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1 дәріс.   Тарату құрылғылары 

 

Электр стансаларында мен қосалқы станцияларда, электр желілерінде 

орнатылған электр машиналары мен трансформаторларды бүліну немесе 

қалыпты емес режимнен қорғау қажет. Ол үшін электр коммутациялық 

аппараттар, өлшеуіш трансформаторлар, ток шектеуші реакторлар, 

айырғыштар және басқада бастапқы электр құрылғылары болуы шарт. 

Сондай-ақ екіншілік  электр құрылғылары болып саналатын басқару, бақылау, 

өлшеу, релелік қорғаныс және автоматика (РҚжА) аппараттары қажет. 

Жоғарыда айтылған бастапқы және екіншілік  электр құрылғылары қосалқы 

құрылғылар мен құрылыс бөлігімен бірге электр немесе қосалқы стансаның 

тарату құрылғыларын құрайды. 

Тарату құрылғылары (ТҚ) – белгілі бір кернеу класындағы электр 

энергиясын қабылдауға және таратуға қызмет ететін электр қондырғылар. 

Тарату құрылғыларының құрамына коммутациялық аппараттар жиынтығы, 

РҚжА, көмекші қондырғылары және есепке алу мен өлшеу құралдары кіреді. 

Ғимараттың ішінде немесе сыртында орналастырылған ТҚ электр 

жабдықтарымен бірге ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Соңғы жағдайда олар  

өте кең ауқымда өзгеріп отыратын ауа температурасында, желде және қарлы 

боранда жұмысқа төзімді  болуы керек 

         Ашық тарату құрылғылары (АТҚ) – күштік өткізгіштері сыртқы орта 

әсерінен қорғалмаған ашық ауада орналасатын тарату құрылғылары. Қалыпты 

жағдайда АТҚ түрінде 27,5 кВ жоғары кернеудегі тарату құрылғылары  

орындалады. 

         Жабық тарату құрылғылары (ЖТҚ) – күштік өткізгіштер жабық бөлмеде 

орнатылатын немесе сыртқы орта әсерінен  арнайы қорғайтын қорғауышпен  

қорғалған тарату құрылғылары. Әдетте мұндай тарату құрылғылары 35 кВ 

дейінгі кернеулерде қолданылады. Кей жағдайларда ЖТҚ-ны жоғарғы 

кернеулерде де қолдануға тура келеді (800 кВ-қа дейін). Жоғары кернеудегі 

ЖТҚ-ны пайдалану себебтері: қатаң орталы аймақтарға (теңіз ауасы, аса 

тозаңдану), салқын климатқа, тығыз жағдайдағы құрылыстарға,  қалалық 

жағдайларда шу деңгейін төмендетуге және архитектуралық эстетикаға 

негізделген. 

          Стансаларда қуатты трансформаторлар немесе автотрансформаторлар 

арқылы жалғанған бірнеше сатылы номиналды кернеулі  ТҚ бар. Әрбір ТҚ 

құрамына әдетте, мына  элементтер  кіреді: жинақтаушы шиналар (үш фазалы 

өткізгіштер жүйесі) және жинақтаушы шиналарға жалғанған немесе  

тармақталған бірқатар жабдықтар. Электр құрылғылардың тағайындалуына, 

номиналды кернеуіне, қосылулардың  саны мен қуатына байланысты ТҚ бір 

және екі  жинақтаушы шиналар жүйесімен (1.1 сүрет); әрбір қосылуында  бір 

немесе екі ажыратқыштармен және ТҚ эксплуатациялық касиеті мен құнын 

анықтайтын басқа  ерекшеліктері бойынша орындалады. 
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           Секциялауды орындау бойынша ТҚ бір, екі секциялы жинақтаушы 

шиналармен сондай-ақ секцияланған жинақтаушы шиналармен және айналма 

құрылғымен жасалады (1.1 сурет ). 

 

  

а)      б) 

 
в) 

1.1   сурет - а) бір, б) екі секциялы жинақтаушы шиналарлы в) тарату 

құрылғыларының сұлбалары 

 

Бір секциялы жинақтаушы шинаның ТҚ-ның артықшылығына 

қарапайымдылығын және құн төмендігін жатқызуға болады. 

Жүйенің кең қолданысқа ие болмауына алып келген пайдалану кезінде 

ыңғайсыздықтар туғызатын  бірнеше кемшіліктері бар: 

- профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде барлық ТҚ 

жүйесін электр көзінен өшіру қажет болады, бұл дегеніміз ТҚ-нан іске 

қосылып тұрған барлық электр тұтынушылар электр қуатынан айырылады;  

          - шиналарда апатты жағдай болған кезде ТҚ-ның барлығы істен 

шығады. 

          Екі немесе одан көп  бөлімді секциялы ТҚ өзара секциялық 

ажыратқышпен байланысқан әрқайсысының қуат көзі және жүктемесі бар 

бірнеше секция түрінде орындалады.  

Стансалардағы секциялық ажыратқыш генераторлардың қатар жұмыс 

жасап тұру қажеттілігінен қосылып тұрады. Секцияның біреуіне зақым келген 

жағдайда секциялы ажыратқыш зақымданған бөлікті ТҚ-дан ажыратады. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non_sectional_system_of_busbar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sectional_system_of_busbar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sectional_system_of_busbar_with_bypass_system_of_busbar.svg?uselang=ru
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Секциялы ажыратқыштың өзінде апат болғанда екі секция да істен шығады, 

бірақ мұндай зақым болуының ықтималдығы өте төмен. Төмен кернеулі ТҚ-

ларда (6-10 кВ) секциялы ажыратқышты сөну жағдайына келтіріп қояды, 

сондықтан өзара байланысқан секциялар бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істейді. 

Егер белгілі бір себептермен секциялардың біреуі қуат көзінен ажыратылса, 

автоматты қорды енгізу (АВР-орысша) құрылғысы іске қосылып, кіріс 

ажыратқышты сөндіріп, секциялы ажыртқышты іске қосады. Қуат көзісіз 

қалған тұтынушылар электр энергиясын секциялы қосқыш арқылы жапсарлас 

секциясының қуат көзінен алады. Мұндай жүйе ТҚ 6-35 кВ, қосалқы станса 6-

10 кВ және ТЭЦ секілді стансаларда қолданылады.  

        Қарапайым секциялау жеке ажыратқыш секцияларының жоспарланған 

жөндеу жұмыстарының мәселесін шешпейді. Егер пайдалынылған 

байланыстың ажыратқышын жөндеу немесе ауыстыру қажет болса, онда 

барлық секцияны өшіруге тура келеді, өз кезегінде бұл әрдайым мүмкін бола 

бермейді. Бұл мәселені шешу үшін айналма құрал қолданылады. Айналма 

құрылғысында екі секцияға бір немесе екі айналма ажыратқыш, айналма 

айырғыш және айналма шиналар жүйесі болады. Шиналар айналма жүйесін 

жалғаулар ажыратқыштарының айырғыштарына айналма айырғыштар 

арқылы шиналардың негізгі жүйесіне қарама-қарсы жағынан қосады. 

Жоспарланған жөндеу жұмысын немесе белгілі бір ажыратқышты ауыстыру 

қажет болса, айналма ажыратқышты іске қосып, керекті ажыратқышты  

айналма айырғышқа қосады, содан соң жөнделетін ажыратқышты 

айырғышымен бірге сөндіреді. Осыдан кейін шығарылатын қосылулары қуат 

көзін айналма өшіру құралы арқылы алады. Осындай жүйелер кернеуі 110-220 

кВ ТҚ-ларда кең тараған. 

           Құрылымы бойынша ТҚ сызбалары радиалды және сақиналы түрде 

болуы мүмкін.  

 Радиалды түрге клесідей белгілер тән:  

- энергия көздері мен жалғаулары құрама  шиналарында қосылады, сол 

себептен шиналарда болған апат бүкіл секцияның немесе жүйенің істен 

шығуына әкеліп соғады; 

- қосылғандардың бір ажыратқышы істен шығып қалатын болса онда 

тиiстi қосылудың  да өшуіне алып келеді; 

- айырғыштар өзінің негізгі функциясынан (сөніп тұрған элементтерді 

ТҚ-дан аластату) басқа сұлбаның өзгеруіне (мысалы, айналма ажыратқышын 

енгізу) де қатысады, бұл өз кезегінде жүйенің сенімділігін төмендетеді.                                      

 Сақиналы түрі келесі белгілермен ерекшеленеді: 

- сұлба тармақталған жалғаулар мен қуат көзін жеткізу сақина тәрізді 

жасалған; 

- әр жалғаудың сөндірілуі екі немесе үш ажыратқыш арқылы жүзеге 

асады; 

         - бір ажыратқыштың сөнуі жалғаудың қуат көзіне ешбір әсерін 

тигізбейді; 



7 
 

         -ТҚ-ға зақым келген жағдайда жүйенің тек елеусіз бөлігі ғана істен 

шығады; 

- айырғыштар тек негізгі қызметтерді атқарады – пайдалудан             

шығарылған элементті оқшаулайды; 

          - сақиналы сұлбалар радиалды сұлбаларға қарағанда жүйенің дамуы мен 

жүйеге жаңа элемент қосу жағынан ыңғайлырақ. 

Ашық  тарату құрылғы (АТҚ) – ашық жерде орналасқан бөліп таратуға  

арналған құрал. АТҚ-ның барлық элементтері бетон немесе металдан 

жасалған негізде орнатылады. Элементтер арасындағы арақашықтық ПУЭ-ге 

сәйкес таңдалады. 110 кВ кернеуде немесе одан да көп майдың  

(ажыратқыштар, май трасформаторлар, реакторлар) жұмыс істеуі үшін 

қолданатын құрылғы үстінде тереңдету қиыршық тастарымен толтырылған 

майқабылдағыш жасалынады. Мұндай сақтық шараларын өрт қаупін 

төмендету үшін және апат кезінде зақымды азайту үшін жасайды. АТҚ құрама 

шиналарды қатты құбырлар немесе жұмсақ сым түрінде жасай береді. Қатты 

құбырлар тіреуіш оқшаулатқыш көмегімен тіректерге бекітіледі, ал 

жұмсақтары ілгіш оқшаулағыштар көмегімен порталдарға ілінеді. 

АТҚ орналасқан аймақ міндетті түрде қоршалады. 

Артықшылықтары: 

- АТҚ-ның көмегімен үлкен электрлі қондырғылар жұмыс істей алады, 

мұнымен олардың жоғары класты кернеулерде қолданылу себебі 

түсіндіріледі; 

          - АТҚ-ны дайындауда құрылыс ғимаратында  қосымша шығындар талап 

етілмейді; 

- АТҚ модернизациялау және кеңейту мәселелері бойынша ЖТҚ-ға 

қарағанда ыңғайлырақ; 

         - АТҚ қондырғыларын сырттай бақылау мүмкіндігі бар. 

Кемшіліктері: 

- АТҚ пайдалану климаттық жағдайларға байланысты қиындық 

туғызады, және қоршаған орта АТҚ элементтеріне қаттырақ әсер етеді, демек 

ерте тозуға әкеліп соғады; 

- АТҚ ЖТҚ-ға қарағанда көбірек орын алады.  

Жабық тарату құрылғы (ЖТҚ) – жабық жерлерде орнатылатын немесе 

қоршаған ортамен байланыс болуынан қорғалған коммутациялық құрылғы, 

үй-жайда орнатылады немесе арнайы қаптамамен қорғалған тарату 

құрылғысы (сондай-ақ сыртқы құрылыс шкафтарда). Әдетте мұндай тарату 

құрылғылары 35 кВ дейінгі кернеулерде пайдаланылады. Кейбір жағдайларда 

ЖТҚ  одан жоғары кернеулерде  пайдалануы  мүмкін (800 кВ дейін). Жоғары 

вольтты жабық ТҚ сәулет эстетикасы, қалалық жерлерде шу деңгейін  азайту, 

агрессивті қоршаған ортадан оқшаулану (теңіз ауасы,  шаңды жер), суық 

климаттан сақтау үшін пайдаланылады.  

Кейбір жағдайларда   ЖТҚ ашық тарату құрылғысы секілді 

жабдықталады, бірақ жабық кеңістіктің ішінде орналастырылады. Типтік 

кернеуі класс: 220 кВ кем, 35 ... 110 кВ.  ЖТҚ осы түрі ашық тарату 
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құрылғысына қарағанда  аз артықшылықтары бар, сондықтан сирек 

қолданылады. Арнайы техникалы  жабық ТҚ пайдалану, неғұрлым 

ыңғайлырақ. 

Стандартты бірыңғай блогынан жиналған, жоғары деңгейде дайындала 

отырып, зауытта жиналған ТҚ комплектті тарату құрылғы (КТҚ) деп аталады. 

35 кВ кернеулі ұяшықтар шкаф түрінде жасалған, жалпы бір-бірімен 

қабырғалары арқылы біріктіріледі. 1 кВ (ескертпе тізбек, релелік қорғаныс, 

автоматика және бақылау) дейінгі осындай қоршаулар элементтердің қатты 

оқшаулау сымдарда жүзеге асырылады, ал 1-ден 35 кВ элементтері - 

стансасынан ауалы оқшаулағышы бар өткізгіштер (оқшаулағышы бар 

шиналар). Комплектті тарату құрылғыларын (бұл жағдайда олар КРУН деп 

аталады) жабық үшін де, сыртқы үшін де пайдалануға болады. КТҚ тарату 

құрылғыларын ыңғайлы орналастыруда өте кең қолданылады. Атап айтқанда, 

КТҚ кемелер электр сұлбаларында, мұнай өндірісі нысандарын (құбырлар, 

бұрғылау қондырғылары) жеткізуге электр стансаларында, шағын қалалық 

стансаларда қолданылады. КТҚ шкафтар арасында ерекше көзге көрінетіні 

біржақты жинақтаушы камера (БЖК). Біржақтылық қызметі БЖК-ны 

қабырғаға немесе артқы қабырғаларымен бір-біріне (тығыздығы жоғары 

қалалық жерлерде маңызды) байланыссыз қоюға мүмкіндік береді. КТҚ 

қондырғысы (1.2 сурет) 

 
             1.2 сурет – Комплекті тарату құрылғысының жалпы көрінісі 

 

КТҚ  шкафы 4 басты бөлікке бөлінген: 3 жоғары вольтты – кабельді 

бөліктен (қосу немесе желі), 2 ажыратқыш және жинақтаушы шина бөліктері, 

1 төмен кернеулі – релелік шкафтан тұрады.  

Релелік  бөлікте (3) төмен вольтты жабдықтар орналасады: релелік 

қорғау және автоматика құрылғылары, қосқыштар, ажыратқыштар. Релелік 

бөліктің есігінде, әдетте жарық сигналды арматура, электр энергиясын 

өлшейтін және тіркейтін құрылғылар, ұяшықты  басқару элементтері 

орналасады. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KRU_1.png?uselang=ru
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         Ажыратқыш бөлігінде (4) басқа жоғары вольтты жабдықтар және күштік 

ажыратқыш (силовой выключатель) (ажыратқыш контактілер, 

сақтандырғыштар, ТН) орналасады. Бұл құрылғы ең көбіне  КТҚ-ның 

сырғымалы немесе жылжымалы элементтерінде  орналастырылған. 

 Жинақтаушы шина бөлігінде  (6) ТҚ байланыстыратын күштік шиналар 

(8) орналастырылған. 

 (5)  кіріс бөлігі кабель кескіш, токты өлшеу трансформаторлары, кернеу 

трансформаторлары ОПН орналастыру үшін қажет.  

Зауыттар әртүрлі мақсаттарға арналған комплектті тарату 

құрылғыларының ұяшықтарын жасайды және олар былайша бөлінеді: 

- функционалдық қызметі бойынша – бастапқы, желілік, өз 

қажеттіліктеріне арналған кернеу трансформаторлары және т.б.;       

- кіріс және шығыс желілері түрі бойынша – әуелік енгізу және шығару 

үшін,  кабельдік енгізу немесе шығару үшін;  

- тағайындалуы бойынша – жалпы тағайындаудағы экскаваторды 

қоректендіру үшін, электрлік көлік үшін; 

- орындалуы бойынша – бірреттік қолдану және КТҚ орнату үшін; 

- орнаттылуы бойынша – ғимарат ішінде және сыртында қолдану үшін 

(КТҚС);  

- номиналды ток шамасы бойынша; 

- байқалған үзілісті конструктивті орындау бойынша желі 

жұмыстарында қауіпсіздік үшін)  – жылжымалы (арбада) орындалуда 

ажыратқышы бар коммутациялық аппаратта. 

 

 2 дәріс.   Тарату құрылғыларының шиналық конструкциялары 

  

Шиналар тарату құрылғыларының жинақтық шиналары, аппарат 

арасындағы электрлік жалғаулар мен олардың  құрама шиналарға қосылуы 

жасалынатын  оқшауланбаған өткізгіштер болып табылады. 

Шина материалы бірнеше талаптарға сай болуы керек: қажетті электр 

өткізгіштікті,  механикалық беріктігі қамтамасыз етуі, қоршаған ортаның 

химиялық әсеріне төзімді болуы, жеңіл және арзан болуы керек. Шиналардың 

материалы ретінде  мыс, алюминий және болат қолданылуы мүмкін. Мыс 

шиналар тек ерекше жағдайларда, сондай-ақ тиісті техникалық және 

экономикалық қажеттіліктер кезінде  пайдаланылады. Болат шиналарды 200-

300 А дейін токтарда жұмыс істейтін  төмен қуатты электр жүйелерінде 

пайдалануға болады. 

Әдетте экономикалық тиімді және қол жетімді алюминийді және 

алюминийдің әртүрлі электр және механикалық сипаттамалары бар 

қорытпалар пайдаланылады. 

         Шинаның көп таралған түрі – жалпақ  шина деп аталады. Оның 

көлденең қимасының формасы тіктөртбұрышты, ауданы  b/h = 1/5, 1/12 (2.1, а 

сурет) тең.  Олар қоршаған ортаға жақсы жылу өндіруді  қамтамасыз етеді, 

өйткені үлкен салқындату беті бар. 2000 А-ден асатын токтарда  жұмыс 
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істейтін өткізгіштерді жинаған кезде, бірнеше шиналар (шина пакеті) 

жиналады. Пакет екі немесе үш жолақтардан (2.1, б, в сурет)  тұрады.  Рұқсат 

етілген ағымдағы ток 3200 және 4100 А, яғни тиісінше ұлғайтылады, өйткені 

ток біркелкі таралмайды,  салқындату жағдайдың нашарлауына бөлу 

жолақтарының саны пропорционалды емес. Шиналар пакетінің кемшіліктері: 

шиналарды монтаждау өте қиын, контактілі байланыс кезінде механикалық 

төзімділігінің төмендігі, өйткені олардың бойымен тек бір бағытта ток ағып 

өтеді. Контактілі байланыс кезінде жабу жолақтарды жою үшін, 

жақтауларының арасына арнайы бекітіп, тиісті дистанционды төсеніш 

орналастырылады. 

          Жоғары күштік токтарда қалыңдығы жуан, үлкен көлденең қимасы бар  

(2.1, г сурет) екі қорап сияқты шиналар шина компоненттерін пайдаланылады. 

Аз жақындық әсері және жақсы жеткілікті салқындатудың көмегімен  

металдан жасалған қорапты шинаны қолдану ыңғайлырақ, ұқсас жалпы 

бөлімнің шиналарды тікбұрышты пакетімен салыстырғанда айтарлықтай 

жақсы. Есептеулер тіпті үш жолақты пакеттерін қорапты шинамен 

ауыстырған тиімдірек екендігін көрсетті.  

Тікбүрышты мен қорапты бөлімді шиналар кернеуі 10 кВ-не дейін үшін 

пайдаланылады. Кернеуі 35 кВ және одан жоғары кернеулерге байланысты 

Коронды эффект құбылысы жайлы ұмытпау қажет, өйткені ол өткізгіш 

бетінде ауаның аз электрлік әсерінен пайда болады. Тікбұрышты шиналар мен 

қорапты бөлімді  шиналарда біркелкі емес электрлік алаң және корондар 

пайда болады (қараңғыда жақсы көрінетін күлгін бөлімді) Корондалу, аса 

тиімді емес бұл жағдайда ауаның иондалуы оның электрлік қуатын азайтады 

және оқшаулағыштарды әлсіретеді және қайталауды фазаларда ақау пайда 

болады. Коронды тотыққанда озон, азот оксидтерінің қалыптасуы жүреді. 

Озон тарату құрылғысының металды конструкциясын тотықтырады, азот 

оксидтері сумен қосылғанда азот қышқылы пайда болады, ол оқшаулағышты 

және металды бұзады. 

 

 
а) тіктөртбұрыш;  б) екі жолақты пакеті; в)  үш жолақты пакеті; 

         г)  қорапты  шиналар  түрі;  д)  құбырлы шиналар. 

 

              2.1 сурет – Шиналардың көлденең қимасының кескіндері 
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          Көлденең қималы шинаның жаңа формасы болып құбырлы шинасы бар 

дөңгелек сақиналы табылады (2.1 сурет, д ). Қабырға қалыңдығы t және 

құбырдың диаметрі D қатынасы дұрыс таңдалса, жақсы жылу және жеткілікті 

механикалық беріктік қамтамасыз етіледі. Құбырлы шиналар айналасында 

корона пайда болуын болдырмайтын бірыңғай электр өрісін жасайды. 

Құбырлы шиналарды сырықтарда немесе контактілі оқшаулағыштарға 

бекітеді және бекітілген  конструкцияға ілініп тұратын оқшаулағыштар 

бекітіледі. 

