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Кіріспе 

 

 Оқу құралы 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша 

диплом алатын мамандарды дайындауға арналған.   

Электр энергетика саласында мамандарды дайындауда электр 

энергиясын тарату және үлестірудің негіздерін оқыту қарастырады. 

Сондықтан оқу құралының мазмұнына электр энергиясын тарататын және 

үлестіретін жүйелердің жабдықтарын таңдау, режимдерінің параметрлерін 

реттеу, орнатылған режімдерін есептеу, жұмыстарының параметрлері, 

сұлбалары мен режімдері туралы негізгі дәйектер енгізілген.  

Оқу құралында мазмұндалған материалдар студенттердің негізгі 

білімдері жоғары математика, физика және теориялық электротехникаға 

негізделген, «Электр торабы және жүйелер», «Электр энергетика 

жүйелеріндегі өтпелі процестер», «Электрмен қамту» курстарында оқитын 

пәндермен тікелей байланысқан. 

Болашақта осы материал студенттер курстық және дипломдық 

жобаларын орындаған кезде қолдана алады.  

Библиографиялық тізімі жеке мәселелерді тереңдетіп оқытуға қажетті 

анықтамалық әдебеиттер мен қосымша басылымдардан тұрады.  
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1 ҚР электр энергетикасы саласының жағдайын бағалау  

 

1.1 Электр энергетика саласының құрылымы  

 

Негізгі саланың бірі электроэнергетика болып табылғандықтан, кез 

келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік жағдайында маңызды рөл  

атқарады. Сондықтан Қазақстан Республикасы экономикасының басым 

секторларының бірі электр энергетикалық кешен екені анықталды және жаңа 

жоғары тиімді технологиялардың негізінде электр энергетиканы тұрақты 

дамытқан кезде энергетика – экономика – табиғат – қоғам деп қарқынды 

балансталған жүйесі ретінде қарастырылады.   

Қазақстанның бірыңғай электр энергетикалық жүйесі Ресейдің БЭЖ-мен 

және Орта Азияның біріктірілген энергетикалық жүйесімен қосарлас жұмыс 

істейді.     

Қазақстанның БЭЖ-сі уш аймаққа шартты бөлінген: 

- Солтүстік ( Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Солтүстік-Қазақстан, 

Шығыс-Қазақстан, Қарағанды облыстары);  

- Оңтүстік (Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік-Қазақстан 

облыстары);  

- Батыс ( Атырау, Батыс-Қазақстан, Маңғыстау облыстары). 

 Қазақстан Республикасының Электроэнергетикасы келесі секторлардан 

тұрады: 

- электр қуатын өндіру; 

- электр энергиясын тарату; 

- электр энергиясымен қамту; 

- электр қуатын тұтыну; 

- электр энергетика саласындағы басқа да іс-әрекет. 

Электр энергиясын өндіру.  Қазақстанда 2010 жылдың 1 қаңтарына 63 

электр станциялары құрамына кіретін жеке меншіктің әртүрлі формадағы 

энергияны өндіретін 40 ұйымы электр энергиясын өндіруді жүзеге асырған. 

Қазақстандағы электр станциялардың жалпы орнықтырылған қуаты 19 127,9 

МВт құрайды, оның қолдағы қуаты – 14 821, 0 МВт болады. 

 Электр станциялары ұлттық, өндірістік, міндеті аймақтарға 

жүктелген және жылумен қамтитын кәсіпорындардың электр 

станцияларына бөлінеді.  

Ұлттық міндеттегі электр станцияларына Қазақстан Республикасы 

электр энергиясының көтерме нарығындағы тұтынушыларына электр қуатын 

өңдеуді және сатуды қамтамасыз ететін ірі жылу электр станциялары жатады:  

- Екібастұз ГРЭС-1; 

- Екібастұз ГРЭС-2 станциясы; 

- Еуропалық Азияттық Энергетикалық Корпорация (Ақсу ГРЭС); 

- ГРЭС «Қазақмыс Корпорациясы»; 

- Жамбыл ГРЭС; 
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Сондай-ақ, ҚР БЭЖ-нің жүктеме графигін реттеу үшін және қосымша 

қолданылатын үлкен қуатты гидроэлектростанциялары:  

- Бұқтырма ГЭК «Казцинк» АҚ; 

- Өскемен ГЭС; 

- Шульбина ГЭС-сы кіреді. 

Өндірістік міндеттегі элетр станцияларына жеке меншік 

қажеттіліктерін жабуға бағытталған мұнай-газ секторларының ГТЭС 

кәсіпорындары, ірі өндірістік кәсіпорындарымен және жақын 

орналастырылған елді мекендерін электр – жылумен қамтитын электрлік және 

жылу энергиясын аралас өндіретін ЖЭО жатады: ГТЭС «Тенгизшевройл» 

ЖШС; ГТЭС Кумколь «Петро Қазақстан Құмқөл Реммориз» АҚ; ГТЭС 

«Қарашығанақ Петроллеум Оперейтинг Компании Б.В» Компаниясы; ЖЭО-3 

«Караганда-Жылу» ЖШС; ПВС ЖЭО, ЖЭО-2 «Арселор Миттал Теміртау» 

АҚ; Рудный ЖЭО; Балхаш ЖЭО, Жезқазған ЖЭО Корпорация «Казахмыс» 

ЖШС; Павлодар ЖЭО-1 «Алюминий Казахстана» АҚ; Шымкент ЖЭО-3 және 

басқалар. 

Міндеті аймақтарға жүктелген электр станциялары – аймақтағы 

электртораптық компаниялар мен энергия тарататын ұйымдардың желілері 

арқылы электр қуатын таратуды, сондай-ақ жақын орнатылған қалаларды 

жылумен қамтуды жүзеге асыратын аймақтық біріктірілген ЖЭО болып 

табылады. 

Электр энергиясын тарату. Қазақстан Республикасынадағы электр 

энергиясын таратуға және (немесе) үлестіруге арналған 10-1150 кВ кернеулі 

электр беріліс желілерін біріктіретін таратушы құрылғылар, қосалқы 

станциялар жиынтығын білдіретін электр тораптары болып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы БЭЖ жүйе құраушы тораптың рөлін 

ұлттық электр тораптары атқарады, ол мемлекеттің аймақтары мен  шектес 

мемлекеттердің (Ресей Федерациясы, Қырғыз мемлекеті мен Өзбекстан 

мемлекетінің) энергия жүйелері арасында электр байланыстарын, сондай-ақ 

көтерме тұтынушыларға электр қуатын таратуды және электр станцияларды 

жіберуді қамтамасыз етеді. НЭС құрамына кіретін 220 кВ және одан жоғары 

кернеулі электр станцияларына электр қуатын жіберуді жүзеге асыратын 

электр беріліс желілері мен мемлекет аралық және (немесе) аймақ аралық 

электр беріліс желілері, үлестіруші құрылғылар, қосалқы станциялар 

«KEGOC» АҚ электр тораптарын басқаратын Қазақстан компаниясы 

балансына кіреді. 220 кВ және одан төмен кернеулі аймақтық тораптар 

бойынша диспетчерлік және басқару жұмысын 21 аймақтық электр желілік 

компаниялары іске асырады. 

Қазақстан Республикасының электр энергиясы нарығын электрмен 

қамту секторы энергияны сақтайтын ұйымдардан ( одан әрі – ЭСҰ) тұрады, 

олар энергияны өндіретін ұйымдардан электр энергиясын сатып алып немесе 

орталықтандырылған сауда-саттықтарда соны соңғы меншікті тұтынушыларға 

сатуды іске асырады. Мемлекетте осындай ұйымдар 45 ЭСҰ жұмыс жасайды. 
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 Электр энергетика саласындағы басқа да іс-әрекеттер. Энерго 

нысандарды, жеке энергоқондырғыларды құру және баптау бойынша 

жұмыстарды және электр энергия нарығындағы субъекттерге арнаулы жөндеу 

жұмыстарын көрсету бойынша іс-әрекетті құрылыстық-жөндеу ұйымдары мен 

арнаулы жөндеу кәсіпорындары іске асырады. 

Ғылыми-зерттеу және жобалық–іздестіру институттары тұтынушыларға 

энергияны өндіру және қамтуға арналған жаңа тиімді энергия сақтайтын және 

экологиялық таза технологияларын ендіру мәселелерін шешу жұмыстарымен 

айналысады.  

Қазақстандық электр энергия ассоцияциясының (одан әрі – Ассоцияция) 

мүшелері энергияны өндіретін ұйымдар, электр тораптық компаниялары мен 

тұтынушылар ( Қазақстан Республикасының электр энергиясы және қуатының 

көтерме нарығындағы қатысушылар) болып табылады.  

Ассоцияцияның негізгі міндеттері: 

- электр энергетикалық салаға жұмыстары тікелей немесе басқаша 

қатысты барлық ұйымларға көмек көрсету; 

- электр энергетикалық салаға қатысты мемлекеттік бағдарламаларды, 

заңдарды және нормативтік актілерді әзірлеуге қатысу; 

- егер мүшелер мүдделері ҚР атқарушы, соттық және басқа мемлекет 

органдарының шешімінен байланысты болған жағдайларда Мүшелерді қорғау 

және түсінік беру. 

Қазақстандағы электр қуаты қорының Пул мекемесін (одан әрі-

ПУЛРЭМ) ҚР электр нарығының субъектілері құрған, оның негізгі мақсаты 

ҚР электр берілісі желілерімен өндірілетін қуаты істен шыққан кезде 

кездейсоқ шығындарда қуат қорын келісім-шартпен ұсынады. ПУЛРЭМ 

қатысушылары: өндіруші компаниялар; РЭК-тар; «KEGOC» АҚ; көтерме 

тұтынушылары болып табылады.  

 

1.2 Қазақстан Республикасының электр энергиясы нарығы 

 

Электр энергиясы нарығы екі деңгейден тұрады: электр энергияның 

көтерме және жеке меншікті нарықтан; ал жылу энергиясы нарығы бір 

деңгейден – жеке меншікті нарықтан тұрады. 

Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме нарығының 

функцианалдық құрылымы: 

- нарық қатысушылар арасында электр энергияға келісім бағасымен 

анықталатын екі жақты келісімшарт жасау негізінде жұмыс жасайтын электр 

энергияның орталықсыздандырылған сауда-саттық нарығы; 

- электр энергиясын қысқа мерзімді (спот-сауда саттық), орта мерзімді 

(апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге сатып алу– сату 

жұмыстарын жасайтын электр энергияның орталықтандырылған сауда 

нарығы; 

- Қазақстанның БЭЖ қуат қорын қажет ететін нарықты құруға дейн 

электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты және келісімді шамасы арасында 
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операциялық тәулікте пайда болатын сағаттық дисбаланстрады қаржылық 

реттеу мақсатында жұмыс жасайтын нақты уақыттық режимдегі теңгеруші 

нарық; 

- Қазақстан Республикасының электр энергиясы нарығындағы 

субъектілерге қосымша және жүйелі  қызмет көрсететін ҚР БЭЖ Жүйелі 

операторы жұмысының сапасын және ҚР БЭЖ жұмысының сенімділігін 

мемлекеттік стандартпен қамтамасыз ететін жүйелік және қосымша қызметтер 

нарығы. Электр энергиясының жеке меншікті нарығының қатысушылары                  

1 МВт-тан кем емес қуатына қосылған электр энергия тұтынушылары және 

бәсекелестік жағдайда соларға электр энергиясын сататын энергиямен 

қамтитын ұйымдар жатады.  

 

1.3 Электр энергия нарығындағы операторлар  

 

ҚР БЭЖ жүйелік операторы келесі негізгі қызметтерді жасайды: 

- Қазақстан НЭС бойынша электр энергияны таратудың жүйелік 

қызметтерін келісім-шартқа сәйкес жасайды, оған техникалық қызмет көрсету 

және пайдалануға дайын екенін қамтамасыз етеді; 

- ЖЭС жұмыс режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік 

басқарады, техникалық диспетчерлеу бойынша жүйелі қызмет көрсетеді; 

- ҚР ЖЭС жұмыс режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік 

басқарады, техникалық диспетчерлеу бойынша жүйелі қызмет көрсетеді; 

- электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыратын жүйелік 

қызметтер көрсетеді; 

- Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіпте электр 

энергиясының дисбалансын қаржылық реттеуді іске асырады; 

- ҚР ЖЭС қор қуатын пайдалану және энергияны өндіру ұйымдары 

арасында қуат қорын үлестіреді, құрылымын, көлемін анықтайды;  

- электр энергиясы теңгеруші нарығы мен жүйелі және қосымша 

қызметтер нырығы жұмысын ұйымдастырады; 

- шектес мемлекеттердің энергия жүйелерін басқару және қосарлас 

жұмыс істеу режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша өзара 

жұмыс жасайды; 

- электр энергиясы көтерме нарығының барлық субъектілерінің апатқа 

қарсы автоматикасы мен релелік  түйіндес қорғау құрылғыларының, электр 

энергиясын коммерциялық есепке алатын автоматандырылған жүйелерін, 

бірыңғай ақпараттық жүйелерін құру бойынша техникалық және әдістемелік 

нұсқаулықтарды жүзеге асырады; 

- электр энергия теңгерімін ұзақ мерзімге жобалауды іске асырады. 

Қазақстан Республикасының электр энергиясы теңгеруші нарығы 2008 

жылдың 1 қаңтарында іске қосылды.  

ҚР БЭЖ орталықтандырылған диспетчерлік басқару жұмыстарын 

Ұлттық диспетчерлікЖүйелік операторы орталығы іске асырады.   
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1.4  Электр энергетикалық саладағы ұстамды және әлсіз жақтарын 

талдау  

 

Электр энергетикалық саланың ұстамды жақтарына келесілер: 

- арзан тас көмірді қолданатын жылу электр станцияларында электр 

энергияны өндірудің жоғары үлесі;  

- 220-500-1150 кВ кернеулі жүйеқұрайшы электр беріліс желілерінің 

дамыған сұлбасы; 

-  жаңғыртылатын энергияның маңызды шамасы; 

- орталықтандырылған диспетчерлік жедел басқару жүйесі; 

- Қазақстан БЭЖ-мен Ресейдің БЭЖ-мен және Орта Азияның 

біріктірілген энергетикалық жүйесімен қосарлас жұмыс істеуі; 

- электроэнергияның көтерме-жеке меншікті нарығының тиімді жұмыс 

жасаудың нормативтік-құқықтық базасын құру; 

-  электр энергиясын экспортқа шығару және транзиттік шамасының 

болатын мүмкіндігі; 

- отынды-энергктикалық ресурстрадың мыңызды қорының мүмкіндігі 

жатады. 

Электр энергетикалық саланың әлсіз жақтарына келесілер: 

- қолданыстағы электр станцияларының электр энергиясын өндіретін 

мүмкіндігін шектейтін өндіруші жабдықтардың парктік ресурстарын шығару; 

- өндіруші қуат құрылымындағы гидроэлектростанциялардың төменгі 

үлесімен (шамамен 12%) байланысты үдемелі жүктемесін жабуға арналған 

өндіруші қуаттың дефициті; 

- өндіруші қуатты таратудыың бірқалыпсыздығы (Қазақстанның БЭЖ 

42% орнықтырылған қуаты Павлодар облысында топталған); 

- аймақтық электр желілік компанияларындағы электр тораптарының 

тозғаны  жоғары дәрежеде (65-70%); 

- жаңа электр станцияларын құруды қамтамасыз ететін механизмдердің 

жоқ болуы жатады. 

 

2  Электр энергиясын тарататын және үлестiретiн жүйелердiн 

жалпы сипаттамасы 

 

2.1 Электр энергиясын өндіру бойынша негiзгi ұғымдар, терминдер 

мен анықтамалар 

 

Өндірістік процесс, электр беру және оны тұтыну ерекшелігі оның 

үздіксіздігiнде табылады. Электр энергиясын өндіру процесінiң және оның 

тұтынуының уақыты бiр болғандықтан, электр станцияларын, электр желiлерi 

мен ортақ режиміне байланысты тұтынушылардың электр қабылдағыштардың 

процесіне сәйкес келеді. Режимнің ортақтығы энергетикалық жүйелерін 

ұйымдастыру қажеттілігін болдырады. 
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Электр энергетикасы - Қазақстан Республикасы экономикасының 

секторы өндіріс процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың 

кешенін қамтиды (соның iшiнде электр және жылу энергиясын аралас өндіру 

режимі), электр беру, жедел-диспетчерлік басқару электр энергиясын 

өндіруде, электр энергиясын бөлу және тұтыну пайдаланып өнеркәсіптік және 

басқа да нысандар болады. Электр энергетикасы экономика мен өмір 

тіршілігін қамтамасыз етудің негізгі жұмысы болып табылады. 

Энергия жүйесі - бір жай режимі мен осы режимнің жалпы басқару 

электр және жылу энергиясын өндіру процесі, айырбастау және бөлу 

сабақтастығы ішіне қосылған электр станцияларын, электр беру желiлерiн, 

қосалқы станциялар мен жылу желілерінің жиынтығы болып табылады. 

Электр энергетикасы жүйесінің бөлігі электр станцияларының және электр 

тор желілерін комбинациясын білдіретін жүйе болып табылады. 

 Электр торабы - белгілі бір аймақта жұмыс істейтін электр берілісінің 

әуе және кәбіл желілірінен, ток өткізгіштерден, таратушы құрылғылардан, 

қосалқы станциялардан тұратын электр энергиясын тарататын және 

үлестіретін электр қондырғылардың жиынтығы. 

Электр қабылдағыш - электр энергиясын энергияның басқа түріне 

түрлендіруге арналған механизм, аппараттар, агрегаттар. 

 Тарату құрылғысы (ТҚ) - құрылғылар мен қосалқы құрылғыларды 

өлшеу, электр орнату, электр энергиясын қабылдау мен тарату үшін қызмет 

көрсететін және құрама қосылу шиналар, коммутациялық құрылғылар, қорғау 

құрылғыларын, автоматика, телемеханика қамтитын болып табылады. ТҚ 

ашық (сыртта) және жабық (ғимаратта) болып бөлінеді. 

Қосалқы станциялар - электр энергиясын түрлендіру және тарату үшін 

қызмет ететін электр қондырғысы және 1000 В дейін және одан жоғары ТҚ-

нан, күш трансформаторларынан немесе басқа да электр энергиясы 

түрлендіргіштерінен және қосалқы нысандардан тұрады. 

Қоректендіру ортылығы (ҚО) – электр станцияның генераторлық 

кернеуінің үлестіруші құрылғысын немесе берілген ауданда қосылған электр 

тораптарындағы кернеуді реттейтін құрылғысы бар энерго жүйесінің қосалқы 

станциясы жұмысын төмендететін үлестіруші кернеу құрылғысын білдіреді. 

Таратушы пункт – қоректендіру орталығынан элетр энергиясын 

үлестіруші торапқа тарататын және қорек беретін желіде энергияны 

қабылдауға арналған 6-20 кВ-тік таратушы құрылғы болып табылады. 

Таратушы құрылғыға жинақталған және қосылатын шиналар, коммутациялық 

аппараттар қорғау құрылғылары, автоматика, сондай-ақ өлшеу аспаптары 

кіреді. 

Трансформаторлық қосалқы станция, 6-20 кВ кернеуден 1000 В-тық 

кернеуге дейін электр энергиясын тасымалдайтын электр қондырғысын, 

басқару құрылғысы мен қосымша құрылымдарды білдіреді. 

Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станция (ЖТҚ) 

трансформаторлардан, 6-10 кВ таратушы құрылғылардан, 0,4 кВ таратушы 
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құрылғылардан, жиналған түрінде қойылатын солардың арасындағы ток 

өткізгіштерден тұрады.  

2.1 суретте электр энергиясы қалаларға қалай келіп түсетінін және 

тұрғын-үй секторларына жіберілетінін көруге болады.  

 

.  

 

1 – гидроэлектростанция; 2 – көтеретін трансформаторлық қосалқы 

станция; 3 – электр беріліс желісі; 4 – төмендететін трансформаторлық 

қосалқы станция; 5 – таратушы қосалқы станция (ТҚ); 6 – жергілікті 

төмендететін қосалқы станция (ТҚ). 

2.1 сурет – Электр энергиясын тарату және үлестіру  

 

Электр энергия генерациясы – электр станцияларындағы энергияның әр 

түрін электр энергиясына түрлендіру процесі. Қазіргі уақытта генерацияның 

келесі түрлері бар: 

1) Жылу электр энергетикасы, бұл жерде электр энергия органикалық 

отындарды жандырып, жылу энергиясы арқылы түрленеді. Жылу электр 

энергетикасына жылу электр станциялары (ЖЭС), олар екі түрлі болады: 

конденсациялық (КЭС және жылуландырғыш (жылу электроцентральдары 

ЖЭЦ). Жылуландыру деп электр және жылу энергиясын сол бір станцияда 

аралстырып өндіруді айтады. 

КЭС және ЖЭЦ технологиялық процестері ұқсас болып келеді. Екеуінде 

де отын жағылатын қазанда қысыммен шығатын бу арқылы жылынады. Одан 

әрі қызатын будың жылыту энергиясы айналым энергиясына түрленіп бу 

турбинасына келіп түседі. Турбина білігі электр генератор роторын 

айналдырады да айналым энергиясы электр энергиясына түрленіп торапқа 

жіберіледі. ЖЭЦ-тің КЭС-тен айырмашылығы қазандағы жылынған будың бір 

бөлігі жылумен қамтудың қажеттіліктеріне кетеді. 

http://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2016/05/peredacha_el_energii.jpg
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2) Ядорлық энергетикасына атом электр станциялары жатады (АЭС). 

Ядролық энергетиканы электр энергиясын өңдеу қағидасы бойынша жылу 

энергетикасының бір түрін есептейді, бірақ бұл жағдайда жылу энергиясын 

отынды жағу арқылы алмайды, ядролық реакторда атомдық ядроларды бөлу 

арқылы алады. Бұдан әрі электр энергиясын өндіру сұлбасы ЖЭС-тан 

айырмашылығы жоқ: реактордағы бу жылынып, бу турбинасына келіп түседі. 

3) Гидроэнергетика, бұған гидроэлектростанциялары жатады (ГЭС). 

Гидроэнегетикадағы электр энергия судың ағысымен кинетикалық энергияға 

түрленеді. Өзендегі плотиналар арқылы су бетіндегі сарқырама деңгейі 

жасанды құрылады (жоғарғы және төменгі бьеф). Судың ауыр күшінің 

әсерінен жоғарғы бьефтен арнаулы ағыстар бойынша төменгіге ағып түседі, 

мұнда су ағысын айналдыратын турбиналар, қалақшалар орнатылған. Электр 

генератор роторын турбина айналады. ГЭС-тің ерекше түрі гидрожинақтаушы 

станция (ГЖЭС). Оларды қуаттары таза жинақтайтын деп есептеуге 

болмайды, өйткені олар энергияны қанша өңдесе сонша тәжірибеде тұтынады, 

мұндай станциялар қажетті уақытта тораптың жүктемелерін тиімді түсіріп 

отырады.  

4) Желэнергетикасы – желдің кинетикалық энергиясын электр энергия 

алу үшін қолданады. 

5)  Гелиоэнергетикасы – күн сәулесі энергиясынан электр энергиясын 

алады. 

 Жел және гелиоэнергетиканың жалпы кемшіліктері генераторлардың 

қымбаттығына қарамастан қуаттары аз болып табылады. Сондай-ақ екі 

жағдайда да түнде (гелиоэнергетика үшін) және жел жоқ кезде (жел 

энергетикасы үшін) қуатын жинақтайтын уақыт керек. 

6) Геотермальдық энергетика – электр энергиясын өндіру ушін Жердің 

табиғи жылуын қолданады. Бұл шынымен қарапайым ЖЭС жұмыстары 

болады, буды жылытуға арналған жылу көзі қазан немесе ядролық реактор 

емес, жер астындағы табиғи жылу көзі болып табылады. Осындай 

станциялардың кемшіліктері оларды пайдалануға географиялық шектеу 

қойылғаны, тектоникалық белсенділігі бар аймақтарда оларды құру тиімділігі 

болып табылады. 

