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Кіріспе 

 

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығының негізгі электр тұтынушылары 

болып әртүрлі механизмдердің, машиналар мен айналма желілерінің 

жетектері, сонымен қатар микроклимат және желдету жүйелері болып 

табылады. 

 Ауыл шаруашылық тұтынушыларының электрмен жабдықтаудың тізбекті 

және өзара байланысқан  негізгі үш түрін атап айтуға болады.  

Біріншісі - сыртқы электр қамтамасыздандыру, ол электр энергиясын 

қоректендіру ортасынан  ауыл шаруашылық аймағындағы кернеуді 0,38 кВ қа 

төмендететін трансформаторлы қосалқы станцияға беретін  кернеуі 1 кВ тан 

жоғары электр тораптарынан тұрады. 

 Екіншісі – аймақ ішіндегі электрмен қамтамасыздандыру, ол жоғарыда 

көрсетілген трансформаторлы қосалқы станциясы мен 0,38 кВ  кернеулі 

ғимараттар мен қондырғыларды қосады.  

Үшіншісі – ток қабылдағыштарға баратын ішкі өткізгіштер. Бұлай бөліп 

қарау белгілі жағдайда электрмен жабдықтау жүйесінің   әр үш бөлігінің 

техникалық қызмет көрсету ретінде айқындайды. 

Ауыл шаруашылығында тіпті электр энергиясын үстіртін қолдану оның 

электр энергиясы арқылы көптеген машиналар, механизмдер мен 

агрегаттардың қолданыста болуы мен пайдаланылуын көрсетеді.  

Электроэнергия – ауыл шаруашылық өндірісіндегі ғылыми-техникалық және 

индустриалдық дамудың негізі болып табылады. 

Құрастырылған  «Электр энергия тұтынцшлары және оның қореқтену 

жүйелері» дәрістер жинағы 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыздандыру мамандығының студенттеріне арналады. 
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Дәріс №1. Ауыл шаруашылығының электр тұтынушылары 

 

Дәріс мазмұны: ауыл шаруашылығының электр тұтынушыларының 

технологиялық құрылымы, ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау 

торабы. 

Дәріс мақсаты: ауыл шаруашылығының электр тұтынушыларын зерттеу 

және ауылды электрлендірудің ерекшеліктері. 

 

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығының негізгі электр тұтынушылары 

болып әртүрлі механизмдердің, машиналар мен айналма желілерінің 

жетектері, сонымен қатар микроклимат және желдету жүйелері болып 

табылады. 

 Осылайша мал шаруашылық фермаларында жемшөп дайындау 

үрдісінде өз қызметін тек электр жетегін пайдалану  арқылы жүзеге асыратын 

әртүрлі машиналардың тұтас тобы қолданылады. Шоғырландырылған 

жемшөпті тазалау астық тазалау машинасында жүзеге асырылады.Бұл 

жемшөпті майдалау үшін әртүрлі құрылымды балғалы ұнтақтағыш, диірмен 

тасты және илектеуші диірмендер қолданылады. 

Соңғы кездері жүгері кобы, жасыл масса, тамырдақылдар, шөп сияқты 

жемшөптерді алдын ала ұнтақтау үшін шарнирлі ілінген балғалары және 

пышақты мүшесі бар балғалы барабанды  әмбебап ұнтақтағыштар (мысалы, 

ұнтақтағыш ДКУ - 1,0, КДУ - 2, КДМ - 2 агрегаттар ОКЦ - 15, ОКЦ - 30) 

қолданылады. Қайнаған және шырынды жемшөптерді өңдеу үшін РСС - 6 

сабанкескіші, «Волгарь-5» майдалағышы, ИГК - 30А, КПИ - 4 тамыркескіші, 

МРК - 5 тамыркескіш - жуғышы, ал жемшөп дайындауға – КН - 3 агрегаты, С 

және АПС сериялы жемшөп араластырғышы,  ВК - 1 қайнату қазандығы,  

ВКС - ЗМ және т.б. қолданылады. 

Тұтас сүт алмастырғыштарын дайындау үшін АЗМ - 0,8  агрегаттары 

кеңінен қолданылады. Бұл және басқа да машиналар мен механизмдер 

жекелей және жемшөп цехтарының құрамында қолданылады, және онда 

әртүрлі тасымалдағыштары мен жемшөп қоректендірушілері, бутудырушы 

қазандықтар қолданылады. Олардың барлығы электр жетегімен және басқару 

жүйесімен жабдықталған. Мысалы, кеңінен тараған «Маяк - 6» жемшөп цехы 

электржабдығының 58 кВт, жарықтандырудың - 4,5 кВт орнықтырылған 

қуатына ие.  

Жануарларға  жемшөп тарату үшін стационарлы және мобильді жемшөп 

тарату қондырғылары қолданылады. Оларда жұмыс мүшелері ретінде 

бұрғылаушылар, таспалар, қырғыштар қолданылады. Осылайша жемшөп  

жеткізі-таратушы ТВК - 80А жемсалғыш ішінде қуаты 4,5 кВт электржетекті 

электр қозғалтқыш қондырғысымен жабдықталған, РКС - 3000 платформалық 

таратушысы басқару жүйесі жеткілікті дамыған қуаты 8,2 кВт 

электрқондырғысына ие, ал жемшөп пневмотранспартері 56 кВт қуатты 

электрқондырғысымен  жабдықталған. 
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Қойманы жүктеу және шығару сияқты үрдістер мысалы ПК - 6,0, ТК - 3, 

ТС – 40
0
С, ТПП - 30 және т.б. механикалық және қысымды ауаны 

қолданылатын электрленген механизмдер арқылы жүзеге асырылады. 

Олардың қуаттары 1,1 ден 30 кВт қуаттар арасындағы диапазонда болады. 

Сауу орнындағы бірінші реттік өңдеу және сүтті сақтау, және оның келесі 

реттік өңдеуіндегі аппараттарына көптеген әр типті сорғылар (насостар), сауу 

қондырғалары, салқындатқыш және тоңазытқыш қондырғылар, 

пастерлеушілер, сепараторлар жатады.  

Дәнді дақылдардың егуалды өңдеу және жинаудан кейінгі өңдеу, сақтау 

және өңдеу үрдістерін электрмеханизациялау өз кезегінде электр энергиясын 

үлкен аймақта пайдаланады. Мұнда тұқымдық, азық - түліктік және 

жемшөптік астықты сақтау және өңдеудің әмбебап және арнайыланған 

пункттары, бірінші көбейтуші және элиттік ұрықты сақтау және өңдеу 

зауыттары,  жем өңдеу цехтары мен зауыттары жатады. 

Аты аталған өндіріс орындары әртүрлі машиналармен жабдықталған. 

Бұл электр энергиясын тұтынушы астықтазалаушы, кептіргіш, сұрыптаушы, 

залалсыздандырушы, вентиляциялаушы, тасымалдаушы және басқа да 

агрегаттар. Олардағы электр жетектер саны бірнеше жүзге дейін жетеді. Жеке 

қуаттары жүздеген киловаттқа дейін болады. 

Сумен жабдықтау және мелиорацияны электрмеханизациялау ашық 

ауадағы топырақ және жылыжай мен  шұңқырларды суару үшін насостық 

станциялармен қондырғылардағы электржабдықтарының электр-

қамтасыздануын іске қосады. Машиналар жүйесіне электр қозғалтқыштары, 

электр клапандары, таратушылар, буландырушылар және т.б. қолданылатын 

әртүрлі насостар, мәжбүрлеуіштер, спринклерлер, дымқылдатқыштар, 

гидропонды қондырғылар және т.с.с. қолданылады. 

Агроөнеркәсіптің барлық комплексіндегі вентиляциялық қондырғылар 

мен микроклимат қондырғылары электрленген жабдық пен басқару жүйесінің 

үлкен көлеміне ие.  Бұл жерге жеке дара орнатылатын вентиляторлар мен 

жалпыауа ауысуын және ауа жылытуды дайындайтын толық комплексті 

жатқызады. 

Электр энергиясын қарқынды пайдалануда келешегі бар және дамып 

келе жатқан саласы ретінде электрлік қыздыруды айтамыз. Қазіргі таңда ол 

суды тура және жанама, яғни су арқылыток өткізеді немесе 

электрқыздырғыштар, электрлік  қазандықтар және бу тудырушылар арқылы 

электрлік қыздырады. Ауаны қыздырып электрлік вентиляциялау мен 

микроклимат  тудыруды  электрокалориферлі және жылу генераторлы электр 

қыздырғыштары арқалы жүзеге асырады. Электрлік қыздыру арқылы элемент 

жылытқыштарымен, ИКО - жылытқыштармен жануарлар мен құстарды 

жылуландыру жүзеге асырылады. Электрлік жылуландыруды және ауаны 

электрлік қыздыруды инкубаторларда жұмыртқаларды инкубациялау үшін 

қолданады. Мал асырау орындарында, көшетханалар мен жылыжайларда 

қолданылатын, мысалы  ПОСХВ,  ПОСХП маркалы қыздыру бетіне алдын ала 
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орналастырылған өткізгіштері бар элетрлік қыздырылатын еденден мен 

қабырғалар  кеңінен қолданылады. Электр калориферлері арқылы 

колхоздарда, совхоздарда, жоғарыда айтылған астықөңдеу ұйымдарында 

астық және шөп кептіреді. 

Ауыл шаруашылығында астық, шөп, жеміс жидек, тамырсабақтылар, 

шәй, темекі, какао бұршақтары, мақта, жібек сияқты ток өткізбейтін 

материалдарды кептіру мен залалсыздандыру үшін ток генераторлары арқылы 

жоғары жиілік және ультрадыбыс алу үшін электр энергиясын қолданады. 

Жөндеу ұйымдары мен цехтарда металдарды қатайту мен дәнекерлеу, 

болатты, түрлі түсті металлдарды балқыту, биметаллды мойынтіректің 

бұталарын құю, кесуші құрал-жабдықтар мен бөлшектерді дәнекерлеу,  

металлды балқытып құю арқылы бөлшектерді қалпына келтіру, электр 

машинасын сырланған соңкептіру, металлды ұнтақтап шашу арқылы жұмыс 

мүшелерінің беттерін металлдау үшін жоғары жиілікті токты пайдаланады. 

Ультрадыбысты ауыл шаруашылығында дәнді ұрықтандыру дәрежесін 

жоғарылату үшін, өсуін жылдамдату үшін және өнімділігін арттыру үшін,   

дақылдарды егуалды өңдеу үшін, жеміс жидектердің және қайта өңдеу 

кәсіпорнында  ыдыстарды  жууды қарқындату үшін, суды дизинфекциялау 

үшін, пастерлеу үшін, сүтті гомогендеу мен залалсыздандыру  үшін және 

басқа да көптеген үрдістер үшін қолданылады. 

Жөндеу өндірістерінде  жетек ретінде электр энергиясы 

пайдаланылатын әртүрлі станоктар, мысалы токарлық, токарлық - винттік, 

бұрғылау және сүргілеу, ұсақтау, ұнтақтау, лаптау, құбырмайыстырғыш, 

кескіндемелеуші, әртүрлі желілі, дәнекерлеу агрегаттары мен машиналары, 

ағаш өңдеу станоктары, кептіру және бояу камералары және т.б. электр 

энергиясынсыз пайдалануын елестету мүмкін емес. Осы жайтты ауыл 

шаруашылық өнімдеріне өңдеу жүргізетін, құрылыс материалдарын 

дайындайтын және кәсіптік бұйымдарды дайындайтын қосалқы кәсіпорындар, 

колхоздар мен совхоздар жайлы айтуға да болады: бұл кәсіпорындарды 

электрлендіру  адам күшінің бөлігін азайтуға , сондай ақ өндіріс 

қарқындылығын арттыруға мүмкіндік береді. Агроөнеркәсіптік комплекс 

ұйымдарында электр энергиясы өндірісті механикаландыруға және 

автоматтандыруға, аз шығын арқылы жоғары еңбек өнімділігін сақтауға 

мүмкіндік беретін жалғыз энергия көзі болып табылады.  

Ауыл шаруашылығында тіпті электр энергиясын үстіртін қолдану оның 

электр энергиясы арқылы көптеген машиналар, механизмдер мен 

агрегаттардың қолданыста болуы мен пайдаланылуын көрсетеді.  

Электроэнергия – ауыл шаруашылық өндірісіндегі ғылыми-техникалық және 

индустриалдық дамудың негізі болып табылады. 

Ауыл шаруашылық тұтынушылары электр энергиясын мемлекеттік 

желілерден алады, олар өз кезегінде оны жылу,су, атом электр 

станцияларында өндіріледі. Резервті энергия көзі ретінде негізінен 

жылжымалы стационарлы дизель элекр станциялары қолданылады, сондай ақ 
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таулы мекендерде ағысы қарқынды өзендерге орнатылатын 

микрогидростанцияларды орнату, жел электр станция қондырғыларын орнату 

кең қолданыс табуда. 

Электр энергиясын түрлендіру, жеткізі  және тарату үшін әуе желілері мен 

трансформаторлы қосалқы станциялар қолданылады.  Кабель желілерін қолдану 

кең етек алуда. Трансформаторлы қосалқы станцияларды ашық  және жабық 

түрде салады   (кернеуі - 35 кВ дейін, әсіресе  6-10 кВ, төмен кернелі тарату 

торабы - 380/220 В). 

 

 
 

1.1 сурет – Трансформаторлы қосалқы станция 

 

Жоғарыда көрсетілгендей ауыл шаруашылығында өте көп түрлі  электр 

жабдықтары қолданыс табады. Басым бөлігін электр жетектері, электр 

аппараттары мен бағытталған мақсаттағы электр энергиясын таратуға 

арналған  комплектті қондырғылар, агрегаттарды,желілерді, цехтарды, 

фермалар мен кәсіпорындарды басқаратын басқару пульттары мен басқару 

жабдықтары құрайды. Және де бұл заманауи жабдықтарға көптеген 

автоматизация құрылғылары мен әртүрлі электр аппаратуралары 

орналастырылған. Бұл аппараттарда жұмыс істеу, оларға қызмет көрсету, 

монтаждау мен жөндеу жұмыстарын жүргізу  көп білім мен тәжірибені және 
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өз ісіңе деген махаббатты талап етеді.  Сонымен қатар атап айтқанда осы 

электр жабдығы технологиялық  машинаның жұмыс үрдісіне, оның сапасы 

мен дәрежесіне  әсерін тигізеді. Және де дәл осы электрлендіру арқылы ауыл 

шаруашылығына  ғылыми-техникалық дамудың жаңалықтары енеді.  Алайда 

бұл техника әлемінде басты болып маман электрик, адам саналады. Онсыз 

электр жабдығының қалыпты жұмысын елестету мүмкін емес.Табысты жұмыс 

болып - дұрыс пайдалану,  жұмысын бақылау,  қажет болған жағдайда жөндеу 

жұмыстарын жүргізу жатады.  Бұл жағдайда ауыл шаруашылық электригі баға 

жетпес жұмысшы болып саналады, ал оның еңбегі - өндірістің негізі. 

 

Дәріс  №2. Ауылдық аймақтағы электр торабы 

 

Дәріс мазмұны: ауыл шаруашылығындағы электр тораптарының негізгі 

сипаттамалары. 

Дәріс мақсаты: электр тораптарын пайдаланудың негізгі сұрақтарын 

талқылау. 

 

Электр тораптары деп трансформаторлы қосалқы станциядан және 

әртүрлі кернеудегі электр желілерінен тұратын электр жүйесінің бөлігін 

айтамыз. Ауыл шаруашылығында электр тораптары арқылы электр 

энергиясының басым бөлігін  ауыл шаруашылық тұтынушылары, мелиорация 

обьектілері мен су шаруашылықтары тұтынады. Электр жүктемелерін 

өндірістік және коммуналдық-шаруашылық электр қабылдағыштары 

тудырады.  Өндірістік бағыттағы электр қабылдағыштары мал асыраудағы, 

құс және далалық егін өсіру  шаруашылығындағы, технологиялық 

үрдістермен, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудегі өндірістік үрдістермен 

және жөндеу мен шеберханалармен тығыз байланысты, ал коммуналдық 

шаруашылықтағы бағыттағы қабылдағыштар – тұрғын үй ғимараттары мен 

қоғамдық ғимараттарды электрлендірумен байланысты.  Қазіргі таңда ауыл 

шаруашылық ұйымдары барлық дерлік электр энергиясын жоғарғы кернеуі 

көбіне 35 - 110 кВ болатын қосалқы станциялар арқылы  энергожүйеден алып 

отыр. 

Ауыл аймағындағы электр торабының, бірінші ретте 6-10 кВ тарату 

желісінің негізгі ерекшелігі болып, оның магистралды берілу желісінің  

тармақталғандығы мен айтарлықтай ұзаққа созылғандығы (бірнеше ондаған 

километр), қоректендіру орталықтарының шартты шектелуі, және тіпті өте 

алыс мекендегі аймақтарды да электрмен жабдықдауы болып табылады. 6-10 

кВ желілеріне ереже бойынша бірнеше, ал кей жағдайларда бірнеше ондаған 

6-10/0,38 кВ трансформаторлы қосалқы станциялар қосылған.  

Басқа ерекшелігі – ауылшаруашылығының электр тұтынушыларын 

электрлік қамтамасыздандыру көбінесе әуе желісі арқылы жүзеге асырылады, 

осылайша жолдар мен поезд өтуіне ыңғайлы жағдай жасайды. Ауыл 
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шаруашылық тұтынушыларының басым бөлігі электр энергиясын радиалды 

желілер арқылы тұтынады.  

Ауыл  шаруашылық тұтынушыларының электрмен жабдықтаудың тізбекті 

және өзара байланысқан  негізгі үш түрін атап айтуға болады.  

Біріншісі - сыртқы электр қамтамасыздандыру, ол электр энергиясын 

қоректендіру ортасынан  ауыл шаруашылық аймағындағы кернеуді 0,38 кВ қа 

төмендететін трансформаторлы қосалқы станцияға беретін  кернеуі 1 кВ тан 

жоғары электр тораптарынан тұрады. 

 Екіншісі – аймақ ішіндегі электрмен қамтамасыздандыру, ол жоғарыда 

көрсетілген трансформаторлы қосалқы станциясы мен 0,38 кВ  кернеулі 

ғимараттар мен қондырғыларды қосады.  

Үшіншісі – ток қабылдағыштарға баратын ішкі өткізгіштер.  Бұлай бөліп 

қарау белгілі жағдайда электрмен жабдықтау жүйесінің   әр үш бөлігінің 

техникалық қызмет көрсету ретін де айқындайды. 

Сыртқы электр жабдықтаудың электр торабы энергожүйенің электр 

торабы  (ЭЭЖ) ұйымына тиесілі болғандықтан әкімшілік аудан шекарларында 

оларға қызмет көрсету энергожүйенің электр торабы  ұйымының  

құрылымдық бөлігі болып табылатын аудандық электр торабының (АЭТ) 

қызметкерлерімен жүзеге асырылады. Ішкі электрлік қызмет көрсетулер 

ауылшаруашылық ұйымының электртехникалық қызметшілерімен жүзеге 

асырылады. 

Бір жағдайда тіпті бір энергожүйенің ішіндегі барлық ішкі алаң 

жұмыстары АЭТ қызметкерлерімен жүзеге асырылады, ал екінші жағдайда 

тек трансформаторлы қосалқы стансасының жоғары кернеулі электр 

жабдығына ғана қызмет көрсетеді. Бұл жағдайда 0,38кВ кернеулі ӘЖ мен 

жабдығы ауыл шаруашылық ұйымының қызметкерлерімен жүзеге 

асырылады. Пайдалануға қызмет көсетуші, электр жабдықтаушы ұйымдар 

мен тұтынушылар арасындағы шекара сәйкесінше келісім шартпен 

анықталады. 

Ауыл шаруашылығын электр жүйесімен қамтамасыз етуді бірнеше 

ұйымның жүргізгені бұл тұтынушылар түрінің  үнемі жоғарылап тұратын 

талаптарының  сенімсіздігіне алып келеді. Соның салдарынан колхоздар мен 

совхоздарға жөндеу жұмыстарына қажетті жабдықтар мен материалдар 

жеткізілмегендіктен, кей жағдайларда ауыл шаруашылық ұйымының 

электротехникалық қызмет көрсету қызметшілерінің жұмыс біліктілігінің төмен 

болуынан электр торабының техникалық жағдайы күрт  төмендеді. Сондықтан 

соңғы жылдары олардың техникалық жағдайына қарамастан ішкі ауданның 

электр тораптарын  ЭЭЖ балансына өткізу жүріп жатыр.  Тек арнайы бекітілген 

санитарлық талаптарына байланысты АЭТ қызметкерлеріне кіруге тыйым 

салынған ірі комплекстер мен құс фабрикаларының  ішкі алаңының электр 

тораптары ғана бұл тізімге жатпайды.  