         Ашық тарату құрылғыларында құбырлы шиналармен қатар кеңінен 

икемді көп талсымды сымдар пайдаланылады. Әдетте өзегі  болатты 

мырышталған сымнан оралған АС маркалы болат алюминийлі сым 

қолданылады, бірдей диаметрлі сымдардың  алюминий бөлігі болат өзектің 

айналасына оралады.гқажетті 

Шиналарды эмальмен бояу шина  жүктемесіне қажетті ток мөлшерін 

арттыруға мүмкіндік беретін қоршаған ортада жылуберуді артырады. 

Құрылғының аппараттарын шатастырмау үшін түрлі-түсті бояулар 

қолданылады. 

         Тұрақты токты тарату құрылғыларында оң полюсті – қызыл түске, ал 

теріс полюсті – көк түспен бояйды. 

Үш фазалы айнымалы токтардағы шиналарды бояу келесідей: 

- фаза a - сары; 

          - фаза B - жасыл; 

- фаза C - қызыл; 

- нөлдік операциялық N - көк; 

- нөлдік қорғау N - сары және жасыл түсті бойлық жолақтар. 

Үш фазалы ток жүйесінен таралған бір фазалы ток шинасы, өздері 

таралған шиналар түсіне сәйкес түске боялады. 

          Резервті шиналар негізі резервтелетін  түске боялады. Егер де резервті 

шинаны негізгілердің кез келгеніне ауыстыратын болсақ, онда өзара алмасып 

келетін негізгілердің көлденең жолақтарына боялады.   

Қыздыру температурасының өзгеруі барысында ілінуінің өзгеруіне 

байланысты сыр қабаты бұзылатындықтан көп талсымды иілгіш сымдарды 

боямайды.   

Тарату құрылғыларының шиналары  мен сымдарын таңдау ток өткізгіш 

бөліктерінің  қыздыру температуралары   70°С  аспайтын максимальды жұмыс 

тогы бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін мына  шарт орындалу қажет:  

                                                               

                                                                Iрұқ    Iжұм.м,                                         (2.1) 

 

мұндағы Iрұқ - ток өткiзгіш бөлігінiң жүктемесінің ұзақ рұқсат етілген 

тогы;                     

               Iжұм.м- таңдалған сымның максималды жұмысшы тогы.          
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Желінің кіріс және шығыс электр энергиясын өзара жалғаудың 

қажеттілігі  станцияларға, қосалқы станцияларға, тарату құрылғыларына және 

жинақтаушы шина пунктарына негізделеді.  

Жинақтық шиналарға барлық генераторлар немесе трансформаторлар, 

кіріс және шығыс сымдары қосыла береді. Электр энергиясы жинақтық 

шиналарға жеткізіледі және одан  жеке шығыс желілерімен таратылады. 

Осылайша жинақтық шиналар электр станциялары, қосалқы немесе тарату 

пункттерінің барлық қуаты ағып өтетін жалғау сұлбасының тораптық 

орталығы болып табылады. Жинақтық шинаның зақымдалуы немесе бұзылуы 

тұтынушыларды электрмен қамтамасыз етудің тоқтатылғандығын білдіреді. 

Сондықтан да жинақтаушыларға шиналарға электр қондырғыларын жобалау, 

монтаждау және пайдалану барысында ерекше  көңіл бөлініп отыр. 

Қарапайым жүйе болып бір қорек көзі бар аз қуатты электр 

қондырғыларында қолданылатын бір жүйелі шиналар табылады (2.2 сурет). 

 
 

2.2 сурет – Бір жүйелі шиналар 

         

Екі немесе одан көп трансформатор немесе генераторлы станциялар мен 

қосалқы станцияларда, тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін 

арттыру мақсатында шиналарды секциялайды, кей жағдайларда 2-ге немесе 

одан да көп бөліктерге бөледі. Әрбір бөлім генераторлар немесе 

трансформаторлар мен астауларға тең болып, мүмкіндігінше қоса тіркелуге 

тиіс (2.3 сурет). 

 
 

2.3 сурет – Бір секциялы бір блокты шиналы айырғыштары бар  жүйелі 

шиналар секциясы 

 

Шиналардың секциялануы сұлбаға үлкен эксплуатациялық иілімді 

хабарлайды (секциялық шинаның бірі істен шыққанда кіріс пен шығыс 

желілерінің тек бір бөлігі ғана ажыратылады). 

  

           

3 дәріс.  Электрлі құрылғылардың қызуы 

 

Электрлі аппараттар – бірі электр өткізгіштері, екіншісі магнит  

ағынының өткізгіштері, енді бірі электрлік оқшаулауға қызмет ететін көптеген 

элементтерден тұратын күрделі электртехникалық қондырғы болып табылады.  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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Кейбір элементтері басқа түйіндер мен блоктарға энергия бере отырып  

кеңістікте араласып кетуі  мүмкін. Аппаратттың үлкен бөлігінің жұмысы 

энергияны бір түрден екінші түрге айналдыруға арналған. Сонымен қатар 

бізге энергияның жылуға айналып, жоқ болатыны белгілі.  Жылулық энергия 

аппарат температурасын қыздыруға шығындалып, аз мөлшерде қоршаған 

ортаға беріледі.  

Температура  жоғарылаған кезде өткізкіштердің оқшаулағышы тозады 

және олардың механикалық беріктігі азаяды. Мысалға алатын болсақ белгілі 

бір типті оқшауландырғыштың берілген шекті температурасынан 8 градус 

цельсийден ұзақ уақыт асып кетсе, онда оның жұмыс істеу уақыты 2 есеге 

азаяды. Мыстың температурасы 100 ден 250°С- ге өзгерсе, оның механикалық 

төзімділігі 40 %-ға азаяды. Қоса айта кететін тағы бір жай ол, қысқа 

тұйықталу кезінде, яғни температура өзінің шекті мәніне жеткенде (200-

300°С), ток өткізуші бөліктері электрдинамикалық үлкен күштердің әсерінде 

болады. Түйіспелі жалғаулардың да жұмысы температураға тікелей тәуелді. 

         Ток өткізуші бөліктердің қызуы мен аппараттың оқшаулануы оның 

сенімділігін сипаттайтын бірден-бір фактор. Сол  себептен де аппарат 

бөліктерінің температурасы барлық мүмкін болатын жұмыс режимінде оның 

ұзақ жұмыс істеуіне кедергі келтіретін мәнге жетпеуі керек. 

         Электр өткізгіштен ток жүрген кезде Р қуаты пайда болады және 

ол тұрақты ток көзі І үшін бірлік уақыт мезетінде анықталады:   

 

P=I
2
·R,            (3.1) 

 

          мұндағы R – ұзындығы ℓ және көлденең қимасының ауданы S болатын 

активті кедергі 

Тұрақты ток болған кезде R электрлі кедергіге тең және 

                                                      

R=ρ·ℓ/S,           (3.2) 

мұндағы ℓ – жеке кедергі.        

Айнымалы токта тұрақты токқа қарағанда шығын көбірек болады. Бұл 

шығынның артуы беттік кедергі мен жақындастық  әсерінің  болуымен 

түсіндіріледі және есептеу барысында қосымша шығын коэффициенті kқ 

арқылы ескеріледі. Мұндағы kп беттік кедергі коэффициенті, ал kб 

жақындастық әсері коэффициненті. 

                                                       

Kқ= kб+ kж.             (3.3) 

 

Электртехниканың теориялық негіздері курсынан бізге, беттік кедергі 

әсері деп, айнымалы ток тығыздығының өткізгіштің көлденең қимасының 

бойымен дұрыс таралмауы, ал жақындастық әсері деп, бір-біріне жақын 

тұрған өткізкіштердің әсерінен айнымалы ток тығыздығының дұрыс 

таралмауы аталатыны белгілі. Ток тығыздығынің біркелкі таралмауы қуаттың 

қосымша шығынына әкеліп соғады. Сонымен қатар ферромагнетиктерде 
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магниттік емес өткізкіштерге қарағанда жоғарыда айтылған құбылыс 

күштірек жүретіндігін ескеру керек. Электрлі қондырғының ферромагнитті 

ток өткізбейтін, айнымалы магнит өрісінде орналасқан бөліктерінде де жылу 

көздері бар. Бұл құбылыс магнит ағыны қондырғының ферромагнитті 

бөліктерін кесіп өткендегі айнымалы ток әсерінен пайда болатын құйынды 

өріспен түсіндіріледі. 

Егер магнитті өткізгіш беттік электртехникалық болаттан жасалса, онда 

оның қуат шығыны толық болаттан жасалған өткізгішке қарағанда едәуір 

азырақ болып келеді. Электрлі доға электрлі тізбектерді коммутациялауға 

арналған электрмеханикалық  аппараттардың қуатты жылу көзі болып 

табылады. Коммутациялау мен механикалық қуатты беруге арналған 

электрмагнитті муфталарда, үйкеліске кеткен шығын барлық шығын 

мөлшерінің көп бөлігін алады. 

         Жылу беру түрлері. 

         Жылу әрқашанда қызған  денеден суығыраққа денеге температуралары 

өзара теңескенше беріледі. Қызған дене температурасы жоғары болған сайын 

жылу берілу жылдамдығы жоғары болады. Жылудың кеңістікте таралуының 

негізгі үш түрі бар: жылуөткізгіштік, жылулық сәулелену және конвекция. 

          Жылуөткізгіштік – әртүрлі температураға ие бөлшектер мен денелердің 

жанасқан кездегі жылулық энергия алмасуы. Ортаның жылуөткізгіштік 

қасиеті жылуөткізгіштік коэффициентімен сипатталады. 

Жылулық сәулелену – электрмагнитті толқындардың сәулелену 

жолымен дененің ішкі энергиясының таралуы.  Кешенді процестердің 

энергияны өзара сәулелендіру, жұту, шағылыстыру және өткізу 

жылуалмасымды сәулелену деп аталады.  Бұл процесс әртүрлі ұзындықтағы 

электрмагнитті толқын тербелістерінің әсерінен болады. Жылу энергиясын ең 

көп мөлшерде инфрақызыл толқындар таратады (толқын ұзындығы 0,8 – 40 

мкм), ең аз мөлшерде жарық сәулелері (толқын ұзындығы 0,4 – 0,8 мкм).  

          Конвекция – белгілі көлемдегі сұйықтар мен газдардың кеңістікте орын 

ауыстыра отырып, жылу тарату құбылысы. Конвекцияны негізгі екі түрге 

бөліп қарастыруға болады, олар табиғи және мәжбүрлі (қолдан жасалған). 

Мәжбүрлі конвекция кезінде сұйық немесе газ сыртқы күштер әсерінен 

(насос, вентилятор және т.б.) кеңістікте қозғалып орын ауыстырады. Ал 

табиғи конвекция кезінде олардың қозғалуы Архимедтің итеруші күштерінің 

әсерінен болады, ол әртүрлі температурадағы сұйық немесе газдың 

тығыздықтарының әртүрлі болуынан болады. 

Конвекция кезіндегі жылуалмасу коэффициенті  бір секунд уақыт 

бірлігіндегі 1 м
2
 қыздырылған беттен суық бетті 1 °С ге қыздыруға кеткен 

жылумөлшерімен анықталады. Ол көптеген факторларға тәуелді, соның 

ішінде басты назар аудара кететіндері: қозғалыс жылдамдығы және суық 

ортаның жылусыйымдылығы, беттің температурасымен орта температурасы, 

қыздырылған беттің геометриялық өлшемдері мен формасы. 

         Электрлі аппараттардың жұмыс істеу режимдері. 
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Электрлі қондырғыларды эксплуатациялау кезінде келесідей жұмыс 

режимдері орын алуы мүмкін: 

         - созылмалы – аппарат  температурасы белгіленген мәнге жетіп,  осы 

температурада жүктеме бойынша ұзақ уақытқа қала береді; 

         - қайталанбалы-қысқа уақытты – аппарат  температурасы 

белгіленген мәнге жетпейді,  ал кідіру уақытында қоршаған орта 

температурасына дейін түспейді; 

          - қысқа уақытты-аппарат  температурасы белгіленген мәнге жетпейді, ал 

жүктеме болмаған кезде температура суық күйге түседі. 

         Созылмалы режимде қызу температурасы тұрақты мәніне жетедi, бірақ 

оның шамасы кез келген жағдайда шекті температурадан аз болуы тиіс. 

         Ток бар кездегі қысқа уақыт режимінде I0 аппарат температурасы 

белгілен мәнге жетіп үлгермейді, ал токтың кідіру tк уақытында 

температурасы қоршаған орта tқо температурасымен шамамен теңеседі. 

Қайталанбалы-қысқа уақытты режимде де жүктемеленген уақыт ішінде 

белгіленген температураға жетіп үлгермейді, бірақ кідіру уақытында 

қоршаған орта tқо температурасына түсіп үлгермейді. 

Электрлі аппараттардың термиялық тұрақтылығы. 

Электрлі аппараттардың термиялық тұрақтылығы  деп  арықарайғы 

жұмысқа кедергі келтіретін зақымдарға және белгіленген ұзақтыққа ток 

өткізуші бөліктер бойынша ағып өтетін термиялық әсерлерге төзімділік 

қабілеті аталады. Белгілі бір уақыт ішінде ағып өтетін термиялық ток 

төзімділігі термиялық тұрақтылықтың сандық сипаттамасы болып табылады. 

Қысқа тұйықталу режимі ең қиыны болып табылады, себебі ол кезде токтар 

шекті белгіленгеннен он шақты есе, ал жылу көздерінің қуаты жүз есеге асып 

кетуі мүмкін. 

 

4 дәріс.  Электрлік түйіспелер           
 

Кез келген электр тізбегін құрайтын жекелеген элементтердің жалғасу 

орны электрлік түйіспе деп аталады.  

«Контакт» сөзі  «жанасу», «түйісу» деген мағынаны білдіреді. Әртүрлі 

аппараттарды, машиналарды, желілерді және т.б. біріктіретін электр 

жүйелерінде оларды жалғау үшін түйіспелердің көптеген саны 

пайдаланылады. Көп ретте жабдықтармен жүйелердің жұмыс істеу сенімділігі  

сапасы мен жүйелердің сенімділігі түйіспелік жалғаудың сапасына тәуелді. 

 Электрлік түйіспелердің жіктелуі. 

 Түйіспелерді тағайындалуы және еңбек шарттары бойынша екі негізгі 

топқа бөлуге болады: ашылатын және ашылмайтын түйіспелер. Ашылмайтын 

түйіспелер өз кезегінде жылжымайтын және жылжымалы түйіспелер болып  

2-ге  бөлінеді. Жылжымайтын ашылмайтын  түйіспелерде басқасына қатысты 

бір түйіспенің екіншісіне жылжуы болмайды (шиналарды болтты жалғау), ал 

жылжитындарда олардың ығысуы мен тербелуі болады. Ашылатын 

түйіспелер – жылжитын.  
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Түйісетін беттердің табиғаты бойынша жалпақ, сызықтық және нүктелік 

түйіспелер бар. Жалпақ түйіспелер жалпақ түйіспелі элементтермен жанасқан 

кезде пайда болады (жалпақ шина, және т.б.). 

          Сызықтық түйіспелердің мысалы ретінде паралель осьті  екі цилиндрдің  

жанасуын айтуға болады, ал нүктелік түйіспе - 2 сфералық беттің түйісуі. 

Электрлік түйіспелік жалғау жұмысының ерекшеліктері. 

Түйіспе элементтерінің жанасуы түйіспе түріне қарамастан әрқашан 

шағын алаңқайларда болып жатады. Бұл түйіспе элементтерінің бетінің тегіс 

болмауымен түсіндіріледі. Сондықтан да іс жүзінде түйіспелі беттің 

жақындасуы барысында жанасуда бірнеше кіретін нүктелерге жетеді, сосын 

материалдардың бүліну процесі жүреді және осы нүктелер үлкен алаңға 

айналады.   Түйіспеге түскен күш үлкен және материал жұмсақ болған сайын 

түйіспе бетінің жанасу ауданының көлемі үлкен болады және сәйкесінше стык 

орнында белсенді электрлік кедергі аз (байланыс беттерінің өтпелі қабаты 

арасындағы аймағында). Бұл белсенді кедергі өтпелі деп аталады. 

Өтпелі қарсылық – жылуға өтіп түйіспені қыздыратын түйіспелі 

жалғауда жұтылатын электр санын сипаттайтындықтан  электрлік түйіспелер 

негізгі сапалық параметрлердің бірі болып табылады. Өтпелі кедергіге 

түйіспелі  бетті өңдеу әдісі мен оның күйі күшті әсер етуі мүмкін.  Мысалы, 

алюминий түйіспелерінде пайда болған тотығу қабыршықшасы өтпелі 

кедергіні туғызуы мүмкін.  

Токтың түйіспелер арқылы өту кезінде олар қызады, сонымен қатар 

өтпелі кедергі болғандықтан түйіспе бетінде айтарлықтай жоғары температура 

байқалады.  Түйіспенің қызу нәтижесінде түйіспе материалының жеке 

кедергісі,  сәйкесінше өтпелі кедергісі  арта түседі. 

Сонымен қатар, түйіспе температурасының өсуі бетте өтпелі  кедергіні 

жоғары дәрежеде  арттыратын тотығудың қалыптасуына ықпал етеді. Және 

температураның жоғарлауы кезінде жанасу бетінің ұлғаюына байланысты  

түйіспе материалы айтырлықтай жұмсарады. Жалпы алғанда бұл процесс 

түйіспелерді бүлдіреді немесе оларды дәнекерлеуге алып келеді. Мысалы, 

соңғысы ашылатын түйіспелер үшін өте қауіпті, өйткені осы түйіспеге ие 

аппараттар тізбекті өшіре алмайды. Сондықтан да түйіспелердің әртүрлі 

типтері үшін олардың бойымен көп мөлшерде ток берілген жағдайға рұқсат 

етілген белгілі бір температура бекітілген.    

Қызуды төмендету үшін металл түйіспелерінің массасын және жылу 

ығысуды арттыратын  олардың салқындату бетін арттыруға болады. Өтпелі 

кедергіні азайту үшін түйіспе қысымын арттырып, материал мен түйіспенің 

сәйкес түрін таңдау қажет. Мысалы, ашық контактілер  сыртқа пайдалануға 

арналған, оны әлсіз тотықтанатын материалдардан  жасау керек немесе 

олардың бетін коррозияға қарсы қабатпен жабу қажет. Мұндай материалдарға 

түйіспелік бетті жабатын күміс жатады. Ашық емес мыс контактілерді 

қалайымен жалатуға  болады (қалайы жалатылған беттің тотығуы қиын). Осы 

мақсатта түйіспелік бетті жабуда вазелин сияқты жақпалар қолданылады. 
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Майға батырылған түйіспелер тотығудан басқа ешбір шараларсыз жақсы 

сақталады. Бұл майлы ажыратқыштар қолданылады. 

Кез келген типтегі түйіспелер  қалыпты пайдалану жағдайларында 

рұқсат етілмеген қыздырусыз ұзақ жұмысты қамтамасыз етіп қана қоймай, 

қысқа тұйықталу кезінеде талап етілетін термиялық және электрдинамикалық 

тұрақтылықты да қамтамасыз етуі керек. Жылжымалы ашық түйіспелер 

олардың ашылуы кезінде пайда болатын   электр доғасының жоғары 

температурасы әсерінен бүлінбеуі керек және  қысқа тұйықталу кезінде 

балқып, еріп кетпей оңтайлы түрді тұйықталулары шарт.  Жоғарыда 

қарастырылған шаралар осы талаптардың жүзеге асуына ықпал етеді. 

         Электр доғасының әрекетін бұзушы әсерлерге құрамында вольфрам 

немесе молибдені бар ұсақталған мыс және вольфрам ұнтақтары бар күмістен 

тұратын  металл керамикалы түйіспе   өте жақсы кедергі болады. Мұндай 

жалғау  мыс немесе күмісті пайдаланғандықтан жақсы электрөткізгіштікке 

және   вольфрам немесе молибденді қолданғандықтан  балқытудың жоғары  

температурасына ие. 

Электр қондырғыларындағы және электрлік аппараттарындағы 

түйіспенің негізгі конструкциясы.  

 Жылжымайтын (қатты) жабық түйіспелік жалғаудың конструкциясы 

түйіспелік беттердің қатты бекітілуін және минимальды ауыспалы кедергіні 

қамтамасыз етуі керек. Шиналарды бір үлкен болтпен жалғағанша, диаметрі 

кіші бірнеше болттармен жалғаған дұрыс, өйткені ол жанасудың бірнеше 

нүктесін қамтамасыз етеді. Шиналарды тарту барысында шинада саңылау 

бұрғылауды қажет ететін өтпелі бұрандарды  пайдалануға қарағанда  

накдалкаларды пайдаланса ауыспалы кедергі төмен болады.  сырманың шина 

тесіктерін болттар бұрғылауға қарағанда, накладкалармен шинаны тарқан 

кезде кедергі жоғарырақ болады. Түйіспелі жалғаудың жоғары сапасын 

шинаны дәнекерлеу береді.  

          Жылжымалы ашық контактілер-коммутациялық  аппараттардың негізгі 

элементі. Барлық түйіспелер үшін жалпы талаптармен қоса  олар доға 

төзімділікке,  қысқа тұйықталу болған жағдайда тізбекті мүмкіндігінше 

жылдам өшіріп қосу қабілетіне ие болу керек, сондай-ақ механикалық залал 

келтiрмей қосу, ажырату  операциялаын белгілі бір мөлшерге дейін атқаруы 

керек. 

