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1 Зертханалық жұмыстың орындалуы және техника қауіпсіздігі  
 

Жұмысты орындамас бұрын, барлық магистранттар зертханалық 

жұмысты орындаудың техника қауіпсіздік шараларымен танысыуы қажет. 

Мұғалімдер зертханалық тақтаның техникалық кауіпсіздігіне мән бере 

отырып, тақтаның техникалық берілгендерімен таныстыруы қажет. Олар: 

1) Тақта элементтеріндегі кернеу мен жұмыстық токтардың аймақтары. 

2) Тақта элементтеріндегі қосылу және өшіліру реттіліктері. 

3) Қосылулардың қауыпсіз орындалулары. 

Мұғалім магистранттармен әрбір сабақ сайын қауіпсіздік 

нұсқаулықтарын жүргізіп отыруы қажет.  

Зертханалық жұмысқа дайындауда, магистрантқа қажет: 

- ұсынылған әдебиеттер мен дәрістер жинағына сай жұмыстың 

орындалу ретінің теориялық күйімен танысу; 

- мұғалімнің берген нұсқалары бойынша, алдын ала есептеулер жүргізіп, 

сұлба сызып, кестелерді тұрғызу; 

- зертханалық тақтаның қондырғысымен танысып, әдістемесін 

орындауды түсіну; 

- бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Әрбір зертханалық жұмысты орындау үшін, магистрант жұмысқа 

дайындалып рұқсат алыуы қажет. Жұмысқа рұқсат зертханалық жұмысты 

талқылағаннан соң беріледі.  

 

 2 Зертханалық сорғы агрегатының техникалық көрсеткіштері  

 

«Автоматты басқару жүйесін ортадан тепкіш сорғы арқылы зерттеу» 

зертханалық жұмысы электр жетектерінің технологиялық үрдістерінің  

автоматтандырылуы және ортадан тепкіш механизмдердің кешенін зерттеуге 

арналған. 

Зертханалық тақтаның құрылысы 2.1 суретте келтірілген. 
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1 – металдан  жасалған қорап; 2 – корпус бойына ойылып орналасқан датчиктері бар құбыр 

жүйесі; 3 – өлшеуіш бак; 4 – қоректендіруші бак; 5 – сорғы агрегаты; 6 – электр жетекті 

реттелетін қақпақ; 7 – ультрадыбыстық өлшеуіш; 8 – қысым датчигі; 9 – тахометрлік 

шығын өлшеуіші; 10 – автоматты басқару жүйесінің торабы; 11 – шунттаушы дөңгелек 

бұранда. 

 

2.1 сурет – Зертханалық тақтаның құрылысы  

 

Тақта арқылы зерттелулер: 

– сорғы агрегатының қысымдық және энергетикалық сипаттамалары; 

– түрлі датчиктердің статикалық және динамикалық сипаттамалары; 

– қысым мен шығынның мәліметтерін жинақтаушы жүйе; 

– техникалық сипаттамалар және логикалық қадағалаушының S7-1200 

бағдарлама негіздері; 

– жұмыс барысын игеру және Control Techniques Unidrive M701 жиілікті 

түрлендіргішін басқару; 

– қатынастар әсерінен болатын қысыммен шығынды ескеретін 

автоматты реттеу жүйесі. 

Зертханалық тақты екі жүйеден тұрады: өзара тығыз байланысқан 

гидравликалық және электрлік жүйе.  

Әр бір әлементтің жүйенің бір біріне әсерінен тудыратын элементтер, 

гидравликалық жүйенің элементтеріне жатады. 

Зертханалық тақтаның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін электрлік 

жүйелі барлық электрлік құрылғылар, бағдарламалы логикалық контроллер, 

Modbus-USB интерфейс түрлендіргіші, жиілікті түрлендіргіштер жатады 

Зертханалық тақтаның функционалды сұлбасы 2.2. суретте келтірілген. 
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ҚБ – қоректік бак; ӨБ – өлшеуші бак; Н – LowaraCEA70/3/A ортадан тепкіш сорғы;  

Р – Овен ПД100 қысым датчигі; F1 – Бетар тахометриялық шығын өлшегіш; F2 – US-800 

ультрадыбыстық шығын өлшегіш; Қ – Danfoss BG024D электр жетекті қақпақ; КҚ – кері 

қақпақ; К1– шунттаушы дөңгелек бұранда; К2 – сұйықтықты ағызып жіберуге арналған 

бұранда; ПЛК – Siemens S7-1200 бағдарламалы логикалық контроллер; 

Modbus-USB – жиілікті түрлендіргіш; ЖТ – ControlTechniques M701 жиілікті 

түрлендіргіші; К – SCADA жүйесі қондырылған компьютер. 

 

2.2 сурет – Зертханалық тақтаның функционалды сұлбасы 

 

Зертханалық тақта беске модулге бөлінген: 

1) «Тақтаны қоректендіру» модулі (220В, 380В айнымалы және +24В, 

+5В тұрақты кернеуді  зертханалық тақтаның барлық элементтеріне қауіпсіз 

беру үшін арналған). 

2) «S7-1200 бағдарламалы логикалық контроллер» модулі (зертханалық 

тақтаның құрылғыларын басқару және алынған мәндерді өңдеу үшін 

арналған). 

3) «Қуатты өлшеуіш» модулі (айнымалы токтың үш фазалы желісіндегі 

электрлік параметрлерді өлшеуге арналған). 

4) «Жиілікті түрлендіргіш» модулі (ортадан тепкіш сорғы 

қозғалтқышын басқаруға арналған). 

5) «Датчиктерді басқару және бақылау» модулі (шығын, қысым, айналу 

жылдамдығы, дросселдік қақпақтың ашылып жабылу мөлшерін анықтайтын, 

сондай-ақ, зертханалық тақтаның режимдерін қосуға арналған датчиктер). 

Қоректену ыдысында жұмысқа қолданатын қарапайым су сұйықтығы 

бар. Сумен құбырлар да толтырылған. Сұйықтықты айдауды жиілікті 

түрлендіргішпен (ПЧ) басқарылатын ортадан тепкіш сорғы (Н) қамтамасыз 

етеді.  

Құбырда тізбектей қатарынан үш датчик орналасқан:  

– 4-20мА ток шығысымен қамтамасыз етілген (P) қысым датчигі; 

К 

БЛК 

Қ 

КҚ 

ӨБ 

ҚБ 

ЖТ 
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– тахометриялық шығын есептегіші (F1), геркон датчигі; 

– Modbus интерфейсімен қамтылған, ультрадыбыстық шығын 

есептегіші (F2). 

Қысым мен шығынды реттеп, гидравликалық жүйеде әсерлерді тудыру 

үшін электр жетекті қақпақ орнатылған (қақпақ). Қоректендіру ыдысына 

сұйықтықтың қайта айдалуынан қорғайтын кері қақпрақ орнатылған. 

Сұйықтық су құбырларынан өтіп, өлшеуіш ыдысқа (МБ) құйылып, содан 

қайта қоректендіру ыдысына айдалады.  Егерде шығын көлемдік әдіспен 

лшенетін болса, онда шунттаушы бұранданы (К1) жауып, қалған уақытта 

ашып қою керек. Зертханалық тақтаның қосылған күйі сұйықтықты төгу үшін, 

қажет мөлшердегі ыдыс дайындап, дөңгелек бұранданы (К2) ашу керек.  

Зертханалық тақтаның автоматтандырылуы Siemens, ACElectronix, 

ControlTechniques секілді фирмалардың өндірістік құрылғыларынан жасалған.  