I категория электрқабылдағыштары – бұл үзілістің адам өміріне қауіп 

тудыратын, халық шаруашылығына айтарлықтай зиян тигізетін, қымбат 
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жабдыққа зиян келтіретін, өнімнің жаппай бұзылуына алып келетін, күрделі 

техникалық үрдістің бұзылуына алып келетін  электр тұтынушылары. 

I категориялы өндірістік ауыл - шаруашылық тұтынушыларына 

өнеркәсіптік негізде өнім өндіретін ірі мал асырау фермалары мен 

комплекстері, құс фабрикалары, инкубатор үй-жайлары, бройлер өсіретін үй 

жайлар, жұмыс істеу маусымында электрлік қыздырғыш қолданатын шошқа 

асырау орындары жатады. Мал асырау фермаларында және сүт өндіру 

комплекстерінде I категориялы электр тұтынушыларына келесі электр 

қабылдағыштары жатады: сауу, салқындату, бірінші ретті және екінші ретті 

сүт өңдеу, жемшөп дайындау және тарату, сумен қамтамасыз ету, 

микроклимат, кезекші жарықтандыру жүйелері.  Ірі қара мал мен шошқа өсіру 

және тамақтандыруда бұндай электр қабылдағыштарына дайындау мен тарату 

тізбегі, микроклимат орнықтыру, кезекші жарықтандыру жатады.  Құс өсіру 

ұйымдарында жоғарыда айтылған электр қабылдағыштарынан басқа бұл 

категорияға құстарды суару қондырғылары, балапандарды жылыту 

қондырғылары, жұмыртқаны инкубациялау, қабылдау мен өңдеу жатады.  

I категорияға үздіксіз қызмет көрсету орындары, перзентхана, 

ауруханалардың ота жасау бөлімшелері, радиобайланыстың маңызды 

бөліктері, жаппай жиналу (60 адамнан көп) обьектілері сияқты өндірістік емес 

маңызды электр қабылдағыштары жатады. 

I категориялыэлектр қабылдағыштары өзара тәуелсіз, екі электр қуаты 

көзімен қамтамасыз етілуі тиіс. Екінші тәуелсіз электр энергиясының көзі 

ретінде энергожүйенің электр торабы, жергілікті электр стансасы немесе арнайы 

резервті электр стансасы бола алады. Екі өзара тәуелсіз қорек көзі ретінде  екі 

секциялы әуе желісінің  екі секциясын пайдалануға немесе қысқы тұйықталу 

кезінде барлық шиналар секциясы өшетін жабық тарату қондырғысын 

пайдалануға болмайды. Егер электр жабдықтауды резервтеу технологиялық 

үрдістің үздіксіздігін қамтамасыз етпесе немесе ол экономиялық жағынан 

тиімсіз болса, онда технологиялық резервтеу жүргізілуі керек. 

I категориялы  электрқабылдағыштарында бір қорек көзінің 

жұмысының  бұзылуы салдарынан болған сөну уақыты автоматты түрде қорек 

көзінің қосылуына кететін уақытқа ғана рұқсат етіледі.  Автоматты емес 

резервті қорек көзіне енгізу уақыты негізгі қорек көзінің сөнген уақытынан 30 

минуттан аспауы тиіс. 

II категориялы электр қабылдағыштары – бұл электр жабдықтауының 

үзілісі өнімнің жаппай жіберілмей қалуына, қызметкерлердің, механизмдер 

мен транспорттың жаппай жұмыссыз қалуына, ауыл және қала 

тұрғындарының айтарлықтай көлемінің қалыпты өміріне зиян тигізуіне алып 

келетін тұтынушылар санаты.  

II категориялы тұтынушыларға ауыл шаруашылығының үлкен көлемін 
жатқызуға болады, олар: сүт фермалары, шошқаханалар, I категориялы 
жатқызуға бас саны жетпейтін құс фермалары, 2500 м

2
 ауданды электрлік 

қыздырылатын жылыжайлар мен көшетханалар,  жемшөпті тарату мен 



12 

 

дайындауы  электромеханикаландырылған жемшөп дайындау цехтары, өндірісі 
тәулігіне 25 тонна болатын жем зауыты, жұмыс істеу маусымында технологиялық 
үрдісі үздіксіз жүретін  ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу ұйымдары, және басқа 
да насостық қондырғылар.  II категориялы  тағы да биіктігі 5 қабаттан асатын 
ғимараттар, әкімшілік және қоғамдық ғимараттар, балалар мен емдік мекемелері 
және оқу орындары жатады. 

II категориялы элетрқабылдағыштарын екі өзара тәуелсіз қуат көзімен 
қатамсыз еткен дұрыс. Электрмен жабдықтаудың үзілу уақыты кезекші 
қызметкердің немесе апаттық бригаданың резервті қорек көзін қосуға кететін 
уақытына дейін рұқсат етіледі.  II категориялы электр қабылдағыштарына 1тәулік 
ішінде апатты жөндеу мүмкін болса,онда кабельдік ендірмесі бар бір ӘЖ  
бойынша жүргізуге болады. Бұл желінің кабельдік ендірмесі екі кабельмен 
жүзеге асырылуы тиіс. Бір аппаратқа жалғанған кем дегенде екі кабельден 
тұратын бір кабель желісі арқылы қоректенуге де рұқсат етіледі. 
Орталықтандырылған резервті трансформаторы болған жағдайда және 1 
тәуліктен аспайтын уақытта  зақымдалған трансформаторды ауыстыру 
мүмкіндігі болса, онда II категориялы электр қабылдағыштарына бір 
трансформатордан қоректенуге рұқсат етіледі 

Өндірістік бағыттағы ауыл шаруашылық тұтынушыларының бір реттік 
және бір жылдық апаттық, жоспарлы  жөндеу, профилактикалық сынаулар мен 
басқа жұмыстарға керекті өшіру уақыты шектеледі.  Жоспарлы өшіру 
уақытының ұзақтығы 3,5 сағаттан аспауы тиіс. Оған қоса жоспарлы өшіру 
электрлендірілген сауу аппараттарының жұмыс уақытында рұқсат етілмейді.  Бір 
тәулік ішіндегі қайта жоспарлы өшіру 2 сағаттан соң ғана рұқсат етіледі.  

III категориялы электр қабылдағыштары – бұл I және II категорияға 
жатпайтын электр қабылдағыштары мен тұтынушылар тобы.  III категориялы 
электр қабылдағыштары мен тұтынушыларына резервті қорек көзі 
қарастырылмайды, оларға 1 тәуліктен аспайтын жөндеу жұмыстары мен 
энергожүйенің зақымдалған электр жабдығын ауыстыруға кететін уақытқа 
үзіліс жасауға рұқсат етіледі.  

Ауылдық аймақтағы барлық категориялы электр тұтынушыларына  
электр жабдықтау жалпыға ортақ электр торабымен жүзеге асрылады. Екі 
автоматты түрде ауыстырылатын қорек көзі болуы тиіс I категориялы 
тұтынушылар салыстырмалы түрде аз, ал II категориялы тұтынушылар 
басымдыққа ие. Сондықтан тұтынушыларды сенімділік категорияларына 
жатқызарда барлық технологиялық үрдістерге талдау жасап, электр 
жабдықтауының үзілуі салдарынан болатын зиян мен бұл жағдайда 
сенімділікпен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастыру керек. 
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Дәріс №3.  Электрқабылдағыштарын қосу 

 

Дәрістің мазмұны:электр қабылдағыштарының қосудың құрылымы. 

Дәрістің мақсаты: ауылдық аймақтағы коммуналдық-шаруашылық және 

өндірістік обьектілердің электр жабдықтау сұлбасының ерекшелігін игеру.  

 

 Ауыл шаруашылық ұйымының электртехникалық қызметі пайдалануда 

бар электр қондырғыларына қызмет көрсетеді және жаңа енгізілетін электр 

қондырғысының монтаждық, жалғау жұмыстарын жүргізеді.  

Ауылдың электртехникалық қызметінің негізгі жұмысы электр 

қондырғыларының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мен 

шаруашылықтың барлық обьектілерін және ток қабылдағыштарын электрмен 

жабдықтауын сенімді ету болып табылады. Бұл электротехникалық 

қызметшілер мен электр торабы ұйымының тығыз  іскерлік байланысы 

арқылы жүзеге асырылуы керек. Жиналған тәжірибе мен ұйымшылдық 

жағдайының негізінде  ауылшаруашылық ұйымының электротехникалық 

қызметі келесідей жобалы сұлбада (3.1 сурет) қарастырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 сурет – Ауыл шаруашылық ұйымының электротехникалық қызмет 

құрылымы 

кезекші 

электромонтер-

лар 

 (апаттықтоп) 

Транспорт 

Техник (аға электромонтер) 

электрлік монтаждау 

бойынша 

 

Электромонтер-

монтажшылар 

тобы 

Басқарушы 

(инжинер-

электрик 

Электрцехы 

Инженер (техник) 

эксплуатация 

бойынша 

Техник 

(аға электромонтер) жөндеу 

бойынша 

Аға 

электромонтерлар, 

ферма және бөлім 

 

Электрослесарь-

жөндеушілер 

тобы 
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Жаңа тұтынушыларды энергожүйенің электр торабына қосу үшін 

немесе қазіргі таңда электр қамтамасыздандырып тұрған обьектілердің 

қуатын арттыру  үшін кәсіпорын ауыл шаруашылық ұйымына өтініш хат 

негізінде рұқсаттама беруі тиіс.  Өтініш хатты электр энергиясын 

тұтынушысы, одан жоғары тұрған ұйым немесе обьектінің электр 

жабдықтауын жобалап жатқан жобалаушы ұйым бере алады. 

Электрқабылдағыштарын қосу туралы өтініш хатта келесідей 

ақпараттар көрсетіледі: 

1) Трансформатор мен қозғалтқыштың орнықтырылған қаты және 

объектінің максималды электрлік жүктемесі. 

2)  Электрлік қуатты енгізу мерзімі. 

3)  Электрмен жабдықтаудың сенімділігіне қойылатын талаптар. 

4)  Ерекше  талаптар  (рұқсат  етілетін кернеу ауытқуы, бір фазалы  және 

термиялық жабдықтың болуы және т.б.). 

Электр жабдықтаушы ұйымның талабы бойынша тұтынушы басқа да 

қажетті деректері жабдықтаушы ұйымғаберуі тиіс. Егер қосу басқа да 

жұмыстардың орындалуын талап етсе, онда тұтынушыға техникалық талаптар да 

қойылады. 

Ауыл шаруашылығын электрлендіру үшін электрқабылдағыштарын қосуға 

рұқсат пен техникалық талаптар берілген кезде энергожүйе келесідей үрдістерді 

жүзеге асырады:  

– ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтаудың перспективті 

сұлбалары мен бағытын әзірлейді, ауыл тұтынушыларының электр  

энергиясымен жабдықтауының сенімді әрі сапалы жұмыс атқаруы үшін 

техникалық және ұйымдастырушылық әрекеттерін жүргізеді; 

– мал асырау комплекстерінің, құс фабрикаларының, колхоздар мен 

совхоздар жылыжайларының, шаруааралық ұйымдар мен кәсіпорындардың, 

және басқа да мемлегеттік агроөнеркәсіпке  бағытталған электржабдықтаудың 

35 - 110 кВ, 6 - 20 кВ кернеулі әуе желілері мен қосалқы стансаларының 

жаңаларының жобалануы мен құрылысын,  ескілерінің  қайта қалпына келтіру 

мен жөндеу жұмыстарын жүргізеді; 

– егін алаңын суару жүйелерін үшін 35 кВ және одан да жоғары әуе 

желіліері мен қосалқы стансаларын тапсырыс берушінің функциялары 

бойынша құрылыс жүргізеді; 

Ауылшаруашылық ұйымдар мен кәсіпорындар 6 - 20 кВ трансфор-

маторлы қосалқы стансасын,0,38кВ кернеулі ішкіалаң торабының жобалауы 

мен құрылысын тапсырыс берушінің талаптары бойынша жүзеге асрады. 

Суару обьектілерінде 35 кВ және одан да жоғары кернеулі беріліс желілері 

мен қосалқы стансаларын жобалауын тапсырыс берушінің талаптары 

бойынша, және басқа кернеудегі беріліс желілері мен қосалқы стансаларын 

жобалауды тапсырыс берушінің талаптары бойынша жүзеге асырады.   
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Қуаттың қосылуы тек техникалық талаптар толық көлемде 

орындалғаннан кейін және бас мемлекеттік энергетикалық бақылаудың берген 

рұқсаттамасы негізінде іске асырылады. 

Жоғарыда көрсетілген өндірістік және коммуналдық-шаруашылық 

обьектілерін электр жабдықтауының сұлбасының ерекшеліктері көп жағдайда 

үзіліс уақытының созылуына себеп зақымдалған жерді анықтау болатынын 

көрсетеді.  

Сондықтан ауыл шаруашылық энергетикалық қызметкерлері мен ЭЭЖ 

оперативтік-диспетчерлік қызметкерлері, немесе АЭТ оперативтік-

диспетчерлік тобымен жақсы орнатылған жұмысы зақымдалған жерді 

анықтауда, электржабдықтауда туындаған қателіктер мен ақаулардың алдын 

алуда, жұмыс өнімділігінің сенімділігін арттыруда өте маңызды фактор болып 

табылады. Тәжірибе көрсеткендей тұрғындар хабарлаған зақымдалу туралы 

хабарлама зақымдалған жер мен оның сипаттамасына толық ақпарат бермейді, 

және зақымдалудың көпшілігі мекендеген аймақтың кіре берісінде орын 

алады. Мысалы, Латвия мемлекетінде электрмен жабдықтаудың үзілісі туралы 

дұрыс емес ақпараттардың алдын алуы үшін барлық ақаулықтар туралы 

ақпарат АЭТ ға шаруашылықтың электротехникалық қызметкерінен ғана 

түсіп отырады. 

Ауыл шаруашылық ұйымының электр қызметкері тұтынушыдан 

электржабдықтаудың үзілісі туралы хабарлама алған сәтте зақымданудың 

сипатын анықтайды. 0,38 кВ кернеулі электр торабында болған 

ақаулықтытехникалық қауіпсіздік бойынша жою үшін  жұмыс орындарын 

дайындау қажет болмаған жағдайда аудандық электр торабының ОДГ-сында 

көрсетілгендей ақаулықты жою ұйымның қызметкерлерімен жүзеге 

асырылады.  Егер ақаулықты жою үшін жұмыс орындарын дайындау қажет 

болған жағдайда немесе зақымдалу 6 - 20 кВ жағында болса, онда 

ауылшаруашылығының электротехникалық қызметкері тез арада АЭТ 

оперативті қызметкеріне хабарлайды, одан әрі оперативті қызметкердің 

нұсқауы бойынша әрекет етеді. 

Шаруашылықтың электр қызметкерлері тұтынушылардың ауыстырып 

қосу пункттарындағы және трансформаторлы қосалқы станцияларындағы 

айырғыштарды қосып немесе өшіре алады. Ол үшін ауыл шаруашылық 

электромонтерлары бағытталған оқудан өтіп, емтихан тапсырып, электр 

торабының электр қондырғыларда жұмыс жасауға рұқсат алады. Оларға 

ауыстыру пункттарындағы коммутациялық аппараттардың жетектерінен және 

трансформаторлы қосалқа стансаларының кілттері беріледі. Кілтті алу 

белгіленген журналға тіркеледі. Ауылшаруашылық кәсіпорыны мен электр 

торап ауданы оперативті келіссөз жүргізе алатын тұлғалар тізімімен ауысады. 

Бұл тізім ауылшаруашылық кәсіпорыны мен электр торап ауданының 

басқарушыларымен бекітіледі. Тізімде техникалық қауіпсіздікке байланысты 

мамандандырылған топ және қажет болған жағдайда белгілі тұлғаларды шақыра 

алатын телефондар тізімі көрсетіледі.  Тізімге енгізілген АЭТ тұлғалары ЭЭЖ 
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атынан оперативті келіссөздер жүргізуге, ауыл шаруашылығының 

электротехникалық қызметшілеріне ЭЭЖ  электрқондырғыларына жұмыс 

істеуге нұсқау бере алады.  

ЭЭЖ ға тиесілі электрқондырғыларындағы ақауларды жоюға арналған 

материалдар ауылшаруашылық ұйымына жеткілікті көлемде беріледі 

(мысалы, барлық номиналды токтағы сақтандырғыштар). Материалдар 

шығыны берілген хабарламаларға байланысты  немесе қайтып берлген істен 

шыққан сақтандырғыштарға байланысты есептеледі. 

ЭЭЖ мен ауылшаруашылық кәсіпорны арасындағы қарым қатынас. 

Энергожүйеден ауыл шаруашылық кәсіпорнының электр қондырғылары  

қоректенетін электр желісін оперативті түрде басқаруда ауыл шаруашылық 

кісіпорнының оперативті қызметкерлері диспетчерлік басқару құрылымына 

байланысты ЭЭЖ қызметкерлеріне, ЭЭЖ кезекші диспетчеріне немесе АЭТ 

кезекші диспетчеріне бағынады.    

Энергияның мөлшермен қолданылу шегін, максимум сағаттарындағы 

жүктеме шегін, сондай-ақ авариялық шектеулер мен энергожүйеден қуат 

жетпеген жағдайда жүктемені өшіру жергілікті энергобақылау ұйымымен 

басқарылады.  

Әр жылдың соңында ЭЭЖ мен ауыл шаруашылық кәсіпорын  келесі 

жылы оперативті келіссөздер жүргізуге құқылы қызметкерлер тізімімен 

алмасады. Тізімдге ұйымдардың бас инженерлері қол қояды, және ол 

келесідей ақпараттарға ие болады: тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын қызметі, 

қауіпсіздік техника бойынша санаты,  оперативті қызметте қолданылатын 

телефон нөмірлері. Жыл бойында оперативтік қызметкерлер құрамы өзгерген 

жағдайда ұйымдар бір бірін  жазба хат арқылы немесе телефонограмма 

арқылы хабардар етуі тиіс. 

Ауыл шаруашылық ұйымының оперативті қызметкерінің жұмыс 

орнында оның басқарушыларымен бекітілген электржабдықтау сұлбасы 

болуы тиіс. ЭЭЖ-ның келісімінсіз сұлбаларға өзгеріс енгізуге рұқсат 

етілмейді. 

Ауылшаруашылық ұйымының электрқондырғылар сұлбасындағы 

электр тұтынуына шектеу болмайтын  уақытша немесе тұрақты өзгеріс енгізу 

кезінде  ауыл шаруашылық ұйымының оперативті қызметкерлеріне бір тәулік 

ішінде жүргізілетін жұмыстар мен ауыстырып қосулар туралы хабарлайды.  

Егер электрқондырғыларының сұлбасына уақытша немесе тұрақты өзгеруі 

кезінде электрқондырғылардың бір бөлігін өшіру қажеттігі туса, онда ЭЭЖ 

ауыл шаруашылық ұйымының оперативті қызметкеріне және 

басқарушыларына екі тәулік бұрын хабарлайды. Ауыстырып қосуды жүзеге 

асыратын ауыл шаруашылық ұйымының оперативті қызметкері берілген 

тапсырманы оперативті журналға жазып, оны орындап және орындағаны 

жайлы ЭЭЖ оперативті қызметкеріне хабарлауы тиіс. 

Ауыл шаруашылық ұйымының оперативті қызметкерінің  оның 

қарамағында орналасқан электр беріліс желісіне қызмет көрсетуі туралы 
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рұқсаттамасын ЭЭЖ оперативті қызметшісі береді. Сұлба бойынша ауыл 

шаруашылық ұйымымен байланысты желіні қосу ЭЭЖ оперативті 

қызметшісімен тек ЭЭЖ жұмыс топтары мен ауыл шаруашылық ұйымының 

оперативті қызметкерлерінің жұмыстарын аяқтағаннан соң  және оперативті 

топтың келісімімен жүзеге асырылады. 

 

Дәріс №4.  Кернеуі  35 - 110 кВ  электр желілері 

 

Дәрістің мазмұны: кернеуі 35 - 110 кВ электр желілерінің құрылу 

принципі 

Дәрістің мақсаты:35 - 110 кВ  электр желілеріндегі қоректендіру көзінің 

сұлбаларымен танысу.  