          Контактінің  қарапайым түрі - тегіс кесу. Қосу барысында жылжымалы 

пышақ жылжымайтын серпім еріндерінің арасына енеді.   Мұндай жалпақ 

түйіспенің кемшілігі түйіспелік беттің жанасуы бет тегіс болмағандықтан 

бірнеше нүктеде болғандығында.    

         Пышақ жолақтарында сызықты түйіспелерді алу үшін жартылай 

цилиндрлік дөңестер  тесіледі, ал жолақтардың қысылуын арттыру үшін болат 

бұрандалы скобтар пайдаланылады.  

Саусақты өздігінен орнатылатын түйіспенің түйіспелік бөлігі саусақ 

түрінде, табақша табақша түрінде, торцты - жалпақ ұштық (наконечник)  
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түрінде, ал розеткалы-ламельдер (сегмент) түрінде, щеткалы – жұқа, мықты  

мыс немесе қола пластинадан жасалған. 

  Бұл көрестілген контактілердің бөліктерінің (бөлшектері) 

конструкциясы қатарында жылжымайтын контактілерге қатысты шектеулі 

түрде өз күйлерін өзгертулері мүмкін. Олардың сенімді электр байланысын 

қамтамасыз ету үшін  икемді өткізгіш байланыстар  қарастырылған. 

Ашық контактілердің серпімділігіне және қажетті қысым күшіне әдетте 

пластина немесе серіппелер арқылы қол жеткізуге болады. 

         Саусақты және розеткалы контактілер 1000 В жоғары кернеулі 

құрылғыларда әртүрлі токтар жұмысшы және доға өшіру мақсатында, ал 

пластиналы түрі – жұмысшы ретінде колданылады. 110 кВ және одан жоғары 

кернеулі құрылғыларда торцты контактілер, ал тогы 1-1,5 кА құрылғыларда 

электр жұмысшы және доға өшіргіш ретінде орналастырады. Электр доғасы 

салыстырмалы жұқа щетка тақтайшаны зақымдауы мүмкін, өйткені щеткалы 

контактілер тек жұмыс қарым-қатынас ретінде, әртүрлі кернеулер және ірі 

токтар үшін құрылғыларда пайдаланылады. 

 

 

5  дәріс.   Аппараттардың электрмагнитті механизмдері 

 

          Электрмагнитті механизм электрлік аппарат құрылысында және 

айналым контакты жүйесі ретінде де, мысалы, контакторлар, релелер, қосқыш 

және т. б., және электр магнитті күшейткіш тудыратын құрылғы, мысалы, 

электромагнитті, муфтанын қысқышы, тежегішті және т.б., тежеуіш ретінде де 

үлкен қолданысқа ие болды. 

Электрмагнитті механизмнің (ЭММ) құрама бөлігі, магнит ағынын 

таратушы жіне бағыттауға арналған магнитті тізбек болып табылады. 

Магнитті тізбек деп катушка мен  тұрақты магниттің магнит қозғаушы 

күшін туғызатын магнит ағыны тұйықталатын ферромагнитті бөлшектер мен 

магнитті емес аралықтың жиынтығы. 

          ЭММ магнит тізбегі тармақталған және тармақталмағын болып бөлінеді 

және келесі бөліктерден тұрады: магнит тізбегінің қозғалмалы бөлігі – якорь 

деп аталады; магниттелмейтін орамасы бар магнит тізбегінің бөлігі – өзекше 

деп аталады, өзекше мен якорьды байланыстыратын магнит тізбегінің бөлігі – 

ярма деп аталады. Магниттелмейтін орама Ф магнит ағынын қоздырушы  

м.қ.к. тудырады. Бұл ағын зазор арқылы да, әртүрлі магниттік қасиеттері бар 

магнит ағынының басқа бөліктері арқылы да тұйықталады (5.1 сурет). 
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                         5.1 сурет – Магнит тізбегі 

 

Якорьдың қозғалысы бойынша өзгеретін, ашық саңылау δ – жұмыс 

саңылауы деп аталады. Жұмыс саңылауы  арқылы өтетін ағын, сәйкесінше – 

жұмыс ағыны деп аталады Фб. Магнит тізбегіндегі барлық қалған ағындар – 

өшу ағыны деп атаалады Фs. Негізгі немесе өзекше ағыны мынаған тең: 

                           

                                   ФӨ = Фδ + ФS.                                                       (5.1) 

           

ЭММ құрылысы бойынша бірнеше топқа бөлуге болады (5.2 сурет): 

а) сыртқы тарту якорімен;   

б) жылжымалы якорьмен;   

в) көлденең қозғалмалы якорьмен. 

 

 
 a) б) в) 

           5.2 сурет – Электрмагнитті механизмнің құрылысы 

           

          Жалпы ток тұрақты және айнымалы  ток болып бөлінеді. Айнымалы ток 

магнит тізбегінің басты ерекшелігі электртехникалық болат қағазбен 

ламинатталған өзекше және қысқа тұйықталу экраны. Өзекшені ламинаттау 

құйынды ток және ЭММ жұмысындағы гистерезис кезінде болаттағы шығын 

әсерін төмендету үшін ал қысқа тұйықталу экраны якорьдың дірілін 

төмендетеді (5.3 сурет). 
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                      5.3 сурет – Айнымалы ток магнит тізбегі 

 

Магнит тізбегін есептеудің тапсырмасы, берілген мөлшердегі жұмыс 

ағынын тудыру (тікелей тапсырма) немесе белгілі катушканың 

магниттелмеген күші арқылы  жұмыс ағынын анықтау (кері тапсырма), 

Магнит тізбегін есептеу негізгі магнитті тізбек заңдарына негізделеді.  

байланысты есептеледі. Бұл тапсырмалар магнит тізбегіне қатысты 

Кирхгофтың  магнит тізбегіне қолданатын екі заңына сүйене отырып 

есептелінеді. 

Кирхгофтын бірінші заңы. Магнит тізбегінде түйіндегі магнит 

ағындарының алгебралық қосындысы нөлге тең: 

 .            (5.2) 

Кирхгофтын екінші заңы. Магнит тізбегінің тұйық контурдағы магнитті 

потенциялдардың құлауының алгебралық қосындысы, сол контурдың магнит 

қозғаушы күшінің алгебралық қосындысына тең: 

 

                                        ΣФRм=Σ(Iw);                                                       (5.3) 

 

,           (5.4) 

мұндағы ℓ - аймақтың ұзындығы, м; 

                         Ф –магнит ағыны, Вб; 

                         Rм - тізбектің магниттік кедергісі, Гн
-1

; 

                         S – магнит өткізгіштің көлденең қимасының ауданы, м
2
; 

                                           - 
материялдың магнит өткізгіштігі, Гн/м; 

                         Gм - магнит өткізгіштің магнит өткізу аймағы, Гн. 

                                         

.           (5.5) 

 

6  дәріс.   Электрлік доға  
          

Егер ток шамасы мен кернеу мәндері сыни мәннен асып кетсе, онда  

электрлік аппараттардың түйіспелерінің көмегімен электр тізбегі ашылған 



21 
 

кезде (ажыратқыштар, автоматты ажыратқыштар, контакторлар), осы 

түйіспелерде  электрлік  доға туындайды.  Доға – түрлі факторлардың 

әсерінен иондалған электрлік ортаның газ арқылы өту құбылысы. 

Доғалық аралықта электрлік зарядтардың пайда болуының төрт негізгі 

жолы бар: соққы және жылулық иондалу, термиялық және автоэлектронды 

эмиссия. 

Иондалу дегеніміз – оң  және теріс электронды электр зарядтарының 

доғалық аралықта пайда болу үдерісі. Термоэлектрондық эмиссия – 

қыздырылған катод бетінен электрондардың ыршып шығу құбылысы. 

Катодта сұйық металды көпірдің жарылуынан кейін доғаның негізі 

болатын дақ пайда болады. Осы дақтың температурасының әсерінен 

электрондар  потенциалды тосқауылды жеңетін энергия алады және 

электрондардан кеңістікке қарай қарғып шығады. 

Термокатодты эмиссияның нәтижесіндегі электрондар саны көп емес 

және бұл үдеріс  доғаның жануы үшін қызмет етеді, яғни ол доғаның 

туындауының қозғаушы  болып табылады. Бірақ ол  жануды ұстап тұру үшін 

жеткіліксіз. Сонымен қатар, бұл үрдіспен  автоэлектрондық эмиссия үрдісі 

пайда болады. 

Автоэлектрондық эмиссия – күшті электрлік өрістің әсерінен (электр 

өрiсiнiң кернеулiгi> 100 мВ / см) электрондардың катодтан ырғып шығу 

құбылысы. Бұл үдеріс те аз, ол тағы да доғалық разряд дамуының бастауы 

болып қызмет ете алады. 

Осылайша, доғалық разрядтың  пайда болуы термоэлектронды және 

автоэлектронды эмиссиялардың бар болуларымен түсіндіріледі. 

Доғаның жануын сүйемелдейтін  негізгі екі үдеріс. 

Жылулық иондалуы – жоғары температура (ионданудың негізгі түрі) 

әсерінен  болатын иондану үдерісі. Жоғары температура әсерінен 

ионизациялану үдерісі.  

Доға бағанының температурасы 7000 К-ге дейін жетеді. Осы жоғары 

температураның әсерінен зарядталған бөлшектердің саны мен қозғалыс 

жылдамдығы артады. Сонымен бірге олар соқтығысады, электрон бейтарап 

бөлшектермен  қақтығысуында  одан электронды қағып түсіре алады.  

Нәтижесінде еркін электрон және оң ион пайда болады. Қайта алынған   

электрон, өз кезегінде келесі бөлшекті иондай алады.  Бұл иондалу – 

соққылық иондалу деп аталады. 

Деионизация үрдістері (доғаны сөндіру). 

 Рекомбинация – әртүрлі  зарядталған бөлшектердің  соқтығысуынан 

бейтарап атомдардың түзілу үдерісі. 

Рекомбинация – қарама-қарсы зарядталған бөлшектердің 

соқтығысуынан бейтарап атомдардың құрылу үдерісі. 

Диффузия – доғаның өткізгіштігінің әлсірететін (магнит өрісі әсерінен 

зарядталған бөлшектердің жойылуы), доғалық аралықтан қоршаған кеңістікке 

зарядталған бөлшектердің  шығу үдерісі. 
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Түйіспе  арасында әрекет ететін  Uдг кернеуінің түсуі электр доғасы 

арқылы өтетін І токтың тәуелділігі – доғаның  вольт-амперлік сипаттамасы 

деп аталады. (6.1, а сурет). Доға ағымдағы ток  I = 0 тең болғанда  тұтануы 

ықтимал, сондағы Uз кернеуі – тұтану  кернеуі деп аталады. Тұтану кернеуінің 

мәні түйіспелердің материалына, олардың арасындағы қашықтыққа, 

температурасы және қоршаған ортасына байланысты анықталады. 

 Электрлік доға туындағаннан  кейін оның ток мәні түйіспелер арқылы 

сөнгенше өтетін  жүктеме тогына жақын күшейе береді. Бұл ретте түйіспе 

арасындағы қарсылық аралығы, Uдг  кернеуінің құлдырауына алып келетін 

токтың өсуіне қарағанда төмендей түседі. а  қисығына сәйкес келетін доғаның 

жану режимі  статикалық деп аталады. 
 

 

а) тұрақты ток дағасының вольт-амперлік сипаттамасы  б) айнымалы ток 

доғасының жану кезіндегі кернеу  мен токтың  қисық өзгерістері.          

                                                        6.1 сурет 

 

Токтың мәні нөлге дейін түскенде үдеріс b қисығына сәйкес келеді және 

тұтану кернеуіне қарағанда,  кернеудің төменгі құлдырауында доға токтайды. 

Доға сөнетін Uг кернеуін сөндіру кернеуі деп атайды. Түйіспелер  

температурасының жоғарылауы және түйіспелер арасындағы аралық өтудің 

артуының салдарынан ол тұтану кернеуінен үнемі аз болады.  Ток өшетін 

кезде ток бәсеңдеуінің жылдамдығы қаншалықты көп болса, доға сөндірудегі 

кернеу соншалықты аз болады. 

 b мен c-ның вольт-амперлі сипаттамасы әртүрлі жылдамдықтағы 

токтың төмендеуіне сай келеді. b қисығына қарағанда, c қисығы үшін 

көбірек), ал d түзуі токтың бір мезеттік практикалық төмендеуіне сәйкес 

келеді. Вольт-амперлік сипаттаманың бұндай бір сипаты түйіспе арасындағы 

аралықтың иондалған жағдайы токтың тез өзгерістерінде өзгерулеріне ілесе 

алмайды. Аралықты деиондау үшін белгілі бір уақыт аралығы қажет және 

сондықтан да үлкен токқа сәйкес келетін токтағы доға құлағанына қарамастан 

аралықтың өтімділігі бұрынғыдай болып қала береді. Токтың нөлге дейінгі 

жылдам өзгеруінен алынған b-d-ның вольт-амперлі сипаттамасы динамикалық 

деп аталады. Әрбір контакт арасындағы аралық, электродтардың 
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материалдары және ортасы үшін доғаның және көптеген динамикалық, a мен 

d қисықтарының арасын қамтитын бір статистикалық сипаттама бар. 

Ауыспалы токтың доғасы жанған кезде әрбір жарты кезең бойы тұрақты 

ток доғасындағыдай бұнда да физикалық үдерістер орын алып тұрады. 

Доғадағы кернеу жартылай кезеңнің басында синусойда заңы бойынша U2  

аумағы 0-а-дейінгі тұтану кернеуінің мәніне дейін жоғарылайды, ал содан 

кейін доғаның пайда болуынан соң a-b аумағындағы токтың өсу шегі 

төмендей береді. 

Ток төмендей бастағанда, яғни жартылай кезеңнің екінші бөлігінде 

доғадағы кернеу, b-c аумағындағы токтың нөлге дейінгі түскен кезіндегі  U2   

сөндіру кернеуінің мәніне дейін қайта көбейе береді. 

 Келесі жартылай кезең бойы кернеу белгісін өзгертіп отырады және 

синусойда заңы бойынша вольт-амперлік сипаттамаға сай келетін тұтану 

кернеуінің мәніне дейін көбейіп отырады. Ток мәні өскен сайын кернеу 

төмендейді, содан кейін ток  бәсеңдегенде қайтадан жоғарылайды. Доғаның 

қисық кернеуі 6.1, б суреттен көріп тұрғанымыздай қиылған синусойданың 

қалпындай. Контакттар арасындағы аралықта жүретін зарядталған 

бөлшектердің иондалу үдерісі кезеңнің болар-болмас бөлігінде жалғасады 

және ереже бойынша ол бұл уақытта бітіп қалмайды, нәтижесінде доға қайта 

туындайды. Доғаның ақырғы сөнуі токтың келесі бір нөл арқылы өтуіндегі 

қайталанған тұтану ретінде ғана орын алады. 

Доғаның нөл арқылы өтетін токтан кейінгі жаңаруы доға бағанындағы 

токтың иондалуы нөлдік мәнге түсіп кеткенінен кейін ол бірден жоғалып 

кетпейді, өйткені ол доға бағанындағы қалдық плазманың температурасына 

тәуелді деп түсіндіріледі.  Температура төмендеген сайын, түйіспелер 

арасындағы аралықтың электрлік тығыздығы жоғарылайды. Алайда, егер әлде 

бір мезетте түсірілген кернеудің лездік мәні тесерлік кернеу аралығынан көп 

болса, онда саңылау орын алады да, доға пайда болып және басқа қарама-

қарсылық ток ағатын болады. 

Доғаны өшірудің шарттары. Доғаны өшірудің шарты тек қана оның 

вольт-амперлік сипатына ғана емес, сонымен қатар құрылғының  түйіспелерін 

қосып, өшіріп отыратын электрлік тізбектің (кернеу, ток, қарсылық және 

индуктивтілік) параметрлеріне де тәуелді.  

6.2 суретте доғаның вольт-амперлік сипаттамасы (1-қисық) және 

берілген тізбекке қосылып тұрған R резисторына түсетін кернеудің.  
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          6.2 сурет – Доғаның тұрақты жану және сөну кездерiндегi 

                              вольт-амперлiк  сипаттамалар 

 

тәуелділігі (2-түзу) көрсетілген. Uu кернеуінің орнатылған режиміндегі токтың 

көзі R резисторындағы Uдг және IR доға кернеуінің түсу сомасымен тең. 

Тізбектегі токтың өзгерісінде оларға ЭҚК өзіндік индукция қосылады 

(штрихталған ординатаның артында бейнеленген). Доғаның ұзақ жануы тек А 

және В нүктелеріне сәйкес келетін режимдерде, түйіспелер  арасындағы 

аралыққа түсетін Uн – IR кернеу Uдг кернеуінің түсуіне тең болғанда ғана 

мүмкін болады.  А нүктесіне сәйкес келетін бұл режимде доғаның жануы 

тұрақсыз болады. Егер де доға жанғанда бұл нүктедегі токтың сипаттамасы 

бір себептермен көбейетін болса, онда түсетін Uu – IR кернеуінің Uдг кернеуі  

азаяды. Артық түскен кернеу мәніне жеткенше өсе беретін токтың ұлғаюына 

алып келеді. 

         Егер А нүктесіне сәйкес келетін режимде ток азайса, Uu – IR түсетін 

кернеу  Uдг-дан азаяды және доға өшпейінше ток азаюын жалғастыра беретін 

болады. B нүктесіне сай келетін режимде доға тұрақты жанады. Жоғарыдағы 

Iв тогының көбеюінде Uдг доға кернеуінің түсуі  Uu – IR түсірілген кернеуінен 

артады да, ток азая бастайды. Тізбектегі ток Iв-дан азайса, Uu – IR түсірілген 

кернеу Uдг-дан көбейеді де, ток та көбейе бастайды. 

          Доғаның барлық берілген диапазонында өшіруін қаматамасыз ету үшін 

тізбектегі I  токтың ең көбірек мәнінен нөлге дейін өзгеруі, өшкелі тұрған 

тізбек үшін  І вольт-амперлі сипаттамасы  2-түзуден жоғары орналасуы керек 

екендігі анық нәрсе (6.2, б сурет). Доғады кернеудің түсуінің шарттары оған 

түсірілетін Uu – IR кернеуінен әрқашан көп болады және тізбектегі ток азая 

беретін болады. 

Доғадағы кернеудің түсуін жоғарылататын негізгі құрал доғаның 

ұзындығының ұзаруы болып табылады. Кернеуі төмен тізбектердің 

салыстырмалы түрдегі кішігірім токтардың сөнуі араларында доға пайда 

болатын түйіспелерге сәйкес келетін ерітінділерді таңдаумен қамтамасыз 

етіледі. Бұл жағдайда доға ешбір қосымша құрылғысыз-ақ сөнеді.  
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          Мұндай электрлік аппараттарда сөндіруге қажетті күштік тізбектердің 

түйіспелері үшін доға ұзындығы өте ұзын. Сондықтан да түйіспелердің 

мұндай ерітінділерін жүзеге асыру мүмкін емес.  

 

7 дәріс.   Автоматты емес және автоматты ажыратқыштар 

 

Автоматты емес ажыратқыштар. 

Автоматты емес ажыратқыштар – жетегі механикалық,  салыстырмалы 

түрде электр тізбегін сирек өшіріп жағуға, сонымен қатар бір қуат көзінен, 

басқа қуат көзіне ауысатын тізбекке арналған коммутациялық аппарат. 

Ажыратқыштардың кейбір түрлері электрқозғалтқыштарды сирек жіберу мен 

токтатулар үшін қолданылады.  Автоматты емес ажыратқыштарға 

айырғыштар және ауыстырып-қосқыш және дестелі ажыратқыштар жатады.  

          Айырғыштар мен ауыстырып-қосқыштар. Айырғыштар ауыспалы және 

тұрақты токтың тізбегіндегі электрқондырғыны немесе оның бөлек бөліктерін 

қуат желісінен өшіруге жағдай туғызатын кіріс аппараты ретінде 

қолданылады.  

         Айырғыштар төмендегідей белгілері бойынша жіктеледі: 

- полюстер саны бойынша – бір, екі және үшполюсті; 

- артқы және алдыңғы жалғау үшін сымдар мен шиналарды 

жалғастыруда қолданылатын қысқыштардың орналасуы бойынша; 

         - жетек түрлері  бойынша – орталық және қаптал жақтағы тұтқышты 

жетекпен орталық және қаптал жақтағы иінтірегімен; 

- ажырайтын түйіспелері бойынша  – үзілісті ұшқын өшіретін 

контакттармен және оларсыз. 

Ажырамайтын түйіспелері бар айырғыштар қозғалмайтын бекітілген 

еріншелерден және бөлетін тегіс пышақтардан тұратын түйіспелі жүйеге ие. 

Соңғылары тұтқыш жетекпен бекітілген оқшаулағыш  траверсамен 

байланыстырылған. Мұндай айырғыштар тек қана ауыспалы токтың 200 В-қа 

дейін баратын бекітілген кернеуін өшіргенде электрлік доға туындамайтын 

қондарғыларда ғана қолданылады. Кернеуі 220 В болатын тұрақты токтардың 

қондарғыларында және кернеуі 380 В болатын ауыспалы токта және де одан 

да жоғарысына  токсыз тізбекті қосып, өшіру үшін ғана қолданылады. 

Токтарды өшіргендегі көрсетілген кернеудің жүктемесін айырғыштар тор 

түріндегі болат пластинкалары бар алынып-салынатын сөндіргіш 

камераларымен жабдықтайды. Ажыратқыш ұшқын өшіретін түйіспелерге ие 

айырғыштарда өшу кезінде алдымен негізгі түйіспелердегі тізбек үзіледі, ал 

содан соң  ұшқын өшіретін түйіспе  үзіледі. 

