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Кіріспе
«Электр станциялары және қосалқы станциялары электр жабдықтарын
жөндеу және монтаждау» пәні студенттерді электр станциялардың және
қосалқы станциялардың
электр монтаждау жұмыстарын жүргізу
технологиясымен, олардың негізгі элементтерінің зақымдалуы және
жөнделуімен таныстырады. Электр жабдықтарын монтаждаудың заманауи
әдістері мен сапалы жөндеу электр жабдықтарының үздіксіз жұмысын
қамтамасыз етуге, қызмет мерзімін ұзартуға және шығынды азайтуға
мүмкіндік береді. Бұл пәнді оқу студенттердің тәжірибелік қызметтерінде
көмек көрсетеді.
Дәрістер жинағы 15 дәрістен тұрады, олар көптеген кестелер мен
сызбалардан құралған.
Дәрісте негізгі терминдер мен электр станциялар және қосалқы
станциялар жабдықтарының анықтаулары, электрлік және электрмеханикалық
жабдықтарды жөндеу және монтаждау үрдісіндегі технологиялар көрсетілген.
Дәрістер жинағында эксплуатацияға кіретін жабдықты тасымалдау,
сақтау, монтаж, сынақ, іске қосу және эксплуатацияға беру, техникалық
қызмет
көрсету
мәселелері
қарастырылған.
Әдістемелік
еңбекте
электрстанциялардың және қосалқы станциялардың негізгі жабдығы болып
табылатын электр машиналарын және күштік трансформаторларын монтаждау
және жөндеу үрдістері қамтылған.
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1 дәріс. Эксплуатацияның және жөндеудің жалпы мәселелері
Жабдықтың эксплуатациясы жасайтын зауыттан шыққаннан қайталама
материалдарға өткізгенше жүреді. Эксплуатацияға кіреді: жабдықты
тасымалдау; сақтау; монтаж; сынақ, іске қосу және эксплуатацияға беру;
техникалық қызмет көрсету (ТҚК – ТО); ТҚК кезіндегі жөндеулер.
Кезекті жөндеуден кейін жабдық монтажға немесе қоймаға кейін
жөндеуге шығатын жабдықты ауыстыру мақсатымен жіберіледі.
1.1

Жабдықты тасымалдау және сақтау

Зауыттан шыққанда әдетте жабдық тасымалданғанда және сақталғанда
қоршаған ортаның әсерінен қорғану үшін қапталып шығады. Оны сақтау үшін
тұрғынжайлардың (қоймалардың) төрт типі бар. Бірінші топты Л топ
қоймалары құрайды, мұнда жабдық жеткілікті жайлы жағдайда болады, 2 топ
қоймаларында сақтаудың жақсы жағдайлары қамтамасыз етіледі (С тобы), 3
және 4 топ қоймаларында жеткілікті қатаң (Ж тобы) және ерекше қатаң (ОЖ)
сақтау шарттары бар. Мұнда JI тобының үш сақтау топшасы бар (1, 1.1 және
1.2), Ж тобы – үш топша (Ж1, Ж2 және ЖЗ), ОЖ тобы – төртеу (ОЖ1, ОЖ2,
ОЖЗ және ОЖ4).
Жасаушы зауыттың нұсқамаларында жабдықты сақтаудың оның жұмыс
қабілеті бұзылмайтын рұқсат етілетін шарттары мен шектеулі мерзімі
көрсетіледі. Сондықтан сақтауға қабылдарда оның қапталуын тексеріп, қажет
болса оны қалпына келтіріп, жабдықтың толықтығын тексеріп, заттың сақталу
жағдайларының зауыттың талаптарына сай екендігін тексеру керек. Сақтау
шарттарын бұзу жабдықтың кейбір элементтерінің зақымдалуына, оның
ішінде метал бөлшектерінің даттануына, түйіспе беттерінің тотығуына алып
келеді. Әрине, сақтау шарттарын зауыттыкіне қарағанда жеңілдетуге болады.
Тасымалдау және сақтау жағынан қарағанда электр машиналарын екі
қиыстырмалық типтерге бөледі: айгөлектері қалқанды және тіректі
машиналар). Бірінші машиналарда айгөлек түйіні машинаның тұрқысына
ендірілген, және ол жиналған күйінде тасымалданады; көбінесе мұнда
домалау айгөлектері (качения) пайдаланылады. Екінші машиналарда
айгөлектер сыртта, өзінің жеке тұрқыларында орналасқан; көбіне мұнда
сырғанау айгөлектері (скольжения) пайдаланылады. Бірінші типті машиналар,
әдетте, жиналған күйінде тасылып сақталады, екінші типті машиналар – бөлек
түйіндерге бөлшектенеді. Домалау айгөлектеріне ерекше назар аударылу
керек, өйткені ұзақ тасымалдауда дірілдер мен соққылардан олардың домалау
жолдарында ұялар (бринеллирование) және тойтармалар (наклеп) пайда
болуы мүмкін. Сондықтан темір жолмен тасығанда машиналар қозғалысқа
кесе орналастырылады.
Майлы трансформаторлар және май толтырылған
э л е к т р а п п а р а т т а р ы зауыттан толық жиналып және майы құйылып
жіберіледі. Ірі жоғарывольттік трансформаторлар кейбір жерлері бөлшектеніп
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(кеңейткішсіз және жоғарывольттік кірмелерсіз), қақпағынан төмен май
құйылып жіберіледі. Бактың ішіндегі майдың үстіндегі кеңістік инерттік газ
немесе құрғақ ауамен толтырылады.
Май трансформаторлары және тасу кезінде бөлшектенген ірі түйіндер
мен бөлшектер (кеңейткіш, шығатын құбыр, май тазалайтын және
термосифондық сүзгілер және т.б.) қапталмай ашық темір жол платформаларында тасымалданады. Олар сенімді орнатылатын жердегі монтажға
дейінгі барлық кезеңдерде ылғалдан қорғалу керек. Кернеуі 35 кВ дейінгі
кірмелер, құранды аппаратура және аспаптар, салқындату жүйесі, бекітетін
заттар және қосалқы бөлшектер трансформатормен бірге қапталып жіберіледі.
Кернеуі 66 – 750 кВ май толтырылған кірмелер трансформатордың
орнатылатын жеріне зауыттың қаптамасымен тасылады.
Құрғақ трансформаторлар және электр аппараттары олардың
механикалық зақымдардың және тасымалдау мен сақтауда ылғал тікелей әсер
жасамайтынына кепіл беретін өзіндік қаптамасында тасымалданады.
Майды
толық
құйып
тасымалдаған
трансформаторлардың
кеңейткішінде майдың деңгейі май көрсеткіші бойынша бақыланатын
деңгейдің шектерінде болу керек. Трансформатордың багында ТК маркалы
майдың тесілу кернеуі 50 кВ/мм төмен болмау керек, шығындар бұрышының
тангенсы (tg δ) –70 °С – да 0,02 – ден артық болмау керек. Кернеуді жүктеме
барда реттейтін құрылғы түйістіргішінің багында майдың тесілу кернеуі 45
кВ/мм кем болмау керек, ылғал – 0,0025 % артық болмау керек. Майдың
қасиеттерін тексерудің қанағаттандырарлық нәтижелерінде трансформаторды
мерзімін шектемей монтаж басталғанша сақтауға болады.
Күштік трансформаторлар және ток трансформаторлар жаппаның
астында (ОЖ4 тобы) өздерінің бітеу жабылған және май құйылған
қаптамаларында сақталады. Құранды аппаратураны, бекіту құралдарын,
арнайы құралдарды, кернеуі 6 – 35 кВ құрғақ кірмелерді жабық құрғақ
тұрғынжайда (ЖЗ тобы) сақтайды. Май толтырылған кірмелерді тік жағдайда
сақтайды және майдың ақпауы мен май көрсеткіші бойынша майдың қалыпты
деңгейін бақылайды.
Жабдықты сақтау мерзімдері минималды болу керек, өйткені сақтау
уақыты кепіл мерзіміне кіреді және жабдықтың құнын көбейтеді. Идеалды
нұсқа жабдықты көліктен түсіре сала монтаждау, мұнда жабдық зауыттан
тікелей қоймаға соқпай монтаж алаңына түседі.
1.2

Жабдықтың қиыстырмалық жасалынуы

Жабдықтың қиыстырмалық жасалынуы үш нышанмен анықталады:
қоршаған ортаның әсерінен қорғау тәсілімен, салқындату тәсілімен,
монтаждау тәсілімен.
Қоршаған ортаның әсерінен қорғау тәсілін таңдау жабдықты орнатқан
жерден және қоршаған ортаның қасиеттерінен тәуелді. Стандартпен
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климаттық жасалудың 10 нұсқасы және жабдықты орналастырудың 5
категориясы бекітілген.
1.3 Техникалық қызмет көрсетудің түрлері
Техникалық қызмет көрсетуге электрлік және электрмеханикалық
жабдыққа тұрақты қарау және арнайы график және бағдарлама бойынша
өтетін жасаушы зауыттың ұсыныстарына сәйкес техникалық шаралар кіреді.
ТҚК құрамына өзінің көлемімен айырмашылығы бар жабдықтың жөндеулері
де кіреді. ТҚК сыртқы қараулардан басқа жұмыс істемейтін жабдықта
ағытылған кернеуде жүргізілгесін, ТҚК графиктері негізгі технологиялық
жабдықтың жұмыс графиктерімен үйлестірілу керек.
Электрлік және электрмеханикалық жабдық өзінің функционалдық
арналымы бойынша негізгіге және қосалқыға бөлінеді. Негізгіге өнімді
шығару үшін олсыз қалыпты технологиялық процесті өткізу мүмкін емес
жабдық жатады. Қосалқыға еңбек шарттарын жақсарту және оның
өнімділігін көтеру және өндірістің экологиялық немесе басқа нормативтерін
сақтау үшін арналған электрлік және электрмеханикалық жабдық жатады.
Оның жарамсыздығы негізінде технологиялық процесте үзілістерге алып
келмейді.
Бүгінгі күнде ТҚК үш жүйесі бар:
– іс жүзінде қызмет көрсетусіз («сынып қалғанша тимеу»);
– қызмет көрсету мен жөндеулердің жоспарлы – алдын ала жөндеу
(ЖАЖ – ППР);
– қажеттілігі бойынша жөндеумен қызмет көрсету.
1.4 Электрлік және электрмеханикалық жабдықтың тозу түрлері
және себептері
Эксплуатация процесінде электрлік және электрмеханикалық жабдық
тозады. Оның негізінде жатқан физикалық процестердің сипаты бойынша
шартты түрде тозудың үш түрін бөлуге болады: механикалық, электрлік және
моральдік.
1.5 Электрлік және электрмеханикалық жабдықтың жөндеулерін
жіктеу
К ө л е м і бойынша жөндеулер ағымдағыға, орта және күрделіге
бөлінеді. Ағымдағыларға жабдықты эксплуатациялау кезінде оның жұмыс
қабілетін кепілдік қамтамасыз етіп, оның кейбір бөлшектерін ауыстырып,
қалпына келтіріп, реттеуден тұратын жөндеулерді жатқызады. Ағымдағы
жөндеу жабдық орнатылған жерде, оны тоқтатып, ағытып жүргізіледі. Орта
жөндеуде жабдықты толық немесе кейбір жерлерін бөлшектеп, тозған
бөлшектері мен түйіндерін жөндеп және ауыстырып, оқшауламаның сапасын
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қалпына келтіреді. Мұнда жабдық жұмысының негізгі техникалық
көрсеткіштері қалпына келтіріледі. Күрделі жөндеуде жабдықты толық
бөлшектеп, оның кез келген бөліктерін, орамдарды қосқанда, ауыстырып
немесе қалпына келтіреді, мұнда жабдықтық ресурсын толық (немесе оған
жақын) қалпына келтіреді. Қазіргі кезде негізінде жөндеудің екі түрін
пайдаланады: ағымдағы және күрделі, кейде жабдықтың кейбір түрлеріне орта
жөндеу де қарастырылады.
Арналымы
бойынша
жөндеулер
қалпына
келтіруге
(восстановительный), қайта құруға (реконструкция) және жаңартуға
(модернизация) бөлінеді. Қалпына келтіру жөндеуі бөлек түйіндердің және
барлық құрылғының толық қиыстырмасын өзгертпей жасалады. Жабдықтың
техникалық сипаттамалары өзгермейді. Қайта құруда іс жүзінде жабдықтың
техникалық сипаттамалары өзгермегенде кейбір түйіндердің қиыстырмасы
өзгеруі және олар жасалған кейбір материалдар ауыстырылуы мүмкін.
Жаңартуда бар түйіндер мен қолданатын материалдарды ауыстырып және
жетілдіріп, жабдықтың техникалық сипаттамаларын, жаңа осы кездегі
жабдықтың сипаттамаларына жақындатып, маңызды жақсарту мегзеледі.
Ө т к і з у ә д і с і б о й ы н ш а жөндеулер еріксізге (принудительный)
және қараудан кейінгіге (послеосмотровый) бөлінеді. Еріксіз әдіс негізінде
жауапты жабдыққа қолданылады. Оның маңызы белгілі уақыт арасында электрлік және электрмеханикалық жабдыққа міндетті түрде күрделі жөндеу
жүргізуде, сосын белгілі кезең арасында жөндеу циклының ұзақтығына және
оның құрылымына сәйкес ағымдағы және орта жөндеулерді жасауда. Мұнда
жабдықтың ресурсы жөндеулер арасында толық пайдаланылмайды және
жөндеуге ақаусыз жабдық түсуі мүмкін. Сондықтан жөндеудің мұндай түрі
өте қымбат.
Жөндеудің қараудан кейінгі әдісінде электрлік және электрмеханикалық
жабдық күрделі жөндеуге тек қараудан және кезекті ревизия кезіндегі
профилактикалық сынақтардан кейін жіберіледі. Жабдықтың ресурсы бұл
жөндеудің әдісінде толық пайдаланылады, сондықтан жөндеулердің құны аз.
Бірақ кезектен тыс жоспарланбаған жөндеудің мүмкіндігінен оны өткізу
процесі қиындайды және оның ұзақтығы көбейуі мүмкін. Еріксізден
жөндеудің қараудан кейінгі әдісіне негізгіге жатпайтын және жеткілікті
ауыстыратын паркі бар бұқара қолданылатын жабдықты ауыстыруға болады.
Ұ й ы м д а с т ы р у ф о р м а с ы бойынша жөндеулер орталықтанғанға,
орталықтанбағанға және араласқа бөлінеді. Орталықтанған формада
(централизованный) электрлік және электрмеханикалық жабдықтың жөндеуі,
сынақтары және баптауы жергілікті жөндеу – эксплуатациялық қызметтерді
пайдаланбай арнаулы жөндеу – баптау кәсіпорындарымен жасалынады.
Жөндеудің бұл формасына фирмалық ТҚК де жатады (қазіргі уақытта
жауапты импорттық жабдыққа жүргізіледі). Жөндеудің бұл формасын
жетілдіруге жабдықтың орталық аумастыру фондын жасау және оның
номенклатурасын кеңейту, сонымен қатар жөндеу кәсіпорындарының қызмет
көрсету аймағын ағымдағы жөндеулерге және профилактикалық қызмет
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көрсетуге тарату жатады. Жөндеудің орталықтанған формасы жұмыстардың
ең жоғары сапасын қамтамасыз етеді.
Орталықтанбаған формасында (децентрализованный) жабдықты
жөндеу, сынау және баптау осы жабдық орнатылған кәсіпорынның жөндейтін
қызметтерімен жасалынады. Жөндеудің аралас формасында жұмыстардың бір
бөлігі орталықтанып жасалынады (сырт ұйымдармен), ал қалғаны –
орталықтанбай (өзінің жөндеу қызметтерімен). Орталықтандыру дәрежесі
кәсіпорынның сипатынан, жабдықтың типі және қуатынан тәуелді.
Жөндеу өндірісін жобалағанда екі жоспарлы күрделі жөндеулердің
арасындағы күнтізбе уақытын анықтайтын жөндеу циклы ұғымы ендіріледі.
Жаңадан эксплуатацияға ендіріліп жатқан жабдық үшін жөндеу циклы деп
эксплуатацияға енген кезден бірінші жоспарлы күрделі жөндеуге дейінгі
күнтізбелі уақытты айтады.
Жөндеу циклының ұзақтығы эксплуатация жағдайымен, сенімділіктің
көрсеткішіне қойылатын талаптармен, жөндеуге жарайтындығымен,
техникалық эксплуатацияның ережелерімен және электрлік және
электрмеханикалық жабдықты жасайтын зауыттың нұсқауларымен
анықталады. Әдетте жөндеу циклы 41 сағаттық жұмыс аптасындағы сегіз
сағаттық жұмыс күнімен саналады (арнаулы өндірістердің жабдығы үшін
жөндеу циклының есебіне осы жабдық жұмысының нақты графигі енуі
мүмкін).

1.1 сурет – Техникалық бұйымның «өмір қисығы»
2 дәріс. Таратушы электр тораптарын монтаждау
Таратушы
электр
тораптарының
және
жарықтандырушы
қондырғылардың монтажы Құрылыс нормалары және ережелері (СНиП),
электрқондырғылары құрылымының Ережелері (ПУЭ)
және жасаушы
зауыттардың монтаждық нұсқамаларының талаптарына сәйкес жасалынады.
Монтаждың алдында жабдықтың қиыстырмалық жасалуының және орналасу
категориясының оның эксплуатация шарттарына сәйкес екендігіне көз жеткізу
керек.
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1000 В дейін және 1000 В жоғары кернеулердегі жұмыстарға арналған
электржабдығы мен тораптар монтажы ережелерінің, тәртібінің, тәсілі мен
ұйымдастыруының күрделі айырмашылығы бар. Жоғары вольттік жабдықты
монтаждау төменгі вольттікке қарағанда едәуір қиын, өйткені ол үлкен
күрделілікпен, маңызды көлемдер және массамен сипатталады. Оны орнатуға
қойған талаптары да едәуір қатаң.
Монтаждың технологиялық процесі жалпы сұлбамен құрастырылады:
Алдын алу жұмыстары
Монтаж жасау
1 1 Келген жабдықты қабылдау
1 Жабдықты жайғастыру орындарын
2 2
Жабдықты
жайғастыру дайындау
орындарымен танысу
2 2 Жабдықты орналастыру
3Материалдарды, құрал саймандарды 3 3 Электрмонтаждық жұмыстар
дайындау
4 Жіберу баптау жұмыстары және
тапсырыс берушіге өткізу
2.1 Кабель желілерін монтаждау
Кабель желілерін монтаждауды желінің жолы және трассаның бөлек
айландары деңгейлерінің айырмашлығын анықтайтын оның
геодезиялық
белгілері көрсетілген жобалық – техникалық құжаттарға сәйкес орындайды.
Монтажда кабельдердің арналымын ескеру керек, олар күштік немесе
бақылаушы (контрольный) болуы мүмкін.
Күштік кабельдер жарықтандырушы және күштік электрқондырғыларда
электр энергияны жеткізу және тарату үшін қолданылады. 6... 10 кВ және
жоғары электрберіліс желілерін арнайы күштік кабельмен жасайды. Күштік
кабельдердің қиыстырмасы кернеу класынан тәуелді. Ең кеңінен тараған
оқшауламасы қағаз үш – және төртталсымды күштік кабельдер. 10 кВ кернеу
үшін оларды барлық талсым үшін белдік оқшауламамен жалпы қорғасын
қабықта, ал 20 және 35 кВ кернеулер үшін бөлек қорғасындалған
талсымдармен жасайды.
Кабельдерді дөңгелек талсымдармен жасайды, кернеуі 6 кВ жоғары
және қимасы 16 мм2 жоғары кабельдерді – секторлық талсымдармен жасайды
(көлденең қимасындағы талсымның формасы – шеңбердің секторы).
2.1, в сурет 10 кВ кернеуге арналған талсымдары секторлы үшталсымды
кабель көрсетілген. Әр талсымы бір – бірінен құрамына май мен канифоль
кіретін арнайы массамен қаныққан арнайы кабель қағазымен 2 қапталған.
Барлық талсымдары қаныққан қағаздан жасалған белдік оқшауламамен 4
жерден оқшауланған. Кабельдің бітеулігін қамтамасыз ету үшін белдік
оқшауламаға тігісі жоқ қорғасын қабықты кигізеді. Механикалық
зақымдардан кабель болат таспадан 8 жасалған сауытпен қорғалған, ал
химиялық әсерлерден – асфальтталған кендірмен. Соңғы кезде қорғасын
қаптамасы алюминиймен немесе пластмассамен ауыстырылған кабельдер
шығып жатыр (сопрен, винилит).
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I - талсымдар; 2 – талсымдардың оқшауламасы; 3 – толтырғыш;
4 – белдік оқшаулама; 5 – қорғаныс қабық; 6 – компаундпен қаныққан қағаз;
7 – қаныққан кабельдің иірген жібінен жасалған қорғаныс қаптама;
8 – таспа сауыт; 9 – қаныққан кабельдің иірген жібі.

2.1 сурет – Қаныққан қағаздан жасалған оқшауламасы белдік үшталсымды
кабель ( а ) және оның қималары ( б – дөңгелек талсымдармен; в –секторлық
талсымдармен)
Бақылау кабельдері бақылау, сигнализация, аралық басқару және
автоматика тізбектерін жасауға арналған. Олардың 4 тен 37 дейін қималары
0,75... 10 мм2 талсымдары бар және оқшауламасы қаныққан кабель қағазынан
немесе резинадан жасалған. Олардың бітеулігі үшін қорғасын, алюминий
немесе поливинилхлорид қабығын пайдаланады, қабық механикалық
зақымдардан болат таспалардан немесе қимасы дөңгелек немесе тікбұрышты
мырышталған болат сымдардан жасалған сауытпен қорғалған. Болат сауыт
кендір жіппен оралған. Бақылау кабельдерін жерде, тоннелдерде, агрессивтік
ортасы бар тұрғынжайларда, шахталарда және суда төсеуге болады.
Бақылау кабельдерінің күштікке қарағанда маркаларында талсым
материалынан кейін К әрпі бар. Әріптерден кейінгі сандар кабель есептелген
жұмыс кернеуін (кВ), талсымдар санын және әр талсымның көлденең
қимасының ауданын (мм2) көрсетеді.

10

а ) бір; б ) екі; в ) үш; г ) төрт.

2.2 сурет – Кабель траншеяларының мөлшері (мм) және оларда
кабельдердің жайғасуы
К а б е л ь д е р д і т р а н ш е я л а р д а т ө с е г е н д е келесі жұмыстар
орындалады: дайындық, траншеяларды құру, барабандарды кабельдерімен
монтаждау орнына жеткізу, кабельді тарқатып, траншеяға салу, кабельді
механикалық зақымдардан қорғау, траншеяны көму.