 

Кернеуі 35 - 110 кВ электр желілері ауыл шаруашылығын электрмен 

жабдықтау жүйесінде маңызды орынға ие, электрмен жабдықтау сенімділігі 

тұрғысынан бұл желілердің сұлбалары анықтаушы болып табылады. 

Желінің дамуы 35 - 110 кВ қосалқы станциялардағы қоректендіру 

орталықтарының санына байланысты, нәтижесінде олар электрмен жабдықтау 

объектілерінің қашықтығын анықтайды. 

Әлбетте, 35 - 110 кВ қосалқы станциялары белгілі аймақтарда неғұрлым 

көп болса, электр энергиясын таратып жүзеге асыратын кернеуі  6 - 10 кВ әуе 

желілерінің  ұзақтығы соғұрлым аз болады. 

 

 
4.1 сурет – Шектік сұлбасы бойынша қосалқы станцияның қоректендіру көзі 

 

35 - 110 кВ қосалқы станцияларын жүктемесі көп байқалатын жерлерде 

және мүмкіндігінше тұтынушыларды қамту аймақтарының орта жағына 

орналастырады.  Қосалқы станцияны тағайындалуына байланысты екі түрге 

бөлуге болады: аудандық және жергілікті. Электр желісінің жағдайына 

байланысты қосалқы станцияның қоректендіру сұлбаларын екі негізгі түрге 

бөледі: шектік және өткізгішті. Шектік қосалқы станция деп қоректендіру 
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желісінің соңғы жағында орналасқан қосалқы станцияны айтады    (4.1,а 

сурет); өткізгішті (4.1,б сурет) - қосалқы станция, желінің трассасында 

орналасады және қоректенуі бір немесе бірнеше қосалқы станциялармен 

жүзеге асуы мүмкін қосалқы станция болып табылады.Өткізгішті қосалқы 

станциялар кіріс - шығыс сұлбасы бойынша кесілген қоректендіру желісі 

арқылы қосылады.   

Әлбетте, 4.1, а суретте қосылған сұлбаға қарағанда,  өткізгішті сұлба 

бойынша қосылған  ҚС1 қосалқы станциядағы қоректендірудің сенімділігі 

жоғары (4.1,б сурет) болып табылады, себебі зақымдалған аймақ 

коммутациялық  аппаратты  ҚС1 қосалқы станциясынан ажыратылуы мүмкін. 

Егер коммутациялық аппарат ретінде мысалы, майлы ажыратқыш Q1 

қолданылса, онда зақымдалған аймақтың ажыратылуы  релелік қорғаныс 

әсерінен Q1 автоматты түрде жүзеге асады және ҚС1 қоректендіру көзін 

жоғалтып алмайды. Басқа жағдайларда (Q1 – айырғыш) ажыратқыштың 

ажыратылуынан кейін  бастапқы зақымдалған аймақтың қоректендіру 

желісінің ажыратылуы  ҚС1 - на кернеуді жіберу үшін келесіде 

ажыратқыштың қосылуына дейін  оперативті қызметкерлердің қолмен 

ажыратуымен    жүзеге асырылады. Осыған байланысты зақымдалған жерді 

табу және өндірістік оперативті қосылулар үшін қажет, ҚС1 кернеуді уақытша 

жоғалтады.   

4.1,а  суреттің сұлбасында ӘЖ-нің зақымдарды толығымен жою 

уақытына байланысты ҚС1 ажыратылу ұзақтығының көбеюі көрсетілген. 

 

 
 

4.2 сурет - Екі тізбек немесе бір-екі тізбек бойынша қосалқы станцияның 

қоректендіру сұлбалары  

 

Ауылдық  жерде 35 - 110 кВ қосалқы станциясының қоректендіру 

сенімділігі 35 - 110 кВ желісі бойынша қоректендіру сұлбасына 
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байланыстыболады. 4.1-суретте көрсетілген сұлбаның кемшіліктеріне ажыратқыш 

Q арасы мен ҚС1 немесе қосалқы станциядағы,  яғни Q ажыратқыш орнатылған  

ҚС1 және ҚС2 бір желі бойынша бір жақты қоректенетін аймағының 

зақымдануының әсерінен  ҚС1 және ҚС2-де кернеудің жоғалуы болып табылады.  

Егер ҚС1 және ҚС2-нің қоректенуі екітізбекті 35 (110) кВ (4.2, а сурет) желі 

бойынша немесе екі өткізгішті әртүрлі трассадағы желі бір (4.2, б сурет) немесе 

екі (4.2, в сурет) аудандық қосалқы станциялар бойынша жүзеге асырылса, онда  

сенімділігі айтарлықтай көбейеді. Бұл сұлбалар негізі  ҚС1 және ҚС2 - де бір 

кернеу желісі (4.2,в сурет)  немесе бір тізбегі зақымданған кезде (4.2, а сурет)  

қосалқы станцияның үздіксіз қоректенуін қамтамасыздандырады. Қоректендіру 

сұлбасының (4.2, а сурет) сенімділігі төмендігін айта кету керек, себебі 

анықталған шарттарға байланысты желі тізбегінің екеуіде зақымдалған болуы 

мүмкін.  Сұлба  (4.2, в сурет) жоғары сенімділікке ие, себебі аудандық қосалқы 

станциялардың біреуіндеде зақымдалу байқалмайды. 

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтауда жоғарғы кернеу жақтан 

ажыратқышы жоқ электрлік сұлбасы жеңілдетілген 35 - 110 кВ қосалқы 

станциялары қолданылады; мұндай қосалқы стнациялардағы күштік 

трансформаторлардың қуаты 1000 - 16000 кВА құрайды. 

Қосалқы станция сұлбалары берілген кернеуге қосылатын 

трансформаторлардың және желілердің санына байланысты.  

Кернеуі 35, 110 кВ ӘЖ - дегі сымдардың қимасын таңдау.  

Электр қондырғылары  құрылғысының ережелеріндетоктың 

экономикалық тығыздығына байланысты, әртүрлі металдар сымның қимасын 

таңдау үшін ұсынылған.  

Соңғы жылдары  токтың экономикалық тығыздығы бойынша 

номиналды кернеуі 35 кВ және одан жоғары әуе желілерінде сымдардың 

қимасы таңдалмайды. Жобалау тәжірибесінде токтардың экономикалық 

интервалы және қуаты бойынша ӘЖ 35 - 750 кВ үшін сымдардың қимасы 

таңдалынады. 

Аймақтағы сымдардың қимасын таңдау және қалыпты режимде 35 және 

110 кВ желісінде активті қуаттың ток артуын анықтау жеткілікті болып 

табылады. Қосымша ақпарат қажет: тіреуіш материалы, тізбектердің саны, 

мұздану бойынша аудан. 

Әрі қарай апаттық режимде таңдалған қиманы тексеру жүргізіледі. Ол 

үшін мына формула бойынша  апаттық ток İАП, А есептеледі: 

 

 𝐼АП =
𝑆

√3𝑈
, (4.1) 

 

мұнда S – желі аймағы бойынша ағып өтетінтолық қуат, кВ·А;  

           U – номиналды кернеу, кВ. 

 

Апаттық ток рұқсат етілге  İРҰҚ токпен салыстырылады. Шарт 

орындалуы керек: 
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 İРҰҚ  ≥  İАП. (4.2) 

 

Бұл шарт орындалмай қалған жағдайда сымның қимасын көбейтеді. 

Электр желісіндегі энергияны және қуат шығының есептеу.  

Қазіргі кезде энергетикадағы маңызды тапсырмалардың бірі 

энергоресурстарды үнемдеу болып табылады. Сондықтан электр желісіндегі 

энергияны,соның ішінде ауылдық аудан желілерін және қуат шығының азайту 

үлкен маңызға ие.  

Кернеуі  35 - 110 кВ қоректендіру желісіндегі қуат шығыны жеткілікті  

түрде тікелей есептеледі. Үлкен қиындақтар кернеуі 10/0,38 кВ тарату 

желілеріндегі энергияны және қуат шығындарын есептеуде болып табылады.  

Бұл бірнеше себептермен түсіндіріледі.  

Біріншіден, көрсетілген желілер күшті тармақталған және үлкен 

аймақтар саның құрайды, соған байланысты есептеулердің күрделілігін 

арттырады. Екіншіден, және бұл негізгі, көп жағдайларда ӘЖ-нің жеке 

аймақтарындағы жүктеме көлемі туралы ақпараттар жоқ. Ал 10 және 0,38 кВ 

ӘЖ-нің бастапқы аймағындағы жүктемесі туралы деректер бар. Сондықтан 

осы желілерде шығынды есептегендебірқатар жасанды әдістерге жүгіну керек.  

 

Дәріс № 5. 6 - 10 кВ  кернеулі электр тораптары 

 

Дәріс мазмұны: 6-10 кВ кернеулі электр тораптарын тұрғызудың 

принциптері. 

Дәріс мақсаты: 6-10 кВ электр тораптарының сұлбаларымен танысу. 

 

Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыздандырудың сенімділігі 

үлкен дәрежеде жүктемені қоректендіруді резервтеу мен торапта орнатылатын 

автоматика тиімділігіне анықтауға мүмкіндік беретін, зақымдалған жерді 

анықтайтын 6-10 кВ тарату желісінің сұлбасына тәуелді. 

 

 
 

 

5.1 сурет – Элеткржабдықтаудың радиалды сұлбасы. 
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Электржабдықтаудың ең қарапайым және арзан сұлбасы болып 

радиалды тұйықталған сұлба болып табылады  (5.1,а сурет). Бұл сұлба 

сенімсіз болып табылады, себебі   кез келген элементттің, желінің немесе 

жабдықтың зақымдалуы немесе жөндеуі кезінде барлық 

электрқабылдағыштар электр энергиясынсыз қалады.  Бұл сұлба сенімділігі III 

категориялы тұтынушылар мен токқабылдағыштар үшін пайдаланылуы 

мүмкін. Жоғарыдаайтылғандай, мысалы КРН-10 типті автоматты аппарат 

көмегімен электр торабын секциялау арқылы Q бас ажыратқышы мен Q1 

секциялаушы аппараты арасындағы желіге қосылған тұтынушылардың 

электрмен қамтамасыздандыру сенімділігін айтарлықтай арттыруға болады. 

II және III категориялы тұтынушылар үшін 5.2 суретте көрсетілген 

сақиналы электрмен жабдықтау сұлбасы қолданылуына болады. Тарату 

желілерінің кез келгені зақымдалған жағдайда электржабдықтауды 

зақымдалған желіні қолмен өшіріп, резервті желіні қосу арқылы қалпына 

келтіреді. Электржабдықтаудың сақиналы сұлбаларында коммутациялық 

аппараттар (айырғыштар мен ажыратқыштар) үнемі өшіп тұратын желінің 

қалыпты ажыраулары қарастырылады. Олар электр энергиясын резервті 

желіден беру қажеттігі кезінде немесе негізгі желінің зақымдалған кезінде 

және оны жөндеуге өшіргенде қосылады. Мұндай сұлбадағы электр 

жабдықтауында зақымдалған аймақты өшіруге және өндірісті ауыстырып 

қосуға кететін уақытқа ғана  үзіліс жасауға ғана рұқсат етіледі 

 

 
 

5.2 сурет – Электржабдықтаудың автоматтандырылмаған сақиналы сұлбасы 

 

Егер сақиналы сұлбаға кіретін тарату желілері тәуелсіз қорек көздеріне  

(35 - 110 кВ қосалқы стансасының екі 6 - 10 кВ тарату қондырғысынан) 

қосылған болса,  онда  5.3 суреттегі сұлбасын I категориялы тұтынушыларды 
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қоректендіретін 6 - 10/0,38 кВ кернеулі қосалқы стансасын сырттай электр 

қамтамасыздандыруға қолдануға болады. Осы сұлба  сақиналы сұлбаға 

бірнеше трансформаторлы қосалқы стансасымен қоса бірнеше I категориялы 

тұтынушылар қосылғанда пайдаланылады. Бұл қосалқы стансаларынан  

жауапкершілігі аз болатын тұтынушыларды қоректендіру үшін 6-10 кВ 

желілері тарауы мүмкін. 

10/0,4 кВ өткізгіш типті трансформаторлы қосалқы стансасының 10 кВ 

тарату қондырғысында, «кіріс-шығыс» сұлбасындағы тарату қондырғысын 

қосу үшін екі ажыратқышты орнату қарастырылады  (5.3 сурет).  

 

 
 

5.3 сурет– Электр жыбдықтаудың автоматты сақиналы сұлбасы 

 

Ажыратқыш ретінде кей жағдайларда автоматты жетегі бар жүктеме 

ажыратқыштары да пайдаланылады. Осылайша сақиналы желінің қалыпты 

ажырауы орындалған және автоматты резервті қосу қондырғысы орындалған  

ТҚС - 3 те көрсетілеген, ТҚС - 3 тің негізгі қоректенуі жағынан Q2 жүктеме 

ажыратқышы пайдаланылуы мүмкін. Негізгі қорек көзінен қоректенуді 

жоғалтқан жағдайда ажыратқыш минималды кернеу қорғанысынан өшіріледі, 

ал ТҚС-3 Q1 майлы ажыратқышы өшірілгеннен кейін негізгі қорек көзінен 

қоректенеді. Трансформаторлы қосалқы стансасының қореқтенуін сенімді ету 

үшін тұйық таралудың ажыратылуына автоматты сөндіруші аппараттарды 
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(релелік қорғанысы бар майлы ажыратқыш, сақтандырғыштары бар жүктеме 

ажыратқыштары) қолдану керек.   

I категориялы тұтынушылары бар екі трансформаторлы ТҚС-ларында 

секциялық Q1 майлы ажыратқыштарын орнату әдісімен автоматтандырылған 

сақиналы сұлбаларында майлы ажыратқыштарды айтарлықтай үнемдеу 

байқалады.  I категориялы тұтынушысында автоматты резервті қосу (АРҚ) 

болған жағдайда,  5.3 суреттегідей  автоматтандырылған сақиналы сұлбасына 

қосылған жабық трансформаторлы қосалқы стансасынан қоректенуі барлық 

талаптарға сай болады. I категориялы тұтынушысын резервтеу үшін 

салынатын  қосалқы желілердің құраысынан бас тартқан кезінде  сақиналы 

сұлба қаржының үнемделуін қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар бірнеше тізбектей орналасқан ажыратқыштары бар 

сақиналы сұлбаның кемшілігі ажыратқыштарды реттеуі қиын, 

мамандандырылған қызмет көрсету қажет болатын, бағытталған немесе 

қашықтықтан басқарлатын қорғаныстармен немесе арнайы автоматика 

комплектімен жабдықталуы болып табылады.  

Үлкен жүктемеге ие (200 кВт жоғары) I категориялы тұтынушыларын 

электрмен жабдықтау үшін екі сәулелік (двухлучевая) қоректендіру сұлбасы 

қолданылуы мүмкін (5.4 - сурет).   

5.4, а суретінде 6 - 10 кВ кернеудегі негізгі қорек көзінен ажыраған 

кезде барлық ТҚС лардың қоректенуін сақтайтын екі сәулелік сұлбасы 

көқрсетілгген. 

 

 
 

5.4 сурет – АРҚ-ты екі сәулелі электрқамтамасыздандыру сұлбасы  
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5.4, б суретіндегі сұлбада 0,38 кВ жағындағы талап етілетін электр-

қамтамасызданудың сенімділігі АРҚ пен қамтамасыз етіледі. Желілердің бірі мен 

оған қоса ТҚС трансорматорларының бірі сөнгенде тұтынушының барлық 

жүктемесі бір трансформатордан қоректенеді.  ТҚС жалғануы желінің 

өткізгіштігін тиімді пайдалану үшін талапқа сай түрде тарату желісі бойында 

тізбектей жалғануы тиіс. Ауыл шаруашылығын электржабдықтауда екісәулелі  

сұлбаның кең қолданысқа ие болмауы оның қоректендіруші ортадан алыс 

орналасуы және бұл сұлбалар үшін қосымша желіні тұрғызу әдетте мүмкін емес 

немесе тиімсіз болуында. 

Сонымен қатар, шектелген аймақта бірнеше ТҚС орналасқанда 6-10 кВ ішкі 

аудан желілерін екі сәулелі сұлба бойынша орындаған мақсатты болып табылады.  

 

Дәріс №6. 380/220В электр желісі 

 

Дәріс мазмұны: 380/220 В кернеуіндегі электр желісінің құрылу 

принциптері. 

Дәріс мақсаты: электр желісінің 380/220 В қоректену сұлбасымен 

танысу. 

 

Ауылшарушылыққа арналған электр желісінде әдетте 380 В 

кернеуіндегі төртсымдық желілік жүйемен  қатар жер-нейтраль бірге 

қолданылады. Қалыпты режимде  желідегі әрбір өткізгіш пен жердің 

арасындағы фазалық кернеу 220 В аспайды. Нейтралдарды (бейтарап) 

сымныңжерге тұйықталуы және қондырғының металдық бөлігіне қосылуы 

желілік сымдардың жерге қатысты кернеуінің жоғарылау мүмкіндігін жояды. 

380/220 В кернеу жүйесінің қолданылуы бірмезгілдегі үшфазалы  

қозғалтқыштың  380 В  және бірфазалық  токқабылдаушылардың 220 В 

қолдануына байланысты. Жүйедегі жоғары номиналды кернеу кезінде электр 

құрылғыларға жанасқан адамдар мен жануарлардын электрлік токпен 

зақымдану қаупі жоғары. Төменгі кернеу кезінде электр желілерінің бағасы 

жоғарылайды. Есептеу нәтижелерінің  көрсетуі бойынша металл сымдардың 

380/220 В кернеуіндегі жойылатын қуат қоры 220/127 В кернеуге қарағанда 

екі есе аз.  

Жекелеген тұтынушыны қоректендіруге кей жағдайларда номиналды 

кернеуі 2×220В болатын үш сымдық бір фазалы қосалқы стансалар жүйесі 

қолданылады. Бұл жағдайда сол қосалқы стансаның қоректенуі бір фазалық 

екі өткізгіштік  жүйе арқылы жүзеге асады, ал ең аз кернеу 2×220 В  болады 

ал, трансформатор оралымының орта нүктесі жерге толық тұйықталған болып 

орындалады. Көрсетілген кернеу жүйелері 1кВ кіші қосалқы стансалардың 

ішкі бөлігінде сонымен қатар, ішкі өткізгіштер жүйесінде қолданылады. 
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Кернеуі 0,38 кВ ішкібөліктік тораптар. 0,38 кВ ішкі бөліктік  

тораптаркернеуі 6 - 10/0,38 кВ қосалқы станциядан, жекелеген ток 

қабылдағыштарға немесе нысандарға олардың енгізу (вводной) тарату 

құрылғыларына дейін электр энергиясын таратып жеткізуге арналған.   

Мұндай нысандар мал шаруашылығының кешені, су жинау қондырғылары, 

жемшөп дайындау цехтары және  басқа өндірістік объектілері, елді мекендері, 

сондай-ақ әлеуметтік-мәдени ғимараттар, бөлек тұрған шаруашылықтар бола 

алады. 

Тұтынушының сипаттамасына байланысты, оның жүктемесіне, 

электрмен жабдықтау сенімділігіне және оның аумағында орналасқан  6-

10/0,38 кВ қосалқы станцияларының санына  байланысты 0,38 кВ-тық ішкі 

бөліктік электрлік торап құрылады. Торап қарапайым орындалуы  мүмкін, 

мысалы, кіші сүт  тауарлы фермасын (MTФ) және жеке қосылған ауылдық 

аймақты  ең шеткі (тупиковый) режимде қоректендіріп тұрған мачталық 

немесе комплектілі ТҚ қоректендіретін 0,38 кВ екі желісі арқылы 

қоректендіру. Ауылдық аймақпен мен МФТ бір желіден қоректендірілетін 

жағдайлар кездеседі. Сонымен қатар  совхоздар мен колхоздардыңорталық 

шаруашылықтары, ірі қара мал кешендері   кең таратылған әуе және кәбіл 

желілерімен орындалады мұндай тораптар нысандарды толығымен немесе 

жекелеген ток қабылдағыштарды қоректендіріп резервтік торап ретінде 

қамтамасыз ете алады. 

Кернеуі  380/220 В және 2×220 В-тық әуе желілері. Электрлік әуелік 

желі (ӘЖ) деп- ашық ауада орналсқан  және оқшаулатқыштар мен 

арматуралар арқылы тірекке бекітілген,  электр энергиясын беруге және 

таратуға арналған құрылғылар жиынтығын айтамыз. Трансформатордың 

(генератордың)  фазалық шықпасымен (выводом) жалғанған сымды – фазалық 

сым деп атайды.  