Айырғыш-ауыстырып-қосқыштар қуат көзінің бөлек бөліктерін 

біреуінен екінші біреуіне  қайта қондыру үшін, электрқозғалтқыштарды бір 

панельден басқа біреуіне (қордағы) қосылу үшін немесе қондырудың 

сұлбасын өзгерті үшін қолданылады. Екі тіреуіші бар айырғыштарға 

қарағанда, ауыстырып-қосқыштардың әрбір полюсінде байланысқан 3 тіреуіш 

бар. Айырғыштар туралы жоғарыда айтылғандардың бәрі  тең дәрежеде 
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ауыстырып-қосқыштарға қатысты. Ажыратып-қосқыштардың бірыңғай 

санында белгілеулері: ажыратып-қосқыштар, бүйір жетекті ажыратып-

қосқыштар, иінтіректі жетегі бар орталық ажыратып-қосқыш.  

         Ажыратып-қосқыштарды және айырғыштарды орнатқанда: күш түсіп 

тұрған тізбекті өшіруге арналған айырғыштар мен ажыратып-қосқыштар тек 

қана көлденең жағдайда монтаждалуы; кернеуі 360 В және одан да жоғары 

кернеулерді орнатуларда иінтірек жетекпен және қорғайтын тіреуіштермен 

ғана келетін айырғыштар мен ауыстырып-қосқыштардың қолданылуы; 

монтаж жасауда шина мен сымдарды қосу орындарында сенімді 

түйіспелермен қамтамасыз етілуі; ажыратып-қосқыштар мен айырғыштардың 

ток өткізбейтін метал бөліктері жерге тұйықталуы; түйіспелер ЦИАТИМ-201 

майының жұқа бір қабатымен жағылуы керек. 

Пакетті ажыратқыштар мен ауыстырып-қосқыштар. Пакетті 

ажыратқыштар мен ауыстырып-қосқыштар жүктеме астында электрлік 

тізбекті сирек қосу мен ауыстырып-қосу, сонымен қатар қысқа тұйықталған 

асинхронды қозғалтқыштарды қолдан қосу, өшіру және кері қимылдату үшін 

қолданылады. Пакетті ажыратқыштар негізінде сыналы түйіспелер мен 

түйіспе қысқыштарынан тұратын тығырықтарды қамтиды. Түйіспе  түйіні 

биік емес оқшауланған цилиндр ішінде, яғни әр пакетте тізбекке 

коммутациялаған түйіспе түйіндерінде орналасқан. Қозғалмайтын түйіспелер 

7 (7.1 сурет) қорытынды сымдар жалғанатын пакетте ажыратқыштар пакеттің 

сыртқы қимасының сақинасына 2 орнатылады. Орталық пакеттен төртқырлы 

оқшауланған белдік 9 өтеді, ол жылжымалы байланысқа 10 орналастырылады. 

Белдік орнату кезінде қозғалмайтын байланыстар белгілі жағдайда 

қозғалмалы байланыстармен жанасады. Пакетті ажыратқыштың  4 қақпағында 

байланыс белдігінің айналуына 9 жұмыс істейтін механизм 5 мен тұтқа осі 6 

орнатылған. 

Механизм екі шылбыры бар бұрамалы серіппеден тұрады: біреуі ось 

бойымен қатты байланысқан серіппелерден, басқасы үлгі ретінде тығырықтан 

байланысқан белдіктен тұрады.  

 

 
                                         

                              а) жалпы түрі;  б) пакет(секция). 

                                     

                                      7.1 сурет - Пакетті ажыратқыш 
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Тұтқаны айналдырғанда 5 алдымен бұрамалы серіппе созылады, содан 

соң бекітілген тығырық босайды. Серіппенің әсерінен байланыс белдігі үлкен 

жылдамдықпен тұтқаның айналуына қарамастан берілген бұрышқа айналады. 

Пакетті ажыратқыштың әсерінен доға ұшқын сөндіргіш фибралы тығырықтан 

шығатын көмір қышқыл газбен сөнеді. Пакетті ажыратқыштардың барлық 

элементтері қысылған түйреуіш тогына жиналады. Тогын пакетті 

ажыратқыштарды орнату мен монтаждауға арналған монтажды қималарды 

қамтиды. 

Әртүрлі кескінді қозғалмалы байланыс тығырығынан пакеттерді жинай 

және қозғалмайтын байланыстарды орналастыра отырып ажыратқыштың әр 

түрлі сызбаларын алуға болады. Кеңінен таралған бір, екі және үшполюсті 

пакетті ажыратқыштар және екі бағытта үшполюсті ажыратқыштар болып 

табылады. Монтаждаудан бұрын пакетті ажыратқышты мұқият тазалап алу 

керек, түйіспе сыртын жинап болған соң техникалық вазелинді жұқалап жағу 

қажет. Жалғастырушы сымдарды монтаждау барысында ажыратқыштың 

қозғалмайтын түйіспелеріне сымдар қосымша күш түсірмеуін қадағалау 

қажет.   

Автоматты ауа ажыратқыштар.  

Автоматты ауа ажыратқыштар  қайта жүктеу кезінде қорек қуат көзі 

тым түсіп кеткен кезде, қуат бағыты өзгерген уақытта, сонымен қатар 

қалыпты  ток қуатын қолдан сирек өшіріп қосу кезінде қолдануға арналған. 

Автомат түріне келесі талаптар қойылады:  

1) Автоматтың ток жүргізгіш тізбегі ұзақ уақыт бойы белгеленген токты 

жіберіп отыруы тиіс. Ұзаққа созылған токты қосу режимі автомат үшін 

қалыпты жағдай. Автоматтың ток жеткізуші жүйесі тұйықталған түйіспе және 

КЗ өшіру барысында КЗ үлкен токтарының әсеріне тап болуы мүмкін.   

2) Автомат жүздеген килоамперге жететін  шекті токты бірнеше мәрте 

ажыратуды қамтамасыз етуі қажет. Бұл токтарды ажыратқан соң автомат 

номиналды токтарды ұзақ уақыт жіберуге жарау қажет.  

3) Энергоқондырғылардың электрдинамикалық және термикалық 

беріктігін қамтамасыз ету және КЗ тогы тудырған бұзылулар мен басқа да 

салдарды азайту үшін автомат  ажыраудың аз уақытына ие болу керек. Бөліп 

тарату құрылғасының габаритті өлшемін кішірейту және қызмет көрсету 

қауіпсіздігін арттыру мақсатында пайдаланылған жылытылған және 

иондалған газдардың аймағы минималды болуы шарт. 

4) Автоматтың қорғау элементтері қажетті токтар мен өңдеу және 

іріктеу уақытын қамтамасыз етуі шарт.  

Автоматтың әсер ету көлемінің түріне қарай ток бойынша максималды, 

минималды автоматтар, қуаты бойынша минмалды автоматтар, кері ток 

автоматты, туынды ток бойынша жұмыс жасайтын максималды токтар, 

поляризацияланған  максималды токтар және поляризацияланбаған кез келген 

бағытта ток өсуіне әсер ететін автоматтар. Іріктелген әсер етуші қорғаныс 

құру үшін автоматтар ток реттегіштер мен істен шығу уақытын қамтуы қажет. 

Кейбір жағдайларда ток бойынша максималды, кернеу  бойынша минималды 
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құрамдасқан қорғаныс қажет болады. Бұл талаптарды қанағаттандыратын 

автоматтар универсалды деп аталады.  

Жалпы өндірісте және тұрмысқа қолдануға арналған автоматтар әдетте 

зауытта реттелген максималды ток қорғанысына ие. Пайдалану кезінде 

автомат сипаттамсын өзгерту мүмкіндігін азайту үшін бұл автоматтар 

пластмассалы қаппен қапталған және доғаны мүлдем шығармайды. Мұндай 

автоматтар орнатылатын деп аталады 

Кез келген автоматта келесі негізгі түйіндер бар: ток жүргізгіш тізбек, 

доға сөндіргіш жүйе, автомат жетегі, механизмі, еркін тізбектен ажырау 

механизмі мен қорғаныс элементтері - ағытқыштар. 

Автоматта токқа орналасқан 200 А аса токжүргізгіш тізбек басты 3 және 

доға сөндіргіш түйіспелерден 21 тұрады (7.2 сурет). Автомат қосылуы қолмен 

тұтқа арқылы 14 немесе электр магниті 15 арқылы қосылуы мүмкін. Буындар 

16,17 және тірек 13 еркін ажырату механизмін құрады. Автоматтың өшірілуі 

тұтқа арқылы немесе жылу және электрмагнитті 8,9.10,11 ағытқыштар 

көмегімен жүзеге асады. түйіспелердің  алшақтауының қажетті жылдамдығы 

18 серіппенің көмегімен қамтамасыздандырылады. Доға сөнуі 22 камерада 

жүзеге асады. 

Автоматтың негізгі  сипаттамалары: жеке және толық өшу уақыты, 

белгіленген ұзартылған ток, белгіленген қуат, шекті ток өшуі болып 

табылады.  

 

              
 

             7.2 сурет – Автоматты ажыратқыштың принципальды сұлбасы 

 

Автоматтың жеке өшу уақыты деп Iорн ток істен шығу белгісіне жеткен 

уақыттан оның түйіспе алшақтауы басталғанға дейін саналады. Түйіспелер 

алшақтаған соң пайда болған электрлік доға басқа жабдықтарға қауіп 
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тудырмай аз уақытта ток кернеуінің күшеюімен сөнуі қажет. Автоматтың 

жеке сөну уақыты оның тіркеуіне және түйіспе конструкциясына жылжымалы 

бөлшектеріне және басқа да факторларға байланысты. Егер t1  0,01 с болса, 

онда автомат әдеттегідей болып табылады. Бұл жағдайда тізбектердің 

алшақтаған сәтіне  ток орнатылған белгіге Iорн жетеді. Мұндай автомат токты 

шектеуді қамтамасыз етпейді және оның байланысымен орнатылған ток 

ажырайды.   

Жылдам әсер етуші автоматтарда уақыт t1 0,002-0,008 с азаяды, сол 

сәтте байланыс ажырауынан ток орнатылған белгіге жетпейді. Мұндай 

автомат әдетте токты өшіреді. Осыған орай, автоматтың жұмысы біршама 

жақсарады, аппараттың және жабдықтың термикалық және динамикалық 

қуаты азаяды. Токтың жылдамдығы өскен сайын, ток шектеу әсері азаяды, 

себебі байланыс ажырау кезінде ток жоғары мәнге ие болады. Автоматтарда 

шектеуді алу үшін тікелей токқа емес, оның өсу жылдамдығына әсер ететін 

құрылғыларды қолданады. 

 

8 дәріс.   Cақтандырғыштар.  Резисторлар,  реостаттар мен  

контроллерлер 

 

Сақтандырғыштар. 

Сақтандырғыштар – электр тізбектерін токтарын жүктемеден және 

токтардан қорғауға арналған электрлік құрылғылар.  Кезекті қорғанышты 

тізбекпен балқымалы ендірме және доға өшіретін құрылғылар 

сақтандырғыштардың негізгі элементтері болып табылады. 

Сақтандырғыштарға келесі талаптар қойылады:  

1) Сақтандырғыштың мерзімдік токқа қатысты сипаттамасы төмен 

болуы керек, бірақ қорғалатын объектінің уақыт ағымындағы токтың 

сипаттамаларына жақын болуы мүмкін.  

2) Сақтандырғыштың кемшіліктері үшін жауап беру уақыты, әсіресе 

жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау саласында, мүмкіндігінше төмен 

болуы тиіс. Сақтандырғыштар шектеулі токпен жұмыс істеуі керек.  

3) Қорғалатын тізбекте  сақтандырғыштар  қорғаудың селективтілігін   

қамтамасыз етуі тиіс. 

4) Сақтандырғыштардың сипаттамалары тұрақты болуы тиіс, сондай-ақ 

олардың параметрлерінің технологиялық шашылымы қорғау сенімділігін 

бұзбауы тиіс. 

5) Қондырулардың  қуаттылықтарының өсуіне байланысты 

сақтандырғыштар жоғары өшіретін қабілетке ие болулары тиіс.   

6) Сақтандырғыштың құрастырылымдары  балқымалы ендірменің 

жанып кетуінде оны жылдам және оңай ауыстыру мүмкіндігімен қамтамасыз 

етуі тиіс.  

Ұзаққа созылатын жүктеме кезінде балқымалы ендірменің қызуы. 

 Өзімен бірге балқымалы ендірменің токтан тәуелді екендігін көрсететін уақыт 

ағымындағы токтың сипаттамасы – сақтандырғыштың  негізгі сипаттамасы 
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болып табылады ( 8.1 суреттегi 1 қисық ).  Мүлтіксіз қорғаныс үшін 

сақтандырғыштың уақыт ағымындағы тогына қатысты сипаттамасы барлық 

нүктелерінде қорғайтын тізбек пен объектінің сипаттамасынан сәл төменірек 

жүргені жөн.  (қисық 2). Алайда, сақтандырғыштың шынайы сипаттамасы (3-

қисық) 2-қисықты қиып өтеді. Осыны түсіндіре кетсек.   Сақтандырғыш 

сипаттамалары 1-қисыққа  сәйкес келсе, онда ол ескіруден немесе қозғалтқыш 

іске қосылғанда  өртеніп отырады.  Рұқсат етілмеген жүктемелердің 

жоқтығынан тізбек сөніп отыратын болады.  Сондықтан, балқымалы 

ендірменің тогы номиналды жүктеме тогына қарағанда көбірек таңдалады. 

Осы ретте 2-ші және 3-ші қисықтар қиылысады.  

 

 

                              
 

         8.1 сурет – Сақтандырғыштын вольт-амперлiк сипаттамасы 

 

Жоғары жүктеме аудандарында (Б облысында)  сақтандырғыш нысанды  

қорғайды.  А облысында сақтандырғыш  нысанды қорғамайды.   Кішігірім 

(1,5-2,0) Iном     жүктемелерде сақтандырғыштың  қыздырынуы баяу жылжиды.  

Жылудың көп бөлігі қоршаған ортаға беріледі. Жылу берудің күрделі  

шарттары балқымалы ендірменің есебін қиындатады. Өзіне қойылған 

температураға жеткенде балқымалы ендірмені өртейтін ток шекаралық ток 

Ішек. деп аталады 

Номиналды токтың ықпалымен сақтандырғыш іске қосылып кетпес 

үшін Ішек. >  Іном  болуы қажет. Екінші жағынан, жақсы қорғаныс үшін Ішек.  мәні 

номиналдыға жақын болуы тиіс. Шекаралыққа жақын токтарда балқымалы 

ендірменің температурасы балқу температурасына жақын болуы керек.  

Токтың бойындай балқымалы ендірменің  уақытын күрт қысқартуға қол 

жеткізу екі бағытта жүреді:  

- балқымалы ендірмеге арнайы қалып береді;  

- металлургиялық эффект қолданады. 

Ендірмені қимасы ауыспалы жалпақ тілігі түрінде қылып жасайды. 

Артық жүктеме және қысқа тұйықталу болған кездеpiнде балқымалы 
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ендірменің кішірейтілген қималары үлкен кедеpгi болған себебiмен қызып 

балқып кетедi. 

Металлургиялық эффектінің мәні кейбір жеңіл балқитын металдар 

(қалайы, қорғасын) ерітілген күйлерінде кейбір еруге бейім емес металдарды 

(мыс, күміс) ерітуінде. Осылайша алынған ерітінді шығын материалдарға 

қарағанда, басқаша сипаттарға ие.  Шамадан тыс жүктемелерде ендірмелердің 

балқуын жылдамдату үшін  және ендірменің балқуы кезінде оның ортақ 

температурасының төмендеуінен сымдар кішігірім қалайы шариктермен 

толтырылады. Төменгі (232 ◦ С-да) еру температурасына ие, қалайы ендірмені 

қыздырғанда алдымен сол ериді. Қалайы мен сымның байланысының 

орнында мыстың еруі  және оның қимасының кішіреюі басталады. Бұл осы 

тармақта қарсыластықты шақырып және жоғалтуды арттырады. Үдеріс   мыс 

сым қалайы шар орналасқан нүктесінде балқып кеткенге дейін 

созылады. Нәтижесінде алынған доға сымды түгел бойымен ерітіп жібереді.  

Қалайы шариктерді қолдану мыстың еру температурасынан да төмен болатын 

ендірменің орта балқу температурасын 280 ◦ С-ға дейін түсіреді. 

         Сақтандырғыштар толтырғыштарсыз және  толтырғыштармен 

орындалады.  

         Резисторлар және реостаттар. 

         Электр құрылғының бөлігі немесе  электр тізбегінің тогын  және 

кернеуін реттеуге арналған жеке элемент резистор (қарсылық) деп аталады.  

         қарсыласуы жоғары  материалдан (магнанин, никелин, константан, 

нихром, фехраль т.б.) жасалады және іс жүзінде өзімен бірге омдық 

қарсыласуды танытады.  

Қолдануы түріне қарай іске қосушы, бақылаушы, тежеуші, арнайы 

(жүктемелі, балласты, т.б.) болып бөлінеді. 

Резисторлардың әртүрлі қалыптары мен құрылымдары бар, бірақ 

олардың барлығы жылу сипаттамалары және бекіту әдісіне  сәйкес бірнеше 

топқа бөлінуі мүмкін. Ең көп таралған түрлеріне  келесі реттегілер 

жатқызылады:  цилиндрлік жылу сыйымдылықты қаңқада сым және 

таспалы; қаңқасыз; шойын құймалы; мөрленген болатты. 

Реостаттар өзі реттейтін резисторларды танытады; олар іске қосу, 

токтату және электр қозғалтқыштардың жылдамдығын реттеу және әртүрлі  

электр құрылғыларын басқаруға арналған. 

Реостаттар    көпсатылы құрылғының қарсылықтан, кең ауқымда 

қарсылықты өзгертуге мүмкіндік беретін ауыстырып қосуынан тұрады.  

Реостаттар, олардың тағайындалуына, жылу жоюына және өткізілетін 

элементтің жасалған материалына байланысты бірнеше түрге бөлінеді.   

          Тағайындалуына байланысты әсерлетуші реостаттар, іске қосатын, іске 

қосуды реттейтін  және жүктеме реосттаттар болып бөлінеді. 

Іске қосу уақытында қозғалтқыштың тізбегіне кіретін, нәтижесінде 

қысқа мерзімді токтың өтуіне негізделген реостат іске қосушы деп аталады.  
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Іске қосу уақытында, жұмыстың барысында қозғалтқыштың тізбегіне 

кіретін, ұзақ мерзімді токтың өтуіне, не қысқа мерзімді қайталанатын жұмыс 

режиміне есептелген реостат іске қосуды реттейтін деп аталады.   

Реттеуші реостат әсерлетуі мықты тізбекте қозғалтқыштың айналу 

жиілігін және генераторлардың кернеуін реттеу үшін қолданылады. 

         Жүктеме реосттаттар электр энергиясын жою, генераторларды сынау 

немесе бірінші реттік қозғалтқыштарды сынауда генераторладың қуатын 

реттеу үшін қолданылады. 

Әсерлетуші реосттаттар айналмалы электр машинасындағы токты 

реттеу үшін қолданылады.  

Материалына байланысты реосттаттар металл, сұйық және көмір 

болады. 

Салқындату әдісі айтуынша реостаттар ауамен, маймен және сумен 

салқындататын болып ажыратылады.  Ауамен салқындату тек қана металл, 

сұйық және   көмір реосттарда пайдаланылады, ал маймен тек  металл,  сумен 

-  металда және сұйық реостаттарда ғана қолданылады.  

Реостаттар сатылы және  қарсылықтың үздіксіз  өзгеруімен  орындалуы 

мүмкін.  

Реосттаттарды қолмен немесе автоматты түрде басқаруға болады. 

Контроллерлер. 

          Контроллерлер көпсатылы, көптізбекті қолмен басқарылатын, 

қозғалтқыштың негізгі тізбегін немесе әсерлетуші тізбекті өзгертуге арналған 

құрылғы болып табылады. Сонымен қатар, сондай-ақ, бақылауыштар тізбекке 

енгізілген қарсылықты өзгерту үшін пайдаланылады. Өзінің құрылымына 

қарай бақылауыштар барабанды, жұдырықты және тегіс болып бөлінеді.  

          Барабанды контроллерлер. 

8.2 суретте барабан контроллердiң  контактiлiк элементі көрсетілген. 

 Білігінде 1 сегмент түріндегі жылжымалы контактiлiк сегмент ұстаушы 2 

бекітілген.  Бекітілген контактта  4 сегмент ұстаушы оқшаулатылған. 

Жылжымайтын контакт 5  оқшауланған 6 тақтайшада орналасқан.  Білік 1 

айналғанда 3 сегмент жылжымайтын 5 байланысқа жылжиды, содан тізбектің 

тұйықталуы жүзеге асады. Жылжымайтын түйіспенің басуы 7 серіппемен 

қамтамасыз етіледі.  

Біліктің бойында  байланыс элементтерінің  үлкен мөлшері орналасқан.  

Сегмент ұстаушы көрші байланыс элементтерін өзара әртүрлі 

комбинацияларда біріктіре алады. Әртүрлі байланыс элементтерінің нақты 

тізбекті  тұйықталуы олардың сегменттерінің түрлі ұзындықтарымен  

қамтамасыз етіледі. 
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     8.2 сурет -  Барабанды контроллердің байланыс элементі 

           

Жұдырықша контроллерлер. 

