның қуатын арттыруға 

болады. 

Реактивті турбиналар негізінде арынмен жасалатын судың 

потенциалдық энергиясы және жартылай қозғалыстағы ағымның кинетикалық 

энергиясы арқылы жұмыс істейді. 

Егер активті турбинаның жұмыс дөңгелегі атмосфералық 

қысымды  ауада айналса және су ағыны қалақшалардың бір бөлігіне ғана әсер 

еткенде реактивті турбинаның дөңгелегінде қалақшалардың арасындағы 

каналдардың барлығы сумен толады. 

Ең мүлтіксіздігі ості, бұрылмалы-қалақшалы, пропеллерлі және 

радиальді-ості реактивті турбиналар. 

Ості турбиналарда  жұмыс дөңгелектердегі қалақшалар 

зонасында  құйынның қозғалысының бағыты ості, ал радиалді-ості 

турбиналарда – бағыты радиалді-ості. 

Ості турбиналар бұрылмалы-қалақшалы және пропеллерлі болуы 

мүмкін. Соңғысы біріншісінен жұмыс дөңгелегіндегі втулкасындағы 

қалақшалардың қатты бекітілуі. Әдетте ості турбиналар кіші арындарда (1,5-

тен 50 м-ге дейін) және үлкен су шығындарында қолданылады. 

Радиалді-ості турбиналар  арыны 2-300м аралығында қолданылады. 

Әрбір реактивті турбинада арынды камера және бағыттаушы аппараты 

болады. Бағыттаушы аппарат жұмыс  дөңгелегінің қалақшаларынатүсетін су 

ағынының бағытын өзгертеді де, сонымен бірге турбинаның жүктемесіне 

сәйкес су шығынын реттейді. Гадравликалық турбина және оның білігіне 
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қосылған электрлік генератор су электр станциясының ғимаратында 

орналастырылатын су энергетикалық  қондырғыны құрайды. Кіші өзендердегі 

су электр станциялары тұтынушылардың жүктеме графигіне сәйкес жұмысқа 

қосылатын бір немесе бірнеше қондырғылары болады. 

Алматы облысындағы су құрылыстарындағы өзендердегі үлкен, орташа 

және кіші су электр станцияларын қалпына қайта келтірудегі және 

тұрғызылуындаең болашақты тізіміне  қосынды қуаты 1325 МВТ, қуаты 50 

МВт-тан жоғары8 СЭС, барлық қуаты 820,4 МВт, қуаты 10-50 МВт-қа тең 34 

СЭС, қосынды қуаты 97,8 МВт, қуаты 1-10 МВт-қа дейін 17 СЭС, қуаты 1 

МВт-қа дейін, барлық қуаты 7,2 МВт кіші СЭС жатады. Барлық жобалар 2006-

2010 жылдардың бағдарламасының бірінші тізімінен өтеді. 

Үлкен экономикалық әсер су электр станциясымен жел электр 

станциясынан тұратын жергілікті энергетикалық жүйелерді құрған кезде 

пайда болады. Бұл өзендердің жазда қысқа қарағанда көбірек су 

әкелетіндігімен және ол суқоймада жиналып, керек уақытында жұмсалуымен 

анықталады. Қыста жел көп болғандықтан электр энергиясының тұтынуы жел 

электр станциясымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Осыған мысал болып Жоңғар 

қақпасы және оған ағып келетін өзен бола алады. Су электр станциясының 

құрылысының меншікті бағасы 1 кВт қалыптасқан қуат 6000-7000 АҚШ долл. 

жатады. 

 

Өздік дайындалуға сұрақтар мен тапсырмалар 

 

1.Қазақстанның энергетикалық жүйесінің құрылымы 

2.Энергеткалық жүйенің негізгі элементтеріне не жатады 

3.Қазақстандағы станциялармен орнатылған  қуат шамасы 

4. Жаңартылған энергия көздерінің әлемдік көрсеткіштері 

5. Қазақстандағы жаңартылған энергия көздерін пайдалану жағдайы мен 

болашағы 

 