1 – тұрқының жоғарғы жартысы; 2 – шытырман тығыздау; 3 – кабель;
4 – фарфор керетін пластина; 5 – құятын тесіктің қақпағы; 6 – тұтастырғы болттар; 7,
13 – ораулар (подмотки); 8 – тұрқының төменгі жағындағы саңлаудағы бітейтін төсем; 9
– жерлендіруші өткізгіш; 10 – жалғайтын гильза; 11 – құятын тесіктің пробкасы; 12 –
қамыт; 14 – қамытты бекітетін болттар.

2.3 сурет – 1 кВ дейінгі кабельдер үшін шойын жалғайтын муфталар
(а – СЧо; б – СЧм)
Кабель муфталарын кернеу (1 дейін, 6, 10, 35 кВ), арналымы
(жалғайтын, тармақтайтын, соңғы), габариттік мөлшермен (қалыпты,
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азгабаритті), материалы (шойын, қорғасын, эпоксид), формасы (У – тәрізді, Т–
тәрізді, Х– тәрізді, орнату орны (ішкі, сыртқы), фазалар саны (соңғы
үшфазалық немесе төртфазалық) бойынша бөледі.
Шойын муфталарды (2.3 сурет) кернеуі 1 кВ дейінгі кабельдерді жалғау
үшін қолданады. Монтаждан кейін оларға қызған МБ–70 немесе МБ–90 кабель мастикасын құяды.
Қорғасын муфталарды (2.4 сурет) кернеуі 6, 10 кВ және жоғары
жоғарывольттік кабельдерді жалғау үшін қолданады және монтаж кезінде
өңдеп, диаметрі тиісті қорғасын құбырлардан жасайды. Монтаждан кейін
қорғасын муфталарға МБ кабель мастикасын құяды. Қорғасын муфталарды
механикалық зақымдардан қорғау үшін жиі шойын немесе шыныпластик
қаптамаға салады. Қорғасын муфталар жалғанатын кабельдер талсымдарының
қимасына және кернеу қласына сәйкес алты типтік мөлшермен шығарылады.
Муфталардың әріптік – сандық маркировкасы бар. Ч әрпімен шойын
муфтаны, С – қорғасынды, СС – жалғайтын қорғасынды белгілейді. 60, 70, 80,
90, 100, 110 сандары мм кабельдің диаметрін белгілейді.
Эпоксид муфталарын кернеуі 1, 6 және 10 кВ кабельдерді және 1 кВ
дейінгі тармақтарды жалғауға қолданады.

1 – жерлендіруші сымның муфта тұрқысына жалғау айланы;
2 – жерлендіруші сым; 3 – сым шен темірлер (бандаж); 4 – тұрқы;
5 – қорғасын тілікпен жабылған құятын тесік.

2.4 сурет – Кернеуі 6 және 10 кВ кабельдердің жалғаушы қорғасын
муфтасы
Кабельдерді
блоктарда
төсеу
оларды механикалық
зақымдардан қорғау үшін қолданады. Блок (2.5 сурет) бірнеше құбырлардан
(асбоцементтік, керамикалық және басқалар) немесе оларға қатысты
құдықтары бар темірбетон панельдерден жасалған жер астындағы құрылым
болып келеді. Кабель блоктарының жердегі тереңдігі жергілікті жағдайларға
байланысты, бірақ кабельдерді траншеяларда төсегеннен кем болмау керек.
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1 – құм немесе еленген топырақ; 2 – құбырлар; 3 – ағаш төсемдер;
4 – бетон жастық; 5 – гидрооқшаулама.

2.5 сурет – Құрғақ (а) және ылғал (б) топырақтардағы асбоцементтік
құбырлардан жасалған кабель блогы
Трасса бағытын өзгерткен жерлерде кабель құдықтарын салады, олар
кабельдерді тартуға және оларды эксплуатация кезінде ауыстыруға ыңғайлы.
Су ағып кету үшін блоктарды құдықтар жағына әр 100 м 100 мм кем емес
көлбеу беріп салады. Кабель құдықтарын сонымен қатар орнатылған
қашықтықтарды сақтап, трассаның түзу айландарына да салады. Құдықтың
түбінде су жиналатын орын дайындайды, ол су жинауға арналған тормен
жабылған шұңқыр.
Кабельдерді
тіректі
қиыстырмаларда
және
науашаларда
төсеу
өндірістік
кәсіпорындардың
цехтарында,
ғимараттардың қабырғаларында, туннельдерде жүргізіледі. Тіректі кабель
қиыстырмаларын сөресі бар тірек, қапсырмасы бар тірек, қабырға сөрелері
түрінде қаңылтыр болаттан жасайды. Арнайы тесілген және пісірілген
науашаларды кесек және бетон қабырғалары бойымен 2 м кем емес биіктікте
сымдар мен сауытсыз кабельдерді төсеуге пайдаланады. Оларды міндетті
түрде кемінде екі жерде жерлендіреді және өзара электрлік жалғайды.
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а) жатық; б) кабельдер трассасының бір жатық белгіден екіншісіне өтуі;
в ) жоғары қапталмен тармақталу; г ) мөлшері аз науаға өту;
д) жалпағымен жоғары өту; е) шығып тұрған колоннадан өту.

2.6 сурет – Кабель науашаларын орнату
Д ә н е к е р л е у д і кернеуі 1, 6 және 10 кВ кабельдерінің талсымдарын
жалғағанда қолданады. Дәнекерлеуді жақсы қызған дәнекерлеуішпен немесе
балқыған дәнекері бар арнайы бұлауға (ванночка) талсымдар ұштарын
орналастыру жолымен жасайды. Кабельдерді дәнекерлеу үшін әдетте
жартылай қатаң (ПФ) және қатаң (ПСр) дәнекерлерді пайдаланады.
С ы ғ ы м д а у д ы негізінде 1 кВ дейінгі кабельдердің алюминий
талсымдарын жалғау үшін қолданады және оны гильза және атауыз бен
сыққыш механизмдердің көмегімен жасайды. Гильзаға екі жағынан
кабельдердің жалғанатын талсымдарын жайғастырады да гильзаны қысады.
Сығатын механизм жасайтын қысымның әсерінен біртұтас жалғау
жасалынып, гильзаның металы сығылады.
Г а з ж ә н е э л е к т р п і с і р у і қимасы 16...240 мм2 кабельдің
алюминий талсымдарын жалғауға арналған. Газбен пісіргенде жанатын
газдың жылуы пайдаланылады (мысалы, пропан – бутан қоспасы), оның
температурасы 2300°С және одан жоғарыға барады, ал электр пісіруінде –
электр доғасының жылуы қолданылады.
Т е р м и т т і к п і с і р у – бұл кабельдердің алюминий талсымдарын
жалғаудың ең жетілген тәсілдерінің бірі, ол типі А арнайы патрондардың
көмегімен жасалынады. Патрондағы сымдар айқасып орналасады және оны
арнайы сіріңкемен жағады. Патронның ішінде термиттік құрам бар, ол
жанғанда температура бірнеше мың градусқа жетеді.
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3 дәріс.
монтаждау

Электр

машиналарын

және

трансформаторларды

Электр машиналарының, электр жетектерінің, трансформаторлардың
және трансформаторлық қосалқы станциялардың монтажы СНиП, ПУЭ және
жасаушы зауыттардың монтаждық нұсқауларының талаптарына сәйкес
жасалынады. Монтаждың алдында жабдық жасалынуының (§ 1.2 қараңыз)
эксплуатация шарттарына сәйкес екендігіне көз жеткізу керек.
Монтаждың алдында монтаждалатын жабдық, монтаждың көлемдері,
сипаты және шарттары туралы анық ұғым болу керек. Жабдықтың
жобасымен, машиналар және аппараттардың деректерімен (каталог бойынша
немесе өзін қарап), монтаждалатын аппаратураның техникалық шарттарымен,
жасаушы зауыттың сызбалары және нормаларымен, тапсырыс берушінің
талаптарымен және тиісті стандарт және нормалармен мұқият танысу керек.
3.1 Электрлік және электрмеханикалық жабдықтың монтажын
инженерлік деңгейде дайындау
Монтаж тәсілдері қуаттардың, қиыстырмалық шешімдердің, жабдықтың
типтері және жасалу формаларының үлкен аралығына байланысты едәуір
әртүрлі болып келеді. Одан басқа, әдетте зауыттың жинайтын цехтарында
емес, тұтынушыда жасалатын болғасын, монтажды ұйымдастыруының және
әдістерінің өзіндік ерекшеліктері болады. Мысалы, бұл монтаж жұмыстарын
ең қарапайым құралдармен жасауға ұмтылу.
Еңбектің минималды шығындарында және материалдық ресурстардың
аз жұмсалуында
электрмонтаждық жұмыстарды сапалы жасау үшін
инженерлік дайындық жүргізу керек, ол келесі мәселелерді қамтиды:
– тиісті энергетикалық нысанның электр бөлігінің жоба – сметалық
құжаттарын зерттеу негізінде техникалық жобаны ойластырып жасау;
– экономикалық негіздеуді ойластырып жасау;
– жұмыстарды ұйымдастыру жобасын ойластырып жасау;
– жұмыстарды жүргізу жобасын ойластырып жасау (ЖЖЖ – ППР);
– жұмыстарды жүргізу үшін қажетті сызбаларды, монтаждық сұлбалар
және технологиялық карталарды ойластырып жасау;
– монтаждық және жіберу баптау жұмыстарын жүргізудің тораптық
графиктерін ойластырып жасау.
Бұл талаптарға сәйкес жұмыстар жүретін бас құжаттарға ПУЭ және
құрылыс нормалары мен ережелері жатады. Олардың негізінде ЖЖЖ,
монтаждық нұсқаулар және технологиялық карталар және шығаратын
жабдыққа және материалдарға зауыт нұсқаулары ойластырылып жасалынады.
Нысандарда электрмонтаждық жұмыстарды ЖЖЖ – сыз жасау рұқсат
етілмейді.
Технологиялық карталарда жұмыстар орындалуының технологиялық
реттілігі, еңбектің әдістері мен тәсілдерін сипаттауы, механизмдердің,
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саймандардың және құралдың тізімі, еңбек процесінің графигі, еңбек
шығындарының калькуляциясы, жұмыс орындарын ұйымдастыру сұлбалары,
белгілі санаты бар қажетті қызметкерлердің саны, жұмыстарды орындауға
кететін уақыт және құн нормалары бар.
3.2 Іргетастарды монтаждың алдында тексеру
Қуаты аз электр машиналары және электржетектері әдетте металл
жақтаушаларда немесе технологиялық жабдықта (станоктарда, конвейерлерде
және басқаларда), ал орта және үлкен қуаттардың жабдықтары бетон немесе
темірбетон іргетастарда орнатылады. Жұмыста жылжу және діріл болдырмау
үшін жұмыс істеп тұрған жабдықтың статикалық және динамикалық
жүктемелерін қабылдау үшін іргетас жеткілікті шомбал (массивный) болу
керек. Құрылысшылар іргетастарға олардың бас өстерін (бойлық және
көлденең) және нөл реперіне байланысты іргетас бетінің белгісін салу керек.
Монтаждың алдында іргетастарды олардың жоба құжаттарына сәйкес
екендігін тексеру керек: іргетастың ғимарат қиыстырмасының бөлек
элементтеріне және басқа іргетастарға дұрыс орналасқаны және негізгі өстер
бойынша іргетас мөлшерлерінің дәлдігі.
Сосын іргетастың бас өстерін белгілейді. Ол үшін тіректен 1, онда
бекітілген қапсырмадан 3, онымен бекітілетін көтеретін роликтен 5 тұратын
өс ұстайтындар пайдаланылады (3.1 сурет). Ролик арқылы жүгі 2 бар болат
ішек салынады 6, онымен тіктеуі 8 бар жіпті жылжытуға болады 7. Бас өстерді
белгілеу сұлбасы 3.2 суретте көрсетілген. Белгілегеннен кейін бас өстерді
белгілеуге тіктеулері бар жіптерді пайдаланып іргетасқа түсіреді.

1 – тірек; 2 – жүк; 3 – қапсырма; 4 – гайка; 5– көтеретін ролик; 6 – ішек;
7 жіп; 8– тіктеуіш; 9– өстік тәлі (плашка).

3.1 сурет – Өсті ұстаушы
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3.3 Электр
орамдарын кептіру

машиналарының

және

трансформаторлардың

Орамдарды кептіру үшін келесі әдістер қолданылады: индукциялық,
токтық және сырттан қыздыру. Кептіру кезінде оқшаулама мен орамның
температурасы күрт өзгермеу керек, болмаса оқшауламада оны
зақымдандыратын үлкен термомеханикалық кернеулер пайда болуы мүмкін.
Сондықтан орамдар температурасының өсу жыдамдығы сағатына 5...7 °С
аспайтындай етіп, қызу режимін таңдайды.

А–А – бас бойлық өс; В–В– бас көлденең өс.
3.2 сурет – Іргетастың бас өстерінің белгілеу сұлбасы
Кептірудің индукциялық әдісін пайдаланғанда ротор шығарылғанда
статор өзекшесінің айналасына
немесе шығарылған ротордың өзекше
айналасына немесе машина тұрқысының айналасына айнымалы ток көзіне
қосылған сақиналы магниттеуші орам оралады (3.8, 3.9, б суреттер). Осы
орамның көмегімен жасалатын айнымалы магнит өрісі статордың немесе
ротордың немесе тұрқының өзекшесін, яғни орамдарын қыздырады, соның
есебінен кептіру жүреді.
Токпен кептіру әдісін пайдаланғанда орамдармен сырт көзден тұрақты
және айнымалы ток жіберіледі. Электр машинасының салқындауы күрт
нашарлағасын токтың күші оның номиналды мәнінен 40 – 60% шектеледі.
Токпен кептірудің түрлеріне 3.3, г көрсетілгендей қысқа тұйықтау токтарымен
орамдарды қыздыру жатады. Соңғы жағдайда машинаның роторын сырт
қозғалтқышымен номиналды жылдамдықпен айналдырады.
Сыртқы қыздыру әдісін пайдаланғанда ыстық құрғақ ауа орамдарға
емес, олар бірқалыпты қызбауы мүмкін, қиыстырманың металл элементтеріне
бағытталады (3.3, а сурет).
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Кептіру жағдайларын жақсарту үшін қорғалған электр машиналарының
жалюзиін алып тастайды.

а) жылы ауамен тікелей қыздыру; б) индукциялық шығындар әдісімен;
в) орамдардағы шығындар әдісімен; г) қысқа тұйықтау токтарымен.

3.3 сурет – Электр машиналарын кептіру тәсілдері
3.4 Электр машиналарын монтаждау
Қуаты аз машиналар жетектейтін механизммен әртүрлі типті
муфталардың және тіс, ремен немесе фрикциялық берілістердің көмегімен
жалғанады. 3.4 суретте муфталардың жиі кездесетін типтері көрсетілген.
Жиналған күйінде келетін ірі электр машиналарын монтаждаудың
ерекшелігі бөлек іргетас плитаны орнатудан басталады, оған машинаны
қондырады, содан кейін біліктердің ортасын дәлдейді. Бір қатар
машиналардың білік ұшында фланец бар, сол арқылы машина механизммен
жалғасады. Одан басқа, L ротордың үлкен ұзындығында оның салмағының
әсерінен Р тік жазықтықта білік майысады (3.5 сурет).

1, 2 – жартылай муфталар; 3 – нүктелік болт; 4 – буат (шпонка); 5,
7 – күпшектер (ступицы); 6 – тіс тәжі; 8 – таспа серіппесі; 9 – тістер;
10 – қаптама; 11 – саусақ – болт; 12 – тері шайба; 13 – қима сақина.

3.4 сурет – Біліктер мен ( а ) муфталарды жалғау ( б – қатты көлденең –
ұйысатын (свертной); в – тістік; г – жартылай қатты тістік – серіппелі;
д – серпімді төлкелі – саусақтық)
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Сондықтан жалғанатын машиналардың жатық жағдайында жартылай
муфталардың (немесе фланецтердің)
жазықтықтары 3.6, а суретте
көрсетілгендей бір – біріне бұрышпен жайғасады.
Бұл жағдайда біліктердің ортасын дәлдеу тік жазықтықта олардың
сызығы баяу қисық (3.6, б сурет.), ал жатықта түзу сызық болатындай етіп
жалғанатын біліктерді қойуында болады. Ортаны дәлдегенде қосақтанатын
жартылай муфталардың (немесе фланецтердің) ұштары қатар орналасады, ал
біліктердің өстік сызықтары бір – бірінің жалғасы болып, қосақтанатын
жартылай муфталарда (фланецтерде) сәйкес келу керек. Ол үшін тұрқы
табандарына төсемдер салып, білік мойындарының жатық сызыққа көлбеу
бұрыштарын теңестіреді. Көлбеу бұрышы біліктің шығатын ұшында жатық
орналасқан деңгеймен тексеріледі.

3.5 сурет – Білік мойындарының көлбеулерін өлшеу сұлба

а) дәлдеуге дейін; б) білік сызығын дәлдеуден кейін.

3.6 сурет – Жартылай муфталар көмегімен жалғанған біліктердің
жағдайы
3.5 Трансформаторларды монтаждау
1600 к В А д е й і н г і трансформаторлар жасаушы зауыттардан толық
жиналып және майлары құйылып шығады; 2500 кВА және жоғары қуаттарда
ауқымдық мөлшерлері және
массасына тәуелді трансформаторларды
бөлшектенген түйіндері және бөлшектерімен бірге, ал өте қуаттыларын
майсыз тасымалдайды.
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Монтаж жұмыстары басталғанша трансформатордың астына іргетасты,
трансформатор – май шаруашылығын, май өткізгіштердің барлық
коммуникациясы бар май сақтайтын бактерді, монтаждық механизмдерді, аппараттарды, саймандар мен құралдарды дайындайды; монтаж кезінде
трансформаторға және технологиялық мұқтаждарға құюға қажет
трансформаторлық майды (май кептіріліп май өлшейтін құрылғысы және
«дем алатын» жүйесі бар
бактерге құйылу керек) дайындайды;
трансформаторды қыздыру және кептіру уақытына өрт сөндіретін құралдар
және өртке қарсы бекет дайындайды.

а) тегіс; б ) гофраланған; в ) құбыршалы; г ) радиаторларымен;
д ) жоғарғы ағытпасымен (разъемом); е ) қоңыраулы типті (төменгі
ағытпасымен); ж ) күшейтілген көтеретін арқасымен.

3.7 сурет – Күштік трансформаторлардың бактері
Массалары 2 т дейін трансформаторлар тікелей іргетасқа орнатылуы
мүмкін,
басқа
жағдайларда
іргетас
трансформаторды
іргетасқа
дөңгелеткеннен кейін трансформатордың екі жағынан орнатылатын тіректері
бар трансформатордың дөңгелектері үшін бағыттауыштармен жабдықталады.
Трансформатор іргетасқа орнатылғанда оның қақпағының көлбеуі I...
1,5% болып, газ релесіне келе жатқан газдың трансформатордан май
өткізгішке кедергісіз келіп тұруын қамтамасыз ету керек. Көлбеу әдетте
дөңгелектердің астына немесе бактың астына төсенішті салумен жасалынады
(дөңгелектер болмаса).
Трансформаторларды жабық орналастыру үшін трансформаторларды
және оладың қосалқы жабдығын (салқындату жүйелері, желдету, өртсөндіру)
орналастыруға арналған бөлек ғимарат немесе трансформаторлық камералар –
энергетикалық
нысанның
жалпы
ғимаратындағы
тұрғынжайлар
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пайдаланылады. Әр трансформаторлық камера ғимараттың басқа желдету
жүйелерімен байланысы жоқ бөлек желдету жүйесімен жабдықтанады. Жүйе
номиналды жүктемемен трансформатор жұмыс істегенде бөлінетін жылуды
алып шығуға есептеледі және тұрғынжайдың кірісі мен шығысындағы температуралар айырмашылығы 15 °С аспайтындай етіп жобаланады. Желдетуші
шахталардың қиыстырмасы олар арқылы трансформаторға ылғал өтуін
болдырмау керек.
Трансформатордың құранды бөліктерін монтаждау белсенді бөлігіне
ревизия жасамай және алынатын бөлігін көтермей («қоңырауды») жасалады,
егер түсіру, тасымалдау және сақтау шарттары немесе трансформатор багінің
ішіндегі зақымдарға алып келетін басқалар бұзылмаса. Мұндай зақымдар
болса құранды бұйымдарды орнатудың алдында трансформатордың
ревизиясын жүргізу керек. Құранды бөліктерін (кірмелерді, ендірілген ток
трансформаторларын және т.б.) орнату үшін трансформаторды ашық құрғақ
күні ашу керек. Трансформаторды ашқаннан кейін орамдардың оқшауламасы
бакты барлық ашылған уақытында құрғақ ауамен үрлеу есебінен ылғалдан
сақталады.

1 – кронштейн; 2 – газ релесі; 3, 9 – өңештер (патрубки); 4 – шүмек;
5 – газ релесінің фланцы; 6 – түтікше; 7– сақтандырғыш құбыр;
8 – кеңейткіш; 10 – бактың қақпағы.

3.8 сурет – Трансформаторда кеңейткішті, газ релесін және
сақтандырғыш құбырды орнату

1 – бак; 2 – белсенді бөлігі; 3 – конустық тиек; 4 – төменгі қиғаш тірек (раскос).