 Жұдырықша бақылауышында түйіспелердің ашылу және жабылуы 

барабандағы орнатылған жұдырықшалар арқылы іске асады. Жұдырықша 

бақылауышында тізбектей қосылған өрістердің санына, жетектің түріне, 

түйіспелердің жабылу диаграммасына байланысты бөлінеді. 

                        
                

                      8.3 сурет - Жұдырықша  контроллер 

 

Айнымалы токты жұдырықша контроллерлерде (8.3 сурет) жылжымалы 

контакт 1 контакттық рычагта орналасқан О2 центріне байланысты айналуға 

мүмкіндігі бар. Түйіспелік рычаг 2 О1 центріне байланысты айналады. 

Түйіспе  1 жылжымайтын түйіспе 3 арқылы жабылады және шығу 

түйіспесімен икемді түйіспе арқылы байланысады. 1 және 3 түйіспелердің 

жабылуы  және керекті түйіспелік басылу  түйіспелік рычаг  6-ға әсер ететін 

серіппе 5 арқылы пайда болады. Түйіспелердің  жабылуы кезінде жұдырықша 
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7 ролик 5 арқылы түйіспелік  рычагқа әсер етеді. Бұл бола тұра серіппе 5 

қысылады да түйіспе 1 және 3 ашылады. Түйіспелерді  қосу және өшіру кезі 

түйіспелік элементтерді іске келтіретін  жұдырақша шайбы 9-ға тікелей 

тәуелді. 

         Айнымалы токтың контроллерлері доғаның ықпалды жоғалуына 

байланысты доға сөндіру құрылғалары болмауы мүмкін. Оларға тек қана 

доғаға төзімді  асбесцементті қалқалар 10 қойылады. Тұрақты ток 

түйіспелерінде  контакторда қолданылатын доға сөндіру құрылғылары бар. 

          Қаралып отырған бақылауыштардың рычагына әсер еткен кезде немесе 

жұдырықша шайбыға әсер еткен кезде ол өшеді, ал керісінше, қосылуы 

серіппе 5 арқылы іске асады. Сондықтан біз түйіспелерді пісірімдеу жасалған 

кездің өзінде де бөле аламыз. Құрылымның кемшілігі  түйіспелер 

элементтердің едәуір санында қосылатын серіппелер білігінде үлкен сәтті 

тудырады. 

 Жазық контроллерлер. 

Үлкен генераторлардың қоздыру өрістерін бір қалыпты реттеу үшін 

және де үлкен қозғалтқыштардың айналу жиілігін реттеу үшін сатылардың 

үлкен саны қажет. Бұл жерде жұдырықша контроллерлердi қолдану орынсыз, 

өйткені сатылардың саны көп болғандықтан аппараттың габариттерінің күрт 

өсуіне әкеліп соқтырады. Сағатына операциялар санын реттеу және қосу 

кезінде аз-ақ (10—12). Сондықтан контроллерлердың төзімділігі тұрғысынан 

ешқандай ерекше талап койылмайды. Бұл жағдайда жазық контроллерлер 

кеңінен тараған. 

 

                                                                                             
                                       8.4 сурет - Жазық контроллер 

  

8.4 суретте қоздыруды реттеу үшін жазық бақылауыштардың жалпы 

түрі көрсетілген. Призмаға ұқсас жылжымайтын түйіспелер 1 
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бақылауыштардың негізі болып табылатын оқшауланған плитада  орналасқан 

2. Жылжымайтын түйіспелердің орналасуы сатылар санының көп болуына 

мүмкіндік береді. Бақылауыштардың осы ұзындығындағы сатылардың саны 

бірінші қатарға жылжытылған параллель қатардағы түйіспелерді қолдану 

жолымен арттырылуы мүмкін. Жарты қадамға жылжу сатылар санынын екі 

есе арттырады.   

Жылжымалы контакт мысты щеткаға түрінде жасалған. Щетка 

траверста 3 орналасады және одан оқшауланады. Басылу  цилиндрлік серіппе 

арқылы іске асады. Шығыс қысқыштан түйіспелік щеткаға 4 токтың беру ток 

алу щеткасы және ток алу тиектері 5 арқылы іске асады. Бақылауыштар  бір 

уақытта 3 тәуелсіз тізбектерде  ауыстырып қоса алады. Траверсттар көмекші 

қозғалтқыш  7  арқылы іске қосылатын екі винт 6 арқылы жылжиды. Баптау 

жұмыстары кезінде траверстардың жылжуы рычаг арқылы қолмен іске асады. 

Соңғы күйінде травсерстар қозғалтқышты сөндіретін соңғы сөндіргіштер 9-ға 

әсер етеді. 

Түйіспелерді қалаған позицияда дәл  токтатуға ие болу үшін 

түйіспелердің қозғалыс жылдамдығы аз болып алынады: (5—7)10-3 м/с, ал 

қозғалтқышта тежеу болуы тиіс. Жазық бақылауыштарда қол жетегі болуы да 

мүмкін. 

 

9 дәріс.   Контакторлар мен қосқыштар 

 

Контакторлар – бұл жұмыстың қалыпты жағдайында электрлік 

тізбектерді жиі өшіру және қосу  үшін қолданылатын қашықтықтан әрекет 

ететін аппараттар. 

Контакттық жүйенің жетегінің түріне байланысты контакторлар: 

электрмагниттік, пневматтық жәге гидравликалық болып бөлінеді. 

Электрмагниттік контакторлар кең тарған, олар автоматталған  

электржетек сұлбасының негізі коммутациялайтын аппараттар болып 

табылады. 

Электрмагнитті контакторлардың жіктелуі.  

Жалпыөндірістік  контакторлар жіктелуі: 

- бас тізбек тогының түрі және басқару тізбегі бойынша - тұрақты, 

айнымалы, тұрақты және айнымалы ток;  

- бас полюстар саны бойынша -  1-ден 5-ке дейін ;  

- бас тізбектің номиналды тогы бойынша - 1,5-нан  4800 А-ге дейін;  

- бас тізбектің номиналды кернеуі бойынша: 27-ден 2000 В-қа дейін 

тұрақты ток; 110-нан 1600 В-қа дейін айнымалы ток жиілігі 50, 60, 500, 1000, 

2400, 8000, 10 000 Гц;                                                                                                                                                     

- катушкаларды қосатын номиналды кернеу бойынша: 12-ден 440 В-қа 

дейін; 

- тұрақты ток, 12-ден 660 В-қа айнымалы ток жиілігі 50 Гц, 24-тен  660 

В-қа дейін айнымалы ток  жиілігі 60 Гц;  

- көмекші түйіспелер болуы бойынша – түйіспелі, түйіспесіз.   
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Контакторлар бас тізбек пен басқару тізбектеріне өткізгіштерді жалғау 

түрі, монтаждау тәсілі, сыртқы өткізгіштерге жалғау түрлері және де т.б. 

бойынша ерекшеленеді.  

Көрсетілген белгілер кәсіпорын-дайындаушыға тән контактордың 

типінен байқалады. 

Контактордың қалыпты жұмысы бас тізбектің қысқыштарындағы 

кернеу 1,1-ге дейін және басты тізбек 0,85-тен 1,1-ге дейінгі тиісті тізбектің 

номиналды кернеуінде;  айнымалы токтың кернеуі 0,7-ге дейін төмендеген 

кезде номинальды қосқыш катушка күйге толық тартылғанда электрмагниттік 

контактордың якорын ұстап тұруы керек; кернеу түскен кезде оны ұстап 

тұрмаған кезде  рұқсат етіледі:  

Өндіріске шығарылған электрмагниттік контакторлардың сериялары 

әртүрлі климаттық белдеулерде қолдануға; пайддалану кезінде белгіленген 

орынға қойылғаннан кейін түрлі жағдайда жұмыс істеуге; қоршаған ортаның 

механикалық әсері мен жарылғыштығына қарай есептелген. Сондай-ақ 

жанасудан және сыртқы әсерден қорғайтын арнайы қорғанышы жоқ. 

Контактор келесідей негізгі түйіндерден тұрады: басты контакттардан, 

доға сөндіретін жүйеден, электрмагниттік жүйеден, көмекші контакттардан.       

Бірполюстық контактордың құрылысы 9.1 суретте көрсетілген 

                                
   

                     9.1 сурет - Тұрақты токтың контакторы 

 

          Контактор SB1 кнопкасын басқан кезде катушкалардың қысқыштарына 

кернеу беріліп, косылады. Катушкада якорьды катушка өзегіне 10 тартатын 

магниттік ағын пайда болады. Сол кезде жылжымалы контакттың рычагы 7 

токты айнала отырып серіппені 8 қысады. Соңғысы контакттар арасындағы 

басу күшін FK қамтамасыз етеді. Қосылған кезде қысылған серіппелі якорьды 

қалыпты жағдайға келтіруге тырысатын күшті қалыптастырады. Якорьды 

тартылған күйде сақтап тұру үшін катушкадан әрдайым ток ағып тұру керек. 

Ол үшін бұғаттаулы контакт 12 SB1 батырмасын шунттайды. SB1 батырмасын 

түсірген кезде катушка тізбегіндегі ток сақталады. 
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Контакторды өшіру үшін катушка тізбегін  SB2  өшіру батырмасымен 

ажырату қажет. Серіппе әсерінен  якорь 11 бастапқы күйіне келеді. 

Түйіспелер арасында 6 магнитті үрлеу күшімен доға сөндіргіш камераға 5 

итерілетін доға пайда болады.  Өзекшедегі магниттік ағын 1 магнитті үрлеу 

катушкасы жанынан ток өткен кезде пай болады және магнитті жүйенің 

жақтары 17 арасында доға арқылы тұйықталады. Камерадағы доға 

оқшаулағыш бөгеттердің арасына тартылады 4 және салқындайды. Мыс 

жалатылған болаттан жасалған жалын өшіретін решетка доға жалынында 

болатын электрлік зарядтарды жоюға көмектеседі. Доға сөндіру процесінде 

бірден жылжымайтын 2 және жылжитын 7 түйіспелердің доға сөндіретін 

нүктесіне айналыды, сондықтан да 6 жұмыс түйіспелері балқымайды. 

Контакторлардың магнит жүйесіндегі якорь мен өзекше  арасындағы 

магниттелмеген саңылауға катушка желіден ажыраған кезде якорьде 

«жабысуды» болдырмайтын магнитті төсеніштер жасалады. 

Доға сөндіретін жүйе бас контакттардың ажыратылуы кезінде пайда 

болатын электрлік доғаны сөндіреді. Доғаны өшіру тәсілдері және доға 

сөндіретін жүйенің құрылымы бас тізбектің тогы және контактордың жұмыс 

режимі арқылы анықталады. Тұрақты ток контакторлардың доға сөндіретін 

жүйелері  айнымалы ток контакторларының доға сөндіретін жүйелерінен 

сөндіру принципі арқылы ерекшеленеді. 

Тұрақты ток контакторларының доға сөндіретін камералары электрлік 

доғаны көлденең магнит өрісінен бойлық саңылаулар арқылы сөндіру 

принципіне құрылған. Көптеген құрылымдарды басатын магнит өрісі 

тізбектей қосылған доға сөндіретін катушка арқылы коздырылады. Өткен 

ғасырдың 60-жылдары КСРО-да тұрақты магниті бар көптеген құрылғылар 

жасалынды, бірақ олар кең тарамаған. Тік немесе зигзак сияқты болып келетін 

кішкентай қуыстары бар камералар өшіретін қасиетті айтарлықтай күшейтеді 

және де доғаның және жалынның көлемін шегертеді, бірақ та камераның 

ішінде электрлік доғаның түгелдей өшуін қамтамасыз ете алмайды.  

         Айнымалы ток контакторлары ұзын торы бар доға сөндіретін 

камералармен жасалады. Доға пайда болғанда ол торға карай жылжиды, 

сосын кішкентай доғаларға бөлінеді және токтың ауысу моментінде 0-ге келіп 

өшеді. Айнымалы токтағы доғаны тұрақты токтағыға қарағанда өшіру 

оңайырақ, сондықтан тұрақты токтың контакторлардың доға сөндіретін 

жүйесі қиынырақ болады. 

          Қосқыш деп – айнымалы және тұрақты токтағы электрлік жүктеулерді 

коммутациялауға арналған құрылғыларды айтады. 

          Жалпыөндіріске арналған электрмагнитті қосқыш – қысқа тұйықталған 

ротормен  асинхронды қозғалтқышты қашықтықтан басқаруға арналған 

коммутациялық электрлік аппарат. 

Тәжірибеде қолданылатын сызбаларын ескергенде,      электрмагнитті 

қосқыштарға  жүктелген қосымша функциялар:  

          - айналу бағытын қозғалтқыштың тізбек фазасының орамдарға қосылу 

тәсілін өзгерту арқылы;   
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- орамдардың қосылу сұлбасының өзгеруі Y/D;  

          - қозғалтқышты қатты қыздырудан, шамадан тыс жүктелуден, кедергісін 

азайту және шегеруден сақтау және т.б 

         Қосқышты  автоматты түрде басқарлатын элементтің схемасы ретінде 

ескерсек, оған көптеген қосымша функциялар қосылады: 

- реверсттік сұлбаларға контакторлардың бір уақытта қосылуын 

электрлік және механикалық шектеу;  

- қосқыш арқылы жергілікті және қашықтан басқару үшін тізбек құру; 

- жұмыстың жағымсыз режимдерінен қорғау; 

- басқару күштік тізбектер мен басқару тізбектерінің жағдайы туралы 

бақылау және дабыл.  

Өндірісте шығарылатын магниттік қосқыштар әртүрлі климаттық 

белбеуде, әртүрлі жағдайда қолдануға есептелген. Автоматтық басқару 

жүйесінің элементі ретінде электрмагниттік қосқыштарға беріктік жөнінде 

жоғары талаптар қойылады. Қосқыштар бастысы желіге кедергісіз жалғанған 

қашықтықтық пускты стационарлы қондырғыларда қолдануға және жиілігі 50 

Гц айнымалы токтың кернеуі 380-нен 660В дейінгі аралықта қысқа 

тұйықталған роторлы үшфазалы асинхронды электрқозғалтқышты тоқтатуға 

және реверслеуге арналған. Егер қосқыштарда жылу релесі болса, онда олар 

электрқозғалтқыштарды шамадан тыс ұзақтықтан қорғайды. Шектеулері бар 

қосқыштар жартылай өткізгіштік техниканы қолдануда басқару жүйесінің 

жұмысына жарамды. 

Қосқыштардың жіктелеуі:   

а) жүктеуді (электрқозғалтқыштікі) қосу сұлбасы бойынша реверсивтік 

немесе реверсивтік емес;   

б) бас тізбектің номиналды кернеуі бойынша;   

в) орналасу категориясы бойынша: 

- қорғау дәрежесі IР00 (ашық): су, шаң және басқа заттардың  түсуінен 

қорғалған жылы үй-жайларда орнату, жабық шкафтарда және де басқа 

бөлмелерге орнату үшін; 

- қорғау дәрежесі IP40 (қабықта): Қосқышқа су түсу мүмкіндігі жоқ 

және көп мөлшердегі шаңнан қорғайтын жылы үй-жайларға орнату үшін; 

- қорғау дәрежесі IP54 (қабықта): күннің сәулесінен және атмосфералық 

жауын-шашыннан қорғалған сыртқы немесе ішкі бөлмелерде орнату үшін. 

Жылу релелері ортаңғы құрылғыда іске қосылмаған номиналды 

тогымен сипатталады және де әдетте іске қосылмаған тогын реттеуге 

номиналды мәннен ±15% рұқсат етіледі. 

Қосқыштың басты сипаттамаларына жататындар:        

- барынша рұқсат етілген ампердағы басты тізбектегі ток.  АС-1, АС-3 

немесе АС-4 қосқыштың жұмысының әрқайсына бас тізбектің кернеуінің мәні 

нормаланады, яғни қосқыштың жұмыстық кернеуі; 

- бас тізбектің барынша рұқсат етілген кернеуі (В); 

- катушкалардағы қорек кернеуі (В). Осы қатардан таңдалуы мүмкін 24, 

36, 42, 110, 220, 380В айнымалы ток. Қосқыштардың кейбір түрлері тұрақты 
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токты басқаратын катушкасы бар магниттік жүйесімен дайындалады және де 

түзеткіш арқылы тізбекке қосылады; 

- коммутациялық беріктілікті анықтау үшін қосқыштың жұмыс режимін, 

бас тізбектің кернеуін, бас тізбектің тогын беру керек және пускательдің 

техникалық сипаттамасында берілген тиісті номограмма бойынша қосу-өшіру 

санын анықтау керек. Бұл бола тұра қосқыш сағатына қосу-өшіру жиілігін 

есептеп отыр деп ескеру керек;  

- барынша рұқсат етілген көмекші түйіспелердегі ток. Түйіспеге 

берілген кернеу арқылы ампермен есептеледі; 

- өзіне тартатын катушка тұтынатын қуат (ваттпен көрсетіледі). 

 

10 дәріс.   Реле 

  

Реле құрылғысы – кіру сигналы белгілі бір деңгейдегі мәнге жеткенде 

болатын кіру сигналының өзгеруінен немесе түйіспелердің жабылуынан  

басты тізбекте пайда болатын ток немесе кернеу. 

Реленің жіктелуі. 

Контакттардың бастапқы күйі бойынша реле ашылатын,  түйіспелермен 

жабылатын және ауысатын болып бөлінеді. 

Реле қолданылатын техника салалары бойынша телеграфтық, 

телефондық, авиациондық және т.б. бөлінеді. Реле әрекетін тудырушы 

физикалық табиғи сыртқы құбылыстарғы сәйкес оларды электрлік (ток, 

кернеу, қуат, кедергі, жиілік), механикалық (реле алмасу, жылдамдық, 

жеделдету, қысым, дәреже және т.б.), жылулық, оптикалық, акустикалық, 

химиялық, магниттік және т.б. деп бөледі. Олардың атқаратын функциясына 

қарай реле қорғау, басқару, тексеру, сигнализация және т.б. болып бөлінеді.  

Реленің атауына көбінесе оның негізгі органдары (электрмагнитті, түйіспелі, 

түйіспесіз, биметалды және т.б.) немесе реленің толығымен құрылымы  

(герметикалық, герметикалық емес) көрсетіледі. Реле бірнеше тәуелсіз 

электрлік тізбектерді бір уақытта басқара алады. 

Орамды қоректендіретін токтың түрі бойынша реле. 

Тұрақты токты (бейтарап реле: басқарылатын сигналдың полярлығы 

ешқандай мәнге ие емес, оның тек бар болуы/жоқ болуы тіркеледі; полярлы 

реле: ауыстырған кезде қосылатын басқарушы сигналдың полярлығыны 

сезімтал; аралас реле: басқарушы сигналдың бар болуына/ жоқ болуына, 

сондай-ақ оның полярлығына  қарайды. 

Айнымалы токты. 

Түйіспелердегі рұқсат етілген жүктеу бойынша. 

Уақыт арқылы іске қосылуы бойынша реле тез әсер ететін (tор < 0,05 с), 

қалыпты (tор = 0,05—0,25 с) және уақыт ұстанымы бар деп ажыратады. 

Орындау типі бойынша: электрмеханикалық реле;  электрмагниттік 

реле;  магнитэлектрлік реле; геркондық реле;  термореле;  

электродинамикалық реле; ферродинамикалық реле;  индуктивтік реле; 
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статикалық реле; ферромагниттік реле; иондық реле; жартылай өткізгіштік 

реле болып бөлінеді.  

Тексерілетін шамасы бойынша:   

- кернеу релесі;  

- ток релесі;  

- қуат релесі;  

- пневматикалық қысым релесі;  

- оқшаулауды бақылау релесі деп ажыратылады. 

Элементтің әсер ету түрі бойынша реле тікелей әсер ететін реле және 

жанама әсер ететін реле деп бөлінеді. Тікелей әсер ететін реле  басқару 

тізбегіне әсер етсе, жанама әсер ететін реле басқа аппараттар арқылы тексеру 

тізбектеріне әсер етеді. 

Атқарушы элемент әсерінің тәсілі бойынша орындаушы элементі 

басқару тізбегіне тікелей әсер ететін тура әсерлі, орындаушы элементі басқару 

тізбегіне басқа аппарат арқылы әсер ететін жанама әсерлі реле деп бөледі. 

Қабылдаушы элементті қосу бойынша бастапқы, кейінгі және аралық реле деп 

ажыратылады. 

Бастапқы реле басқару тізбегіне тікелей қосылады. 

Кейінгі реле  токтың немесе кернеудің өлшемдік трансформаторлары 

арқылы қосылады. 

Аралық реле басқа релелердің атқарушы органдарына жұмыс істейді, 

сигналды арттыруға  және көбейтуге аранлады, яғни әсерді бірнеше тізбекке 

бөлу.  

Реле құрылғысы. 

Әдетте реле 3 негізгі функционалдық элементтен тұрады: қабылдаушы, 

аралық және атқарушы. 

Қабылдаушы элемент  бақыланатын шаманы қабылдайды және оны 

басқа физикалық шамаға түрлендіреді. 

Аралық элемент осы шаманың мәнін берілген мәнмен салыстырады 

және шегінен шыққан кезде атқарушы элементке алғашқы әсер береді. 

         Атқарушы элемент әсер етуді реледен негізгі тізбекке берілуін 

қамтамасыз етеді. Барлық элементтер анық байқалуы немесе бір-бірімен 

біріккен болуы мүмкін. 