Есептеу бағдарламалары ретінде Siemens, AC Electronix және Adastra Research 

фирмаларының лицензияланған қысым мен шығын датчиктерінің басқару 

алгоритмін және базалық бағдарламалардың реттеуін және сұрыптауын 

қадағалайтын бағдарламалар  қондырылған.    

 

2.1 Lowara ортадан тепкіш сорғысы  

 

Сорғы агрегаты сыртқы желдеткіші бар, жабық конструкциялы қысқа 

тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышпен байланысқан бір баспалы 

ортадан тепкіш сорғы.   

Сорғы агрегатының құрылысы бір баспалы, моноблокты, өстік 

сорғышты және радиалды ағынды ағызу деңгеінен тұрады.  Зертханалық 

тақтада берілген сорғы Unidrive M701 жиілікті түрлендіргішіне электрлі 

жалғанған.  

Сорғы агрегатының құрылысы 2.3 суретте берілген. 

 
 

1 – сорғы қорабы; 2 – жұмысшы дөңгелек; 3 – диффузор; 4 – подшипник қорабы;                 

5 – өзгерткіш; 6 – сыртқы тығыздағышы; 7 – тығыздағыш сақиналары;  

8 – Құю және төгу тесіктерінің жапқыштары; 9 – жұмыс дөңгелегін бекітуге арналқан 

орнатқыштар; 10 – тірек «қалқан». 

 

2.3 сурет – CEA70/3/A сорғы агрегатының құрылысы  
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CEA70-CEA80 сериялы сорғы агрегаттарының желі көзінің жиілігі 50 

Гц және айналу жиідігі 2850 айн/мин болған кездегі гидравликалық 

сипаттамалары 2.4 суретте келтірілген. 

 

 

 

2.4 сурет  – CEA70-CEA80 сериялы сорғы агрегаттарының гидравликалық 

сипаттамалары  

 

Сорғы агрегатының техникалық берілгендері 2.1 кестеде көрсетілген.  

 

2.1 кесте – Сорғы агрегатының техникалық берілгендері 
Сорғы түрі CEA70/3/A 

Сорғы қуаты Рнн, кВт 0,37 

Қозғалтқыш түрі SM63BG/304 

Асинхронды қозғалтқыштың активті қуаты РСҚ, кВт 0,61 

Асинхронды қозғалтқыштың толық қуаты SСҚ, кВА 0,924 

Статордың номиналды тогы Iн, А 
1,45 – Y 

2,51 – Δ 

Статор орамасының номиналды қорек кернеуі Uн, В 

Қозғалтқыш статорының орамасы жұлдызша 
3х220 

Синхронды айналу жиілігі nH, айн/мин 3000 

Номиналды айналу жиілігі n, айн/мин 2850 

Негізгі индуктивтікедергі, Xμ 2,6 

Статордың активті кедергісі R1, ш.б. 0,12 

Статордың реактивті кедергісі Х1, ш.б. 0,052 

Ротордың активті кедергісі R'2, ш.б. 0,064 

Ротордың рективті кедергісі X'2, ш.б. 0,077 

сosφ 0,66 

Асинхронды қозғалтқыштың ПӘК-і, % 63,4 

Сорғы ПӘК-і, % 61 

Номиналды сырғу sном, % 5 
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Критикалық сырғу sк, % 38 

Номиналды момент, Мн 1,94 

Бастапқы жүргізу моментінің номиналдыға қатыгнасы, mп=Мп/Мн 2 

Максималды моменттің номиналдыға қатынасы, mк=Мк/Мн 2,2 

Жүргізу тогының номиналдыға қатынасы, Iп/ Iн 5,5 

Инерцияның динамикалық моменті, J, кг·м
2 

0,0009 

Құжаттық ағын, Н, м 13…22 

Нақты ағын, Н, м 12,7…20,6 

Құжаттық өнімділік, Q, м
3
/сағ 0…4,8 

Нақты өнімділік, Q, м
3
/сағ 0…2,61 

 

2.1 кестеде сорғы агрегатының жұмысшы дөңгелегінің 

айырмашылықтарына байлангысты, каталогтық мәндерден айырмашылығы 

бар, нақты берілгендері көрсетілген. 

 

2.2 UNIDRIVE M701 жиілікті түрлендіргіші  

 

Зертханалық тақта Control Techniques UNIDRIVE M701 фирмасының  

жиілікті түрлендіргішімен қамтылған. Ол 3х380 В айнымалы кернеуін 

жиілігін және кернеуді үш фазалы реттелетін кернеуге түрлендіретін, 

айнымалы ток қозғалтқышын басқаруға арналған түрлендіргіш.  

Жиілікті түрлендіргіш модулі: 

- UNIDRIVE M701 жиілікті түрлендіргішінің тақтасы; 

- A1, B1 және C1 үш фазалы кіріс кернеуінің күштік қысқыштары; 

- түрлендіргіштің дайындығын білдіретін светодиод жарығы; 

- өлшеуші мәндердің аймағы ±4000 айн/мин аралығындағы, төрт 

разрядты электр қозғалтқышының айналу жылдамдығының индикаторы; 

- апаттық тоқтату тетігі; 

- сорғы электр жетегін басқару шартын таңдайтын  «Басқару режимін 

таңдау» тумблері. «Жиілікті түрлендіргішті басқару пульті» режимінде сорғы 

электр жетегінің қосу/тоқтату жұмыстары жиілікті түрлендіргіш тақтасында 

орындалады. «Логикалық контроллер тақтасында» қосу/тоқтату бағдарламалы 

логикалық контроллер арқылы іске асып,  жиілікті беру «Басқару және 

анықтау датчигі» модулі арқылы орындалады. Жиілікті түрлендіргіштің 

мәндері 2.2 кестеде көрсетілген.  

 

2.2 кесте– Жиілікті түрлендіргіштің мәндері 
Атауы Өлшем бірлігі Мәні 

Номиналды қуат Киловатт 0,75 

Номиналды шығыс тогы Ампер 2,1 

Максималды шығыс тогы Ампер 3 

Номиналды кіріс кернеуі Вольт 380-480 

Шығыс жиілігінің аймағы Герц 0,1…400 

 

Жиілікті түрлендіргіштің реттелуі басқару пульті арқылы іске асады 

(түймелі түрлендіргіш). Түймелі түрлендіргіштің пульті экраннан және 
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басқарушы түймелерден тұрады (2.5 сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1 – қайтару түймесі; 2 – кері бағытта жүргізу түймесі; 3 – тура бағытта жүргізу түймесі;       

4 – мәндер бойынша таңдау түймесі; 5 – түрлендіргішті қайта қосу/ қозғалтқышты тоқтату 

түймесі; 6 – енгізу түймесу. 

 

2.5 сурет – Түймелі түрлендіргіштің тақтасы 

 

2,3 және 5 түймелері қозғалтқышты жүргізу/тоқтатуларды тек қана 

Keypad режимін таңдағанда іске асады (түймелі тақтадан басқару).  
Зертханалық жұмыста қолданылған Unidrive M701 жиілікті 

түрлендіргіштің мәндері  2.3 кестеде көрсетілген.  