3.9 сурет – Белсенді бөлікті конустық шабақтарға (шипы) орналастыру
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3.6 Электрмонтаждық және жіберу баптау жұмыстарының мазмұны
Нысандарды эксплуатацияға ендіруді үдету үшін электрмонтаждық
жұмыстар екі кезеңде жасалынады. Біріншіде еңбекті ұйымдастыруға
байланысты мәселелер шешіледі, және монтаждың инженерлік дайындығы
іске асады. Құрылыс алаңында жабдықты орналастыруға қажет өтпелерді
және технологиялық арналарды және кепілдік бөлшектердің орналасуын
тексереді.
Екінші
кезең
құрылыс,
өңдеу
және
электрмашина
тұрғынжайларында, оның ішінде ішкі электр тораптарының және
коммутациялық аппаратураның, арнайы жұмыстарының толық аяқталғанынан
кейін басталады. Электрмонтажниктердің өздері (қарапайым нысандар
жағдайында) немесе арнайы ұйымдар (күрделі жабдықты баптау) жасайтын
жіберу баптау жұмыстарымен екінші кезең аяқталады.
Баптау жұмыстары мынадай реттілікте жасалынады:
1) Кернеусіз істелетін жұмыстар, олардың процесінде жабдық
байқалады, бітпеген жұмыстар анықталып аяқталады, оқшауламаның
кедергісі өлшенеді, жіберіп реттейтін аппаратура және желілердің
фазировкасы тексеріледі,
2) Байқалған ақауларды тіркеп кернеудің нормаланған ауытқуларында
сұлбаның барлық элементтерінің әрекетін тексеру үшін басқарудың
оперативтік тізбектеріне кернеуді беретін жұмыстар.
3) Электржетектерінің әртүрлі режимдерде жұмысын тексеру үшін
оларды қолмен басқарып, оперативтік және күштік тізбектерге кернеуді беріп,
күштік тізбектерді тексеру жұмыстары. Осы кезеңде жабдық қызмет
көрсетушілерге беріледі.
4) Жұмыстың тапсырылған режимдерінде жабдықты баптауына
қатысатын баптаушылардың бақылауымен эксплуатациялық қызметкерлердің
іске асыратын кешендік сынақтары және режимдік баптау.
4 дәріс. Электр тораптарын, жіберу реттеу аппаратурасын,
қорғаныс, басқару және бақылау аппаратурасын эксплуатациялау
Тораптарда және кәсіпорындарда пайдаланылатын электр аппаратурасының түрі көп. Оларға ажыратқыштардың, шапқыштардың,
түйістіргіштердің, релелердің, магниттік жібергіштердің, контроллерлердің,
командоаппараттардың,
реостаттардың,
сақтандырғыштардың
және
аппараттардан құралған құранды құрылғылардың, өлшеуіш аспаптардың және
басқалардың барлық түрлері жатады.
4.1 Кабель ЭБЖ техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Кабель желілеріне (КЖ) техникалық қызмет көрсетуге ревизиялар,
жабдықты бақылау және жөндеулер, қосалқы құрылымдарды бақылау кіреді.
Бақылаулар (аралап шығу) жоспарлы және кезексіз (немесе арнайы) болады.
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Кезексіз бақылаулар желілердің зақымын тудыратын жағдайларда және
олардың автоматты ағытылғанынан кейін, егер олардың жұмысы
бұзылмағанның өзінде, жасалынады. Техникалық қызмет көрсету және
жөндеу перспективалық, жылдық және айлық жоспарлардың негізінде
жүргізіледі. Ревизиялар және байқаулар кезінде профилактикалық өлшеулер
жүргізеді және майда зақымдар мен ақауларды жояды.
Кабель желісінің зақымдалу орнын анықтау үшін алдымен шамамен
зақымдалу аймағы бөлінеді, сосын онда желіні ашатын орын пысықталады.
Зақымдалу орнын табу үшін салыстырмалы әдістерді пайдаланады, ал
зақымдалудың дәл орнын абсолюттік әдістермен анықтайды. Салыстырмалы
әдістерге жатады: импульстік, тербеліс разряды, тұзақ және сыйымдылық.
Абсолюттікке – индукциялық және акустикалық.
Импульстік әдіс зақымдалған желіге электр сигналын жіберіп, оның
желіге жіберілген уақытымен шағылған импульстің қайтып келген сәттерінің
арасындағы уақыт аралығын өлшейді. Импульс желінің үзілген орнынан
шағылысады және импульстің қайтып келген уақыты бойынша апат орнының
сигнал жіберген орыннан қанша қашықта екені анықталады.
Тербеліс разрядының әдісі кабельге сынақ кернеуін бергенде
зақымдалған кабельдің тесілу сәтінде онда пайда болатын меншікті электр
тербелістерінің периодын (немесе жартылай периодын) өлшеуде негізделген.
Тербеліс периоды зақымдалған орынның қашықтығына пропорционалды.
Тұзақ әдісі тұрақты ток көпірінің көмегімен кабель талсымдарын екі
жағынан кедергілерін өлшеуде негізделген. Көрсетулердің айырмасы
зақымдалған орынды табуға мүмкіндік береді.
Сыйымдылық әдісі 1 кГц жиіліктегі айнымалы токтың көпірінің
көмегімен үзілген талсым бөлшектерінің сыйымдылығын өлшеуде негізделген
(талсымның әр бөлігі мен қабықтың арасында).
Индукциялық әдіс дыбыс жиілігі бар ток өтіп жатқан кабельдің
үстіндегі магнит өрісін анықтауда негізделген (800... 1000 Гц). Тізбегіне
күшейткіш арқылы дыбысқағар қосылған болат өзекшесі бар қабылдағыш
жақтаушаны кабель бойымен жылжытып, дыбыс сигналының максималды
деңгейімен электромонтер зақымдалған орынды табады.
Акустикалық әдіс жердің бетінен зақымдалған орында ұшқын
разрядымен туындайтын дыбыс тербелістерін тыңдауда негізделген.
4.2 Апатты режимдерді және жабдықтың жарамсыздықтарын
талдау. Қорғаныс аппаратурасын таңдау
Э л е к т р м а ш и н а л а р ы н ы ң жарамсыздықтарын және жұмысының
номиналды емес режимдерін талдау іс жүзінде жиі кездесетін апаттардың
келесі типтерін бөледі:
машина қысқыштарында немесе статор орамындағы қысқа тұйықтау
(ҚТ);
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– қозғалтқышты жібергенде тежелген ротор (қозғалтқыштың ҚТ режимі,
әсіресе оны тікелей жібергенде жиі кездеседі);
–
статор
орамы
фазасының
үзілуі
(орамдарды
балқыма
сақтандырғыштармен қорғағанда жиі кездеседі);
– қозғалтқыштың жұмыс процесінде жүктеме күрт өскенде пайда
болатын технологиялық асқын жүктемелер;
– қозғалтқыштың еріксіз желдету жүйесінің ақауынан туындаған
салқындатудың бұзылуы;
– қайталанатын температуралық асқын жүктемелерден пайда болатын
оқшауламаның тозу нәтижесінде оның кедергісінің азайуы.
Асинхронды
қозғалтқыштың
тізбегіндегі
апатты
режимдер
номиналдымен салыстырғанда токтың 12...17 есе қысқа мерзімде көбейуін,
немесе оның номиналды мәнінен 5...7 есе асатын ток ұзақ ағуын тудырады.
Электр тізбектерін ҚТ режимінен қорғау үшін автоматты
ажыратқыштар, ток релелері және сақтандырғыштар кеңінен қолданылады.
Токпен асқын жүктелуде басқа қорғаныс құралы керек. Асинхронды
қозғалтқыштың бір фазасы үзілгенде минималды ток және температуралық
қорғаныс ең тиімді қорғаныс болады; тиімділігі төмендеу, бірақ қабілетті
жұмыс атқаратын жылу қорғанысы (жылу релесі). Тежелген роторда өте
тиімді максималды ток релесі және температуралық қорғаныс, тиімділігі
төмен – жылу қорғанысы. Асқын жүктелуде жақсы нәтижелерді
температуралық қорғаныс береді. Жылу релелері де тиімді. Қозғалтқыштың
салқындау режимі бұзылса тек температуралық қорғаныс апатты болдырмауы
мүмкін.
Қозғалтқыштың статорлық орамының оқшаулама кедергісінің азайуы
тізбекте асқын жүктелу мен ҚТ тудыруы мүмкін.Мұндай апатта қорғаныс
қозғалтқыш орамы оқшауламасының кедергісін бақылайтын арнайы
құрылғылармен жүргізіледі.
4.3 Электр аппараттарына техникалық қызмет көрсету
Коммутациялық аппараттардың негізгі элементтері электрмагнит,
доғасөндіргіш құрал және түйіспелік жүйе.
Электрмагниттер ораммен өтетін токты алдымен электр энергиясын
магниттік өріс жасайтын магниттік энергияға, одан соң электрмагниттік тарту
күшін немесе айналдыратын момент тудыратын механикалық энергияға
түрлендіреді. Электр аппараттарының магниттік жүйелері элементтерінің
сызықты ығысулары немесе бұрылу бұрыштары әдетте үлкен емес және
сантиметрмен немесе градуспен өлшенеді. Төменгівольтті аппараттарда
кеңінен тараған электрмагниттік жүйелер 4.1 сур. көрсетілген.
Доғасөндіргіш жүйелер үшін доғаны сөндірудің келесі әдістері
қолдананылатын доғасөндіргіш камералар пайдаланылады:
– ұзарту (неғұрлым доға ұзын, соншама оны сақтау үшін үлкен кернеу
керек);
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а) клапандық; б) сауытты; в) Ш тәрізді; г) ашық соленоидты электрмагнит;
д) айналатын якорімен; е) ашық ферромагнитті ток өткізетін тіліктерімен;
ж) жалпақ көптүйіспелі релелер үшін; з) қорғаныс релесі үшін Z– тәрізді якорімен.

4.1 сурет – Электр аппараттарының электрмагниттік жүйелері
– метал торларында бір қатар қысқа доғаларға бөлу;
– доғаға шыдағыш материалдардан жасалған тесіктерде сөндіру;
– і тогы жасаған магнит өрісінде жылжу және тез айналу мен ығысу.
Түйіспелік топтар (4.2 сурет) тез тозады, сондықтан тұрақты техникалық
қызмет көрсетуді талап етеді. Электр аппараттарына қызмет көрсеткенде
келесі жұмыстар жасалынады:
– аппараттарды сыртынан бақылау (тұрқының және ілінетін жабдықтың
сыртқы зақымдарының болуы);

а) көпірлі; б) розеткалы; в) мәуесектік; г ) саусақты; д) жалпақ серіппелерімен.

4.2 сурет – Ағытатын түйіспелер
– аппараттың бетінен шаңды, ласты, май таңбаларын жою;
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– ағытылған аппараттарды біршама бөлшектеу (ішкі механизмдерді,
түйіспелік топтарды, доғасөндіргіш құрылғыларды тексеру және оларға
қызмет көрсету үшін);
– түйіспелік топтардың жағдайын бақылау (түйіспелерді бақылау,
тазарту, қажетті жағдайларда ауыстыру немесе жөндеу);
– доғасөндіргіш құрылғылардың жағдайын бақылау (доғасөндіргіш
камераларды тазарту, қажетті жағдайларда ауыстыру немесе жөндеу);
– жылжымалы элементтер жетегінің механикалық бөліктерінің
жұмысын бақылау (үйкелетін және жылжымалы бөліктерді тазалау, майлау,
қажетті жағдайларда серіппелерді ауыстыру);
– аппраттардың номиналды параметрлерін бақылау (егер мүмкін болса).
5 дәріс. Электр машиналарын эксплуатациялау
Эксплуатация кезінде электротехникалық жабдық тозады, бұл оның
жұмыста жарамсыздығына алып келеді. Оларды болдырмау үшін кезеңімен
жабдықтың жұмыс қабілетін жоғары деңгейде ұстау үшін жөндеулер
жүргізеді. Эксплуатацияда маңызды рөл атқаратын жабдықты дұрыс таңдау
және оны жұмыстың апатты және номиналды емес режимдерінде қорғау.
5.1 Электр машиналарына техникалық қызмет көрсету
Эксплуатация кезінде маңызды орын алатын машиналарға техникалық
қызмет көрсету.
Профилактикалық сынақтар байқауларда табылмайтын ақауларды
анықтауға мүмкіндік береді, өйткені олар сыртқа білінбейді. Бұл сынақтарда
электр машиналарының және жіберу реттеуші аппараттардың орамдарының
оқшаулама кедергілерін, бейтарабы жерлендірілген кернеуі 1000 В дейінгі
тораптарда машиналар қорғанысының дұрыс жұмыс істеуін тексереді.
Электр машиналарының оқшаулама кедергілерін тексергенде ПУЭ
келесі нормалар орнатылған: тұрақты ток машиналары орамдарының
кедергісін өлшеу үшін кернеуі 1000 В мегаомметрлерді пайдалану керек;
кернеуі 1 кВ дейінгі айнымалы ток машиналарының статор орамдарының
оқшаулама кедергісін өлшеуге кернеуі 1000 В мегаомметрлер қолданылады,
ал ротор орамдарына – кернеуі 500 В мегаомметрлер. Кернеуі 1 кВ жоғары
айнымалы ток машиналарының статор орамдарының оқшаулама кедергісін
өлшеуге кернеуі 2500 В мегаомметрлерді пайдаланады.
Техникалық қызмет көрсетудің типтік көлемі:
– эксплуатация ережелерін және жасаушы зауыттың нұсқамаларын
орындауды күнде бақылау (электр машинасының жүктемесін, бөлек
түйіндерінің температурасын, салқындатудың тұйықталған циклында
салқындататын ортаның температурасын, айгөлектердегі майдың жағдайын,
шу мен дірілдердің деңгейін, мәуесектердің астындағы ұшқын дәрежесін және
т.б. бақылау); жерлендірудің ақаусыздығын күнде бақылау; машинаны сүрту,
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тазалау және үрлеу, арнайы тоқтауды қажет етпейтін және негізгі
технологиялық жабдық жұмысының үзілісінде жасалатын майда ақауларды
тауып, оларды жөндеу (түйіспелерді тарту, мәуесектерді ауыстыру,
траверсаларды реттеу және т.б.);
– түйіндері мен бөлшектері ресурстарының шамасын білу және апатты
жағдайды болдырмау мақсатымен электр машиналарын техникалық
құралдарын пайдаланып тексеру;
– ағытылған жабдықты қалпына келтіру (қорғаныстың іске қосылу
нәтижесінде);
– электр машиналарын, оларды қорғау және басқару жүйелерін
монтаждаудан, жөндеуден және баптаудан кейінгі қабылдау – тапсыру
сынақтары;
– бақылау картасын толтырумен қатар бас электрик бекіткен график
бойынша эксплуатацияланатын машиналарды жоспарлы бақылау.
Электр машиналарының көбісіне олардың жұмыс қабілеттілігіне әсер
жасайтын негізгі нышан машиналардың бөлек бөлшектерінің жұмыс
температурасы (орамдардың, айгөлектердің, коллектор және түйіспелік
сақиналардың). Сондықтан эксплуатация кезінде температураны бақылауға
ерекше назар аударылады. Іс жүзінде қызуды бақылайтын екі әдіс бар: тікелей
және қосалқы.
Тікелей бақылау әдісінде электр машинасында орамдарға, айгөлектерге,
магнитөткізгішке ендірілген температура датчиктері бар – кедергі
термометрлері, терморезисторлер, терможұптар. Осы датчиктердің көмегімен
температуралар немесе машинаның тиісті түйіндерінің қоршаған ортаның
температурасынан асу температуралары өлшенеді. Өлшеулер арадан немесе
тікелей машинада жүргізіледі, соған байланысты температура тұрақты немесе
кезеңмен бақыланады. Тікелей әдістің маңызды артықшылығы машинаны
ағытпай температураны бақылау.
Егер бақылаудың тікелей әдісі мүмкін болмаса (температураның
ендірілген датчиктері жоқ), машинаның қызуын қосалқы әдіспен бақылайды.
Мұнда температураны немесе оның асуын емес, машинаның жүктемесі және
қоршаған ортаның температурасын қадағалайды. Әдетте, егер жүктеме
номиналдыдан, ал салқындататын ортаның температурасы рұқсат етілгенннен
аспаса, рұқсат етілмеген асқын қызулардан қорқудың керегі жоқ. Бақылаудың
қосалқы әдісі аз және орта қуатты электр машиналарын эксплуатациялағанда
кеңінен пайдаланылады, олар үшін, әдетте, температураның ендірілген
датчиктерін орнату қарастырылмаған.
5.2 Электр машиналарының ақаулары
Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізгенде байқалатын
машинаның жарамсыздығына немесе істен шығуына алып келетін электр
машиналарының сипатты ақауларын қарастырайық.
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Номиналдыдан аспайтын жүктеменің өзінде статор немесе ротор
орамының көрші тармақтары арасындағы тармақтық қысқа тұйықтау электр
машинасының жоғары асқын
қызуына алып келеді. Фазааралық
оқшауламаның тесілуінен немесе екі фазаның тұрқыға тесілуінен болатын
статор орамының фазалар арасындағы қысқа тұйықтау айнымалы ток
машинасының қатты дірілдеріне алып келеді, олар машинаны тораптан
ағытқанда тоқтайды. Одан басқа, фазаларда токтардың асимметриясы және
орамның бөлек айландарының тез қызуы байқалады. Фазалық ротор
орамының қысқа тұйықталуында (немесе түйіспелік сақиналар мен білік
арасында оқшауламаның тесілгенінде) асинхронды қозғалтқыш ротордың
тұйықталмаған орамында іске қосылады, жүктеме барда қозғалтқыштың
жіберілуі жәй жүреді, ал ротор аз жүктеменің өзінде қатты қызады.
Айнымалы ток қозғалтқыштары статоры орамының өткізгіштерінің
үзілуі жұмыс істеп тұрған машинада токтардың асимметриясын және
фазалардың біреуінің тез қызуын тудырады. Фаза үзілгенде (өткізгіштер
үзілуінің шет жағдайы) кернеу бергенде қозғалтқыш іске қосылмайды, қатты
шу және қозғалтқыштың тез қызуы байқалады. Жұмыс істеп тұрған
қозғалтқыштың фазасы үзілгенде статор токтарының күрт ассиметриясы,
қатты шу және рұқсат етілген шектерден асқын тез қызу байқалады.
Асинхронды қозғалтқыш роторының қысқа тұйықталған орамы сырығының
үзілгені жоғары дірілдерге, жүктеме барда айналу жиілігінің азайуына,
барлық фазалардағы статор тогының кезеңдік толықсуларына алып келеді.
Орамдар оқшауламасы кедергісінің рұқсатсыз төмендеуі оның қатты
ластануынан, ылғалдануынан немесе тозуға байланысты біршама бұзылуынан
болады.
Электр түйіспелерінің, дәнекерленген немесе пісірілген жалғаулардың
бұзылуы, асинхронды қозғалтқыштарда ротор орамы тармақтарының,
сырықтарының немесе орам фазасының әсерлеріне алып келеді. Мәуесектер
тізбегінде түйіспенің бұзылуы соңғылардың жоғары ұшқындауына алып
келеді. Айнымалы ток машиналарының статор немесе тұрақты ток
машиналарының ротор магнитөткізгіштері өзекшелерінің қаңылтыр
арасындағы оқшауламаның бұзылуы түгел магнитөткізгіштің немесе оның
бөлек айландары температурасының рұқсатсыз өсуіне алып барады. Бұл өз
кезегінде орамдарды жоғары қыздырады және магнитөткізгіштің бір бөлігін
күйдіреді.
Магнитөткізгіш парақтарының қысымы азайса шу шығады және электр
машиналарының дірілі күшейеді, бұлар машинаны тораптан ағытқанда
жойылады. Статорлардың полюстерінің және өзекшелерінің бекіністерінің
әлсіреуі машинаны тораптан ағытқаннан кейін жойылатын жоғары дірілдерге
алып келеді.
Коллектор және түйіспелік сақиналардың тозуы және мәуесектер
қысымының әлсіреуі жоғары ұшқынға және түйіспелік сақиналар және
коллектордың қызуына алып келеді. Мәуесектер тозуы үдейді.
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Біліктің деформациясы ротордың
эксцентриситетіне, бір жақтан
тартатын үлкен күштерге алып келеді, соның нәтижесінде асинхронды
қозғалтқыш номиналды жылдамдықты дамытпайды, ал оның жұмысы төменгі
жиілікті шумен ілеседі (айналатын жиілікте).
Салқындататын (желдеткіш) арналар мен тұрқының ластануы
машинаның немесе оның кейбір бөлшектерінің есептік мәндерден аспайтын
жүктемелерінде артық қызуына алып келеді.
Сырғанау айгөлектеріндегі немесе домалау айгөлектерінің қатты тозуы
электр машинасының және жетек механизмінің өстерін ығыстырады, ротор
эксцентриситеті пайда болады. Бұлардың бірінші себебі дірілдерді көбейтеді,
олар машинаны тораптан ағытса да жойылмайды, екінші себептің әсері білік
деформациясындағыдай.
Муфта, шкив және ротор сияқты айналатын бөлшектер теңгерімінің
бұзылуы жоғары дірілдерді тудырады.
Мүмкін ақаулардың электр машиналарының жұмыс қасиеттеріне әсерін
талдағанда байқалатыны, бірдей физикалық құбылыстар әртүрлі себептерден
туындауы мүмкін. Бұл жиі машинаның ақауын анықтауға мүмкіндік бермейді.
Нақты себеп дефектация процесінде анықталуы мүмкін. Егер электр
машиналарының нақты түрлерінің ақаулары туралы айтылса, әдетте, әрбір
электр машинасының (немесе біртиптік машиналар тобының) паспортында
бар эксплуатациялық персонал өзінің жұмысында типтік ақаулар мен оларды
жою тәсілдеріне назар аударады.
5.3 Электр машиналарын жөндеуді жоспарлау
Жөндеу циклының құрылымын жоспарлағанда жөндеу циклының
ұзақтығына қарайды, жөндеу циклы деп жоспарлы жөндеулердің барлық
түрлерін және кезектесу реттілігін түсінеді. Екі жоспарлы күрделі
жөндеулердің арасындағы уақыт кезеңі Тта6л жөндеу циклының ұзақтығымен
анықталады Тта6л. Өз кезегінде Тта6л электр машиналарының екі ауысым
жұмысындағы эксплуатацияның қалыпты жағдайларында анықталады.
Екі күрделі жөндеулер арасындағы уақытта бірнеше ағымдағыны
өткізеді. Екі жоспарлы tпл ағымдағы жөндеулер арасындағы уақыт аралығы
жөндеулер арасындағы кезеңнің ұзақтығымен анықталады tтабл. Екі күрделі
және ағымдағы жөндеулердің арасындағы жұмыстың жоспарлы ұзақтығы
келесі формулалармен анықталады:
Тпл = Тта6л βк βр βи β0 βс;

(5.1)

tпл = U, βк βр βи β0/ βс,

(5.2)

мұнда βi – электр машинасы жүктемесінің іс жүзіндегі сипатын
ескеретін коэффициенттер:
βк = 0,75 коллекторлық машиналар және 1,0 қалған машиналар үшін;
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βр – машинаның ауысым жұмысын ескеретін коэффициент, ол ауысым
санымен анықталады Ксм;
β0 = β0/ = 1,0 қосалқы жабдыққа жатқызылған электр машиналары үшін,
негізгі жабдық машиналары үшін β0 = 0,85;
β0/ = 0,7;
βи – іс жүзіндегі сұраныс пайдалану коэффициенті, Кф.с коэффициентінің нормаланғанға Кс қатынасының тәуелділігінен анықталады, βс = 1,0
стационарлық қондырғыларда орнатылған электр машиналары үшін, ал
жылжымалы электр қондырғыларының машиналары үшін βс = 0,6.
Төменде βи және βр коэффициенттерінің мәндері келтірілген:
К фс /К с ......... 0,5
βи ................ 1,3
Kcм .............. 1
βр...................2

0,75
1,1
1,25
1,6

1,0
1,0
1,5
1,35

1,1
0,9
1,75
1,13

1,2
0,8
2
1

1,3
0,7
2,5 3
0,8 0,67

Kс сұраныс коэффициенті деп кәсіпорынның максималды жүктемесінің
(цехтың, бөлек өндірістің) Рmax сонда орнатылған электрқабылдағыштардың Ру
(электрқозғалтқыштар, электртехнологиялық процестер, жарықтандыру және
басқалар) қосынды қуатына қатынасы түсіндіріледі. Кәсіпорынның
техникалық жобасына салынған және энергиямен жабдықтайтын ұйыммен
бітім жасасқанда кәсіпорыннның белгілейтін Рmax деп кәсіпорын жүктемесінің
жарты
сағаттық максимумы
түсіндіріледі.
Рmax
мәні бойынша
трансформаторлардың электр жүйесімен байланыстыратын қажетті қосынды
қуат анықталады. Сонымен,
Кс = Рmax/Ру.