Қабылдаушы элемент өзі әсер ететін реленің тағайындалуына және  

физикалық шамасы мен түріне қарай әсер ету принципі және құрылғы 

бойынша әртүрлі орындауларға ие болуы мүмкін. Мысалы, максималды ток 

релесінде немесе кернеу релесінде қабылдаушы элемент электрмагнит түрінде 

жасалған, қысым релесінде мембрана немесе сильфон түрінде, саты релесінде 

поплавка түрінде және т.б. жасалған. 

Атқарушы элементтің орналасуы бойынша реле түйіспелі және 

түйіспесіз деп бөлінеді. 

Түйіспелі реле басқарылатын тізбектің ашық немесе жабық күйінде 

толық тұйықталуға немесе механикалық алшақтыққа әкелетін электрлік 

түйіспелер арқылы негізгі тізбекке әсер етеді. 
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         Түйіспесіз реле басқарылатын тізбекке шығыс электрлік тізбектерінің 

параметрлерін  күрт өзгеруінен не кернеу деңгейінің өзгеруінен әсер етеді. 

       Реленің басты сипаттамалары кіру және шығу параметрлерінің шамасы 

арқылы анықталады. 

       Реленің келесідей негізгі сипаттамаларын ажыратады: 

- Хор релесінің істеу шамасы – реле қосылатын кіру параметрінің 

шамасы. Х < Хор шығу шамасы Уміп, Х > Хср болған жағдайда У жылдам Умин 

нан Умакс шамасына дейін өзгереді және реле қосылады. Реттелген реленің 

істеу шамасы уставка деп аталады; 

- Рор релесінің істеу қуаты –  тыныштық күйінен жұмыс істеу күйіне 

өткізу үшін керек ең минималды қуат. 

Басқарылатын Рбас қуаты – ауысу процесі кезінде реленің 

коммутациялаушы органдарын басқаратын қуат. Қуаты бойынша релелерді: 

кіші қуатты (25 Вт дейін), орта қуатты тізбек релесі (100 Вт дейін) және 

жоғары қуатты тізбек релесі (100 Вт жоғары). Бұлар күштік релеге жатады 

және контактор деп аталады. 

- іске қосылу уақыты tіс – басқарылатын тізбекке әсер етпей тұрғанда 

кіру релесіне Хор сиигналын бергендегі уақыт аралығы.  Іске қосылу уақыты 

бойынша қалыпты, тез әрекет ететін, баяу әрекет ететін реле және уақыт 

релесі болып бөлінеді. Әдетте қалыпты релелерде сtр = 50…150 мс, ал тез 

әрекет ететін релелерде tор 1 с; 

         - номиналды мәліметтер – ток, кернеу, уақыт және релеге есептелген 

тағы басқа шамалар; 

- реленің тағайын шамасы – іске қосылу шамалары реттелген реле. 

Релеге қойылатын талаптар: 

1) Сенімділік – белгілі бір уақытқа дейін көрсеткіштерін сақтап 

отыратын заттың қасиеті. 

2) Селективтілігі – тек іске жарамсыз учаскесін өшіретін реленің 

қасиеті. 

3) Сезімталдығы – реле жұмыс істейтін кіріс параметрлерінің 

минимальды мәнін сипаттайды.  

4) Тез әрекет етуі – басқарылатын функциялардың уақытта орындалуын 

қамтамасыз ететін реленің қасиеті. 

          5) Дәлдігі – берілген шектеулер арқылы параметрлердің өзгеруін 

функциялап отыратын реленің қасиеті. 

6) Эксплуатация кезіндегі қауіпсіздік. 

7) Салмақтың аздығы және габариттері. 

Электрмагниттік релелер. 

Электромагниттік реле дегеніміз – белгілі бір кіру шамасына жеткен 

кезде шығу шамасының өзгеруін қамтамасыз ететін, басқарушы тізбекте және 

сигнализацияда қолданылатын құрылғы. 

Жұмыс істеу принципіне және мақсатына байланысты реленің көптеген 

түрлері бар. Олар: механикалық, гидравликалық, пневматикалық, жылу, 

акустикалық, оптикалық, электрлік және т.б. 
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 Мақсатына қарай олар автоматика релесі, қорғау релесі, атқаратын реле, 

аралық реле, байланыс релесі деп бөлінеді. 
  

                                           

               

              10.1 сурет - Электрмагниттік реленің сұлбасы 

           

Мысал ретінде айналмалы якорі бар электрмагниттік релені 

қарастырайық (10.1 сурет). Бұл реле екі бөліктен тұрады: атқаратын және 

электрлік сигналды қабылдайтын. Қабылдайтын бөлігі болаттан жасалған 

өзекшеге, якорьге 2 және серіппе  3 кигізілген катушка ретінде жүретін 

электрмагниттан 1 тұрады. Атқаратын бөлігі жылжымайтын түйіспелерден, 

жылжымалы түйіспе пластинадан 5 және 6 түйіспелерден тұрады. Реленің 

атқаратын және қабылдайтын бөліктері бір-бірімен электрлік байланысы жоқ 

және де олар әртүрлі электрлік тізбекке қосылады. 

Реле әлсіз сигнал арқылы іске қосылады және де өзі күшті атқаратын 

аппаратураны іске қоса алады (контактор, майлы ажыратқыш, пускатель және 

т.б.). 

Жұмыс істеу принципі. Электрмагнитті катушкада ток болмаған кезде 

серіппенің әсерінен якорь үстінгі жағдайда ұсталып тұрады. Сол жағдайда 

реленің түйіспелері үзілген. Электрмагнитті катушкада ток пайда болған кезде 

якорь өзекшеге қарай тартылады және жылжымалы түйіспе жылжымайтын 

түйіспемен жабылады. Атқаратын тізбектің жабылуы пайда болады, яғни 

атқаратын құрылғының қосылуы пайда болады. 

Жылулық реле. 

 Магнитті пускательдегі жылулық релені электрқозғалтқышты жүктеуден 

қорғау үшін орнатады. Жылулық реле төрт негізгі элементтен тұрады: тізбекті 

жүктеуден қорғау үшін қосылатын қыздырғыштан 1; әртүрлі сызықтық 

кеңейту коэффицентті бар екі пресстелген металдық пластинкадан тұратын 

биметаллдық пластинка 2; 3-7 рычагтар мен серіппелерден тұратын жүйеден; 

8 және 9 түйіспелерден (10.2 сурет). 
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1 – қыздырғыш; 2 – биметалдық пластинка; 3 – реттейтін винт; 4 – ілгешек;  

5 – рычаг; 6 – серіппе; 7 – қайтару батырмасы; 8 – жылжымалы түйіспе;  

9 – жылжымайтын түйіспе; 10 – қыздырғыштың шығуы. 

 

                    10.2 сурет - Жылулық реле сұлбасы 

  

Қыздырғыштық элемент 1 электрқозғалтқыштың номиналды тогынан 

асатын ток өткен кезде биметалдық пластинка 2- бекітілмеген жағы кіші 

сызықтық кеңею коэффицентімен металл бет жағына майысатындай жылу 

мөлшері бөлінеді. Бұл моментте серіппенің 6 әсерінен рычагтың 5 үстінгі 

жағы көтеріледі де, түйіспе 8 бен 9-ды ашылады және магниттік пускательдің 

басқарылатын тізбегін үзеді. Батырма 7 реленің іске асқан соң рычакты 

қалыпты қолмен келтіру үшін қызмет етеді. 

Уақыт релесі 

Уақыт релесі – уақытты ұстап тұрудың тәуелсіздігін құруға және  сұлба 

элементтерінің жұмысының  белігілі бір тізбектілігін  сұлбасын қамтамасыз 

етуге арналған  реле. Уақыт релесі басқару сигналы түскенен кейін  

белгіленген  уақыт аралығында автоматты түрде белгілі бір әрекетті орындауда 

емес, белгіленген уақыт аралығында орындау үшін қолданылады. 

Электромагниттік баяулатқышты реленің жұмыс істеу принципі. 

Электрмагниттік баяулатқышы бар уақыт релесі тұрақты ток болған 

кезде ғана қолданылады. Осы сериядағы реленің негізгі  орамнан басқа 

орамдары мысты гильзадан тұратын көмекші қысқа тұйықталған орамдары 

бар.  Магниттік ағын өсу барысында ол көмекші орамда негізгі магниттік 

ағынға кедергі келтіретін ток туғызады. Соңында нәтижелейтін магниттік 

ағын баяулап көбейеді, қосылу кезінде уақыт тоқтап тұруын қамтамасыз 

ететін якорьдың «трогания» уақыты азаяды. Катушкадағы токтың өшуі кезінде 

қысқа тұйықталған орамның индуктивтілігі арқасында реледегі магниттік 

ағын якорьды тоқтата тұрып, белгілі бір уақытқа сақталады. Бұл уақыт 

релесінің түрі іске асу уақыты 0,07 с-тан 0,11 с-қа дейін, өшу кезінде 0,5 с-тан 

1,4-с-қа дейін уақыт ұстанымын қамтамасыз етеді. 

Пневматикалық баяулатқышты реленің жұмыс істеу принципі

 Уақытты ұстап тұруды  реттеу – реттеуші бұранда көмегімен ауа жинау 



44 
 

үшін саңылау қималарын өзгерту арқылы   жүзеге асырылады. Пневматтық 

баяулатқышы бар уақыт релесінде арнайы баяулатқыш құрылғы бар – 

пневматтық демпфер, катаракт. Уақыт релесінің бұл түрі уақытты ұстап 

тұруды  0,4 бастап 180 с дәлдікпен іске қосылуды қамтамасыз етеді.  

Сағаттық немесе анкерлік механизмді реленің жұмыс істеу принципі. 

Анкерлік немесе сағаттық механизмі электрмагнит әсері арқылы іске 

қосылатын серіппе арқылы жұмыс істейді және реле түйіспелері анкерлік 

механизмі шәкілде көрсетілген уақытты санауды  бастаған кезде ғана істейді. 

Уақыт релесінің бұл түрі қуаты жоғары (жүзден мыңдаған амперге дейін)  0,4-

10 кВ кернеулі автоматты ажыратқыштарда қолданылады. Мұндай реленің 

құрылымдық бөлігі – баяулатқыш механизмнен және серіппеге берілітен 

токтың орамнан тұрады. Механизмнің жүру жылдамдығы серппенің 

тартылуына байланысты, яғни орам тогына, жүріс аяқталған соң механизм 

автоматты өшіруді болдырады, осылайша жүктеменің жылулық қорғаныс 

қызметін өзі атқарады. бұл жағдайда қоршаған ортаның ауа қысымын 

өзгертудің қажеті болмайды. Уақыт релесінің бұл түрі уақытты ұстап тұруды  

0,1 бастап 20 с дәлдікпен іске қосылуды қамтамасыз етеді. 

Моторлы уақыт релесі. 

Моторлы уақыт релесі 10 с-тан бірнеше сағатқа дейін уақытты санауға 

арналған. Ол синхрондық қозғалтқыштан, редукторлы қозғалтқышты ілу және 

ажыратуға арналған  электрмагниттен, түйіспелерден тұрады. 

 Электронды уақыт релесі. 

Арзан микроконтролерлер шықпай тұрып электрондық уақыт релесінің 

жұмысы контурдағы RC немесе RL процестерінің ауысуына негізделген 

болатын. Заманауи  уақыт релелері бағдарламаға сәйкес керекті уақытты ұстап 

тұруды қамтамасыз етеді. Мұнда микроконтроллердің «қорғанышы» бар. 

пысықтайды. Алайда микроконтроллердің өзі де орнатылған  кварцті 

резонатор не RC-генераторы көмегімен тактіленуі мүмкін.  
 

 11 дәріс.    Жоғары вольтты ажыратқыштар 
 

Жоғары вольтты ажыратқыштар номиналды жұмыс режимінде  жоғары 

кернеулі тізбектерді ажыратып қосуға немесе осы тізбектердің апаттық 

жағдайда автоматты түрде өшірілуін қамтамасыз етуге арналған. Қысқа 

тұйықталу кезінде тізбектерді автоматты және жылдам ажырату қысқа 

тұйықталудың үлкен токтарының әсерінен  қымбат электр құрылғылардың 

зақымдалуын және бұзылуын болдырмайтын ажыратқыштың  негізгі және өте 

жауапты операциясы болып табылады.  

Ажыратқыштар келесі параметрлермен сипатталады: 

- номиналды кернеу Uном (ажыратқыш жұмыс істейтін желі кернеу); 

- номиналды ток Iном (өзі ұзақ уақыт жұмыс істейтін алатын ток, 

қосылып тұрғанажыратқыш); 

- өшу номиналды тогы  Iо.ном — ажыратқышы кернеу кезінде өшіруге 

қабілетті қысқа тұйықталудың ең жоғарғы тогы (қолданыстағы мәні), берілген 
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жағдайда қалпына келетін кернеу мен көрсетілген циклдегі операциялар 

барынша жоғары жұмыс істеуші кернеуге тең.  

- өшіру тогындағы апериодикалық токтың рұқсат еткен шамасында 

болуы; 

- Іт термиялық тұрақты және шекті токтармен сипатталатын  КЗ өтпе 

тогы жанындағы беріктілік; 

- номиналды қосу тогы – КЗ ток. Сәйкес жетегі бар ажыратқыш Uном 

және ұсынылған цикл жанындағы және басқа да түйіспелерге кедергі 

келтірмей ажыратады; 

- жеке өшіру уақыты – өшіру командасын беру моментінен доға 

сөндіргіш түйіспелердің арасына дейінгі уақыт аралығы; 

- өшу номиналды тогының қалпына келу кернеуінің параметрлері – 

қалпына келетін кернеудің жылдамдығы, нормаланған қисық, амплитуданың 

көбею және қалпына келу кернеуінің коэффиценті. 

Ажыратқыштың құрылымын көрсететін басты факторы доғаны сөндіру 

тәсілі болып табылады. Бұдан ажыратқыштар бірнеше негізгі топтарға 

бөлінеді: 

- майлы ажыратқыштар – доғаның сөнуі майда болады. Бұл топқа тек 

қана доғаны сөндіруге арналған кіші көлемді майы бар ажыратқыштар, ток 

жүретін бөліктен оқшауланған  көп көлемде майы бар бактық ажыратқыштар 

жатады; 

- ауалық ажыратқыштар – арнайы көзден алынатын қысылған ауа ағыны 

арқылы доға сөнуі жүреді; 

 - автогаздық ажыратқыштар – электрлік доғаның жоғары 

температурасының әсерінде болатын камераның қабырғаларынан шығатын 

газдар арқылы доға өшуі жүреді; 

- элегазды ажыратқыштар – доғаның сөнуі элегаздық (шестифтористая 

сера SF6) ортада  болады; 

- электрмагниттік ажыратқыштар – доғаның сөнуі әртүрлі 

құрылымдардағы камераларда магниттік соғу арқылы іске асады; 

 - вакуумдық ажыратқыштар – доғаның сөнуі вакуумда болады. 

Жоғарыда аталған әр топтың ажыратқыштарына олардың қолданыс 

аясын анықтайтын кемшіліктері мен артықшылықтар тән. 

 Майлы ажыратқыштар. 

Майлы ажыратқыштарды бактық және аз майлық деп бөледі. Бұл 

ажыратқыштарда доға аралығының деионизация тәсілдері бірдей. Олардың 

айырмашылықтары жерлендірілген негізі және майдың мөлшерін түйіспелік 

жүйе арқылы оқшаулауда. 

Қазіргі уақытта дейін эксплуатацияда бактық ажыратқыштардың 

мынандай түрлері: ВМ-35, С-35, сондай-ақ У сериясындағы 35-тен 220 В-қа 

дейін  ажыратқыштар болған. Бактық ажыратқыштар сыртқы орнатуға 

арналған, бірақ қазіргі уақытта өндірісте жоқ. 

 Бактық ажыратқыштардың басты кемшіліктері: Жарылу және өрт қаупі; 

бактағы май мөлшері мен жағдайын периодикалық тексеру қажеттігі; үлкен 
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көлемі, майды ауыстыруға кететін уақыт, майдың көп мөлшердегі қорының 

қажеттілгі; ғимарат ішінде орнатуға келмейтіндігі.  

Аз майлы ажыратқыштар. 

Аз майлы ажыратқыштар бүкіл кернеуде ашық және жабық тарату 

құрылғыларында кеңінен қолданылады. Бұл ажыратқыштардағы май доғаға 

төзімді орта және ажыратылған түйіспелерде кей кезде оқшаулауға қатысуға 

қызмет етеді. 

Ток жүретін бөліктерді бір-бірінен және жерлендірілген құрылымдардан 

оқшалау фарформен немесе әртүрлі қатты оқшаулағыш материалдармен 

жүзеге асырылады. Ішке орнатуға арналған ажыратқыштардың түйіспелері 

болатты бакта орналасқан, осы жерден горшоктық «құмыралық» деген ат 

қалыптасқан. 

35 кВ-тағы немесе одан көп кернеулі аз майлық ажыратқыштарда 

фарфорлы корпус бар. Кең қолданысты 6-10 кВ аспалы түрі (ВМГ-10, ВМП-

10) алды. Бұл ажыратқыштарда корпус бүкіл үш полюске фарфорлық 

оқшаулағыштарда жалпы рамаға ілінеді. Әр полюста доға сөндіретін камерада 

бір түйіспенің ажырауы көзделген. 

Көп мөлшердегі номиналды токта түйіспенің бір жұбымен жұмыс істеу 

қиын болады, сондықтан жұмыстық түйіспелерді ажыратқыштың сыртынан, 

ал доға сөндіргіштерді  металдық бачоктың ішіне қою ұсынылған. Көп 

мөлшердегі өшетін токтың әр полюсінде екі доға сөндіретін ажырау болады. 

Осындай схемамен кернеуі 20 кВ дейін МГГ және МГ ажыратқыштары 

жасалады. Массивті сыртқы жұмыстық түйіспелер 4 ажыратқышта көп 

мөлшердегі номиналды токты өлшеуге мүмкіндік береді (11.1 сурет). 35 кВ 

және одан көп кернеуде корпус фарфордан жасалады, ВМК сериясы – аз 

майлық колонкалық ажыратқыш. 35, 110 кВ кернеудегі ажыратқыштарда 

полюске бір ажырау және көп мөлшердегі кернеуге екі немесе одан көп 

ажырау көзделген. 
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               1 – жылжымалы түйіспе; 2 – доға сөндіргіш камера; 

   3 – жылжымайтын түйіспе;    4 – жұмыстық түйіспелер. 

 

               11.1 сурет - Аз майлы ажыратқыштардың құрылымдық сұлбалары 

 

         Аз майлы ажыратқыштардың кемшіліктері: бактық ажыратқыштарға 

қарағанда азырақ мөлшерде жарылу және өрт қауіпсіздігі; жылдам істейтін 

АВП-ны жүзеге асырудың мүмкіндігінің жоқтығы; периодикалық бақылаудың 

қажеттілігі; ішінде тұратын ток  трансформаторлардың орнатудағы 

қиыншылығы; аз мөлшердегі өшіру қасиеті. 

Аз майлы ажыратқыштардың қолдану саласы – 6, 10, 20, 35 және 110 кВ 

электрстанса және қосалқы стансаның жабық қондырғылары, 6, 10 және 35 кВ 

комплектілі қондырғылары және 35, 110 кВ ашық қондырғылар. 

Ауалы ажыратқыштар. 

Ауалы ажыратқыштарда доғаның өшуі 2-4 МПа қысымда қысылған ауа 

арқылы жасалады, ал ток жүретін бөліктердің оқшаулануы және доға 

сөндіретін қондырғылар  фарфор немесе басқа да қатты оқшаулағыш 

материалдар арқылы іске асады. Ауалы ажыратқыштардың құрылымдық 

схемасы номиналды кернеуге тәуелді, түйіспелердің арасында оқшаулағыш 

аралықты құру өшірілген күйде іске асады. 

          Көп мөлшердегі номиналды ток ажыратқыштарында аз майлы 

ажыратқыштар МГ және МГГ сияқты басты және доға сөндіретін контур бар. 

Ажыратылған күйдегі токтың негізгі бөлігінің ашық тұрған негізі түйіспе 4 

арқылы өтеді. Ажыратқышты өшірген кезде негізгі түйіспелер  бірінші 

ажыратылады, кейін бүкіл ток камера 2-де орналасқан доға сөндіретін 

түйіспелер арқылы өтеді. Осы түйіспелердің ажыратылу моментінде камераға 

резервуардан 1 қысылған ауа беріліп, доғаны сөндіретін күшті үрлеу пайда 
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болады. Үрлеу бойлық немесе көлденең болуы мүмкін. 

  

                 
1 – қысылған ауа резервуары; 2 – доға сөндіретін камера; 3 – 

шунттайтын резистор; 4 – негізгі түйіспелер; 5 – бөлгіш; 6 – кернеу бөлгішi. 

 

11.2 сурет - Ауалы ажыратқыштардың құрылымдық сұлбалары 

 

Ажыратылған күйдегі түйіспелер арасындағы қажетті оқшаулағыш 

аралық түйіспелерді қажетті қашықтыққа дейін  жеткізу тәсілі арқылы доға 

сөндіретін камерада жасалады. Ашық бөлгіші бар құрылымдық сұлба арқылы 

жасалған ажыратқыштар 15 және 20 кВ кернеуді және 20000 А дейінгі токты 

ішке орнатуға жасалады. Ажыратқыштардың бұл түрінде бөлгіш 5 өшкен соң 

қысылған ауаның камераға берілуі тоқталады және доға сөндіретін түйіспелер 

тұйықталады (11.2 сурет). 

Ауалы ажыратқыштарда 35 кВ кернеуді ашық орнату үшін фазаға бір 

ажырау болса жеткілікті. 