 

2.3 кесте – Жиілікті түрлендіргіштің мәндері 
Мәндер  Аймақ 

00.005 Тапсырма бергіш 
А1 А2 (0), А1 Preset (1), A2 Preset (2), Preset 

(3), Keypad (4), Precision (5), Keypad Ref (6) 

00.007 
Тұйықталмаған жүйені басқару 

режимі 

Ur S (0), Ur (1), Fixed (2), Ur Auto (3), Ur 

I(4), Square (5), Current 1P (6) 

00.010 

 
Қозғалтқыштың айналымы +-180000 айн/мин 

00.011 

 

 Шығыс жиілігі 

Статордағы кернеу 
+-VM_SPEED_FREQ_REF Гц 

00.040 Автоматты тұрақтандыру 0 тен 3 

00.041 КИМ максималды жиілік 2 кГц 

00.042 Қозғалтқыштың полюстар саны 
Автоматты түрде (0) ден 480 полюстер 

(240) 

00.043 Номиналды қуат коэффициенті 0,000 ден 1,000 

00.044 Фазалық номиналды кернеу +-VM_AC_Voltage_Set 

00.045 Номиналды жылдамдық 0 ден 50000 айн/мин 

00.046 Номиналды ток +-VM+RATED_CURRENT 

00.047 Номиналды ток 0 ден 1667 Гц 

00.048 Электр жетегі режимі 
Open-loop (1), RFC-A (2), RFC-S (3), Regen 

(4) 

1.010 Биполярлы тапсырысты таңдау Off(0) немесе On (1) 

02.010 Үдеу мәнін таңдау  0 ден 9 
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02.011 Электр жетегінің мәні +-VM_ACCEL_RATE c/100 Гц 

02.020 Тежелу мәнін таңдау  0 ден 9 

02.021 Электр жетегнің тежелу мөлшері +-VM_ACCEL_RATE c/100 Гц 

04.001 Ток мөлшері  +-VM_DRIVE_CURRENT_UNIPOLAR 

04.002 Момент тудырушы ток +-VM_DRIVE_CURRENT 

04.020 

Жүктеме проценті 

(қозғалтқыштың білігіндегі 

момент) 

+-VM_USER_CURRENT 

05.002 Статордағы шығыс кернеуі  +-VM_AC_VOLTAGE 

05.003 Шығыс қуаты +-VM_POWER 

05.012 Автоорнату  

05.014 
Тұйықталмаған тізбектің басқару 

режимі  

Ur S (0), Ur (1), Fixed (2), Ur Auto (3), Ur I 

(4), Square (5), Current 1P (6) 

05.015 Кернеу алмасу 0 до 2 

05.027 
Сырғуда компенсацияның 

қосылуы 
Off (0) немесе On (1) 

06.001 Тежелу режимі 
Шығыс (0), Рампа (1), Рампа dcI (2), dcI (3), 

уақыт dcI (4), Тоқтату (5) 

06.006 Тежелу тогының деңгейі 0 ден 150% 

 

UnidriveM701 жиілікті түрлендіргіші максималды өткізгіш мүмкіншілігі 

бар, бақылаудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ете отыра, өндірістік 

машиналардың және қондырғылары қозғалтқышының барлық өткізгіштік 

қасиеттерін жақсартады. 

Жиілікті түрлендіргіш өзінің құрамында электр жетегінің жұмыс 

режимін таңдауға болатын, ешбір қосымша қиындықсыз электр жетегінің 

болмысына байланысты SMARTCARD есте сақтау картасы орналасқан. Карта 

электр жетегінің болмысын жазып сақтайтын 999 еске сақтау ұяшығынан 

тұрады. Берілген зертханалық тақтада үш ұяшық орналасқан.    

- 100 – тұйықталмаған жүйеде жылдамдықты реттеу (басқару қолмен 

жүргізіледі); 

- 150 қосалқы ПИД реттегіші және гидро жүйеде қысым арқылы кері 

байланыспен жылдамдықты реттеу. 

Есте сақтау картасынан ұяшықтың нөмірін жетекке жазу үшін 00.000 

мәнін 6 ууу енгізу қажет (мұнда ууу ұяшық нөмірі).  

Жетектен есте сақтау картасына ұяшықтың нөмірін жазу үшін 00.000 

мәнін 4 ууу енгізу қажет (мұнда ууу ұяшық нөмірі).  

Жылдамдықты реттеу режимі тұйықталмаған жүйеде (жиілікті басқару) 

Жылдамдықты реттеу режимінде түрлендіргіш, қозғалтқышқа берілген 

айналу жиілігін сақтап тұрады. Басқару кернеудің және асинхронды 

қозғалтқыштың статорындағы жиілікті өзгертумен іске асырылады. Берілген 

режимді таңдау үшін мәндердің ішінен Open-loop мәнін таңдап, орнатуларды 

завод өндіруші мәніне әкелу.  

Орнатулардың мәндерін өзгерту, 0.000 мәнінде 1253 санын енгізіп және 

тетіктер тақтасында орнатуларды өшіру тетігі арқылы іске асады.  

Орнатуларды өшірген соң, түрлендіргішке электр қозғалтқышының  

номиналды берілгендерін беру қажет: 
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- 00.042 мәнінде полюстар санын орнату; 

- 00.043 мәнінде номиналды қуат коэффициентін орнату; 

- 00.044 мәнінде қозғалтқыштың сызықты кернеуін орнату; 

- 00.045 мәнінде қозғалтқыштың номиналды жылдамдығын орнату; 

- 00.046 мәнінде қозғалтқыштың номиналды тогын орнату; 

- 00.047 мәнінде қозғалтқыштың номиналды жиілігін орнату; 

- 05.027 мәнінде off күйін орнату (сырғудың компенсациялануын 

өшіру); 

- 01.010 мәнінде off күйіне келтіру; 
- 05.014 мәніне «Fixed» режимін таңдау. 

 

 2.3 Siemens S7-1200 логикалық бағдарланатын контроллері  

 

Зертханалық тақтаның негізгі құрылғысы, ол Siemens S7-1200 

логикалық бағдарланатын контроллері ЛБК.  

Логикалық бағдарланатын контроллердің DI1.0 дискретті кірісіне F1 

сұйықтық шығынын өлшеуіші, AI0 платаның кеңейу модульінің SM1234 

кірісіне Овен ПД100 қысым датчигі қосылған. 

AQ0 кеңейту модульінің аналогты шығысы арқылы логикалық 

бағдарланатын контроллері ЛБК, жиілікті түрлендіргішке дабыл беру арқылы, 

ортадан тепкіш сорғының жылдамдығын басқарады.  

Дроссельді қақпақты басқару да, AQ0 кеңейту модульінің аналогты 

шығысы арқылы іске асырылады. 

F2 ультра дыбысты шығын өлшегіштің дабылы түрлендіргіштің 

Modbus-USB интерфейсіне және ары қарай жеке компьютерге жіберіліп,  

Scada жүйесі арқылы ақпарат өңделіп, логикалық бағдарланатын 

контроллерге беріледі. 

Логикалық бағдарланатын контроллердің DI1.0 дискретті кірісіне F1 

сұйықтық шығынын өлшеуіші, AI0 кеңейу модульінің SM1234 кірісіне Овен 

ПД100 қысым датчигі қосылып, AQ0 кеңейту модульінің аналогты шығысы 

арқылы логикалық бағдарланатын контроллер, жиілікті түрлендіргішке дабыл 

бере отырып, ортадан тепкіш сорғының жылдамдығын басқарады.  

S7-1200 бағдарламалық контроллерлер негізіндегі бағдарламалау және 

автоматтандыру жүйелерінде конфигурациялау  STEP 7 Basic от V10.5 немесе 

STEP 7 Professional, V11 (TIAportal) бағдарлама қосалқылыры арөылы іске 

асады.  

 

2.4 Қуат өлшеуіші  

 

Қуат өлшеуіші модульі үш фазалы  айнымалы ток желісінің электрлік 

міндерін өлшеу үшін қажет.  Оларға кернеуді, ток, активті реактивті және 

толық қуатты, қуат коэффициентін жатқызуға болады.    