6 РЕЛЕЛІК ҚОРҒАНЫС ЖАЙЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК 

6.1 Релелік қорғаныс және автоматика даму тарихы 

         1888ж. атақты орыс электротехнигі М.О. Доливо-Добровольский, үш 

фазалы ток жүйесін ойлап тапты. Содан кейін оның басқаруымен дүние 

жүзінде электр энергияны өте жоғары кернеумен (15 кВ) үлкен ара 

қашықтыққа  тасымалдау іске асырылды. На гидроэлектростанции около 

Лауфена (Германия) қаласының жанындағы су электр снациясында үш фазалы 

генератор 300 ат күші(а.к.), жоғарлатқыш  трансформатор, фазааралық кернеуі  

15 кВ болатын әуе электр желісі, төмендеткіш трансформатор және 

қабылдағыш ретінде  - үш фазалы қозғалтқыш орнатылды. Бір қарағанда 

электр жабдықтау жүйесінің барлық элекименттері орнатылды. Оның ішінде 

үш фазалы әуе электр желісін қорғайтын жүйе де орналастырылды. Бірінші 

рет қорғау жүйесінің бірінші реттік әсер ету тарихы мынындай. Әуе желісін 

жобалау барысында ақ адамдар оның қауіпті екенін айтты. Сол себепті М.О. 
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Доливо-Добровольский ұсынған             28 - 30 кВкернеудің орнына тек 15 кВ 

кернеу берілді. Сол себепті қала әкімшілігі сол желінің кернеу деңгейінің 

аздығына қарамай алдымен оның қауіпсіздігін дәлелдеуді талап етті. Сонда  

автор тәуекел тәжірбиеге барды. Желіге кернеу берілгеннен кейін желі темір 

жолмен қилысатын жерінде қолдан үзілү жасалынды. Желі поезд релсімен 

жанасқан жерінде М.О, Доливо-Добровольский барша жиналған адамдардың 

көзінше жанасып жатқан желі сымын жалаң қолымен ұстап алады. Қазіргі 

заманғы техника қауіпсіздігімен  Доливо-Доброволский ісін талқылауға 

болады, бірақ оның жасаған қауіпсіздік қорғау жүйесінің сенімділігіне және 

дұрыстығын дәлелдеу үшін,  батыл қадамға барғанын мрйындау керек! Бұдан 

басқа нақты дәлел келтіру мүмкін емес. 

Үш фазалы электр жүйесінмен жабдықталуының дамуына 

байланыстыXXғасырда релелік қорғаныс техникасыда дами түсті, оның 

бірінші сатысықорғалынатын элементтің тогының артуына әрекет етуден 

басталды. Ең бірінші сұрақ жүктеме тогын бүлінуден пайда болатын токтан 

айырмашылығын болды. Басқа сөзбен айтқанда қысқа тұйықталу токтарын 

есептеу. Үш фазалы токтар жүйесімен жұмыс жасай отырып, М О. Доливо - 

Добровольский ток пен кернеуді сызу үшін векторлық диаграммалар әдісін 

қолдана бастады. 1893 жылыхалықаралық  электротехникалық  конгресте 

американдық электротехник Ч.П. Штейнмец айнымалы токтың электрлік 

шамаларын есептеу кезіндегі комплексті сандарды пайдалану мүмкіндігін 

көрсетті. Бұл барлық жетістіктер қысқа тұйықталу токтарымен кедергі есептеу 

негізіне қолданылды. 

1909 жылы токтың жермен ағу теориясы дайындалды, ол симметриялы емес 

қысқа тұйықталуда талдауға маңызды болды. 1930 жылы, американдық ғалым 

Фортескью симметриялы емес қарымталанбаған векторлар жүйесін екі 

симметриялы қарымталанған бағытталған  векторлар жүйесі есебінде 

қарастыруды ұсынды. Үш фазалы симметриялы емес тораптарға осы ойды 

қолданудыәсіресеал қысқа тұйықталу тогына қатысты - Вагнер және Щедрин 

дамытты. Бұл әдіс симметриялы құраушылар әдісі (атау толық дұрыс емес 

өйткені үшінші құраушы симметриялыққа сәйкес келмейді) атауын алды. 