110 кВ және одан көп мөлшердегі кернеуі бар ажыратқыштарда доға 

өшкен соң бөлгіштің 5 түйіспелері ажыратылады және бөлгіштің камерасы 

өшкен күйі бойы қысылған ауамен толып тұра береді. Бұл бола тұра доға 

сөндіретін камерада қысылған ауа берілмейді және ондағы түйіспелер 

тұйықталады. 

 Құрылымдық сұлба бойынша кернеуі 500 кВ-қа дейін ВВ сериялы 

ажыратқыштар жасалынды. Номиналды кернеу мен өшу қуаты көп болған 

сайын бөлгіш пен доға сөндіретін камерда ажырау көп болады. 

         Суреттегі құрылымдық сұлба бойынша ВВБ сериялы ауаға толы 

ажыратқыштар жасалынады. ВВБ модулінің кернеуі  сөну камерасындағы 

2МПА қысылған ауаның қысымында 110 кВ тең. ВВБК модулінің номиналды 

кернеуі 220 кВ көрсетеді, ал сөну камерасындағы ауаның қысымы 4 МПа. 
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ВНВ сериялы ажыратқыштарда аналогтық құрылымдық сұлбасы ұқсас келеді: 

220 кВ кернеуде 4 МПа қысым. 

 ВВБ сериялы ажыратқыштарда доға сөндіретін камералардың саны 

кернеуге тәуелді болып келеді (110 кВ – бір; 220 кВ – екі; 330 кВ – төрт; 500 

кВ – алты; 750 кВ – сегіз), ал үлкен модульді ажыратқыштарда модульдар 

саны екі есе аз болып келеді. 

Элегаздық ажыратқыштар.  

          Элегаз (SF6 – шестифтористая сера) ауаның тығыздығанан 5 есе көп 

болып келетін инертті газ. Элегаздың электрлік беріктілігі ауаға қарағанда 2-3 

есе көп; 0,2 МПа қысымда элегаздың беріктігі майдың беріктігімен бірдей. 

Атмосфералық қысымдағы элегазда доға сол күйде ауада өшетін токтан 100 

есе асатын  токпен сөнуі мүмкін. Элегаздың доға сөнуінің ерекше қасиеті - 

оның молекулалары доғалық столбтың электрондарын ұстайды және соған 

байланысты жылжымайтын теріс иондарды пайда болдырады деп 

түсіндіріледі. 

          Электрондардың жоғалуы доғаны берік емес қылып жасайды, 

сондықтан ол оңай өшеді. Элегаз ағынында, яғни газдық үрлеуде доғалық 

бағаннан электрондардың жұтылуы интенсивтік түрде болады. 

          Элегаздық ажыратқыштарда автопневматикалық доға сөндіретін 

құрылғылар қолданады. Ол өшу процесі кезіндегі газ поршеньдік құрылғымен 

қысылып, доға аумағына жылжитын құрылғы. Элегаздық ажыратқыш  газды 

сыртқа шығармайтын жабық жүйе ретінде қарастырылады. 

 Вакуумдық ажыратқыштар.  

Вакуумның электрлік беріктігі басқа ажыратқышта қолданылатын 

орталарға қарағанда үлкен. Бұл аз мөлшерлі қысымда электрондардың, 

иондардың және молекулалардың орташа жорық ұзындығының көбеюімен 

түсіндіріледі. Электрлік беріктіліктің қалпына келу процесі және токтың 

өшкен кездегі түйіпелердің арасы вакуумда газдарға қарағанда тезірек ағады. 

 Вакуумдық камераның қабығын жасау арнайы вакуумды берік, 

араласқан газдардан таза металдар – мыс және арнайы қоспалар және де 

арнайы керамика қолданылатынын ескеру қажет. Вакуумдық камера 

түйіспелері үлкен өшіргіштік қасиет, беріктік және түйіспелердің үстінде 

пісірімдеу нүктелерінің пайда болуын қамтамасыз ететін металкерамикалық 

заттан (ереже сияқты медь-храмнан жасалады 50 %-50 % немесе 70 %-30 %) 

жасалады. 

          Цилиндрлік керамикалық оқшаулағыштар ажыратылған түйіспелері бар 

вакуумдық аралықпен бірге ажыратқыштың өшкен күйіндегі камера 

тесіктерінің оқшаулануын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта вакуумдық ажыратқыштар  электрлік тізбекті 6-36 кВ 

арасындағы кернеуде басым аппараттар болды. Осылай, вакуумдық 

ажыратқыштардың бір бөлігі Еуропа мен АҚШ-та 70% дейін, ал Жапонияда –

100%-ға дейін шығады. Ресейде соңғы жылдары аппараттарды шығаруда 

күнделікті өсу байқалады. 1997 жылы бұл көрсеткіш 50%-дан асты. ВВ-ның 

басты басымдылықтары: оларға деген нарықтағы сұраныстың көбеюі, үлкен 
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сенімділігі және қызмет көрсетуіне аз мөлшерде қаражат кетуі. 

 

 12  дәріс.    Айырғыштар. Қысқа тұйықтағыштар мен бөлгіштер 

  

Айырғыштар түйіспелерінде ұзын ашық электрлік доға пайда 

болмайтын электрлік тізбектерді өшіріп, қосу үшін қолданылатын 

коммутациялық аппарат. Бөлгіштің өшіп тұрған күйінде түйіспелерінде 

көрінетін ажырау пайда болады. 

Айырғыштардың, қысқа тұйықтағыштар мен  бөлгіштердiң 

ажыратқышқа қарағанда  ерекше қасиеті – доға сөндіретін құрылғыларының 

болмауы. 

Айырғыштардың басты тағайындалуы электрлік тізбектің өшкен 

бөліктерін құрылғының қауіпсіз ремонты мақсатында оқшаулауы. 

Айырғыштар ток пен кернеудің бүкіл шкаласына ішкі және сыртқы орнату 

үшін жасалады. Олар жалпы рамада үш полюсті болып жасалынса (әдетте 35 

кВ дейінгі кернеуде), үлкенірек кернеулерде бір полюсті болып жасалынады. 

35 кВ-тан көп кернеуде фаза арасындағы кажетті қашықтық үлкен болады 

және жалпы рама ауыр болып келеді. 

Айырғыштың түйіспелері оның негізгі элементі болып табылады. Олар 

номиналды режим кезінде, қысқа тұйықталудың өтпелі тогы кезінде сенімді 

жұмыс істеу керек. Айырғыштарда жоғары түйіспелік басылулар 

қолданылады. 

 Айырғыштарда жетек болуы мүмкін: қолмен – оперативтік штангалы, 

иiнтiректi немесе штурвалдық және қозғалтқыштық-электрлік, 

пневматикалық.  

Токтағы ажырау сияқты үлкен авариялар мен кездейсоқ жағдайға әкеліп 

соғатын қате қимылдарға  ұшырамас үшін айырғыштар ажыратқыш арқылы 

блокқа түседі. Айырғыштардағы блокировка тек ажыратқыш өшіп тұрғанда 

ғана операция жасатады. Атқарылуына байланысты блокировка механикалық, 

механикалық-құлыптық, электрмагнитті-құлыптық болады. 

Айырғыштардың жеке түрлері арасындағы құрылымдық 

айырмашылығы жылжымалы түйіспенің қозғалыс сипатына байланысты 

болады. Бұл қасиет бойынша айырғыштар: 

- пышығының жазықта айналуымен және  көлденең-айнымалы (шаппа) 

және тік-айнымалы, берілген полюсті қолдайтын осьтермен параллелді 

немесе перпендикулярлы;  

- тұйықталған аралықтағы түзу сызықты  қозғалыспен тек қана пышақ 

не оқшаулағышпен бірлескен пышақпен (бұрылыс пен бүктелетін);  

- бүктелетін пышақпен, күрделі қозғалыспен  (бұрылыс пен бүктелетін) 

және басқалар. 

Айырғыштарға қойылатын негізгі талаптар: 

          1) Түйіспелік  жүйе номиналды токты ұзақ уақыт бойы жіберу керек 

және қажетті динамикалық, жылулық беріктігі болу керек. 
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2) Айырғыш және оның жетегiнің механизмі қысқа тұйықталу тогы 

өткен кезде қосылу күйді сенімді ұстап тұруы керек. Өшірулі күйде 

жылжыйтын түйіспе сенімді белгіленуі керек. 

3) Ажыратылған түйіспелер аралығы жоғары электрлік берік болу керек. 

4) Айырғыштың жетегi ажыратқышты блокқа түсіру керек. 

Ішке орнатуға арналған айырғыштар.            

Зауыттар ішке орнатуға бір полюсті және үш полюсті вертикалды 

айырғыштарды шығарады. Оның кернеуі 20 кВ тан көп болмайды. Әдетінше 

оларды вертикалды күйде орналастырады. 

РВ сериясындағы үш полюсті айырғыштар кернеу 6-дан 35 кВ-қа дейін 

және номиналды ток 600 А-ға дейін жасалады (12.1 сурет). 

 

        

                         12.1 сурет -  РВ типті айырғыш 

            

Сыртқа орнатуға арналған айырғыштар.  

Сыртқа орнатуға арналған бөлгіштерде жағымсыз атмосфералық 

жағдайда жұмыс істеуге есептелген оқшауламасы бар болуы және де жоғары 

механикалық беріктілікке ие болу керек. 

12.2 суретте айырғыштың негізгі бөліктері көрсетілген. Айырғыштың 

негізі 2 профильді болаттан жасалған пісірілген рамадан 221, айналмалы 

негізден 70, көлденең тартымнан 68 тұрады. Айналмалы негіз деп – 

эксплуатация немесе күтуді қажет етпейтін жабық құрылым. 
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                    12.2 сурет - Айырғыштың негізгі құрылымы 

 

Реттеуге арналған шпилькаларға бекітіледі. Оқшаулағыш 201 

айналмалы бастиектер орналасқан 284. Бұл да күтімді қажет етпейтін, 360 

градусқа айналатын жабық құрылым. Ток сымдары 5-6 – пісірімделген 

алюминийлі құрылым. Түйіспелік саусақтар 66 күміспен қапталған мыс-хром-

цирконий псевдоплавынан жасалады. Түйіспе 67 күміспен қапталған мыстан 

жасалады. 

Бөлгіштер мен қысқа тұйықтағыштар. 

Үлкен кернеуі бар жақтарда ажыратқыштардың орнына үлкен 

сенімділікті сақтай отырып, қосалқы стансалардың құрылғыларын 

арзандататын және қарапайымдандыратын  қысқа тұйықтағыштар мен 

бөлгіштер қолданылады. 

Қысқа тұйықтағыш – бұл релелік қорғау сигналы арқылы тізбекте 

жасанды қысқа тұйықталуды пайда болғызатын жылдам әсер ететін түйіспелік 

аппарат. 

Бөлгіш  жетегiне команда берген кезде токсызданған тізбекті тез 

өшіретін айырғыш. Егер де қарапайым бөлгіште өшу жылдамдығы аз болса, 

ал бөлгіште өшу процесі 0,5-1 с қана болады. 

Қысқа тұйықтағыштар мен бөлгіштер қолдануға мысал ретінде 12.3 

суретте екі трансформаторлық группалардың Т1 және Т2 бір желіден 

қоректенетін сұлбасы көрсетілген. Сұлбаға қысқа тұйықтағыштар QK1 және 

QK2-ден  басқа қалыпты жұмыс істеу режимінде тұйықталып тұратын 

бөлгіштер Q1 және Q2 қосылған. Трансформатор Т1-дің оқшаулануының 

нашарлауы кезінде оның ішінде майдың ыдырауы мен газдың бөлінуіне 

әкелетін элетрлік зарядтар пайда болады. Газдық көпіршіктер жоғарыға 

көтеріле келе газдық реленің іске қосылуына әкеледі. Бұл реленің сигналы 
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бойынша тізбекте қысқа тұйықтағыш іске қосылады да, қысқа тұйықталу 

пайда болады. Қысқа тұйықталудың тогының әсерінен қорғау ажыратқышы  

QF1 іске қосылады да, Т1 және Т2 группалары токсызданады. 

  

                            
.  

     12.3 сурет - Бөлгіштер мен қысқа тұйықтағыштардың  

                            коммутация сұлбасы 

 

Релейлік қорғау көмегімен трансформатор Т1 мен ажыратқыш QF2 

өшеді, сосын кішкене уақыттан соң бөлгіш Q1 өшеді. Кейін қолдан жасалған 

қысқа тұйықталу өшірулі болғанда қайтадан Q1 бөлгіш қосылады, яғни АВП 

іске қосылады. Егер аварияға дейін QF4 ажыратқышы өшірулі болса, QF1 

ажыратқышы қосылған соң ол қосулы болуы мүмкін, яғни АВР іске қосылады 

(автоматический ввод резерва). Сонымен бірге бірінші трансформаторлық 

топтағы 10 кВ шинадағы қоректену көзі қалпына келеді. 

Бұл сұлба тізбектегі номиналды кернеу көп болғанда тиімдірек болады. 

Көрсетілген эффект 35-220 кВ ажыратқыштардың, аккумуляторлық 

батарейлардың және компрессорлық қондырғылардың жоқтығынан пайда 

болады. Қосалқы стансаның аумағы кішірейеді. 35-220 кВ кернеудің 

жақындауға мүмкіндігі тікелей  тұтынушаға байланысты пайда болады. 

Құрылыстың мерзімі азаяды 

 Анықтамаға сәйкес бөлгіштерді және қысқа тұйықтағыштарды қолдану 

қосалқы стансаның бағасын 40-50 пайызға төмендетеді және практикалық 

түрде сол сенімділігін сақтайды. 

 Қысқа тұйықтағыштар мен бөлгіштердің құрылымы. 12.4 суретте 110 кВ 

тағы КЗ-110 қысқа тұйықтағышы көрсетілген. Тірек оқшаулағыштың үстінде 

жоғары кернеуде жылжымайтын түйіспе 3 орналасқан. Жылжыйтын 

жерлендірілген контакт – пышақ 4 қысқа тұйықтағыштың жетегінің 5 

білігінде орналасқан. Қажетті беріктілікті алу үшін пышақты 4 қаттылық 

қабырғасы 6 бар. Негіз 1 жерден оқшауланған және екінші соңы 

жерлендірілген трансформаторлық токтың біріншілік орамының соңына 

қосылады. Білікке 5 өшірулі күйде қосылатын жетектің серіппесі әсер етеді. 

Қосылу үшін механизмнің ілгешегін босататын жетегіне электрмагнитіне 
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команда беріледі. Серіппенің әсерінен пышақ вертикальды жазықтықта 

жылжиды және түйіспені 3 жерлендіреді. Мұндай қысқа тұйықтағыштың іске 

қосылу уақыты 0,15-0,25 с. 

110 кВ  ОД-110У ажыратқыштың құрылымының негізіне горизонтальды 

жазықтықта пышақтардың айналуы 1 бар екі колонкалы бөлгіш кіреді. 

Колонкалардың 2 іске қосылуы электрмагниттік басқаруы бар серіппелік 

жетек 3 арқылы іске асады. Қосулы күйде жетектiң серіппелері ашылған. 

  

 
    12.4 сурет -  Қысқа тұйықтағыш                12.5 сурет – Бөлгіш 

 

Команданы берген кезде серіппе босатылады және түйіспелер 0,4-0,5 с 

ішінде ажырайды. 

 

13  дәріс.  Ток шектегіш реакторлар.  Разрядниктер 

  

Ток шектегіш реакторлар.  

Ток шектегіш реакторлар – токтың қысқа тұйықталуын шектеуге 

арналған электрлік аппарат. Токтың тізбегіне  дәйекті қосылады, қысқа 

мерзімге тұйықталу кезінде токты және тізбектегі кернеуді төмендететін 

индуктивтік көмекші кедергі ретінде жұмыс істейді және генератор мен 

энергетикалық жүйенің беріктігін арттырады. 

Реактор – тізбекке дәйекті  қосылған тұрақты индуктивтік кедергісі бар 

шарғы. Реактивтілігі катушканың индуктивтік кедергісіне пропорционалды. 

Жоғары ток кезінде болатты өзегі бар шарғыларда өзегінің қанығуы 

байқалады, сондықтан оның реактивтілігі күрт төмендейді. Соның салдарынан 

реактор ток шектеуші қасиетін жоғалтады. Сол себепті реакторлар болатты 

өзексіз жұмыс жасауға мәжбүр. Соған қарамастан  индуктивтік мәнді сақтау 

үшін оларды үлкен және ауыр салмақты етіп жасауға тура келеді. Қалыпты 

режимде реакторда кернеу номиналды кернеуден 3-4 пайызға дейін жоғалтуға 

мүмкіндігі бар. Қысқа тұйықталу кезінде сыртқы қорек көзіндегі кернеудің 
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көп бөлігі реакторда төмендейді. Қысқа тұйықталудың максималды екпіндегі 

ток мәні мына формуламен анықталады: 

 

,        (13.1) 

 

мұнда IH – желінің номиналды тогы;   

           Xp – реактордың реактивтік кедергісі. 

Реакторда реактивтік кедергінің мәні көп болса, тізбектегі максималды 

ток мәні соншалықты аз болады. 

Ток шектегіш реактордар келесі бөлімдерге бөлінеді: 

- орнату орны бойынша: сыртқы және ішкі қолданысқа; 

- кернеуі бойынша: орташа (3-35 кВ)  және жоғары (110-500 кВ); 

- құрылымдық атқару бойынша: бетондық, құрғақ, майлы және сауытты; 

- фазаның орналасуы бойынша: вертикалды, горизонтальды және 

сатылы; 

- орамның атқарылуы бойынша: бірлік және екілік; 

- функционалды мақсаты бойынша: фидерлік, топтық-фидерлік және 

секцияаралық. 

 Ток шектегіш реакторлар шығатын фидерларда 1 және 2, сонымен қатар 

құрама шиналардың секциялары 3 арасында орналастырады. 

Фидерлік реакторлардың индуктивтік кедергісі әдетінше 6-8 пайыз, ал 

секциялықта 8-12 пайыз деп алынады. 

   

                    
 

            1 – фидерлік; 2 –топтық-фидерлік; 3 – секцияаралық; 4 – екілік. 

                     а) бірлік; б) екілік. 

 

              13.1 сурет - Ток шектегіш реакторлардың қосылу схемасы 

 

          Реактор х = ωL тұрақты индуктивтік кедергісі бар шарғыны білдіреді. 

Басты параметрлерінің бірі   Хр индуктивтік кедергісі болады. Индуктивтік 

кедергі процентпен белгіленеді. Егер де реактордың Омдық кедергісін 

елемесек, онда: 
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                                  .                                  (13.2)        

           

Фидерлік реакторлардың индуктивтік кедергісі әдетінше 6-8 пайыз, ал 

секциялықта 8-12 пайыз деп алынады. 

Екеулік реакторлар кең тарала бастады 4 (13.1,б сурет). Мұндай реактор 

екі фидерді қоректендіреді. Әр фазаның катушкасы олардан пайда болатын 

ағындардың бір-біріне қарсы келетіндей қосылған. Номиналды ток әр 

катушкадағы индуктивтік екіншісінің магнитсіздендіру қасиетінен азаяды. 

Ток және бірге ұмтылатын байланыс коэффициенті тең болғанда реактордың 

индуктивтілігі 0-ге ұмтылатын еді. Әдетінше байланыс коэффиценті 0,4-0,6-ға 

тең. Кернеудің төмендеуі осыған сай азаяды. Қысқа тұйықталу кезінде бір 

фидердегі магнитсіздендіретін қасиет басқа фидерге катушкамен әсер етеді. 

Ағып жатқан токты елемеуге болады. Екілік реактордың индуктивтілік және 

ток шектеуші әрекеттері біреулікке ұқсас болып келеді. 

 Ең көп бетондық реакторлар тараған. Бетондық реактор бетондық 

колонкаларға құйылған арнайы домалақ оқшаулауланған көп желілі сымнан 

концентрлі түрде орналасқан сым түрінде жасалады. Өзінің иілгіштігіне 

байланысты бетоннан кернеуді алып тастайды. Үлкен токтарға реактор 

орамдары токтың бірдей тарауын қамтамасыз ететін параллель орналасқан 

бірнеше сымдардан жасалады.  

Майлы реакторлар кернеуі 35 кВ дейінгі жоғары желілерде 

қолданылады. Майлы реактор цилиндрге төселіп, май немесе басқа 

электртехникалық диэлектриктер құйылып, қағаз кабельмен оқшауланған мыс 

сымдарының орамаларынан тұрады. Сұйықтық бір мезетте оқшаулағыш және 

салқындатқыш ортаны түзеді.  

Құрғақ реакторлар ток шектеуші реакторлардың жаңа түріне жатады 

және кернеуі 220 кВ дейінгі жоғары желілерде қолданылады. Көптеген 

генерациялайтын стансаларда, желілерді, таратушы қосалқы стансаларда, 

өндірістік кәсіпорындарда реакторлардың ескірген үлгілерін заманауи 

жетілдірілген ток шектеуші құрғақ түрлеріне ауыстырды. 

Алайда жаңашылдыққа бет бұрылса да, ферромагнитсіз 

магнитжетектерінің  ток шектеуші реакторлары шығарылады. Кәсіпорындар 

электртехникалық болаттан жасалған құрылымы бронды өзекшелі 

реакторларды шығаруда.    

Разрядниктер. 

Разрядник – электртехникалық қондырғыларда және электрлік 

тізбектерде артық кернеуді шектейтін  электрлік аппарат. 