Қуат өлшеуіші, өлшенетін электрлік желі мәндерін көрсететін төрт 

жарық диодты тақтадан тұрады. k және M жарық диодтары мыңдаған және 
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миллиондаған өлшемдердің бірліктерін қадағалауға арналған. Режимдерді 

ауыстырып қосуға, мәндер бойынша ауысу үшін, нақты қуат өлшеуішінде 

тетіктер орналасқан. 

▲▼ ауыстыру тетіктері алғашқы үш дисплейде, яғни үш фазаға 

арналған, өлшенетін шаманы таңдау үшін арналған. Ағымды өлшенетін шама 

жарық диодының жануымен сәйкес келеді. 

Өлшенетін шаманың жарақ диодтарының маркалануы 2.4 кестеде 

көрсетілген. 

  
2.4 кесте – Өлшенетін шамалар 

Жарық диодтарының маркалануы   Өлшенетін шамалар 

V L-L Сызықтық кернеу, В 

V L-N Фазалық кернеу, В 

A Ток, А 

W Активті қуат, Вт 

var Реактивті қат, ВАР 

VA Толық қуат, ВА 

P.F. Қуат коэффициенті 

Total hours Сағат есептеуіші 

Partial hours Кему сағат есептеуіші 

 
«High/Low» тетігі өлшенетін шаманың лездік максималды немесе 

минималды мәнінінің шамасын тіркеуге мүмкіндік береді. Бұл тектес 

режимдердің қосылуы, тетік жанында орналасқан жарық диодтардың 

көмегімен  орындалады. Төменгі тетік, төртінші дисплейдегі үш фазалар 

бойынша өлшенетін шаманың орташа мәнін таңдауға  қызмет етеді. Ағымды 

өлшенетін шама, өзіне қатысты жарық диодының жануымен белгіленеді. 

 

2.5 Датчиктерді басқару және қадағалау  

 

«Датчиктерді басқару және қадағалау» модульінде келесі блоктар 

орналасқан: 

- US-800 ультрадыбысты шығын өлшеуіш блогы; 

- Овен фирмасының ПД100 қысым датчигі блогы. РА сандық 

индикаторда датиктің токты шығысының дабылы көрсетіледі (мА); 

- тахометриялық шығыс өлшеуіші блогында, датчиктен келген PF2 

сандық индикатордың көмегімен импульстар саны көрсетіледі. Тетік арқылы 

шамаларды жою орындалады;  

- қақпақ пен сорғыны басқару блогы.  

 

2.5.1 US-800 ультрадыбысты шығын өлшеуіш. 

US-800 ультрадыбысты шығын өлшеуіш, ультра дыбысты шығын  

түрлендіргішінен және электронды AC-Electronix фирмасының басқару 

пультінен (блок) тұрады. 
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Негізгі техникалық сипаттамалар 2.5 кестеде көрсетілген.  

 

2.5 кесте – US-800 негізгі техникалық сипаттамалар  
Параметр Шамасы 

Түрі US-800 

Қорек кернеуі, В 220 В 

Шартты кірістің диаметрі, мм 25 

Өлшенетін шығын, м
3
/сағ 0,5…22 

Салыстырмалы шығын, % 2 

Тұрақты токтың шығыс дабылы, мА 4-20 

Жиілікті шығыс/импульсті шығыс, кГц  1 дейін 

Тізбекті интерфейс RS485 Modbus, от 0,6 ден 115,2 кБод 

 

Электронблок тақтасының бетінде функционалды төрт тетіктен тұратын 

перне тақта орнатылған, «НОРМА» және «ОТКАЗ» делінген жарық диодты 

индикаторлармен. 

US800 екі әрекен ету функциялары бар: 

- жұмыс режимі; 

- бағдарламалау режимі. 

Жұмыс режимінде келесі функциялар атқарылады: 

- шығынның ағымды орташа мәнін өлшеу және сұйықтықтың 

жыйналуын есептегіш арқылы әр каналдар арқылы көрсету;  

- Өлшенетін каналдары бойынша жарық диодты индикаторлар жұмыс 

істеу қабілетінің күйі және орын алған ақаулар туралы  дабыл; 

- RS485 арқылы ақпаратты беру/қабылдау; 

- тұтынушының қалауымен өлшеуіш каналдың автоматты 

компенсациялануының нөлден ығысуы. 

Бағдарламалау режимі US800 бағдарламасының мәндеріне рұқсат алу 

үшін қажет. Бағдарламалау мәндері US800 жұмыс режимінде қызмет етуін 

анықтап, бұрыс енгізілулер өлшеулердің қателігіне, яғни ақпараттардың 

индикаторларда  RS485 байланысымен жоғалтуына акеледі. 

US800 шығынның көлемін уақытпен байланысты, қозғалатын 

сұйықтықтың ультра дыбыстық импульсін өлшейді. Ультра дыбыстық 

импульстің тура және кері бағыттағы сұйықтықтың қозғалуын жылдамдыққа 

пропорционал анықтайды.    

Сұйықтықтың құбыр бойындағы шығынды өлшеу аймақтарында, ультра 

дыбыстық толқындардың қоздырылуын өлшейтін пьезоэлектрлік 

түрлендіргіш орнатылған. Пьезоэлектрлік түрлендіргіш ығысудың кесіндісіне, 

ығысудың жылдамдығы бір немесе екі ультра дыбыстық сәулелерге  

байланысты  қондырылады. 

 

2.5.2 Қақпақ пен сорғыны басқару блогы. 

«АВТ» режимінде ортадан тепкіш сорғының айналу жылдамдығын  

басқару, логикалық бағдарланатын контроллер арқылы қақпақтың ашылып 

жабылуы орындалады. «Руч» режимінде басқару потенциометрдің сәйкес 
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айналуымен іске асырылады. PV2 және PV3 сандық индикаторларында 

сорғыны және қақпаны басқару дабылының мөлшері көрінеді. Басқарылатын 

реостаттар арқылы сорғының айналу жылдамдығы немесе қақпаның ашылу 

деңгейі реттеледі. 

Ia тумблері, сондай ақ, логикалық бағдарланатын контроллері Trace 

Mode SCADA жүйесіндегі  тетіктермен де сорғыны жүргізуге және тоқтатуға 

болады. 

Өлшеуіш бактың шамадан тыс толып кеткен жағдайында «Перелив» 

жарық индикаторы жанады. Бұл жағдайда ортадан тепкіш сорғы еркінен тыс 

тоқтатылады.   

 

2.6 Danfoss BG024D электр жетекті қақпағы  

 

Danfoss BG024D электр жетекті қақпағы, электр қозғалтқышынан 

басқарылатын екі жақты әрекетті электр магнитты клапан. Ол барлық гидро 

жүйе бойынша су құбырын ақырын жаба отырып шығынды реттеуге 

арналған.  

Техникалық сипаттамалар 2.6 кестеде көрсетілген. 

 

2.6 кесте – Техникалық сипаттамалар 
Параметр Мәндері 

Түрі BM024D 

Статикалық қысым 360 PSI 

Жұмыстық температураның аймағы -30…+50
0
С 

Ашылу уақыты 5…15 с 

Басқару дабылыения 0…10 В 

Күш 5,6 Н·м 

Қорек кернеуі 21-30 В 

 

Қақпақтың пропорционалды ашылып жабылуы орама тогынын сатысыз 

реттеудің көмегімен орындалады.  

 

2.7 AdastraTraceMode SCADA-жүйесі 

 

Дербес компьютерде AdastraTraceMode SCADA-жүйесінің 

бағдарламасы орнатылып,  өндірістік орындардың, энергетикалық нысаналар, 

көлік нысаналары, энергия есептеуіштердің  автоматтандырылуы іске 

асырылады.  