7) Сутекті энергетика – энергетикалық отын ретінде сутегін 

қолданудың келешегі зор: сутегінің жану ПӘК-і өте жоғары, оның ресурсы 

шексіз, сутегін жандыру экологиялық таза. Сутекті энергетика таза сутегін 

өндіруі қымбат және оларды үлкен ауқымда тасымалдау техникалық 

қиындықтар алып келеді.  

8) Су көтерілу энергикасы – теңіз деңгейі көтерілгендегі су энергиясын 

қолданады. Осындай электр станцияларын жобалаған кезде тек теңіздегі тас 

бөгеттер ғана емес су деңгейі тұрақты жеткілікті жоғары көтерілетін су 

энергиясы болу керек. 

9) Толқынды энергетика. Толқындар сол бір күн сәулесі мен желден 

алынатын шоғырланған энергияны білдіреді. Осындай толқындық энергияның 

қуаты толқындық фронттың метр бойына 100 кВ-тан асып кетуі мүмкін.  
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2.2 Жүйе сипаттамасы мен электр энергиясын тарату сұлбалары 

 

Электр станциялардан электр энергиясын, олардың құрауыштарын 

үлестіруші ЭЭС тораптары мен электр тұтынатын ірі аудандарға дейін тарату 

жүйесінің негізін электр берілісінің түрлі тораптары немесе жеке ішкі жүйелік 

және жүйе аралық міндеті бар (жүйе құрайтын тораптар) электр беріліс 

желілері мен 220 кВ және одан жоғары кернеулі қоректендіруші тораптары 

құрайды. Электр берілісінің ішкіжүйелік және жүйеаралық магистралдық 

желілері, ірі қосалқы станциялар (тұтыну аудандары) және электр станциялар 

жұмысын бірге (қосарлап) біріктіретін қашықтық (созылған) ЭБЖ-ін жүйе 

құраушы торап құрайды. Осындай тораптың міндеті – ЭЭС құру және электр 

энергиясын жібері, тарату жұмыстарын бір уақытта орындау.  

Осындай таратушы және байланыстырушы тораптарға қойылатын 

негізгі талаптардың бірі олардың жұмысының сенімділігі мен тұрақтылығын, 

яғни барлық мүмкін болатын жағдайда (режимдерде) – қалыпты, жөндеу, 

апаттық және апаттан кейінгі жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ету болып 

табылады.  

Жүйе құраушы торап, энергия жүйелердің негізгі торабы болып 

табылады, жеке тұтынушыларға үлкен ағымдағы (жуздеген МВт-дан бірнеше 

ГВт-ға дейін) қуатты таратуға арналған және магистралды электр беріліс 

желілері айнымалы тоқпен осы жұмыстарды атқарады. Жүйеаралық электр 

беріліс желілерінің кернеуін қосылатын жүйелердің жүйе аралық желі 

кернеуіне қарағанда жоғары етіп орнатады және трансформаторлық қосалқы 

станциялардың екі жағына қосады. Айнымалы токты ЭЭ жүйе аралық тарату 

500 және 750 кВ кернеуде жүзеге асырылады. Шкаласы 110-220-500-1150 кВ-

ты номиналдық кернеу тораптары және шкаласы 150-330-750 кВ ОЭС, келесі 

сатысы 1800 кВ кернеулі торап ретінде жүретін энерго жүйелердегі жүйе 

құраушы торап үшін 500 кВ кернеуді қолданады. 

Осы кернеулер тораптары ірі электр станциялар қуатын жіберуге, 

550/220, 500/110, 330/110 (150) кВ жүктемелі түйіндерді жүйеаралық 

байланыстыру және қоректендіруге, ішкі жүйелік қосылыстарды: ірі электр 

станциялар байланысы мен қуаттарын жіберу, 330/110 (150), 220/110 электр 

энергияны үлестіретін жүйелерді электрмен қамтитын орталықтарды біріктіру 

және қоректендіру ушін жұмыс жасайды. 500 кВ-ты дамыған торабы бар 

щоғырланған қуатты ЭЭС-ның 220 кВ-ты торабы үлестіруші жұмыстарын 

жасайды.  

Тұрақты өлшенген қуатты энерго жүйелер немесе қуаты бірдей 

генераторлар тобының ағымдарын жіберетін электр беріліс желілері қуатты 

қосылысқа жатады. Біріктірілген энерго жүйелердің орнатылған ең аз қуаты 

10-15% аспайтын өткізу қабілетін әлсіз қосылыс деп айтуға болады. 

Ағымдары айнымалы бағытпен жүретін электр беріліс желілерін 

реверсивті (маневрлі) деп атайды. Оның рөлі негізінде көршілес 

салыстырмалы қуатты жүйелілер арасында өзара көмек көрсетуден тұрады. 
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Электр беріліс желісінің номиналдық кернеуі электр энергия жіберетін 

қашықтан (ұзақтық) және тізбектер санынан, таратылатын қуаттан 

байланысты болады. номиналды кернеуді таңдау жұмыстарын ЭЭ тарату 

жүйесін жобалаған кезде орындайды, таратылатын қуат пен желі ұзындығы 

үлкен болған сайын техникалық және экономикалық себептерден электр 

берілісінің номиналдық кернеуі жоғары болуы керек. Электр берілісінің желі 

ұзындығы мен шамамен таратылатын қуаты кернеу класына байланысты 1.1 

кестеде көрсетілген мәліметтермен сипатталынады. 
 

1.1 кесте – Жіберілетін қуат және тарату қашықтығы 

 
Желі кернеуі  Фазадағы 

сымдар саны 

мен ең 

қолданылатын 

ағымдар 

ауданы, мм
2
 

Жіберілетін қуат, МВт Электр беріліс желісінің 

ұзындығы, км 

Табиғи  Тоқ 

тығыздығы 

1,1 А/мм
2
 

0,90 тең 

шектік ПӘК  

 

Көршілес 

қосалқы 

станциялар 

арасындағы 

орташасы 

220 240-400 135 90-150 400 100 

330 2х240-2х400 360 270-450 700 130 

500 3х330-3х500 900 770-1300 1200 280 

750 5х300-5х400 2100 1500-2000 2200 300 

1150 8х300-8х500 5200 4000-6000 3000 - 

 

Қашықтағы электр станциялардан қуатты жіберу жұмысы жүйе аралық 

байланыстың бірінші кезеңдерінде (330) 500 1150 кВ кернеулі 

тармақталмаған электр берілісі түрінде орындалады (2.2 сурет). Қуатты КЭС 

немесе ГЭС блоктық сұлбалары болады. Әр трансформаторға 500-150 кВ 

шиналарға энергия жіберетін бірден үшке дейін генераторлар қосады. Одан 

әрі төмендететін қосалқы станциялар арқылы қабылдағыш жүйеге желі 

ұзындығы бойынша энергияны жібереді, жүктеменің бір бөлігін өзіндік 

жинақтаушы станциялармен қамтамасыз етеді (2.2 сурет). 

 

 
2.2 сурет – электр энергия таратудың тармақталмаған сұлбасы 
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Егер станциядағы бірнеше блоктар мен байланыстыратын желісі 

көптізбекті болса, онда электр берілісі блоктық немесе қосылу сұлбасы 

негізінде жасалады. Блоктық сұлбада (2.3 сурет) қашыққа қуатты тарату 

жұмысы 110-220 кВ-тық өзара байланысқан қабылдағыш жүйенің жалпы 

шиналар тобына (қосалқы станциялар) байланысқан электр берілістері 

(блоктары) жеке көлденең жасалады.  

  

 

 
  2.3 сурет – электр энергияны таратудың блоктық сұлбасы 

 

Қабылдағыш жүйенің осы байланыстары мен станциялары қандай да бір 

блок істен шыққан жағдайда қуат қажеттілігін орнына келтіру керек. Тізбек 

(блок) істен шыққан кезде станциялардың біреуіндегі апаттық жағдай 

тоқталады, бірақ қабылдауыш жүйе таратушы станцияның сәйкесті қуатының 

бір бөлігінен айырылады. Электрмен қамтудың сенімділігін қамтамасыз ететін 

қосылыс сұлбасындағы (2.4 сурет) көп тізбектегі ЭБЖ өз жолында бірнеше 

қосылыстары – ұзын желіні (250-350 км) қысқа учаскелерге бөлетін жеке 

тізбектер арасында ауыстырып-қосатын пункті (АҚП) болады. Ауыстырып-

қосатын пункттер (АҚП) құрылыстары қымбат тұратын айырғыштарды жиі 

қолданумен қосталады. Ауыстырып-қосатын пунктердің арасындағы 

тораптардың жеке учаскесін істен шығарған кезде қосынды кедергісі арта 

түседі де электр берілісінің өткізу қабілеті немсес қуатын тарату бойынша 

берілген қуатты сақтап, жіберуге мүмкіндік береді.  

Электр берілісінің өткізу қабілеті деп режимдік-техникалық 

шектеулерін ескере тұрып, орнатылған ұзақ режимде таратуға болатын электр 

берілісінің үш фазасының ең белсенді қуатын айтуғңа болады. Электр 

берілісінің таратылатын ең белсенді қуаты (шегі) ЭЭ қабылдаушы бөлігі мен 

таратушы электр станциялардың генераторларының статикалық 

тұрақтылығымен шектелген және байланысқан электр берілісінің номиналдық 

кернеуі номU :  

                                       



X

U

X

EU
P ном

пр

2

,                                               (2.1) 
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2.4 сурет – Электр энергияны таратудың байланысқан сұлбасы  

 

және ұйғарымды тогы допI  бар желі сымдарының қызуы бойынша 

ұйғарымды қуаты:  

                                  ,cosIU3P допномдоп                                                (2.2) 

мұндағы Е  және U  – қабылдаушы жүйе кернеуінің және таратушы 

станция генераторының ЭҚК;  

Х және cos  – электр берілісі қуатының нәтижелеуші (қсынды) қуаты 

мен индуктивтік кедергісі. 

 

3 Электр беріліс желісін құрылымдық жасаудың қағидалары  

 

3.1 Электр берілісінің әуе желісінің құрылымы  

 

Электр берілісінің әуе желілері (ЖЖ, ЭБЖЖ) – қашыққа сымдар 

бойымен электр энергиясын тарататын құрылыс. ЖЖ-нің негізгі құрылымдық 

элементтері сымдар, трос, тіректер, оқшаулағыштар, сызықтық арматура 

болып табылады. Сымдар электр энергиясын тарату үшін қызмет етеді. 

Сымдар үстіндегі тіректердің жоғарғы бөліктерінде найзағайдан келетін 

асқын кернеулерден  ӘЖ қорғау үшін найзағайдан қорғайтын тростарды 

бекітеді. Тіректер жер немесе судың төбесіндегі деңгейдегі белгілі бір 

биіктікте сымдар мен тростарды тіреп тұрады. Оқшаулағыштар сымдарды 

тіректен оқшаулайды. Сызықты арматура арқылы оқшаулағыштарға 

сымдарды, ал тіректерге оқшаулағыштарды бекітеді. Кейбір жағдайда 

оқшаулағыштар мен сызықтық арматуралар арқылы инженерлік 

құрылыстарының кронштейндеріне ЖЖ сымдарын бекітеді.  

Құрылымдық жасалуы бойынша бір тізбекті және екі тізбекті ЭБЖ 

болады. Тізбек деп бір ЭБЖ-дегі үш сымды (үш фазалы тізбек) айтуға болады. 

ЭБЖЖ құрылымдық бөлігі оқшаулағыштардың герлянда типімен, фаза 

құрылысымен, габаридтік мөлшерімен, өткелдер ұзындығымен және 

тіреуіштер типімен сиппаталынады. 
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3.1 суретте ЖЖ көрінісі көрсетілген. Көршілес тіреуіштер арасындағы l 

қашықтығын өткелдер деп атайды. Ілінетін сымдарды және олардың ілініп 

тұрған төменгі жерін біріктіретін тура сызық арасындағы вертикаль 

қашықтығын пf электр сымының салбыраған жерінің жебесі деп атайды. 

Салбыраған төменгі жағындағы қашықтықты гh әуе желісінің габариті деп 

атайды. Тіреуіштердің жоғарғы бөлігіне найзағайдан қорғайтын тросты 

бекітеді.   

 

 
3.1 сурет – электр берілістің әуе желісінің көрінісі  

 

Желі габаритінің көлемі гh тұрғын жайдың түрінен және ЖЖ кернеуінен 

байланысты ПУЭ  бекітіледі. 

 

3.2 Әуе желілерінің тіректері 

 

Тіректердің негізгі міндеті – жер бетіндегі және жер үстіндегі 

құрылысдардың талап етілетін биіктікте сымдарды орнату. Тіректер 

дайындайтын негізгі материалдарды темірбетон, металл және қылқанды 

тұқымды ағаштардан жасайды.    
                                      а)    б)              в)              г) 

3.2 сурет – ЖЖ аралық тіректері  
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Ағаштан жасалатын тіректер дайындауда, тасымалдауда және 

пайдалануда қарапайым болып келеді, 220 кВ-қа дейін және қоса кернеулі 

ЖЖ үшін пайдаланады.    

Ағаштың құрылыстың шектелген ұзындығына байланысты тіректерді 

құрамдап жасайды (3.2, а сурет).  Ағаш тіреуішін 1 металл банедаждармен 2 

темірбетон приставкасымен 3 біріктіреді. Приставканың төменгі бөлігін жерге 

тереңдетіп жабады. 3.2, а суретке сәйкес тіректерді 10 кВт дейін қоса кернеуді 

пайдаланады. Жоғарғы кернеулерге арналған ағаштан жасалатын тіреуіштерді 

П-тәрізді (порталдық) етіп жасайды. Бұндай тіреуіш 3.2, б суретте 

көрсетілген.  

Темірбетонды тіреуіштер темірбетонды діңгектен 1 және траверстен 2 

тұрады (3.2, в сурет). Діңгек конусты жасайтын азғантай еңіспен конустық бос 

құбырды білдіреді. Діңшектің төменгі бөлігі жер астына көміледі. 

Траверстерді мыс, мырыш прокаттан жасайды. Бұл тіреуіштер ағаштан 

жасалған тіреуіштерге қарағанда ұзақ қызмет етеді, күтімі жағынан 

қарапайым , болат тіреуіштерге қарағанда металды аз талап етеді. 

Темірбетонды тіреуіштердің негізгі кемшіліктеріне: ЖЖ трассасындағы 

қиын жеткізілетін жерлерге тіреуіштерді тасымалдауға қиындық туғызатын 

ауыр салмағы, бетонды бүгіп жіберуге келмейтін беріктігі болып табылады. 

Темірбетонды дайындаған кезде бүгілуге беріктігін арттыру үшін созылған 

болат арматурасын қолданады. 

Тіреуіштердің діңгектерін дайындаған кезде бетонның жоғарғы 

тығыздығын қамтамасыз ету үшін бетонды вибротығыздау және 

центрифигурациясын пайдаланады.  

Болат тіреуіштерінің жоғары механикалық берік және қызмет ету 

мерзімі үлкен болады, олар болатпен біріктіру және пісіру арқылы жеке 

элементтерден құралады, әртүрлі құрылыстар болып шығады (3.2, г сурет). 
 

 

 

 

3.3 сурет – ЖЖ трассасының көрінісі  

 

Белгілі бір аумақта өтетін әуе желісі өзінің бағытын өзгерте алады, түрлі 

инженерлік құрылыстар мен табиғи шектеуліктерді өте алады, қосалқы 

станциялардың үлестіруші құрылғыларының шиналарына қосыла алады. 3.3 

суретте ЖЖ трассасы көрінісі төбеден көрсетілген. Әртүрлі тіреуіштер түрлі 

жағдайда жұмыс жасайтыны осы суреттен көрінеді және демек, олардың 

құрылымы әртүрлі болуы керек. Тіреуіштердің құрылымдық жағынан 
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жасалуы: ЖЖ тік учаскесінде орнатылған аралық (2, 3, 7 тіреуіштер); ЖЖ 

трассасының бұрылыстарында орнатылатын бұрыштық (4 тіреуіші); қандайда 

бір инженерлік құрылыстың әуе желісінің қимасы өткелінде, мысалы 

теміржолда орнатылатын өтпелі (5 және 6 тіреуіштеріне) бөлінеді. 

ЭБЖЖ  тіреуіштері типі бойынша аралық және анкерлік деп бөлінеді. 

Аралық және анкерлік тіреуіштерді сымдарды салбырату тәсілімен 

ажыратылады. Аралық тіреуіштегі сым оқшаулағыштардың ұстап тұратын 

гирляндалары арқылы ілінеді. Анкерлік тіреуіштегі сымдар 

оқшаулағыштардың созылмалы гирляндалары арқылы барынша тартып, 

созып, мықтылап бекітеді.  

 

3.3 Әуе желілерінің сымдары мен тростары  

 

ЖЖ-де жалаңаш сымдары мен тростарын пайдаланады. Ашық ауада 

тұрып, олар атмосфералық әсерлерге ұшырайды. Сондықтан,осы сымдардың 

материалдары жақсы өтімділігінен басқа тоттануға тұрақты, механикалық 

берік болу керек. Осындай сымдар ушін келесі материалдарды: мыс, 

алюминий, болат, алюминий қоспалары мен басқа металлдары бар мырышты 

пайдаланады.  

Сымдардың құрылымдық орындалуы бойынша келесіге: тұтас қималы 

бір сымнан тұратын бірсымдық, тақ санды сымдардан (7-ден 61-ге дейін) 

тұратын сым қимасына байланысты бір металдан жасалатын көпсымды 

және екі металдан тұратын көпсымды; өзін көтеруші оқшауланған деп 

бөлінеді. 

  

 
 

3.4 сурет – Оқшауланбаған ЖЖ сымдарының құрылымы 

 

Оқшауланбаған ЖЖ сымдарының құрылымы 3.4, а суретте көрсетілген. 

Бірсымды сымдарды бір сымнан жасайды, 1 кВ-қа дейінгі кернеулі ЖЖ үшін 

қимасы 10 мм
2
 дейінгі бір сымды пайдаланады. Көп- , монометаллдық 

сымдарды қимасы 10 мм
2
 астам жеке сымдарды өріп жасайды. Орта сымның 

айналасында диаметрі бірдей алты сымдарды (қатарына) орайды (3.4, б сурет). 

Ораудың саны сымдар қимасымен анықталады, осы сымдар иілмелі, жөндеуге 
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ыңғайлы, пайдалануда сенімді болу керек. Сымды механикалық берік жасау 

үшін көпсымды сымдардың өзегін болаттан жасайды (3.4, в, г, д сурет) және 

болаталюминий деп атайды. Өзегін болаттан, мырышпен қапталған сымнан 

жасайды және бірсымды (3.4, в сурет), көпсымды (3.4, г сурет) деп бөлінеді. 

Көпсымды болаттан жасалған өзегі бар үлкен қимадағы сымның жалпы түрі 

3.4, суретте көрсетілген. 

Өзін көтеретін оқшауланған және қорғалған сымдарды (ӨҚОС) 

қолдану бүгінгі күнге тиімді және таратушы электр тораптарын келешекте 

дамытатын жолының бірі болып табылады.  

Дәстүрлі электр берілісінің әуе желілерімен (ӘЖ) салыстырғанда өзін 

көтеретін оқшауланған сымдарды пайдаланатын желілердің бірқатар 

құрылымдық ерекшеліктері бар – ток өткізуші сымдар оқшауланып жабылған, 

механикалық беріктігі жоғары, арматурасы тіркелген және тармақталған, т.б 

жатады. Осы ерекшеліктері тұтынушыларды электрмен қамтудың сенімділігін 

арттырады және пайдалану шығымдарын күрт төмендетеді. 

ТМД терминологиясы бойынша төртсымды жүйені  СИП-4, СИПс-4, 

СИПн-4, СИП-5 (3.4, б сурет) немесе төртсымдық жүйе деп белгілейді. 

Қазақстанда СИП-4 жиі пайдаланатын болды. Ресейде барлық кәбіл жасайтын 

зауаттары СИП-4-ті толық номенклатурасы 2х16 мм²-ден 4х120 мм²-ге дейін, 

жоғары сипаты бар сызықтық арматурасын сериясымен шығара бастады. 

  

 

 
 

3.5 сурет – 0,4-1 кВ Өзін көтеретін оқшауланған сымдар  

СИП-4. СИП-5 

 

Төрт сымды жүйенің келешегі зор және алға басып тұр. Барлық 

оқшауланған өткізгіштер өзара оралған. Осындай сымды бекіту қалай 

анкерлік, солай 4 сымды бірақ қысып алатындай пайдалануға болады, 

сондықтан осы сымның қосынды беріктігі мен рұқсат етілетін қосынды 

жүктемесі қимасы бірдей СИП-2 сымның тасушы тросына қарағанда екі есе 

үлкен болады. СИП-4 сымдарын ораған кезде жабысқан сулы қарды және мұз 

тайғағын өзі итеріп тастайтын жаңа технологияны пайдаланатынын атап 

кетуге болады. Қарды лақтыру принципі сулы қордың қосымша жүктелуінің 

әсерінен тең салмақтылығы тұрақсыз болуынан негізделген. СИПн-4 

(техникалық параметрлері бойынша СИП-4-ке ұқсас) өрт қауіпсіздігі 

бойынша талаптары жоғары жағдайда қолданылады.   
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СИП-4 сымдарының үзілудің үлкен беріктілігі электр берілісі 

желілеріне арналған арматура қажеттілігін төмендетуге және тіреуіштер 

арасындағы қашықтықты үлкейтуге мүмкіндік береді. Отандық кәбіл 

зауыттарында СИП-4 келесі қималарда шығарылады: 2х16мм²; 2х25мм²; 2х35 

мм², а также 4х16 мм²; 4х25 мм²; 4х35 мм²; 4х50 мм²; 4х70 мм²; 4х95 мм² и 

4х120 мм².  4х35 мм² жгутқа сондай-ақ бір сым, ал 4х70 мм² до 4х120 мм² 

жгутқа екі қосымша жарықтандыру сымын немесе қимасы 25 мм² немесе 35 

мм² бақылау тізбектері қосылуы мүмкін. 

ЭБЖЖ сымдарын тірекке әртүрлі тәсілмен орнатады: бір тізбекті 

тіреуіште – үшбұрышты немесе горизонал (3.5, а, б суретті қараңыз); 

екітізбекті тіреуіште – кері елка немесе алтыбұрышты «бөшке» түрінде 

орнатады (3.5, в, г сурет).   

Сымды горизонтал орнату – пайдалануда ең жақсы болып табылады, 

өйткені төмен тіреуіштерді қолдануға мүмкіндік береді және мұз-тайғақтан 

лақытырылғанда немесе сымдар секіріп тұрғанда сымдардың оралып кетуін 

болдырмайды. Сымдардың оралып кетуі – аз жиілікті және үлкен 

амплитудалы сымдардың тербелісі.  

 

3.4 Әуе желілерінің оқшаулатқыштары 

 

Оқшаулатқыштар кернеу астындағы ӘЖ сымдарын тіреуіштің 

құрылымдық бөліктерінен қорғауға арналған. ӘЖ оқшаулатқыштары табиғи 

климаттық жағдайларда жұмыс жасайды және қалай электрлік, солай 

механикалық әсерлерге ұшырайды. Оқшаулатқыштарға қойылатын негізгі 

талаптар: жоғары электрлік және механикалық беріктілігі, үнемділігі мен 

сыртқы әсерлерге төзімділігі болып табылады.   

Құрылымдық жасалуы бойынша оқшаулатқыштарды: табақшалы 

(оқшаулау бөлігі табақ түрінде), оқтауша (оқшаулау бөлігі оқтауша немесе 

цилиндр түрінде) және істікті (оқшаулағыштың металл істігі бар, негізгі 

механикалық жүктемені алып жүреді) деп бөледі. 

       а)                            б)                                 в)                                   г) 

3.6 сурет – тіректерде сымдардың орнатылуы: 

                                      а) – үшбұрышты; б) – горизонтал; 

                                      в) – кері елкамен; г) – бөшке тәрізді. 
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Орнату орны бойынша желілік оқшаулатқыштарға бөледі, оларды 

электр берілісі желісінің және түйіспелі тораптың сымдарын ілуге қолданады, 

станциялық оқшаулатқыштарды электр станцияларында, қосалқы 

станцияларында (соның ішінде тарпталы) және секцияалау постарында 

пайдаланады. Соңғы жоспардағы ұқсас оқшаулатқыштар, мысалы, аспалы 

табақшалы, желілік және станциялық болуы мүмкін. 