Бірінші екі векторлар жүйесі тура және кері ал үшіншісі нөлдік реттілік 

атауын иеленді. Релелік қорғаныс техникасы кернеу деңгейі артуымен қатар 

дамып отырды. Релелік қорғаныс пен автоматиканың  даму тарихына шолуды 

қорытындылай келе,релелік қорғаныс пен автоматиканың  авторы Элмор 

(АҚШ 1994г), заманауи кітабынан үзінді келтіруге болады: «Релелік 

қорғаныс – үнемі өзгеріп және дамып отыратын ғылым, ол осы ғылымға 

қатты қызығушылық танытанын адамдарды да таңғалдыруды 

тоқтатпайды , ең бірінші, осы кітаптың авторын».Сол себепті релелік 

қорғаныс мамандарын "энергетиканың ақ сүйек және көк қаны ", деп бекер 

атамайды, яғни аристократты тіркеске теңейді. Оның себебі релелік қорғаныс 
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қызметінде,тек қана жақсы теориялық дайындығы бар, қиын тапсырмаларға 

шығармашылықпен қарай алатын инженерлер жатады, оның қабылдаған 

дұрыс шешімінен энергетикалық жүйенің сәтті жұмыс жасауы байланысты 

болады. 

    6.2 Релелік қорғаныстың тағайындалуы 

 

Электр тораптары мен энергетикалық қондырғыларды қолданыс кезінде 

олардың зақымдалуы мен қалыпты емес режимдері болады. Ең қауіптісі қысқа 

тұйықталулар, оқшауламаның зақымдалуы және асқын жүктемелер. 

Қысқа тұйықталулар оқшауламаның тесілуінен немесе жабылуынан, 

сымдардың үзілуінен, қызметкерлердің қателесуінен (жерлендірілген 

қондырғыны кернеу бар кезде қосу, айырғыштарды жүктеме бар кезде 

ажырату) және де басқа себептерден болады.  

Көп жағдайда ҚТ орнында доға пайда болады, оның термикалық әсері 

ток жүретін бөліктердің, изоляторлардың және электрлік аппараттардың  

бұзылуына алып келеді. ҚТ кезінде зақымдалған жерге мыңдаған ампермен 

өлшенетін өте жоғары токтар келеді, олар ток жүргізетін бөліктердің 

зақымдалмаған жерлерін қыздырып қосымша зақымдалуларға алып келуі 

мүмкін, мысалы апатқа. Сл кезде зақымдалған жермен электрлік жалғанған 

торапта кернеудің мәні өте төмен мәнге жетеді, ал ол өз кезегінде электр 

қозғалтқыштардың тоқтауына және генераторлардың параллель жұмысының 

бұзылуына алып келеді. 

Көп жағдайда апаттың алдын алу үшін электр құрылғысының немесе 

тораптың зақымдалған бөлігін релелік қорғаныс деп аталатын 

ажыратқыштардың өшірілуіне әсер ететін, арнайы автоматты құрылғылар 

арқылы тез арада өшіреді. 

Зақымдалған элементтің ажыратқыштарын өшіргенде ҚТ орнындағы 

электрлік доға өшеді және зақымдалмаған бөліктегі электрлік құрылғы немесе 

торапта қалыпты кернеу жүреді. Осыған байланысты ҚТ болған жердегі 

қондырғылардың зақымдалуы азайтылады немесе мүлде жойылады, және де 

зақымдалмаған қондырғы қалыпты жұмысына келеді. 

Сонымен, релелік қорғаныстың негізгі тағайындалуы ҚТ пайда 

болған орнын анықтау және зақымдалған қондырғының ажыратқышын 

өшіру және тораптың бөлігін электр құрылғысының немесе тораптың 

басқа зақымдалмаған бөліктерінен ажыратады. 

Электр қондырғысының зақымдалуынан басқа асқын жүктеме, 

бейтарабы оқшауланбаған тораптағы бір фазаның жерге тұйықталуы, 

трансформатордағы майдың бүлінуінен газдың бөлінуі, немесе оның 

кеңейткішіндегі майдың деңгейінің азайуы және басқа жұмыс режимдерінің 

бұзылуына алып келеді. 