AdastraTraceMode SCADA-жүйесін жүргізу үшін, келесілер орындалуы 

тиіс: 

- дербес компьютердің жұмыс столында Windows жүргізіп, 

RestartOPC.bat файлын ашуып, кез келген тетігін басу; 

- дербес компьютердің жұмыс столында Windows немесе «Пуск» 

арқылы  профайлер SAU_CN_SK.dbb бағдарламасын TraceMode жүргізу; 

- одан ары «Запуск/Останов» тетігін басып, бағдарламаның ПЛК 
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режиміне өткенін күту. 

2.6 суретте бағдарламаның негізгі экраны көрсетілген.  

 

 
 

2.6 сурет – «САУ-ЦН» TraceMode бағдарламасының негізгі экраны 

 

2.7 суретте гидро жүйенің сұлбасы бар, «Өндірістік датчиктердің 

статикалық сипаттамаларын алу» көрсетілген.   

 

 
 

2.7 сурет – «САУ-ЦН» SCADA-жүйесінің TraceMode 1 жоба бойынша 

ұяшығы  

 

Сорғы агрегаты мен бағдарламаның арасындағы қарым қатынас 

келесіде болады: 

– қалам суретіндегі белгіге баса отырып, (0…100 %) қажетті шама мәні 

және электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы (0…3000 айн/мин) 

орнатылады; 

– «Пуск» және «СТОП» тетігін баса отырып, қозғалтқыш сорғысын 

жүргізуге және тоқтатуға болады; 
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– «Временные диаграммы» тетігін басқару тақтасынан 1 келесі 2 

терезесіне өтуге болады (2.8 сурет). 2 терезеде жылдамдықтардың, қысымның, 

уақыт өте шығынның өзгеру диаграммалары көрінеді. 

 

 

 
 

2.8 сурет – «САУ-ЦН» SCADA-жүйесіндегі TraceMode жобадағы терезе 

 

3 Зертханалық жұмыстар 

Зертханалық жұмыс №1. U/f=const заңдылығындағы электр жетегі 

сорғысының жиілікті реттеуді зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: жиілікті басқарудың стандартты заңдылығындағы 

электр жетегінің сипаттамаларын зерттеу. 

 

Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулығы. 

Зертханалық жұмысты орындау үшін тексеру/орындау қосылуларын 

тексеру және тақтаның элементтерін алғашұы нұсқаға келтіру: 

1) «Тақтаның қорегі» модулінде:  

- QF1 автоматты ажыратқышы сөндірулі күйде екеніне көз жеткізу; 

- SA1 пернетақта ауыстырып қосқышын өшірілген күйге қою. 

2) «Бағдарламалы логикалық контроллер S7-1200» модулінде: 

- I0.0...I0.7 аналогты кірістердің тетіктерін орталық «Выкл» күйге 

орнату; 

- «Қорек» тетігі басылмаған күйде екеніне көз жеткізу; 

- «Profinet» тетігі дербес компьютердің Ethernet қосқышына қосу. 

3) «Қуат өлшегіші» модулінде: 

- «Сеть» ажыратып қосқышын өшірілген күйге орнату; 

4) «Жиілікті түрлендіргіш» модулінде: 

- басқару режимін таңдау тумблерін «Пульт ПЧ» күйіне қою. 

5) «Датчиктерді басқару және анықтау» модулінде: 
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- «Авт/Руч» тумблерін «Руч» күйіне қою; 

6) Зертханалық тақтаның гидравликалық бөлігінде: 

- шунттаушы кранды ашық күйге орнатып, сағат тіліне қарсы бағытта 

шегіне дейін бұру; 

- зертаханлық тақтадан шыққан USB сымының компьютерға қосылған 

екеніне көз жеткізу. 

7) Режимді ажыратып қосқыш арқылы жиілікті түрлендіргіш режимін 

орнату. Түрлендіргішке бастапқы берілгендерін қою. 

8) 2.1 кестесінен асинхронды қозғалтқыштың ортадан тепкіш сорғысына 

мәндерін енгіз. 

 

Жұмысты орындау бағдарламасы және реті. 
Ортадан тепкіш сорғының механикалық сипаттамасы дегеніміз, 

жиіліктің және қоректендіруші кернеу амплитудасының тұрақты мәніндегі 

қозғалтқыштың айналу жиілігінің, қозғалтқыштың білігіндегі пайдалы иін 

күшінен ω = f(МВ) қатынасы. 

Қозғалтқыштың электрмеханикалық сипаттамасы дегеніміз, айналу 

жиілігінің статор тогынан қатынасы ω = f(Iс). 

Зертхана келесі ретпен орындалады: 

- жиілікті түрлендіргіш модулінің автоматты ажыратып қосқышын QF1 

қосу; 

- жасыл тетікті басу арқылы жиілікті түрлендіргішті жұмысқа қосу 

(тетікті перне тақтада «Run» жазуы пайда болады); 

- орнату құрылғысы арқылы электр жетегінің номиналды айналу 

жылдамдығын қою; 
- қозғалтқыштың білігіндегі иін күшті өзгерте отырып,  потенциометр 

арқылы жүйедегі қысым мен шығынды өлшеу. Иін күшті 04.020 мәні арқылы 

жазу.  

Алынған мәндерді 3.1 кестеге енгізу.  

 

3.1 кесте – Тәжірибелік мәндер 

Қақпақтың 
ашылуы,% 

          

n, айн/мин 
          

Ucт, В 
          

Iст, А 
          

ω, рад/с 
          

М, % 
          

М, Нм 
          

Sст, ВА 
          

Pмех, Вт 
          

ηжүйе, ш.б. 
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Қозғалтқыштың айналу жиілігі, 1/с: 

𝜔 =
2𝜋

60
∙ 𝑛, 

 

мұнда 𝑛 – электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы, айн/мин. 

Қозғалтқыш иін күші, Нм: 

 

𝑀 = 𝑀% ∙
𝑃н

𝜔н
. 

 

Статордағы толық қуат, ВА: 

 

𝑆ст = 3 ∙ 𝑈𝑐т ∙ 𝐼𝑐т. 
 

Біліктегі механикалық қуат, Вт: 

 

𝑃мех = 𝜔 ∙ 𝑀. 
 

Жүйедегі ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂жүйе =
𝑃мех

𝑆желі ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
. 

 

Қажетті мәндер алынып, есептелген соң, механикалық және 

электромеханикалық сипаттамаларды тұрғызу. 

 
Бақылау сұрақтары. 

1. Ортадан тепкіш сорғы құрылысы. 

2. Ортадан тепкіш сорғы жұмысының принципі. 

3. Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларын сызып түсіндіру.  

4. Асинхронды қозғалтқыштың айналу бағытын қалай өзгертуге болады? 

5. Қоректендіруші желінің кернеуінің төмендеуі аситнхронды 

қозғалтқыштың иін күшін қалай өзгертеді? 

6. Синхронды айналу жиілігінде асинхронды қозғалтқыш иін күш 

тудыра ала ма? 

7. Қозғалтқыш білігіндегі жүктеменің өзгеріссіз және қозғалтқыштың 

кернеуінің жоғарлауында статор тогы қалай өзгереді? 

8. Жиілікті басқару заңдылығы. 

9. Ортадан тепкіш сорғының өнімділігін реттеу әдістері. 
10. Гидравликалық ұқсастық формулалары. 

11. Ортадан тепкіш механизмдердің автоматтандырылған электр 

жетегінің функционалды сұлбасы. 
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Зертаханалық жұмыс №2. Дроссельдеу кезіндегі электр жетегінің 

тұйықталмаған жүйесінің энергетикалық сипаттамалары 

 

Жұмыстың мақсаты: электр жетегіні жүйесінің гидравликалық мәндерін 

тұйықталмаған жүйесін қақпа арқылы реттеудің энергетикалық 

сипаттамаларын зерттеу. 