(5.3)

Кәсіпорынның іс жүзіндегі жүктемесі онда орнатылған электрэнергия
қабылдағыштарының қосынды қуаты сияқты есептіктен айырмашылығы
болады. Сондықтан Кс коэффициентімен (оның мәндері 7 Қосымшада
келтірілген) бірге іс жүзіндегі сұраныс коэффициенті ендіріледі Кф.с, ол
тәжірибе жолымен іс жүзіндегі жүктеменің ортасағаттық максимумы Рфmax
және электрқабылдағыштардың іс жүзіндегі орнатылған қуаты бойынша
анықталады Рф.у:
Кф.с = Рф.max/Рф.у.

(5.4)

Іс жүзіндегі сұраныс коэффициентінің алдында қабылданғаннан едәуір
айырмашылығы болуы мүмкін. Кф.с үлкен болған сайын, кәсіпорында
орналасқан электр машиналарының орта жүктемесі соншама көп.
Көрсетілген әдістеме бойынша кәсіпорында орналасқан әр электр
машинасы үшін күрделі және ағымдағы жөндеулер арасындағы уақыт
аралығын есептеп, осы жөндеулерді өткізудің күнтізбелік графигін жасауға
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болады, мұнда оны негізгі технологиялық жабдықтың жөндеу графигімен
үйлестіру керек. Бөлек айландар және цехтар бойынша жөндеу графиктер
негізінде толық кәсіпорын бойынша электр машиналарын жөндеудің біріккен
графигі жасалынады.
Есеп үлгісі. Металлургия зауытының прокат станында орнатылған
типі АР роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш үшін жөндеу
циклының және жөндеулер арасындағы кезеңнің ұзақтығын анықтау керек,
жұмыстың үш ауысым графигі бар (үзіліссіз өндіріс) және іс жүзіндегі
сұраныс коэффициенті 0,6 тең.
Қосымшадан табылады, ыстық цехтар үшін Ттабл = 4 жыл, tта6л = 6 ай
Кс = 0,45 болғанда. Одан әрі тиісті коэффициенттердің мәндерін
анықтайды: βк = 1 (қозғалтқышта коллектор жоқ); βp = 0,67 Ксм = 3
болғанда; βи = 0,7 (Кфс/Кс = 0,6/0,45 =1,33); βо = 0,85; βо' = 0,7 (қозғалтқыш
негізгі жабдыққа жатады); βс = 1 (стационарлық қондырғы). Онда (5.1), (5.2)
формулаларына сәйкес екі күрделі Тпл және ағымдағы tпл жөндеулер
арасындағы уақыттарды анықтайды:
Тпл = 4,0∙1,0∙0,67∙0,7∙0,85∙1,0 = 1,6 (жыл);
tпл = 6,0∙1,0∙0,67∙0,7∙0,7∙1,0 = 2 (ай).
2 ай мерзімі 0,167жылға сәйкес келеді, сондықтан екі күрделі
жөндеулер арасында қозғалтқыш 8 ағымдағыжөндеуден өту керек (Tпл/tпл =
1,6/0,167 = 9, бірақ кезектегі күрделі жөндеу ағымдағымен сәйкес келгесін,
соңғы ағымдағы жөндеу кезектегі күрделіге ауыстырылады).
6 дәріс. Трансформаторларды эксплуатациялау
Трансформаторларды эксплуатациялағанда оларға оперативтік және
техникалық қызмет көрсетеді, және жоспарлы – алдын ала жөндеулер
жүргізіледі. Трансформаторларға қызмет көрсетуде қызметкерлердің барлық
жұмыстарын электрцехтың немесе тиісті қызметтердің басшылары жүргізеді,
ал электртораптық кәсіпорындарда –электртораптың немесе электрторап
кәсіпорнының өндірістік қызметтерінің басшылары.
6.1 Трансформаторларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Трансформаторларға техникалық қызмет көрсетуге кіреді: жоспарлы –
алдын ала жөндеу кешенінен бөлек орындалатын оқшаулама және түйіспелік
жүйенің, салқындату, реттеу және өрт сөндіру жағдайын профилактикалық
бақылау; трансформаторда, жүктеме барда кернеуді ауыстырып қосу
құрылғысында және кірмелерде, оның ішінде майдың сапасын қалпына
келтіру жұмыстары (кептіру, регенерация) және оны қосымша құю; қол
жететін айналатын және үйкелетін түйіндерді, кернеуді реттеу және
салқындату айгөлектерін майлау және күту; резервтік қосалқы жабдықты
кезекті тексеру, екіншіреттік тізбектерді және қорғаныс, автоматика,
сигнализация және басқару құрылғыларын баптау, тексеру және жөндеу.
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Трансформаторлардың жо с п а р л ы – а л д ы н а л а ж ө н д е у л е р і н е
ағымдағы және күрделі жөндеулерді және солармен байланысты сынақтар мен
өлшеулерді қосады. Қызмет көрсетудің осы түрі бойынша негізгі
жұмыстардың кезектігі (жылдар бойынша) 8 Қосымшада келтірілген.
Трансформаторларға қызмет көрсету жұмыстары жоспарлы және
кезексіз болуы мүмкін. Жоспарлы жұмыстар алдын ала анықталған өткізудің
көлемі мен мерзімдері бойынша жүргізіледі; жоспарсыз –трансформатордың
немесе оның элементтерінің ақауларының себебінен, жарамсыздық
табылуына байланысты және т.б. Энергия жүйелерінде күштік
трансформаторларға электр станцияларының немесе электр тораптарының
кәсіпорындары қызмет көрсетеді.
Барлық жоғарылатқыш және төмендеткіш ҚС бір бөлігі тұрақты
кезекшілерімен эксплуатацияланады. Қалалық тораптардағы трансформаторлық пункттер және төмендеткіш 110 кВ ҚС және 20... 35 кВ таратушы ҚС
тұрақты қызметкерлерсіз эксплуатацияланады және келіп кететін бригадалар
оларға қызмет көрсетеді. Күштік трансформаторларға қызмет көрсету
функциялары жөндеу және релелік қорғаныс жүйелеріне қызмет көрсететін
оперативтік қызметкерлер және сынақшылар арасында бөлінеді.
Жөндеу
п е р с о н а л ы (негізінде жабдықты жөндеу электр
слесарлары)
инженерлік–техникалық
жұмыскерлердің
басқаруымен
(шеберлер, ҚС топтарының бастықтары, қызметтердің инженерлері) трансформаторлардың күрделі және ағымдағы жөндеулерін, эксплуатациялық
жұмыстардың бір қатарын (майды сынаққа алу, оқшауламаны сүрту,
салқындату құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және басқалар) және
сынақтардың кейбір түрлерін (трансформатор орамдарының оқшауламасын,
салқындату және өрт сөндіру жүйелерінің электрқозғалтқыштарының қорек
тізбектерін тексеру, түйіспелік жүйенің кедергілерін өлшеу және басқалар)
жүргізеді.
6.4 Трансформаторларды ағымда жөндеу
Ағымдағы жөндеулер тез тозатын және жөндеуі қиын емес
бөлшектердің шектелген санын тексеріп, табылған ақауларды жөндеп,
трансформатордың келесі жоспарлы жөндеуіне дейін ақаусыз жұмысын
атқаруға арналған. Ағымдағы жөндеуде түйіндер мен бөлшектерді
бақылайды, оның ішінде сыртқы оқшауламаның ластануын, майда ақауларды
жою, негізгі емес түйіндер мен бөлшектерді ауыстыру және өлшеулер,
сынақтар және бақылаулар.
Трансформаторлық майды күту жұмыстарының кешені жүргізіледі:
кеңейткіштен қоқыс пен конденсатты шығару; май көрсеткішті тексеру және
кеңейткішке май құю; термосифондық (адсорбциялық) сүзгіде және ауа
кептіргіштерде сорбентті тексеріп ауыстыру. Осыған ұқсас жұмыстар май
толтырылған кірмелерде жасалынады.

32

Бак пен қалпақтың сыртқы беттерін тазалайды, шығаратын шүмектерді
және тығыздауларды, шығатын құбырдың мембранасының, сақтандырғыш
клапанның бүтіндігін тексереді. Салқындататын құрылғылар бақыланады,
олардың
сыртқы
беттері
тазаланады.
Желдеткіштердің,
электрқозғалтқыштардың, сораптардың айгөлектері тексеріледі, майланады.
Жүктеме барда реттейтін құрылғылар (жетек, түйістіргіш) және қоздырусыз
реттеудің ауыстырып қосқышы тексеріледі. Релелік қорғаныс құрылғыларын,
майдың температурасы мен қысымын бақылайтын аспаптарды, азот
қорғанысының жүйесін, тиісті екіншіреттік тізбектерді тексереді.
Трансформатордың ағымдағы жөндеуімен бірге оның қорғаныс және
автоматика құрылғыларын, оның ішінде салқындату және өрт сөндіру
автоматикасы және сигнализация жүйелерін тексеріп сынайды. Ағымдағы
жөндеуде оқшаулама және түйіспе жалғауларын, оның ішінде тармақтар
ауыстырып қосқыштары түйіспелерінің кедергілерін сынайды (барлық
жағдайларында).
Ағымдағы жөндеуде трансформатор оқшауламасының жағдайын оны
эксплуатацияға енгізгендегі көлемде бағалайды. Әдетте трансформатор және
оның кірмелерінің оқшаулама сипаттамаларын бірге өлшейді.
7 дәріс.
құрылымы

Электржөндеу

өндірісін

ұйымдастыру

және

оның

Электржөндеу өндірісін ұйымдастырғанда қызмет көрсететін ауданның
мөлшерін, нысандардың орналасуын және олардың жөндеу қорының
шамасын және электржөндеу кәсіпорнының электр және жылу энергиясымен,
сумен, көлікпен, санатты жұмыс күшімен және т.б. қамтамасыз етілу
мүмкіндігін ескеру керек. Электржөндеу кәсіпорындарының тұрғынжайлары
жауын – шашындардан және шаңнан қорғалу керек.
7.1
Жөндеудің
еңбек
қызметкерлерінің санын анықтау

сыйымдылығын

және

жөндеу

Жөндеу
кәсіпорнының
өндірісін
жоспарлау
және
жылдық
бағдарламасын анықтау үшін осы кәсіпорын қызмет көрсететін өндірістерде
орнатылған электрлік және электрмеханикалық жабдықтың саны, қуаты,
жұмысының режимдері мен шарттары туралы мәліметтер болу керек.
Сонымен бірге қызмет көрсететін өндірістердің 5...7 жыл мерзіміне даму
(кеңею) мүмкіндігін ескеру керек.
Эксплуатациядағы барлық электр машиналары типінен (асинхронды,
синхронды, тұрақты ток), қуаттан (аз –1,1 кВт дейін, орта –100...400 кВт
дейін, үлкен –400 кВт жоғары), кернеу деңгейінен (төменгі вольттық –1 кВ
дейін, жоғарывольттық –1 кВ жоғары), қиыстырмалық жасалуынан және
жөндеу арасындағы кезеңнің ұзақтығынан тәуелді топтарға бөлінеді.
Жөндеуге жататын электр машиналарының атауы бойынша аталған
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мәліметтердің болғанында электржөндеу кәсіпорнының өнімнің бірліктеріне
шаққанда жылдық өнімділігі анықталады
Pt= Кp[(A1/Т1 + А2/Т2 + ...+ An/Tn) + (A1/t1 + A2/t2 + ...+ An/tn)],

(7.l)

мұнда A1, A2, An – әр топтағы электрмашиналарының саны;
Т1, Т2, Тп – машиналардың әр тобы үшін жөндеу циклының орташа
ұзақтығы, жыл;
t1, t2,…,tn – осы топтар үшін жөндеуаралық кезеңнің орташа ұзақтығы,
жыл; Кр = 1,3...1,6 – қызмет көрсетілетін өндірістердің дамуын және мүмкін
кездейсоқ ақауларын ескеретін коэффициент.
Егер электрмашиналары эксплуатацияланатын кәсіпорынның күшімен
ағымдағы жөндеулер жүріп жатса, онда (7.1) формуласынан, жылдық
өнімділікті тек күрделі жөндеулермен анықтап, шеңбер жақшаларындағы
екінші құраушыны алып тастау керек.
Сонымен, электрмашиналарының әр тобында жылда жөндеуден өтетін
санын табуға болады
а1 = А1/Т1 + A1/t1;a2 = A2/Т2 + A2/t2; ...; an = Аn/Тn + An/tn.

(7.2)

Жөндеудің нормативтік уақыты электрмашинасының типінен, айналу
жиілігінен, кернеуден және жөндеу түрінен тәуелді. Ротор орамы қысқа
тұйықталған қуаты 630 кВтдейін айналу жиілігі 1500 айн/минтөменгівольттік
асинхрондықозғалтқыштар үшін (1000 Втөмен) электртехникалық өндірістің
жөндеу зауыттары жөндеудің еңбек сыйымдылығының нормаларын
пайдаланады.
Мысал. Қуаты 500 кВт, кернеуі 3,3 кВ, 600 айн/мин номиналды
жылдамдығы бар синхронды қозғалтқыштың күрделі және ағымдағы
жөндеулерінің еңбек сыйымдылығын анықтау керек.
М500= МjбазКп К, Ки= 225∙1,4∙1,2∙1,7 = 643 адам∙сағ,
m500=mjбаз Кn Кi Ки= 44∙1,4∙1,2∙1,7 = 126 адам∙сағ.
Жөндеудің уақыты жөндеу циклының ұзақтығынан емес басқа
нышандардан тәуелді болғасын, Ai әр тобын олардың типтеріне, кернеуіне
және айналу жиілігіне сәйкес алдын ала Вij топшаларына бөлу керек.
Ондаэлектрмашиналарының қызмет көрсететін паркін жөндеу бойынша
жұмыстардың жылдық еңбек сыйымдылығын анықтауға болады, адам∙сағ.,
Тр=(∑В1jМ1j/T1+(∑В1jm1j/t1+(∑В2jМ2j/T2+(∑В2jm2j/t2+...+(∑ВnjМnj/Tn+(∑Вnjmnj/tn,

(7.3)

мұнда Mi,mi–электр машиналарының Аiәр тобы үшін күрделі және
ағымдағы жөндеулердің орташа нормативтік уақыты.
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(7.3) формуласы бойынша қызмет көрсететін қозғалтқыштардың барлық
паркін жөндеудің еңбек сыйымдылығын есептеп, Тр жылдық бағдарламасын
орындауға қажет N өндірістік жұмысшылардың санын анықтайды:
N = TР/Ф,

(7.4)

мұнда Ф –41 сағаттық жұмыс аптасында 1860 сағ. (15 күн демалыс),
1840 сағ. (18 күн демалыс), 1820 сағ (24 күн демалыс) тең бір жұмысшы
уақытының жылдық қоры.
Қарастырылған әдістемелік жеңіл формализацияланады және есептеуіш
техникасын пайдаланғанда және жабдықты мұқият есепке алғанда жақсы
нәтижелер береді. Іс жүзінде есептің іріленген әдістемелігі қолданыс тапты,
оның маңызы келесіде.
Жөндеудің шартты бірлігі ұғымын ендіреді, оған роторы қысқа
тұйықталған қуаты 5 кВт, кернеуі 220/380 В, жылдамдығы 1500 айн/мин, IP23
қорғаныс дәрежесі бар бір асинхронды қозғалтқышты жөндеудің еңбек
сыйымдылығын қабылдайды. Электрқозғалтқыштар құрылымы бойынша дәл
деректер болмаса олардың саны кәсіпорында орнатылған станоктардың
санымен анықталады. Шартты жөндеу бірліктеріне өту үшін R (қуаты 5 кВт
шартты
қозғалтқыштарға)
пстаноктардың
санынКтипкоэффициентіне
көбейтеді:
R = nКтип,

(7.5)

мұнда Ктип= 2,8... 3,2 (автомобиль зауыттары үшін); 3,5...4,5 (ауыр
машина жасау зауыттары үшін); 3,0... 3,2 (айгөлек зауыттары және
электртехникалық өндірісі зауыттары үшін); 3,0... 3,5 (станокқұрал зауыттары
үшін); 3,3...4,3 (құрылыс, жол және коммуналды машина жасау зауыттары
үшін).
Қызмет көрсететін кәсіпорындарда шартты жөндеу бірліктерінің санын
қосып, ∑R алады. 5.3 берілген әдістемелікпен одан әрі өндірістің сипатынан
тәуелді жөндеу циклының және жөндеуаралық кезеңінің ұзақтығын (7.4)
формуласы бойынша жөндеу кәсіпорнының жылдық еңбек сыйымдылығын
және өндірістік жұмысшылардың санын анықтайды.
Егер орнатылған қозғалтқыштардың орташа қуаты белгілі және ол 5
кВт айырмашылығы болса, онда шартты жөндеу бірліктеріне келтіруді
келтіру коэффициенттерінің көмегімен жасайды:
Орташа
қуат, кВт
1 3 5 7 10 15 20 30 40 55 75 100
Келтіру
–
Коэффициенті 0,69 0,78 1 1,19 1,25 1,5 1,8 2,1 2,2 2,3 3,7 4,6
Осындай ірілетілген әдістемемен есептелген жөндеудің еңбек
сыйымдылығын
әдетте
қосалқы
жабдықта
орнатылған
электр
қозғалтқыштарын кәсіпорындарда ескеру үшін 30% көбейтеді.
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Негізгі жұмысшылардың белгілі саны бойынша N көмекші
жұмысшылардың
Nвсп,
инженерлік–техникалық
қызметкерлердіңNитр,
қызметшілердің және кіші қызметкерлерNслсанын анықтайды:
Nвсп=aN;

Nитр= b(N +Nвсп);

Nсл = c(N +Nвсп),

(7.6)

мұнда a= 0,15...0,18; b= 0,08...0,12; с = 0,025...0,04.
7.2 Электр машиналарын және жіберуреттеу аппаратурасын жөндеу
цехының құрылымы

7.1 сурет – Электр машиналарын жөндеудің типтік құрылымдық –
технологиялық сұлбасы

36

7.3 Трансформаторларды жөндеу цехының құрылымы

7.2 сурет –Трансформаторларды жөндеудің типтік
құрылымдық – технологиялық сұлбасы
8 дәріс. Жөндеулердің мазмұны. Электр машиналарын бөлшектеу
Массасынан, мөлшерлерінен және жөндеудің сипатынан электр
машиналары орнында жөнделеді немесе жөндеу кәсіпорнына жіберіледі.
Тапсырыс беруші мен жөндеу кәсіпорнының өзара міндеттері жөндеудің
техникалық шарттарында бекітіледі.
Жөндеуге қабылдау актімен жасалады, онда машинаның паспорттық
деректері және жөндеудің көлемінен басқа жөндеуден кейін машина сай
болатын техникалық талаптар көрсетіледі: қуат, кернеу, айналу жиілігі,
энергетикалық көрсеткіштер және басқалар. Жөндеуге толық жинақталған
ескі орамдарын қосқандағы барлық негізгі түйіндері мен бөлшектері бар
электр машиналары қабылданады. Барлық жалғайтын және орнатылған
бөлшектерді тапсырыс беруші алып тастау керек. Әдетте, тұрқылары және
айгөлек қалқандары бұзылған, магнитөткізгіштері едәуір зақымдалған (25%
артық) машиналар жөнделмейді.
8.1 Жөндеулердің мазмұны
Жөндеудің техникалық шарттары. Жөндеу сапалы жасалыну керек, одан
кейін эксплуатациялық сенімділіктің қажетті деңгейі қамтамасыз етілу керек,
ал техникалық көрсеткіштер стандарттар мен нормаларға сәйкес болу керек.
37