Көрсетілген жағдайларда тез арада қондырғыны өшірудің қажеттілігі 

жоқ, себебі бұл құбылыстар қондырғыларға тікелей қауіп төндірмейді және 



 
 

77 
 

өзі жойылуы мүмкін. Сол себепті тұрақты қызметкерлері ба қосалқы 

стансалардағы қалыпты режим бұзылғанда қызметкерлеріне белгі беру 

жеткілікті. Қызметкерлері жоқ қосалқы стансаларда және жекелеген 

жағдайларда қызметкерлері бар қосалқы стансаларда қондырғы уақыт 

ұстанымы арқылы өшіріледі. 

Релелік қорғаныстың екінші тағайындалуы қондырғылардағы 

апатқа алып келетін қалыпты емес жұмыс режимдерін анықтау, және 

қызметкерлерге ескерту белгісін беру, немесе уақыт ұстанымы арқылы 

қондырғыны ажырату. РҚА құрылғылары тұрақты түрде қосылып тұруы 

қажет. Апаттық және ескерту белгісін беру құрылғылары іске қосылуға дайын 

болуы қажет. 

Өзінің атын релелік қорғаныс сұлбадағы негізгі элемент – реледен алған. 

Тарихшылардың айтуы бойынша, реле бірінші рет орыс ғалымы П.Л. 

Шиллингпен1830-1832 жылдар арасында ойлап табылған. Бұл реле ол 

құрастырғын телеграфтың  негізігі бөлігін құраған. Бірінші айтылған 

тұжырымдыатақты физик Генри (оның атымен индуктивтілік аталынған) 

сынға алған ,  өйткені ол 1835 жылы релені құрастырғын. 1837 жылы аппарат 

телегрвфияда қолданыс тапты, осыған байланысты «реле» түсінігіне ие болды, 

француз тілінен аудармасы «шабатын аттар» мағынасын білдіреді. Релелік 

қорғаныс саласында  реле термині әдетте автоматты әсер ететінқұрылғыны 

айтады, ол басқаратын жүйедегі берілген өзгерісінде бақыланатын 

параметрлердің секірмелі өзгерісті  (релелік әсерлі деп аталады) деген 

түсінікті білдіреді. Мысалы, максималды ток релесібақыланатын тізбектегі 

токтың шамасы (куда включена токовая обмотка этого реле) берілген 

шамаданартқанда, ол әсер ету тогы деп те аталынады, өзінің түйіспелерімен 

басқарылатын тізбекті қосады.  

Қазіргі таңда РҚжА-ға микропроцесорлық және микроэлектроникалық 

құрылғыларың  жаңа буынының келуіне байланысты, біз нағыз техникалық 

революцюяны бастан кешіріп жатырмыз.  

 

6.3 Қорғаныс релесінің классификациясы 

 

Қосылу түріне байланысты релелерді түрлері: 

- біріншілік (қорғалатын элементтің тізбегіне тікелей жалғану); 

- екіншілік (өлшеуін ток және кернеу трансформаторлары арқылы 

қосылу).  

Орындалу бойынша релелердің түрлері:  

- электромеханикалық: контактілі жүйелері және қозғалатын 

элементтері бар; 

- статикалық: контактілі жүйелері және қозғалатын элементтері жоқ 

(электрондық, микропроцесорлық). 

Тағайындамасы бойынша релелердің түрлері: 

- өлшеуіш релелері (ток, кернеу, кедергі, қуат, жиілік, температура, 

деңгей),  максималды немесе минималды қызметтегі болуы мүмкін; 
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- логикалық реле (аралық, екі позициялық, уақыт, көрсеткіш  (белгі 

беру). Өлшем релелерінде калибрленген пружина, тұрақты кернеу және 

көздері және т.б түріндегі тіреуіш элементтер бар. Олар реленің құрамына 

кіреді және ұстаным деп аталатын алдын ала қойылған шамаларды шығарады. 

"Ұстаным" түсінігін 1929 жылы инженер Л.С. Бобровский (Свирьстрой, 

Ленинград) "құрылғы" түсінігінің орнына ұсынған. Максималды реле 

бақылаудағы шама жоғарылағанда, ал минималды реле төмендегенде іске 

қосылады. Логикалық реле (аралық реле) басқа релелерден алынған 

импульстерді көбейту үшін қажет, сонымен бірге импульстерді күшейтеді 

және басқа аппараттарға команда береді, жекелеген операциялар арасында 

уақыт ұстанымын (уақыт релесі) жасайды, және де екіншілік аппараттар 

(көрсеткіш релесі) мен релелердің өздерінің қызметін тіркейді. 