 

Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулығы. 

Зертханалық жұмысты орындамас бұрын, модулдің барлық тетіктерін 

бастапқы орынға қою: 

- №1 зертханалық жұмыста көрсетілген бастапқы әдістемені орындау; 

- жұмыс режимін ауыстырып қосқыш арқылы;  

- жұмыс режимін қосушы тетік арқылы жиілікті түрлендіргішті қосып, 

SCADA жүйесінің компьютер арқылы немесе 10.0, тумблерін қосу. Жиілікті 

түрлендіргішті  «Run» режиміне орнатып, сорғының немесе қақпақтың 

басқару арқылы зертханалық жұмысты орындау. Түрлендіргішті бастапқы 

берілгендерді орнату. Ортадан тепкіш сорғы асинхронда қозғалтқышының 

пәндерін 2.1 кесетеге енгізу.     
Жұмысты орындау реті және бағдарламасы. 

Дросселдеу дегеніміз, сұйықтық, газ немесе будың жергілікті 

гидродинамикалық кедергі  арқылы өтіп, қысымның төмендеуін айтамыз 

(құбырдың тарылуы, кран және т.б.). Осы жағдай үшін зертханалық тақтада 

электр жетекті қақпақ пайдаланады.  

Зертхана келесі жүйелікпен жүргізіледі: 

-  жиілікті түрлендіргіш модулінің автоматты ажыратып қосқышын QF1 

қосу; 

 - қуатты өлшеу модулінде «Желі» тетігін қосу; 

- қақпақтың ашылу дәрежесіне сай, сорғының жылдамдығын басқару 

әдісін таңдау;  

- егер басқару режимі таңдалса, жиілікті түрлендіргіш тетікті 

тақтасынан «Жүргізу» жасыл тетікті басу арқылы жиілікті түрлендіргішті 

жұмысқа қосу (тетікті перне тақтада «Run» жазуы пайда болады); 

- таңдау тетігі немесе SCADA жүйесі арқылы сорғының номиналды 

жылдамдығын орнату; 

- қақпақтың патонциометрі немесе SCADA жүйесі арқылы, жабық 

дроссельді қақпақты адымды, яғни 10% толық қақпақ ашылғанша 

сұйықтықтың беруін өзгерте отырып, тәжірибелік мәндерді аламыз; 

- қақпақтың ашылуы %, қозғалтқыштың айналу жылдамдығы n, 

айн/мин, беру Q, м
3
/сағ, қысым Р, кПа SCADA жүйесінде AdastraTraceMode; 

- желі кернеуі Uжелі, В; желі тогы Iсети, А; сорғы қондырғысының активті 

қуаты Pуст, Вт тақтаның өлшеу модулінде алынады; 

- татор тогы Iстатор, А; жиілікті түрлендіргіштің шығыс қуаты Pмех. шығ. ЖТ, 

Вт; қозғалтқыштың білігіндегі иін күші  М, %; статордың кернеуі Uстатор, В; 

статордың шығысындағы кернеудің жиілігі f, Гц мәндері жиілікті 
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түрлендіргіш арқылы алынады; 

- сипаттаманың 5-10 нүктесін алу;  

- номиналдының жарты мәні үшін жылдамдықты алу. 

Мәндерді алу барсында өлшеуіш бакты толып кетуден қадағалау қажет. 

Толып кетуді қалытқы датчигі  қадағалап, толған жағдайда, ортадан тепкіш 

сорғыны өшіруге белгілі дабыл береді.  

Тәжірибеден алынған мәндерді 3.2 және 3.3 кестеге енгізу. 

 
3.2 кесте – Номиналды айналу жылдамдығы үшін тәжірибелік және 

есептеу мәндері  
Қақпақтың 

ашылуы, % 
           

n, айн/мин            
Iст, А            
Sст, BA            
Uжелі, В            
Iжелі, А            
Sжелі, BA            
Pжелі, Вт            
Pмех. шығ. ПЧ, 

Вт 
           

Pмех қозғ., Вт            
M,%            
М, Нм            
ω, рад/с            
ΗЖТ,%            
Uст, В            
f, Гц            
Q, м

3
/сағ            

P, кПа            
H, м            
Pгидр., Вт            
ηсорғы1, %            
Ηсорғы2, %            
ηжүйе, %            

 

3.3 кесте – Номиналдының жарты мәнінің  айналу жылдамдығы үшін 

тәжірибелік және есептеу мәндері  

 
Қақпақтың 

ашылуы, % 
           

n, айн/мин            
Iст, А            
Sст, BA            
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Uжелі, В            
Iжелі, А            
Sжелі, BA            
Pжелі, Вт            
Pмех. шығ.ЖТ, 

Вт 
           

Pмех қоз., Вт            
M,%            
М, Нм            
ω, рад/с            
ΗЖТ,%            
Uст, В            
f, Гц            
Q, м

3
/сағ            

P, кПа            
H, м            
Pгидр., Вт            
Ηсорғы1, %            
Ηсорғы2, %            
Ηжүйе, %            

 

Статордың толық қуаты Sст келесі формула бойынша есептеледі, ВА: 

 

𝑆ст = 3 ∙ 𝑈ст ∙ 𝐼ст. 
 

Жұмысшы дөңғалақтың бұрыштық айналу жылдамдығы, рад/с: 

 

𝜔 =
𝜋𝑛

30
, 

 

мұнда 𝑛 – жұмысшы доңғалақтың айналу жылдамдығы, айн/мин. 

 

Жиілікті түрлендіргіште өлшенген қозғалтқыштың иін күшін М шартты 

белгіден Нм айналдыру: 

 

М = М% ∙
𝑃н

𝜔н
, 

 

мұнда 𝑃н – сорғының номиналды қуаты, Вт; 

𝜔н – номиналды бұрыштық жылдамдық, рад/с. 

Асинхронды қозғалтқыштың сорғы қондырғысының білігіндегі 

механикалық қуат, Вт: 

 

𝑃мех.қоз = 𝑀 ∙ 𝜔, 
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мұнда М – қозғалтқыштың білігіндегі иін күш, Нм; 

𝜔 – бұрыштық жылдамдық, рад/с. 

Қысым P, кПа және арын H, м келесідей қатынаспен байланысқан: 

 

𝐻 =
𝑃

𝜌𝑔
, 

 

мұнда 𝜌 – сұйықтық ортаның тығыздығы, кг/м
3
, су үшін 𝜌=1 кг/м

3
; 

𝑔 – еркін құлаудың үдеуі, м/с
2
, берілген жағдайда 𝑔=9,81м/с

2
. 

Гидравликалық қуат келесі формуламен анықталады, Вт: 

 

𝑃гидр = 9,81 ∙ 𝐻 ∙ 𝑄, 

 

мұнда 𝑄 – беріліс, м
3
/сағ, 

H – арын, м. 

Жиілікті түрлендіргіштің ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂 =
𝑃мех.шығ ЖТ

𝑃желі
. 

 

Дроссельдеу кезіндегі сорғының ПӘК келесі формуламен анықталады, 

ш.б.: 

 

𝜂 =
𝑃мех.қозг

𝑃гидр
. 