Нөлдік сым дегеніміз – үш фазалы трансформатордың (генератордың) 

жұлдызша жалғанған орамасының ортаңғы нүктесінен  терең жерлендірілген 

шықпасына қосылған сымды айтамыз. ТҚСтарату құрылғысынан немесе 

басқа пунктен орталықтандырылып басқарылатын  көше жарық 

құрылғыларын қоректендіретін  сымды – шамды (фонарным) сым деп атайды. 

Ауылдық жерлерде ӘЖ сымдарды тіректерге орналастыру бойынша 

келесі реттілік бойынша орындалады: төменгі сым бейтарап (нулевой) сым, 

одан жоғары шамдық сым, одан жоғарысы фазалық сымдар 

орналастырылады. Нөлдік сымның астына радиоқабылдағыш сымдарды 

орнатуға болады. Сымдар саны және олардың тағайындалуына  байланысты 

желі бөліктері  толық фазалық немесе толық емес фазалық болуы мүмкін. 

Толық фазалық  желі бөлігінде  барлық фазалардың фазалық сымдары және 

нөлдік сымы болады. Толық фазалық желілер желі бойында оның бастапқы 

бөлігінде егер үш фазалық күштік жүктеме болса желінің соңында немесе 

жарықтандыру жүктемесі үлкен болған жағдайларда қолданылады. Сонымен 

қатар толық фазалық желілер электрлендірілген мал асырау фермаларында да 
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қолданылады. 380/220 Вкернеу жүйесінің толық фазалық желісі - бес немесе 

төрт сымды болып  орындалуы мүмкін. Бұл жағдайда толық фазалы төрт сым 

желісі үш фазалық және бір бейтарап сымды болып келеді. Бес сым желісі, 

сыртқы жарықтандыру үшін жарамды болып табылатын  шамдық сымнан 

құралады. Кернеу 2×220Втолық фазалық желілер жүйесі төрт (екі фазалық, 

бір нөлдік  және бір шамдық сым)  сымды немесе үш сымды (екі фазлық және 

бір нөлдік) болып орындалады. 

Желінің толық  фазалық емес бөлігінде  тек кейбір фазалардың фазалық 

сымдары және нөлдік сымы бар болады. Кернеуі 380/220 В төрт сымды толық 

фазалы емес желі, екі фазалық нөлдік  және шамдық сымынан ал үш сымды 

желіде бір фаза немесе шамдық сымы жоқ болып орындалады. Толық фазалы 

емес бөліктер желінің соңында және қуаты аз жарық жүктемесі бар 

тармақтарда қолданылады. 

Жалпы 0,38 кВ электр тораптарында негізінен бір тізбекті желілер 

қолданылады. Алайда, егер бір бағытта екі желіні тарту қажет болса, қос 

тізбекті (двухцепная) желіні салуға болады. Екі тізбекті желілер негізінен 

толық фазалы сегіз сымды құрайды: әдеттегі (алты фаза және екі нөл) немесе 

сыртқы жарықпен қосқанда (алты фаза, нөлдік және шамдық) болып 

орындалады. 

Тіректер.  

Тағайындалуына байланысты тіректердің бірнеше түрлері болады. 

Аралық, қилысқан, өтпелі, сондай-ақ әдетте бір бағаналы болып 

орындалатын,іргелес өткелдердегі (пролет) салмақ басу айырмашылығына 

арналған анкерлі тіректер. 

Сымдардың толық салмағын немесе іргелес өткелдердің сымдардың 

салмақ басу айырмашылығын көтеріп тұратын тіректерді салмақ түсу жағына 

қарай немесе ауырлық салмақтың теңшеу ыңғайына қарай қисық тіреумен 

қосып орындайды. Осындай тіреуіштерге анкерлі, бұрыштық аралық және 

анкерлі бұрыштық және аяққы (концевые) тіректер жатады. 

Кернеуі 380/220 В желілерінде ағаш және темірбетонды тіректер 

қолданылады. Ағаш тіректер ағаш немесе темірбетонды қадалардың 

(приставках) бөлігі ретінде немесе тиісті ұзындығы бойынша бүтіндей 

қосылуы мүмкін. Тіректерге  қимасы  16÷50 мм
2  

болатын А (Ап) маркалы  

сегіз сымдарды және радиобайланыс тізбектеріне арналған   диаметрі 4 мм 

болатын төрт бір сымдық  желіні ілуге болады. Тіректердің өлшемдері және 

олардың жеке элементтері олардың түрлері бойынша анықталады және олар 

арнайы әдебиетте берілген [5]. 

Темірбетон тіректері кернеуі 380/220 В желілерінің бес сымын ілуге 

және радиомен жабдықтаудың екі сымын ілугеарналған. Қажет болған 

жағдайда аралық, өтпелі, аралық қиылысқан, жарықтандыру, анкерлі, 60 ° 

бұрышқа дейінгі бұрыштық аралық, 90 ° бұрышқа дейінгі  бұрыштық анкерлі, 

аяққы тіректер қолданылады. 
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Оқшаулағыштар.  

Кернеуі 380/220 В әуе желілерінде  ШЛН типті фарфорлы  желілік 

оқшаулағыштары, ТФ типті телефонды оқшаулағыштары және 

радиоқабылдағыш тармақталған РДФ типті оқшаулағыштар пайдаланады. ТФ 

оқшаулағыштарының орнына, төменгі сілтілі шыныдан жасалған, фарфорды 

изоляторларға қарағанда пішіні мен салмағы аз ТС оқшаулағыштары 

пайдаланылуы мүмкін. 

Оқшаулағыштарды бекіткіштерге бекіту үшін стандартты және 

ұзартылған штангаларды, сондай-ақ стандартты ілмектерді пайдаланады; 

Үлкен көлденең қималар сымдарын бекіту үшін күшейтілген ілгектер 

қолданылады. 

Сымдар. 

Кернеуі 380/220 ВӘЖ, әдетте, қимасының ауданы 16 ÷ 50 мм
2  

болатын  

А (Ап) маркалы  көп  орамды алюминий сымдары қолданылады. Сонымен 

қатар ПС-25 маркалы көпормадыболатсымдар және бір сымды ПСО-5 

маркалы (ғимараттарға кіретін бөліктер бойынша) сымдар қолданылады. 

Қазіргі уақытта күрделі тарату аймақтарында қимасы 2,5 - тен 16 мм
2
 

құрайтын  алюминий өткізгіштері бар АВТ - 2 маркалы арқан сымдары 

қолданылады. 

Жеке бөліктердегі сымдарды, көлденең қималарын санын есептеу 

арқылы  және электрлік қабылдағыштың қысқышындағы (зажим) рұқсат 

етілген кернеу ауытқуының шамасы бойынша анықталатын, кернеу шығыны 

бойынша таңдалынады. 

Сымдар есептеудің аналитикалық әдісі күрделі және ыңғайсыз болып 

табылады, сондықтан іс жүзінде оңайлатылған есептеу әдістерін қолданады. 

Ең кеңінен таралған  қолданыс барлық жұмыс кернеулеріне және түрлі 

сымдарға арналған номограмма бойынша сымдар есептеудің графикалық әдісі 

болып табылады. Олар ӘЖ берілетін  қуаттан (немесе ток жүктемесінен) және 

қашықтықтан кернеудің  шығынын  анықтауға мүмкіндік береді. 

Әуе электр жеткізу желілерін пайдалану, оларды мерзімді тексеру, 

алдын ала тексеру және жөндеу арқылы тұтынушыларды сенімді электрмен 

жабдықтауды қамтамасыз ету үшін оларды техникалық тұрғыда ұстау болып 

табылады. 

Әуе желілерін мезгіл сайын  электрик мамандары 6 айда бір рет тексеруі 

керек.  Желілер мен оның  кірістерін тексергенде, келесі құрылғыларға ерекше 

көңіл бөлінеді: оқшаулағыштың күйіктері, жарықтар мен шытынауы, сым 

талшықтарының еруімен үзілуі, жалғану тармақтарының  дұрыстығы, 

сымдардың салбырауы; тіректердің беріктігі, бандаждар мен жерлендіргіш 

құрылғылардың дұрыстығы; желінің кіріс тармақтары мен 

сақтандырғыштардың жағдайы; кабельдік воронка мен иілу  жағдайы. 

ӘЖ жағдайын неғұрлым   білікті бағалау үшін және электрмонтерлар 

тексерісін қосымша бақылау мақсатында, жылына кем дегенде 1 рет 

инженерлік-техникалық персоналдармен тексеру ұйымдастырылады. Желінің 
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тірекке бекітілген жерін жоғарыдан  таңдап тексеру қажет жағдайда 

жасалынады, ал кезектен тыс тексерулер  төтенше  жағдайлар орын 

алғанда,апаттық жағдайларда, табиғи апаттар және қоршаған ауа 

температурасы - 40 ° С төмен жағдайда желінің бойымен мұз қатқанда 

жасалынады. Қарау мен тексеру кезіндегі жөндеуді талап ететін  анықталған 

ақаулар (дефекты) мен қалыпты емес жағдайлар ақаулар журналында 

енгізіледі. Тексеру кезіндегі ақаулар болашақта қызмет етуші персоналды 

электрмен зақымдауға және электрмен жабдықтаудың бұзылуына алып 

келетін жағдайлар анықталса, оны жөндеу үшін кезекші жұмысшы 

бригадасын шақыртып қалпына келтіреді. Ақау орнын тапқан қызмет етуші 

персонал кезекші жөндеу бригадасы келгенше және бұзылған аймақ 

өшірілгенше сол орнында күтіп тұруы керек. 

Тіреулерді шіріп кетуінен  тексеру. Ағаш тіректердің шіріп кету  

дәрежесі желіні қолданысқа енгізгеннен соң алғашқы 3-6 жылдан кейін, ал 

одан кемінде 3 жылда бір рет және тірекке шықпас бұрынтексеріп отырады. 

Сыртқы тексеру кезінде ағаштың домалақ және ішкі шіру орындарын 

қарайды. Ішінен шіріп кетуді ағашты ұрып дауыс беруі  арқылы анықтайды. 

Шіріп кетуді тексеру жер деңгейінен  ең қауіпті орнын анықтайды біріншісі 

жер бетінен 0,2 - 0,3 м жоғарғы жағы және 0,2 - 0,3 м жердің астыңғы жағы 

бөлігін текереді. Тексеру металл инелерді ағашқа шаншу арқылы іске 

асырылады. Шіру тереңдігі өлшенетін шаманың  орташа арифметикалық 

шамасы ретінде анықталады. Ағаш тіректер мен тіркемелердің бүлінбеген 

бөлігін диаметрі белгілі бір рұқсатты  мәндерден кем болмауы тиіс. Шіру 

нәтижелерін қорытындылай  тұжырымды есепте алу парақшасында 

көрсетіледі ол парақшада шешім жасалынады: ол тіректі бақылауға алу 

немесе күрделі жөндеу кезінде немесе бірден ауыстыру қажеттілігі 

көрсетіледі. 

 

Дәріс №7. 380/220 В электрлік жүйесінің пайдаланылуы 

 

Дәріс мазмұны:  темірбетондық тіректер мен тіреуіштерді, таратылатын 

желілерді және ғимаратқа кірістерін тексеру. 

Дәріс мақсаты:  кернеуі 380/220 В электрлік желілерді  пайдалану 

(эксплуатациялау) әдісін үйрену. 

 

Темір бетонды тіректермен  тіреуіштер тексерілуі пайдаланудан 4 жыл 

асқан соң 6 жылда 1 реттен кем тексеріліп отырады. Тексеру кезінде тірек пен 

тіреуіштің  сыртқы бетін  тексеріп қарау арқылы анықталады, сызаттар болуы 

тіректе іріктеліп жүргізіледі осы мақсатта тіректің айналасындағы 

топырақтың тереңдігі 0,5 м  қазылып жасалынады. 

Әуе желілері сымдарының габариттерін өлшеу. 
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Пайдалану процесінде бастапқы габариттер сымдардың табиғи 

созылуына, тіректердің еңкеюіне, қолданыстағы жолдарды қайта құруға 

немесе жаңа жолдарды, үйінді және т. б. салуға байланысты өзгереді. 

Габариттер бұрыштық өлшеу құралы мен оқшаулағыш штангалардың 

көмегімен кернеуді өшірмей өлшенеді; ал кернеуді өшіре  отырып өлшеу -

жіптің, рулетканың, рейканың көмегімен іске асырылады.  Өлшеу нәтижелері 

габариттерді өлшеу парақшасына (ведомосына) енгізіледі. Басқа ӘЖ және 

байланыс желілерімен қиылыстардағы габариттерді өлшеуге ерекше көңіл 

бөлінеді.  Нормалар бойынша талап етілетін габариттерді сақтау адамдар мен 

жануарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан өте маңызды. 

Тіректердің жерге тұйықтау кедергісін өлшеу 5 жылда 1 рет жүргізіледі. 

Жерге тұйықтау кедергісі топырақтың меншікті кедергісіне байланысты 

белгіленетін мәндерден аспауы тиіс. 

Болттарды, гайкаларды және бандаждарды тексеру және тарту. 

Болттардың, гайкалардың және бандаждардың едәуір әлсіреуі 

пайдаланудың басында байқалады, сондықтан тексеру алғашқы екі жылда 

жыл сайын, одан әрі қажеттілігіне қарай жүргізіледі. 

Әуе желілері мен кірістерді жөндеу. 

Жөндеу жұмыстары жоғарыда аталған жұмыстардың барлық кешенінің 

нәтижелері бойынша анықталатын желінің техникалық жағдайына 

байланысты жоспарланады. Ағымдағы жөндеу көлеміне: тіректерді түзету 

және нығайту, бандаждар мен бұрандалы қосылыстарды тарту, істіктер мен 

ілмектерді тексеру, жарамсыз сақтандырғыштарды ауыстыру және тазалау 

кіреді. Сымдарының жекелеген бөліктерін тарту, сымдар мен түйіспелерді 

(контактілер) жалғау сенімділігін тексеру, сақтандырғыштар мен жалғамалар 

(перемычки) тексеру және ауыстыру, тіреулердің нөмірленуін тексеру және 

қалпына келтіру, желі мен кірмелердің габариттерін тексеру және нормаға 

келтіру, үйінділерді жою, кабельдік  иілулер мен шеткі муфталарды жөндеу 

және бояу, тіректердің жоғарғы бөлігінің және жерге тұйықтау иілулер 

жағдайын тексеру болып табылады. 

ӘЖ күрделі жөндеу кезінде тіректерді ауыстырады, жаңаларын 

орнатады және ақаулы тіреулерді ауыстырады, сенімділіктің қанағаттанғысыз 

көрсеткіштері бар оқшаулағыштарды ауыстырады және сымдарды 

ауыстырады. Әуе желілерін күрделі жөндеуді қажет болған жағдайда олардың 

жағдайына және кәсіпорында бекітілген күрделі жөндеулердің мерзімділігіне 

байланысты орындайды. 

Әуе желілерінен тармақталу (ответвление) және ғимараттарға 

енгізу. 

Әуе желісінен  кіріске қарай тармақталу деп - ӘЖ тірегіндегі 

оқшаулағыштардан ғимараттың қабырғасы  мен төбесіндегі оқшаулағыштарға 

дейін электр сымдарының бөлігі аталады. 
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Ғимарат кірісі  (енгізу-ввод)  деп - сыртқы қабырғасында немесе 

ғимаратты шатырының  оқшаулағынан  пен сыртқы электр желісін ішкі 

электржелілерімен  қосатын енгізу құрылғысына дейінгі сымның бөлігін 

атайды (7.1 cурет). 

 

 
 

1 - фарфор төсеу; 2 - оқшаулағыш; 3 - қысқыш болт; 4 - OAS-2 қысқышы; 

5 - оқшауланған кіру сым; 6 - фарфор шұңқыры; 7 - оқшауланған жартылай қабатты құбыр; 

8 - ілмек. 

 

7.1 сурет -  Ғимарат   кірпіш қабырғаға кіреді 

 

Енгізу  кабель  болуы мүмкін.  Әуе желілерінен кірістерге 

тармақталулар кемінде 16 мм
2
 алюминий қимасы бар сымдармен және винил 

жабыны бар оқшауланған алюминий сымдармен және АВТ-1,  АВТ-2 маркалы 

арқанмен және т. б. орындалуы мүмкін. 

Бір сымды алюминий сымдар осы мақсаттар үшін аз механикалық 

беріктігіне байланысты қолданылмайды. Тірекке және ғимаратқа кірер кезде 
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тармақталған сымдарды бекіту бітеу қысқышпен немесе дәнекерлеумен 

жүргізу қажет. Сымдарды бұрап бекітуді орындау керек емес, өйткені уақыт 

өте келе байланыс әлсірейді, жүктеме кезінде қызады және бұзылуы мүмкін. 

Ғимаратқа кіретін жерде оқшауланбаған, сондай ақ оқшауланған сымдар 

үшін ілудің төменгі нүктелері жерден кемінде 2,75 м биіктікте, жаяу 

жүргіншілер жолының немесе тротуардың үстінде кемінде 3,5 м және жолдың 

жүру бөлігінің үстінде кемінде 6 м биіктікте болуы тиіс [1]. Жерге дейінгі 

қашықтықты қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ ӘЖ-дан ғимаратқа дейінгі 

қашықтық 10 м-ден асқан жағдайда ғимараттың жанында қосымша (тұғыр) 

тіреуіш орнатылады. Енгізу сымдарының арасындағы, сондай-ақ олардан 

ғимараттың шығып тұрған бөліктеріне дейінгі қашықтық кемінде 200 мм 

болуы тиіс. 

Ғимаратқа  кірмелер тек оқшауланған сымдармен  (немесе кәбілдермен) 

қабырғадағы тесік арқылы орындалады (7.1 сурет). Бұл ретте әрбір сымға 

сыртқы Фарфор құйғышы және ғимараттың ішіндегі Фарфор тығыны бар 

иілгіш оқшаулағыш түтікшені киеді. Кіріске су кірмеу үшін және жұп 

сымдарда  конденсат тұрмау үшін, воронканы оқшаулағышкабелдік массамен 

толтыру қажет. 

 

 

1 - кронштейн; 2 - оқшаулағыш; 3 - салалық сым; 4 - кіріс сым. 

 

7.2 сурет – Ғимаратқа сымды кронштейн арқыры енгізу 

Кіріс оқшаулатқыштарын кронштейндегі  ілмек (крюк) немесе қада 

(штырь)  арқылы нығайтуға болады  олар, әдетте төрт сымды  кірмелер мен 

сымдарды үлкен қималарды бекіту үшін қолданылады  (7.2 сурет).   Әрбір 

кіріс сым тармақталған сымның бос аяғына OAC - 1, OAС - 2, ШДК - 2B, 

ШДК - 2 қысқыштарымен бекітіледі. Ең қолайлысы  ОАС қысқыштары болып 

табылады, олар болат және алюминий сымдарының арасындағы жақсы электр 
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байланысын, жоғары механикалық беріктікті және қосылыстың 

герметикалығын қамтамасыз етеді, бұл ұзақ пайдалану кезінде олардың 

жұмысының сенімділігіне кепілдік береді. 

 

1 - оқшаулағыш құбыр; 2 - бұтақ; 3 - газ құбырының бекітпесі; 4 - кешіктіру; 

5 - құбырға төзімді; 6 - оқшаулағыш; 7 - нөлге (жерге тұйықтауға) арналған сымның 

қысқышы; 8 - салалық сым; 9 - нөлдендіру (жерге тұйықтау) сым; 

10 - сымдарды кіріс сымымен байланыстыратын қысқыш; 11 - кіріс сым; 

12 - изоляторларға арналған өткел; 13 - төсеу (жұмыртқа пальтосы бар). 

 

7.3 сурет - Ғимараттарға құбырлы тіректер арқылы екі сымды кіріс 

 

Ғимараттарға кірмелерді, әсіресе биіктігі шағын, қабырғаға, төбеге 

немесе ғимараттың жанындағы тірекке бекітілетін құбыр тіреуіштер арқылы 

жүзеге асыруға болады. Қолданудағы ең сенімді деп қабырға арқылы екі 

сымды енгізу саналады (7.3, а сурет). Ол үй-жайдың ылғалдың енуінен 

сақталуын қамтамасыз етеді, өрт қаупі аз, орындау және пайдалану оңай. 