Ажыратқышқа әсер етуі бойынша релелердің түрлері:- қозғалатын 

жүйесі коммутациялық аппараттың ажыртқыш құрылғысымен механикалық 

байланысқан тікелей әсер ететін реле (РТМ, РТВ);- ажыратудың 

электромагниттік тізбегімен басқарылатын қосымша қызметтегі реле. 

6.4 РҚ құрылымдылық бөлігі және негізігі элементтері 
Әрбір РҚ құрылғысы бұзылу аймағын тауыпкүштік ажыратқышқа 

өшіруге белгі беруі керек. Оның үш құрылымдық бөлігі бар (сур 36.): 

өлшеуіштік (әсер ететін), логикалық (оперативті), басқаратын (орындайтын). 

Өлшеуіштік бөлім (ӨБ)қорғалынатын объектіге үзіліссіз бақылау жасап 

отырадыжәне ондағы бұзылу пайда болғанда (или ненормального режима), 

әсер етеді және логикалық бөлімнің (ЛБ), кірісіне  дискретті белгілер беріп 

оны әрекет еткізеді. 

Бақыланатын шамалар есебінде (кірісбелгілер) қорғалынатын объектінің 

РҚ түрінен ток немесе (және) кернеу шамалары ескеріледі. Бұл 

шамаларқондырғылардың жұмысшы кернеуі 1000 В одан жоғары болса, 

өлшеуіштік токТАжәне кернеуTV  трансформаторлары арқылы қорғаныстың 

өлшеуіштік бөлігіне беріледі. 

Логикалықбөлік (ЛБ)дискретті белгілерді қабылдапӨБ,логикалық 

элементтер (реле) көмегі арқылы берілген программа бойынша логикалық 

операциялар шығыс белгіні РҚ әрекет етуіне басқару бөлігіне беріледі (ББ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 44 

Сурет 44 Релелікқорғаныстың құрылымдық бөлігі 
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Басқарушы (орындаушы) бөлік (ББ)ажырытқыштың өшірілуіне 

қажеттібелгіні күшейту үшінЛБсонымен қосабасқа да құрылғыларды іске қосу 

үшін қызмет етеді, өйткені ЛБ белгілері (әсіресе оны жартылай өткізгішті 

құрылғыларда орындалса) әдетте әлсіз болып келеді, және олЛБ белгісін 

көбейту үшін де қолданылады. 

Қорек көзі (ҚК).ЛБженеББ элементтерін іске қосу үшін, ажыратқыштың 

өшуіне команда беру үшін, және дежартылай өткізгіштіэлементтердің 

ӨБжәнеЛБарнайы тұрақты кернеу көздері қарастырылады. 

Элементтік база. Қазіргі таңдағы реле құрастыруды үш типті элементтік 

базаға бөлінеді:э л е к т р о м е х а н и к а л ы қ , ол электромеханикалық реле 

түрінде РҚ барлық функционалдық бөліктерімен органдарын іске асыруға 

қолданылады;ж а р т ы л а й  ө т к і з г і ш т і , ол  жартылай өткізгішті аналогтық 

цифрлі микросхема реле түрінде РҚ барлық функционалдық бөліктерімен 

органдарын іске асыруға қолданылады;м и к р о  п р о ц е с о р л ы қ , ол РҚ ЭЕМ 

базасында микро ЭЕМ және көп  процесорлы жүйесінде өлшеуіштік және 

логикалық бөліктерді іске асыруға қолданылады, және де РҚ негізгі 

элементіне жатады. РҚ құрылғысыөзара байланысқан белгілі бір сұлбамен 

жалғанған релелерден тұрады. 

Көрсетілген релесур.45 а, оның кірісіне электрлік шамаларыX (ток, 

кернеунемесеоның функциялары) бергенде соның өзгерісіне әсер ететін 

автоматты әрекет етеін аппарат. Әсер ету параметрі деп аталатынХс р кіріс 

сигналдың белгілі шамасындаX,,реле жұмыс істеп - әрекететеді. Сол 

кездеоның шығысындасекірісті шығыс сигналы пайда болады (обычно в виде 

напряжения или тока), ол өз кезегінде оның шығыс шықпаларына әсер ететін 

реле қандай да бір құрылғының басқару тізбектеріне, мысалы басқа релелерге 

немесекүштік ажыратқыш жетегіне әсер етеді. 