Оқшаулатқыштарды дайындау материалы бойынша фарфорлы, 

шынылы және полимерлі деп бөледі.  

Фарфорлы оқшаулатқыштарды электротехникалық фарфордан 

жасайды, жылтырақпен жабады да пешке күйдіреді.  

Шыны оқшаулатқыштарын арнайы шыңдалған шыныдан жасайды. 

Олардың механикалық беріктігі жоғары, мөлшері мен салмағы кіші, 

фарфорлыққа қарағанда төзімді, бірақ электр кедергісі аз болады.  

Полимерлі оқшаулатқыштарды арнайы пластик құрамынан жасайды, 

электр апараттарында ток өткізуші бөлшектерін механикалық бекіту және 

оқшаулауға, электр станциялары мен қосалқы станциялардың таратушы 

құрылғыларының ток өткізуші шиналарын жөндеуге арналған.  

Оқшаулатқыштардың негізгі сипаттамалары разрядтық кернеулері, 

геометриялық параметрлері мен механикалық сипаттары, сондай-ақ электр 

қондырғының номеналдық кернеуі болып табылады. 

Оқшаулатқыштардың разрядтық кернеулеріне ұласудың үш кернеуі 

және тесіп өтетін бір кернеуі жатады:  

- кебуразрядты кернеуі Uсхр – жиілігі 50 Гц кернеудегі кебу, таза 

оқшаулатқыштың ұласу кернеуі (кернеудің тиімді мәні); 

- сулыразрядты кернеу Uмкр – жиілігі 50 Гц кернеудегі сулы 45
0
 

вертикаль бұрышына түсетін, жаңбырдан суланған таза оқшаулатқыштың 

ұласу кернеуі (кернеудің тиімді мәні); 

- импульсті разрядтық кернеу Uимп – найзағайлық импульстармен 

ұласатын елу пайызды кернеу (импульс амплитудасы он импульс 

оқшаулатқышына түсетін бесеуі жабынумен аяқталады, қалған бесеуі 

жабынуға келмейді); 

- тесіп өтетін кернеу Uпр  – жиілігі 50 Гц оқшаулатқыштың 

оқшауламасын тесіп өтетін кернеу, өйткені оқшаулатқыштың ақауы 

жөнделмейді және ласу кернеуі тесіп өтетін кернеуден аз болады.  

Геометриялық параметрлеріне келесілер жатады: 

– құрылыс биіктігі Hc, яғни оқшаулатқыш габариті оны орнатқаннан 

кейін белгілі болады; кейбір оқшаулатқыштардың мысалы, аспалы табақшалы 

оқшаулатқыштардың биіктігі нақты оқшаулатқыш құрылыс биіктігінен кіші 

болады;   

– оқшаулатқыштың ең үлкен диаметрі D; 

– оқшаулатқыш бетінде ағыс жолының ұзындығы lу; 

– ауадағы электроттар арасындағы ең кіші қашықтығы lс 

(кебуразрядты қашықтық), одан кебуразрядтық кернеу байланысты болады; 
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- сулыразрядтық қашықтық lм, оқшаулатқыш бетіндегі анықталатын бір 

бөлігі 45
0
 вертикаль бұрышына түсетін, жаңбырдан суланады.  

Оқшаулатқыш ағысы жолының ұзындығы атмосфераның ластану 

дәрежесіне қатысты түрлі категорияларға арналған МЕМСТ бекітеді. 

Тіреуішке бекітетін тәсілі бойынша оқшаулатқыштарды істікті және 

аспалыға бөледі: 

- істікті оқшаулатқыштарды (крюктерде немесе істіктерде бекітеді) 35 

кВ-қа дейінгі әуе желілерінде пайдаланады; 

- аспалы оқшаулатқыштар (гирляндаға жинап, арнайы арматураға 

бекітеді) 35 кВ және одан жоғары ӘЖ-де пайдаланады; 

- желілік тірек оқшаулатқыштары (траверске немесе болт арқылы ЭБЖ 

тіреуіштерінің діңгектеріне бекітеді) 154 кВ дейінгі ЭЖ-де пайдаланады 

(отандық тәжірибеде 6-10 кВ ӘЖ-де). 

 

4 Электр беріліс желілернің құрылымдық жасалу принциптері  

 

4.1 Кабельдік желілердің құрылымдары  

 

Электр берілісінің кабель желісі (КЖ) таратушы құрылғылардың 

шиналарына немесе электр аппараттарына кабельдерді қосуға және жалғауға 

қабельдік арматура мен бір немесе бірнеше кабельдерді құрайды.  

ӘЖ кабельдеріне қарағанда тек ашық ауада емес тұрғын-жайдың ішінде 

де, жерде және суда да төселе береді. Сондықтан КЖ ылғалдың, су мен 

топырақтың химиялық әсерлеріне ұшырайды, жермен жұмыс істегенде және 

нөсерлі жаңбырлар мен су тасқындары болған кезде топырақтың 

ығысуларынан механикалық зақымдануы мүмкін. Кабель құрылымында 

көрсетілген әсерлерден қорғанысы қарастырылуы керек. 

Номиналдық кернеу шамасы бойынша кабельдерді: төменгі кернеулі 

кабель (1 кВ дейін); орта кернеулі кабель (6...35 кВ): жоғары кернеулі кабель 

(110 кВ және жоғары) деп бөледі. Тоқ түріне байланысты айнымалы және 

тұрақты ток кабельдеріне бөлуге болады. 

Кабельдерді бірталсымды, екіталсымды, үшталсымды, төрт 

талсымды және бес талсымды етіп жасайды. Бірталсымды кабельдерді 

жоғары кернеулі; екіталсымды – тұрақты тоқ кабелі; үшталсымды – орта 

кернеулі кабельмен жасалады.  

Төменгі кернеулі кабельдерді беске дейінгі талсыммен жасайды. Бұндай 

кабельдердің бір, екі немесе үш фазалық талсымдары, сондай-ақ N нөлдік 

жұмыстық талсымы және РЕ нөлдік қорғаныстық талсымы немесе нөлдік 

жұмыстық пен PEN қорғаныстық талсымы болады.  

Тоқ өткізуші талсым материалы бойынша талсымдары алюминий және 

мыс кабельдеріне бөлінеді. Мыстың жетіспеушілігіне қатысты талсымы 

алюминий кабельдері кең таралған. Оқшаулағыш материал ретінде 

майконифильді құраммен сіңдірілген кабель қағазын, пластмасса және 

резинаны пайдаланады. Қалыпты сіңдірілген, аз сіңдірілген және ақпайтын 
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құраммен сіңдірілген кабельдерге бөлінеді. Аз сіңдірілген және ақпайтын 

құраммен сіңдірілген кабельдерді жолдың вертикальді учаскелерінің бойында 

немесе құламалары биік трасса бойында төсейді. 

Жоғары кернеулі кабельдерді майға толтырылған немесе газға 

толтырылған құраммен жасайды. Бұл кабельдердің қағаз оқшауламасы қысым 

астында маймен немесе газбен толтырылады.  

Оқшауламаның сыртынан оны ылғал мен ауадан сақтау үшін салынатын 

қорғаныс қабықтарын герметикалық қаптау арқылы қамтамасыз етіледі. Түрлі 

механикалық бүлінулерден кабельдерді қорғау бронямен қаптайды. Сыртқы 

орта әсерлерінен қорғауды сыртқы қорғаныстық жабынмен жабады.  

 

4.2 110 кВ және жоғары кернеулі кабельдер  

 

Майконифольды құраммен кабель қағазын сіңірткен кезде оқшауламада 

әуе қосылыстары болуы мүмкін, ол оқшаламаның электрлік беріктігін 

төмендетеді. Кабель оқшауламасы сапасын 110 кВ және жоғары кернеуге 

жақсартуда оларды дайындаудың арнайы технологиясын пайдаланады. 

Мұндай кабельдерді бірталсыммен дайындайды.  

110 кВ және одан жоғары кернеулі кабельдерді маймен толтырады және 

олардың құрылысы техникалық күрделі болады. Майға толтырылған 

кабельдерді төмен (0,05 МПа дейін) және жоғары (1...1,5 МПа) қысымды деп 

бөледі. Алғашқылары 110...220 кВ, екіншілері – 500 кВ дейінгі кернеуге 

жасалады.  

 

 

                          а)      б) 

  4.1 сурет – майға толтырылған кабельдердң 

 төменгі (а) және жоғарғы (б) қысымдағы құрылымы 

 

4.3 Полиэтиленмен тігілген оқшауламасы бар кабельдер  

 

Майға толтырылған жоғары қысымды кабельдің құрылымы 4.1, б 

суретте көрсетілген. Барлық үш фаза болаттан жасалған құбыр өткізгішке 1 

төселеді, оның беті тоттануға қарсы жабынмен 7 оралған. Механикалық 

зақымдардан қорғайтын болаттан жасалған құбыр өткізгіш артық қысыммен 

майға толтырылады 6. Мыс сымдардан жасалған тоқөткізуші талсымдардың 4 
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жабысқақпен сіңдірілген қағаз оқшауламасы 3 болады. оқшаулама бетіне мыс 

ленталардан жасалған экран 2 салынған. Жылжитын жартылай дөңгелек 

сымдары 5 болаттан жасалған құбыр өткізгішге кабельді созған кезде 

бүлінуден оқшаулайтын механикалық қорғау үшін жұмыс жасайды.   

Күштік кабельдер номиналдық кернеуі, ток, сондай-ақ тоқ өткізуші 

талсымдарының оқшауламасы түрлері бойынша жіктеледі. 

Төменгі қысымды майға толтырылған кабельдің құрылымы 4.1, а 

суретте көрсетілген. Кабельдің жеке мыс сымдармен бұралған қуыс 

тоқөткізуші талсымы 2 болады. Талсымның ішінде қысым астында маймен 

толтырылған арнасы 1 бар, оның оқшауламасы қағаз 4 бос орындарын 

болдырмайды және оның электрлік беріктігін арттырады. Талсым бетіне ток 

өткізетін қағаздан жасалатын экран 3 салынады. Мұндай экранды қағаз 

оқшауламаның бетіне салады. Одан әрі геметикалық қорғаныс қабықшасы 5 

бар, поливинилхлорид таспасынан таянышы 6, қорғасын қабықшасын 

күшейтетін мыс таспасы 7, бронясы 8 және сыртқы қорғаныстық жабыны 9 

болады. Май өткізетін арнасы арнайы муфталар арқылы трасса бойындағы 

бактарға қысым арқылы қосылады.   

Күштік кабельдер бір – бірінен және жерден оқшауламамен бөлінген бір 

немесе бірнеше ток өткізетін талсымдардан тұрады. Оқшауламаның бетінен 

оны ылғал, қышқыл және механикалық зақымдардан сақтау үшін қорғаныс 

қабығын және қорғаныс қабаты бар болат таспа сауытын салады. Әдетте ток 

өткізетін талсымдарды алюминийден бірсымды (қимасы 16 мм
2
 дейін) және 

көпсымды жасайды. Талсымдары мыс кабельдерді қолдану тек арнаулы 

жағдайларда, мысалы жарылыс қаупі бар тұрғынжайларда, газ және шаң 

бойынша қаупі бар шахталарда қарастырылады. 1 кВ дейінгі айнымалы токта 

төртталсымды кабельдер қолданылады, төртінші нөлдік талсымның қимасы 

негізгілерден аз. 35 кВ дейінгі айнымалы токтың тораптарында кабельдер – 

үшталсымды, 110 кВ және жоғары кернеудің кабельдері – бірталсымды. 

Тұрақты токта бір – және екіталсымды кабельдер қолданылады. 

Бүгінгі таңда кабель өнімін пайдаланудың тәжірибесі жүз жылдан астам 

есептеледі. Кабельдік өндірісі үнемі дамуда, технолгиясы жаңартылып, жаңа 

оқшаулама материалдары пайда болып тұрады.  

Ұзақ уақыт бойы орта кернеулерге (6-34 кВ) қағаз-маймен сіңдірілген 

оқшауамалы кабельді, ал жоғарғы кернеулі (110-500 кВ) үшін төменгі және 

жоғарғы қысымды маймен толтырылған кабельдер қолданылып келеді. 

Толығымен айтқанда, маймен сіңдірілген қағазды оқшауламасы бар 

кабельдерді дайындау процесі күрделі және өндірілуі аз болады. металл 

қабықшасын қолдану қымбатқа түседі де құрылымы ауырлайды. Сіңдірілетін 

құрамның ағып кету салдарынан вертикаль төсеу кезінде шектеулер болады.  

Қоршаған ортаны қорғасыннан жасалған қорғаныс қабықшасы ретінде 

майды пайдалану экологияға теріс әсерін алып келеді.  

Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында кабельдерді дайындау 

технологиясының келешектегі басымдылығы бүкіл әлем бойынша полимерлі 

оқшауламаны дамыту болған. Кабельдерді пластмассамен оқшаулау үшін 
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оның жеңілдететін. Пластмассаны қысып шығару процесі қағаз ленталарды 

орау алдында тиімді болады. Оқшауламаны кептіру және сіңдіру қажеттілігі 

жойылады, құрылымы қарапайым, кабельді төсеу процесі жеңілдейді. 

Пластмассалар арасындағы ерекше диэлектрлік қасиеттері полиэтилен 

шығарады. Оның электрлік беріктігі жоғары, диэлектрлік өтімділігі аз, 

диэлектрлік шығындарының бұрыштағы тангенс мәні кіші, иілмелі және 

ылғалға тұрақты болады. полиэтилен тап-таза болуы мүмкін, оны электр 

өрісінің жоғарғы кернеулерінде пайдалануға мүмкіндік береді.  

Кабельдерді оқшаулауға арналған ең қолайлы материал тігілген 

полиэтилен (СПЭ) болып табылады. Полиэтиленді желілік кеңейтетін 

(0,00015-0,00018 °С
-1

) жоғарғы температуралық коэффициенті температура 

ауысқан кезде жоғары механикалық кернеулердің пайда болуына алып келеді, 

ол оқшауламаны жұмыс істеу мерзімін төмендетеді. Қыздыруға 

тұрақтылығын арттыру мақсатында полиэтиленді тігеді, сызықтық құрылымы 

кеңістік құрылымға ауысады.  

Осындай материалдың қыздыруға төзімділігі жоғары және ұзақ жұмыс 

істеу режимінде 90°С және қысқа тұйықталу кезінде 250°С дейін жетеді.  

Тығыздығы төмен полиэтиленді тігудің үш негізгі тәсілі бар: 

пероксидті, силанольды және радиациялық. 6-500 кВ жұмыстық кернеулі 

күштік кабельдерін оқшаулау үшін әлем бойынша пероксид негізінде тігілген 

полиэтиленді артық көреді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – алюминий немесе ток өткізуші мыс талсымы, 2 – жартылай өткізетін 

тігілген полиэтиленнен жасалған талсымдағы экран, 3 – тігілген 

полиэтиленнен жасалған оқшаулама, 4 – жартылай өткізетін тігілген 

полиэтиленнен жасалған оқшаулама бойындағы экран, 5 – су өткізбейтін 

қабаты, 6 – мыс сымдардан жасалған экран, 7 – суды блоктайтын қабаты, 8 – 

алюмополимерлі таспаның қабаты, 9 – полиэтиленнен жасалған қабықша. 

4.2 сурет – Полиэтиленнен жасалған оқшаулама кабелі 

 

Пероксидті тәсілмен тігілген оқшауламаны дайындау үздіксіз 

жүргізілетін вулканизациялы кабель желілерінде жүзеге асырылады.  

Бірыңғай технологиялық процесте 450°С дейінгі температурада азот 

ортасында 14 атмосфераға дейін қысым астында оларды вулканизациялау 

үшін полимердің үш қабаты салынады (талсым бойынша экран, оқшаулау 
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және оқшаулама бойынша экран). Пероксидті біріктірудің «Құрғақ» процесі 6-

дан 500 кВ-қа дейінгі кернеуге кабельдерді өндіруге мүмкіндік береді (4.2 

сурет). Кабельдер үшталсымды және бірталсымды бола береді.  

Бірталсымды кабельдер сыртқы диаметрі азқұрылыс ұзындығы және 

токөткізгіш талсымдарының қимасы үлкен, сондай-ақ төсеу және пайдалану 

кезінде қолайлы болғандықтан кең таралған.  

Талсымдарды мыстан және алюминийден жасайды. Көпталсымды және 

секторлы болады. Жеке разрядтармен күресу үшін талсым мен оқшаулама 

арасына тігілген триинготұрақты полиэтиленнен жасалған жартылай өткізгіш 

қабат төселеді. Бөлетін қабаттар жартылай өткізгіш су бөгеуші таспалармен 

орындалады, ол кабель зақымдалған кезде ылғалдың экранға жайылуына 

кедергі келтіреді. Мыс экран сымдардан тұрады және мыс таспамен бекітіледі. 

Кабельдің сыртқы қабықшасы тығыздығы жоғары полиэтиленнен немесе ПВХ 

пластикаттан жасалады.  

1944 жылы АҚШ-та 5 кВ күштік кабельдер үшін полиэтилен кернеуі 

алғашқы рет қолданылған. 1963 жылы General Electric компаниясы тігілген 

полиэтиленнен оқшауламасын жасап шығарды. Тігілген полиэтиленнен 

оқшауламасы бар кабельді (СПЭ) бірінші ресейлік өндіруші «АББ 

Москабель» болды, онда полиэтиленді пероксидті кусыру (тігу) (XLPE) 

технологиясы қолданылған. 

АҚШ және Канада сияқты елдерде 10-220 кВ күштік кабельдер 

нарығында тігілген полиэтиленді оқшауламасы бар кабельдер 80-85% орын 

алады. Германия мен Дания елдерінде бұл сан 95% дейін, ал Франция, 

Жапония, Финляндия және Швецияда 100% дейін ұлғаяды. 

Тігілген полиэтиленді оқшауламасы бар (СПЭ) кабельдер қағаз 

оқшауламасы бар кабельдермен салыстырғанда физика-механикалық, 

диэлектрлік және технологиялық қасиеттері бойынша бір қатар 

артықшылықтары бар: 

– ұзақ рұқсат етілген температурасы (90°С), асқын жүктеме кезіндегі 

рұқсат етілген қызуы (130°С), қысқа тұйықталу тогы өту кезіндегі шекті 

рұқсат етілген температурасы (250°С), бұл қағаз оқшауламасы бар кабельдер 

үшін 25% артық;  

– талсымның рұқсат етілген температурасының артуы есебімен 

өткізгіштік қабілеті жоғары; 

– үлкен қысқа тұйықталу тогына төзімді; 

– диэлектрлік шығындардың тангенс бұрышы аз;  

– диэлектрлік өтімділігі аз; 

– салмағы, диаметрі және иілу бұрышы кіші, бұл кабельді төсеуді 

жеңілдетеді; 

– оқшаулама және қабықша үшін полимерлі материалдарды 

қолданғандықтан, жөндеу жұмыстарын -20°С температурада алдын ала 

қыздырусыз жүргізу мүмкіндігі; 

– меншікті бұзылуы төмен; 
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– сұйық құрауыштар (компоненттер) және төсеу деңгейінің 

айырмашылығы бойынша шектеу болмайды, бұл жөндеу жұмыстарының 

құны мен уақытын азайтады; 

– қүрылыс ұзындығы үлкен. 

Тігілген полиэтиленді оқшауламасы бар (СПЭ) кабельдердің 

артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар. Пластмассалы оқшаулама 

үшін қағаз сіңірілген оқшауламасымен салыстырғанда оқшауламаның 

өздігінен қалпына келу әсері болмайды. Жерге бір фазалы тұйықталу кезінде 

оқшауланған бейтараптамалары бар орташа кернеулі тарату тораптарында 

қатты диэлектрик тесілген кезде кабель өзінің электрлік төзімділігін қалпына 

келтіре алмайды, бұл апаттық режимге әкеледі. Сондықтан, тігілген 

полиэтиленді (СПЭ) кабельдерді қолдану үшін тұйықталуды релелік қорғаныс 

жеріне ажырату үшін кедергілі-жерлендірілген бейтараптамаларды енгізу 

қажет. 

 

4.4 Кабельді желілерді төсеудің тәсілдері  

 

Кабельді желілердің төсеудің тәсілін трасса жағдайынан, кабельдің 

санынан, қоршаған ортаның бұзылуына және ластану дәрежесіне, пайдалану 

шарттарына, үнемділігіне  және басқа факторларға байланысты таңдау керек.  

Жер траншеясына КЖ-ін төсеу ең қарапайым және үнемді тәсілдердің 

бірі болып табылады. Траншея тереңдігі КЖ кернеуіне байланысты. 10 кВ 

дейінгі кернеулі КЖ үшін траншея тереңдігі 0,8 м, 110 кВ кернеулі КЖ үшін 

1,5 м болу керек. 10 кВ дейінгі кернеулі кабельді жер траншеясына төсеудің 

нұсқасы 4.3,а суретте көрсетілген.  

Бір қатарға кабель төселетін траншея түбіне құм немесе еленген топырақ 

салынады. Көршілес кабельдер арасындағы қашықтық ммd 100 . Кабельдің 

үстін құм немесе еленген топырақ салынады. Оның үстіне темірбетон 

плиталар немесе қызыл кірпіш қабаттап салынады, олар кабельді жерді қазу 

жұмыстары жүргізілген жағдайда механикалық зақымданудан сақтайды.     

Механикалық     зақымданулардан     қорғаныс     ретінде     жақын орнатылған 

кабель туралы белгі беретін жарық полиэтилен сигналдық таспа қолданылады.  

 

 

4.3 сурет – Кабельдерді жер траншеясына (а) және бетон 

блоктарына (б) төсеудің көрінісі 
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Траншеяның жоғарғы жағына қабаттап тығыздап жай топырақ салынады.  

Бір жер траншеясына алты кабельден аспайтындай төселеді. Бұл кабель 

саны көбейген сайын олардың салқындау жағдайы нашарлайды, кабельдердің 

рұқсат етілетін ток жүктемесі кішірейеді, кабельді пайдалану тиімділігі 

төмендейтінімен шартталған. 

Егер бір бағытта төселетін кабель саны алтыдан асатын болса, оларды 

жеке траншеяға (жолға) жүргізіп салады. Траншеялар арасындағы қашықтығы 

0,5 м кем болмау керек. 

Егер кабельдік трасса қандай-да бір инженерлік құрылыстардан өтетін 

болса, мысалы, асфальт төселген жол, онда кабель қиылысындағы орнына 

асбоцементті құбырды жүргізіп салады. КЖ жөндеген кезде жол төсемін 

бұзбай-ақ, зақымданған кабельді сол құбырлар арқылы ауыстырады. 

Кабель трассасы қатты қысылғанда және инженерлік құрылыстар 

қиылысқан кезде, мысалы темір жолы, блоктарға КЖ-ін төселеді. Блоктардың 

құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Кабельдер 3 өтетін саңылауы 2 бар 2 

бетондық панельдерден 1 тұратын бетондық блок 4.3, б суретте көрсетілген. 

Белгілі қашықтардың аралығында кабельдік құдықтар салынады, ол 

кабельдерді монтаждау, қосалқы жабдықты жайғастыру және байланыс 

кабельдеріне пайдалану қызметтерін көрсету, зақымданған кабельдерді 

ауыстыру арқылы кабельдерді жалғауды жүзеге асырады. Бұл жер 

траншеясына төселген кабельдерге қарағанда, салқындату жағдайы нашар, өте 

бағасы өте қымбат тәсіл болып табылады. 

Электр станцияларға және энергия сыйымдылықты өндірістік 

кәсіпорындарға арналған көптеген (20-дан астам) кабельдерді бір бағытта 

төсеген кезде кабельдік тоннельдерді, галерея және эстакада қолданады. 

Тоннельде кабельдерді төсеудің көрінісі 4.4,а суретте көрсетілген.   

 

4.4 сурет – Тоннельде (а) және арналарда (б) кабельдерді төсеу  

 

Тоннель  1  кронштейндер 2 бойынша әртүрлі кернеулі және түрлі 

міндетте (күштік және бақылаушы) кабельдерді 3 жүргізіп төсейтін құрамалы 

темірбетонды құрылымды білдіреді. Тоннельдерде кабельдерден басқа 
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инженерлік басқа да желілер, мысалы, су жүргізетін желілер 4 төселеді. 