 

Алынған мәндердің нақтылығын анықтау үшін, сорғының ПӘК 

анықтауға дроссельдеу және жиілікті реттеу үшін қолданылатын формуланы 

аламыз, ш.б.: 

 

𝜂(𝑄, 𝑛) = 𝜂н.макс − (
𝑄

𝑄м
−

𝑛

𝑛н
)

2

∙ 𝜂н.макс ∙ (
𝑛н

𝑛
)

2

, 

 

мұнда 𝜂н.макс – ПӘК максималды мәні; 

𝑄 – беріліс, м
3
/сағ; 

𝑄м – ПӘК максималды мәніне сай сорғы берілісі, м
3
/сағ; 

𝑛 – айналу жиілігі, айн/мин, 

𝑛н – номиналды айналу жиілігі, айн/мин. 

Жүйенің ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂жүйе =
𝑃мех

𝑆жүйе ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
. 
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Есептеулерді жүргізіп болғаннан соң, қозғалтқыштың білігіндегі активті 

қуаттың және ортадан тепкіш сорғының ПӘК берілістен қатынасын, арынның 

сипаттамасын тұрғызу керек. 

 
Бақылау сұрақтары. 
1. «Дроссельдеу» түсінігі. 

2. Дроссельду кезіндегі жүйедегі қысымның өзгеруі? 

3. Дроссельдеу кезінде статор тогы қалай өзгереді? 

4. Қозғалтқыштың білігіндегі жүктеменің тұрақты кезінде статор тогы 

қалай өзгереді? 

5. Дроссельдеудің артықшылығы мен кемшіліктері. 

6. Гидрожүйенің шығыны өзгергенде, электр жетегенің шығыны қалай 

өзгереді? 

7. Сорғы агрегатының дроссельдеу кезіндегі өнімділігі өзгергенде ПӘК 

қалай өзгереді? 

8. Қозғалтқыштың білігіндегі ПӘК активті қуаттың, ортадан тепкіш 

сорғының арыннан тәуелділігі сипаттамасының өзгеруі.  
9. Ортадан тепкіш сорғылардың жұмыс режимдерін дроссельдеусіз, 

қандай жағдайда реттеу мүмкін емес? 

 

Зертханалық жұмыс №3. Электр жетегінің тұйықталмаған 

жүйесінің  сорғы агрегатының жылдамдығын реттеудің энергетикалық 

сипаттамалары 

 

Жұмыстың мақсаты: электр жетегінің жылдамдығын реттеудің 

энергетикалық сипаттамаларын зерттеу. 

 

Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулығы. 

Зертханалық жұмысты бастамас бұрын, барлық модульдарды бастапқы 

күйіне қою: 

- №1 зертханалық жұмысты орындауға дайындықты орындау; 

- жұмыс режимін қосушы тетік арқылы жиілікті түрлендіргішті қосып, 

SCADA жүйесінің компьютер арқылы немесе 10.0, тумблерін қосу. Жиілікті 

түрлендіргішті  «Run» режиміне орнатып, сорғының немесе қақпақтың 

басқару арқылы зертханалық жұмысты орындау. Түрлендіргішті бастапқы 

берілгендерді орнату. Ортадан тепкіш сорғы асинхронда қозғалтқышының 

пәндерін 3.4 кесетеге енгізу.     
Жұмысты орындаудың реті және бағдарламасы. 

Электр қозғалтқышының айналу жылдамдығын реттеу, айналу жиілігін 

баяу реттеу арқылы қысым мен шығынды реттеге мүмкіндік тудырады. 

Зертхана келесі ретпен орындалады: 

- ЖТМ автоматты ажыратып қосқышты қосу; 

- қуатты өлшеу модульіндегі «Желі» тетігін қосу; 

- түрлендіргіштен 05.014 мәнін таңдау және электр жетегінің басқару 
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заңдылығын квадраттау тәуелделігін «Square» орнату; 

- «Жіберу» жасыл тетігін пернетақтадан басып, жиілікті түрлендіргішті 

жүргізу (пернетақтада «Run» тетігі жанады); 

- басқару тетігі арқылы SCADA жүйесінде сорғының номиналды айналу 

жылдамдығын орнату; 

- басқару тетігі арқылы жылдамдықты азайта отырып, реттеу 

сипаттамасын және энергетикалық сипаттамаларын алу; 

- қақпақтың ашылуы, %; қозғалтқыштың айналу жылдамдығы n, 

айн/мин; беріліс Q, м
3
/сағ; қысым P, кПа өлшем SCADA жүйесінде 

AdastraTraceMode алынады. 
- желі кернеуі Uжелі, В; желі тогы Iжелі, А; сорғы қондырғысының толық 

қуаты Sуст, ВА; сорғы қондырғысының активті қуаты, Pуст, Вт тақтаның өлшеу 

модулінен алынған мәндер; 

- статор тогы Iстатор, А; жиілікті түрлендіргіштің шығыс қуаты  Pмех. шығ. 

ЖТ, Вт; қозғалтқыштың білігіндегі иін күш М, %; статордағы кернеу Uстатор, В; 

статордағы шығыс жиілік f, Гц жиілікті түрлендіргіштің мәндері арқылы 

алынады; 

- сипаттаманың 5 - 10 нүктесін алу; 

- қақпақтың басқа күйіне де зертханалық жұмыс жүргізу. 

Мәндерді алу барсында өлшеуіш бакты толып кетуден қадағалау қажет. 

Толып кетуді қалытқы датчигі  қадағалап, толған жағдайда, ортадан тепкіш 

сорғыны өшіруге белгілі дабыл береді.  

Тәжірибеден алынған мәндерді 3.4 және 3.5 кестеге енгізу. 
 

3.4 кесте – Қақпақтың толық ашық кезіндегі тәжірибеден алынған және 

есептелген мәндер 
Қақпақтың 

ашылуы, % 
           

n, айн/мин            
Iст, А            
Sст, BA            
Uжелі, В            
Iжелі, А            
Sжелі, BA            
Pжелі, Вт            
Pмех. шығ.ЖТ, 

Вт 
           

Pмех қоз., Вт            
M,%            
М, Нм            
ω, рад/с            
ηЖТ,%            
Uст, В            
f, Гц            
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Q, м
3
/сағ            

P, кПа            
H, м            
Pгидр., Вт            
Ηсорғы, %            
ηжүйе, %            

 

3.5 кесте – Қақпақтың толық емес ашық кезіндегі тәжірибеден алынған 

және есептелген мәндер 
Қақпақтың 

ашылуы, % 
           

n, айн/мин            
Iст, А            
Sст, BA            
Uжелі, В            
Iжелі А            
Sжелі, BA            
Pжелі, Вт            
Pмех. шығ.ЖТ, 

Вт 
           

Pмех қоз., Вт            
M,%            
М, Нм            
ω, рад/с            
ηЖТ,%            
Uст, В            
f, Гц            
Q, м

3
/сағ            

P, кПа            
H, м            
Pгидр., Вт            
ηсорғы %            
ηжүйе, %            

 

Статордың толық қуаты Sст келесі формуламен анықталады, ВА: 

 

𝑆ст = 3 ∙ 𝑈ст ∙ 𝐼ст. 
 

Жұмысшы доңғалақтың бұрыштық жиілігі келесі формуламен 

анықталады, рад/с: 

 

𝜔 =
𝜋𝑛

30
, 
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мұнда 𝑛 – жұмысшы доңғалақтың айналу жылдамдығы, айн/мин. 

Жиілікті түрлендіргіште өлшенген қозғалтқыштың иін күшін М шартты 

белгіден Нм айналдыру: 

 

М = М% ∙
𝑃н

𝜔н
, 

 

мұнда 𝑃н – сорғының номиналды қуаты, Вт; 

𝜔н – номиналды бұрыштық жылдамдық, рад/с. 