Шатыр арқылы енгізу  (7.3, б сурет)  конструкциялық жағынан күрделі, 

өйткені шатырдың бүтіндігі бұзылады. Электр тогымен зақымдану қаупін 

төмендету үшін құбыр өткізгіштер нөлденетінін көрсету қажет. Алайда, ӘЖ 

нөлдік сымында фазалардың біркелкі жүктелмеуі салдарынан, құбыр 

өткізгіштер мен шатырларда бірнеше ондаған вольтқа кернеу пайда болуы 

мүмкін, бұл қолайсыз жағдайларда электр тоғымен зақымдану, сондай-ақ 

өрттің пайда болуы тұрғысынан қауіп төндіруі мүмкін. Ғимарат ішіне енгізу 

үшін сымдардың санына, ғимараттың биіктігіне, шатыр материалы мен 

қабырғаларға байланысты, сондай-ақ тармақталу сымдарының ауырлығын 
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ескере отырып таңдап алатын құбырлардың бірнеше типтік өлшемдері 

қолданылады. 

 

Дәріс №8. Электр жарығының инфрақызыл және ультракүлгін 

сәулелерінде қолданылуы 

 

Дәріс мазмұны: электр жарықтандыруды ауылшаруашылығында 

қолдану. 

Дәріс мақсаты: инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерінің 

ауылшаруашылығында қолданылуын оқып үйрену. 

 

Электр жарығы совхоздар мен колхоздардың тұрғын, қоғамдық-мәдени 

және өндірістік үй-жайларында ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 

өндірісінде әртүрлі қолданылады. Мысал ретінде қысқы уақытта көшеттерді, 

көкөністерді және гүлдерді өсіру кезінде жылыжайларда электр жарығын 

пайдалануды күзгі-қысқы уақытта құс қораларындағы жарық күнінің 

ұзақтығын арттыру үшін келтіруге болады. Ультракүлгін сәулеленудің электр 

шамдарымен жануарлар мен құстарды сәулелендіреді, бұл оларды аурулардан 

қорғайды және қалыпты даму үшін қолайлы жағдай жасайды. Инфрақызыл 

сәулеленудің электр шамдары астықты және басқа да ауыл шаруашылығы 

өнімдерін кептіру, жануарлар мен құстардың төлдерін жылыту және емдеу 

және басқа да өндірістік мақсаттар үшін қолданылады. 

Тиімді жарықтандыру еңбек өнімділігін арттырады, өнім сапасын 

жақсартады және қызмет көрсетуші персоналдың жұмыс қауіпсіздігін 

арттырады. Сонымен қатар, дұрыс жарықтандыру қызметкердің көру және 

жалпы шаршауын азайтады, бөлмелерде тазалық пен тәртіпті сақтауға 

көмектеседі. Сонымен, ауыл шаруашылық үй-жайларының электр жарығы 

жұмысшы жарығының функцияларын орындайды және жеке технологиялық 

процестерде биологиялық қажетті болып табылуы мүмкін. 

Жұмысшы немесе негізгі жарықтандыру жалпы, жергілікті немесе 

аралас болуы мүмкін.  Жалпы жарықтандыру барлық  бөлмені немесе оның 

бір бөлігін барлық бөліутерді біркелкі жарықтандырады. Жергілікті 

жарықтандыру тек жұмыс беттеріне арналған.  Бұл ретте шам жұмыс орнында 

жарықтандырылуы тиіс бетіне тікелей жақын орнатылады. Жергілікті 

жарықтандыру әдетте үй-жайдың жалпы жарығымен толықтырылады. Тек 

қана жалғыз жергілікті жарықтандыруды  ғана пайдалануға жол берілмейді. 

Аралас жарықтандыру бұл- жалпы және жергілікті жарықтандырудың 

аралас бөлігі ол жұмыс орнының аз ауданы және олардың сирек орналасуы 

кезінде оны қолдану орынды.  Жұмыс бетін жарықтандырудың жеткіліктілігі, 
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жарықтандырудың біркелкілігі және бұл ретте ең үнемділігі есеппен 

анықталады. 

Негізгі жұмысшы жарығынан басқа, егер жарықтың болмауы 

технологиялық процестің ұзақ бұзылуына немесе электр немесе сумен 

жабдықтаудың бұзылуына және т.б. әкеп соқтыруы мүмкін болса  

ғимараттарда апаттық жарықтандыру қарастырылады.  Адамдарды 

ғимараттан эвакуациялау үшін апаттық жарықтандыру негізгі өту жолдары 

бойынша және баспалдақ сатылары бойынша орындалады. Апаттық 

жарықтандыру шамдары негізгі жарықтандыру шамдарымен бірге қосылады, 

бұл қалыпты жұмыс жарығын жасайды. Апаттық жарықтандыруды жұмыс 

істемейтін түнгі уақытта кезекші немесе күзет жарықтандыруы ретінде 

пайдалануға болады. Апаттық жарықтандыруды қоректендіруді тәуелсіз 

көзден немесе оған автоматты түрде ауыстырып қосу кезінде жүзеге асыру 

ұсынылады.  Апаттық жарықтандырудың тасымалданатын шамдары 

жергілікті жарықтандыру шамдарына сәйкес келеді. Кернеуі 42 В дейінгі 

тасымалдышамдар төмендетуші трансформаторлардан қоректенуі тиіс. 

Электр жарық көздері және шамдар. Ауыл шаруашылығында электр 

жарық көздері ретінде қыздыру шамдарын, люминесцентті және газразрядты 

шамдарды пайдаланады. 

Қыздыру шамдары.  

Қыздыру шамдары температуралық сәулелену принципі бойынша 

жұмыс істейтін жарық көздері болып табылады. Шыны колбада электр 

тогымен жылытылатын  қылшық жіптен (нить) жасалған спираль 

орналастырылған. Қыздыру қылшық жіп моноспиральды (бір спиральды), 

биспиральды болуы мүмкін, ал кейбір шамдарда үш спираль болуы мүмкін. 

Шамдардың кейбір түрлері бейтарап газбен (азот, аргон, криптон) толтырады. 

Жалпы мақсаттағы қуаты 40 Вт дейінгі қыздыру шамдарын вакуумдық (НВ 

типі) етіп шығарады, үлкен қуатты газ тәрізді моноспиралдық (НГ типі) және 

биспиралдық (НБ типі)  етіп дайындайды. Қуаты 40 Вт вакуумдық шамда 

көрінетін сәулеге тұтынылатын қуаттың 7% ғана, инфрақызыл сәулеленудің 

70% түзілуіне айналады; тұтынылатын қуаттың үштен бір бөлігі жылу 

шығындарына ауысады.  

В 220 - 235 және Б 220 - 235 типті шамдар жоғары кернеуге есептелген, 

олардың қызмет ету мерзімі В 220, Б 220 типті шамдарға қарағанда 2 есе көп 

(2500 сағат). Жалпы мақсаттағы қыздыру шамдары Е - 27 цоколдарымен 

жабдықталады.  

 Люминесцентті шамдар.  

Бұл шамдардың жұмыс істеу принципі келесідей болады. Шыны 

түтікшеде оның ұшында орналасқан екі электродтың арасында сынап буында 

https://sozdik.kz/ru/translator/
https://sozdik.kz/ru/translator/
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электрлік разряд болады; бұл ретте туындайтын ультракүлгін сәуле- 

люминофор арнайы құрамның шырақтануын тудырады, ол құбырдың ішкі 

бетіне жабылған. Шыны түтік оның ұзындығы бойынша біркелкі таралатын 

жарық көзіне айналады. Люминофордың құрамына байланысты сәулеленудің 

түрлі түстілігі алынады: күндізгі люминесцентті шамдар (ЛД және ЛДЦ 

типтері), ақ (ЛБ типтері), жылу-АҚ (ЛТБ типтері) және суық-ақ (ЛХБ 

типтері).  Люминесцентті шамдар қыздру шамдарына қарағанда үнемді және 

қзмет ету мерзімі үлкен 12000сағатты құрайды.  Бұл шамдардың кемшіліктері 

ток тұтандыру және шектеу үшін арнайы құрылғылардың қажеттілігі, үлкен 

габариттер, қоршаған орта температурасына сезімталдық болып табылады. 

Люминесцентті шамдарды қосудың бірнеше сұлбасы қолданылады. 

 8.1 суретте олардың ең кең тараған түрі көрсетілген. Айнымалы кернеу 

желісіне 1 қысқыштарымен 2 шам қосылады, шам 3 стартердің көмегімен 

қосылады, ол екі дәнекерленген электродтары бар неон толтырылған шыны 

қақпақтан тұрады. Бір электрод биметаллдан жасалған. Құты (колбочка) 

металл қорғаныш қаптамамен бекітілген. Іске қосу кезінде стартердің 

ажыратылған электродтарына желінің толық кернеуі беріледі, неонда 

электродтар арасында биметалды пластинканы қыздыратын жарқыл 

(тлеющий) разряд пайда болады. Қыздырылған пластинка иіліп, стартердің 

электродтары тұйықталады, олар арқылы шамның вольфрам қылшық 

жіптерінен 2 биспиральді электродтарын қыздыратын ток ағады. 

 

 

 

8.1 сурет – ДРЛ - типті екі электродты шамын қосу сұлбасы 

Стартердің электродтары тұйықталғаннан кейін неондағы жарқыл 

разряд тоқтатылады, электродтар салқындатылады және ажыратылады. 

Электродтар арасындағы тізбекті ажырату кезінде түтікте жоғары кернеу 

(кернеу импульсі) пайда болады, оның әсерінен аргон толтырылған түтікте 

разряд болады. Түтіктегі сынаптың аз мөлшері электр разрядының әсерінен 

буланады және электрлік разряд сынап буында жалғасады. Бұл разряд 

ультракүлгін сәулелерді көп мөлшерде шығарады, олар люминофорға құлап, 
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түтіктің шырақтануын тудырады. Қосу және жағу процесі 1-2 секундқа 

созылады. 

Конденсатор 4 шам қосылған кезде радио кедергіні жою үшін қызмет 

етеді, ал дроссель 5 балласты кедергі болып табылады және токты шектеуге 

арналған. Дроссельде кернеудің төмендеуінен туындаған шам оталғаннан 

кейін стартердегі кернеудің төмендеуіне байланысты стартердегі жарқыл 

разряд пайда бола алмайды. Шам жанып тұрған кезде стартер тізбегі ашық 

қалады. 

 

8.2 сурет - Люмицентті шамды қосу сұлбасы 

 

Өндірістік алаңдар мен ғимарттард жарықтандыру үшін ДРЛ типті 

жоғары қысымды люминесцентті шамдар (доғалы сынапты люминесцентті) 

қолданылады. Шам құрылысы ішкі люминоформен қапталған сыртқы шыны 

баллонға түтікше түріндегі сынап кварц шамы (ДРТ) орнатылған. Бұл 

қысымда ультракүлгін сәулеленудің қуатты ағыны пайда болады, олардың 

әсерінен люминофор жарқырайды. 

8.1 - суретте ДРЛ типті екі электродты шамның қосылу сұлбасы 

көрсетілген. Сұлбаны пайдаланылатын қосып реттеуші аппарат ҚРА және 

жағу басқарц құрылғысы ҚРБ. Конденсатордағы кернеудің белгілі бір мәні 

кезінде Р разрядтаушы (неон шамы) жағылады. Конденсатор Т 

трансформаторының орамдарының бөлігіне разрядталады, бұл ретте жоғары 

қысымдағы сынап лампасында разряд тудыратын жоғары кернеудің импульсі 

пайда болады. Шамды жағу үшін 220 В кернеу жеткіліксіз.  Шамның толық 

жану процесі 5 - 7 мин құрайды.  8.2-суретте кернеуі 620 В желіге ДРЛ типті 

төрт-электродты шамдарды қосу сұлбасы бейнеленген. Қоршаған ортаның 

төмен температурасында шамды жағу үшін кемінде 300 В кернеу талап етіледі 

бұл үлкен магниттік шағылысатын трансформаторды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. 
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a - дроссельмен; b - трансформатормен; L - дроссель; T - магниттік сейілу трансформатор; c 

- өтемдік сыйымдылық; f – сақтандырғыш. 

 

8.3 сурет - Төрт электродты шамын қосу үшін сұлбалар ДРЛ 

 

ДРЛ типті төрт электродты шамдарды қосу үшін шам қуатына 

байланысты әр түрлі дроссельдерді пайдаланады: ДБ - 125/230 – Н - Т; ДБ -

250/230 – Н - Т; ДБ - 400/230 – Н - Т және т. б. электр және жарық 

сипаттамаларын тұрақтандыру уақыты10 - 15 мин.  ішінде жүргізіледі. Ауыл 

шаруашылығының технологиялық процестерінде пайдаланылатын ДРТ типті 

сынап - кварц шамдары  (8.3, а сурет) шам арқылы өтетін токты шектейтін L 

дросселмен - балластты кедергімен желіге тізбектей қосылады. 

 

Дәріс №9. Ауыл шаруашылығында электр жарығын пайдалану 

 

Дәріс мазмұны: ауыл шаруашылығындаэлектр жарығын  пайдалану.  

Дәріс мақсаты: зерделеу және пайдалану тәсілдері, электр 

жарықтандыру. 

 

Электр шамдары жарық көзінен және жарық арматурасынан тұратын 

және жарық көзінен 20-30 м алыс емес орналасатын объектілерді 

жарықтандыруға арналған жарық беретін құрылғы болып есептелінеді. 

Шамдарды қоршаған орта жағдайына,  үнемділігіне,  ұзақ уақытқа және 

қызмет көрсету қауіпсіздігіне қарай таңдайды.  ДРЛ  типті төрт электродты 

шамдарды қосу үшін шам қуатына байланысты әр түрлі дроссельдерді 

пайдаланады: ДБ - 125/230 – Н - Т; ДБ - 250/230 – Н - Т; ДБ - 400/230 – Н - Т 

және т. б. электр және жарық сипаттамаларын тұрақтандыру 10 - 15 мин. 

ішінде жүргізіледі. Қайта қосу шам суығанан кейін іске асырылады. Ауыл 

шаруашылығының технологиялық процестерінде пайдаланылатын ДРТ типті 

сынап-кварц шамдары желіге тізбектей балласты кедергімен -l дросселімен 

қосылады, ол шам арқылы өтетін токты шектейді. Шамды сұлбаға жағуды 

жеңілдету үшін (9.1, б сурет) С1 және С2 конденсаторларын қосады. 
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9.1 сурет - ДРТ түріндегі сынапты-кварц шамын қосу сұлбасы 

 

Шам жұмысы кезінде радио кедергілерін төмендету үшін СЗ 

конденсаторы қызмет етеді. Шамды қосу үшін рубильникті қосу (суретте 

көрсетілмеген) немесе үзік түрде С1 конденсатор тізбегіндегі s түймесін басу 

қажет. С4 конденсаторлық пластинасы мен шам электродтары арасындағы 

тізбекті тұйықтағанда жоғары кернеу импульстері пайда болады, бұл 

аргонның иондалуына әкеледі. Дроссель арқылы кнопкаға басқан кезде l ток 

өтеді, ажыратылған кезде дроссельдің магнит өрісі жоғалады және желі 

кернеуінен асатын электр қозғалатын күштің импульсін әкеледі. Аргонда 

разряд пайда болады, сынап буланады, осының арқасында шам электродтары 

арасында доғалық разряд болады. Шам қосылғаннан кейін қызады. 8 - 15 

минуттан кейін қосу тек салқындағаннан кейін ғана мүмкін, яғни өшіргеннен 

кейін 5 - 10 минуттан кейін. 

Жалпы мақсаттағы шамдардан басқа арнайы мақсаттағы люминесцентті 

шамдар қолданылады: бактерицидті ДБ, БУВ, эритемдік шамдар ЛЭ, ЛЭР, 

ДРVED және т. б. 

Соңғы уақытта қуаты екіден бірнеше жүз киловатт болатын: ДКСТ-

5000,  ДКСТ - 10000 және т.б. ксенонды газразрядты (доғалық) шамдар пайда 

болды. Бұл ксенондағы электр доғасының ерекше қасиетімен түсіндіріледі: 

оның кедергісі  шексіз емес төмендемейді, оның орнына тұрақтанады.  

Мұндай шамдарға  арнайы қосу құрылғысы қажет  оның жұмысына балласты 

кедергі қажет емес. Нәтижесінде шамның тогы доғалық разрядтың меншікті 

кедергісі есебінен шектеледі. 

Мысалы, жарылыс  болуына байланысты  құрғақ,  шаңданбаған және 

қауіпсіз үй-жайларда шамдардың конструкцияларына қосымша талаптар 

қойылмайды; ылғал және аса ылғал ғимараттарда сымдарды бөлек енгізетін 

жартылай герметикалық шамдарды, ал шаңды ғимараттарда жабық 
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тығыздалған шамдарды қолданған жөн. Шамдар  жарық бөлу сипаты, 

нысаналы мақсаты, орнату тәсілі және т. б. бойынша жіктеледі. 

Ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді пайдалану . Табиғи 

жағдайда күн көзі болып табылатын ультракүлгін сәулелер биологиялық 

процестерде маңызды рөл атқарады. Олардың жетіспеушілігі адамдар мен 

жануарлардың жағдайына теріс әсер етеді. Табиғи ультракүлгін жеткіліксіздігі 

жасанды көздердің сәулеленуімен өтелуі мүмкін. Ультракүлгін сәулеленуді 

генерациялаудың бірнеше әдістері бар: қыздыру шамдарында қолданылатын 

температуралық сәулелену әдісі; сынапты және басқа да газразрядты 

шамдарда пайдаланылатын электр өрісіндегі газдар мен металл булары 

арқылы сәулеленуді генерациялау әдісі; мысалы, эритемді және бактерицидті 

шамдарда қолданылатын люминесценциямен сәулеленуді генерациялау әдісі 

болып табылады. 

 Ультракүлгін сәулеленуді генерациялаудың аталған әдістерін іске 

асыратын және ауыл шаруашылығы өндірісінде іс жүзінде қолданылған 

ультракүлгін сәулеленудің көздері болып табылатындар, мысалы, ПРК және 

ДРТ типті сынап-кварцты шамдар; ЭУВ, ЛЭ, ЛЭР, ДРУКЕЗ және т.б. типті 

эритемді люминесцентті шамдар;  БУВ, ДБ типті бактерицидті шамдар болып 

табылады. Сынап-кварц шамдары ультракүлгін сәулеленудің қуатты ағынын 

жасайды және профилактикалық және емдеу мақсатында медицинада, сондай-

ақ ауыл шаруашылығында мал шаруашылығы үй-жайларында, мысалы, төлді 

сәулелендіру үшін пайдаланылады.  Эритемдік шамдар кәдімгі люминесцентті 

шамдарға ұқсас жасалған және олардан тек люминофор құрамымен және 

түтікшенің шынысының сорттарымен ерекшеленеді. Эритемдік шамды қосу 

сұлбасы күндізгі және ақ жарық люминесцентті шамды қосу сұлбасына ұқсас. 

Эритемдік шамдар ультракүлгін жетіспеушіліктің орнын толтыру үшін 

сәулелендіру қондырғыларында қолданылады, олар бірінші кезекте балалар 

және емдеу-алдын алу мекемелерінде, сондай-ақ табиғи жарығынан 

айырылған өндірістік және қоғамдық үй-жайларда, жануарлар мен құстың 

төлдерін сәулелеуге арналған мал шаруашылығы үй - жайларында 

қолданылады. БЦВ типті бактерицидті шамдар кәдімгі люминесцентті 

шамдарға ұқсас жасалған. Сонымен қатар, кварцты увиолий шынысынан 

жасалған бактерицидті сәулеленуді жақсы өткізетін шам түтіктері 

люминоформен жабылмайды. Бактерицидті шамдар ғимараттарда және 

тұрмыстық заттарды, ауыз суды зарарсыздандыру үшін, тамақ өнімдерін, 

жабдықтарды және т. б. микробтық жұқтырудан сақтандыру және 

зарарсыздандыру үшін қолданылады. 

Қуатты көзден коректенетін ультракүлгін сәулелер, мысалы, ДРТ 

шамдары люминесценттік талдау деп аталады. Люминесцентті талдау 

ультракүлгін сәулелер көптеген заттар мен микроорганизмдердің жарқырауын 
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тудырады. Люминесценттік талдау көмегімен картоп пен көптеген 

көкөністердің аурулары мен зақымдануын анықтауға болады, ет, балық, астық 

бүлінуінің жасырын түрлерін, сүт және одан алынған өнімдердің сапасын 

және т. б. анықтауға болады. Электр шамдары жарық көзінен және жарық 

арматурасынан тұратын және жарық көзінен 20 - 30 м алыс емес орналасқан 

объектілерді жарықтандыруға арналған жарық беретін құрылғы болып 

саналады. Шамдарды қоршаған орта жағдайына, үнемділігіне, ұзақ уақытқа 

және қызмет көрсету қауіпсіздігіне қарай таңдайды. 