Тоннельдің көлемі кабельдерді екіжақты қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. 

 

                                      а                                                        б 

  4.5 сурет – Оқшауламасы тігілген полиэтиленнен жасалған  

кабельдерді төсеу 

 

Тоннельдің айырмашылығы галереялар мен эстакадаларды арнайы 

діңгектерге жер үстінде орнатады. Бұл жағдайда кабель трассасы үшін ауданы 

кіші болмау керек. Тоннельге қарағанда галереялар мен эстакадаларды ауасы 

ауыр жарылысқа қауіпті және жаңғыш газдар жиналатын өндірістерде, 

бұзылған жер қыртыстарымен жұмыс жасайтын кәсіпорындарда қолданады.  

Қосалқы станциялар мен өндірістік кәсіпорын цехтарынның аумағында 

темірбетондық арналарда КЖ-ін жүргізіп салады (4.4,б сурет). Жоғарғы блогы 

1 алмалы-салмалы болады, ол кабельдермен жұмыс жасауға ыңғайлы. 

Оқшауламасы тігілген полиэтиленді кабельдер үшін төсеудің жоғарыда 

аталған барлық тәсілдері қолданылады. Үшталсымды кабельдерді бір жазықта 

төсеген кезде көршілес кабельдер арасындағы қашықтығын кабель d 

диаметріне тең қылып алады. (4.5, а сурет). 

Бірталсымды кабельдерді үшбұрышты төсейді және бір-біріне жақын 

жайғастырады (4.5,б сурет). Көршілес кабельдер шоғының арасындағы 

қашықтықты бірталсымды кабельдің  екі еселенген 2d диаметріне тең қылып 

алады. 

 

5 Электр энергетика жүйелері элементтерінің параметрлері  

 

5.1 Электр беріліс желілерінің параметрлері мен алмастыру сұлбасы  

 

Электр торабының құрамына міндеті мен құрылымы бойынша әртүрлі 

элементтер кіреді (ЭБЖ, трансформаторлар, және т.б.). Бірақ әр учаскіде оны 

элементтер қасиеттерін көрсететін және оларды өзара сандық ажырататын 

біріңғай жиналған параметрлерімен сипаттауға болады.  

Электр торабының әр элементін алмасытру сұлбасы түрінде көрсетуге 

болады. Сөйтіп электр торабының есептеуіш сұлбасы жеке элементтерінің 

алмасу сұлбаларын олардың торапқа ретімен қосылатынын ескере тұрып, 

біріктірудің нәтижесінде алуға болады.  

Кез келген ЭБЖ-де бітпейтін аз белсенді және реактивті кедергілермен 

өтулер оның бойында бірқалыпты көптеген мөлшері болады. Оларды дәл 

есептеу ұзын желіліерді (ЖЭБЖ 300 км-ден жоғары, ҚЭБЖ 50 км-дан 
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жоғары) есептеген кезде қажет болады. тәжирибелік есептеулерде 

үлестірілген емес жинақталған кедергілер мен өтулер болады.  

 

 
а – П-тәрізді алмастыру сұлбасы;    

б – зарядттық қуатты алмастыру сұлбасы. 

         5.1 сурет -  Әуе және кабельдік желілердің алмастыру сұлбалары  

 

Электр тораптарын есептеген кезде 300 км-ге дейінгі ұзындықты әуе 

және кабельдік желілерді П-тәрізді алмастыру сұлбасымен көрсетеді (5.1,а 

сурет), мұнда белсенді Rл  және реактивті Хл кедергілер, сондай-ақ активті Gл 

және реактивті Вл өтімділігі болады. Олар келесі формулалар бойынша 

анықталады:  

 

 

 

 

                                                                                                                          (5.1) 

 

мұнадғы 0r , 0x   – меншікті белсенді және реактивті кедергілер, Ом/км; 

 0g , 0b  – меншікті активті және реактивті өтімділігі, Ом/км;   

l – желі ұзындығы, км. 

Әуе және кабельдік желілерінің белсенді кедергісі ток жүргізуші 

өткізгіштердің материалымен және олардың қималарымен анықталатыны 

белгілі. Сым немесе кабельдің әр маркасына арналған кедергілердің r0 мәнін 

тұрақты тоқты таратудың және +20
0
С температураға сәйкес келетін кесте 

бойынша анықтайды.  

Индуктивті кедергі өткізгіш пен кабельдер талсымдарын айналасында 

және ішінде пайда болатын магниттік өріспен шартталады, ол әр өткізгіште 

өзіндік индукцияның электр қозғалтқыш күшіне алып келеді. Индуктивті 

кедергі өткізгіштердің өзара орналсуына, олардың диаметріне, магниттік 

өтімділгіне және айнымалы ток жиілігіне байланысты.  

Өткізгіші алюминий және болаталюминийден жасалған әуе желілері 

үшін 1 км-ге кететін кедергіні келесі формула бойынша есептейді: 
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0                                                        (5.2) 

мұндағы cpD  - фаза өткізгіштер арасындғы орта геометриялық 

арақашықтығы, мм;  

r  - өткізгіш радиусы, мм. 

cpD  шамасы желінің номиналдық кернеуімен анықталады және келесі 

мәндері болады: 0,4 кВ - 0,4 м;    10 кВ - 1,5 м;   35 кВ - 3,5 м;    110 кВ - 5 м;      

 220 кВ - 8 м. 

Әуе желісіне арналған х0 мәні өткізгіштің кернеуі мен маркасына немесе   

cpD  байланысты анықтамалық кестелерде келтіріледі.   

Кабельдік желілердің индуктивті кедергісіне кабельдердің құрылымдық 

ерекшеліктері әсер етеді. Сондықтан есептеу кезінде анықтамалықтарда 

келтірілген х0 туралы зауыттық мәліметтерді қолданады. Жуық есептеулерді 

орыгдаған кезде (5.2) формуланы қолданбауға болады. 

Әуе желілерінің белсенді өтімділігі тәжден, ал кабельдік – оқшаулама 

арқылы ток ағысымен шартталады. Электр тораптарын есептеген кезде 

соңғылары ескерілмейді, ал 220 кВ және одан жоғары кернеулі желілерде  

тәжді есептейді.  

Өткізгіш бетіндегі электр өрісі белсенді жұмыс жасап тұрған кезде 

тәждің сындық мәні жоғарлайды. Нәтижесінде сым айналасындағы ауа 

иондалады, ол орынсыз жағдайларға алып келеді. Тәждің әсер етуін қосымша 

белсенді жүктеме түрінде бағалайды, оның меншікті мәні статистикалық 

мәліметтер негізінде анықталады.  

Тәжді төмендетудің ең тиімді шарасы өткізгіш диаметрін үлкейту болып 

табылады. 

Тәжірибеде 330 кВ және одан жоғары кернеулі әуе желілерін 

жобалағанда тәждің кері салдарын төмендету үшін әр фаза бірнеше өткізгіште 

тарамдалады, өткізгіштің эквиваленттік радиусын арттырады: 

,1n n

срЭ arr                                                                (5.3) 

мұндағы r  – өткізгіш радиусы, мм;  

cpa  – тарамдалған фаза өткізгіштері арасындағы ортагеометриялық 

арақашықтығы, мм; 

 n  – тарамдалған фазадағы өткізгіштер саны. 

Бұл желінің белсенді және реактивті кедергілерінде көрсетілген:  

.
016,0

lg144,0; 0
0

0
nr

D
x

n

r
r

Э

ср

фф                                (5.4) 

Желілердің реактивті өтімділігі өткізгішті айналатын диэлектриктегі 

электростатикалық өрісінің әсерінен пайда болады және 1 км әуе желісі үшін 

келесі формуламен анықталады:  

                                       

.10

r

D
lg

58,7
b 6

ср
0



                                                            (5.5) 
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Әуе желілеріне арналған 0b  мәні өткізгіштің маркасына және желі 

кернеуіне немесе cpD  байланысты анықтамалықтарда беріледі. 

Кабельдік желілердің реактивтік өтімділігіне олардың құрылымдық 

ерекшеліктері әсер етеді, сондықтан тәжірибеде 0b  анықтаған кезде дайын 

зауыттық деректерді, ал шамалап есептеу үшін – (5.5) формуласын 

пайдаланады. 

Электр тораптарын есептеген кезде реактивтік өтімділіктің әсерін желіні 

өзгертетін зарядтық Qc қуатымен ескереді 5.1 б сурет)   

                                        .0

2 lbUQC                                                              (5.6) 

Әртүрлі кернеудегі әуе немесе кабельдік желілердің 0b  шамасы бірдей, 

бірақ оларға сәйкес келетін зарядтық қуаттың айтарлықтай айырмашылығы 

болады. Сондықтан 110 кВ және оданы жоғары кернеулі әуе желілерінің және 

20 кВ-тан кем емес кабельдік желілерінің тораптар режимін есептеген кезде 

зарядтық қуаты ескеріледі. 

 

   5.2 сурет – Электр беріліс желілерінің алмастыру сұлбасы  

 
Әртүрлі кернеулі ЖЖ және ҚЖ келесі алмастыру сұлбаларын (5.2 

сурет): 

- қимасы 1200 мм
2
 кем емес талсымы бар 6-10 кВ ҚЖ үшін тек белсенді 

бойлық кедергісі болатын қарапайым сұлбаны (5.2,а сурет); 

- қимасы 1200 мм
2
 және одан жоғары талсымды 6-10 кВ кернеулі ҚЖ 

және 35 кВ-тан төмен кернеулі ЖЖ үшін көлденең тармақтары жоқ бойлық 

белсенді және индуктивті кедергілері бар  сұлбаны (5.2, б сурет); 

- 110-220 кВ кернеулі ЖЖ және 35-110 кВ кернеулі ҚЖ үшін бойлық 

белсенді және индуктивті кедергілері бар және өткізгіштігі көлденең 

сыйымдылықты немесе зарядтық қуаты бар сұлбаны  (5.2, в немесе г сурет); 

5.2, г суреттің сұлбасы электр тораптарының орнатылған режімдерінің 

режимін есептеген кезде қолайлы; 

- 220 кВ және одан жоғары кернеулі ЖЖ үшін барлық көлденең және 

бойлық параметрлерін қоса алған сұлбаны  (5.1 сурет); 
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- 330 кВ және одан жоғары кернеулі ЖЖ үшін бойлық индуктивті 

кедергілері мен өткізгіштігі көлденең сыйымдылығы бар сұлбаны  (5.2, д 

сурет) ұсынуға болады. 

 

5.2  Алмастыру сұлбалары мен трансформаторлар параметрлері  

 

5.2.1 Екіорамды трансформатор. 

Электр тораптары сұлбаларында қолданылатын екіорамды 

трансформатордың графикалық (сызбалық) бейнесі 5.3, а суретте көрсетілген.    

Алғашқы 1U  кернеуі трансформатор қорегі жағындағы кернеу, ал екінші 

реттік 2U  - жүктемесі jQPS   жағындағы кернеуді есепке алады. 

Трансформатор орамаларын да сәйкесті бірінші немесе екінші деп атайды. 

Трансформатор белгісі сызып көрсететін нұсқары трансформатордың РПН 

(жүктеме астындағы кернеуді реттеу құрылғысы) бар екенін көрсетеді.   

  Электр тораптарын есептеге кезде екіорамды трансформаторды Г-

тәрізді алмастыру сұлбасын ұсынады (5.3, б сурет). Сұлбаның бойлық 

параметрлері трансформатор орамасының ьелсенді және реактивті TR  және 

TХ  кедергілері болып табылады. Сұлбаның көлденең параметрі белсенді және 

реактивті TG  және TB   өткізгіштері болып табылады, олар трансыорматордың 

бос жүріс Ix тогының белсенді және реактивті құрауыштарын сәйкесті 

анықтайды.  

Трансформатор түрлі кернеулер торабын байланыстырғандықтан, оның 

барлық параметрі бір кернеуге келіп түседі. Трансформатордың барлық 

параметрлері бірніші орама кернеуіне келіп түседі деп есептейік. Әдетте, 

электрлік бірінші орама тораптарының қосалқы станцияларында жоғары 

кернеу орамасы, ал екінші реттікте – төменгі кернеу орамасы болады.    

 

 

5.3 сурет – Екіорамды трансформатордың сызбалы бейнесі (а) мен 

алмастыру сұлбасы (б,в) 

 

5.3,б суреттегі сұлбамен қатар, жеңілдетілген алмастыру сұлбасы 

қолданылады (5.3, в сурет), мұндағы көлденең тармағы қуатты іріктеу немесе 

шығындары ретінде ххх QjPS   көрсетілген. Белсенді және реактивті 
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шығындардың «х» индексі тек жүктелген трансформатор ғана емесе оның бос 

жүрісінде де болатынын білдіреді.   

Анықтамалық әдебиетте екіорамды трансформатордың келесі 

каталогтық (паспорттық) берілгендері келтеріледі:  

ТномS – трансформатордың номиналды қуаты, ;АкВ   
,внU ннU – жоғары және төменгі кернеудегі трансформатор орамасының 

номиналдық кернеуі, кВ; 

хР – трансформатор бос жүрісіндегі белсенді қуат шығындары, кВт; 

хI – бос жүріс тогы, %;  

кu – қысқа тұйықталу кернеуі, %; 

кР – қысқа тұйықталған трансформатордың белсенді қуат шығындары, 

кВт. 

Соңғы төрт параметрді бос жүріс (5.4,а сурет) және қысқа тұйықталу 

(5.4,б сурет) тәжірибесінен алады. Бірфаздық трансформатор үшін осы 

тәжірибелердің сұлбаларын жеңілдету мақсатында көрсетілген.   

Бос жүріс сынауында трансформатордың бірінші орамасына 

номиналдық кернеу 
внU  келіп түседі, ал екінші орамасы ажыратылған (бос 

жүріс) болады. Амперметрмен А бос жүріс Ix, ал  ваттметрмен W - бос жүріс 

хР  болған кезде белсенді қуат шығындарын өлшейді. Бос жүріс тогын 

трансформатордың номиналдық тогынан Iвн пайызбен көрсетеді:    

                            ./3100/100% Тномвнxвнхх SUIIII                                    (5.7) 

 

    5.4 сурет – Бос жүрісті (а) және қысқа тұйықталуларды  

(б) сынау сұлбалары 
 

Қысқа тұйықталу сынауында (5.4,б сурет) трансформатордың екінші 

реттік орамасы өте қысқа тұйықталып қалады да, екіншіге осы орама арқылы  

номиналды Iвн кернеуі өтетіндей кu  кернеуі келіп түседі. Кернеудің кu шамасы 

мен Iвн тогын V вольтметрмен және А амперметрмен сәйкесті өлшейді. 

Ватметрмен W белсенді қуат шығындарын кР өлшейді. Қысқа тұйықталу 

кернеуі uк номиналдық кернеуден пайызбен көрсетіледі: 

                                            ./100% внкк Uиu                                                (5.8) 
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Трансмформатордың есептелетін параметрлері RТ, XT, GT, BT, хQ  

трансформатордың жоғарыда келтірілген каталогтық берілгендері арқылы 

анықталады.  

Трансформатор орамасындағы белсенді қуат шығындары ол 

номиналдық іске қосылған кезде қысқа тұйықталу сынауында өлшенген кР  

шамаға тең болады:  

                                            ./3
22

TвнТномTвнк RUSRIP                                (5.9) 

Трансформатордың белсенді кедергісі (5.9)-тен көруге болады, Ом 

құрайды:  

                                                 ./1032

ТномвнкT SUPR                                   (5.10) 

 

(5.8) қатынасын ескеретін қықса тұйықталу кернеуі:  

                                               .3100/% Tвнвнкк ZIUuи                          (5.11) 

 

(5.11) өрнегінің оң және сол жақтарын Uвн көбейткенен кейін, келесіні 

аламыз:  

                                                   .100/% 2

TТномвнк ZSUu                             (5.11,а) 

Соңғы өрнектен тарнсформатордың толық кедергісі анықтауға болады:  

                                                 .100/10% 32

ТномвнкT SUuZ                             (5.12) 

 

Соңғы өрнекте 10
3
 сандық коэффициентін енгізу Uвн кернеуін 

алмастырып қойған кезде трансформатор кедергісі Ом-мен, ал SТном қуатын 

кВА-мен алуға мүмкіндік береді. 

1000 кВА және одан жоғары қуатты тррансформатор үшін ТT ХR   

немесе ТT ХZ  қатынасының орны бар. Сондықтан (5.12) өрнегі бойынша 

трансформатор орамасының реактивті кедергісін анықтауға болады:  

                                                  .100/10% 32

ТномвнкT SUuХ                            (5.13) 

Трансформатордың GT белсенді өткізгіштігі бос жүріс кезінде белсенді 

қуаты шығындары хР  арқылы анықталады: 

                                               ./10 23

внxT UPG                                        (5.14) 

Трансформатордың реактивтік өткізгіштігі ВТ бос жүріс кезінде 

реактивтік қуат шығыны
хQ
 арқылы анықталады: 

                                           ./10 23

внxT UQB                                            (5.15) 

Реактивтік қуат шығынының хQ шамасы есептелетін параметр болып 

табылады және анықталады:  

            .100/%100/%333 //

Тномxвнвнxвнвнxх SIUIIUUIQ              (5.16) 

Трансформатор арқылы таратылатын қуат оның өзегінде және 

орамасындағы белсенді және реактивті қуат шығындарымен ісесіп жүреді. 

хР  өзегіндегі белсенді қуат шығындары өзек болатын қайта магниттеуге 
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және осы өзекті құйынды токпен қыздыруға кетеді. хQ  өзегіндегі реактивті 

қуат шығындары сол жерде магниттік ағынды құруға кетеді. Өзектегі 

шығындар жүктемеге қатысты емесе, трансформатор қосылған тораптың 

кернеуіне Uc байланысты. Бұл кернеуді алдын-ала білмейді және тораптың 

номиналдық кернеуіне шамалап 
номс UU  тең қылып, ал трансформатор 

өзегіндегі шығындарды – бос жүріс шығындарына хР  және хQ тең қылып 

алады.     

Трансформатор орамасындағы белсенді қуат шығындары ораманы 

қыздыруға жіберіледі және трансформатор жүктемесінің квадраттық 

тәуелділігі болады. Трансформатор орамасындағы реактивті қуат шығындары 

шашырау ағысына негізделген және трансформатор жүктемесінің квадраттық 

тәуелділігі болады. 

Трансформатордағы реактивті және белсенді қуатының қосынды 

шығындары, оны іске қосқан кезде s тең етіп, кВА, келесі өрнекпен 

анықтайды: 

                                .кВт;U/10RSРP 2

ном

3

T

2

хТ

                               (5.17) 

                                .,/10 232 кВарUXSQQ номTхТ

                            (5.18) 

Қуат шығындарын трансформатордың каталогтық берілгендері 

бойынша оның кедергісін есептемей-ақ табуға болады. Ол үшін (5.17) және 

(5.18) өрнектеріне (5.10), (5.13), (5.16) қатынастарынан алып ,TR ,TХ хQ  

мәндері қойылады. Трансформатор мен тораптың номиналдық кернеулерін 

теңестіргеннен 
номвн UU  кейін аламыз:   

                                      ;S/SРРP 2

Тном

2

кхТ                                         (5.19) 

                                .100/%100/% 2

ТномкТномхТ SSиSIQ                         (5.20) 

             

Трансформаторлардың n бірдей болған кезде қосалқы станциядағы 

қосынды шығындар трансформатор өзегінде n есе өседі, ал трансформатордың 

эквиваленттік кедергісі күрт төмендегендіктен орама шығындары n есе 

азаяды. Трансформаторлардың бірдей n үшін қосынды қуат шығындары 

келесіні құрайды: 

                           ;nS/SРРnP 2

Тном

2

кхТ                                            (5.20) 

                          .100/%100/% 2

ТномкТномхТ SnSиSInQ                          (5.21) 

  

5.2.2 Тарамдалған орамалары бар трансформаторлар.   

25000 кВА және одан жоғары қуатты екіорамды трансформаторларды 

екеуі бір бірінен оқшауланған параллель термақтардан (жартылай орамадан) 

тұратын төмегі кернеулі орамамен жасайды. Мұндай трансформаторларды 

төменгі кернеулі тармадалған орамасы бар трансформаторлар деп атайды. Әр 

жартылай ораманың қуаты жоғары крернеулі ораманың қуатынан 50% 

құрайды, ал олардың номиналдық кернеуі: 6,3/6,3 кВ, 10,5/10,5 кВ, 6,3/10,5 кВ 

болуы мүмкін. 
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Осындай трансформаторлардың паспорттық деректері екіорамды 

трансформалардың деректеріндей. 

Тарамдалған орамасы бар трансформатордың сызбалық бейнесі мен 

алмастыру сұлбасы 5.5 суретте көрсетілген. Тарамдалған екінші орамаға S1 

және S2 әртүрлі жүктемелері қосылған. Трансформатордың қосынды 

жүктемесі S=S1+S2  болады.  

Трансформатордың алмастыру сұлбасының көлденең параметрлері 

алғашқы ораманың RТВ және ХТВ кедергілерін және осы ораманың кернеуіне 

келтірілген екінші тарамдалған ораманың тармақтар кедергісін /

ТНR , /

ТНХ , 
//

ТНR  және //

ТНХ білдіреді. Алмастыру сұлбасының көлденең параметрлері 

екінші орамасын тарамдамайтын екіорамды трансформатордікіндей және 

(5.14), (5.15), (5.16) өрнектері бойынша анықталады. 
 

                                               

5.5 сурет – Тарамдалған орамасы бар екіорамды         

трансформатордың сызбалық бейнесі 

(а) және алмастыру сұлбасы (б) 

 

Трансформатордың жалпы белсенді TR  және реактивті TХ  кедергілері 

(5.10), (5.13) өрнектері бойынша анықталады. Жеткілікті дәл инженерлік 

есептеулер  трансформатордық алғашқы орамасының кедергісі нөлге тең 

0 ТВТВ ХR деп болжайды. Сонда әр екінші ораманың кедергісін келесілер 

құрайды: 

                                         ;2///

ТТНTН ХХХ   

                                         .2///

ТТНTН RХRR                                               (5.22) 

Тарамдалған екінші орамасы бар трансформаторды пайдалану қысқа 

тұйықталу токтарын азайтуға мүмкіндік береді, өйткені осындай 

трансформатордың әр жартылай орамасының кедергісі тарамдалмаған екінші 

орамды трансформаторға қарағанда екі есе үлкен. 

 

5.2.3 Үшорамды трансформаторлар.  

Үшорамды трансформаторлар үш номиналдық кернеулі электр 

тораптарын байланыстыруға арналған:  жоғарғы 220...35UВ  кВ орта 

35...20UС   кВ және төменгі 10...6UН   кВ. Үшорамды трансформатордың 
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сызбалық бейнесі мен алмастыру сұлбасы 5.6 суретте келтірілген. Алмастыру 

сұлбасының көлденең параметрлері екіорамды трансформаторға ұқсайды, 

және (5.14), (5.15), (5.16)  өрнектері бойынша анықталады. 

 

     5.6 сурет – Үшорамды трансформатордың сызбалық бейнесі (а)   

мен алмастыру сұлбасы (б)  
 

Үшорамды трансформатордың көлденең параметрлері үшсәулелік 

сұлбамен көрсетілген, әр сәулесі трансформатордың үш орамасының біреуіне 

сәйкес келеді. 

Үшорамды трансформатордың паспорттық деректерінде екіорамдының 

берілгендеріне номиналдық орта кернеуі 
СНU мен қысқа тұйықталудың үш 

сынағынан алынған қысқа тұйықталу кернеуінің үш мәні %,сквu   %нквu   және 

%нксu  қосымша көрсетіледі. Демек, мысалы, %нксu  кернеуінің жоғары 

кернеулі ажыратылған орамадағы төменгі кернеулі өте қысқа тұйықталған 

орама көзіне қосылған орта кернеулі орамада өлшеу жұмыстары жүргізіледі; 

орта орамадағы кернеу номиналдық токтардың орта және төменгі кернеулері 

бойынша ағып кетуіне негізделеді.    