Асинхронды қозғалтқыштың сорғы қондырғысының білігіндегі 

механикалық қуат, Вт: 

 

𝑃мех.қоз = 𝑀 ∙ 𝜔, 
 

мұнда М – қозғалтқыштың білігіндегі иін күш, Нм; 

𝜔 – бұрыштық жылдамдық, рад/с. 

Қысым P, кПа және арын H, м келесідей қатынаспен байланысқан: 

 

𝐻 =
𝑃

𝜌𝑔
, 

 

мұнда 𝜌 – сұйықтық ортаның тығыздығы, кг/м
3
, су үшін 𝜌=1 кг/м

3
; 

𝑔 – еркін құлаудың үдеуі, м/с
2
, берілген жағдайда 𝑔=9,81м/с

2
. 

Гидравликалық қуат келесі формуламен анықталады, Вт: 

 

𝑃гид = 9,81 ∙ 𝐻 ∙ 𝑄, 
 

мұнда 𝑄 – беріліс, м
3
/сағ, 

H – арын, м. 

Жиілікті түрлендіргіштің ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂 =
𝑃мех.шығ ЖТ

𝑃желі
. 

 

Ортадан тепкіш сорғының ПӘК анықтауға келесі формула қолданылады 

ш.б.: 

𝜂(𝑄, 𝑛) = 𝜂н.макс − (
𝑄

𝑄м
−

𝑛

𝑛н
)

2

∙ 𝜂н.макс ∙ (
𝑛н

𝑛
)

2

, 

 

мұнда 𝜂н.макс – ПӘК максималды мәні; 

𝑄 – беріліс, м
3
/сағ; 

𝑄м – максималды ПӘК сай сорғы арыны, м
3
/сағ; 

𝑛 – айналу жиілігі, айн/мин; 
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𝑛н – номиналды айналу жиілігі, айн/мин. 

Жүйенің ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂жүйе =
𝑃мех

𝑆жүйе ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
. 

 
 

Есептеулерді жүргізіп болғаннан соң, қозғалтқыштың білігіндегі активті 

қуаттың және ортадан тепкіш сорғының ПӘК берілістен қатынасын, арынның 

сипаттамасын тұрғызу керек. 

 
Бақылау сұрақтары. 
1. Реттеу дегеніміз не? 

2. Жиілікті реттеу қалай іске асады? 

3. Сорғының айналу жылдамдығы өзгергенде жүйедегі қысым қалай 

өзгереді? 

4. Сорғының айналу жылдамдығы өзгерген кезде статор тогы қалай 

өзгереді? 

5. Жиілікті реттеудің артықшылығы мен кемшіліктері. 

6. Жұмысшы доңғалақтың өнімділігі арқылы жиілігін өзгерткенде, 

сорғы агрегатының ПӘК қалай өзгереді? 

7. Берілісьен ортадан тепкіш сорғы агрегатының ПӘК қозғалтқыш 

білігіндегі активті қуаттан тәуелділігі арын сипаттамасында қалай 

түсіндіріледі. 

8. Сұйықтықтың турбулентті және ламинарлы қозғалысы. 

9. Жұмыс доңғалағының шекті минималды айналу жылдамдығы. 

10. Жиілікті түрлендіргіштің басқару жүйесінің түрлері. 
11. Жиілікті реттелетін ортадан тепкіш сорғы қозғалқыштарында 

шығынды минимизациялау. 

 

Зертханалық жұмыс №4. Сырғудың компенсациялану режимін 

зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: электр жетегінің механикалық қатаңдығын 

жоғарлататын скалярлы басқару режимін зерттеу. 

 

Жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулығы. 

Зертханалық жұмысты бастамас бұрын, барлық модульдарды бастапқы 

күйіне қою: 

- №1 зертханалық жұмысты орындауға дайындықты орындау; 

- жұмыс режимін қосушы тетік арқылы жиілікті түрлендіргішті қосып, 

SCADA жүйесінің компьютер арқылы немесе 10.0, тумблерін қосу. Жиілікті 

түрлендіргішті  «Run» режиміне орнатып, сорғының немесе қақпақтың 

басқару арқылы зертханалық жұмысты орындау. Түрлендіргішті бастапқы 

берілгендерді орнату. Ортадан тепкіш сорғы асинхронда қозғалтқышының 
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пәндерін 3.6 кесетеге енгізу.     

Жұмысты орындаудың реті және бағдарламасы 

Сырғудың компенсациялануы деп, электр қозғалтқышының статор тогы 

бойынша оң кері байланыс арқылы жұмыс жасайтын режимді атайды. 

Компенсациялану электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасының 

қатаңдығын  жоғарлатады. 

Зертхана келесі жүйелікпен жүргізіледі: 

-  жиілікті түрлендіргіш модулінің автоматты ажыратып қосқышын QF1 

қосу; 

 - қуатты өлшеу модулінде «Желі» тетігін қосу; 

- жиілікті түрлендіргіште 05.027 мәнін таңдау; 

- егер басқару режимі таңдалса, жиілікті түрлендіргіш тетікті 

тақтасынан «Жүргізу» жасыл тетікті басу арқылы жиілікті түрлендіргішті 

жұмысқа қосу (тетікті перне тақтада «Run» жазуы пайда болады); 

- таңдау тетігі арқылы қозғалтқыштың номиналды жылдамдығын 

орнату; 

- қозғалтқыштың білегіндегі иін күшті өзгерте отырып, қақпақтың 

орнын өзгертіп, жүйедегі қысым мен шығынды өлшеу. Иін күшті 04.020 мәні 

арқылы белгілеу. Тәжірибеден алынған мәндерді 4.6 және 4.7 кестеге енгізу; 

- тәжірибені электр қозғалтқышының айналу жылдамдығының басқа да 

мәндері үшін де алу. повторить опыт для другого значения скорости вращения 

электродвигателя. 

Қозғалтқыштың айналу жиілігі, 1/с: 

 

𝜔 =
2𝜋

60
∙ 𝑛, 

 

мұнда 𝑛 – қозғалтқыштың айналу жылдамдығы, айн/мин. 

Қозғалтқыштың иін күші М: 

 

𝑀 = 𝑀% ∙
𝑃н

𝜔н
. 

 

Статордағы толық қуат, ВА: 

 

𝑆1 = 3 ∙ 𝑈𝑐 ∙ 𝐼𝑐 . 
 

Біліктегі механикалық қуат, Вт: 

 

𝑃мех = 𝜔 ∙ 𝑀. 
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3.6 кесте – Номиналды айналу жылдамдығы үшін тәжірибеден алынған 

және есептелген мәндер  

n, айн/мин 
          

UФ, В 
          

IC, А 
          

ICA,A 
          

S1, ВА 
          

Uжелі, В 
          

Iжелі, A 
          

Sжелі, ВА 
          

М, % 
          

ω, рад/с 
          

η, % 
          

 

3.7 кесте – айналу жылдамдығының басқа мәндері үшін тәжірибеден 

алынған және есептелген мәндер  

n, айн/мин 
          

UФ, В 
          

IC, А 
          

ICA,A 
          

S1, ВА 
          

Uжелі, В 
          

Iжелі, A 
          

Sжелі, ВА 
          

М, % 
          

ω, рад/с 
          

η, % 
          

 

Жиілікті түрлендіргіштің ПӘК, ш.б.: 

 

𝜂жт =
𝑆1

𝑆желі
. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Электр қозғалтқышының айналу жылдамдығын сырғуды өзгерту 

арқылы реттеу. 

2. Сырғудың компенсациялануы дегеніміз не? 

3. Сырғудың компенсациялануы қалай іске асады? 
4. Сырғудың компенсациялануы кезінде электр жжетегінің сипаттамасы 

қалай өзгереді? 
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