РҚ техникасында ұзақ уақыт бойы коммутацияланатын түйіспелері бар 

релелер – қозғалатын бөліктері бар электромеханикалық релелер 

қолданылады.  

Сурет45РҚ жұмыс істеу принципін түсіндіру үшін: а – реленің құрылымдық 

сұлбасы; б - электромеханикалық  релемен РҚ әсер етуі; в - статикалық 

релеменРҚ әсер етуі; г, д – реленің өтпелі сипаттамасы 
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Соңғы жылдары жаңартылған реле – түйіспейтін, статикалық 

қозғалмалы бөлшексіз, жартылай өткізгішті элементтерде орындалатын 

релелер  кеңінен таралуда. 

Біріншіаталған релелер әсер еткенде қозғалмалы бөліктеріжұмыс істеп, 

түйіспелеріКтұйықталады (сур.45б) және оны басқаратын тізбеккеарнайы 

қорек көзінен  (ҚК)Vn кернеу береді. Екіншісінде (түйіспесіз) реле әсер 

еткенде оның шығысындакернеу ретіндегі сигнал пайда болады UВых, ол 

басқару түзбегінде токты тудырады (сур.37 в). Келесідесур.45 г екі релеге 

бірдей шығыс сигнал У көрсетілгеноның кірісіX: У =f(X), бұлө т п е л і  

с и п а т т а м а  д е п  а т а л а д ы . Реле жұмыс істейтін кіріс сигнал, Х с р д е п  

б е л г і л е н г е н .  

Егер реле әрекет еткеннен кейін X төмендей бастайды (үзік сызықсур. 

45г), оның төмендеуі Хврболады ал Y өзгерусіз қалады. Алайда X Хв.р, 

теңескенде шығыс сигнал бастапқы өз жағдайына қайтып оралады. Хвмәні 

реле қайтуының шамасы деп аталынады. 

Реледегі шығыс сигналдың секірмелі өзгерісінд и с к р е т т і  д е п ,  

алөтпелі сипаттаманы - рел е л і к  д е п  а т а й д ы . Кіріс сигнал Xүзіліссіз (сур 

33.д) немесе дискретті (сур. 45г)болуы мүмкін.Өтпелі релелік сипаттамасы 

бар кез келген автоматтар реле класына жатқызылады. 

Реле түрлері. ЭлементтерӨБ.Өлшеуіштік бөлімөлшеуіш релелерінен 

тұрады (ӨР), оларРҚ ө л ш е у і ш т і к  о р г а н ы  (ӨО) деп те аталынады. ӨО 

кірісіне үзіліссізбір, екінемесебірнеше кіріс сигналдар ток немесе кернеу 

түрінде (UржәнеIp), қорғалынатын объектініңжағдайы арқылы ақпарат береді. 

Өлшеуіштік орган егер, кіріс сигналдар бұзылуды тіркесе әрекет етеді. ӨО 

шартты әсер етуі  өрнек түріндеUвых= f(Ip,Up)  көрсетіледі. ӨО өтпелі 

сипаттамасы релелік сипатта болады (сур.45г). ШығысӨО әсер етуіне және 

әсер етпеуіне сәйкес келетін екі дискретті мәнде болады. 

ӨО ретінде ток кернеу, кедергі және басқа релелер қолданылады. 

Өлшуіштік реле, долар әсер ететін шаманың өсуіне қарай (мысалы, ток), 

м а к с и м а л д ы  д е п , ал осы шаманың төмендеуінде– м и н и м а л д ы  д е п  

а т а л ы н а д ы .  

Тораптағы ток пен кернеу көзіне жалғану бойынша өлшуіштік релелер 

екіншілік деп–егер қорғалынатын бөліктің ток  Iжәне кернеуUөлшеуіштік  ток 

трансформаторыТАнемесе кернеу трансформаторыTV(сур.34 а, б) арқылы 

жалғанса,және біріншілік деп егер–олар ток және кернеу көзіне тікелей 

жалғанса (сур. 38 в, г) жалғану түріне байланысты бөлінеді.  