Үшсәулелі алмастыру сұлбасының әр тармағына бойылқ параметрлері 

жеке анықталады. Трансформатордың жалпы белсенді TR кедергісі (5.10) 

өрнегі бойынша анықталады. Трансформатордың жеке орамаларының 

белсенді кедергісі өзара тең:  

                                         .5,0 TТНТСТВ RRRR                                      (5.23) 

Үшорамды трансформатордың орамаларының реактивтік кедергісін 

анықтау үшін қысқа тұйықталу кернеулерінің каталогтық мәнін қолданады, әр 

қос орама үшін келесілерді жазуға болады: 
%;%% ксквскв ииu   

%;%% кнквнкв ииu   

                                               %.%% кнкснкс ииu                                     (5.24) 

Қысқа тұйықталу кенеулерінің әр орамасының  нсвiUкi ,,  нысандық 

мәндерін (5.24) жүйесін салыстырмалы шешіп, келесілерді алуға болады:   
%);%%(5,0% нкснквсквкв иииu    

%);%%(5,0% нквнкссквкс иииu    

                                 %).%%(5,0% нквнкснквкн иииu                             (5.25) 
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Трансформатор орамаларының реактивтік кедергісін (5.13) өрнегі 

бойынша ұқсас есептейді:  

;/% 2

ТномВНквTВ SUиХ   

;/% 2

ТномВНксТС SUиХ   

                                           ./% 2

ТномВНкнТН SUиХ                                       (5.26) 

 

Үшорамды трансформатордың қуат шығынына арналған өрнектер 

екіорамды трансформаторға арналған (5.17) және (5.18) өрнектерінен 

трансформатордың әр орамасы қуатының қосы шығынымен ажыратылады: 

                                              ./ 22

номTiiхТ URSРP                                (5.27)               

                                              ./ 22

номTiiхТ UXSQQ                              (5.28)    

 

Бұл шығындарды трансформаторлардың кетелогты берілгендері арқылы 

(5.19) және (5.20) өрнектеріне ұқсас белгіленуі мүмкін: 

                           ./5,0 22

ТномiкхТ SSРРP                                           (5.29) 

                            .100/%100/% 2

ТномiкiТномхТ SSиSIQ                         (5.30) 

 

5.2.4 Автотрансформаторлар. 

220 кВ және одан жоғары кернеулі электр тораптарында жүйеқұраушы 

қуатты қосалқы стнацияларда және аудандық электр тораптарында 

орнатылатын автотрансформаторлар  (АТ) кеңінен таралды. 

Үшорамды трансформаторлар секілді АТ да үш орамасы болады – 

жоғарғы, орта және төменгі. АТ бір фазасының сұлбалық белгіленуі мен 

принциптік (түбегейлі) электрлік сұлбасы 5.7 суретте келтірілген. АТ 

алмастыру сұлбасы үшорамды трансформатордың алмастыру сұлбасына ұқсас 

(5.6,б сурет). 

АТ ерекше өзгешеліктері жоғарғы және орта кернеулі орамасы 

арасындағы электр байланысының болғаны. Осы орамалардың төменгі 

кернеулі орамасының байланысы электромагниттік. Орта кернеулі орамамен 

қиыстырылған жоғарғы кернеулі ораманың біл бөлігін жалпы орама 2, қалған 

бөлігін – ретті орама 1 деп атайды (5.7,б сурет). 

АТ номиналдық қуаты деп жоғарғы кернеулі АТ орамасы арқылы 

жіберілетін қуатты айтады: 

                                          ,UI3S ВНВНАТном                                              (5.31) 

мұндағы ,ВНI ВНU    – номиналдық ток және жоғары кернеулі орама 

кернеуі. 

Реттік ораманың қуаты 1 АТ принциптік сұлбасы сәйкес (5.7,б суретті 

қараңыз) және келесі өрнек бойынша анықтауға болады: 

)/11()/1(3)(31 ВСАТномВНСНВНВНCНВНВН kSUUUIUUIS                (5.32) 

мұндағы ВСk     – жоғарғы және орта кернеулі орамалар 

арасындағы АТ трансформация коэффициенті. 
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    5.7 сурет – Автотрансформатордың сызбалық бейнесі (а)                                                      

мен принциптік (түбегейлі) сұлбасы (б) 

 

 Осыған ұқсас жалпы орама қуатын 2 анықтауға болады (5.7,б сурет)  
              

)./11(

/)1(/)1/(3)(32

ВСАТном

ВСВСАТномВНСНВНВНСНВНCНВНСН

kS

kkSUUUIIIUIIS




                                                                                                                         

(5.33) 

 (5.33) және (5.34)-тен АТ реттік S1 және S2 жалпы орамаларының қуаты 

оның номиналдық қуатынан 
АТномS кіші екені көрінеді. АТ реттік және жалпы 

орамалар қуатын автотрансформатордың типтік қуаты 
21 SSSтип   деп 

атайды.  Бұл типтік қуаты АТ орамасына және магнитөткізгішіне жіберілетін 

белсенді материалдар шығынын, демек оның құнын да анықтайды. Қатынасы  
    .1)/11(/ ВСАТномтип kSS                           (5.34) 

АТ пайдалылық коэффициенті деп атайды. 

АТ төменгі кернеулі орамасы номиналдықтан кіші қуатқа есептелінеді. 

Төменгі кернеулі орама қуаты АТ номиналдық кернеуі арқылы көрсетіледі  

                                .АТномНННН SS                                                          (5.35) 

мұндағы НН  – АТ номиналдық қуатынан төменгі кернеулі орама 

қуатының үлесі; заманауи АТ үшін шамасы .5,0;4,0;25,0НН   

Үшорамды трансформаторда орамаларының әрқайсысы номиналдық 

қуатқа есептелген. АТ орамаларының әрқайсысы номиналдықтан кіші қуатқа 

есептелген. АТ негізгі артықшылығы үшорамды трансформатордан жоғары. 

Коэффициент  кіші болған сайын үшорамды трансформаторға қарағанда АТ 

пайдалы болып келеді.   

АТ паспорттық деректері үшорамды трансформаторға ұқсас. Бұл 

деректерде төменгі кернеулі орамасының қуаты немесе коэффициент 

НН шамасы қосымша көрсетілген. АТ алмастыру сұлбасы үшорамды 

трансформатордың алмастыру сұлбасына ұқсас келеді (5.6,б сурет). 

Алмастыру сұлбасының көлденең параметрлері екіорамды 

трансформатор секілді, (5.14), (5.15) және (5.16) өрнектері бойынша 

есептелінеді. Бойлық параметрлері үшсәулелік алмастыру сұлбасының әр 
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тармағы үшін жеке анықталады. Жоғарғы және орта кернеулі АТ орамасының 

белсенді кедергілері өзара тең: 

                                                ,R5,0RR TТСТВ                                            (5.36) 

мұндағы ТR  – (5.10) өрнегімен анықталатын жоғарғы және орта кернеулі 

АТ орамасының жалпы белсенді кедергісі. 

Төменгі кернеулі ораманың белсенді кедергісі оның қуатымен 

анықталады: 

                                               ./ ННТВТН RR                                              (5.37) 

АТ орамаларының реактивтік кедергілері үшорамды трансформатор 

үшін (5.26) өрегімен есептеледі. АТ қуаты шығындалған кезде үшорамды 

трансформатор үшін (5.27)-(5.30) өрнегі бойынша анықталады 

 

6 Электр тораптарының орнатылған режимдерін есептеу  

 

6.1 Режимдерді есептеудің міндеті. Негізгі жорамалдар 

 

Режимді есептеудің міндеті режим параметрлерін, оған келесілер 

жатады: торап элементтеріндегі ток мәнін; желі торабындағы кернеулер 

мәнін; торап элементінің басында және соңындағы қуаттарының мәнін; қуаты 

мен электр энергия шығындарының мәнін анықтауға негізделеді. 

Осы шамаларды есептеу жабдықты таңдауға, сапалы электр энергияны 

қамтамасыз етуге, торап жұмысының режимдерін оңдайландыруға қажет. 

Режимді есептеудің алғашқы берілгендері: электр қосылыстарының 

сұлбасы мен оның параметрлері – соның элементтерінің өтімділігі мен 

кедергілер мәні; жүктемелер қуаты немесе олардың қуат графиктері; тораптың 

жеке жерлеріндегі кернеулер мәні болып табылады. 

Торапты Кирхгоф заңына негізделген белгілі ТОЭ (ЭНТ) әдістері 

арқылы теориялық есептеуге болады. Бірақ оларды тікелей қолдану екі 

себептер бойынша: нақты тораптағы көптеген элементтер саны және алғашқы 

берілген тапсырмасының ерекшеліктері қиындық туғызады. 

Алғашқы берілген тапсырмасының ерекшеліктері – жүктемелер қуаты 

және қорктендіру көзіндегі кернеу беріледі. Токты үлестіру құру, яғни әр 

элементтің басында және соңында қуат мәндерін табу үшін қуат шығынын 

есептеу керек. Оны есептеу үшін әр элементтегі токты білу керек. Оның мәнін 

жүктеме шиналарындағы кернеуді білгенде ғана анықтауға болады. оны 

есептеудің басында табу керек. Сондықтан бір мәнді шешімді алу үшін 

Кирхгоф заңын тікелей қолдану мүмкін емес. 

Электр тораптары режимдерін есептеудің негізгі әдісі ретімен 

жуықтандыру әдісі – итерациялық әдіс болып табылады. Ол есептеудің 

басында тораптағы кернеулерді алдымен жуықтандыру (нөлдік итерация) 

арқылы негізделеді. Әдетте, нөлдік итерация деп сұлбаның барлық 

түйіндегілердің кернеулері өзара тең және тораптың номиналдық мәніне тең 

қылып болжайды. Кернеудің алынған мәні мен тұтынушылардың берілген 
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қуаты бойынша режимдер параметрінің мәнін, соның ішінде торап 

түйіндерінің кернеулер мәнін есептеуге болады. кернеудің осы мәндері екінші 

рет жақындатылады (бірінші итерация). Келесі жуықтандырудың нәтижесі 

берілген нақтысынан бір-бірінен айырмашылығы болғанша есептей береді. 

Әсіресе 1-2 итерация жеткілікті. 

   

6.2 Ажыратылған электр тораптарының режімін есептеу 

 

110 – 220 кВ тораптардың режімін есептегенде екі ерекше есептеу 

жағдайына бөлуге болады: желінің соңындағы берілген кернеу бойынша 

торапты есептеу (немесе соңғы мәліметтері бойынша есептеу) және желінің 

басындағы берілген кернеу бойынша есептеу (бастапқы мәліметтер бойынша 

есептеу). 

6.1  суретте n жүктемелері бар ажыратылған тораптың сұлбасы (а) және 

оның алмастыру сұлбасы (б) келтірілген. 

Соңғы мәліметтер бойынша есептеуді қарап шығайық. Бастапқы 

берілген мәліметтер: Желінің соңындағы U
n
 кернеу, жүктемелердің есептік 

қуаттары және желінің параметрлері. Есептеу желінің соңынан өткізіледі. 

Белгілі U
n
 кернеу бойынша желінің соңғы n бөлігінде қуат шығындары 

белгіленеді:  

ZnZ1-n

S
n

S 
1-n

Un

Sn
S1-n

2

Q
в

2

Q
в

2

Q
в

2

Q
в

2

Q
в

2

Q
в

UA

S A

а)

А
1 nn-1

S1 S1-n

A
1 n-1

S1

n

б)

  
6.1 сурет – Ажыратылған электр тораптарының режімін есептеу 

 

                                
;

X
U

QP
Q

R
U

QP
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n2

n
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n

2

n
n

n2

n

2

n

2

n
n






















                                                (6.1) 

 

 n бөлігінің басындағы қуатты табамыз: 

        )Q-Qj(QPPjQPS
вnnnnn

`

n

`

n

`

n
 ,                           (6.2)

  мұнда Q
вn

 - n бөлігіндегі зарядтық қуат. 
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 (n-1) түйіндегі қуат балансы бойынша (n-1) бөліктің соңындағы қуат: 

              )Qj(QPPjQPS
1-n

`

n1-n

`

n

`̀

1-n

`̀

1-n

`̀

1-n
 .                           (6.3) 

     

n соңғы бөлігінде кернеудің түсуі белгіленеді: 

              U
n
= U

n
+ jU

n
= 

n

nnnn

U

XQRP 
 + j

n

nnnn

U

RQXP 
.                (6.4) 

Белгілі U
n
 кернеу және n бөліктің кернеуінің түсуі бойынша n-1 

түйіндегі U
1-n
 кернеу белгіленеді 

                       
1-n

U = 
n

U + 
n

U = U
n
+ U

n
+ jU

n
 ,                           (6.5) 

немесе кернеудің шамасы төмендегідей болады: 

                                   U
1-n
=

2

n

2

nn
U)UU(  .                                     (6.6) 

 
1-n

U  кернеуді анықтаумен тораптың соңғы бөлігінің режімін есептеу 

аяқталады. Сонымен, келесі бөлікті  есептеуге барлық қажетті мәліметтер 

белгілі болып қалады. n-1 бөлікті есептеу n бөлікке қолданған өрнектер 

бойынша өткізіледі.  

Барлық қалған бөліктер үшін есептеу әдісіде сол сияқты болады. 

Есептеудің соңы 
A
S  қуатты және U

A
 анықтаумен бітеді. 

Қоректендіру нүктедегі U
A

 кернеуі белгілі кезде, яғни бастағы 

мәліметтер бойынша есептеу кезінде, жүйелілік жақындау әдісі қолданады 

және есептеу екі кезең бойынша өткізіледі. 

Бірінші жақындау ретінде (есептеудің бірінші кезеңінде) барлық 

түйіндердегі кернеулер тораптың номиналды кернеуіне тең деп алынады. Бұл 

жағдайға сәйкес тораптағы қуаттардың таралуы табылады. 

6.1 суреттегі белгілерге сәйкес есеп келесі түрде өткізіледі. Тораптың 

соңғы бөлігіндегі қуат шығындары анықталады:  

                                 

                                        P
n
=

n2

ном

2

n

2

n R
U

QP 
,       

                                                     

                                       Q
n
=

n2

ном

2

n

2

n X
U

QP 
.                             (6.7) 

 

Содан кейін, (6.2) сәйкес бұл бөліктің басындағы 
`

n
S  қуат белгіленеді.   

(n-1) түйіндегі қуат балансы бойынша (6.3) өрнегі арқылы n-1 бөліктің 

соңындағы қуат белгіленеді. Барлық қалған бөліктер үшін есеп сол сияқты 

өтеді. Есептеу 
A
S  қуат белгіленгенге дейін өтеді. 

Есептеудің екінші кезеңінде, екінші жақындауда жүктеменің 

түйіндеріндегі кернеулер белгіленеді. Есептеу үшін бастапқы мәліметтер: U
A
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кернеу және әрбір бөліктің соңындағы алдыңғы кезеңде табылған қуаттар, 

белгілі болуы керек. 

Тораптың басты бөлігі үшін: 

                                                    U
1
= U

A
 - U

1
,                               (6.8) 

мұнда U
1
 - тораптың басты бөлігіндегі кернеудің түсуі. 

                                 U
1
= U

A
 - U

1
 - jU

1
,                            (6.9) 

немесе ашық түрде: 

                 U
1
 = U

A
 - 

A

1

`

11

`

1

U

XQRP 
 - 

A

1

`

11

`

1

U

RQXP 
.                         (6.10) 

1 нүктедегі кернеудің модульдік шамасы: 

 

                          U
1
 = 

2

1

2

1A
U)U-U(  .                                    (6.11) 

Тораптың басқа түйіндеріндегі кернеулер сол сияқты табылады. 

 

6.3 Сақиналық тораптардың режімдерін есептеу 

 

Сақиналық торап – ең жай тұйықталған торап. Ол бір тұйықталған 

контурдан құралады (6.2, а сурет). Қоректендіру орталық ретінде 

электростанция немесе жүйенің қосалқы станциялары болады. Егер де мұндай 

торапты қоректендіру көзін үзіп және жазып жіберсе, онда желінің соңындағы 

кернеулер шамасы және фазасы бойынша тең, екі жақтан қоректенетін 

желінің түрі болады (6.2, б сурет). 

Торапты есептеу үшін 6.3  суретте келтірілген сұлбаны аламыз. Мұнда 

1
S ,

2
S ,

3
S  қуаттар - қосалқы станциялардың есеп айыратын жүктемелері. 

Қуаттардың ағындарының бағыттары жағдайға байланысты алынған. 

Нақтылы бағыттарды есептеу нәтиже арқылы белгіленеді. 

Торапты есептеу үшін бастапқы мәліметтер – көріктендіру орталықтың 

кернеуі, жүктемелердің қуаттары, тораптың параметрлары белгілі болу керек. 

Жүктемелердің түйіндерінің кернеулері белгісіз болғандықтан есептеу 

жүйелілік жақындау әдісімен өткізіледі. Ажыратылған тораптарды есептеген 

кезіндей желінің ұзыны бойынша кернеулердің теңдігі алынады. Бұл кернеу 

номиналды кернеуге тең деп алынады. Мұндай жорамалда тораптың 

бөліктеріндегі ток келесі өрнекпен анықталынады: 

ном

n

n

U3

S
I


  . 

Желінің соңындағы кернеулердің теңдігі туралы шарт, сұлбада 

кернеудің түсуінің нөлге тең екенін көрсетеді.  

Кирхгофтың екінші заңы бойынша келесі өрнекті жазамыз: 

       
I

ном

I Z
U3

S 


+
II

ном

II Z
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+
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ном

III Z
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-
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ном

IV Z
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=0 
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немесе 

                            
II
ZS  +

IIII
ZS  +

IIIIII
ZS  -

IVIV
ZS  =0.                          (6.12) 

 

а) б)
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3

А

1 2 3

АА 

 
Рисунок 6.2 –  Сақиналық тораптардың режімдерін есептеу 
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6.3 сурет 

 

Бұл теңдеуге кіретін 2,3 және 4 желінің бөліктерінің қуаттарын 
I
S  қуаты 

 және жүктемелердің 
1
S , 

2
S ,

3
S  қуаттар арқылы көрсетейік. 

Қуат шығындарын есепке алмағанда жазуға төмендегідей болады. 

                                             
I
S +

IV
S =

1
S +

2
S +

3
S , 

ал бұдан келесі өрнек шығады: 

                                               
I
S =

1
S +

2
S +

3
S -

IV
S .                          (6.13) 

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша:  

                                         
II
S =

I
S -

1
S ;                                              (6.14) 

                                          
III
S =

I
S -

1
S -

2
S .                                    (6.15) 

     

(6.13 – 6.15) бастапқы (6.12) теңдеуге қойып түрлендіруді өткізгеннен 

кейін, мынаны табамыз: 

             

    
I
S (

I
Z +

II
Z +

III
Z +

IV
Z )-

1
S (

II
Z +

III
Z +

IV
Z )-

2
S (

III
Z +

IV
Z )-

3
S

IV
Z =0, 

ал одан, сұлбадағы белгілерді есепке алсақ, төмендегі өрнек шығады: 
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1
S =

А
S =

AB

B-33B-22B-11

Z

ZSZSZS



 
.                         (6.16) 

Оған сәйкес төмендегі өрнек табылады: 

 

                                 
1V`
S =

B
S =

AB

A-33A-22A-11

Z

ZSZSZS



 
.                           (6.17) 

Жалпы жағдайда, шеңберлік торапта n жүктемелер кезінде, қуатты 

келесі өрнекпен анықтауға болады: 

                                         ,

Z

ZS
S

Z

ZS
S

AB

n

1m
mAm

B

AB

n

1m
mBm

A




































                           (6.18) 

 

мұнда 
mA
Z  және 

mB
Z  - аралық жүктеме 

m
S қосылған m нүктеден А   және 

В қоректендіру нүктелеріне дейінгі кедергілер. 

Тораптың басты бөліктерінде өтетін қуаттар белгіленгеннен кейін 

Кирхгоф заңымен басқа бөліктердегі қуаттар белгіленеді. Бұл желінің 

ережесін есептеудің бірінші кезеңі осымен бітеді. Екінші кезеңінде тораптың 

түйіндеріндегі кернеулер және қуат шығындары белгіленеді. Бірінші кезеңдегі 

есептеудің нәтижесінде 6.4 а-суретте көрсетілген қуаттардың таралуы болсын 

деп ұйғарайық. 

2 нүктеге қуат екі жақтан келеді. Бұл нүкте токты бөлу нүктесі деп 

аталып, суретте қара үшбұрышпен көрсетілді. 

Түйіндердегі кернеулерді есептеу үшін сұлбаны (6.4 а, сурет) токты 

бөліну нүктесін (6.4 б, сурет) шартты кесейік. 

Екі тәуелсіз бөліктері бар сұлба болды. Әр қайсысы жалпы қоректендіру 

көздерінің шиналарындағы берілген жүктемелері және UA=UB кернеулері бар 

ажыратылған торапты сипаттайды. Сонымен, шеңберлік торапты есептеу ары 

қарай бастағы мәліметтер бойынша ажыратылған торапты есептеу сияқты 

өтеді. 110 – 220 кВ тораптар үшін қуат шығындары есепке алынады және 

түйіндердегі кернеулер белгіленеді. Кернеуі 35 кВ және одан төмен тораптар 

үшін, кернеулер қуат шығындары есепке алмай белгіленеді. 

Кейбір жағдайда, бірінші кезең есептелгеннен кейін ток бөлінудің екі 

нүктесі болуы мүмкін: біреуі активтік екінші реактивтік қуат бойынша (6.5, а 

сурет). 

2 нүкте – активтік қуат үшін токты бөліну нүктесі, 3 нүкте  – реактивтік 

қуат үшін тоқты бөлу нүктесі. Бұл жағдайда шеңберлік торап тоқты бөлу 

нүктелерінде шартты кесіледі де екі ажыратылған желімен көрсетіледі. (6.4, б 

сурет). 
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6.4 сурет 
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6.5 сурет 

 

Бұл жағдайда токты бөлу нүктелердің арасындағы бөлікте қуат 

шығындары төмендегі өрнекпен анықталады: 

Р
III

= III2

ном

2

III

2

III R
U

QP 
; 

Q
III

=
III2

ном

2

III

2

III X
U

QP 
. 

2 нүктедегі жүктемені мынаған тең деп аламыз: 

 
`

2
S =Р `

2
+ jQ `

2
=P

II
+ j(Q

II
+Q

III
), 

3 нүктедегі жүктеме: 
`

3
S =Р `

3
+ jQ `

3
= P

II
+ P

III
+ jQ

IV
. 

   

Содан кейін есепті, екі ажыратылған желілерге есептеп өткіземіз. 
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6.4 Торапты түрлендіру әдісімен күрделі – тұйықталған тораптарды 

есептеу 

 

Жобалаудың кейбір жағдайларында және күрделі емес тораптарды 

пайдаланғанда бір реттік есептеуді, қолмен есептеудің таратылған әдісімен 

өткізудің қажеті болады. Бұл жағдайда, күрделі сұлбаны  торапты түрлендіру 

әдісімен желіні оңайландырады.  

Түрлендіру әдісінің маңызы – тапсырылған күрделі сұлбаны біртіндеп 

түрлендіру арқылы екі жақтан қоректенетін желіге келтіру, ал бұл желіде 

қуаттардың таралуын белгілі әдіспен табады. Содан кейін, түрлендірген 

сұлбаның қандай да болған бөлігінде желілік қуаттарды белгілеп, желілерді 

кері түрлендірудің көмегімен, тораптың бастапқы сұлбасындағы қуаттардың 

нақтылы тарауларын табады. 

Онда егер де бұл желілерге қосылған жүктемелері жоқ болса, 

параллельді желілерді, тұйықталған тораптың қандайда болған бөлігінде 

баламалауға мүмкіндік бар. Екі параллельді жүйелері бар тұйықталған 

тораптың бөлігі үшін (6.6 сурет) төмендегі өрнекті пайдалануға болады: 
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6.6 сурет 
 

Егер де сұлбада аралық жүктемелері болса, онда баламалауға болмайды. 

Бұл үшін жүктемелерді тораптың басқа нүктелеріне тасымалдайды. Сонымен 

бірге, тасмалдаудың алдындағы және соңындағы тораптың ережесі өзгермей 

қалуы керек. 

Егер де жүктемені тасымалдауға керек тораптық нүктелер арасында 

бірнеше энергия тұтынушылары болса (6.7 сурет), онда ауыспалы 

жүктемелердің шамаларын белгілейтін тәуелділіктердің қорытындыларын 

жалпы жағдай үшін істеуге болады. 