Жөнделген машина жалғайтын және орнатылғандарды қосқанда барлық қажет
бөлшектермен жабдықталады, домалау айгөлектерініңкамераларымаймен
толтырылады. Тұрқы мен айгөлек қалқандарының беттері сырланады,
біліктердің ұштары консервациялық маймен жабылады.
Жөндеуден кейінгі сынақтардан соң жөндеу кәсіпорны тасу, сақтау
және эксплуатация шарттарын сақтағанда бір жылда машинаның ақаусыз
жұмысына кепіл беру керек.
Орамдардың шығатын ұштары стандартпен сәйкес маркаланады,
алмашинаның тұрқысынажөндеген кәсіпорыны, жөндеуден шыққан уақыты,
стандартқа сәйкес машинаның техникалық деректері көрсетілген жаңа
қалқанша бекітіледі.
Жөндеу кәсіпорындарында кестелер түрінде құрастырылған, барлық
технологиялық операциялардың нөмірлері мен мазмұны, техникалық
шарттары және жөндеудің мазмұны бойынша нұсқаулар тізілген
технологиялық карталар бар.
Ағымдағы жөндеу. Жөндеудің бұл түрі эксплуатацияда немесе резервте
тұрған ППР графигімен келісілген машиналар үшін қолданылады. Ағымдағы
жөндеу электр машинасы орнатылған жерде оны тоқтатып және ағытып,
қызмет
көрсететін
электртехникалық
қызметкерлердің
күштерімен
жүргізіледі. Егерағымдағы жөндеуді жүргізу үшін арнайы күрделі саймандар
және едәуір уақыт қажет болса, онда ол электржөндеу немесе арнайы
кәсіпорынның қызметкерлерінің күшімен жүргізіледі. Жөндеу кезінде келесі
жұмыстар жасалынады:
– машинаның сыртқы беттерін тазалау;
– домалау айгөлектерінің жағдайын тексеру, оларды жуу және ауыстыру
(үлкейген радиалды саңлаулардың жағдайында);
– майлайтын сақиналардың және сырғанау айгөлектерінде еріксіз
майлау жүйесінің жұмысын тексеру;
– желдету арналарын, статоржәне ротор орамдарын, коллекторларды
және түйіспелік сақиналарды бақылау және тазалау;
– орамдардың маңдай бөліктерінің және шен темірлердің бекіту
жағдайын тексеру;
– оқшауламаның жергілікті зақымдарын және тексергендегі анықталған
ақауларды жою;
– Орамдарды кептіру және оларды қажет болса эмальдармен жабу;
түйіспелік сақиналарды және коллекторларды ажарлау;
– мәуесек механизмын және қорғаныс жүйелерін тексеру және реттеу;
– машинаны жинау және оның жұмысын бос жүрісте және жүктемеде
тексеру;
– қабылдау – тапсыру сынақтарын жүргізу және техникалық құжатта
тиісті белгілер соғып эксплуатацияға тапсыру.
Күрделі жөндеу. Жөндеудің бұл түрі эксплуатацияда тұрған машиналар
үшін ППР графигімен келісілген мерзімдерде немесе профилактикалық
(бақылаудан кейінгі) сынақтардан кейінгі нәтижелер бойынша қолданылады.
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Күрделі жөндеу барлық тозған немесе зақымдалған түйіндерді қалпына
келтіріп немесе ауыстырып, орамдарды ауыстырып, электр машинасының
жұмыс қабілетін қалпына келтіру және ресурсын толық қалпына келтіру үшін
жасалынады.Машинаны жөндеу тиімді емес, егер жөндеу кәсіпорнының
күшімен жою мүмкін емес механикалық түйіндердің едәуір зақымдары болса.
Күрделі жөндеу процесінде, әдетте, келесі жұмыстар орындалады:
ағымдағы жөндеу;
– статор мен ротор арасындағы ауа саңлауынтексеру (егер машинаның
қиыстырмасы мүмкіндік берсе);
– ротордың өстік шайқалуын және біліктің мойны мен сырғанау
айгөлегінің астары арасындағы саңлауларды тексеру (қажет болса астарды
қайта құяды);
– машинаны толық бөлшектеу және барлық механикалық түйіндер мен
бөлшектерді жуу;
– коллекторды, түйіспелік сақиналарды, мәуесек механизмын және
зақымдалмаған оқшаулама бөлшектерін үрлеп тазалау;
– түйіндер мен бөлшектердің ақауын табу;
– тұрқыны, айгөлек қалқандарын, магнитөткізгіштердіжөндеу
(жарықтарды тегістеу, бұранда тесіктерін қалпына келтіру, тұрқы мен
қалқандарда отырғызатын жерлерде қалпына келтіру), статормен ротор
өзекшелерінің бөлек қиындылары арасындағы тұйықтауларды жою,
қиындылардың бұрқырауын (распушение) жою, қысымды қалпына келтіру,
протездерді орнатып күйген айландарды жөндеу;
– білікті жөндеу (ұштағы тесіктерді дұрыстау, майысуды жою,
отырғызатын тесіктерді және сыналық жырашықтарды қалпына келтіру);
– ескі орамдарды шығару;
– сымы дөңгелек жаңа орамдарды дайындау және оларды төсеу;
– сымы тікбұрышты жаңа орамдарды жөндеу және оларды төсеу;
– электрлік сұлбаларды жинау және дәнекерлеу (пісіру);
– орамдарды сіңіру және кептіру;
– маңдай бөліктерді эмальмен жабу;
– машинаны жинау және әрлеу, қабылдау – тапсыру сынақтарын өткізу.
Күрделі жөндеуде өзінің ресурсын тауысқан домалау айгөлектерін
ауыстырады (олардың жағдайына қарамастан). Өз ресурсын тауыспаған
айгөлектерді пайдалану мәселесі олардың ақауын анықтағаннан кейін
шешіледі. Мұнда айгөлектің мүмкін жарамсыздығы және сонымен
байланысты қозғалтқыштың жарамсыздығымен байланысты ысырап едәуір
айгөлектің құнынан көп екенін ұмытпау керек.
Сымы дөңгелек орамдар және сымдары тікбұрышты төменгі вольттік
орамдар жөндеуде әдетте қайта қолданылмайды, өйткені бұларды іс жүзінде
зақымсыз шығару мүмкін емес. Шығарғаннан кейін оларды қайта балқытуға
жібереді. Сымы тікбұрышты жоғары вольттік орамдарды тармақтық және
тұрқылық оқшауламасын ауыстырғаннан кейін қайта қолдануға болады.
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8.2 Жөндеу алдындағы сынақтар
Бұл сынақтар жоспарсыз жөндеуге түскен электр машиналары
ақауларының сипатын анықтау мақсатымен жасалынады. Одан басқа, ақаусыз
машина күрделі жөндеуге жіберілетін жағдайлар практикада кездесіп жүр.
Қуаты аз машиналар үшін сынақтардың келесі реттілігін қабылдауға болады:
– сырттан бақылау жолымен машинаның жағдайын анықтау;
– орамдар оқшауламасының кедергісін анықтау (өлшеу);
– орамдардың тұрақты токка кедергісін анықтау;
– машина білігінің қолмен жеңіл бұралуын тексеру;
– бос жүрістегі жұмысты тексеру.
Осы тексерулердің дұрыс нәтижелерінде машина қабылдау – тапсыру
сынақтарынан өтеді, егер ол одан өтсе, қайтадан эксплуатацияға жіберіледі.
Ірі электр машиналарын жоспарлы күрделі жөндеудің алдында
қондырылған орнында сынайды. Сынақтардың көлемін машинаның
қиыстырмасынан және оны эксплуатациялаудың талаптарынан және
шарттарынан тәуелді орнатады. Сынақтар кезінде бос жүрісте және әртүрлі
жүктемелерде дірілдер өлшенеді; машинаның әртүрлі бөліктерінің
температурасы анықталады (орамның, магнитөткізгіштің, айгөлектердің); ауа
салқындатқыштың кірмесі мен шықпасында ауа және судың температурасын
анықтайды, айгөлектің токтарын анықтайды және басқалар. Машинаны
тоқтатқаннан кейін оқшауламаның кедергісін, ауа саңлауының шамасын,
түйіспелік сақиналар мен коллектордың солқылдауын өлшейді. Мұнда ерекше
назарды жөндеуде бөлшектенбейтін түйіндерге аударады. Алынған деректерді
алдында өткен сынақтарда алынған мәліметтермен салыстырады.
Ірі электр машиналарын жөндеуге шығарғанға дейін ПТЭ нормаларына
сәйкес қажет:
– жұмыстар көлемінің ведомосын және сметасын құрастыру керек, олар
машинаны ашып қарағаннан кейін дәлденеді;
– жөндеу жұмыстарының графигін құру;
– қажетті материалдарды және босалқы бөлшектерді дайындау;
– қайта құруға және жаңартуға техникалық құжаттарды құрастыру және
бекіту және бұған қажет материалдарды дайындау;
– қажетті құралды және көтеретін – көлік механизмдерін толықтырып
ақаусыз жағдайға келтіру;
– жұмыс орындарын дайындап жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін
жөндеу алаңшаларын жоспарлау;
– жұмыс бригадаларын толықтырып нұсқау беру.
Жөндеу алаңшалары жиналатын бөлшектерді, жөндеу құрал
саймандарын түсіріп орналастырып, жөндеу
операцияларын жүргізуге
арналған. Олар электрлендірілу керек және жүк көтеретін механизмнің әсер
аймағында болуы керек.
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Егер жөндеуде машинаны іргетастан алып оны жетек механизмінен
ағыту керек болса, онда мұндай жөндеуді арнайы жөндеу ұстаханасының
жағдайында жасаған дұрыс (жөндеу кәсіпорнының).
8.3 Электр машиналарын бөлшектеу
Шкивтерді, жартылай муфталарды, шестерняларды және басқа
жалғайтын бөлшектерді машинаның білігінен алмай тұрып, білікпен
жалғайтын бөлшекті бекітетін стопорлық бұранданы бұрап немесе сыналықты
(шпонка) ұрып шығарады. Қондырған орынға керосин немесе коррозияға
қарсы сұйықты түйіспе орнында дат болдырмау үшін құяды. Бұл бөлшектерді
алғанда екі немесе үш табанды алғышты пайдаланады (қолмен алып жүретін
немесе гидравликалық).
8.1 суретте шкивті 5 алу процесін түсіндіру эскизі көрсетілген.
Алғыштың табандарын4 шкивтің сыртқы бетіне салады және тұтқаны
айналдырып 2, гайканы 3 солға жылжытады, мұнда бөлшек тығыз қармалып,
алғыштың ұшы біліктің шықпа ұшына тіреледі. Сосын, тұтқаны 1
айналдырып шкивті біліктен суырып алады. Алғыштың табандары 4
бөлшектің ішінен және сыртынан қармауға мүмкіндік береді, ал гайка 3
жылжыту жолымен олардың жағдайын бекітуге болады. Мұндай алғышпен
жұмысты екі жұмысшы атқарады, біреуі алғыштың табандарын ұстайды 4, ал
басқасы тұтқаны бұрайды 1.
Аксиалды тесіктері бар жалғайтын бөлшектерді алу үшін 8.2 суретте
көрсетілген алғышты пайдалануға болады, онымен бір жұмысшы жұмыс істей
алады. Траверса 14 болттарының көмегімен алынатын бөлшекпен 2
жалғанады. Винт 5 тартыпбөлшекті біліктен алады. Винт 5 тартқанда білік
айналып кетпес үшін траверсаның бір иінін ысырғы құбырларынан 3жасалған
сандалға (подставка)тірейді. Үлкен күш қажет ететін ірі бөлшектерді алғанда
гидравликалық алғыштарды қолданады, оларда күш гидравликалық престің
көмегімен жасалынады.

8.1 сурет – Табанды алғыштың эскизі (съемника)
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Бір қатар жағдайларда бөлшектерді алуға жұмсалатын күштерді азайту
үшін оларды қыздырады. Біліктің қызуын азайту үшін оны суға батырылған
асбест картонымен орайды, алқыздыруды бір немесе екі горелкамен жүргізеді,
бөлшектің шетінен ступицаға қарай. Бөлшектің температурасын балқу
температурасы 250 °С жуық қалайыны бөлшекке тигізіп байқайды. Бөлшекті
жоғары жиілікті токтармен қыздыруға болады,мұнда іс жүзінде білік
қызбайды.

8.2 сурет – Траверсасы бар алғыштың эскизі

1 – станина; 2 – рым – болт; 3 –статордың өзекшесі; 4 – ротордың өзекшесі; 5 –
қаптама; 6, 10 – айгөлектік қалқандар; 7 – желдеткіш;
8 – теңгерімдік жүк; 9, 13 – айгөлектер; 11 – ротордың білігі;
12– шпонка; 14– желдеткіштің қалақшасы; 15 – қысқа тұйықтағыш сақина; 16 –
статор орамының маңдай бөлігі; 17– шықпалар қорабшасы;
18– без (сальник); 19 – болт.

8.3 сурет – Роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш
(қорғаныс дәрежесі IP 44, салқындату тәсілі 1С 0141, монтаждау тәсілі
8.4 1М 1001)
Мысал ретінде 8.3 суретте көрсетілген жабық жасалған (IP44)
асинхронды қозғалтқышты бөлшектеу процесі берілген.
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Бөлшектеу келесі тәртіппен жүреді:
– қозғалтқышты электр торабынан және жерлендіруші сымнан ағытады;
– қозғалтқышты жетек механизмінен ағытады және оны іргетастан
алады;
– алғыштың көмегімен шкивті немесежартылай муфтаны алады;
– сыналықты (шпонку) алады;
– желдеткіштің 7 қаптамасын5 алады;
–алдын ала оның бұрандасын босатып желдеткішті 7 алады (қолмен
немесеалғыштың көмегімен);
– айгөлек қалқандарын 6, 10 тұрқыға бекітетін болттарды бұрап алып,
артқы айгөлек қалқанын 6 жұмсақ материалдан жасалған балғамен ұрып
отырып алады (ағаш, пластмасса, мыс);
Роторды 4 статордан 3 шығарады, ол үшін жай итеріп роторды алдыңғы
айгөлек қалқанының 10 жағына жылжытып, қалқанды құлыптан шығарады.
Сосын, роторды біліктен ұстап, статор орамының маңдай бөліктерін және
ротор қалақтарын зақымдап алмай, статордан шығарады;
– алдыңғы айгөлек қалқанын 10, балғамен жеңіл ұрып алады;
– алғыштың көмегімен айгөлектерді 9 және (немесе) 13 алады, егер
оларды ауыстыру қажет болса.
Айгөлек қалқандарын сығу болттарымен алуға болады, егер олар
қиыстырмада болса. Мұнда сығу болттарын сығу тесіктеріне бірқалыпты
айгөлек қалқандарын қисайтпай бұрайды.
Массасы аз роторды,оны екі жақтан ұстап, статордан қолмен шығарады.
Ірі роторларды статордан 8.4 суретте көрсетілген сайманның көмегімен
шығарады.

1 – сырға; 2 – ротор; 3 – білік; 4 –жұдырықшалар; 5 – қиынды;
6 – тұтқа; 7– өс.

8.4 сурет – Роторды шығару және ендіру сайманы
Сырғаны 1 ротордың 2 салмақ ортасының үстіне орнатады, одан кейін
цанга патронынбілікке 3 алып барады. Тұтқаны айналдырып 6, қиындыны 5
жұдырықшалар 4 ротордың 2 білігін қармағаншаалға жылжытады. Сосын
сайманды сырғамен 1 көтеріп, роторды іліп қояды да статордан шығарады.
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Роторды шығарғанда оны өстен 7 ұстап аздап реттеуге болады. Аталған
сайман диаметрі 100 мм дейінгі біліктерді қармауға мүмкіндік береді.
Айгөлектерді алғанда оларды зақымдамау үшін күштерді ішкі құрсауға
салу керек. Ол үшін терең ернектері бар табанды алғыштарды қолданады
немесе айгөлектердің қақпақтарын пайдаланады. Соңғыда (8.5 сурет) қақпақ 1
пен айгөлектің арасында арнайы төсемдерді 2 орнатады. Егер орын болса,
айгөлектерді алу үшін ағытпа қамытты 3 пайдалануға болады.

I – айгөлектің ішкі қақпағы; 2 – төсемдер; 3 – қамыт.

8.5 сурет –Ендірмелерді (а) қамытты (б) пайдаланып айгөлектерді алу
Электр машиналарын бөлшектегенде жиі гидравликалық алғыштарды
пайдаланады, олардың біреуі 8.6 суретте көрсетілген. Бұл алғыштың жұмыс
қысымы 6,4 МПа және цилиндрі 75 мм дейін жылжығанда 100 кН дейін күшті
дамытады.
Электржөндеу кәсіпорындарында айналу өсінің биіктігі 112...280 мм
(3...9 габариттер) қозғалтқыштарды бөлшектеу үшін арнайы стендті
пайдаланады (8.7 сурет). Стендке орнатпай тұрыпқозғалтқыштан
желдеткіштің қаптамасын, желдеткішті және айгөлектердің қақпақтарын
бекітетін болттарды және айгөлектің қалқандарын ағытады. Қозғалтқышты
(8.3 сурет) стендте біліктің жұмыс ұшымен жылжымалы тірекке 1 қаратып,
қысқыш құрылғысының көмегімен 6 бекітеді.

1– қапсырма (скоба); 2 – тартқыш (тяга); 3 – цилиндр; 4 – қымтама;
5 – штуцер; 6 – поршень.

8.6 сурет – Айналу өсінің биіктігі 180 – 280 мм (6 – 9 габариттер)
қозғалтқыштардың біліктерінен айгөлектерді алу үшін гидравликалық ілінетін
алғыш
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Электржетектің көмегімен 2 пинольдерді 3 қозғалтқыштың айналу
өсінің биіктігінде қояды, 1 тіректі оңға жылжытып, қозғалтқышты
пинольдерде бекітеді (оң тірек 4 жылжымайды).
Столдың 7 қозғалысын солға қарай бағыттаушылармен 8 қосады, мұнда
сол айгөлек қалқаны айгөлектің сыртқы сақинасынан шығады, ал оң
жағындағы – тұрқыдағы құлыптан. Оң айгөлек пен қозғалтқыштың тұрқысы
арасында тіректі ашаны орнатады (көрсетілмеген) және столды оңға қарай
жылжытады. Мұнда сол айгөлек қалқаны тұрқыдағы құлыптан шығады, ал оң
айгөлек – біліктен. Тіректі ашаны солайгөлек пен қозғалтқыш тұрқысының
арасына орналастырады да столды 7 солға жылжытады, мұнда сол айгөлек
біліктен шығады. Сосын пинольдарды 3 біліктің орталарынан шығарады,
столды 5 қозғалтқышымен 60...90° бұрышқа бұрады жәнебіліктен
айгөлектердің қақпақтарын, айгөлектің қалқандарын және айгөлектерді алады.
Аталған тәсілдердің бірімен роторды статордан шығарады, қысқыштарды 6
босатады және қозғалтқыштың тұрқысын (статорды) стендтен алады.

1 – жылжымалы тірек; 2– электржетегі; 3– пинольдар; 4– жылжымайтын тірек;
5 – айналатын стол; 6– қысқыш құрылғы; 7– стол; 8 – бағыттауыштар.

8.7 сурет –Электрқозғалтқышты бөлшектеу стенді
Барлық бөлшектер мен түйіндерге қозғалтқыштың бір жөндеу нөмірімен
биркаларды іледі, статорды орамды алып тастайтын (шығаратын) айланға
жібереді, ал қалған түйіндер мен бөлшектерді жууға жібереді. Егер ротордың
орамы фазалық болса, оны статормен бірге орамды шығаратын айланға
жібереді.
Сырғанау айгөлегі бар кез келген ірі электр машинасын бөлшектеу
технологиясының өзінің қиыстырмасымен, қондыру орнымен, жүк көтеретін
машиналардың қатысуымен және басқалармен байланысты арнайы
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ерекшеліктері. Сондықтан ірі машиналарды бөлшектегендегі тек жалпы
операцияларды келтірейік. Бөлшектегенде өлшейді:
– ротор мен статор арасындағы ауа саңлауын төрт нүктеде (через 90о)екі
жағынан);
– айгөлектердегі радиалды саңлаулардыжәнеайгөлек қақпақтарының
төсемдерді нығыздауы, радиатор мен диффузор арасындағы радиалды
саңлаулар;
– біліктің тығыздауларындағы және май ұстайтындардағы саңлаулар;
– ротордың өстік шайқалуы және ротор білігінің еңістігі (уклон).
Одан басқа, статор мен ротордың магнит өстерінің сәйкестігін тексереді.
Өлшеулердің нәтижелерін формулярға енгізеді, жөндеуалдындағы
сынақтарды жүргізіп,машинаны бөлшектей бастайды. Сыртқы және ішкі
қалқандарды және диффузорларды алады, ротордың астына, ауа саңлауына
электркартон қаңылтырын салады және тіректі айгөлектерді бөлшектегеннен
кейін
роторды статорға түсіреді. Қажет болса қыздырып, жартылай
муфталарды немесе шестерняларды алады, отырғызатын беттерді тазалайды
және нығыздықты тексереді.
Роторды статордан шығарғанда орамдарға зақым келтірмес үшін
оларды электркартон немесе резинадан жасалған қаңылтырлармен жабады.
Роторды жүк көтеретін механизмдердің және арнайы қапсырмалардың
көмегімен шығарады (массасы 500 кг дейінгі роторлар үшін), бұл 19– шы
габаритке дейінгі машиналардың роторлары үшін жарайды. Роторды шығару
үшін кранға екі реттеуші болттары бар траверсаны4 (8.8 сурет) іледі. Білікке
ұзартқышты 2 кигізеді. Кран мен реттеуші болттардың 3, көмегімен роторды
статордан (оңға) шығарып,статор қасындағы сандалға (подставку) түсіреді
(көрсетілмеген). Сосын ұзартқышты ағытады, сол стропты біліктің сол ұшына
жылжытады, роторды көтеріп, жөндеу орнына немесе одан әрі тасуға
жылжытады. Статор өзінің іргетасында қалады 1.

8.8 сурет –15…19 габаритті электр машиналарының
роторын шығаратын сайман
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9 дәріс. Электр машиналарын бөлшектеу және олардың ақауларын
табу
9.1 Сымы дөңгелек орамдарды бөлшектеу
Бөлшектеу маңдай бөлігін кесуден басталады. Мұнда орамның
саңлаулардан шығуы өзекшені сақтағанда ең тиімді болады. Бір маңдай
бөлігін кесуді токарлық станоктарда немесе арнайы станоктарда жасайды:
СО–ЗМ модельдері айналу өстерінің биіктігі 50... 100 мм машиналар үшін,
СЦО–2 модельдері айналу өстерінің биіктігі 100...280 мм машиналар үшін
қолданылады. Станоктарды қолдану қолмен кескенмен салыстырғанда еңбек
өнімділігін көтереді.
СО – ЗМ станогының қағидалы сұлбасы 9.1 суретте келтірілген. Маңдай
бөлігін кесу үшін машинаның тұрқысы (статор) столға 5 орнатылады, артқы
бәкпай (бабка) 2 бағыттаушылармен 4 алғаэлектржетегімен 1 беріледі, ал
патронның жұдырықшалары 3 статордың қырнауына (расточка) кіреді де
ашылып кетеді. Жұдырықшалардың ұзындығы статор өзекшесі ұзындығының
75% кем емес шамасын жабу керек. Одан кейін стол 5 төменге кетеді, ал
алдыңғы бәкпай 6 электржетегінің 7 көмегімен статор орамының маңдай
бетіне жақындайды.
9.2 суретте көрсетілген алдыңғы бәкпайда орналасқан кесетін
құрылғының айналу өсі станокта орналасқан статордың өсімен сәйкес келеді,
алайгөлектерде 2 айналатын кесетін диск 3 маңдай бөліктерінің өңдейтін
беттеріне тимейді. Шкив 7 жиектемемен 1 айналғанда
винт 9 беру
механизмінің әсерінен ілгері кесетін дискіге 3 қарай жылжиды және роликтер
10 және гайка–шестерня 8 арқылы суппортты6айналдырады. Өз өсі арқылы
айналып, суппорт 6 ұстауышты 5, алсонымен біргебілікті 4 және кесетін
дискіні3 статор орамының кесілетін маңдай бөлігінің бетіне жылжытады.
Маңдай бөлігінің бетіне тигенде диск 3 үйкелу күштерінің әсерінен
орамның бетінде айнала бастап, оны кеседі. Одан кейін винт 9 және кесетін
диск 3 бұрынғы жағдайына қайтып келеді. Ысылтып кесу тәсілін
қолданудажаңқа болмайды және кесетін құралдың төзімділігі бірнеше есе
өседі. Станоктың столы 5 (9.1 сурет) бұрынғы жағдайына қайтып келеді,
жиналып бұрынғы жағдайына жұдырықшалар 3 қайтып келеді, ал статор
келесі операцияға жылжиды.
Орамды, өзекшені зақымдамай, саңлаудан алу үшін орамның өзекшемен
ілінісуін саңлау оқшауламасын әлсіретіп азайту керек. Мұны күйдіріп немесе
оқшауламаны жұмсартып іске асыруға болады.
Күйдіру тұрқылары шойын немесе болат машиналары үшін
қолданылады. Алюминий тұрқылары бар машиналарды күйдірмейді, өйткені
мұнда тұрқының мөлшері өзгереді және өзекшенің отыруы әлсірейді
(посадка).
9.3 суретте 420...451 кГц жиіліктер аралығында жұмыс істейтін типі
ВЧИ–63/0,44 жоғарыжиілікті қондырғысы көрсетілген. Қондырғының
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электрқуаты 63 кВт, орташа өнімділігі ауысымда 160 статор. Қондырғы
қолмен және автоматтырежимдерде жұмыс атқарады. Жұмыстың алдында
қондырғыны тең немесе жақын ішкі диаметрлері және өзекшелерінің
ұзындығы бар бір типті статорлардың партиясына баптайды, соларға сәйкес
мөлшері қажет индукторлардытаңдайды. Индуктор және өзекше арасындағы
ауа саңлауы минималды болу керек.
Жоғары жиілікті қыздырудың реттілігі келесі. Таңдалған индукторды 10
қысқышқа 3 орналастырадыжәне оған судың салқындату контурынқосады
(судың температурасы 5...30°С тең, артық қысым 0,2...0,05 МПа, қаттылығы –
1 л 8,5 мг артық емес, меншікті электр кедергісі 4–105 Ом*м). Егер
пайдаланатын су осы талаптарға сай болмаса, тазартылған судың тұйықталған
салқындату жүйесін жасау қажет. Баптағаннан кейін салқындататын суды
беріп, салқындату жүйесінің дұрыс жұмысына көз жеткізеді (судың айналуы).
Кернеуді қосып, қондырғыны 30 мин ішінде қыздырады.
Столға статорды 4 орнатады,оған өзекшеге тимейтіндей етіп,
индукторды 10 ендіреді. Пультте 2 «қыздыру» бастырғысын қосады,
өзекшенің қажетті температураға дейін қызуы бірнеше секундта болады.
Қызған статор 9 рольгангімен 8 жағдайға жылжиды, мұнда орам алынады.
Орамды шығару пневмоцилиндрмен 7 жылжитын ілмешектердің 6 көмегімен
жасалынады. Қондырғыны қоректендіру жоғарыжиілікті генератордан 1
жасалынады, ал шаң мен газдарды шығару үшін қондырғы зонты 5 бар
соратын желдетумен жабдықталған.