Екіншілік релелер біріншілікке қарағанда біршама құндылықтарға ие–

олар өлшеуіштік трансформаторлар арқылы жоғарғы кернеуден оқшауланған, 

орналасу орны күтім көрсетуге қолайлыжоғары кернеу қондырғыларынан 

қауіпсіз қашықтықта орналастырылған, және токтың стандартты номинал 

мәндеріне 5 немесе 1 А және кернеудің стандартты мәндеріне 100 В жұмыс 

жасап, қорғалынатын объектінің ток пен кернеу тізбектерінен тәуелсіз 

өлшеуіштік трансформаторлардың екіншілік орамдарына жалғанады. 
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Сурет46 Реле жалғану сұлбалары: а, б — екіншілік; в, г - біріншілік 

 

ЛБ элементтері. Логикалықбөлімәртүрлі бағыттағы типтік 

элементтерден (реле) тұрады: логика органы (ЛО), ол типтік логикалық 

операциялар орындайды; уақыт элементі (УЭ) немесе уақыт органы (УО), ол 

уақыт ұстанымын туғызады: жад(памят) органдары (ЖО), ол қысқа уақыттық 

сигналдарды ұзартады; сигналды органдар (СО), ол РҚ немесе оның жеке 

органдарына әсер етуіне сигнал береді. Орындайтын функциялар 

сипаттамасына байланыстыбұл релелер логикалық немесекөмекші (негізгі деп 

есептелінетін ӨО қарағанда) деп аталынады. 

Орындау бөлігінің элементтері.Түйіспелі жүйелердесигналдарды күшейтумен 

тарату функциясын,аралық электромеханикалы реле арқылы іске асырады 

оның түйіспелері, мәні 5-10 А болатын ток тізбегін ажыратқышытың  ажырату 

электромагнитін (АЭ) немесе басқа құрылғыларды ажыратуға арналған. 

Түйіспесі жоқ жүйелерде,бұл функциялар аралық 

релелерменнеместиристорлық басқару жүйелерімен іске асырылады. 

 

6.5 РҚ құрылғысы мен түрлері 

 

Барлық РҚ н е г і з г і  ж ә н е   р е з е р в т і  болып екіге бөлінеді. Негізгі РҚ 

түріне, қорғалынатын элемент аумағындағы  ажыратуды  жылдамдық пен 

сезгіштік талаптарына сәйкес ажырата алатын қорғаныс түрін айтады. 

Резервті  РҚ түріне, негізгі РҚ істен шығу немесе дұрысжұмыс жасаған кездегі  

резервтеу немесе келесі бөліктің РҚ мен ажыратқышы істен шыққан жағдайда 

жұмыс істейтін қорғанысты айтады. 

Селективлілік қасиетіне байланысты РҚ екі  түрге бөлінеді. РҚ өз 

қорғайтын аумағын ғана одан ары  шықпай қорғайтын  түрі болады. Олар 

уақыт ұстанымынсыз орындалады жәнеа б с о л ю т т і  с е л е к т и в т і  Р Қ  д е п  

а т а л ы н а д ы . РҚ басқа түрі  қорғалынатын элементтер аумағымен қатар 

басқа аймаққа да әсенр етеді. Олардың селективтілігі уақыт ұстанымымен іске 

асырылады. Мұндай релелік қорғаныстыс а л ы с т ы р м а л ы  с е л е к т и в т і  Р Қ  

д е п  а т а л ы н а д ы .  

Өлшеуішік органның жұмыс істеу принципі бойынша, ҚТ пайда болуын 
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және оның орнын анықтағанда келесі факторларға әсер ететін РҚ топтарына 

бөлінеді: токтың артуы, кедергінің төмендеуі, қорғалынатын бөліктіктің 

соңғы жағындағы  токтар айырмашылығының пайда болуы, кернеуге 

қатысыты фаза тогының өзгеруі. 

 

Өздік дайындалуға сұрақтар мен тапсырмалар 

 

1. Релелік қорғаныс және автоматикасының  пайда болуы 

2. Релелік қорғаныстың тағайындалуы 

3. Релелік қорғаныстың негізгі элементтері 

4. Релелік қорғаныстың жіктелуі 

5. Релелік қорғаныстың жұмыс істеу принциптері 
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