Жарылысқа қацпі бар құрғақ, шаңданбаған және қауіпсіз ғимараттарда 

шамдардың конструкцияларына қосымша талаптар қойылмайды; шикі және 

аса шикі үй - жайларда сымдарды бөлек енгізетін жартылай герметикалық 

шамдарды, ал шаңды ғимараттарда жарық бөлу сипаты, нысаналы мақсаты, 

орнату тәсілі және т.б. бойынша жіктеледі. Сондықтан инфрақызыл 

сәулелердің жасанды көздері ретінде жоғары температураға дейін 

қыздырылған кез келген денелер қолданылуы мүмкін. Бұл сәуле шығару 

көзінің мысалы кәдімгі қыздыру шамы болып табылады, ол көрсеткеніндей, 

ол барлық тұтынылатын энергияның 70% - ына дейін жылу шығындарына 

айналады. Мысалы, ЗС -2 және ЗС-З типті айналы - кептіргіш шамдар, ИКЗ 

типті шам, ОКБ - 1376А типті инфрақызыл сәулелендіру құралы. 

Инфрақызыл сәулелер ауыл шаруашылығы өнімдерін (астық, жеміс, 

көкөніс және т.б.), ағаш, лак-бояу материалдарын кептіру үшін 

пайдаланылады. Астықты кептіру кезінде бір мезгілде зиянкестерден 

(қамбалық долгоносик, ұн кенесі және т.б.) дезинфекция жүргізуге болады. 

Инфрақызыл сәулелену әр түрлі ауруларды емдеуде медицинада кеңінен 

қолданылады. Ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының төлін суық 

уақытта өсіруде, сондай-ақ оларды емдеуде инфрақызыл сәулелер кеңінен 

қолданылады. Құс төлін өсіру үшін жылыту аймағында температуралық 

режимді реттеу үшін ИКЗ шамдары бар электропрудерлер қолданылуы 

мүмкін; құс төлін жылыту үшін қорғаныш арматурасымен жабдықталған 

басқа да инфрақызыл шамдар қолданылуы мүмкін.  

ИКЗ және ЗС шамдарының көмегімен станоктарда торайларды, 

бұзауларды және қозыларды сәулелендіру жүзеге асырылады. Бұл үшін 

ИКУФ - 1, ИКУФ - 1м – инфрақызыл жылыту және ауыл шаруашылығы 

малдарының төлдерін ультракүлгін сәулелендіру үлгілерінің 

автоматтандырылған құрама қондырғылары да қолданылуы мүмкін. 

Құрылымдық электр сұлбасы  9.2 суретте көрсетілген  ИКУФ - 1 қондырғысы 

бағдарламалық басқарудың 1 блогынан, 2 Күш қалқанынан және 3 

сәулелендіргіштерден тұрады, ол жалпы арматурада орнатылған екі 

инфрақызыл ИКЗК – 220 - 250 шамдары, бір ультракүлгін ЛЭ - 15 және оған 

қосу аппаратурасы.  
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1 - басқару блогы; 2 - қуат қалқаны; 3 - сәулелендіргіш; Q1, Q2, Q3 - қосқыштар: L - 

дроссель; HI - инфрақызыл қыздыру шамдары; УК - ультракүлгін сәулелену шамы. 

 

9.2 сурет – ИКУФ - 1 қондырғысының құрылымдық электр сұлбасы 

 

Басқару блогы мен күштік қалқан іске қосу және қорғау 

аппаратурасынан, уақыт релесінен және басқару элементтерінен тұрады. 

Инфрақызыл шамдардың жұмысын басқару- торайларды 

қоректендірудің биологиялық цикліне негізделген бағдарламалық болып; 

ультракүлгін сәулелендіру-  автоматты болып жабдықталады. Қондырғы 

блоктық принцип бойынша орындалады және әртүрлі орын санына 

шығарылуы мүмкін. Ультракүлгін және инфрақызыл сәулелену 

қондырғыларына қызмет көрсету еңбекті қорғау тұрғысынан бірқатар 

ерекшеліктерге ие және арнайы дайындалған және арнайы нұсқалған жауапты 

адамдар жүзеге асыруы тиіс. 

 

Дәріс №10. Жарықтандыру желісі мен көше жарықтандыру 

 

Дәріс мазмұны: жарықтандыру желілері сұлбасы, көшелерді 

жарықтандыруды басқару. 

Дәріс мақсаты: ауыл шаруашылығындағы көшелерді жарықтандыру 

қолданылумен танысу. 

 

Ауылдық жерлерде жарықтандыруға арналған электр желілерін 

қоректендіру  бір мезгілде күштік жүктемесін 1 қоректендіретін 

трансформаторлардан жүзеге асырылады (10.1 сурет). Трансформаторлық 

қосалқы станцияда төмен кернеулі тарату қалқаны болған кезде 

жарықтандыру әдетте дербес желілермен жүргізіледі. Әрбір 2 желісі өз 

кезегінде бір немесе бірнеше топтық 4 қалқаншасын қоректендіреді. 
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10.1 сурет - Жарықтандыру желісінің сұлбасы 

 

Шағын жүктемеге арналған жарық беру желілерінің көп саны болған 

кезде, сондай-ақ тарату қалқанының панельдері шектеулі болған кезде 

қосалқы станцияда немесе одан алыста топтық қалқаншаларды қоректендіру 

үшін 2 бір желісімен қалқанға қосылатын 3 магистралды шкафты орнату 

қажет. Магистральды шкафтар сондай-ақ қосалқы станциядан алыс үлкен 

жарық түсіретін жүктемемен  ғимараттарға желінің кіруінде орнатылуы 

қажет. Топтық қалқандар мен магистральдық шкафтар қорғаныс және басқару 

аппараттарымен, сақтандырғыштармен,  рубильниктермен, ажыратқыш-

тармен, оның ішінде жарық беру қондырғыларын басқарудың қабылданған 

жүйесіне  байланысты автоматты, магниттік қосқыштармен және басқалармен 

жабдықталады. 

Бұл ретте барлық жарықтандыру желілері ҚТ токтарынан, ал бірқатар 

жағдайларда  шамадан тыс жүктемеден қорғалуы тиіс. Соңғысы желілер үшін 

талап етіледі: ашық салынған қорғалмаған оқшауланған жанғыш қабығы бар 

сымдармен орындалған ғимараттардың ішінде; өрт қауіпті және жарылыс 

қауіпті бар ғимараттарда, сондай-ақ жарылыс қауіпті сыртқы қондырғыларда; 

тұрғын және қоғамдық ғимараттарда, сауда үй-жайларында және т. б. 

тұрмыстық және тасымалданатын электр құралдарын қоректендірудің жарық 

беру желілерінде де талап етіледі. 

ҚТ кезінде және ең аз уақытпен сенімді ажырату үшін қысқа тұйықталу 

тогы қорғау аппаратының номиналдық тогынан кем дегенде 3 есе артық 

болуы қажет. Жарылыс қаупі бар ғимараттар үшін бұл ара қатынас 

сақтандырғыштар үшін кемінде 4 және автоматты ажыратқыштар үшін 6 

болуы тиіс. Балқымалы сақтандырғыштардың номиналды токтары немесе 
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әрбір келесі қорғаныс аппаратының автоматты ажыратқыштарының 

тағайыншамалары іріктелуін қамтамасыз ету үшін алдыңғы сатыдан кем 

дегенде екі сатыға төмен болуы тиіс.  Жұмыс жарығының шамдары барлық 

ток қабылдағыштар бір мезгілде қосылатын топтарға қосылуы тиіс. Егер 

шамдардың топтары бір мезгілде қосылып, ажыратылса, онда қалқандарда 

сақтандырғыштардан басқа, 5 топтағы ажыратқыштар орнатылуы тиіс. 

Тәуліктің қараңғы уақытында елді мекендерді, сондай-ақ жекелеген 

өндірістік алаңдарды жарықтандыру үшін көше жарығының желілері 

пайдаланылады, олар әдетте дербес желілер бойынша қоректенеді. Бұл желіде 

сыртқы жарықтандыру арматурасын қыздыру шамдарымен, люминесцентті 

немесе сынап шамдарымен пайдаланады.  Кейбір аумақтарды жарықтандыру 

үшін (астықты өңдеу пункттері және т.б.) ПЗС-35 және ПЗС-45 

прожекторлары пайдаланылады. 

Көше жарығын басқару. 

Ауылдық жерлерде көше жарығының барлық шамдарын бір уақытта 

қосу және ажырату арқылы тәуелді бөлінбейтін қоректену кеңінен 

қолданылды. Бұл жүйеде көшедегі жарықтандыруды қоректендіретін желілер 

басқа тұтынушылардың желілерімен ортақ нөлдік сым және өзіндік фазалық 

сым болады. 

Бір трансформаторлық қосалқы станциядан көшені жарықтандыру 

қоректенетін шағын елді мекендерде жарықтандыруды басқару тікелей 

қосалқы станциядан автоматты түрде жүргізіледі. Осы мақсатпен қазіргі 

жинақталған трансформаторлық қосалқы станцияларда көше жарығының 

автоматикасы орнатылды, оның сұлбасы 10.2 суретте көрсетілген. 

Жинаққа көше жарығының желісіне қосылған  МП магнитті іске 

қосқыш және фр-1 типті фотореле өнеркәсіпте шығарылатын МП магнитті 

іске қосқыш кіреді, онда бастапқы элемент ретінде ФСК-1Г типті R4 

фотосуретке қарсы тұру герметикалық орындалған. 

Күндізгі кезде R4 жарықтандыру үлкен кедергісі аз болады және 

орамасындағы ТП-7 типті полярлық реле К1 қосылған ол тізбектей 

фотокедергі арқылы  ток ағады,  ол ток мәні  К1 тогынан айтарлықтай асады. 

Сондықтан реледе тұйықталған түйіспелер тұйықталады, олар  РНПВ типті К2 

аралық релесінің орамасын шунттайды.  Азайту кешкі уақытта жарықтандыру 

өсуіне әкеледі кедергі фотокедергі, азайту тоқ орамындағы К1 дейін ток 

релесінің іске қосылуыболады. 
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10.2 сурет - Магниттік стартерлік тізбектегі ФР-1 фотоэлектрлік 

автоматикасын қосу сұлбасы 

 

 Бұл ретте реленің түйіспелері ажыратылады, К2 релесі МП магниттік 

іске қосу орамасы тізбегіндегі түйіспелерді тұйықтайды; іске қосқыш іске 

қосылады және көшедегі жарықтандыруды қосады. Таңертең ұлғайту кезінде 

жарықтың кедергісі R4 азаяды, К1  реле  қосылады және сұлба  бастапқы 

жағдайға  қайтарылады. Көп ірі елді мекендерде көше жарығы бірнеше 

қосалқы станциялардан қоректенеді, мұндай жағдайда каскадты басқару 

сұлбасын қолдану орынды: бас учаскенің орындаушы аппаратурасы 

автоматты түрде басқарылады; бас учаскені қосу арқылы екінші учаскенің 

магнитті іске қосқышын орауға кернеу беріледі, ол басқа қосалқы станцияға 

көше жарықтандыру желісінің бөлігін қосады және т. б. 

Жылыжайлар мен оранжереяларда қосымша жарықтандыру.  

Көкөніс көшеттерін, негізінен қызанақ пен қияр өсіру кезінде жасанды 

жарықтандыру кеңінен қолданылады.  Ол үшін арнайлы қыздыру шамдары, 

ЛБ, ДРЛ типті люминесцентті шамдар, үлкен қуатты ксенонды шамдар 

қолданылады. Жылыжайды жарықтандыру кезінде ең үнемді-люминесцентті 

шамдар кеңінен таралған. Люминесцентті шамдар 10-15 шамдан тұратын 

топтармен, құрғақ сіңдірілген олифі берік ағаштан жасалған арнайы шеңберде 

қосылады. Электр өткізгішті полихлорвинил оқшаулағышы бар сыммен 

орындайды. 

Құс қораларындағы электр жарығы.  

Жарық күнін ұзарту үшін қосымша электр жарығы қолданылады  бұл 

құс жұмыртқалаудың артуына ықпал етеді. Бұл ретте қуаты 60 - 100 Вт 

қыздыру шамдары 2 м ілу биіктігі және 3м шамдардың арасындағы 

қашықтықпен қолданылуы мүмкін. Құстарға отырғыштарына (насес) 
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орналасуға   уақыт  беру   үшін  түнде шамдарды  біртіндеп қосады: жарықты 

« жыпылықтаумен », яғни мерзімді қосу және ажырату арқылы ажырату; 

шамдардың бөліктерін біраз уақытқа ажырату (50 - 70 %) қалған шамдарды 

кейіннен ажырату арқылы; жарықты реостаттың көмегімен ажырату тәсілі 

қолданылады. Қазіргі уақытта құс қораларындағы жарықтың өзгеруі 

бағдарламаланады және автоматтандырылады. Электр жарығы алаңдардың, 

бақтардың және бақшалардың (жарық тұзақтары) зиянкестер-жәндіктермен 

күресу үшін, сондай-ақ түнгі уақытта дала жұмыстары кезінде 

пайдаланылады. 

Электржарықтандыру қондырғыларына күтім көрсету. 

Жарық беретін арматураны оған арналған шамдармен ғана пайдалануға 

болады, әйтпесе арматураның, лампалардың және сымдардың қызуы болуы 

мүмкін, бұл олардың бұзылуын тудырады. Шырақтар толық жинақталып, 

сенімді беуітілці тиіс. Патрон шамдарды қозғап және бұрау кезінде бұралып 

кетпеуі тиіс; ал шам істен шыққанға дейін керексіз жағдайға қозғалмауы 

қажет. 

Тексеру кезінде автоматты ажыратқыштардың, штепсельді 

розеткалардың жағдайына, оларды пайдалану қауіпсіздігіне, сымдардың 

оқшаулану жағдайына және сымдардың және арматурамен түйіспелердің 

жалғану орнына, сымдардың, шырақтардың бекітілу беріктігіне, сондай-ақ 

жерге қосу сымдарының жағдайына және оның түйіспелерінің сенімділігіне 

назар аударады. 

Қалыпты ортасы бар ғимараттардағы электр жарықтандыру 

қондырғыларын, арматуралар мен шамдарды, ажыратқыштарды, штепсельді 

розеткаларды, қалқандарды тексеру 6 айда кемінде 1 рет жүргізіледі, ал 

қауіптілігі жоғары ғимараттарда  3 айда 1 реттен кем емес жүргізіледі. Электр 

сымдарының оқшаулау кедергісін  қалыпты жағдайдағы ғимараттарда 2 

жылда кемінде 1 рет және басқа ғимараттар үшін жылына кемінде 1 рет 

өлшенеді. 

 

Дәріс №11. Кедергі пештерін электрмен жабдықтау 

 

Дәріс мазмұны: электр энергиясын тұтынушы ретінде қарастырылатын 

электрлік кедергі пештері. 

Дәріс мақсаты: кедергі пештерін электрмен жабдықтау, олардың 

ерекшеліктерімен, сұлбаларымен, олардың электр энергиясымен қоректендіру 

принциптерімен танысу. 

 

Электр кедергі пештері электр энергиясын тұтынушылар ретінде 

қарастыру. 
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Электр кедергі пештері баяу өзгеретін жүктемемен салыстырмалы түрде 

тыныш тұтынушылар болып табылады. Олардың қуаты салыстырмалы түрде 

аз болғандықтан (бір аймақ үшін 100-150 кВт артық емес), онда пештерді 

немесе олардың аймақтарын мерзімді қосу және ажырату желі кернеуінің 

елеулі ауытқуын бере алмайды, сондықтан кедергі пештерін шиналарға 

немесе цех ТҚ- ға басқа тұтынушылармен теңдей жалғану түрде қосу керек. 

Кедергі электр пешінің  сos 1 - ге жақын егер желіге тікелей қосылған кезде 

ал оның мәні 0,95 жақын болады егер – ол торпақа төмендету трансформаторы 

арқылы жалғанған кезде. Кедергі пеші симметриялық жүктеме. Әдетте, үш 

фазалы  (аз қуатты пештерден басқа)  пештер  (және аймақтар), сондықтан 

олар симметриялаушы арнай құрылғыларды талап етпейді.  

Жалпы өнеркәсіптік қолданылатын кедергі пештерінің электрмен 

жабдықталуы және электр қондырғылары. 

Кедергі электр пештерінде қолданылатын электр жабдығы күштік 

жабдығына, басқару аппаратурасына, өлшеу аппаратурасына және 

пирометриялық жабдыққа бөлінуі мүмкін.  

Күштік жабдыққа төмендеткіш трансформаторлар мен 

автотрансформаторлар, механизмдер іске қосылатын қозғалтқыштар, күштік 

коммутациялық аппаратура жатады. 

Кедергі электр пештерін қоректендіру үшін ТПТ типті төмендететін-

реттегіш үшфазалы трансформаторлар және ТПО типті бірфазалы 

трансформаторлар қолданылады. ТПТ трансформаторларың  қуаттары Ѕном - 

40 - тан 250 кВА - ға дейін, ТПО Ѕном – 25-тен 250 кВА - ға дейін болады. 

Барлық трансформаторларда кернеу деңгейінің  жалпы 16 сатылары бар, олар 

ЖК және ТК шықпаларындағы тұйықтағыштарды қайта қосу жолымен (ЖК 

және ТК орамдарын үш фазалы трансформаторлардан ТК және ЖК 

орамаларын бір фазалы трансформаторларда параллель жалғану арқылы), 

сондай-ақ кернеу сатыларын арнайы ауыстырып қосу арқылы, сондай-ақ 

ауыстырып қосу жолымен жүзеге асырылатын ЖК орамаларының 

бұрамаларын ауыстырып қосу амалдары мен тәсілдері арқылы алынады. 

Трансформатордың әрбір түрі өзінің кернеу сатысының жиынтығымен 

үш нұсқада орындалады, мысалы, 6,05 - 29,8 В, және 18,5 - 89,4 В, немесе 

54,45 - 268,2 В  бұл әрбір нақты жағдай үшін ең қолайлы трансформаторды 

таңдауға мүмкіндік береді. Кедергі пештерінің  режимін бірқалыпты реттейтін 

индукциялық реттегіш пайдалану үнемді емес  сол себепті қазіргі уақытта 

қолданылмайды. 

Күштік коммутациялық аппараттарға  220 - 380 В кернеумен 

қоректенетін басқа тұтынушылардың сұлбаларындағы сияқты: автоматты 

ажыратқыштар, балқитын сақтандырғыштар, рубильниктер, контакторлар 

жатады.  

Кедергі электр пештерінің сұлбаларында пайдаланылатын басқару 

аппараттары мен өлшеу құралдары,  әдетте қолданылатындардан құралдардан 

ерекшеленбейді. Бұл басқару түймелері, әмбебап ауыстырып қосқыштар, 
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контроллерлер, ток релелері, уақыт релесі, аралық релелер, электр сағаттар, 

аяққы ажыратқыштар, қалқан өлшеу аспаптары (амперметрлер мен 

есептеуіштер), ток және кернеу трансформаторлары. 

Пирометрлік аспаптармен кез келген электр пеші жабдықталуы тиіс. Ал 

шағын, жауапты емес пештер үшін бұл термопара (немесе радиациялық 

пирометр) көрсететін құралымен жабдықталады, өнеркәсіптік пештердің 

көпшілігінде температураны автоматты реттеу міндетті болып табылады. Ол 

пештің температуралық режимін көрсететін, реттейтін және жиі тіркейтін 

құралдардың (әдетте автоматты потенциометрлердің) көмегімен жүзеге 

асырылады. 

Күштік коммутациялық аппараттар әдетте басқару станцияларында 

орналастырылады. Олар автоматты ажыратқыштар немесе балқымалы 

сақтандырғыштар мен ажыратқыштар, желілік контакторлар ЖК және ЖК 

басқару үшін АР аралық релелері орнатылған бұрыштардан жасалған қаңқаны 

білдіреді. 

11.1 - суретте екі зоналы үшфазалы кедергі пешіне қосуға, ажыратуға 

және ауыстырып қосуға арналған басқару станциясының принципті сұлбасы 

көрсетілген. 