Торапты екі жақтан қоректенетін желі деп қарап және барлық 

түйіндердегі кернеулердің фазасы және шамалары бірдей деп алып, А және В 

нүктелерден шығатын қуаттарды белгілейміз:     
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6.7 сурет 
 

 

                                          
A
S =

AB

nBn2B21B1

Z

ZS...ZSZS



 
;                        (6.19)                                                                                                                                                                                   

               
B
S =

AB

nAn2A21A1

Z

ZS...ZSZS



 
.                                                (6.20) 

Егер де 
1
S  жүктемені А және В нүктелерге тасымалдасақ, онда торап 

бөлігінің сұлбасының түрі (6.7, б сурет) болады, ал 
A
S және 

B
S қуаттары былай 

белгіленеді: 
                 

                                    
`

А
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;                      (6.21) 
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,                      (6.22) 

мұнда  
AA
Z =

BB
Z =0. 

Қаралып жатқан бөліктің жүктемелерінің қолдануы, шекарадан асып 

жатқан тораптың ережесін өзгертпеуі керек, сондықтан 
A
S =

`

А
S  и 

B
S =

`

B
S . (6.20) 

және (6.21), (6.22) және (6.23) теңдеулерді теңестіріп, келесі өрнектерді 

табамыз: 
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Жалпы жағдайда, сол сияқты қандай да болған аралық жүктеме үшін 

қуаттарды төмендегі өрнектермен табуға болады: 
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Кейде торапты есептегенде, үшбұрышты сұлбаны баламалы жұлдызша 

және кері түрлендіру керек болады (6.8  сурет). 
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6.8 сурет 

 

 Баламалы жұлдызша, сұлбаның сәулелерінің кедергілері былай 

белгіленеді: 
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Кері түрлендіру: 
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Түрлендірген сұлбаны бастапқы түрге айналдыру кезінде баламалы 

жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі қуаттардың таралулары бойынша 

үшбұрыштың жақтарындағы қуаттардың таралуын табу керек. 

Шартпен, жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі қуаттардың таралуы 6.8 – 

суретке сәйкес алынған деп есептелінеді. Үшбұрыштың жақтарындағы 

қуаттарды қандайда болған үшбұрыштың жағында және оған көршілес 

жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі кернеудің түсу векторларының 

теңдеулерінен аламыз. 

Үшбұрыштың жақтарындағы қуаттардың бағыттарын таңдап және 

номиналды кернеу бойынша бөліктердегі токтарды белгілеп, келесі 

өрнектермен табамыз: 
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Егерде нәтиже теріс таңбамен шықса, онда үшбұрыштың оң жағында 

шартпен алынған қуаттың бағытын теріске аудару керек. 

 

7 Электр энергиясын тарату және үлестіру жүелердің сұлбасын 

құрастыру негіздері 

 

7.1 Электр тораптары сұлбаларына қойылатын жалпы талаптар 

және электрмен жабдықтау беріктілігі 

 

Электр сұлбаларын құрастыру кезінде жаңа электр стансаларының 

қуаттың беру сұлбаларын, жаңа қосалқы стансаларды орналастыру 

орындарын және оларды бар тораптарға (жобаланған) қосу сұлбалары, электр 

стансалары мен қосалқы стансаларының электрлік қосылыс сұлбаларының, 

компенсациялаушы және реттеуші қондырғыларды орналастыру орындарын 

табу тапсырмалары шешіледі. 

Электр тораптарының сұлбасын құру кезінде оларды шартты түрде 

жүйе түзгіш және таратушы тораптарға бөлуге болады. 

Жүйе түзушілерге, электр стансалары мен жүктеменің ірі түйіндерін 

беріктіретін электр тораптары жатады. Олар ірі ағым қуаттарын беруге 

арналған және энергия жүйелерінің түзілу қызметін біртұтас объект түрінде 

орындайды. Жүйе түзгіш тораптар 500, 220 кВ кернеуде орындалады және 

олардың үлкен өткізгіш қабілетін қамтамасыз етеді. Таратушы тораптардың 

мәні – электр энергияны жүйе түзгіш тораптың қосалқы стансаларынан электр 

энергияны қаланы, өнеркәсіп кәсіпорындары мен ауылдық жерлерді 

қоректендіру тораптарының орталығына береді. Таратушы тораптардың 

бірінші баспасына 220 және 35 кВ кернеуі бар тораптар, ал екіншісіне – 10 

және 6 кВ тораптар жатады. 

Электр тораптарының сұлбасына төмендегідей талаптар қойылады: 

 1) Қажетті беріктілікпен қамтамасыз ету. ПУЭ сәйкес барлық 

электр қабылдағыштар талап етілетін беріктілік дәрежесіне қарай 3 

категорияға бөлінеді. Әрбір категорияның тұтынушыларын электрмен 

жабдықтау үшін сәйкес талаптар сұлбаларға қойылады (бір, екі және т.с.с 

тәуелсіз көздерден қоректену). 

2) Электр энергиясының қалыпты сапасымен қамтамасыз ету. Электр 

энергиясының сапасын анықтайтын іс жүзшндегі стандарт %5  және 
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%10 электр қабылдағыштарының қысымындағы кернеудің қалыпты рұқсат 

етілген ауытқуларын белгілейді; 

3) Тораптың иілгіштігі. Тораптың сұлбасы түрлі режімдерде тораптың  

таралуы мен берілуін қамтамасыз етуге бейімделген, соның ішінде жеке 

элементтерді ажырату кезіндегі апаттан кейінгі және бұрыннан белгілі 

тораптың одан әрі дамуына мүмкіндік беретін тораптың конфигурациясын 

жасауға бейімделген деп болжанады. 

4) Қысқа тұйықталудың қолайлы дәрежесін қамтамасыз ету. Қысқа 

тұйықталуды болдырмаудың кешенді іс аралары қарастырылады: 

тармақталған орамдары бар трансформаторларды пайдалану, 

энергожүйелерінің негізгі тораптарын, электр стансалары мен қосалқы 

стансалар жақтауларын бөліктерге бөлу және т.б. 

5) Унифицирлі элементтерден торапты құру мүмкіндігін жасау. 

Электр беріліс және қосалқы стансалар желіліерінің унифицирлі элементтерін 

пайдалану орап қондырғысының жобалы сұлбасының бағасын төмендетуге 

мүмкіндік береді. Сондықтан, жана шешімдердің техникалық және 

экономикалық негізділген сұлбасының минималды санын қолданған орынды.  

6) Қоршаған ортаны қорғау жағдайын қамтамасыз ету. Торап сұлбасын 

құрудағы бұл талап екі тізбекті және көп тізбекті желілерді қолдана отырып, 

шеттетілген территориялардың азаюы есебінен орындалуы мүмкін, соның 

ішінде, өткізгіштік қабілетінің жоғарылығы мен қосалқы стансалардың 

қарапайым сұлбалары және т.с.с.    

 

7.2 Жергілікті электр тораптарының сұлбалары 

  

Жергілікті үлестіруші тораптарында электр энегияны тұтынушыларға 

қоректендіру орталықтарынан (ҚО) таратылады. Мұнда екінші кернеулі (6-35 

кВ) таратушы құрылғылардың таратушы шиналарын ЭЭС-тің қосалқы 

станцияларын немесе электр станция кернеулерінің сондай таратушы 

құрылғыларының шиналарын төмендетеді деп түсінуге болады. 

Қалалық коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларды және майда 

өндірісті кәсіпорындарды электрмен қамтамасыз ететін жергілікті үлестіруші 

сұлбасын 10/0,4 кВ тарататын 10 кВ кернеуге; өндірістік кәсіпорындар 

тораптары - 6-10/0,4 кВ кернеуге құрастырылады.  6 кВ кернеуін осындай 

кернеулі электр қабылдағыштары бар кәсіпорындарда қолданады. 

Ауыл шарауашылық тұтынушылардың жергілікті үлестіруші 

тораптарын өндірістік және қалалық электр тораптарына қарағанда, электр 

беріліс желісінің ұзақтығымен және 6 кВ кернеулі электр қабылдағыштары 

жоқ болғанымен сипаттайды. Сондықтан мұнда 35/10/0,4 кВ кернеулерін 

қолданады. 

Қарастырылатын электр тораптарын ажыратылған, яғни тұйқталған 

контурлары болмайтындай жасайды. Мұндай тораптарда жауапты 

тұтынушыларды ЦП шиналарының әртүрлі секцияларынан (секциялау) 

қоректендіру қарастырылған. Жергілікті үлестіруші тораптарында радиалдық, 
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магистралдық, аралас (радиалдық-магистралдық) және тұзақты сұлбалар 

кеңінен таралған. 

Электр энергияны таратудың радиалдық сұлбасы 7.1 суретте 

көрсетілген. Бұл сұлбада электр беріліс W желісінің радиусы ретінде ЦП әр 

S1, S2 тұтынушыға тікелей байланыстырады. Шиналардың екі секциясы (1 

және 2) ЦП-ға секциялақ QВ ажыратқышымен қосылған, мұнда торап 

жұмысының қалыпты режимінде өшірілген күйде тұрады. Кернеу 

жойылғаннан кейін, мысалы, шиналардың 1-ші секциясында бұл айырғыш 

резервтік қоректендіру ендірмесі автоматикасымен (АВР) іске қосылады, ол 

шиналардың 2-ші секциясынан 1-ші секциясына қосылған тұтынушыларды 

қоректендіруді қамтамасыз етеді. 

Q ажыратқыштары желіні W немесе трансформаторды Т жоспарлы 

өшіргенде немесе зақымданған кезде сәйкесті тармақтарды сөндіреді. 

  

  7.1 сурет – Радиалдық үлестірүші торап 
 

Жауапты тұтынушыларды S2 электрмен қамту ЦП шиналарының 

әртүрлі секцияларынан екі трансформаторлар Т2 және Т3 арқылы екі W2 және 

W3 желілер бойынша жүзеге асырылады. 0,4 кВ керрнеудегі тұтынушылар 

үшін АВР қарастырылған. Қандай да бір себеппен кернеу жоғалып кеткен 

кезде, мысалы, шиналардың 1-ші секциясында іске қосатын ажыратқышы QF2 

автоматты сөндіріледі және секциялық ажыратқыш QB1 іске қосылады. 

Барлық S2 тұтынушыларын қоректендіру ЦП шиналардың 2-ші секциясынан 

бір трансформатор Т3 арқылы жүзеге асырылады. 
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Жауапкершілігі аздау тұтынушылар (S1, S3, S4 және S5) ЦП шинасының 

бір секциясынан бір трансформатор Т арқылы бір W желісі бойынша қорек ала 

алады. 

Электр энергиясын үлестірудің магистралдық сұлбасы 7.2 суретте 

көрсетілген. Мұндай сұлбада W желісіне (магистральға) бірнеше 

тұтынушылар қосылады. Магистральдар қалай жалғыз, солай қосарлап жасала 

береді. 7.2 суретте қосарланған магистралдық сұлба көрсетілген. 

 

 

 
   7.2 сурет – Магистралдық үлестіруші торап сұлбасы  

 

 
     7.3 сурет – Тұзақшалы үлестіруші торап 

 

Жауапты тұтынушылар S2 қос магитсральдан қоректенеді. Мұндай 

тұтынушылардың 0,4 кВ шиналарында АВР қарастырылған. Жауапкершілігі 

аз тұтынушылар бір магистральге (S1, S3, S4 және S5) қосылады.  
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Техникалық көрсеткіштер бойынша, жеке айтқанда, электрмен қамту 

сенімділігі бойынша радиалдық және магистралдық сұлбалар тең бағалы. 

Магистралдық сұлбаларда ажыратқыш саны радиалдыққа қарағанда аз келеді, 

демек, ол үнемді болады. 

Негізінде қандай да бір сұлбаны таңдау ЦП қатысты электр энергия 

тұтынушыларының орналасқан орнына негізделген. Тұтынушылар ЦП-дан 

әртүрлі бағытта орналасқан кезде радиалдық сұлба оңтайлы боып келеді, егер 

тұтынушылар ЦП-дан бір бағытта болса – магистралдық сұлба қолайлы 

болады.   

Жергілікті үлестіруші тораптарындағы аралас сұлбалары ЦП қатысты 

тұтынушылар әртүрлі бағытта орналасқан кезде пайдаланылады және қалай 

радиалдық, солай магистралдық сұлбаларын құру принциптерін үйлестіреді. 

Электр энергиясын тұзақшалы үлестіруші сұлбасы 7.3 суретте 

көрсетілген. Мұндай сұлбадағы әртүрлі тұтынушыларды өзара 

байланыстыратын  желі учаскелері W1, W2, W3, W4, W5, W6 және W7  

тұйықталған контурды (тұзақшаны) құрайды. Тұзақшалы сұлба қалыпты 

режимде ажыратылған күйде жұмыс жасайды. Бұл үшін, мысалы, 

тұтынушының S4 қосалқы станциясындағы ажыратқышы QS7 алшақтайды. 

Сонымен S1, S2  және S3 тұтынушылары ЦП шинасының 1-ші секциясынан, 

ал S4, S5 және S6 тұтынушылары – 2-ші секциясынан қорек алады.  

Қандай да бір желі учаскесі зақымданған кезде, мысалы, W3, ЦП 

шинасының бірінші секциясының негізгі Q1 ажыратқышы істен шығарылады. 

Бірақ S1, S2 және S3 тұтынушылары қорексіз қалады. Жедел персонал 

зақымдалған учаскені QS4 және QS5 ажыратқыштармен өшіреді, содан кейін 

Q1 айырғышын іске қосады. S1 және S2 тұтынушыларын электрмен қамту 

қалпына келеді. Одан әрі  жедел персонал негізгі Q2 ажыратқышын сөндіріп, 

QS7 айырғышын қосады және басты Q2 ажыратқыш іске қосылады. S3 

тұтынушыларын электрмен қамту қалпына келтіріледі.  

Тұзақшалы сұлбалар қалалық үлестіруші тораптарда кең таралған. 

 

7.3 Аудандық электр тораптарының сұлбалары 

 

Аудандық үлестіруші тораптарда тұтынушыларға электр энергияны 

қоректендіру орталығынан (ҚО) таратылады, екінші реттік кернеулі (110-220 

кВ) таратушы құрылғылардың шиналары ЭЭС ірі төмендетуші қосалқы 

станциялардың немесе электр станциялардың осындай кернеулі таратушы 

құрылғыларының шиналарын түсінеміз.  

Аудандық 110-220 кВ кернеулі үлестіруші электр тораптарының 

құрылымы күрделі болады. Бұл тораптар географиялық жағдайларға сәйкес, 

жүктемелердің таралуымен, электр энергмя көздерінің үлестірілуіне 

байланысты дамиды. Осы жағдайлардың көптүрлігі мен ұқсамайтындығы 

еліміздің әртүрлі аудандарында электр торабының пішінін және әртүрлі 

сұлбалар санының көптігіне алып келеді. Сондай-ақ жергілікті үлестіруші 
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тораптары үшін радиалдық, магистралдық және тұзақшалы сұлбаларды 

қолданады. Содан басқа, аудандық үлестіруші тораптары үшін тұйықталған 

және күрделі тұйықталған сұлбаларды пайдаланады.     

Аудандық үлестіруші тораптардың қолданыстағы сұлбаларының 

көптеген түрінен 7.4 суретте келтірілген, олардың кейбір негізгі типтерін 

бөлуге болады. 

Қарапайым (дара) сұлбасы (7.4,а сурет) ең арзан және электр торабының 

алғашқы даму кезеңінде кеңінен таралған. ҚС1, ҚС2 және ҚС3 қосалқы 

станциялары ҚО-дан қорек алады. Қарапайымдылығы мен көрнекілігі үшін 

сұлбада коммутациялық аппараты жоқ қосалқы станцияның жоғарғы кернеу 

шинасы ғана корсетілген. Осы тораптың басқа даму кезеңдерінде 7.4,б,в,г,д 

суретінде келтірілгендердің біреуіне айналады. 

Қосарланған сұлба (7.4,б сурет) ҚО шиналарының кез келген жүйесінің 

әр тұтынушысын  қоректендіруді қамтамасыз ету және желіні дубльдеу 

арқылы сенімді болып табылады. 

Қарапайым айналма сұлба (7.4,в сурет) ҚО шиналарының әртүрлі 

жүйелеріне қосылған және әр тұтынушыны екі жақты сенімді қорек беріп 

отырады. 

 

 
          7.4  сурет – Аудандық электр тораптары  

сұлбаларының негізгі типтері  
 

Екінші қоректендіру орталығы ҚО2 пайда болған кезде екі қорек көзіне 

сүйенетін айналма сұлбасы құрылуы мүмкін (7.4,г сурет). Мұндай сұлбаның 

сенімділігі қарапайым айналма сұлбаға қарағанда жоғары.  

Айналма сұлбаларды ірі қалаларды қамтамасыз ету үшін қолданады.  

Электр торабы дамуының келесі кезеңдерінде көпконтурлы сұлба 

құрылуы мүмкін (7.4,д сурет). Мұндай торапты құру түйіндік қосалқы 

станцияларды құру қажеттілігімен (үш және одан жоғары желіні қосу) және 

тұтынушыларды электрмен қамту сенімділігін арттыруымен анықталады. 
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Осындай сұлбаларда қоректендіру орталығының саны әртүрлі болуы мүмкін. 

7.4,д суретте үш ҚО көрсетілген. 

 Жүктеме өсуі бойынша өндірілетін қуат пен қамтылған аймағы және 

аудандық үлестіруші тораптарының кернеуі өсіп жатқанын атап кетуге 

болады. Жоғары кернеулі жаңа ЭЭС желісінің пайда болуымен жүйе құраушы 

тораптарының бір бөлігі үлестіруші разрядқа өтеді. Мысалы, 110 кВ аудандық 

үлестіруші торабына 220 кВ кернеулі желі біртіндеп салынады. 

Сонымен аудандық үлестіруші торабы төменгі кернеулі торап желісінің 

жоғары сатысына электр торабын сатылы қағидасы бойынша ретімен салу 

жолымен кұрылады. 

 

8 Тұрақты     токтың      электр берілісі. Тұрақты токтың электр 

берілісін қолданудың саласы мен сұлбалары 
 

Тұрақты токтың желісі бойынша электр энергиясын таратудың процесі 

айнымалы токтың желісі бойынша таратумен салыстырғанда сипаттамасы 

басқа болады. Бұл жағдайда энергияны тарату айнымалы токтың желілеріне 

қарағанда тұрақты ток желілерінің сапалық басқа сипаттамасы болғандықтан, 

толқындық электромагниттік процестерімен байланыспайды. Бұл қалып 

келесі түрде келтірілген. 

Жоғарыда алынған ұзын желі теңдеуінің жалпы түрі болады және кез 

келген жиілікпен жұмыс істейтін әр желі үшін қолайлы. Жеке жағдайда нөлге 

тең жиілікте тұрақты ток желілері үшін қолайлы, бұл теңдеулердің түрі: 
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мұнда  жағдай үшін: 

./; 00000 grZgr c   

Мұнда g0 шамасы тәжге шығындарды сипаттайды. Егер тұрақты токтың 

желілері үшін тәжге шығындары елеулі аз болса, айнымалы токтың желілері 

үшін g0 шамасын елемеуге болатынын есептеу қажет. Егер g0=0 қойсақ, онда 

бірінші теңдеуге  типті белгісіздік пайда болады. 

Нөлге ұмтылатын g0 кездегі осы белгісіздікті ашып, бізде  

                                   
210221 II;lrIUU  ,                                               (8.1) 

болады. 

Алынған теңдеулер тұрақты токтың желісі тек белсенді кедергісі 

болатын сұлбаның элементі сияқты тұратынын дәлелдейді. Желінің 

толқындық қасиеттерін анықтайтын сыйымдылығы мен индуктивтілігі бұл 

жерде есептелмейді. 

Алынған теңдеулерден белсенді қуатты таратудың қажетті шарты бұл 

жерде желінің соңы бойынша кернеудің құламасы болып табылатыны 

шығады.  
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Сол уақытта айнымалы токтың желісі бойынша белсенді қуатты 

таратудың анықталатын шарты болып табылатын желінің соңы бойынша 

кернеу шамасының ығысуы бұл жерде болмайды. 

Желі бойынша таратылатын ең үлкен қуат жалпы жағдайда былай 

анықталуы мүмкін: .
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Тұрақты ток желісі үшін ұқсас түрлендірулерді жасап, бізде 

                                                
lr
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max                                                   (8.2) 

болады.  

Тұрақты токтың желісі бойынша таратылатын қуаттың шегі соның 

сымдарының қызуымен анықталады. Осының арқасында тұрақты ток 

желісінің өткізу қабілеттілігі, айнымалы ток желісінің ұзындығына тең және 

кернеудің сол класына қарағанда аса көп болады. Бірақ барлық таратудың 

өткізетін қабілеттілігін анықтайтын ақырғы қосалқы станцияның 

аппаратурасының өткізу қабілеттілігін есептеу қажет. 

Тұрақты токтын желісі бойынша таратылатын қуаттың өсуі желінің 

соңындағы кернеулер арасында, айнымалы токтың желісі сияқты ығысу 

бұрышының бір уақытта өсуімен ілеспейтіні нақты жағдай болып табылады. 

Осының арқасында айнымалы токтың электр берілісі үшін тен статикалық 

және динамикалық орнықтылықтың түсініктемелері толық алынады, 

сондықтан тұрақты токтың электр берілістері мың киллометрлі қашықтыққа 

үлкен қуаттарды таратуға арналған құралдарының бірі болып қарастырылады. 

Содан басқа желінің соңындағы кернеулер арасында ығысудың бұрышы мен 

жиілікпен немесе синхронсыз жұмыс істейтін жүйелердің байланысы үшін 

тұрақты токты таратуды пайдалануға мүмкіндік береді.  

Айнымалы ток желісінің режіміне желінің сыйымдылықтық 

өткізгіштігімен зерттелген зарядтың қуаты үлкен әсерін тигізеді. Жоғары және 

аса жоғары кернеудің созылған желілері үшін үлкен зарядтық қуаты бірқатар 

еркінсіз құбылыстарды қалыпты және синхрондалған режімдерде аса 

жіберілетін деңгейлерден кернеудің көтерілуін, желіден реактивті қуатпен 

топталатын синхрондық компенсаторлардың және генераторлардың  

жүктелуін және т.б. шақырады. Бұл көлденең қарымталаудың құралдарын 

қолданудың қажеттілігін білдіреді, қорытындысында соның режімін енгізуді 

күрделендіреді және желіні қымбаттатады. Кәбіл желілері үшін үлкен 

зарядтық қуат соның жіберілетін ұзындығын шектейді және таратылатын 

белсенді қуатын төмендетеді. 

Тұрақты ток желілерінде зарядтық қуат болмайды. Сондықтан әуе 

желілерінде көлденең қарымталау құралдарын пайдаланудың қажеттілігі 

төмендейді және экономикалық көрсеткіштері жақсарады, ал кәбіл желілері 

үшін ұзындық бойынша шектеулер алынады. Бұл тұрақты токтың үлкен 

ұзындықты (100 км аса) кәбіл желілерін құруға мүмкіндік береді. Мысалы, 
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электр энергиясының транспортының басқа құралдарымен теңіз 

тасқындарынан өтуге қолайсыз болғандықтан, өтуге пайдалануға мақсаты. 

Көрсетілген қасиеттердің арқасында тұрақты токтың электр берілісін 

(ТТБ) тарату электроэнергетиканың кең ортасындағы мәселелерді шешу үшін 

қызығарлықтай болады. 

Тұрақты токтың электр берілісінің құрылымдық сұлбасы 8.1-суретте 

көрсетілген. Бұл жерде осы тарату екі электр жүйелері арасындағы байланыс 

сияқты көрсетілген. Осы жүйелердегі электр энергиясын генерациялау, оны 

тарату және тұтыну айнымалы токта іске асырылады. Тұрақты ток тек электр 

энергиясының транспорты үшін бір жүйеден екіншіге пайдаланылады.   