9.1 сурет – СО 3М станогінің қағидалы сұлбасы
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1 – генератор; 2 – басқару пульті; 3 – қысқыш; 4 – статор; 5 – тартатын зонт; 6–
ілмешектер; 7– пневмоцилиндр; 8 – жұлатын механизм; 9– рөлганг; 10 – индуктор.

9.2 сурет – СО 3М станогінің кесетін құрылғысы

9.3 сурет – Статор орамын қыздыру және шығару үшін арналған
жоғарыжиілікті қондырғының сұлбасы
9.2 Сымы тікбұрышты орамдарды бөлшектеу
Аталған орамдарға фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыштардың
орамдары, ірі синхронды және асинхронды машиналардың статорлық
орамдары, тұрақты ток машиналарының якорлық орамдары және қоздыру
орамдары, синхронды машиналардың қоздыру орамдары жатады.
Асинхронды машиналардың фазалық роторларының сырықты
орамдарын шығару. Техникалық құжаттары жоқ роторлардан сырықтарды
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шығарғанда (орамдық деректер, геометриялық мөлшерлер) оларды
бақылайды, қажетті өлшеулерді жүргізеді, ақаулар ведомосін құрастырады
және орамдық деректерді, құрсаулардың параметрлерін, фазалардың басы мен
соңының орналасуын, изосызық деректерін және т.б. анықтайды. Бөлшектеу
кезінде фазалардың басы мен соңы орналасқан ротордағы саңлауларды
маркалайды (номерлер).
Бөлшектеуді шыны таспасынан немесе болат сымнан жасалған
құрсауларды кесуден бастайды. Дәнекерді алуды электрдоғалық құралмен
жүргізеді, ал құрсау сымын барабанға орайды. Сосын маңдай бөліктеріндегі
сырықтардың ұштарын жалғайтын қамытшаларды ағытып, оларды дәнекерден
тазартады. Сонымен бірге сырықтардың ұштарын да дәнекерден тазартады.
Сосын арнайы кілттердің көмегімен сырықты екі орында түзетеді, болмаса
оны саңлаудан шығару мүмкін емес. Бір кілтпен сырықты ұстап тұрып,
екіншісімен түзетеді.
Сырықтарды саңлаулардан шығаруға едәуір күш керек, сондықтан ол
үшін 9.4 суретте көрсетілген арнаулы құралды пайдаланады. Оны білікте
қамытпен 5 ұстатады, сосын қысқышта 2 сырықтың 1 ұшын бекітеді. Бұранда
4 айналдырып құралдың ығысуын кергішпен 3 болдырмай жоғарғы сырықты
саңлаудан суырады. Жоғарғы сырықтарды алып болғаннан кейін төменгілерді
алады.

1 – сырықтың маңдай бөлігі; 2 – қысқыш; 3 – керме; 4 – винт; 5 – қамыт; 6 – білік.

9.4 сурет –Ротор саңлауларынан сырықтарды шығаратын сайман
9.3 Электр
ақауларын табу

машиналарының

бөлшектері

мен

түйіндерінің

Ақауды іздегенде машинаның түйіндері мен бөлшектерін қарайды және
қажетті өлшеулер мен сынақтарды жүргізеді. Мұнда қуаты 100 кВт дейінгі
электр машиналарының ақауларын іздеудің жалпы ережелері қарастырылады.
Оралмаған статордың ақауларын іздеу. Жарықтардың, тұрқының
сынықтарының және деформацияларының, бұранда тесіктерінің жағдайын,
тұрқыда өзекшенің бекітілуін, шеткі қаңылтырлардың көтерілуінің барлығын
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және өзекшенің кейбір қаңылтырларының күйуін, даттың болуын тексереді.
Өзекшенің жиналу тығыздығын қалыңдығы 0,2 мм қуыс бұрғымен тексереді,
ол қолдың қысымымен өзекше қаңылтырларының арасына 2...3 мм артық емес
кіру керек. Қаңылтырлардың босауын (распушение)штангенциркульмен
өзекшенің ұзындығын саңлаулардың ұлтанымен және тістердің жоғарғы
жағымен өлшеп тексереді. Ұзындығы 100 мм дейінгі өзекшелерде босау 2 мм
дейін, ал 101... 150 мм ұзындықта 3 мм дейін рұқсат етіледі. Екі өзара
перпендикуляр жазықтықтарда өзекшенің және айгөлек қалқандарын
отырғызуға арналған тұрқы құлыптарының ішкі бетінің диаметрлерін
өлшейді. Жалпы өндірістік машиналарда құлыптарды өңдеу дәлдігі 7...9
квалитет аралығында болу керек.
Оралмаған статор жөндеуге жатпайды, егер екеуден артық табан
жұлынса, тұрқы арқылы жарықтар болса, бірнеше тістер өзекшенің 50 мм
артық ұзындығына немесе 1/3 ұзындығына күйген болса, ауа саңлауы 15%
көбейсе (25% – екі полюсті машиналарға) және өзекшенің едәуір
зақымдалғанында.
Оралмаған ротордың ақауын іздеу. Ақауды іздеуге дейін біліктің
орталық тесіктері жөнделу керек. Ротор біліктің мойындарымен призмаларға
орнатылады және оны сырттан бақылайды, ауа саңлауын одан әрі есептеу
үшін өзекшенің а также измеряют диаметрін, білік мойындарының және
өзекшенің солқылын өлшейді, шпонка саңлауларының және біліктің шығатын
ұшының жағдайын тексереді. Коллекторда және түйіспелік сақиналарда
күйген, жанған, балқыған орындардың барын қарайды. Коллектор және
түйіспелік сақиналардың оқшаулама кедергісін өлшейді.
Айгөлектердің отырғызу беттерінің рұқсат беру шамасы (допуск)
k4...k6, желдеткішті отырғызу беттерінің – h6... h10, коллекторды отырғызу
беттерінің – k6...k8 рұқсат беру шамасы болу керек. Ротор өзекшесінің ақауын
статордікіндей іздейді.
Ротор жөндеуге жатпайды, егер кез келген қимасында білік сынған
болса немесе өзекше едәуір тозған болса (дат, абразивтік тозу және басқа).
Асинхронды машиналардың қысқа тұйықталған роторлары орамының
құйылған сырығы үзілсе жарамсыз болады.
Айгөлек қалқандарының ақауын табу. Көзбен жарықтар мен
майысулардың, бұранда тесіктердің жағдайын тексереді. Айгөлектерді
отырғызатын орындарды және тұрқыға отырғызатын құлыпты өлшейді.
Айгөлектердің отырғызу беттерінің рұқсат беру шамасы Н6...Н7, қалқанды
отырғызу беттерінің рұқсат беру шамасы – h6...h9 болу керек. Қалқандағы
және отырғызатын беттердегі ақаудың нышандары болатын жарықтар
Мәуесек түйінінің ақауын табу. Көзбен мәуесек ұстайтындардың,
серіппелердің, шықпа сымдарының (кабельдердің) және мәуесек сымдарының
жағдайын тексереді. Мәуесек пен мәуесек ұстайтын арасындағы саңлау 0,3
...0,5 мм аспау керек. Серіппелердің мәуесектерге қысымы тексеріледі, ол
барлық мәуесектерде бірдей болып тапсырылғанға сәйкес келу керек. Мәуесек
ұстайтын мен тұрқының арасындағы оқшауламаның кедергісі өлшенеді.
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Желдеткіштің және оның қаптамасының ақауын табу. Көзбен беттердің
бүтіндігін, сыну, майысу және басқа да механикалық зақымдардың жоқтығын
тексереді. Желдеткіштердің білікке отыратын бетін тексереді, оның рұқсат
беру шамасы Н6...Н9.
Бекіту бөлшектерінің ақауын табу. Бекіту бөлшектерін қарап (болттар,
сүмбелер, гайкалар) жарықтарды, болттар басындағы үзіктерді, сүмбелердің
деформациясын, бұранда жағдайы мен қорғаныс жаппаларының барын
тексереді. Бұранда сапасын бұранда сақиналарымен тексереді. Ақау
нышандары болатын бұранда жіптерінің 20% астамының зақымдалғаны,
болттардың басындағы жарықтар, сүмбелер мен болттардың даттан 10%
артық азайуы.
10 дәріс. Магнитөткізгіштерді және механикалық бөлшектерді
жөндеу
10.1 Өзекшелерді (магнитөткізгіштерді) жөндеу
Статорлардың (роторлардың) өзекшелерінің сипатты зақымдары болып
табылады: тұрқыда (білікте) өзекшелердің отыруының әлсіреуі, олардың өстік
бағытта ығысуы, шеткі қаңылтырлардың босауы, қысымның әлсіреуі,
қаңылтырлар арасында оқшауламаның бұзылуы, кейбір айландардың күйуі
немесе балқуы және ішкі (сыртқы) беттің тозуы.
Өзекше отыруының әлсірегеніндегі жөндеу. Статордың өзекшесін
алдымен байқайды және стопорлар мен олар орнатылған сақиналы сыналық
жырашықтардың жағдайын тексереді. Өзекшені зауыттағы жасалуымен
орнына қойып, оны жаңа стопорлармен немесе сақиналы сыналықтармен
бекітеді, мұнда стопорлардың тесігін жаңа орыннан жасайды. Ротор
өзекшесінің отыруы әлсіресе оны біліктен алады, білікті жөндейді немесе
жаңасына ауыстырады және қайтадан ротор өзекшесін орнатады.
Өзекшенің шеткі қаңылтырларының босап кеткенінде (распушении).
Осы ақауды жою үшін аз қуатты машиналардың тістерінде арамен көлбеу
саңлаулар кеседі (олардың мөлшерлері 10.1, а сур. көрсетілген) және бұл
саңлауларды электрдоғасымен пісіреді (электрод
ОММ5 диаметрі 2 мм). Пісіргенде босаған тістерді 4 сегментпен немесе
сақинамен 3 саңлаулар арқылы жіберілген сүмбелер 2 көмегімен қысады.
Пісірілген тігістерді 1қажетті мөлшерге дейін өзекшемен бірге кеседі. Босаған
тістерді лак жағып, сақинаны тартып, желіндеуге болады. Салыстырмалы биік
тістері бар үлкен қуатты машиналар үшін жөндеудің аталған әдістері
қолданылмайды, өйткені олар тістердің берік және сенімді бекуін қамтамасыз
етпейді және құйынды токтардың өтуіне тұйықталған контурлар жасайды.
Мұнда 10.1, б, сур. көрсетілгендей тістері 6 бар қосымша шайбаны 5 орнату
ұсынылады немесе бөлек қысатын саусақтарды 6 өзекше 4 мен қысатын
шайбаның арасында 7, 10.1, всур. көрсетілгендей. Мұндай жөндеу өзекшені
босатқанда және оны біршама немесе қайтадан толық шихталағанда мүмкін.
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Өзекшенің қысымы әлсірегендегі жөндеу. Өзекшенің қысымы
әлсірегендегі жөндеу. Диаметрі ықшам өзекшелердің қысымы жалпы
әлсірегенде қысатын шайба 7 және өзекшенің шеткі қаңылтырларының
арасында әрбір 2...4 тістен кейін өзекшенің қалыпты қысымын қамтамасыз
ететін текстолит сыналарын ендіреді 8 (10.1, г сурет). Сынаның қажетті
қалыңдығын анықтау үшін 1 МПа қысымында өзекшені алдын ала қысуға
болады. Сынаның ені тістің енінен аспау керек. Сына түсіп қалмас үшін оны
орнатудың алдында желіндейтін лакпен жуады және өзекшенің шеткі
қаңылтырын 9 майыстырады. Статор өзекшесінің қысымы кейбір орында
әлсіресе (желдеткіш керілуінің ақауы немесе түсіп қалуы) зақымдалған керуді
жөндейді, ал орнынан түсіп қалғанның орнынатекстолит сынасын қағады,
оған қарай екі жақтан өзекшенің шеткі қаңылтырларын майыстырады.

1 – пісірілген тігіс; 2 – шпилька; 3 – сақина; 4 – тістер; 5 – шайба;
6 – қысатын шлицтер; 7– қысатын шайба; 8 – текстолиттік сына;
9 – өзекшеніңшеткі қаңылтыры.

10.1 сурет – Пісіруді (а), тістері бар қосымша қысатын шайбаларды (б),
бөлек қысатын саусақтарды(в) және сыналарды (г) пайдаланғандағы
жөнделген өзекшелердің эскиздері
Өзекше тісінің айланы күйгенде жөндеу Өзекше тісінің айланы күйгенде
немесе балқығанда ақау бөлігін алып тастап орнына 10.2 суретте
көрсетілгендей орамның будаланбауын(выпучивания) болдырмау үшін шыны
пластигінен жасалған «протезді» 1 орнатады. Зақымдалған аймақты оны
мүмкін алдын ала тесіп өткір шапқының көмегімен алып тастайды, содан
кейін қаңылтырлардың тұйықталуын жояды. «Протез» сол жерде
дайындалады және ЭЛ – 4 желінімен орнатылады.
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10.2 сурет – Ендірмесі бар өзекше тісінің эскизі
10.2 Тұрқыларды және айгөлек қалқандарын жөндеу
Электр машиналары тұрқыларының өте жиі келесі зақымдары болады:
шойын станина табандарының сынуы, бұранда тесіктерінің тозуы немесе
үзілуі, қалқандар астындағы отырғызатын орындардың тозуы, жарықтардың
пайда болуы. Айгөлек қалқандары үшін отырғызылатын беттердің тозуы және
жарықтар кездеседі.
Шойын тұрқыларда және айгөлек қалқандарында отырғызатын беттерді
жөндеу. Жырма және майысуларды ажарлаумен жөндейді, егер айгөлек
отырғызатын беттен зақымдар ауданы 4% және құлыптардың отырғызатын
беттерінен 15% аспаса. Ажарлауды барқыт егеумен немесе машина майына
аздап батырылған ажарлайтын ысқымен жасайды. Қатты зақымдарда
жөндеуді металды дәнекерлеп қосумен, төлкіні қысып, герметик салып және
басқалармен жасайды.
Қалқанда айгөлек отыратын бетті төлке ендіріп қалпына келтіреді.
Алдын ала айгөлекке ұя жонады және қалыңдығы 6...10 мм төлкені
пайдаланады. Мұндақалқандағы қабырғаның қалыңдығы 10 мм кем болмау
керек. Қалқанды жонуды және төлкені дайындауды нығыздап отырғызуды
қамтамасыз ететін мөлшерлермен және шектемдермен жасайды. Қысымды
зыдырып жасайды. Төлкені 1 (10.3 сурет) қалқанда екі диаметралды қарсы
орналасқан стопорлармен 2 бекітеді. Стопор астына тесу тереңдігі стопордың
екі диаметрінен кем болмау керек.
Тұрқының сынған табандарын қалпына келтіру. Қосылатын
бөлшектердің шеттерін екі жағынан 30° бұрышпен қалыңдықтың 1/4 кем емес
тереңдігіне өңдейді. Диаметрі бөлшектің қалыңдығының жартысынан кем
емес болат сымнан 2 – 3 бұранда тығындарын 2 жасайды. Сынған 1 және
негізгі 3 бөлшектерді (10.4 сурет) белгілейді және теседі де негізгі бөлшекте
бұранда жасайды. Бұранда тығындарды 2 негізгі бөлшекке 3 бұрайды және
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оларға сынған бөлікті кигізеді. Сынған бөлікті 1 газ пісіргішімен пісіреді.
Тігістерді болат мәуесегімен тазалайды. Табанда белгілеп тесіктерді теседі.

10.3 сурет –Айгөлек қалқанының жөнделген отырғызатын бетінің эскизі

10.4 сурет –Тұрқының қалпына келген табанының эскизі
10.3 Біліктерді жөндеу
Біліктің негізгі зақымдарына отырғызатын беттердегі жырмалар,
сыналық беттердегі жырмалар, олардың формалары мен мөлшерлерінің
өзгеруі, айгөлектің және өзекшенің отыратын беттері диаметрлерінің азаюуы,
отырғызатын беттердің овалдығы және конустығы, сынуы, бітелген орталық
тесіктер жатады. Біліктерді электрдоғалық немесе дірілдоғалық балқытумен,
газплазмалық тозаңдатып қондырумен, электрмеханикалық әдіспен жөндейді.
Бұл дәрісте бірінші әдіс келтірілген.
Электрдоғалық балқытумен жөндеу. Балқытудың алдында биіктігі 4 мм
және одан үлкен кемерлерді 15...20° бұрышпен конус формасымен қайрайды.
Білік пен роторды өзекшесімен айналатын роликтерге орнатады және (10.5, а
сурет) минималды деформация беретін қапталдағы санмен белгіленген
кезекпен тігістер салып балқытады. Мұнда алдындағы қабаттың тігісін
балғамен ұрып сым мәуесекпен тазалайды.
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10.5 сурет – Отырғызатын бет (а) және ұш (б) электрдоғалық
балқытумен қалпына келген біліктердің эскиздері
Біліктің қапталындағы орталық тесіктерді келесі жолмен қалпына
келтіреді. Қапталды балқытуды ортадан шетке қарай спиральмен жүргізеді
(10.5, б сурет). Сосын токарлық станокта біліктің жалпы ұзындығын сақтап
қапталын өңдеп, орталық тесіктерді теседі. Орталық тесіктерді қалпына
келтіргенде негіз болатын ротор өзекшесінің сыртқы беті.
Біліктің қисайуын түзетуді келесі жолмен жүргізеді (10.6 сурет).
Орталарда және призмаларда роторды 3 жаймен айналдырып нұсқама тілді
индикатормен 2 біліктің қисығын анықтайды. Түзету өзекшені және
түйіспелік сақиналарды қозғамай ротордың қисайуы оның ұзындығының 0,02
құрағанда жасалынады.
Ол үшін роторды 3 призмалық тіректерге орнатып максималды
майысқан орында преспен 4 әсер жасайды. Егер бұл орын өзекшеден тыс
болса, онда қарсы жақтан тіректі өзекшеге барынша жақын орналастырады, ал
майысқан бөлік жағынан – барынша біліктің қапталына жақын. Престің қысу
күшін есептеу қиын, сондықтан түзетуді бірнеше сәтке бөледі, мұнда әр
уақытта индикатормен 2 майысу шамасын өлшеп келесі сәтке күшті
таңдайды. Түзетуді майысудың мәндері 0,04...0,05 мм кем болғанда
тоқтатады.

1 – призмалық тіректер; 2 – индикатор; 3 – ротор; 4 – пресс.

10.6 сурет – Біліктің қисығын түзету сұлбасы
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10.4 Ротордың қысқа тұйықталған орамдарын жөндеу
Роторлардың қысқа тұйықталған орамдары құйылып және пісіріліп
жасалынады. Құйылған орамның типтік зақымдары – қысқа тұйықтағыш
сақинаның және саңлаудағы сырықтың үзілуі. Пісірілген орамда сырықтар
мен қысқа тұйықтағыш сақинаның арасындағы түйіспенің әлсіреуі мен
бұзылуы және сырықтардың үзілуі мен күйуі. Мұнда пісірілген орамды
жөндеу қарастырылады.
Пісірілген орамды жөндеу. Сырықтың сақинамен түйіспесі әлсірегенде
немесе бұзылғанда оны тазалап, мыс – фосфорлық дәнекермен жалғайды.
Дәнекерлегенде мысты асқын қыздырып алмау керек. Саңлаудағы сырық
әлсірегенде оны жымдастырады (расчеканка), мұнда жымдастырушымен
(чекан) өзекшенің барлық ұзындығында сырықтың тікбұрышты бөлігін ұрып
шығады.

10.7 сурет – Пісірілген қысқа тұйықталған орамның сырығын ендіру
қондырғысы
Егер жарықтар терең болмаса (сырық қалыңдығының 0,25 артық
болмаса) және өзекшеден шығып тұрған сырықтардың бөлігінде болса,
оларды пісіріп жөнге келтіреді. Егер жарық терең болса, онда сырықты осы
орында кесіп алып тастайды, қысқа тұйықталған сақинаға жақын айланды
теседі 1. Сақинадағы тесік арқылы 3 сырықты 6...7 мм тереңдікке тесіп (9.7
сурет) сырықтың алып тасталынған бөлігінің орнына ендірмені орнатады 2.
Мыс – фосфорлық дәнекермен жалғағанда а саңлауы 0,2 мм тең болу керек, ал
күмісі бар дәнекермен жалғағанда (ротордың сызықты жылдамдығы 50 м/с
болғанда қолданылады) – 0,10...0,15 мм.
10.5 Коллекторларды және түйіспелік сақиналарды жөндеу
Пластмассадағы коллекторлардың жиі кездесетін ақаулары: сызаттар,
коллекторлық тіліктердің майысуы және күйуі, пластмассадағы жарықтар,
пластмассаның жергілікті күйуі, оқшауламаның электрлік тесілуі, тіліктердің
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тұрқыға және өзара тұйықталуы, түйіспелердің тіліктер мен орамдар арасында
дәнекерлерінің ажырауы. Аталған ақаулар (соңғысынан басқасы) әдетте,
коллектордың еркін орам жағында болады, өйткені ол май және шаңмен
ластанған. Жөндеуде коллекторды біліктен алмауға болады.
Пластмассадағы
коллекторларға
қарағанда
болат
төлкедегі
коллекторларды бір қатар жағдайларда бөлшектеп, кейбір коллекторлық және
оқшауламалық тіліктерін аумастырады. Тіліктерді коллекторды біліктен алып
немесе алмай аумастырады.