Электрлік желілерде электраппараттардың коммутациясынан, 

атмосфералық разрядтардан және басқа да себептерден туындаған  кернеудің 

импульстік шайқалулары жиі байқалады. Мұндай артық кернеулер қысқа 

уақытты болғанымен оқшаулауды жою үшін және істен шығудың басты 

себебі саналатын қысқа тұйықталу салдары үшін жеткілікті. Қысқа  тұйықталу 
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ықтималдығын жою үшін сенімді оқшаулауды қолдануға болады, бірақ ол 

қондырғы бағасын едәуір қымбаттады. Осыған байланысты электрлік 

желілерде бәсеңдеткіштерді қолданады. 

Вентильді разрядник екі негізгі компоненттен тұрады: көп еселі 

ұшқынды аралық және жұмыс резисторы.  Көп еселі ұшқынды аралық жұмыс 

резисторымен тізбектеле жалғанған. Вилит  суланған кезде қасиеттерін 

ауыстыруына байланысты жұмыс резисторы қоршаған ортадан ауа 

кірмейтіндей жабылады. Артық күш жұмсау кезінде көп еселі ұшқынды 

аралық бұзылады, сол кезде жұмыс резисторы – токтың мәнін ұшқынды 

аралық өшіре алатындай етіп түсіру. Вентиль ерекше қасиетке ие, – оның 

вольт-амперметрлік сипаттамасы сызықтық емес, сондықтан токтың күші 

өскен сайын түседі. Осы қасиеті кернеу аз төмендесе үлкен ток беруге 

мүмкіндік береді. Вентильді разрядник  бұл қасиетіне байланысты өз атауына 

ие болған. Вентильді разрядниктің басқа да ерекшеліктерінің бірі дыбыссыз 

жұмыс жасауы және газ немесе жалын шығуының жоқтығы. 

 

                          
 

13.2 сурет - Вентильді разрядник РВС-10 және оның сипаттамасы 

 

РВС-10 типті бәсеңдеткіш 13.2 суретте көрсетілген. Негізгі  элементі 

болып вилитті сақиналары 1, ұшқынды аралықтары 2 және жұмыс резисторы 

3 саналады. Бұл элементтер разрядниктің орнатылуына арнайы фланцы 5 бар 

фарфорлық қаптама 4 ішінде орналасқан. 

Жұмыс резисторы  3 ылғал болған жағдайда өз сипаттамасын 

ауыстырады. Одан басқа разрядниктердің ішінде, қабырғасында және 

бөлшектерінде су қалса, оның оқшаулануы нашарлайды және жабынды пайда 

болады. Судың кірмеуі үшін разрядниктердің қаптамасы тілім 6 және озонға 

төзімді резинадан 7 жасалған қалыңдатылған төсемелер арқылы жасалады. 

Разрядниктің жұмысы келесі тәртіпте жүреді. 
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Артық кернеу пайда болған кезде үш тізбектей қосылған ұшқынды 

аралық шығырлары бұзылады 2. Ол бола тұра токтың импульсі жұмыс 

резисторы арқылы жерге тұйықталады. Пайда болған тасымалданатын ток 

тасымалданатын ток доғасын өшіруге жағдай туғызатын жұмыстық 

резистормен шектеседі. 

Құбырлы разрядниктер ВЛ оқшауламасын артық кернеуден және 

кернеуі 3 кВ-тан 110 кВ-қа дейінгі қосалқы стансалар мен электр 

жабдықтарын, электр тарату желілеріндегі зағымдалған бөліктерін  қорғау 

үшін қызмет етеді.  

 Құбырлы разрядниктерді  электртарату желісінің ток жүретін 

бөліктеріне сыртқы ұшқындық аралық арқылы қосылады.  

Құбырлы разрядниктерді  келесі белгілермен белгілеу қабылданған: 

Р - разрядник; 

Т- құбырлы; 

В немесе Ф – газгенерациялайтын құбырдың винипластты немесе 

фибробакелитті материалы;  

У - күшейтілген;  

Мысалы: РТВ – винипластты, құбырлы разрядник, кернеуі 35 кВ, 

өшіретін тогы жуық шамамен 2-10 кА. 

Құбырлы разрядниктер  7-8 сәтті қосылуды қамтамасыз етеді, сосын газ 

шығаратын құбыр керекті қысымды бермейді және доға сөндіретін қасиеті 

төмендейді. Винипласттық газ шығаратын құбыр фибробакелиттіге қарағанда 

тезірек жанады. Разрядниктер қанша рет іске қосылғанын санау үшін бір 

немесе көп реттік көрсеткіштермен жабдықталады. 

 

                 
 

                     13.3 сурет - Құбырлы разрядник 

 

Құбырлы разрядник қалыпты жұмыс кезінде  ауалық аралықпен S2 

бөлінген. Артық күш пайда болған кезде S2 және S1 аралықтары бұзылады 

және импульстік ток жерге қарай бағытталады. Импульстік ток разрядниктен 

өткен кезде өндірістік жиіліктегі алып жүруші ток ағады. Қысаң каналда газ 

шығаратын материалдан жасалған құбырдың оқсауыты 1 мен S1 аралығында 

электрод 2 мен 3 арасында доға жанады. Оқсауыттың ішінде қысым 

көтеріледі. Пайда болған газдар сақиналы электродта 3 қуыс арқылы шыға 

алады.  
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Токтың нөлден өткен кезде S1 аралығының разрядниктен шығып жатқан 

газдармен суытуы арқылы доғаның сөнуі болады. Жерлендірілген электродта 

4 қысылған газдың потенциалдық энергиясы жиналатын буферлік көлем 5 

бар. Токтың нөлден өткен кезде буферлік көлемнен газдық үрлеу пайда 

болады. Ол доғаның сөнуіне жағдай жасайды. Өндірістік жиіліктегі шекті 

өшетін ток оқсауыттың механикалық беріктілігімен анықталады және 10 кА 

фибробакелитті оқсауытқа және 20 кА винилпластинді оқсауытқа беріледі. 50 

Гц жиіліктегі алып жүруші ток  бәсеңдеткіштің орналасуымен анықталады 

және энергожүйенің жұмыс режиміне байланысты диапозоны анықталады. 

Сондықтан қысқа тұйықталу тогының минималды және максималды мәнін 

білу керек. 

Разрядниктің минималды тогы құбырдың доға сөндіргіш қасиетімен 

анықталады. Шығатын каналдың диаметрі кіші болып, ұзындығы көп болған 

сайын өшетін токтың астыңғы шамасы кіші болады. Бірақ та үлкен мәнді 

токтарда құбырда үлкен қысым пайда болады. Механикалық беріктігінің 

жетпейтіндігінен құбырда разрядниктің бұзылуы болуы мүмкін. Қазіргі 

уақытта үлкен беріктілікті, өшетін тогы 20 кА-ға жететін винипластты 

бәсеңдеткіштер шығып жатыр. 

Құбырлы разрядниктің жұмысы қатты дыбыстың әсерімен және газ 

шығарылумен беріледі. Осылай  РТВ-110 разрядниктің газ шығару зонасы 

конустық түрге ұқсайды, диаметрі 3,5, биіктігі 2,2 м. разрядникті 

орналастырған кезде үлкен потенциалды болатын элементтер түспеуін 

бақылау қажет. 

 Бәсеңдеткіштің қорғаулық сипаттамасы ұшқынды аралықтың вольт-

секундтық сипаттамасына тәуелді. Құбырлы разрядникте аралық электрлік 

өрістің әртүрлілігінен үлкен вольт-секундтық сипаттамаға ие  өзекті 

электродтармен жасалған.  Сол уақытта электрлік өрісі қорғалып отырған 

аппараттардың және қондырғылардың бірқалыпты жұмыс жасауға тырысады. 

Өйткені оқшаулағыш материалдарды толықтай қолданып, аумақтарды және 

салмақты азайту керек. Жазық өрісте вольт-секундтық сипаттама уақытқа 

тәуелсіз жазық болып қалады. Сондықтан да вольт-секундтық сипаттамасы 

бар құбырлы разрядниктер қосалқы станса жабдығын қорғауға дәрменсіз. 

Негізінен олардың көмегімен желілік оқшаулама қорғалады. Құбырлы 

разрядникті таңдау барысында орнатылатын жердегі КЗ тогының 

минималдығы мен максимальдығын тексеріп алу қажет. Осы токка сәйкес 

разрядникті таңдаған дұрыс. Разрядниктің номинальды кернеуі желінің 

номинальды кернеуіне сәйкес келуі керек. Ішкі S1 және сыртқы  S2 аралық 

өлшемі арнайы кесте бойынша таңдалып алынады. 

 Қазірге таңда артық кернеуді шектеуіштер электр желісінің 

қондырғыларын коммутациялық және қауіпті артық кернеулерден қорғаудың 

ең сенімді құралы болып табылады. Дәстүрлі разрядниктерден басты 

айырмашылығы жалынды аралығының болмауында. ОПН-ның негізгі жұмыс 

істейтін элементі ретінде бейсызықты ауыспалы резистор – варистор 

табылады.      
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 14  дәріс.  Ток және кернеу  трансформаторлары 

  

Ток және кернеу трансформаторлары автоматика құрылғыларына, 

қорғау релесіне, өлшейтін құрылғыларға ыңғайландырып біріншілік токтың 

және кернеудің мәнін түсіруге арналған. Өлшегіш трансформаторларды 

қолдануда тізбектегі үлкен және кіші кернеу бөлініп тұрған соң, ол істеп 

тұрған қондырғылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ реле мен 

аспаптардың құрылымдарын біріздендіреді.  

Ток трансформаторлары – біріншілік орамы ток көзіне қосылған, 

екіншілік орамы ішкі кедергісі аз қорғау құрылғыларында немесе өлшейтін 

құрылғыларда тұйықталатын трансформатор. 

Өлшейтін ток трансформаторы – өлшеуге ыңғайлы етіп алу үшін токтың 

мәнін айналдыратыратын трансформатор. Ток трансформаторының біріншілік 

орамы  өлшенетін айнымалы токпен тізбектей тізбекке қосылады, ал екіншілік 

орамына өлшейтін құрылғылар қосылады. Ток трансформаторынан екіншілік 

орамынан ағатын ток біріншілік орамда ағатын токқа пропорционалды 

болады.  

 Ток трансформаторлары.  

          Ток трансформаторлары электрэнергетикалық жүйелерде релейлік 

қорғау қондырғыларында өлшеу құралы ретінде кең қолданылады. Соған 

байланысты дәлдік бойынша үлкен қажеттілік туады. Ток трансформаторлары 

өлшеудің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ол үлкен кернеудегі біріншілік 

тізбекті өлшейтін тізбектен оқшаулайды. Көбінесе 100 киловольттағы 

құраушы аппараттарда.    

Ток трансформаторларына дәлдік жөнінен үлкен талаптар қойылады. 

Әдетте ток трансформаторларын екі немесе одан да көп екіншілік орам 

топтарымен жасайды: біріншісі қорғау қондырғыларын қосу үшін 

қолданылса, екіншісі өлшейтін аппараттарды қосады. 

 Ток трансформаторының екіншілік орамдары (магниттік сымның әр 

қайсысына кемінде біреуден) міндетті түрде жүктеледі. Жүктелу кедергісі 

трансформация коэффицентінің дәлдігінің талаптарына қатаң түрде реттелген. 

Екіншілік тізбектің кедергісінің номиналдан Z  немесе cos ф модульға шамалы 

ауытқуы түрлендіру қателігінің ауысуына әкеліп соғады және 

трансформатордың өлшеу қасиетін төмендетуі мүмкін. Жүктеу кедергісінің 

едәуір өсуі екіншілік орамда трансформатордың оқшаулануында 

нашарлататын үлкен кернеудің пайда болуына әкеледі, сондықтан 

трансформатор істен шығады және де қызмет көрсететін адамның өміріне 

қауіп келтіреді. Одан басқа магнитжетегінің өзегінде болатын жоғалулардың 

өсуіне байланысты трансформатор ыси бастайды, ол оның одан әрі бұзылуына 

әкеледі. Барынша ашылған екіншілік орам ТТ өзекте қамтамасыз ететін 

магниттік ағынды жасамайды, сондықтан магниттік сымның ысып жануына 

әкеледі. Сол кезде біріншілік орам арқылы пайда болған магнит ағыны үлкен 

кернеуде болады да, магниттік сымдағы жоғалулар оны қатты қыздырады. Ток 

трансформаторлары түрі бойынша трансформаторлық болаттан жасалған 
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өзекке ұқсас жасалған. Трансформаторлық болаттан жасалған өзек бір немесе 

бірнеше екіншілік оқшауланған орамдарға оралады, біріншілік орам сол 

сияқты өзекке оралған түрінде жасалуы мүмкін немесе шина түрінде, кейбір 

конструкцияларда  ішіне орнатылған біріншілік орам қарастырылмаған.  

Кейбір ток трансформаторларының қазіргі құрылымдардарында өзек 

нанокристалдық балқытпалардан жасалады. Ол диапозонның үлкеюіне әсер 

етеді.  

Ток  өлшеу трансформаторларының трансформация коэффиценті 

олардың негізгі қасиеті болып табылады. Номинальдық коэффицент 

біріншілік орамдағы номинальды токтың екіншілік орамдағы номинальды 

токка қатынасы арқылы трансформатордың шильдигінде көрсетіледі. 

Мысалы, 100/5 А немесе 10-15-50-100/5 А. 

 Ток трансформаторларының жіктелуі. 

Ток трансформаторлары әртүрлі белгілері бойынша жіктеледі: 

1) Мақсаты бойынша ток трансформаторлары өлшеулік, қорғаулық, 

аралық және зертханалық. 

2) Орнату бойынша ток трансформаторлары: сыртқа орнатуға, жабық 

орнатуға, электрлік аппараттарға және машиналарға орнатылған; 

ажыратқыштар, трансформаторлар, генераторлар және т.б., үстеме – өтетін 

оқшаулағыштың үстіне орналасатын, тасымалданатын. 

3) Ток трансформаторының біріншілік орамының құрылымына 

байланысты: көпбағдарлы, бір бағдарлы, шиналық 

4) Жабық және сыртқы орналасуға байланысты ток трансформаторлары: 

өтпелі, тіректі. 

5) Оқшауланудың орындалуына байланысты ток трансформаторлары 

бөлінеді: құрғақ оқшауланумен, қағазды-майлық оқшауланумен және 

конденсатордың қағазды-майлық оқшаулануымен, элегаздық, компаунды 

толтырылған (каскадты). 

6) Ток трансформаторларының трансформация сатысы саны бойынша: 

бір сатылы, екі сатылы. 

7) Жұмыс істейтін кернеу бойынша: 1000 В тан көп номиналды кернеу 

бойынша, 1000 В-қа дейінгі номинальды кернеу бойынша 

Ток трансформаторларының басты параметрлері трансформация коэффиценті 

мен дәлдік класы болып табылады. 

Кернеу трансформаторлары. 

Кернеулік өлшеуіш трансформаторлар өлшеуіш приборлар мен қорғау 

релесінде және автоматикада үлкен кернеуді төмендету үшін қолданылады. 

Кернеу трансформаторларын қолдану үлкен кернеуді стандарттық 

өлшеуіш құралдарда өлшеуге мүмкіндік береді және оның өлшеу шегін 

кеңейтеді; кернеу трансформаторлары арқылы іске қосылатын реле орамдары 

стандартты атқаруы болуы да мүмкін. Одан басқа, кернеу трансформаторлары 

үлкен кернеуден өлшеуіш приборлар мен релені оқшаулайды, сондықтан 

қауіпсіздік пен қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. 
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 Кернеу трансформаторлары үлкен кернеулі электрлік қондырғыларда 

кеңінен қолданылады. Олардың жұмысынан электрлік өлшеу мен 

электрэнергияның есепке алынуының дәлдігі тәуелді. Және де релелік 

қорғаудың және аварияға қарсы автоматиканың әрекет ету сенімділігі тәуелді. 

          Өлшеуіш кернеу трансформаторлары жасалу принципі бойынша 

төмендеткіш күштік трансформатордан түк айырмашылығы жоқ. Ол 

электртехникалық болатты пластиналардан алынған болатты өзекшеден, 

біріншілік орамнан және бір немесе екі екіншілік орамнан тұрады. 

 14.1 суретте кернеулік трансформатор бір екіншілік ораммен 

көрсетілген. Біріншілік орамға  үлкен кернеу U1 беріледі, ал екіншілік орамға 

өлшегіш приборға қосылған кернеу U2 беріледі. Біріншілік және екіншілік 

орамның басы А және а әріптерімен белгіленген, ал соғы – Х және х. Мұндай 

белгілену әдетте кернеу трансформатордың корпусында орамның 

қысқыштарының жанында қойылғанда белгіленеді. 

Біріншілік номинальды кернеудің екіншілік номинальды кернеуге 

қатынасы кернеу трансформаторының номинальды трансформация 

коэффиценті деп аталады Кн = U1ном / U2ном. 

 

                                
           14.1 сурет - Кернеу трансформаторының сұлбасы  

                               және векторлық кестесі 

 

Кернеу трансформаторының жұмысы кезінде қателіксіз оның біріншілік 

және екіншілік кернеуі фаза бойынша ұқсайды. Ол 14.1 суретте көрсетілген 

және олардың қатынасы Кн тең. Трансформация коэффиценті Кн=1 кернеу 

U2=U1. 

Екі екіншілік ораммен кернеу трансформаторы өлшегіш приборлар мен 

релені қоректендіруден басқа сигнализация қондырғыларында оқшауланған 

нейтралмен тізбекте жерге тұйықталу немесе тұйықталудан жерленген 

нейтралмен тізбектегі жерде жұмыс істеуге арналады. 

 Жұмыс істеу принципі. Өлшегіш кернеу трансформаторы атқару 

принципі бойынша төмендететін күштік трансформатордан кішкене ғана 

айырмашылығы бар. Ол электртехникалық болатты пластиналардан алынған 

болатты өзектен, біріншілік орамнан дәне бір немесе екі екіншілік орамнан 

http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/
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тұрады. Жасалу кезінде қажетті дәлдік класы керек: амплитуда және бұрыш 

бойынша. Үш фазалық кернеу трансформаторы 5 стержендік магниттік сымда 

жасалады, өйткені  қысқа тұйықталу кезінде үлкен кернеу суммарлық 

магниттік ағын өзек болатында тұйықталады. Егер кернеу 

трансформаторының екіншілік орамына аз жүктеу түссе Кт трансформация 

коэффиценті номинальдық мәнге жақын болады. Екіншілік тізбекке өлшегіш 

приборлардың қосылуы өте маңызды, өйткені трансформация коэффиценті 

өлшеу дәлдігіне әсер етеді. Жүктеуге байланысты сол кернеу трансформаторы 

әртүрлі дәлдік класында жұмыс істей алады: 0,5; 1. 

 Кернеу трансформаторының түрлері: 

 1) Жерлендірілген кернеу трансформаторлары – бір фазалық кернеу 

трансформаторлары, қатаң жерлену керек болатын біріншілік орамның бір 

соңы немесе үшфазалық кернеу трансформаторы, біріншілік орамның 

нейтралы қатаң жерлену керек. 

 2) Жерлендірілмеген кернеу трансформаторы – біріншілік орамның 

бүкіл бөлігі қысқыштармен қоса кернеудің класына байланысты жерден 

оқшауланған кернеу трансформаторы. 

 3) Каскадтық кернеу трансформаторы – біріншілік орамы бірнеше 

тізбектей қосылған секцияға бөлінген кернеу трансформаторы. Онда екіншілік 

орамға қуаттың берілуі түзететін орамдар арқылы жүзеге асады. 

          4) Екі орамдық кернеу трансформаторы – бір екіншілік орамы бар 

кернеу трансформаторы. 

5) Көлемдік кернеу трансформаторы – көлемдік бөлгіші бар кернеу 

трансформаторы. 

6) Үш орамдық кернеу трансформаторы -  екі екіншілік орамы бар 

кернеу трансформаторы: басты және көмекші.  

Қолданылуы. 

Бірнеше екіншілік орамы бар үш фазалық жүйеде бастылары 

жұлдызшаға қосылады, а, b, c  фазалық кернеудің шығуына мүмкіндік 

жасайды және оқшауланудың бұзылуына әкелмес үшін  о жалпы нөлдік 

нүктесі біріншілік орам арқылы міндетті түрде жерленуі керек. Көмекші 

орамдар нөлдік кернеуді бақылау мақсатында «ашық үшбұрыш» кестесі 

арқылы қосылады. Қалыпты режимде  бұл кернеу орамның қателігіне 

байланысты 1-3 В шегінде болады. Үлкен кернеулі тізбекте авариялық 

жағдайда кернеу күрт өседі. Ол релелі қорғау мен автоматиканың қосылуына 

мүмкіндік береді. Жердің желіде тіркелуі үшін кернеу трансформаторы 

орамның ВН нөлдік шамасында жерленуі қажет. 

 Кернеу трансформаторларының ерекшеліктері электрқондыру 

қондырғыларының ережесімен сай келеді. Осылай сесептеуіштер қосылатын 

өлшеуіш трансформатордың екіншілік орамының жүктеуі номинальды 

мәннен аспауы қажет. Сымдар мен кабельдердің ұзындығы мен қимасы 

есептеуіштердің кернеу тізбегінде 0,5% дәлдігінде және 0,5% аспайтын 1,0 

дәлдігіндегі тапта кернеу трансформаторларынан номинальды кернеудің 

0,25% аспайтын кернеу шығынын құрайтындай таңдалуы қажет. Бұл 
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талаптарды қамтамсыз ету үшін трансформаторлардан есептеуіштерге дейін 

жеке кабель қолдануға болады. Кернеу шығыны трансформатор кернеуінен 

техникалық тіркеуші есептеуіштерге дейін номиналды кернеуден 1,5% аспауы 

қажет.  
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