Егер пештің аймақтары пештің жанында немесе астында орналасқан 

төмендету немесе реттеу трансформаторлары арқылы қоректенетін болса, 

онда басқару станцияларына трансформаторлардың бастапқы орамалары 

қосылады, ал екінші орамдары пештің қыздырғыштарының шықпаларына 

тікелей қосылады. 

Егер цехта әртүрлі жерлерде бір, екі және үш зоналы пеш 

орнатылса,онда оларды басқару олардың жанында шоғырланады. Бұл мақсат 

үшін жабық түрдегі  болат шкафтар түрінде орындалатын басқару қалқандары 

пайдаланылады. 

 

 
 

11.1 сурет - Басқару станциясына қосудың принципиалды сұлбасы 
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Біртекті процестерде жұмыс істейтін бірнеше ондаған пештер 

орнатылған ірі цехтарда пештерді барлық басқаруды бақылау-тарату 

пункттерінде (БТП) кезекші персоналмен шоғырландырған жөн. БТП басқару 

станциялары мен пирометриялық қалқандар орналастырыған цех ішіндегі 

қосалқы станция болып табылады (11.2 сурет). 

 

 
 

11.2 сурет - Элеваторлық пештің қоректендіру сұлбасы 

 

Жылытқыштар,  камераның бүйір қабырғаларында  және астыңғы 

арбада (телешка) орнатылған. Олар үш жұлдызға болып жалғанлған, әр 

жұлдызға әрбір қабырғаның бір жылытқышынан және арбаның бір 

жылытқышынан кіреді. Мұндай сұлба 1 ЖК, 2 ЖК және 3 ЖК 

контакторлардың көмегі арқылы  пештің барлық қуатын, 1/3 немесе 2/3 бөлігі 

қуатын қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. 1Р-9Р 1 полюсті 

рубильниктердің көмегімен кез келген қыздырғышты қосуға немесе өшіруге 

болады. 

Пешті қорғау АА автоматты ажыратқышпен, жылытқыштарды қорғау - 

балқитын сақтандырғышпен жүзеге асырылады. 



49 

 

Дәріс №12. Дәнекерлеу машиналарын электрмен жабдықтау 

 

Дәрістің мазмұны: дәнекерлеу машинасын электр энергиясымен 

қамтамасыз ету, дәнекерлеу машинасын басқару аппараттары, дәнекерлеу 

машинасына түсетін жүктемені есептеу және графигін сызу, желіні қорғайтын 

аппараттарды таңдау.  

Дәріс мақсаты: дәнекерлеу түрлерімен, жұмыс принциптері, электр 

жабдығы және  дәнекерлеу желілерін қорғау жолдарымен танысу. 

 

Электр дәнекерлеу (сварка)  электр технология бөліміне жатады, яғни 

электр энергиясы тікелей жылуға ауысатынын білдіреді. 

Электр энергиясын тұтыну сипаттамасы және жұмыс режимі бойынша 

электр дәнекерлеу аппараттары мен машиналары басқа тұтынушылардан 

едәуір ерекшеленеді, өйткені олардың көпшілігі жұмыс режимі, жиі іске қосу 

және қуат коэффициенті төмен ҚҚ режимі бар бір фазалы қабылдағыштар 

болып табылады. Олардың көпшілігін қосу кездейсоқ ретпен жүргізіледі. 

Электр дәнекерлеудің негізгі түрлері. 

Ең көп таралған электр дәнекерлеу , ол дәнекерлеу аймағында металдың 

жағдайы бойынша екі түрге бөлінеді: балқытумен дәнекерлеу (доғалы) және 

қысыммен дәнекерлеу (түйіспелі). 

Доғалы электрлік дәнекерлеу. 

Доғалы электрлік дәнекерлеу- дәнекерленетін бөлшектер мен электрод 

жиектерінің металын (немесе жапсарлас металл) балқыту электр доғасымен 

бөлінетін жылу есебінен жүргізіледі.  Доғалық дәнекерлеуді қолмен, 

жартылай автоматты және автоматты түрде орындауға болады. 

Түйіспелі (контактілі) электрлік дәнекерлеу. 

Түйіспелі (контактілі) электрлік дәнекерлеу - бұйымның дәнекерленетін 

жиектері арқылы өту кезінде токпен бөлінетін жылу көмегімен жүргізіледі.  

Жиектері жанасқан жерде оларды дәнекерлеу жағдайына дейін қыздыратын 

ең көп мөлшерде жылу бөлінеді. Дәнекерлеу кейіннен дәнекерленетін 

жиектерді қысумен аяқталады. 

Түйіспелі   пісіру : нүктелі,  бедерлі,  тігісті,  роликті , түйіспелі болады.                                                     

Доғалы электр дәнекерлеуге арналған электр жабдықтары. 

Қоректену көзі (ҚК) дәнекерлеу тізбегінде қажетті кернеу мен ток күшін 

өндіре отырып, доғаның жеңіл оталуын және тұрақты жануын қамтамасыз 

етуі тиіс. ҚК қасиеттері оның қоректену көзінің қысқыштарындағы Uқорек 

кернеуінің Іқ тізбегінің тогы мен кернеу арасындағы қисық тәуелділікті 

білдіретін сыртқы сипаттамасымен анықталады. 

Доғалы дәнекерлеу үшін мынадай негізгі ҚК қолданылады: 

 1) Тұрақты ток – электрлік машиналық түрлендіргіштер, түзеткіштер 

және сыртқы сипаттамалары түсетін (падающими)  және жартылай түсетін 

жылжымалы дәнекерлеу шағын станциялары. 
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 2) Айнымалы ток – сыртқы сипаттамалары түсетін  бір фазалы 

трансформаторлар; сыртқы сипаттамалары қатаң болып келетін және екінші 

кернеуді реттеудің кең диапазонына есептелген ,  шағын Қ.Т, кедергісі бар бір 

фазалы және үш фазалы трансформаторлар. 

Тұрақты ток көзі: 

1) Электрлік машиналық түрлендіргіштер екі бөліктен тұрады: тұрақты 

ток генераторы және АҚ жетекті түрі болады. 

Ең көп тараған түрлендіргіштер БДТ (бір жақты дәнекерлеу 

түрлендіргіші) және  ҚГД (қорғаныс газдарында дәнекерлеу үшін дәнекерлеу 

түрлендіргіші) типтері  болып таблады. 

АД қуаттары 4 - тен 55 кВт-қа дейін арлықта;  ал қоректену кернеуі 

220/380 В арлығында,  ал қуат коэффициенті 0,8 - тен 0,9-ке дейін аралықта 

жатады. 

 2) Көп қабатты дәнекерлеу түрлендіргіштері. 

Көп қабатты дәнекерлеу түрлендіргіштерінің генераторлары тұрақты 

кернеуге ие, яғни олардың сыртқы сипаттамасы қатаң және көлденең 

орналасқан. Олар дәнекерлеу бекеттерінің тоғымен орталықтандырылған 

қоректендіру үшін қолданылады. Көп қабатты түрлендіргіш тұрақты ток 

генераторынан және айнымалы ток электр қозғалтқышынан тұрады. 

Түрлендіргіштің негізгі түрі – ПСМ - 1000 (1000а көп қабатты 

түрлендіргіш). Жетекті қозғалтқыш  қуаты Р = 75 кВт; U = 380/220 В болып 

келеді. 

 3) Дәнекерлік түзеткіштер. 

Дәнекерлік түзеткіштерде  1фазалы және 3фазалы көпірлі (екі жартылай 

периодты түзету) сұлба  қолданады. Дәнекерлік түзеткіштерде  ең көп 

қолданыс тапқан үш фазалы (3ф.) көпірлі сұлба, себебі дәнекерлік доғаның 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді, түзетілген I мен U берілген шамаларына 

вентилдер санын аз қажет етеді, сонымен қатар күштік тораптың барлық үш 

фазасын біркелкі жүктеуді қамтамыз етеді, түзеткішті қоректендіретін 

трансформаторды жақсы жұмысын қалыптастырады. 

Олар қоректендіру көзі ретінде пайдаланылатын дәнекерлеу процесінің 

талаптарына байланысты түсетін және сыртқы сипаттамалары қатты  

түзеткіштер қолданылады. Төмендеу сипаттамалары бар түзеткіштер тобына 

ВСС-300 (селен дәнекерлеу түзеткіші) 300А, ВД-101 және ВД-301 (125 және 

300А токқа қолмен доғалы дәнекерлеуге арналған түзеткіштер) типті 

түзеткіштері жатады.  Қатты сипаттамалары бар түзеткіштер тобына ВС -300, 

ВС - 400 және ВС - 600 типті түзеткіштер жатады. ВС - 500 типті түзеткіштер 

әмбебап болып табылады және қатты және түсетін сипаттамалары болуы 

мүмкін. Барлық түзеткіштердің қуат кернеуі 380/220 В, тұтыну қуаты 9 - дан 

35 кВА - ға дейін болады. Айнымалы токтың негізгі қуат көзі дәнекерлеу 

трансформаторлары болып табылады. 

Өнеркәсіпте дәнекерлеу трансформаторларының келесі топтары 

қолданылды: 
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1 - топ - қалыпты магнитті сейілетін және реактивті катушкамен 

(дроссельмен) болатын тобы.  Дроссельдің трансформаторы бар жалпы магнит 

өткізгіші (қолмен дәнекерлеуге арналған СТН және автоматты дәнекерлеуге 

арналған ТСД трансформаторлары) немесе жеке магнит өткізгіші (екі 

корпустық орындалған СТ және СТЭ трансформаторлары) болуы мүмкін. 

2 – топ - ұлғайтылған магниттік сейілуі бар (ТС, ТСК және СТШ 

трансформаторлары). 

Дәнекерлеу трансформаторларының қоректену кернеуі - айнымалы, 

1фазалы - 220/380 В, трансформаторлардың қуаты 9-дан 165 кВА-ға дейін, 

cos=0,4-0,6 болып келеді. 

Түйіспелі электр дәнекерлеуге арналған электр жабдықтары. 

Түйіспелі  электр дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу жабдығын  

келесідей жіктеуге болады: 

 1) Энергияны түрлендіру тәсілі бойынша: айнымалы ток және 

импульстік машиналар. 

 2) Дәнекерлеу тәсілі бойынша: түйіспелі, нүктелі, рельефті және тігісті. 

 3) Әрекет сипаты бойынша: автоматты, жартылай автоматты және т. б. 

Түйіспелі машина құрылғысының принципті сұлбасы дәнекерлеудің 

барлық тәсілдері үшін бірдей (12.1 сурет) болып келеді. 

 

 
1 – электрод; 2 – тұмсық; 3 –иілгіш шина; 4 – дәнекерлеу трансформатор;  

5 –ауыстырып қосқыш сатылары;6 – контактор; 7 –уақытты реттегіш; 

8 –іске қосу батырмасы. 

 

12.1 сурет - Бір нүктелі дәнекерлеу машинасының қағидалы сұлбасы 

 

Электр жүктемелерінің графиктері және электр дәнекерлеу машиналары: 

Түйіспелі дәнекерлеу машиналарын басқару аппараттары. 

Электр түйіспелі дәнекерлеу импульс ұзақтығы секунд үлесінен бірнеше 

секундқа дейін өзгеруі мүмкін токпен жүзеге асырылады, сондықтан қосу 

уақытты бағдарламалық реттегішпен басқарылатын контактормен жүргізілуі 
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тиіс. Бұл жағдайларда электромагниттік, игнитронды және тиристорлы 

контакторлар қолданылады. 

Электр жүктемелерінің графиктері және электр дәнекерлеу 

машиналарының жұмыс режимдері: 

1) Доғалы электрлік дәнекерлеу аппараттары. 

Олардың жүктеме графиктерінің екі түрі бар (12.2 сурет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) кідірту уақытында өшірілген құрылғылардың электрмен қамту жүктемелерінің 

кестесі; 

б) кідіріс уақытында электрмен қамту өшірілмейтін және жұмыс істемейтін режимде 

жұмыс істейтін құрылғылар жүктемесінің кестесі. 

12.2 сурет - Доғалы электрлік дәнекерлеу аппараттарының  жүктеме графигі. 

Доғалық дәнекерлеу машиналарының жұмыс режимдерінің негізгі 

сипаттамасы ұзақтығы болып табылады: 

 

ҚҚ = tж/tц·100%, 

 

мұндағы tж – жұмыс уақыттының периоды ; 

                tц  – бір деталді дәнекерлеу уақытының циклі. 

 

Доғалы дәнекерлеуші көптеген аппараттар үшін ҚҚ = 60%. 

2)  Электр контактілерін  дәнекерлеуге  арналған  машиналар. 

  Машинаның жұмыс режимдерінің негізгі көрсеткіштері:  

  

1) Жүктеме коэффициенті        Кж=
пасп

желі

пасп

желі

S

S

i

i
1 , 

 

 мұндағы i1желі(Sжелі) – дәнекерлеу кезіндегі желіден машинамен 

тұтынылатын ток (қуат); 

I 

I1 I1 

t1 t2 

t3 

t 

а) 

I 

I1 I1 

t1 t2 

t3 

t 

б) 

I2 
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                  iпасп(Sпасп) – паспорттық номиналды қуаты (ток). 

   

  2) Автоматты режимді қосудың ұзақтығы: 

 

ҚҚа= 100


дук

ду

tt

t
 %, 

 

мұндағы tду -  бір нүктенің дәнекерлеу уақыты; 

                tк – екі кідіріс арасындағы уақытты кідірту. 

 

3) Қосылудың ұзақтығы 

 

ҚҚұ= 100
0


 ttt

t

дук

ду
 %, 

 

мұндағы t0 – бөлшектерді орнатуға және алуға арналған уақыт. 

 

4) Дәнекерлеу қондырғысының уақыт бірлігіне өту жиілігі: 

 

дуц

к
tt 


1

 , 1/c, 

 

мұндағы tц – бір нүктенің дәнекерлеу циклінің уақыты, с. 

 

5) Соңғысы дәнекерлеу кезіндегі қуат коэффициенті соңғы көрсеткіш 

болып табылады және ол өрнексіз ескеріледі. 

 

Дәріс №13. Ауыл шаруашылығындағы трансформаторлық қосалқы 

станциялар 

 

Дәріс мазмұны: ауыл шаруашылығында трансформаторлық қосалқы 

станциялардың түрлері мен қолданылуы. 

Дәріс мақсаты: ауыл шаруашылығында қолданылатын 

трансформаторлық қосалқы станциялармен танысу. 

 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының (трактор бригадалары, мал 

шаруашылығы және құс шаруашылығы фермалары, қоймалар, дала 

орнақтары, жылыжайлар) нысандарын орналастыру ерекшелігі, олар бір-

бірінен үлкен қашықтықпен аумақ бойынша шашырап орналасқан. 

Нәтижесінде төмендететін трансформаторлар мен трансформаторлық қосалқы 

станциялардың көп саны талап етіледі. Осындай нысандардың әрқайсысы 
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суға, жарықтандыруға, жылытуға мұқтаж. Тек қатты отынды жылыту 

қазандықтары ғана электр энергиясыз жұмыс істей алады, ал қалған барлық 

қазіргі заманғы жабдықтар кернеу мен ток көзін талап етеді. 

Шағын объектілерді (мал шаруашылығы фермаларын, трактор 

бригадаларын) жабдықтау үшін қуаттылығы 25 – тен  63 кВА дейін үш фазалы 

төмендету трансформаторлары жиі жеткілікті болып табады. Ауыл 

шаруашылығы өндірісінің жылыжай, құс шаруашылығы кешендері, өсімдік 

майын өндіру, сүт өнімдерін қайта өңдеу цехтары сияқты ірі объектілері үлкен 

қуатты қосалқы станцияларды қажет етеді. Осы мақсаттар үшін жиынтықты 

трансформаторлық қосалқы станцияларды (ЖҚС) пайдалану ыңғайлы. 

Ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған жиынтық трансформаторлық 

қосалқы станциялар көптеген параметрлер бойынша ыңғайлы. Олардың 

көпшілігінің жабық орындалуы бар, бұл ауылдық жерлер үшін маңызды, 

себебі елдегі ұрлық әлі жойылмаған, ал орналасуының алыстығы ұрлаушылар 

үшін тартымды. Бұл қосалқы станциялардың екінші артықшылығы-

дайындаушының техникалық құжаттамасында мәлімделгеннен екі есе асатын 

ұзақ пайдалану мерзімі болып табылады. 

 

 
 

а) қосалқы станцияның жалпы түрі; 

 

 
 

б) мачта трансформаторлық қосалқы станциясы. 

1 – күштік трансформатор; 2 –10 кВ сақтандырғыш; 
3 – 0,4 кВ ТҚ шкафы; 4 –10 кВ сым. 

 

Сурет 13.1 - Ауылдық түріндегі толық трансформаторлық қосалқы 

станция 

 

Осы типті шығарылатын қосалқы станциялардың қуаттарын (250, 400, 

630, 2500 кВА) қажетті  қуатқа дейін қиындықсыз таңдауға мүмкіндік береді. 
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Ауыл және мачта үлгісіндегі жиынтық трансформаторлық қосалқы станция 

(13.1 сурет). 

Жинақтық жеткізу ауылдық жердегі мамандар үшін өте ыңғайлы, 

өйткені жетіспейтін жабдықты сатып алу жөніндегі экспедициялық 

жұмыстарды талап етпейді. Жинақтық трансформаторлық қосалқы 

станцияларды (діңгекті, жабық типті, жылжымалы) орындаудың әртүрлілігі 

неғұрлым қолайлы нұсқаны сатып алуға және пайдалануға мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығы өндірісінің көптеген кәсіпорындары үшін ЖҚС - 6 

немесе 10кВ кернеуді 380 вольтқа түрлендірудің ең тиімді тәсілі болып 

табылады. 

Тұйық типті ТЖҚС/ЖҚС және ЖҚС қосалқы станциясы жиілігі 50 Гц 

үш фазалы ауыспалы токтың электр энергиясын, ауылдық электр желілерін, 

жекелеген елді мекендерді және шағын өнеркәсіптік объектілерді қабылдауға, 

түрлендіруге және таратуға арналған. 

ТЖҚС  (ауылдық түрі), күштік трансформатордың номиналды қуаты 25 

- 250 кВА болып орндалады. 

Күштік трансформаторлар түрі - OMП-10 (KTПM үшін), TMГ - 10 

болып келеді. 

Олар жақын полюсте орнатылған, РЛНД - 10 өзіндік өндірісінің 

айырғыштарымен жабдықталған. 

Ауылдық электр желілеріндегі электр қондырғыларының ең көп тараған 

түрлері әуе желілерімен қатар 6(10)/0,23 - 0,38кВ кернеуі бар 

трансформаторлық қосалқы станциялар болып табылады. Қосалқы станциялар 

электр желісіне өлшеу және өтпелі сұлба арқылы қосылған. 

Мачталық  трансформаторлық қосалқы станциялар (МТП) 

Темірбетоннан немесе ағаш тіректерден жасалған A, П- немесе AП-тәрізді 

құрылымдарда салынған. 6 - 10 кВ-тық желінің түпкі тірегі болып табылатын 

айырғыштар, сақтандырғыштар, аразрядтацыштар, 4, 5 немесе 10 кВА 

сыйымдылығы бір фазалы күш трансформаторы және кернеуі 0,23 кВ болатын 

тарату қалқаны орнатылған. Қосалқы станцияда техникалық қызмет 

көрсететін баспалдақ жоқ сондықтан оған телескопиялық мұнарадан немесе 

гидравликалық көтергіш қызмет көрсетіледі. 

Толық-трансформаторлық қосалқы станцияның ауылдық типті  қуаты  

25 - 250 кВА болатын  бір-трансформаторлық қосалқы станция әдетте ашық 

далада орнатылады, үш фазалық 6 немесе 10 кВ және кернеу ток жиілігін 50 

Гц айнымалы электр қуатын алу үшін арналған, олар кернеуді 0,4 кВ 

түрлендіріп оны ауылдық жерлерде тұтынушыларға жеткізеді. 

 Қуаты 25 - 250 кВА бағаналы түрі бар ЖҚС жоғары вольтты кіріс 

шкафы, төмен вольтты шкаф және трансформаторды орнату платформасы бар 

құрылым түрінде жасалады. 