1 – гайка; 2– стопор; 3– қысатын конус; 4– шен темір; 5 – коллекторлық қиынды;
6, 9– манжеттер; 7 – уақытша сым шен темір; 8 – оқшауламалық цилиндр; 10 –
петушки; 1 1 – қысатын конус; 1 2 – оқшауламалық төсем.

10.8 сурет – Болат төлкідегі коллектор
11 дәріс. Орамдарды жөндеу және электр машиналарын жөндеуден
кейін жинау
Әдетте күрделі жөндеуде машина орамдарын және оқшауламасын толық
ауыстырады. Шеңбер сымнан жасалған орамдар және қимасы үлкен емес тік
бұрышты сымнан жасалған көптармақты орамдарды қалпына келтірмей
жаңадан жасайды. Қимасы үлкен тік бұрышты сымнан жасалған орамдарды
тармақтық және тұрқылық оқшауламасын ауыстырып қайтадан пайдаланады.
Орамды жөндеудің барлық жағдайларында барлық оқшаулама ауыстырылады.
Шеңбер сымнан жасалған орамды қолмен салады, өйткені орамдарды
шығарғаннан кейін өзекшелердің төменгі сапасына, бір типті машиналардың
үлкен номенклатурасы және аз санына байланысты үрдістің механизациясы
дамымай тұр.
11.1 Сымдары дөңгелек орамдарды дайындау және салу
Жөндеуде орамдарды дайындау және салу келесі түрде жүргізіледі:
оқшаулама кесіліп дайындалады, шарғылық топтар оралады (немесе фазалар),
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саңлаулар оқшауланады, оларға өткізгіштер салынады, сұлбалар және шықпа
ұштары дәнекерленеді, орамның маңдай бөліктері қалыптасады.
Орамды жөндегенде оның барлық параметрлерін сақтауға мақсат қояды
– қадам, саңлаудағы тармақтар саны, мыс бойынша сымның диаметрі,
геометриялық форма. Бір қабат орамдар үшін бұл қиын емес. Шарғысы тең
және концентрлік орамдардың іс жүзінде еңбек сыйымдылығы бірдей және
салғанда бірдей ыңғайлы. Екіқабатты орамдарда шарғысы тең орамдарды
жасау және салу жеткілікті қарапайым. Машина ораған орамдар қолмен
жасағанда күрделі және еңбек сыйымдылығы зор. Сондықтан жөндегенде бір
– екіқабатты концентрлік және екіқабатты концентрлік орамдарды екіқабатты
шарғысы теңдерге саңлаудағы сымның диаметрі мен өткізгіштер санын сақтап
ауыстыру мүмкін. Мұнда шарғысы тең орамның қадамын есептеп,
шарғылардың формасын өзгертеді.

1 – рама; 2 – каретка; 3 – аумастыратын бастар(головки);
4 – жұдырықшалар; 5 – фиксатор; 6 – тұтқа; 7 – бағыттағыш;
8 – ступица; 9– коромысло; 10 – алюминий сақина; 11 – текстолит сақина; 12 –
рычаг; 13 – диск.

11.1 сурет – Айналу өсінің биіктігі 56...132 мм (а) және 160...355 мм (б)
электрқабылдағыштардың шарғыларын орайтын шаблондар
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11.2 сурет – Орам тармақтарын «төгу» процесіндегі саңлау эскиздері
11.2 Сымы тікбұрышты орамдарды дайындау және салу
Жоғары вольттік шарғыларды қайтадан пайдаланады. Ол үшін ескі
тұрқылық және тармақтық оқшауламаны алады, оқшауламаны қайтадан
салады да шарғыларды статорға салады. Тұрқылық оқшауламаны станоктерде
шығарады (10.3 сурет). Шарғыны 5 дискілік пышақтың 2 жұмыс аймағына
орнатады. Аумастырылатын дискілер 3 жақтарды 4 кесу аймағында шарғыны
ұстап тұруға қажет қашықтықта орнатуға мүмкіндік береді. Тепкі 7 және 1
тартпамен кескенде қажетті қысым жасайды. Жетекші төменгі білік 6
шарғының жылжуын қамтамасыз етеді.

11.3 сурет – Катушкалардың тұрқылық оқшауламасын алу станогі
Тұрқылық оқшауламаны кескеннен кейін оны шығарады, шарғы
тармақтарын айрып пышақпен тармақтық оқшауламаны алады. Мұнда тармақ
формасын өзгертпейді. Сосын сымға өзімен өзін жартылай бастырып
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қалыңдығы 0,02...0,04 мм үлпектен тармақтық оқшауламаны орайды. Шарғы
тармақтарын бірге ығыстырып тұрқылық оқшауламаны орайды.
11.3 Роторлардың сырықты орамдары мен полюстер орамдарын
жөндеу
Саңлаулардан шығарылған сырықтарды оқшауламаларын қалпына
келтіруге жіберіледі. Ескі оқшауламаны пышақпен суық немесе қызған
жағдайында алады да сырықтың майысқан орындарын тойтарманы (наклепа)
алу үшін күйдіреді. Күйдіруді сырықты 400°С дейін қыздырып және оны суда
салқындатып, пеште немесе газ жанарғысымен жасайды. Осыдан кейін
сырықтарды түзейді және тегістейді, күйген орындарды қатты припоймен
дәнекерлейді және сырықтың мөлшеріне тазалайды, қылтанақтарды алады,
ұштарды зачищают концы метал мәуесекпен тазалайды және қалайылайды.
Сосын сырықтарды оқшаулауға және қысуға береді.
Саңлау бөліктерін желінмен жабылған жаймалармен (простынками)
оқшаулайды, жатықтыру механизмдерінде ысылтады (обкатывают) және
престерде қысады. Маңдай бөліктерін таспалармен оқшаулайды және салуға
жібереді.
Полюстердің орамдарын дөңгелек немесе тікбұрышты сымнан немесе
құранды жасайды. Тікбұрышты сым орамдары жалпақ жағымен немесе
қабырғасымен оралады. Сымы дөңгелек шарғыларды жөндемейді, оларды
электрмашиналарын жасайтын зауыттарда қабылданған технология бойынша
жаңадан жасайды. Жалпақ жағымен оралған шарғыларды ашады, ескі
оқшауламасынан тазартады, күйдіреді, қышқылмен өңдейді және ыстық суда
жуады. Орауды шаблонда жасайды. Электркартоннан, асбест таспасынан
немесе миканиттен жасалған тармақтық оқшауламаны орау процесінде
орнатады.
Қабырғасына оралған шина мысынан жасалған шарғыларды жөндегенде
кереді, ескі оқшауламадан тазартады, лак жағады және керілген жағдайында
кептіреді, тармақтардың арасына асбест қағазын салады. Сосын шарғыны
жинайды, оқшауламаны ішкі және сыртқы контурының мөшері бойынша
кеседе, ішіне жиектеме кіргізіп престе немесе тартатын шпилькалармен 3...4
МПа қысады. Қысымды азайтпай, шарғыны 180°С дейін қыздырып, 1 ...2
сағат ішінде ұстайды. Қысылған шарғыны кептіреді, лакта немесе компаунд
массасында қанықтырады және сыртқы оқшауламаны салады.
11.4 Статорлар мен роторлардың орамдарын қанықтыру
Статор, ротор және электр аппараттарының шарғыларын қанықтырады,
қаныққанда
орамдардың
тармақтары
цементтеледі,
оқшауламаның
механикалық тозуы төмендейді, электроқшаулағыш материалдардың жылу
ескіру және ылғалдану процестері баяулайды, өйткені мұнда оқшаулағыштың
қоршаған ортамен жанасу ауданы азаяды. Мұнда ауамен салыстырғанда
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жоғары беріктілігі бар лактармен саңлаулар мен капиллярлар толуына
байланысты оқшауламаның электрлік беріктілігі көтеріледі. Қанықтыру
орамдардың температурасын төмендетеді, өйткені лактардың жылу
өткізгіштігі ауаныкінен едәуір жоғары.
11.5 Электр машиналарын жөндеуден кейін жинау
Жинау қорытынды технологиялық үрдіс болып табылады, мұнда
сызбалар мен техникалық шарттардың талаптарына сай құранды және бөлек
бөлшектер дайын бұйымға айналады. Жинау сапасынан маңызды түрде
машиналардың энергетикалық және эксплуатациялық көрсеткіштері – ПӘК,
діріл және шу деңгейі, сенімділік, ұзақ қызмет атқаруы тәуелді. Жөндеуден
кейін электр машиналарын жинау
әдетте бөлшектерді жеке орнына
үйлестіріп немесе өтемдеушілерді қолданып стационарлық шоғырланған
тәсілмен жүргізіледі. Жинауды осы машинаға жататын бөлшектер мен
жинауыш бірліктерді пайдаланып жүргізу қажет, өйткені
басқа
машиналардан бөлшектерді алып жинау ұйымдастыру жағынан өте күрделі
және онда машинаның сипаттамалары стандарттардың талаптарына сай
келмейді. Жинаудың сапасына жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және
жарамды құралды пайдалану әсер жасайды. Жиналған машина сыналады.
11.6 Электр машиналарын жөндеуден кейін сынау
Жөндеуден кейін машиналар сыналады және ПТЭ келтірілген нормалар
бойынша қабылдау – тапсыру сынақтары жүргізіледі. Электр машиналарын
сынаудың жалпы әдістері
ГОСТ 1 1828–86 берілген. Эксплуатацияға
жарайтыны туралы қорытынды тек сынау нәтижелерінің қорытындыларын
нормалармен салыстыру негізінде емес, ал барлық өткізілген сынақтар мен
байқаулар нәтижелерінің жиынтығы бойынша жасалады. Сынақтарда алынған
параметрлердің мәндері алғашқыларымен және электр машинасының
алдындағы сынақ нәтижелерімен салыстырылу керек.
12 дәріс. Белсенді бөлігін бөлшектемей трансформаторларды
күрделі жөндеу
Электр машиналарына қарағанда бакты ашуымен байланысты майлы
трансформаторлардың кез келген жөндеуі күрделі болады. Күрделілерге
ревизия деп аталатын типтік номенклатура бойынша жөндеу де жатады.
Қуаты үлкен трансформаторлар тек арнаулы технология бойынша жөнделеді.
12.1 Трансформаторлардың жөндеулерін жіктеу
Ж ө н д е у жұмыстарының көлемі бойынша жөндеулерді бөледі:
ағымдағы (эксплуатациялық) жөндеу, орамдарды ауыстырмай күрделі,
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орамдарды ауыстырып күрделі, бірақ магниттік жүйені жөндемей, орамдарды
ауыстырып күрделі және магниттік жүйені біршама немесе толық жөндеп.
Типтік номенклатура бойынша жөндеу ревизия деп аталады. Бұл жөндеуде
трансформатордың белсенді бөлігін бактен шығарады (немесе бактың
алынатын бөлігін көтереді) және белсенді
бөлігін бөлшектемей
(магнитөткізгішті бөлшектеп орамдарды шешу) ревизия жүргізеді.
А р н а л ы м ы б о й ы н ш а жөндеулер жоспарлы – алдын ала
(профилактикалық) жәнеэлектр машиналарын жөндегендегідей апаттан
кейінгі болады. Оларды өткізу кезегі профилактикалық сынақтардың
нәтижелерінен және эксплуатация процесінде трансформаторды сыртынан
байқағандағы анықталған ақаулардан тәуелді.
Ж а с а л а т ы н ж ұ м ы с т а р д ы ң с и п а т ы жөндеулердің жөндеулердің
келесі негізгі түрлерін бөледі: қалпына келтіру, қайта құру жәнежаңарту.
Қалпына келтіруде трансформатордың параметрлері жәнетүйіндер мен
бөлшектердің қиыстырмасы өзгермейді.Қайта құруда трансформатордың
параметрлері сақталады, ал бір қатар түйіндердің қиыстырмасы өзгереді.
Жаңарту процесінде трансформатордың параметрлері және, әдетте,
қиыстырманың кейбір бөліктері өзгереді.
12.2 Трансформаторды күрделі жөндеуге дайындау
Алдын ала ұйымдастыру – техникалық шараларды өткізеді, олар қысқа
мерзімде жөндеу жұмыстарының нақты орындалуын қамтамасыз етеді және
құжатты, тұрғынжайды, жүк көтеретін механизмдерді, жабдықты және
материалдарды дайындауды, қажетті сынақтарды өткізуді қамтиды және т.б.
Одан басқа, жөндеу жұмыстарының тізімі мен көлемі бар және еңбек
шығындарын, жөндеу мерзімін, қажетті мактериалдарды және басқаларды
анықтайтын жұмыстар көлемінің ведомосі құрастырылады.

12.1 сурет – Белсенді бөлігі көтерілген (а) және бактың алынатын бөлігі
көтерілген (б) трансформатордың эскизі
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Жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жөндеудің басында
көтеретін механизмдер дайын тұру керек. Көтеретін механизмдердің,
қармауыштардың, тростардың жүк көтеру қабілетін трансформатордың
массасына сәйкес таңдайды.
Дайындық жұмыстардың едәуір көлемін майды дайындау алады. Майды
және май тазалайтын аппаратураны жөндеу алаңшасына жақындатады, май
өткізгіштерді салады, ескі құйып алатын ыдыстарды дайындайды, май
тазалайтын аппаратураны орнатады және қосады.

12.2 сурет – Белсенді бөлікті сақиналар (а) және тақтайшалар (планки)
арқылы көтеру
12.3 Трансформатордың белсенді бөлігін жөндеу
Орамдарды жөндеу. Жөндегенде қысым сапасын, деформация
жоқтығын, тармақтар жалғанған орындарда дәнекердің және түйіспелердің
дұрыстығын және орамдар мен тармақтар оқшауламасының жағдайын
тексереді. Оқшаулама сапасы оның физикалық – химиялық қасиеттерімен
анықталады: икемділігімен, қаттылығымен, серпімділігімен, түсімен.
Оқшаулама одан әрі эксплуатациялауға жарайды деп есептеледі, егер ол
икемді болса, сынбаса, 90° бұрышқа бұрғанда жарылмаса және түсі ашық
болса.
Орамдарды бірқалыпты қысу үшін әр қысатын сақинаға 4 – 6 бұранда
орнатады (қуатты трансформаторларда олардың санын көбейтеді). Кернеуі
1 1 0 кВ дейінгі күштік трансформаторлардың орамдары үшін негізінде жалпы
сақиналы қысымды қолданады,
Орамдарды жөндегенде тармақтық
оқшауламаны қарайды, егер зақымдар орындары табылса, майға төзімді лакты
матадан жасалған алдын ала кептірілген таспамен тармақтарды оқшаулайды,
таспаны тармақтар арасымен жібереді. Тармақтық оқшауламаның жеткілікті
жақсы сапасында қосымша оқшаулама салатын орында электркартон сынамен
таспаны ыңғайлы өткізу үшін шеткі тармақтарды абайлап бір – бірінен
қашықтатады. Оқшаулама зақымдалған жағдайда катушканың қашық
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бөлігінде тармақтар арасына қалыңдығы 0,3...0,5 мм электркартон кесіндісін
салады. Тармақ оқшауламасы қалпына келген орында жұқа жібек таспадан
жасалған құрсау салады. Басқа тармақтардың оқшауламасын зақымдамас үшін
операцияны байқап жасайды.

12.3 сурет – Трансформатордың активтік бөлігінің эскизі
Яғни сырықта орналасқан барлық орамдарды бір ортақ сақинамен
қысады. Кернеуі 220 кВ трансформаторлар үшін бөлек сақиналарды
қолданады.

1 – қосымша ағаш сына; 2 – көмекші сына; 3 – ағаш кесілген шөрке (брусок).

12.4 сурет – Қысатын сыналары бар трансформатордың орамы
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12.4 Күрделі жөндеудегі қорытынды операциялар
Белсенді бөлікті бакке орнату. Қақпақты жөндегеннен кейін, оны кірме
және басқа арматурамен жинақтағасын және барлық тармақтарды жалғағасын
белсенді бөлікті мұқият сүртеді (за исключением обмоток, которые только
промывают маслом) және тағы бір қарап шығады. Орамдар оқшауламасының
және тартатын сүмбелердің кедергісін өлшейді, сосын трансформаторлардың
оқшаулама жағдайына баға беретін алдын ала сынақтарға көшеді. Оқшаулама
сипаттамаларының нормадан едәуір ауытқуында белсенді бөлікті кептіреді.
Бактың қақпағы мен рама борты арасындағы тығыздауышты әдетте
ауыстырады. Резина тығыздауышты ұзын тілме ретінде пайдалануға болады,
мұнда тілме жіктерін желіндеп бак рамасындағы тесіктер арасына
орналастырады (12.5 сурет).
Егер сынақта ақаулар табылмаса және оқшаулама ылғалданбаса,
белсенді бөлікті бакке орналастырады. Трансформатордың белсенді бөлігінің
массасынан және қуатынан тәуелді оны бекітудің бірнеше тәсілін қолданады.
Кеңейткішті, газ релесін және басқа құрылғыларды орнату. Қақпақты
оратқаннан кейін және белсенді бөлікті маймен толтырғасын барлық сыртқы
түйіндерді, оның ішінде кеңейткіш, газ релесі, сақтандырғыш құбыр және
басқа құрылғылар монтаждайды. Мұнда барлық тығыздайтын төсемдерді
жаңасымен ауыстырады.
Трансформаторды бітеулікке сынау. Трансформаторды толық
жинағасын майды бакке толтырады және бітеулікке сынайды. Мұнда бактың
сыртқы ауамен қатынасы болу үшін және құрылғыларды маймен толтыру
үшін газ релесі мен кеңейткіш арасында орнатылған кранды ашады,
кеңейткіштің жоғарғы тығынын, барлық ауа бұрандаларын және кірмелердегі,
радиаторлардағы, термосифондық сүзгілердегі және басқа құрылғылардағы
тығындарды
ағытады. Май сыртқа аға бастағанда тығындар мен
бұрандаларды бұрап тығыздайды (асбестпен).

1 – құйғышы бар құбыр; 2 – май бекітпесінің қақпағы; 3 – шайба.

12.5 сурет – Трансформатордың бітеулігін сынау
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Сосын майды кеңейткішке қалыпты деңгейіне дейін құяды (май
көрсеткіші бойынша).
13 дәріс. Трансформаторлардың белсенді бөлігін бөлшектеп күрделі
жөндеу
13.1 Трансформатордың жағдайын диагностикалау және ақауын
анықтау
Магнитөткізгіш. Парақ арасындағы оқшауламада ақау болса белсенді
болаттан жасалған шомбал бөлшектердің оқшауламасы бұзылу нәтижесінде
пайда болған құйынды токтармен немесе қысқа тұйықталған контурлардағы
токтармен туындаған асқын қызулар мүмкін. Бір қатар жағдайларда май
бетінде ылғалдың жиналуы мүмкін. Жоғары жармаға түсіп, ылғал белсенді
болаттың тіліктері арасына сумайлы эмульсия түрінде өтеді, болатты
даттандырып, парақ арасындағы оқшауламаны бұзады.
Орамдар. Орамдарда жиі кездесетін зақымдардың түрі тармақтық
тұйықталу. Оның себебі табиғи тозудың немесе жеткіліксіз салқындатуда ұзақ
асқын жүктелудің себебінен оқшауламаның ескіруіне байланысты оның
бұзылуы.
Тармақтар
оқшауламасының
бұзылуы,
мысалы,
қысқа
тұйықтаулардағы механикалық зақымдардан болуы мүмкін.
Трансформаторды бөлшектегенде
одан алынған түйіннің немесе
бөлшектің ақауларын анықтап, оларды қайтадан трансформаторға орнату
үшін жөндеу жұмыстарының көлемін анықтайды. Белсенді бөліктің
ақауларын анықтау нәтижесінде трансформатордың ақырғы жөндеу көлемін
анықтайды. Орамдар мен магнитөткізгішінің жақсы жағдайында белсенді
бөлікті жөндейді.
13.2 Трансформатордың белсенді бөлігін бөлшектеу
Қақпақ пен тармақтарды бөлшектеу. Қақпақпен көтеретін сүмбелермен
байланысқан белсенді бөлікті бөлшектеуді ауыстырып қосқыштан, реттеуші
және желілік тармақтардың кірмелерінен ажыратудан басталады. Ағытудан
бұрын тармақтарды маркалайды (ауыстырып қосқыштың кірмелері мен
қысқыштарын белгілеп). Тармақтардың кірмелері мен ауыстырып қосқышын
белсенді бөліктен қақпақты алғанға дейін және кейін бөлшектейді.
Орамдар мен оқшауламаны бөлшектей бастағанда олардың жағдайын
бағалап, оларды ақауларды жойғаннан кейін пайдалану мәселесін шешуге
болады. Егер орамдарды ауыстырмаса, тек магниттік жүйеден алып жөндесе
(сырықта немесе төменгі жармада), онда басты оқшауламаның бөлшектерін
алады, қарайды, аздаған ақауларын жояды да одан кейін пайдаланады.
Орамдардың болмағанда біреуі зақымдалғанда көбіне сырықтардан барлық
орамдарды алады, өйткені электр доғасының әсерінен пайда болған металдың
балқулары және күйелер барлық орамдарға және оқшауламаға отырады.
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Орамдарды алғаннан кейін сырықтан төменгі жармалық және
теңестіргіш оқшауламасын, электркартон цилиндрын және ішкі орам
сынасының буктен жасалған бөлшектерін алып тастайды. Егер ұзақ жұмыстан
кейін және орам оқшауламасының тозуына байланысты орамдар
аумастырылса әдетте ағаш бөлшектер де ауыстырылады.
13.3 Трансформатордың орамдары мен магниттік жүйесін жөндеу
Трансформатордың орамдарын жөндеу. Егер саусақпен қатты басқанда
оқшаулама бұзылса, орамдарды ауыстыру мәселесі шешілу керек. Бір қатар
жағдайларда тармақтық тұйықталу аймағындағы сымдар мен оқшауламаның
күйуімен байланысты орамдардың апатты зақымдалғанында орамдардың
кейбір орындарын қайта орайды. Жөндегенде орам сымынан ескі оқшаулама
алынады, сосын ол жандырылады, тегістеледі және қайтадан оқшауланады.
Орамдарды біршама немесе толық қайта орағанда алдын ала қажетті
оқшаулама бөлшектері мен материалдарды дайындайды (түзететін қағаз –
бакелиттік сақиналар, қабаттар арасындағы арналар үшін тақтайша,
электркартон тіліктері, қағаз – бакелиттік цилиндрлер, кемершелер және т.б.).
Трансформатордың магниттік жүйесін жөндеу. Тек орамдарды алғаннан
кейін ақауларды толығымен және магниттік жүйенің жөндеу жұмыстарының
көлемін анықтау мүмкін. Сырықтар мен төменгі жарманы ластан, қоқыстан
және күйеден тазартқасын магниттік жүйе тіліктері оқшауламасының сапасы
мен механикалық беріктілігін және жарма арқалығы мен тіліктер
оқшауламасын тексереді.
Магниттік жүйені толық жөндеу өте ауыр жұмыс. Әдетте тіліктер
оқшауламасы лак магниттік жүйе ұзақ уақыт ішінде сенімді жұмыс істейді.
Жөндеудің себебі, мысалы, тіліктер оқшауламасы бұзылып магниттік жүйеде
және болат бөлшектерде контурдың пайда болуына байланысты апаттық
үрдістен болады (қысқа тұйықтау тармағы) (13.1 сурет). Бұл негізгі магниттік
ағынмен ілініскен контурмен оқшауламаның және болаттың күйуіне алып
келетін едәуір ток ағуы мүмкін.