 

 

 
 

8.1 сурет – ТТБ құрылымдық сұлбасы 

  

Электр энергиясын тұрақты токпен таратуды іске асыру үшін 

таратылатын жүйенің генераторларымен өңдейтін айнымалы токтың 

энергиясын тұрақты ток энергиясына түрлендіру қажет. Осындай түрде 

энергия желі бойынша таратылады, ал қабылдайтынның соңында ол қайтадан 

айнымалы ток энергиясына түрленеді және қабылдайтын жүйеге таратылады. 

Электр энергиясын түрлендіру таратылатын және қабылдайтын 

жүйелермен байланысқан және таратудың соңында орналасқан П1 және П2 

түрлендіргіштер арқылы іске асырылады. Түрлендіргіштердің біреуі түзеткіш, 

екіншісі инвертор болып табылады. 

Егер қуат С1 жүйесінен С2 жүйесіне  таратылса, П1 түрлендіргіші С1-

ден айнымалы ток энергиясын алатын түзеткіші болып табылады және оны 

тұрақты ток энергиясына түрлендіріп, желіге оны таратады. Бұл жағдайда П2 

түрлендіргіші инвертор болып табылады. Ол  айнымалы ток энергиясын 

желіден алатын тұрақты ток энергиясына түрлендіреді және оны С2 таратады.  

Түрлендіргіштерде реверстеу қасиеті болады. С2-ден С1 қуатты 

тарататын бағытын өзгерткен кезде П2 – түзеткіш, ал П1 – инвертор болады. 

Осымен токтың бағыты желіде өзгеріссіз қалады, ол  түрлендіргіштердің 

қасиетімен анықталады, бірақ оларадың полярлығы өзгермейді.     

Бірқатар жағдайларда электр жүйелері бір-бірімен тікелей тұйықталады. 

Олардың байланысы үшін тұрақты ток электр берілісін пайдалануға болады, 

ал түзеткіш пен инвертор бір қосалқы станцияда орналасқан. 

Осындай электр берілістерді тұрақты ток қыстырғысы деп атайды. 

Тұрақты ток қыстырғыларының электр берілістермен салыстырғанда кейбір 
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ерекшеліктері болады, бірақ осы ерекшеліктер түрлендіргіштердің 

жұмысымен байланысқан принциптік қалыптарын қозғамайды. Сондықтан 

төменде қарастырылатын сипаттамалар екі жағдайда да тура болып табылады. 

Түрлендіргіштердің рөлін анықтау үшін тұрақты токты таратудың орын 

басу сұлбасың қарастырайық. Бұл сұлба 8.2-суретте келтірілген.  Оның 

математикалық негіздемесі төменде беріледі. Бұл жерде келесі белгілер 

алынған: ЕВ – түзеткіштің ЭҚК орта мәні;  RВ – таратылатын жүйенің және П1 

түрлендіргіштің қасиеттерімен анықталатын түзеткіштің ішкі кедергісі;  Rл – 

желінің кедергісі; RИ – қабылдайтын жүйенің және П2 түрлендіргіштің 

қасиеттерімен анықталатын инвертордың ішкі кедергісі; ЕИ – инвертордың 

ЭҚК-қарсылығы.  

 

 
  8.2 сурет – ТТБ орын басу сұлбасы 

 

Тұрақты ток жақтағы барлық шамалар d(Ud,Id) индексімен белгіленген, 

ол ағылшын тілінде direct – түзу, түзетілген дегенді білдіреді. 

Алмастырудың келтірілген сұлбасы үшін желідегі ток мына өрнекпен 

анықталады: 

                                          .
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                                               (8.3) 

Тұрақты ток желісіне түзеткішпен берілетін Рd1 қуаты және желіден 

инвертормен алынатын Pd2 қуаты сәйкес тең болады 

                                              .
IUP

IUP

d2d2d

d1d1d







                                                       (8.4) 

Түзеткіш үшін ЭҚК бағыты мен ток сәйкес келеді. Бұл жерде түзеткіш 

тұрақты ток желісіне қатысы бойынша электр энергияның генераторы болып 

табылады. 

Инвертордағы токтын бағыты мен ЭҚК қарама-қарсы болады. Инвертор 

тұрақты ток желісінен энергияны тұтынады және оны қабылдаушы жүйеге 

генерациялайды. Осымен орындалады: 

                                           .;; 21 dИdВИB UEUЕEE                                 (8.5) 

Бұл қасиеттер тұрақты ток тізбектері үшін жалпы болып табылады және 

қарастырылатын сұлба ерекше болмайды. Ұқсас қатыстар бірге жұмыс 

істейтін тұрақты ток қозғалтқыштар мен генераторлар үшін орындалады. 

Жетектегіш қозғалтқыштан энергияны тұтынатын генератор тұрақты ток 
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тізбегіне оны таратады. Қозғалтқыш желіден энергияны тұтынып, оның 

машинасына құралдарды таратады. Сонымен 8.3-суретте көрсетілген ток пен 

ЭҚК бағыттары сақталады және (8.5) өрнекте орындалады. 

Түрлендіргіш қосалқы станциялардың негізгі агрегаты вентиль көпірі 

болып табылады (8.3 сурет). Ең алдымен түрлендіргіш көпірдің негізгі 

элементтері вентильдер болып табылады. Олардың әрқайсысы вентиль 

арқылы ағатын токтың орта мәні Iср және кернеудің ең жоғары мәні Umax 

сипатталады.  

 
  8.3 сурет – Үшфазды көпірдың сұлбасы 

  

Бірінші қабылдауға:  

.3,1;
3

max d

d UU
I

I   

Сонда түрлендіргіш көпірдің Pdм қуаты вентильдер параметрлерінің 

функциясы: 

                                        Pdм=UdмIdсрUmax.                                       (8.6) 

 

Осыдан вентильдердің кернеуі мен тогы жоғары болса, көпірдің үлкен 

дара қуатына жетуі мүмкін, сондықтан конструкторлардың және ғылыми-

зерттеу ұжымдарының талпыныстары аса жоғары параметрлерлі вентильдерді 

өңдеуге бағытталады. Бірақ бұл мәселе өте күрделі және оның шешілуі 

бірқатар күрделі техникалық мәселелерді шешумен байланысқан.  

Қазіргі уақытта 1200-1400 А орта тогымен және 250-300 кВ кернеумен 

күшті жоғары вольттік тиристорлық вентильдердің құрылмалары 

құрастырылған. Осы вентильдер 800 МВт және одан жоғарыға дейін көпірдің 

дара қуатын алуға мүмкіндік береді.  

Бірақ дара көпірдің қуаты барлық таратудың қуаты аз болады. 

Сонғысының қуатының өсуі бөлек көпірлердің тізбектеп қосылудың жолымен 

оның кернеуінің өсуіне жетеді. Осындай сұлбада желінің полюстері 

арасындағы кернеу бөлек көпірлердің кернеулердің сомасына, ал таратылатын 

қуат солардың қуатының сомасына тең болады. Әдетте, желінің полюстері 

арасында төрт көпірден кем емес  болады. Егер қажетті қуаты түрлендіргіш 
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көпірлердің тізбектеп қосылу арқылы жеткен болса, онда соңғысы қатарлас 

қосылады. 

Түрлендіргіш қосалқы станцияның көп көпірлік сұлбаларын қолдану 

бірқатар басқа мәселелерді бір уақытта шешуге, жеке айтқанда таратудың 

сенімділігін арттыруға және оның энергетикалық сипаттарын жақсартуға 

мүмкіндік береді.    

Қандай нүкте жерлендірілгеніне және токты қайтарудың тәсіліне 

байланысты электр берілісін орындаудың сұлбасының екі түрі – униполярлық 

және биополярлық болады. Униполярлық ТТБ полюстердің біреуі 

жерлендірілген және желінің жерден оқшауланған бір ғана сымы болады (8.4 

сурет). Екінші сым мүлдем болмайды немесе желінің екі жағында 

жерлендірілген болады. Бірінші жағдайда токты қайтару жер арқылы 

жүргізіледі. Екінші жағдай, мысалы,  үлкен қалаларда ТТБ енгізген кезде жер 

бойында токтың өтуін болдырмауға қолданылады. Униполярлық ТТБ қолдану 

саласы – аз қашықтықтарға аз қуаттарды (100-200 МВт) тарату. Оларды үлкен 

су кеңістіктерінен, теңіз бұғаздарынан өткен кезде пайдалану орынды болады. 

Бұл жағдайда тарату бір талсымды кәбіл арқылы іске асырылады, ол 

құралдарды жақсы үнемдейді; кері өткізудің ролін жер атқарады.  

 

                             
                                      8.4  сурет – Униполярлық ТТБ сұлбасы 

 

Биополярлық таратуларда (8.5 сурет) екі түрлендіргіш қосалқы 

станциялардың орта нүктелері жерлендірілген, ал полюстері оқшауланған. 

Бұл таратуды екі тәуелсіз жартылай тізбектерге бөлуге мүмкіндік береді. 

Жарты тізбектердің тең жүктелген кезінде жердегі ток, егер баланссыз, мәнсіз 

токты кеміткен кезде нөлге тең болады. Бұл  қасиет таратудың сенімділігін 

арттырады, өйткені полюстердің біреуі бұзылған кезде тарату жұмыстан 

жалпы шықпайды, яғни екінші жарты тізбек жер арқылы токты қайтарумен 

жұмыс істей береді. Сонымен таратылатын қуат екі есе азаяды. Әдетте жер 

астылық инженерлік құрылғыларға (құбырлар, кәбілдер және т.б.)  жердегі 

токтың зияндық әсерін жою үшін бірнеше ондаған километрлік қашықтыққа 

арнайы желілер арқылы түрлендіргіш қосалқы станциялардан жерге қосылған 

нүктелер шығарылады.  

Биополярлық ТТБ қолдану саласы – алыс қашықтықтарға үлкен 

қуаттарды тарату. Осындай сұлба бойынша барлық күшті ТТБ біздің елде 

және шет елдерде де  орындалады.  
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                                 8.5  сурет –  Биополярлық ТТБ сұлбасы 

 

ТТБ ең негізгі қасиеттері: 

- электромагниттік процестердің сипатымен анықталатын желі 

бойындағы қуаттың шегінің болмауы, басқа сөзбен айтқанда, желінің 

ұзындығынан таратылатын қуаттың тәуелсіздігі; 

- әртүрлі жиіліктер мен жүйелердің немесе синхронсыз жұмыс істейтін 

жүйелердің байланысу мүмкіндігі; 

- таратылатын қуаттың мәнімен және оның бағытын екпінсіз тез 

әрекетті басқару мүмкіндігі. Бұл қасиетті ТТБ энергожүйесінің, оның 

тұрақтылығын көтеруге ықпал ететін иіліп басқарылатын буын ретінде 

қарастыруға болады; 

- желінің зарядтық қуатының (қалыпты режімдерде) болмауы ол ұзын 

кәбіл сызықтарын құруға, әуе желілерінің бос жүріс режімін жеңілдетуге 

мүмкіндік береді және қарымталауыш құрылғыларын орнатуды талап етпейді; 

- байланысатын жүйелердегі ҚТ қуатын шектеу.  

Тұрақты токтың электр берілісін электр энергетикасының кең  

мәселелерін шешуге қолдануға болады және электрлік жүйелердің нақты 

элементтері болады.  

 

9  Электр тораптарындағы кернеуді реттеу  

 

9.1 Электр тораптарының кернеуі бойынша режимін жалпы 

сипаттау  

 

Тұтынушыларға ұсынылатын электр энергияның белгілі сапалы 

көрсеткіштері болуы керек. 13109-97 МЕМСТ жалпы тағайынды электрмен 

қамту жүйелерінің электр тораптарының желілерінде электр энергия 

сапасының көрсеткіштері мен нормаларын бекітеді, оған жеке меншіктегі 

әртүрлі тұтынушыларының электр тораптары немесе электр энергия 

қабылдағыштары (жалпы қосылыс жерлері де) кіреді.  
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Электр энергия сапасының көрсеткіштері электр торабы кернеуінің 

режиміне байланысты, электр энергия сапасы тұтынушыларды электрмен 

қамту және электр торабы жұмысының үнемділігі қатар анықтайды. 

Электр жүктемелерін үздіксіз өзгерту электр торабындағы кернеулердің 

үздіксіз төмендеуіне, демек, электр торабының әртүрлі түйіндерінде оның 

номиналдық мәнінен номU  кернеу ауытқуларының U үздіксіз өзгерісіне алып 

келеді. Кернеудің орнатылған ауытқуының қалыпты рұқсат етілген және 

шекті болымды мәні: 

%.100
U

UU
U

ном

ном 


  

МЕМСТ бекіткен электр энергия қабылдағышының шықпасында %5  

және  %10  сәйкесті тең болады. 

Электр торабы жұмысының қалыпты режимде электр энергиясын 

қабылдағышының шықпасындағы U мәні тәулік бойы шектелген болымды 

мәнінен аспауы керек, сонымен U мәні ықтималдығымен 95% қалыпты 

рұқсат етілген мәнінен аспауы керек. 

Электр торабы жұмысының апаттан кейінгі режимде электр энергиясын 

қабылдағышының шықпасындағы U мәні шектелген болымды мәнінен 

аспауы керек. Электр торабының зақымдануында U мәнінен шектелген 

болымды мәні, оларды апаттан кейінгі режимге орнатылған қайта қалпына 

келтіру мәніне дейін  қысқа уақытқа шығуға рұқсат етіледі. 

Электр энергия тұтынушыларын жалпы біріктіретін жерлерде қалыпты 

рұқсат етілген және шектелген болымды мәні U болған кезде 0,38 кВ және 

одан жоғары кернеулі электр тораптарына, электр энергия қабылдағышы 

шықпаларында кернеулердің ауытқу нормасын орындау есебінен 

тұтынушылар мен электрмен қамтитын ұйымдардың арасында электр 

энергиясын пайдалануға келісім-шарт жасалады. 

Кернеулер режимін қарасырған кезде сенімділікті есептеу кез келген 

қалыпты, апаттық және апаттан кейінгі режимдерде электр торабының әртүрлі 

жерлеріндегі кернеулер белгілі рұқсат етілген мәндерінен аспайтын немесе 

олардан төмен болмауы керек.  

Оқшаулама жұмысының сенімділігімен анықталатын электр торабының 

ең үлкен max.рабU  жұмыстық кернеуін МЕМСТ 721-77 бекітеді және электр 

торабының номиналдық кернеуінен номU  келесі шектерде болады: 

                   ;6номU кВ10                            ;2,1max. номраб UU   

                   ;35номU кВ110                         ;15,1max. номраб UU   

                   ;220номU кВ330                       ;1,1max. номраб UU   

                   кВUном 500 және жоғары         .05,1max. номраб UU   
 

Жүктеме түйіні мен генераторлардың параллель жұмысының 

тұрақтылығымен анықталатын 110 кВ және одан жоғары электр торабының ең 

аз жұмыстық кернеуі (0,8-0,9) номU  деңгейінде шектеледі.  
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Электр торабының кернеулер режимінің үнемділігі белсенді қуат 

шығыны шамасымен және оның элементтерінің энергиясымен (желілерде 

және трансформаторларда) негізделеді. Желі мен рансформаторлардың 

бойлық белсенді кедергілеріндегі бұл шығындар кернеу квадратына кері 

прпорционал болады. Сондықтан кернеу деңгейінен асуы 220 кВ-ға дейін 

және оны қоса кернеулі электр тораптарына энергия мен қуат шығындарын 

азайтудың негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады.  

Электр торабының жұмыс режимдерінің талап етілетін техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ету үшін кернеуді реттеу керек. 

Әртүрлі электр тораптары үшін кернеуді реттеу мақсатының өзара 

айырмашылығы бар. 

Тұтынушыларға тікелей электрлік жақын жергілікті үлестіруші 

тораптарындағы кернеуді реттеудің негізгі мақсаты МЕМСТ 13109-97 

бекіткен шектерде кернеу ауытқуын ұстап тұру болып табылады.  

Аудандық үлестіруші тораптарындағы кернеуді реттеудің негізгі 

мақсаты энергия мен қуат шығындарын азайту есебінен олардың жұмыс 

режимін үнемдеу болып табылады. 

Жүйе құраушы тораптардағы кернеуді реттеудің негізгі мақсаты шектік 

жұмыстық кернеуді номU05,1  құрайтын осындай тораптар жабдықтарын 

оқшаулаудың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ішкі асқын кернеулерді 

шектеу болып табылады.  

Кернеуді реттеу электростанция генераторларының шиналарында, жүйе 

құраушы тораптардың ірі түйінді қосалқы станцияларының жоғарғы және 

орта кернеулері шиналарында, аудандық және жергілікті үлестіруші 

тораптарын қоректендіру орталығының шиналарында жүзеге асырылады.  

Реттеуші құрылғылар деп аталатын арнаулы техникалық құралдар 

арқылы кернеуді реттейді. Осы барлық реттеуші құрылғыларды екі типке: 

түйіндік және сызықтық деп бөлуге болады. түйіндік құрылғылар тораптағы 

режимдік параметрлерін – торапқа қосатын жердегі реактивтік қуаты мен 

кернеуді өзгертеді. Бұл құрылғылар: электр станция генераторлары, 

синхронды компенсаторлары, конденсатор батареялары, реттелмейтін және 

реттейтін реакторлар мен реактивті қуатты статикалық реттейтін көздері 

болып табылады.  

Сызықтық құрылғылар тораптың сұлбалық параметрін – реактивті 

кедергісін, трансформация коэффицентін өзгертеді. Бұл бойлық 

қарымталауыш конденсаторлық қондырғы, трансформаторлар, РПН жүктеме 

астындағы кернеуді реттейтін құрылғысы бар автотрансформаторлар, арнаулы 

реттеуіш трансформаторлары болып табылады.  

 

9.2 Электр станциялардағы кернеуді реттеу  

 

Электр станция генераторлардың негізгі міндеті – бұл электр торабына 

белгілі бір белсенді қуатты жіберу. Одан басқа генераторлар ЭЭС реактивті 

қуаттың негізгі көзі болып табылады. Генератор жіберетін реактивті қуаты 
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мен оның шығысындағы кернеуін өзгерту генератордың қоздырылған тогын 

реттеу арқылы жүзеге асырылады. Генератордың гU  шығысындағы кернеу 

(0,95-1,05) номU  шектерінде өзгереді. 

Кернеу бойынша реттелетін ауқымды үлкейту, мысалы номU1,1  дейін 

өзгерту генератордың қоздыру тогын және, демек, генератор жіберетін 

реактивтік қуатты көтеруді талап етеді. Генераторды толық қуатпен 

номиналды жүктегенде және генератор жіберетін реактивті қуатын көтерген 

кезде генератордың асқын жүктелуін болдырмау үшін оның белсенді қуатын 

төмендету керек. Соңғы шарт берілген белсенді қуатын жіберу деген 

генератордың негізгі міндетіне қарама-қарсы келеді. 

Электр станциялардағы жоғарылатқыш трансформаторларында кернеуі 

бойынша реттеуіш ауқымы болмайды немесе бұл ауқымы +2 х 2,5% номU  

шектелген.  

Электр тораптарындағы кернеулердің нақты шығындары электр 

станцияның жоғарылатқыш трансформаторлары мен генераторлардың 

кернеуін реттейтін ауқымнан жоғары. Электр беріліс желілеріндегі 

кернеулердің шығыны оның ұзақтығынан, жүктемесінен, кернеуінен 

байланысты және бір кернеулі торапта 10% жетеді. Әр трансформациядағы 

кернеу шығындарының да реті осындай. 

Электр станциядан және тұтынушыға дейін кернеу 

транцформациясының 3-5 сатысынан электр қуаты өтеді. Кернеудің қосынды 

шығынын 50%-дан асатынын бағалау қиын емес.  

Электр станция генераторлары мен трансформаторлары арқылы 

кернеуді реттеу электр торабындағы кернеу шығынын жабу үшін жеткіліксіз 

екенін келтірілген мәліметтерден көруге болады. Сондықтан электр станция 

генераторлары мен трансформаторлары электр торабындағы кернеу шығынын 

реттеу тек қосымша құрал болып табылады. Генераторлық кернеу 

шиналарынан тікелей қорек алатын тұтынушыларға арналған кернеуді ғана 

реттейтін негізгі құрал болып табылады. 

Электр торабында кернеуді реттеу үшін электр торабының қосалқы 

станцияларының трансформаторлары мен автотрансформаторларын 

пайдаланады, олар кернеуді және басқаларды да реттейтін құрылғымен 

қамтылған.  

 

9.3 Қосалқы станцияларда кернеуді реттеу 

 

Электр торабында кернеуді реттеудің негізгі құралдарының бірі электр 

торабының қосалқы станцияларында трансформаторларының 

(автотрансформаторларының) трансформация коэффициентін өзгерту болып 

табылады. Трансформация коэффициентін трансформатор орамасының 

бірінші 1w  және екінші 2w  орамдар санының қатынасымен немесе 

трансформатордың бос жүрісі кезіндегі бірінші (жоғарғы) ВНU  және екінші 

(төменгі) ННU  номиналдық кернеу қатынасымен анықтауға болады:                                       
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                                  .// 21 ННBH UUwwk                                               (9.1) 

 

Трансформатордың (автотрансформатордың) трансформация 

коэффициентін өзгертуге және демек, кернеуін реттеуге мүмкіндік беретін 

орамалардың арнайы тармақтары болады. Тармақтарды ауыстырып қосу 

трансформаторды желіден сөндірмей жүктемесін (РПН)  реттейтін 

құрылғымен немесе желіден трансформаторды сөндірген кезде қоздырусыз 

(ПБВ) ауыстырып қосатын құрылғымен жүзеге асырылады. 

Кернеуді реттеу үшін қосалқы станцияларда орнатылатын арнайы 

реттеуіш трансформаторларын пайдаланады. 

Екі және үш орамалы трансформаторлардың реттеуші тармақтарын 

нейтраль жағынан жоғарғы кернеу орамасында жасайды. Жоғарғы кернеулі 

орамадағы ток басқа орамаларға қарағанда аз болады, демек, РПН жұмысы 

жеңіл, оның аз габаритті көрсеткіштері жақсы.  

Екі орамды трансформаторлар үшін жоғарғы және төменгі кернеулі 

орамалар арасында трансформация коэффициентін ВНk  реттейді. Үш орамалы 

трансформаторлар үшін жоғарғы және орта кернеулі орамалар арасындағы 

ВСk  және жоғарғы және төменгі кернеулі орамалар арасындағы ВНk  

трансформация коэффициенттері бір уақытты және тәуелсіз реттеледі.  

Автотрансформаторлардың реттеуіш тармақтарын жалпы ораманың 

нейтралі жағынан немесе орта кернеулі орамасының сызықтық шықпасында 

жасайды. Бірінші жағдайда ВНk  және ВСk  коэффициенттері, екіншісінде – тек 

ВСk  коэффициенті бір уақытта және тәуелсіз реттеледі.  

Трансформация коэффициенттерін реттеудің негізгі қағидаларын 

қарастырайық. Жеңілдету мақсатында трансформаторлар мен реттеу 

құрылғыларын бір фаздық орындалуында қарастырамыз. 9.1 суреттен ПБВ 

құрылғысы бар трансформатордың принциптік сұлбасы келтірілген.  

 

 

        9.1 сурет – ПБВ құрылғысы бар трансформатордың  

принциптік сұлбасы 
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Бірінші реттік ораманың ВU  нөлдік тармағы және төрт реттеуші 

тармағы: %5,2  және %5  бар. Екінші орамасының НU  тармақтар саны 

көптеген. 

ПБВ нөлдік тармағы трансформацияның номиналдық коэффициентіне 

ННBHТ UUk /   сәйкес келеді. Ал ПБВ басқа тармақтары 9.1 кестеде 

көрсетілген шамаларға дейін өзгертілген трансформация коэффициентіне 

сәйкес келеді. 

Реттелуші тармақтарды ауыстырп-қосу үшін трансформаторды желіден 

сөндіру керек. Бұл ауыстырып-қосылуларды, мысалы, жүктемені маусымымен 

өзгерткен кезде сирек жасайды. Мұндай трансформаторларды тәулік бойы 

жүктемені өзгерткен кезде кернеуді реттеуде қолданбайды.  

 

9.1 кесте 
Бірінші ораманың 

трамақтануы 
%5  %5,2  0  %5,2  %5  

Трансформация 

коэффициенті 
Тk05,1  Тk025,1  Тk  Тk975,0  Тk95,0  

 

РПН трансформаторының принциптік сұлбасы 9.2 суретте келтірілген. 