Трансформатор TM түрі (немесе TMГ) ашық және атмосфералық 

жауын-шашыннан  қорғағышпен орнатылады. ЖҚС желіге айырғыш арқылы 

қосылады, ол жинақталып бірге жабдықталады. Шығатын фидер жолында 
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стационарлық автоматтар орнатылған. ЖҚС - да көшеге жарық беретін 

құрылғы бар, ол автоматты түрде енгізілген фотореле сигналы арқылы 

қосылады және өшіріледі. Клиенттің өтініші бойынша шығыс желілерінің 

саны және олардың токтары мәндері өзгеруі мүмкін. Қосалқы станциялар 

санауыш және тиісті ток трансформаторлары арқылы активті энергиясын 

есепке алу қамтамасыз етеді, электр және механикалық бұғаттары, 

қызметшілердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді. ЖҚС - да электр 

жабдықтары үшін қалыпты жағдай жасау үшін жылу берілу бар. Электр 

қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес, ЖҚС жердегі деңгейден 4,5 м биіктікте 

жоғары вольтты кіріс нүктесі бар тұғырға орнатылады. 

Техникалық сипаттамалары. 

Күштік трансформатордың қуаты - 25; 40; 63; 100; 160; 250 кВА болып 

келеді. Номиналды кернеуі 6 (10) кВ болады.  ЖК жағында номиналды ток 2,4 

(1,45); 3.9 (2.3.1); 6.1 (3.64); 9.6 (5.78); 15.4 (9.25); 24 (14.45) А құрайды. ЖК 

жағындағы сақтандырғышты ток балқығышқа қосу;  8 (5)  10 (8); 16 (10); 20 

(16); 31.5 (20); 40 (31.5) А құрайды.ТК бойынша номиналды ток 36; 58; 91; 

145; 231; 361А көрсетеді. Қысқа тұйықталу токтарының төзімділік деңгейі: 

динамикалық төзімділігі 1,3-15,6 кА, жылулық төзімділігі  0,9-8,1 кА құрайды. 

Қоректенетіндер (фидерлер) саны – 3 дана.  Қорғау дәрежесі - IP23. Кернеу, 

ТК - 400 В шамасында болады. Трансформаторсыз салмақ - 305-375 кг болып 

келеді. 

Пайдалану шарттары:  қоңыржай климат ( - 40˚С бастап + 40 ° C дейін); 

теңіз деңгейінен биіктігі 1000 метрден аспацы қажет; Толық 

трансформаторлық қосалқы станциялар  ЖҚС 25-250 / 10 (6) және ГОСТ 

14695 және ТУ 659RK00010033 – 13 - 95  талаптарына сай болуы керек. 

 

Дәріс №14. Электр жүктемелерін есептеу 

 

Дәріс мазмұны: 0,38 - 110 кВ желілердегі электр жүктемелерін есептеу. 

Дәріс мақсаты: электр жүктемелерін есептеу әдістерін зерттеу. 

 

Есептік жүктеме 30 минут (жарты максимум) аралығында толық 

қуаттың ең көп мәні болып саналады, ол тұтынушыға енгізуде немесе есептік 

жылдың қоректену желісінде 0,95 - тен төмен емес ықтималдықпен пайда 

болуы мүмкін шама. 

Қондырғыны пайдалануға енгізген сәттен бастап есептік мәнге жеткенге 

дейінгі уақыт есептік кезең болып табылады. 

Есептік жыл деп электр қондырғыларының жүктемелерінің деңгейі мен 

басқа да параметрлері анықталатын есептік кезеңнің соңғы жылы саналады. 

Күндізгі және кешкі есептік активті (реактивті) жүк түрлері бар. 

Трансформаторлық қосалқы станциялардың сым қималарын немесе 

қуатын таңдау үшін, есептік жүктемеге күндізгі немесе кешкі есептік 

жүктеменің шамасынан үлкен болып қабылданады. 
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Желілердегі кернеудің жоғалуы немесе ауытқуы күндізгі және кешкі 

жүктеме режимі үшін жеке есептеледі. 

Электр жүктемелерін есептеу кезінде жеке электр энергиясының 

есептегіші бар бір пәтерлі үй немесе көп пәтерлі үйдегі пәтер ауылдық тұрғын 

үй болып саналады. 

0,38 кВ сыртқы желілерді жобалау кезінде электр плиталары бар 

ауылдық тұрғын үйлерді іске қосудағы есептік жүктемелер 6 кВт – қа тең, ал 

электр плиталары мен электр жылытқыштары бар - 7,5 кВт-қа тең деп 

қабылданады. 

Тұрмыстық кондиционерлердің жүктемелері тұрғын үйлерді енгізудегі есептік 

жүктемені 1 кВт-қа арттыру жолымен ескеріледі. 

0,38 – 110 кВ желілердегі электр жүктемелерін есептеу. 

0,38 кВ желілердегі электр жүктемелерін есептеу тұтынушыларды 

енгізудегі есептік жүктемелерге және күндізгі және кешкі максимумдар үшін 

бір мезгілде болатын тиісті коэффициенттерге сүйене отырып жүргізіледі.: 

 

 

 Рк = Кб · ∑ РКI;                                    (14.1) 

   

 Рк = Кб · ∑ РКI,                         (14.2) 

   

мұндағы Рк, Рк –трансформаторлық қосалқы стансаның шиналарында 

немесе есептік күндізгі, кешкі жүктемесі учаскесіндегі 

желісі, кВт 

Кб –біруақыттылық коэффициенті;  

Рк1, Рк1 – I - ші тұтынушының кірісіне күндізгі, кешкі 

жүктеме, кВт. 

 

Егер өндірістік тұтынушылар ғана қосылса, бір күндізгі  режим 

бойынша немесе егер тұрмыстық тұтынушылар ғана қосылса, кешкі режим 

бойынша есептік жүктемелерді анықтауға жол беріледі. Күндізгі немесе кешкі 

максимум коэффициенттері қабылданады: өндірістік тұтынушылар үшін КК = 

1, КК = 0,6; тұрмыстық тұтынушылар үшін: электр плитасы жоқ үйлерде КК = 

0,3 – 0,4, КК = 1; электр плитасы бар үйлер КК = 0,6, КК = 1; аралас жүктеме 

үшін КК = КК = 1 тең деп есептелінеді. 

 Аралас жүктеме кезінде тұрғын үйлері, өндірістік, қоғамдық 

ғимараттары және коммуналдық кәсіпорындары бар желі бөліутерінде бір 

мезгілде тиісті коэффициенттерін пайдалана отырып жүктемелер жеке 

анықталады. 

0,38 кВ желі бөліутеріндегі толық қуат осы бөліктердің Ре есептік 

активті жүктемелерінен және тиісті қуат коэффициенттерінен (cosφ) 

анықталады: 
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Электрмен жабдықтау аймағында электрмен жабдықтау маусымдық 

тұтынушылар болған жағдайда (мысалы, жылыжайлар, суару және т. б.)  

есептік жүктеме желісін анықталады және маусымдық коэффициенттерді Кмау 

ескере отырып есептелінеді.  

Жылдық тұтыну электр энергиясын шиналарда ТҚС  

(трансформаторлық қосалқы станция) 10/0,4 кВ есептік жүктемені және 

жылдық сағат санын пайдалану Тмакс  (бұдан маусымдық тұтынушылар) шама 

бойынша анықталады: 

 

 Wжыл = РР · Тмакс. (14.4) 

   

0,4 кВ ТП толық жиынтық жүктеме шиналарын анықтағаннан 

кейін,қосалқы станция үшін трансформаторларды таңдай аламыз. 

0,38 кВ желінің бөліктеріндегі жалпы қуатты анықтай отырып, сымды 

қима бөлімдерін таңдауға болады. 6 - 20 кВ желілері кернеуі электр 

жүктемесінің есебі белгілі формулалар (12.1) және (12.2) және бір мезгілде 

тиісті коэффициенттерін пайдалана отырып, 6(10) кВ ТҚС шина бұрын 

анықталған есептік жүктеме негізінде жүзеге асырылады. 

35 - 110 кВ желілері кернеуі электр жүктемесінің есебі белгілі 

формулалар (12.1) және (12.2) және бір мезгілде тиісті коэффициенттерін 

пайдалана отырып, 35 - 110 кВ ТП шина бұрын анықталған есептік жүктеме 

негізінде жүзеге асырылады. 

Электр жүктемелерін анықтаған кезде электр энергиясын, оның ішінде 

жобаланған объектінің аймағында орналасқан өнеркәсіптік, коммуналдық 

және басқа да кәсіпорындарды есепке алу қажет. 

Электр жүктемелерін электр беріліс желілері мен трансформаторлық қосалқы 

станцияларды пайдалануға енгізу жылын есепке ала отырып, сымдардың және 

кабель желілерінің қималарын таңдау үшін 10 жыл және трансформаторларды 

таңдау үшін 5 жыл перспективада қабылдау керек. Жұмыс істеп тұрған ТП 

үшін жүктемелердің өсу коэффициенті тұтынушылардың түріне байланысты 

қабылданады. 

Сыртқы жарықтандыру желілерін есептеу. 

Көшелерді және аудан ішіндегі өткелдерді жарықтандырудың негізгі 

міндеті тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

болып табылады. Көше жарығы жарықтандырудың нормаланған шамасын 

немесе жол жабынының орташа жарықтығын қамтамасыз етуі тиіс. 

Жарықтандыру мүмкіндігінше біркелкі болуы тиіс. 



59 

 

Сыртқы жарықтандыру желілерін өздігінен жүретін оқшауланған 

сымдарды пайдалана отырып кабельдік немесе ауа арқылы орындау 

ұсынылады. Негізделген жағдайларда көшелерді, алаңдарды, шағын аудандар 

мен елді мекендердің аумақтарын жарықтандырудың әуе тарату желілері үшін 

оқшауланбаған сымдарды пайдалануға жол беріледі. 

Сыртқы жарықтандыру желілерінде жерге қосылған нейтрал кезінде 

ауыспалы токтың 380/220 В кернеуін қолдану керек. 

Кабельдермен балабақша, жалпы білім беретін мектептер, мектеп-

интернаттар аумақтарын жарықтандырудың тарату желілері орындалуы тиіс. 

Газразрядты жарық көздері бар жарықтандыру қондырғыларындағы 

кабельдердің нөлдік желілерінің қималары әдетте фазалық сымдардың 

қимасына тең деп қабылдау керек. 

Көшелерді сыртқы жарықтандырудың электр жүктемесі шамның 

түрімен, көше енімен және олардың жабындысымен анықталады. 

Шаруашылық аулалардың шамдарының қуаты ғимаратқа 250 Вт және 

шаруашылық  периметрінің қима ұзындығының 1м
3
 Вт есебінен қабылданады. 

Қоғамдық және сауда орталықтары алаңдарының сыртқы жарығының 

есептік жүктемесі 0,5 Вт/м
2
 норма бойынша қабылданады. 

Сыртқы жарықтандыру қондырғыларында жоғары қысымды 

газразрядты жарық көздерін қолдану ұсынылады. 

Газразрядты жарық көздері бар шырақтардың реактивті қуаттың жеке 

өтемеленуі болуы тиіс. Шамның қуат коэффициенті 0,85-тен төмен болмауы 

тиіс.  

Егер бір фазада 20 - дан астам шырақтары бар сыртқы жарықтандыру 

желілерінде әрбір шамға тармақталған жеке сақтандырғыштармен немесе 

автоматты ажыратқыштармен қорғалуы тиіс. 

 

Дәріс №15. Сыртқы электрмен жабдықтаудың электр желілерінің 

сұлбаларын таңдау және есептеу 

 

Дәріс мазмұны: желінің кернеуі, сенімділік стандарттары, электр 

желілерінің тізбектеріне қойылатын талаптар. 

Дәріс мақсаты: сыртқы электрмен жабдықтаудың электр желілерінің 

сұлбаларын есептеуімен танысу. 

 

Торап желілердің кернеуі.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы электр желілеріне кернеуі 0,38-110 

кВ желілер жатады, олардан коммуналдық-тұрмыстық, мелиорация және су 

шаруашылығы объектілерін қоса алғанда, ауыл шаруашылығы 

тұтынушылары, сондай-ақ ауыл тұрғындарына тұрмыстық және мәдени 

қызмет көрсетуге арналған кәсіпорындар мен ұйымдар басым түрде (есептік 

жүктеме бойынша 50% - дан астам) электр энергиясымен жабдықталады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы электр желілеріндегі кернеудің негізгі 



60 

 

жүйесі 110/10/0,38 кВ 110/10/0,38; 35/10/0,38 кВ кернеулердің кіші жүйелері 

бар 110/35/10/0, 38 кВ болып табылады. 

Сенімділіктің стандарты. 

Ауыл шаруашылық тұтынушылары мен олардың электр 

қабылдағыштары электрмен жабдықтау сенімділігінің талаптары бойынша үш 

санатқа бөлінеді. 

Бірінші санаттағы тұтынушылар: 

1) Мал шаруашылығы кешендерi мен шаруашылықтары: 

- 400 және одан астам сиырға арналған сүтті өндіруге; 

- жылына 5 мың және одан да көп бас малға арналған ірі қара малды 

(ІҚМ) өсіру және бордақылау үшін; 

- 3 мың және одан да көп малды өсіруге арналған өсірушілерге; 

- жылына 5 мың бас және одан да көп бас (ІҚМ) малға арналған мал 

бордақылау алаңдары; 

- Жылына 12 мың және одан да көп шошқа өсіру және бордақылау 

кешені. 

2) Құс фабрикасы: 

- 100 мың және одан да көп тауық тұқымдары бар жұмыртқаларды 

өндіруге; 

- жылына 1 миллион немесе одан да көп бройлерді өсіруге арналған ет 

бағыты; 

- 25 мың және одан да көп бастарды, сондай-ақ қазды, үйрек пен 

түйетауықтарды 10 мың және одан да көп бастарды өсіретін тауық өсіруге 

арналған шаруашылықтар. 

Екінші санаттағы тұтынушылар: 

- бiрiншi санаттағы тұтынушылар үшiн бұрын белгiленгеннен төмен 

өндiрiстiк қуаты бар мал және құс фабрикасы; 

- жылыжай комбинаттары; 

- жемшөп дайындау зауыттары мен азықтарды механикаландырылған 

дайындау және тарату бөлек дүкендер; 

- салқындату және белсенді желдетумен 500 тоннадан астам картопты 

сақтау мүмкіндігі; 

- сыйымдылығы 600 тоннадан астам жеміс сақтауға арналған 

тоңазытқыштар; 

- инкубациялық цехтар балық шаруашылықтары мен фермалары [26]. 

Үшінші санатқа барлық басқа ауыл шаруашылық тұтынушылары мен 

электр қабылдағыштары тиесілі. 

Бірінші санаттағы электр қабылдағыштар және тұтынушылар кем 

дегенде екі тәуелсіз қорек көзінен электр энергиясымен қамтамасыз етілуі 

тиіс, ал электрмен жабдықтау үзілісі тек бір көзден автоматты резерві қосу 

(АРҚ) уақытына ғана рұқсат етіледі. 

Екінші санаттағы электр қабылдағыштар мен тұтынушыларға екі 

тәуелсіз қуат көзінен электр энергиясын беру ұсынылады. 
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Орталықтандырылған электрмен жабдықтау аймағында екінші қорек 

көзі әдетте негізгі  желі кернеуі 35 - 110 кВ  арқылы екі жақты электрмен 

жабдықтаумен 35 - 110 /10 кВ екі трансформаторлық қосалқы станцияның 10 

кВ секциялық шина басқа бөлігін құрайды. 

II санаттағы тұтынушылардың арнайы тобы электрмен жабдықтаудағы 

үзіліс 0,5 сағаттан аспауы керек.  Оларға: 

- кешендері мен сүт фермаларында - сиыр қорадағы суару жүйесі, сауу 

залы, сауу залдағы жұмыс жарығы, сүттүтік және жылыту суларын тазарту 

жүйелер, жергілікті жылыту және бұзауды сәулелендіру, босандыру 

бөлімдерінде кезекші жарықтандыру жатады; 

- шошқа өсіру кешендері мен шаруашылықтарында - шошқаларға 

арналған бордақылайтын шошқа қорасын жылыту және желдету жүйесі 

жатады; 

- құс фабрикалары және құс фермаларында – құстарды суару жүйесі, 

алғашқы 20 күнде балапандарды жергілікті жылыту,үй құстарында едендік 

және жасуша құрамында желдету, жұмыртқаны басып және балапандарды 

шығару, жұмыртқа мен балапандары сұрыптау, тасымалдау, санитарлық-

соғым пункті, қазандықтар, мазут шаруашылық, градирни, хлораторлық 

станцияны тазарту, ағынды сорғы станциясы жатады; 

- барлық ауылшаруашылық кәсіпорындары, өрт сөндіру қондырғылары 

және қазандықтар үшін жоғары және орташа қысымды қазандар жатады. 

Бірінші және екінші сенімді санаттағы электр қабылдағыштардың 

резервтік қорек көзі үшін электрмен жабдықтаудағы үзілістерге 0,5 сағаттан 

астам уақытқа дейін жол бермеуге,электр желілері арқылы резервтік қуатқа 

қосымша қоректендіруді қамтамасыз етеді. 

Автономды көздер ретінде резервтік қоректендіру үшін стационарлық 

немесе жылжымалы электр станциялары (ДЭС) және трактор жетегі 

стационарлық немесе жылжымалы қоректену пайдалануға болады. 

Электр желілерінің тізбектеріне қойылатын талаптар. 

Ауылшаруашылық бағытының электр желілерін дамытудың негізгі 

бағыты 35 - 110[26] кВ желілердің басымдықты дамуы болуы тиіс. 

Ауылшаруашылық мақсаттары үшін 35 - 110 кВ электр желісінің негізі 

110 - 35 / 10 кВ толық трансформаторлық қосалқы станциялары бар біртұтас, 

бөлінбейтін, бөліктік магистральдық электр беру желілері болуы тиіс. 

35-110 кВ кернеулі желілерді әртүрлі трансформаторлық қосалқы 

станциялардың шиналары немесе бір трансформаторлық қосалқы станцияның 

әртүрлі шина жүйелерімен (секциялық) қоректену керек. 

Резервтік қоректенуді енгізу автоматты түрде орындалады. Автоматты 

түрде резервті енгізу, әдетте, екі жақты тәртіпте жүзеге асырылады. 

35 - 110 кВ кернеумен қамтамасыз етілетін тірек трансформаторлық 

қосалқы станциялар (ТТҚС) перспективада ашық тарату құрылғысын (АТҚ) 

дамытуды ескере отырып, 35 - 110 кВ желілік түйіндерде орналасуы керек. 
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Жаңадан салынған 35 - 110 кВ трансформаторлық қосалқы станциялар, 

35 - 110 кВ   АТҚ  жұмыс істейтін қосалқы станцияларға қосылу, 35 - 110 кВ 

электр жеткізу желілерінің қиылысында, сондай-ақ, оның өткізу қабілетін 

ескере отырып, қолданыстағы 35 - 110 кВ электр ӘЖ тармақтану сұлбаларына 

сәйкес қосылу тиіс. 

Қолданыстағы 35 кВ әуе желісі мен 110 кВ әуе желісінің параллель 

жалғасуы жағдайында қолданыстағы 35/10 кВ,110/10 кВ қосалқы станциясын 

ауыстырудың орындылығын ескеру қажет. 

Егер құрылысқа арналған әуе жолының бағыты бойынша ұзақ мерзімді 

перспективада жоғары кернеу желісі қажет болса, онда бұл желі кернеуді 

төменгі уақытта 5 жылға дейін уақытша пайдалану арқылы жоғары кернеуге 

арналған болуы керек. 

Электр желілік 10 кВ магистральдық электр жеткізу желілері сақтай 

өзара әуе, тірек трансформаторлық қосалқы станциялар 10 / 0,4 кВ және 10 кВ 

тарату пункттері (ТП) болуы керек. 

ОТҚ 10 / 0,4 кВ 10 кВ радиалды электр беру желілерін қосу, автоматты 

секциялау және магистральді резервтік сақтау,автоматтандыру және 

телемеханиканы орналастыру үшін арналған 10 кВ (10 кВ РУ) тарату 

құрылғыларымен 10 / 0,4 кВ қосалқы станциялар. 

ОТҚ бірінші санаттағы тұтынушыларға, колхоздар мен совхоздардың 

орталық үй - жайларының шаруашылық аулаларында орнатылуы керек. ОТП 

магистральдық электрмен   жабдықтаудың   желілер  үзілістеріне  қосылады. 

РП секциялық ажыратқыш 10 кВ құрылғыларға АҚҚ (автоматты қайта 

қосу) жабдықталған болуы тиіс. 

10 кВ - тық магистралі тәуелсіз қорек көзінен қоректенуі керек. 
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