1 – сүмбе; 2– жарма арқасы; 3–көтеретін сүмбе; 4 – бактың қақпағы;
5 – жарма.

13.1 сурет – Жарманың тартаын сүмбесі оқшауламасы бұзылғандағы
магниттік жүйесінің эскизі
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Магниттік жүйені жинау үлкен назар аударуды және
ұ қ ы п т ы т а л а п е т е д і , өйткені тіліктер жақтаулармен бекітілмейді және
оларды салу сапасы жұмыстардың мұқият орындалуынан тәуелді.
13.4 Оқшауламаны және орамдарды орнату. Орамдарды қысу
Оқшауламаны және орамдарды орнатуды жарма арқаларының сөресіне
теңестіргіш оқшауламасын салудан бастайды (13.2 сурет), мұнда оның беті
жарма бетімен бір деңгейде болу керек. Сосын орамдардың ұшы өту үшін
шығарылатын ендірмесі бар төменгі жармалық тіректі оқшауламасын салады.
Мұнда жармалық 1 және теңестіргіш 2 оқшауламаның төсемдері 9 бір – біріне
дәл сәйкес келгендерін қадағалайды.
13.5 Күрделі жөндеуден кейін трансформаторларды сынау

1 – теңестіруші оқшаулама; 2 – жарма оқшауламасы; 3 – ағаш тақтайша; 4 –
сыртқы тартатын ремень; 5 – электркартон цилиндр; 6 – тартатын кипер таспасы; 7–
орынды белгілеу; 8 – жарма оқшауламасында орам сандары өтетін кесік; 9 – жарма
оқшауламасы.

13.2 сурет – Төменгі жарма және теңестіру оқшауламасын орналастыру
Оқшауламаның электрлік беріктілігін сынау келесі сынақтардан тұрады:
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– трансформатор толтырылған майдың немесе басқа сұйық
диэлектриктің тесілу кернеуін анықтау;
– орамдардың оқшаулама кедергісін өлшеу;
– сыртқы көзден берілген өндірістік жиілік кернеуімен ішкі
оқшауламаны сынау (бір минуттың ішінде);
– трансформатордың өзінде индукцияланған жоғары кернеумен сынау.
Сынау кернеулері номиналдылардан асады және эксплуатация
жағдайларынан тәуелді. Найзағайдан қорғаудың әдеттегі шараларында
атмосфералық
асқын
кернеулердің
әсеріне
душар
болатын
электрқондырғыларда эксплуатациялауға арналған
трансформаторлар
қалыпты оқшаулама үшін нормалармен сыналады, ал атмосфералық асқын
кернеулердің
әсеріне
душар
емес
эксплуатациялауға
арналған
трансформаторлар немесе найзағайдан қорғаудың арнайы шараларындағы
трансформаторлар жеңілдетілген оқшаулама үшін нормалармен сыналады.
14 дәріс. Электр аппараттарын ағымда жөндеу, бөлшектеу және
жұмыс қабілетін тексеру
14.1 Электр аппараттарын ағымда жөндеу
Әрбір техникалық қызмет көрсеткенде немесе жөндеуде аппаратты
тораптан ағытады және оған қате кернеу беруді болдырмайтын міндетті түрде
шаралар қабылдану керек.
Электр аппараттарына оперативтік қызмет көрсету оларды
эксплуатацияға енгізу алдында және оның үрдісінде эксплуатациялық
құжаттарда көрсетілген мерзімдерде жасалады. Мұнда тұрақты тексеру және
жұмыс режимін сипаттайтын параметрлер мәндерін кезеңмен бақылау кіреді.
Алынған деректерді талдау аппараттың жұмыс қабілетінің деңгейі және
қызмет көрсету немесе жөндеудің әртүрлі түрлерінің қажеттілігі туралы
қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Аппаратты қарағанда және оған техникалық қызмет көрсеткенде оны
шаңнан, ластан және майдан тазартады, қабырғаға, панельге немесе стендке
бекітілу сенімділігін, жерлендіруші сымдардың барын және ақаусыздығын
тексереді. Аппаратта бөлшектердің дұрыс өзара орналасуын және олардың
өзара әсерін бақылайды. Егер аппараттың қиыстырмасы аталған
oneрацияларды бөлшектемей жасауға мүмкіндік берсе, түйіспелердің,
өстердің, жұдырықшалардың және басқа жылжитын және жылжымайтын
бөлшектердің тозуын бағалау қажет. Техникалық қызмет көрсету әдетте
аппаратураны қажетті реттеуді қарастырады.
Техникалық қызмет көрсетудің құрамына оқшауламаны, түйіспелік
жүйені және салқындату құрылғыларын профилактикалық бақылау (егер олар
қиыстырма бойынша қарастырылса), қол жететін айналатын және үйкелетін
түйіндерді күту, резервтік жабдықты және сигнализация құралдарын сынау
кіреді.
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Ағымдағы жөндеулер тез тозатын және жөндеуде салыстырмалы
күрделі емес түйіндер мен бөлшектердің шектелген санының жағдайын
тексеруге, жөндеуге немесе ауыстыруға арналған. Ағымдағы жөндеуде тозған
немесе эксплуатация талаптарына сай емес түйіндер мен бөлшектерді
ауыстырады. Мысалы, серіппелерді, түйіспелерді және күйген доғасөндіргіш
камераларды жаңаға ауыстыру керек (заводтан шыққан), бірақ кейбір
қиыстырмалық бөлшектер жеке шеберханаларда жасалуы немесе жөнделуі
мүмкін. Қажет болса электрмагниттер катушкалары ауыстырылуы немесе
қайтадан оралуы мүмкін. Ағымдағы жөндеулер барысындағы бақылаулар,
өлшеулер және сынақтар келесі жоспарлы күрделі жөндеу кезінде орындалуға
жататын жұмыстардың тізімін нақтылау мақсатымен талданады.
Электр аппараттарының күрделі жөндеулері тек орнықты, ірі ауқымды,
күрделі және қымбат жабдықта сирек өтеді. Іске аспай қалған немесе
моральды ескірген қуаты аз стандартты аппараттар әдетте жаңа замануиларға
ауыстыруға жатады. Жөндеу цехының немесе шеберхананың жөндеуге күші
келмейтін маңызды зақымдарда күрделі жөндеу тиімді емес.
14.2 Түйіспелерді жіктеу және олардың зақымдалу себептері
Электр аппаратының істен шығуының жиі себептерінің бірі оның ток
өткізетін бөліктерінің рұқсаттан тыс қызуы немесе электрқондырғылардың
көбісінде пайдаланылатын түйіспелік жүйенің ақауы.
Электрлік түйіспе – бұл токтың бір ток өткізетін бөлшектен екіншісіне
өтетін орны. Түйісу – электрлік түйіспенің болуы. Түйіспе – оның көмегімен
коммутация жасалатын құрылғының ток өткізетін бөлшегі, яғни электр
тізбегінің тұйықталу, ағытылу немесе ауыстырып қосылу үрдісі. Түйіспелік
түйін – электр тізбегін түйістіретін құрылғының қиыстырмалық түйіні.
Түйіспелік жалғау деп ағытылмайтын түйіспе жасайтын түйіспелік
түйінді түсінеді.

14.1 сурет – Түйіспелердің жасалу түрлері
14.3 Аппараттардың электр тізбектерін тексеру
Әдетте электр тізбектерін тексеру үшін қосалқы электр тізбектерін
жасауды қажет етпейтін тікелей тәсіл пайдаланылады. Бақылау үшін
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техникалық жарақтанудың әртүрлі құралдары пайдаланылуы мүмкін, бірақ
олардың барлығы сынаспап (пробник) қағидасымен жұмыс атқарады – ол
қорек көзінен, тізбек бүтіндігі индикаторынан, ток шектеуші резистордан
және сүңгіштерден тұрады. Тізбек бүтіндігі индикаторы ретінде жеткілікті
сезгіш нұсқама тілді аспаптар, шамдар, дыбыс индикаторлары және басқалары
болуы мүмкін. Бірақ тексергенде ақаулар туралы ақпарат өзгеруі мүмкін.
Қателер жиі тексерілетін тізбектің сұлбаның басқа тізбектерімен
шунтталуынан, жартылай өткізгіш элементтердің болуынан немесе тұйықталу
себептерінен қосымша электр тізбектерінің пайда болуынан шығады.
Қателерді болдырмау үшін сынаспапты қосардың алдында аппараттың
сұлбасын талдау керек және тексерілетін тізбекті шунттайтын түйіспелер
болса, оларды ажыратып тастау керек.
Сұлбаны талдағанда сынаспап сүңгілерінің әртүрлі полярлығында
диодтар
немесе
жүктеме
(шамдар,
электрқозғалтқыштар
немесе
трансформаторлардың орамдары және басқалар) арқылы жалған тізбектердің
пайда болу мүскіндігіне назар аудару керек. Жүктеме тек тізбектеліп емес,
параллель де тексерілетін тізбекке қосылуын ұмытпау керек. Мұнда ол
ағытылатын түйіспелер немесе диодтар сияқты әсер жасауы мүмкін.
Сондықтан тексерудің алдында жүктемені ағыту қажет болуы мүмкін.
Аппараттардың электр тізбектерін тексергенде қате табудың типтік
үлгісін қарастырайық.
Жартылай өткізгіш диодтары бар аппараттың сұлбасында шықпа
нөмірлерін тексеру қажет болды дейік (14.2 сурет) (мұндай сұлбада жалған
электр тізбектері пайда болуы мүмкін). Жарамды сынаспаптың сүңгілерінің
біреуін 1 шықпаға қосып, кезекпен екіншісін 2, 3, 4 шықпаларына тигізіп, индикатор көрсетулерінің айырмашылығы жоқ екенін көреміз. Бұл сұлбаның
өзінде ақау бар екенін немесе біздің дұрыс емес әрекеттерімізден болуы
мүмкін екенін көрсетеді. Кезекпен пайда болған тізбектерді қарастырайық.

14.2 сурет – Диодтар арқылы тізбектің пайда болуы
С ы н а с п а п т ы 1 – 3 шықпаларына қосқанда тұйықталған тізбек пайда
болады: сынаспаптың минустік сүңгісі – шықпа 1 – түйіспе К – шықпа 2 –
диод VI – шықпа 3 – сынаспаптың плюстік сүңгісі. Олай болса, 1 және 3
шықпаларын айыру мүмкін емес. Тізбекте диод қосылғанына назар
аударайық, оның кедергісі оның кернеу шықпаларына берілген полярлықтан
тәуелді. Сынаспаптың плюстік сүңгісін шықпаға беріп сынаспапты
ауыстырып қосайық. Мұнда сынаспаптың көрсетулері нөлге тең, бұл
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ажыратылған тізбекке сәйкес келеді. Сондықтан 1 және 3 шықпаларын
айыруға болады. Осыған ұқсас 1–4 тізбегін тексеруге болады. Сонымен,
жартылай өткізгіш диодтары бар электр тізбектерін тексергенде сынаспап
сүңгілерінің полярлығын ескеру қажет.
14.4 Электр аппараттарын бөлшектеу
Жөндеу цехының бөлшектейтін алаңына жеткізілген электр аппаратын
немесе аппараттық кешенді бөлшектемей тұрып, тұрқы немесе ілінген
құрылғылардың байқалатын механикалық немесе қызудан болған зақымдарын
анықтау үшін мұқият бақылау жүргізеді. Байқалған ақаулар туралы
жарамсыздық карталарында жазулар жасалынады. Аппаратты шүберекпен
сүртіп, қажет болса, қылқалам немесе мәуесектермен тазалайды немесе сабын
ерітінділері немесе ерітушілерімен жуады.
Әрбір жөнделетін электр аппаратын бөлшектеу тәртібі оның
қиыстырмасымен және бар жарамды бөлшектерді сақтау қажеттілігімен, ал
бөлшектеу дәрежесі болатын жөндеудің көлемі және сипатымен анықталады.
Егер алдын ала бақылау және сынақтар болатын жөндеудің шамасын
байқатса, онда аппаратты бөлшектемей тұрып жөндеуге керек
материалдардың, бұйымдардың және қосалқы бөлшектердің тиісті
мөлшерлерінің, маркаларының және сипаттамаларының бар екендігін тексеру
керек.
15 дәріс. Электр аппараттарын жөндеудің мазмұны
15.1 Шапқыш пен ауыстырып қосқыштарды жөндеу
15.1 кестесінде шапқыштар мен ауыстырып қосқыштарға қызмет
көрсету және оларды жөндеудің көлемі мен мазмұны келтірілген.
15.1 кесте
ТҚҚ және жөндеудің
мазмұны
Түйіспелік пышақ пен
еріндіктердің (губки)
ақауларын жою
Бекітетін бөлшектерді,
шарнирлік жалғаулар мен
серіппелерді тексеру

Орындалу тәсілі

Лас пен шаңнан тазарту. Балқыған түйіспелік беттерді егеуқұммен немесе
егеумен тазалау. Қатты балқыған және тозғанда нышақтар мен еріндіктерді
аумастыру
Барлық бекітетін бөлшектерді тарту. Вазелинді ішіне ендіру үшінбекітулерді
босатп, сосын қайтадан тартып, шарнирлік жалғауларды майлау керек.
Шарнирлік ток өткізетін жалғаулардың тарелка тәрізді шайбалары болу керек,
олар жалғауда сенімді түйіспені қамтамасыз етеді. Серіппелер мен серіппе
қапсырмалардың жағдайын тексеріп, әлсірегендерін жаңамен ауыстыру керек
Түйіспелердің кіру
Пышақтар еріндіктерге соққысыз және қиғаштанбай кіру керек, ал түйіспелік
тығыздығын тексеру және беттер жалпақ түйіспелерде бір – біріне тығыз орналасу керек. Түйіспелердің
реттеу
басу тығыздығын қалыңдығы 0,05 мм сүңгімен тексереді, ол пышақ пен
еріндіктің арасына 6 мм артық тереңдікке кірмеу керек.Пышақтардың
еріндіктерге кіру тереңдігін саптан шапқышқа қарай тартылымның ұзындығын
өзгертіп реттейді. Пышақтың барлық түйіспелік бөлігі түйіспелік алаңдыққа
2...4 мм жетпей еріндіктерге кіру керек
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15.2 Реостаттар мен резисторларды жөндеу
15 .2 кестесінде реостаттарды, резисторларды
операциялар және оларды орындау тәсілдері келтірілген.

жөндеу

бойынша

1 5 . 2 к е с те
Жөндеу
Орындау тәсілі
операциялары
Сыртынан бақылау, Аппаратты қарау, оның ішкі бөлшектерін шаң мен ластан тазартып,
бөлшектеу
қысқыш
түйіспелерінің,
түйіспелердің
және
түйіспе
жалғауларының жағдайын тексереді
Зақымдалған
Қажет болса электрдоғалық пісірудің көмегімен жөндеп немесе
резисторларды жаңалармен ауыстыру. Реостаттың кез келген түйіспесінде
тексеру
кедергілер мәндерінің ауытқуы ± 10 % артыққа айырмашылығы
болмау керек
Түйіспелерді
Күйеленген түйіспелерді бензинмен жуып шүберекпен сүртіп,
ауыстыру немесе аздап күйгендерді металын аз алып түйіспелердің геометриялық
қалпына келтіру формасын сақтап егеумен тазалайды, қатты күйгендерді жаңамен
ауыстырады
Электроқшау
Жарамсыз электроқшаулағыш бөлшектерді – төлкелерді,
лағыш
оқшаулағыштарды, шайбаларды, төсемдерді – жаңалармен
бөлшектердің
ауыстырады
тозған бөліктерін
тексеру
Жалғау сұлбаларын Реостаттың сұлбасына сәйкес элементтерді жинайды. Орамдардың,
жинау және реттеу кедергілер элементтердің электр тізбегінің үзіліссіздігін, жалғау
сұлбасының дұрыстығын, түйістіргіш мәуесектің жылжу
байсалдылығын тексереді

15.3 Автоматты ажыратқыштарды,
магниттік жібергіштерді жөндеу

түйістіргіштерді

және

Барлық аталған аппараттарда түйіспелік топтар мен доға сөндіретін
камераларға көп жағдайда қызмет көрсетіледі және олар жөнделеді.
Қарапайым түйіспелік топтар әдетте жөнделмейді және олар қоймада болса
жаңасына ауыстырылады. Асыл металы бар түйіспелерді (күміс, алтын,
платина) тастамайды, кәдеге жаратады. Күрделі түйіспелерді және өткізетін
түйіспелерді өздігінен немесе жөндеу кәсіпорнында пісіру немесе дәнекерлеу
жолымен келесі әдістердің бірімен: түйіспелік (нүктелік), диффузиялық, суық,
ультрадыбыс немесе электронды – сәулелік пісіру, вакуумде пісіру және
дәнекерлеу, ультрадыбыстық металдаумен жөнделуі мүмкін.
Түйіспелік пісіру термомеханикалық әдістерге жатады және түйістіргіш
төсемдерді түйістіргіш топтың қиыстырмалық бөлігімен жалғауға мүмкіндік
береді.
Түйіспелердің бөлігін диффузиялық пісіру жоғары температураларда
(жоғары жиілік токтарымен қыздыру) пісірілетін элементтерге қажетті қысым
көрсетіліп жасалынады. Пісіру 10–1... 10–3 Па сейілтуінде вакуумдық камерада
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жүргізіледі, ол пісірілетін материалдардың беттік қабаттарында атомдардың
өзара диффузиясында негізделген және түйіспелік жүйелердің метал
элементтері бар металкерамикалық түйіспелік төсемдердің сенімді
жалғауларын алуға мүмкіндік береді.
Суық пісіру. Мұнда жалғанатын металдардың атомдарының арасындағы
байланыстар сырттан жылу келтірмей түйісу аймағының бір уақытта
пластикалық деформациясын қамтамасыз еткенде пайда болады. Жалғанатын
беттер алдын ала тазаланады. Түйіспелік материалдардың (Ag –Си, Ag – Ni,
Ag –CdO) және түйіспе ұстағыштар металдарының (мыс, қола, жез)
деформация дәрежесі өте жоғары.
Ультрадыбыстық пісіру түйістірілетін элементтердің жалпы қызуын
болдырмау қажет болса және олардың физикалық – техникалық өзгеруін
болдырмайтын жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда энергия жалғау орнына
ультрадыбыс жиілігіндегі механикалық тербелістер формасында жеткізіледі.
Соған қарамастан ультрадыбыстық пісіру термомеханикалық үрдіс болып
табылады, өйткені жалғау орнында тербелістердің энергиясы түгелдей
микротегісеместіктің деформациясына жұмсалмайды, оның мәнді бөлігі
жылуды бөлуге кетеді.
Электронды – сәулелік пісіру электронның кинетикалық энергиясының
жылу энергиясына айналуында негізделген (механикалық қысым мұнда жоқ).
Бұл әдіс аз токты релелердің түйіспелерін жөндеу үшін және пісірілетін
элементтерге механикалық күштерді салуға болмайтын жағдайларда
пайдаланылады (қорғаныс реле түйіспелері).
Вакуумде пісіру және дәнекерлеу бір метал немесе қорытынды қабатын
басқасына салғанда пайдаланылады (күмісті мысқа, мысты алюминийге және
басқалар). Түйіспелік төсемдерді жөндегенде жеңілдеу балқитын металдың
жалғанатын беті оның балқу температурасынан асатын температураға дейін
вакуумде қыздырылады, сөйтіп ол дәнекер рөл атқарады.
Ультрадыбыстық
металдандыру.
Ультрадыбысты
пайдаланып,
түйіспелік бөлшектердің бетін басқа металмен металдандыруға болады.
Металдандыру 20 кГц тең ультрадыбыс құралының тербеліс жиілігінде және
балқымада кавитацияны қалыптастыратын 3...10 мкм тербеліс ығысуының
амплитудаларында жасалынады. Бұл әдіспен түйіспелер бетінде тек жұқа
өткізетін үлпектерді қалпына келтіруге болады.
Доғасөндіргіш
камералар.
Коммутациялық
аппараттардың
доғасөндіргіш құрылғыларының тиімділігі және ресурсы көбіне доғасөндіргіш
ортаның, түйіспелік, оқшауламалық және қиыстырмалық элементтердің
қасиеттерінен
және
олардың
қиыстырмалық
–
технологиялық
ерекшеліктерінен тәуелді. Ресурсын бітірген, тозған немесе апат
жағдайындағы доғасөндіргіш камераларды жаңасына ауыстырған дұрыс
(қоймада олардың экономикалық негізделген қоры сақталу керек).
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15.4 Қозғалтқышты
ерекшеліктері

жіберу

үшін

аппаратураны

жөндеу

Қазіргі уақытта жиі күштік электроника элементтерін қолданатын
электрмеханикалық аппараттар және электрондық күштік аппараттар
пайдаланылады. Мысалы, тиристорлық магниттік жібергіштер кеңінен белгілі.
Олар аралық немесе жергілікті басқару және асинхронды қысқа тұйықталған
қозғалтқыштарды асқын жүктелуден және қысқа тұйықтау токтарынан
қорғауға арналған.
Магниттікпен салыстырғанда тиристорлық жібергіштердің келесі
артықшылықтары бар: механикалық коммутациялық түйіспелердің жоқтығы,
бұл коммутация кезінде электр доғасын болдырмайды, электрқозғалтқыш
баяу іске қосылады, қызмет мерзімі үлкен.
Өндіріс кәсіпорындарында ПТ40–380, ПТ40–380Д (реверсивті)
тиристорлық жібергіштерді және басқа да жібергіш тиристорлық
құрылғыларды қолданады. 15.1 суретінде ПТ40–380 тиристорлық жібергіштің
электрлік сұлбасы келтірілген.

15.1 сурет – ПТ40 –380 тиристорлық жібергіштің электрлік
сұлбасы
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Тапсырыс 50
Бағасы 2400 теңге
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