Бірінші орамада реттелмейтін (а) және реттелетін (б) бөліктері бар. Осындай 

трансформаторлардың алғашқы орамаларының реттелетін бөлігіндегі 

тармақтар саны ПБВ трансформаторларына қарағанда көп. Мысалы,  бірінші 

номиналдық кернеулі 115UВН   кВ трансформаторлары үшін кернеуді реттеу 

ауқымы ВНU%78,19   құрайды. Мұндай трансформаторларда нөлдіктен басқа 

тағы 18 тармақтары бар. 

9.2 сурет – РПН құрылғысы бар трансформатордың принциптік сұлбасы 

 

РПН нөлдік тармақтануы номиналдық трансформация коэффициентіне 

ННBHТ UUk /  сәйкес келеді. Басқа тармақтанулар шамасына дейін өзгерген 
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трансформация коэффициентіне )0178,01( ikТ   сәйкес келеді, мұндағы i – 

тармақтар саны. 

9.2 суреттен +1, +2 тармақтары үшін реттелетін орамалардың орамдар 

саны реттелмейтін орамаларға сәйкес қосылғаны көрінеді. Осы тармақтарда 

жұмыс істеген кезде трансформация коэффициенті үлкейеді.  –1, –2, ... 

тармақтары үшін реттелетін орамалар орамдары реттелмейтін орамаларға 

қарсы қосылады. Осы тармақтарда жұмыс істеген кезде трансформация 

коэффициенті азайады. 

Ауыстырып-қосатын РПН құрылғысы жұмысын қарастырайық, ол 

жылжымайтын контактордан К1 және К2, жылжымалы контакттардан К3 

және К4,  оның ортаңғы жеріне трансформатордың реттелмейтін орамасының 

шықпасы қосылған ток шектейтін реактордан LR тұрады. Трансформатор кез 

келген тармақтарда жұмыс істеген кезде бірінші ораманың жүктеме тогы 

реактодың екі жағына да бірдей таратылады. Реактордың әртүрлі 

бөліктеріндегі ток қарама қарсы ағады, нәтижелеуші магниттік ағыны мен 

реактордың индуктивтік кедергісі  нөлге тең болады.  

Кернеуді реттеу шарты бойынша +2 тармағынан +1 тармағына ауысты 

делік. Бұл үшін К1 контакторы сөндіріледі, ал К3 жылжымалы түйіспесі +1 

тармағына ауыстырып-қосылады. К1 контакторы іске қосылады. +1 және +2 

тармақтары арасындағы ораманың секциясы LR реакторына бекітіліп қалады. 

Реактордың екі жағындағы тұйықталған токтар бағыты бойынша сәйкес 

келеді, нәтижесінде реактордың магниттік ағысы мен индуктивтік кедергісі, 

ораманың тұйықталған бөлігіндегі токтың тйімді шектеуіне қарағанда өседі. 

Одан әрі К2 контакторы сөндіріледі де К4 жылжымалы түйіспесі +1 

тармағына ауыстырып-қосылады, одан кейін контактор К2 тұйықталады. 

РПН құрылғысы бар трансформаторлар жүктеме өзгереген кезде тәулік 

бойы кернеуді реттеуге мүмкіндік береді. Бұндай трансформаторларды 

кернеуді автоматтық реттеуіштермен (КАР) жабдықтайды, олар 

трансформатордың екінші орамасында өзгерген кернеулерге әсер етеді, РПН 

тармақтарын кернеуді реттеу заңына сәйкес ауыстырып-қосуға команда 

(бұйрық) береді. 

РПН жұмысының сенімділігін арттыру үшін кернеу ауытқыған кезде, 

сондай-ақ кернеулер қысқа уақытта ауытқыған жағдайда оның іске қосылуын 

болдырмау керек. Ол үшін КАР-де сезбейтін аймағы, реттеудің бір сатысының 

жартысынан көбірек көлемі болады. бұл жағдайда КАР ауыстырып қосу 

туралы сигнал береді, егер алдыңғысына қарағанда, кернеудің келесі 

сатысына жақын болса,  сол уақытықа трансформатор қосылады. 

РПН-ді кернеудің қысқа уақытқа ауытқыған кезде іске қосылудан қайта 

құру үшін КАР-де 1-3 минуттық уақытқа кідіріс қарастырылған. 

Автотрансформаторлардың РПН құрылғысы ұқсас жұмыс жасайды. 

Жалпы орама нейтраліне РПН іске қосудың принціптік сұлбасы мен ортақ 

кернеудің орамасының сызықтық шықпасы 9.3,а,б. Суретте көрсетілген. 

Бірінші жағдайда ВНk  және ВСk  коэффициенттері, ал екінші жағдайда тек ВСk  - 

коэффициенті бір уақытта және тәуелсіз реттеледі.  
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Реттеуіш трансформаторлары TL қосымша кернеуді трансформатордың 

(автотрансформатордың) негізгі орамасына енгізеді және келесі жағдайларда:  

– топтық (9.4,а сурет) немесе жеке (9.4,б сурет) кернеу жұмыстарын 

реттеген кезде РПН-сыз трансформаторлары бар қосалқы станцияларда 

кернеуді реттеу үшін;  

– әртүрлі жүктемеледе қорек алатын тұтынушылардың РПН қосалқы 

станцияларында кернеуді реттеу үшін (9.4, в сурет);   

– орта кернеу орамасында РПН құрылғысымен қамтылған 

автотрансформаторлары бар қосалқы станцияның төменгі кернеулерін реттеу 

үшін (9.4, г сурет) пайдаланылады. 

Сызықтық реттеуіш TL трансформатордың бір фазасының принциптік 

сұлбасы 7.5,а суретте көрсетілген. Бұл реттеуіш трансформатор тізбекті Т1 

трансформаторынан тұрады, ол  негізгі трансформатордың Т орамасына және 

сол қосымшаның шамасын тармақтар арқылы өзгертетін Т2 реттеуіш 

трансформаторына қосымша кернеу U енгізеді.   

Кернеудің векторлық шамасы 7.5, б суретте көрсетілген. Реттелмеген 

кернеулер ,1аU  ,1вU  1сU  шамасына қоспалар U кернеуін реттеудің нәтижесінде 

алынған кернеулерден ,2аU  ,2вU  2сU  айырмашылығы бар. 

 

 
 

    9.3 сурет – Автотрансформаторларда РПН қосудың принциптік 

сұлбасы  
 

    9.4 сурет – Сызықтық реттеуіш трансформаторларды қосудың                      

принциптік сұлбасы  



74 

 

 

    9.5 сурет – реттеуіш трансформаторды қосудың принциптік сұлбасы 

(а) мен кернеудің вектордық диаграммасы (б)  

 

9.4 Трансформаторлардың реттелетін тармақтарын таңдау  

 

Трансформаторлардың реттелетін тармақтарын таңдаудың міндеті 

электр торабында кернеуді өзгертудің кез келген мүмкіндіктері болған кезде 

трансформатордың екінші кернеулі шиналарында қажетті кернеуді 

қамтамасыз ету.  

Электр торабының қарапайым сұлбасын қарастырайық (9.6,а сурет). 

Өзгертілмейтін constUс   кернеудің шиналарында ұсынылған қоректендіру 

орталығынан электр берілісі W  және трансформатор Т қуат  ННН jQPS   

жүктемесімен қоректенеді. Трансформатордың бірінші және екінші 

орамаларындағы ВU  және НU  кернеу сәйкесті тең. Трансформатордың РПН 

құрылғысы бар. 

Тораптың алмасу сұлбасында (9.4, б сурет) желі WZ  кедергісімен, 

трансформатор бірінші кернеуге келтірілген TZ  кедергісімен, және 

трансформация коэффициентіне Тk  сәйкес кернеуді өзгертетін қуат пен 

шығындарын болдырмайтын идеалды трансформатормен келтірілген. 

Жоғарғы кернеу орамасына келтірілген екінші кернеу /

HU  белгіленген. Нақты 

екінші кернеу THH kUU /  құрайды.  

РПН түйіспелері нөлдік тармақта 0.отвU  болатынын бастан айтқанбыз. 

Трансформацияның номиналдық коэффициенті:  

                              ,// HHННBHТ UUUUk                                                 (9.2) 

РПН арқылы өзгеруі мүмкін. 

Тораптағы эпюрасы 9.6, в суретте келтірілген. Трансформатордың 

бірінші орамасындағы кернеу  ВU  жүйе кернеуіне  СU қарағанда WZ  

кедергісінің кернеу шығынының шамасымен ажыратылады.  

                                                    .ZWCВ UUU                                        (9.3) 
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Жоғарғы кернеу орамасына келтірілген трансформатордың екінші 

орамасындағы кернеу ВU  кернеуден трансформатор TZ  кедергісінің кернеу 

шығынының шамасына ажыратылады:  

                                               .ZTBH UUU                                             (9.4) 

Екінші орамадағы нақты кернеу келесіні құрайды: 

              ./// 0.отвHHHBHHHHTНН UUUUUUkUU                                   (9.5) 

 

Нақты кернеу НU   талап етілетін кернеуден ТНU .
  айырмашылығы бар 

дерлік. Нөлдік тармақтағы 0.отвU  РПН қажетті тармаққа тотвU .  ауыстырып қосу 

керек, ол трансформатордың екінші орамасында кернеуді қамтамасыз етеді:  

                                        ./ .тотвHHHН UUUU                                              (9.6) 

 

Соңғы өрнекпен қажетті реттелетін тармақтың кернеуі анықталады: 

                                           ./. HTHHHтотв UUUU                                          (9.7) 

 

 
      9.6 сурет – электр торабының сұлбасы (а) және оның алмастыру 

сұлбасы (б) және кернеу эпюрасы (в) 

 

Қажетті реттелетін тармақтың алынған кернеуі стандарттық мәнге дейін 

дөңгелектенеді отвU  және реттелгеннен кейін трансформатордың екінші 

орамасындағы кернеу анықталады: 

                                               ./ отвHHHД UUUU                                          (9.8) 

 

Трансформатордың екінші орамасындағы кернеуді реттелгеннен кейін 

ол қажетті мәнге дейін өзгереді. 9.6, в суретте көрсетілген кернеудің эпюрасы 

кернеуді реттеу, электр торабының сұлбасына қосымша кернеуді U  енгізуге 

эквивалентті екенін көруге болады.  



76 

 

9.5 Жергілікті үлестіруші тораптарда кернеуді реттеу  

 

Жергілікті үлестіруші электр тораптарында кернеу режимін 

оңтайландырудың мәселесі өте маңызды, өйткені бұл тораптар 

тұтынушыларға электрлік жақын тікелей орналасқан. Жергілікті үлестіруші 

электр тораптарын, тағы желі аудандары деп атайды. Бұнда электр энергияны 

тұтынушыларға ЭЭС төменгі қосалқы станцияларының екінші кернеулі (6-35 

кВ) үлестіруші құрылғыларының шиналары деп түсінетін қоректендіру 

орталығынан (ҚО) таратылады. 

Аудандық желінің сұлбасы алшақ салынған радиалды – магистралдық 

тұзақшалы торапты білдіреді. Электр энергияны ең төмен 0,4 кВ кернеулі 

сатыға тасымалдау ПБВ құрылғылары бар үлестіруші трансформаторлар 

арқылы жүзеге асырылады.  

Желілік аудандар шын мәнісінде өзін қалалық, ауыл шаруашылық 

немесе өндірістік тұтынушыларды электрмен қамтудың жеке жүйесін 

білдіреді және ЭЭС иерархиялық құрылымның төменгі сатысындағы өзара 

тәуелсіз қосалқы жүйелері болып табылады. Әр желілік ауданның жоғары 

деңгейлі электр торабымен ҚО шинасы арқылы байланысқа шығады. 

Желілік ауданда кернеу режиміне белсенді әсер ету мүмкіндіктері 

шектеулі. Себебінің бірі желілік аудандар өте көп. Бір аудандық ЭЭС-те 

ондаған желілік аудандары, мыңдаған 6-10/0,4 кВ қосалқы станциялары 

есепке алынған. Сондықтан желілік аудандарда кернеуді реттеудің ең 

қарапайым және арзан құралдарын – ПБВ трансформаторларын және 

реттелмейтін конденсаторлық батареяларын орнатқан жөн.  

Екінші себебі торап режимдерінің параметрлері туралы шығыс ақпараты 

дұрыс емес. Мұндай ақпарат көрсететін және тіркейтін аспаптарды 

пайдаланатын жұмысшының бақылауының нәтижесінде немесе телемиханика 

құрылғысының автоматты алған ақпарат болып табылады. Желілік ауданның 

жүздеген тораптарынан ақпарат алудың екі тәсіліде нақты емес болып шықты. 

Пайдаланушылық жұмысшылары аз болғандықтан кез келген желілік аудан 

аспаптарын тұрақты қадағалауға тұрмақ, ауданның әр қосалқы 

станцияларында режимдік параметрлерін бір уақытылы бақылап өлшеуге де, 

өзіне мүмкіндік бере алмайды. Телеөлшеулер мен телесигналдау 

құралдарымен желілік аудандарды қамту қаржылық жағынан бұл құралдарды 

сатып алуда ақталмайды.  

Сонымен желілік ауданның режимі туралы кернеуі бойынша нақты 

ақпарат әр уақытта жоқ. Толығымен айтқанда желілік ауданның және 

тораптарының максималды және минималды жуктемелері туралы аздаған 

мәліметтерді табуға болады.  

Осындай жағдайда желілік ауданның режимін кернеу бойынша 

басқаратын жедел басқармасы ҚО-қа жүгінеді. ҚО кернеуін реттеу Заңында: 

кернеуді реттеу құрылғыларды электр станциямен қосалқы станциялардың 

3-20 кВ шиналарында кернеуді пайдалануды қамтамасыз ету керек, оларға ең 

үлкен жүктеме уақытында 05,1  
номU  кем емес, және тораптың ең аз 
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жүктеме уақытында номU  жоғары емес шектерде үлестіруші торап 

қосылады деп беріледі. 

Жергілікті үлестіруші торабының ҚО кернеуді реттеуді 

орталықтандырылған кернеуді реттеу деп атайды. Жүктемелері көп уақытта 

ҚО шиналарындағы кернеу реттегенде көтеріледі, ал жүктемелері аз уақытын 

қарсы кернеулерді реттеу деп атайды.  

Желілік ауданның ҚО қарсы кернеулерін реттеу қағидасын дұрыстап 

қарастырайық. 9.7 суретте желілік ауданның жеңілдетілген сұлбасы 

көрсетілген. ҚО шиналарынан РТZ  кедергісі бар үлестіруші трансформаторы 

арқылы жақын тұтынушылар БП электр энергиясымен қорек алады. ҚО 

шинасынан ЛZ  кедергілі желі кері кетеді, оның соңында РТZ  кедергілі 

үлестіруші трансформатор арқылы ДП электр энергиясымен қашықтағы 

тұтынушылар қосылған.  

Жақындағы БП тұтынушының кернеуі келесіні құрайды: 

                                           ,ртЦПб UUU                                              (9.9) 

мұндағы ЦПU Қо кернеуі; 

 ртU  үлестіруші трансформатордағы кернеу шығыны. 
 

Қашықтағы ДП тұтынушысының кернеуі келесіні құрайды: 
 

                                       ,ртлЦПд UUUU                                        (9.10) 

мұндағы  лU  желі кедергісіндегі кернеу шығыны.  

 

МЕМСТ 13109-97 сәйкес тұтынушылардың кернеу ауытқуының 

қалыпты рұқсат етілген мәні %5 номU  ауқымда болады. Тораптың  

номиналдық кернеуіне номЦП UU   тең ҚО кернеуін пайдаланған кезде ҚО-дан 

жақын және қашықтағы тұтынушыларға дейін (9.10) және (9.11) өрнектер 

бойынша есептелген кернеуді өзгерту максималды жүктеме режимі үшін 1 

эпюрмен және минималды жүктеме режимі үшін 2 эпюрмен сипатталынады. 

Осы эпюралардан минималды және максималды жүктеме режиміндегі жақын 

тұтынушылардың кернеуі рұқсат етілген шектерде екенін көруге болады. 

Максималды жүктеме режимінде қашықтағы тұтынушының кернеуі рұқсат 

етілген мәннен төмен. Максималды жүктеме режимінде қашықты 

тұтынушыларыдың рұқсат етілген кернеу деңгейін пайдалану үшін ҚО 

кернеуін көтеру керек. ҚО кернеуін номЦП UU 05,1  мәнге дейін көтерген кезде 

3 эпюрамен сипатталынады. Бұл жағдайда  жақын және қашықтағы 

тұтынушылардың кернеуі рұқсат етілген шектерде болады.   

Сонымен ҚО шиналарындағы кернеуді максималды жүктеме режимінде 

номU05,1  төмен емес, ал минималды жүктеме режимінде – номU  деңгейінде 

қолдану керек. 
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Бірқатар жағдайларда орталықтандырылған қарсы реттеу кернеудің 

қажетті деңгейін қамтамасыз ете алмайды. Бұл ҚО-дан шығатын желі 

параметрлерінің әртүрлі болуы және әртүрлі тұтынушылардың жүктеме 

графиктері бірқалыпты еместігіне негізделген. Мұндай жағдайларда кернеудің 

қажетті деңгейін қамтымайтын тұтынушыларға кернеуді жергілікті реттеуді 

қолданған жөн. 

Кернеуді жергілікті реттеу құрал ретінде реттеуіш трансформаторлар, 

қарымталауыш құрылғылар, бойлық қарымталау қондырғылары 

пайдаланылады. Кернеуді реттеудің қандайда бір құралын таңдау техникалық-

экономикалық есептеулерге негізделген.   

Қуатты және қашықтағы жүктемелердің кернеуін жергілікті реттеу үшін 

қарымталауыш құрылғыларды кQ  пайдаланған жөн (9.8,б сурет).  

Қарымталауыш құрылғыларды орнату торапты реактивтік қуаттан 

ажыратады, тораптағы кернеу шығынын азайтады, тек қашықтағы 

тұтынушылардың емес, барлық торап бойынша кернеу режимін жақсартады.  

Әдетте, реттеуіш трансформаторларды TL тұтынушылардың жеке 

тобында кернеуді реттейтін ҚО-да орнатқан жөн. Бұндай сұлба 9.8,а суретте 

көрсетілген. В тобының тұтынушылары қашықтығы, қуаты, жүктеме графигі 

бойынша А тобының тұтынушыларынан айырмашылығы болады.  

 
         

9.7 сурет – Қарсы кернеуді реттеу қағидасын  

түсіндіретін кернеулер эпюрасы мен торап сұлбасы 

 



79 

 

            
9.8 сурет – Кернеуді жергілікті реттеудің сұлбасы 

 

Бойдық қарымталауды, яғни желіні қақ айыратын конденсаторларды 

пайдалану (9.8,б сурет) желінің индуктивті кедергісінің XL орнын толтырады, 

соның арқасында тораптағы кернеу шығыны азаяды және кернеу режимі 

жақсарады.  

Желінің нәтижелеуші реактивтік кедергісі бойлық қарымталау кезінде 

келесіні құрайды: 

                                                .CL XXX                                                (9.11) 

 

Жергілікті үлестіруші тораптарда кернеуді реттеудің осындай құралы 

жиі қолданылады, өйткені бойлық қарымталауды орнатудың құны қымбат, 

пайдалануда күрделі, қысқа тұйықталу токтарынан арнайы қорғау керек.  

 

9.6 Аудандық үлестіруші және жүйе құраушы тораптарда кернеуді 

реттеу 

 

Аудандық 110-220 кВ кернеулі үлестіруші электр тораптары жоғарғы 

кернеу жағынан жергілікті үлестіруші тораптарының қоректендіру 

орталықтарын біріктіреді. Жергілікті тораптарға қарағанда аудандық 

тораптардың құрылымы күрделі тұйықталған. Одан басқа аудандық тораптар 

жергіліктіге қарағанда, әртүрлі желі тораптарының  режимдік параметрлері 

туралы ақапаратты диспетчерлік орталыққа, ал диспетчерлік орталықтан – 

торап режимін реттейтін құрылғыларының параметрлерін өзгерту командасын 

жіберуге мүмкіндік беретін телемеханика құрылғыларымен қамтылған.  

Жергілікті тораптарға қарағанда аудандық тораптардың өзара электртік 

байланыстары мен жалпы жұмыс режимі мықты болып келеді. Аудандық 

торап режимін басқару автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйесі 

(АСДУ – АДБЖ) арқылы жүзеге асырылады, олардың жұмыстарының бірі 

кернеуді реттеу болып табылады.  

Аудандық электр тораптарында кернеуді реттеудің негізгі мәселелерінің 

бірі реттеуші құрылғылардың ауқымы бойынша рұқсат етілген кернеу 

деңгейін және техникалық шектеулерін сақтаған кезде белсенді қуаттың Р  

ең аз қосынды шығындарын қамтамасыз ету болып табылады. 
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Аудандық үлестіруші тораптарда кернеуді реттеудің мәселелері осы 

тораптарды дамытуды жобалағанда, олардың режимдерін басқарғанда 

шешіледі. 

Жобалау кезінде реактивті қуат балансын қамтамасыз ету, кернеуді 

реттеу құрылғысын орнату пункттерін негіздеу, олардың типін, қуатын, 

реттеу ауқымын таңдау мәселелері шешіледі. Режимдерін басқарған кезде 

кернеуді реттеу мәселесі экономикалық үнемдеу үшін кернеуді реттеу 

құрылғыларын толық пайдаланудан тұрады.  

Жүйе құраушы 330 кВ және одан жоғары кернеулі тораптарының 

кернеулерін реттеген кезде электр берілісінің әуе желілерімен өзгеретін, 

реактивті қуатының артықшылығымен негізделген ішкі асқын кернеулерін 

шектеу мәселесін шешу болып табылады.  

 

10 Электр энергия шығынының негізгі түсініктемесі, түрлері және 

құрылымы 

 

10.1 Жалпы мәліметтер 

 

Электр желілеріндегі электр шығынын талдауды ыңғайландыру үшін 

оны мынадай түрлерге бөледі: 

- электр жүйесінің оңтайлы режімдегі жұмысы жағдайындағы 

техникалық қажетті электр шығыны; 

- оңтайлы технологиялық шығыны; 

- режімнің оңтайлыдан ауытқыған жағдайдағы қосалқы технологиялық 

шығыны. 

Энергия шығынының сандық талдауы төменде келтрілген негізгі әсер 

етуші факторларға байланысты орындалады:  

 -    электр берілісі желісінің жүктемесі; 

- қуаттың алмасу ағыны; 

- реактивті қуат ағынын қарымталау дәрежесі; 

- режімнің өңтайлылыққа жақындау дәрежесі; 

- торап режімін жүргізуді автоматтандыру дәрежесі. 

Нақты (есепті) шығын Wо.с электростанциясы шинасынан торапқа 

жіберілген электр энергиясы мен  Wп.о тұтынушы төлеген және Wп.н энергия 

жүйесінің өндірістік қажеттілігіне жұмсалатын электр энергия қосындысы 

арасындағы айырмашылығы ретінде анықталады: 

                              

                       W= Wо.с-( Wп.о Wп.н)                                                       (10.1) 

 

Бұдан  W-қа тек қана тораптардың техникалық жағдайын және жұмыс 

режімін сипаттаушы техникалық шығындар ғана емес, басқа да шығынды 

құраушылардың дұрыс анықталмауына негізделген айырма бөлігін де 

қамтитыны көрінеді. Бұл бөлікті белгілеу үшін «коммерциялық шығын» 

термині қолданылады. 
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  Wт  техникалық шығынның шын мәні тек есеппен анықталады. 

Белгілі техникалық шығын жағдайында коммерциялық шығынның шын мәні 

мына формуламен анықталады: 

                             

                            Wк=  W  -  Wт.                                                        (10.2) 

 

 Wт.о экономикалық негізделген (оңтайлы) техникалық шығындар 

олардың  Wт  шын  мәні  мен  барлық шараларды енгізу    арқылы жасалатын  

Wо шығынды азайту арасындағы айырма болып табылады. Бұдан 

жұмсалатын шығын орны 8,3 жылдан аз мерзімде толтырады: 

                            

                         Wт.о= Wт  - Wо.                                                        (10.3) 

 

 Wт.о оңтайлы шығындар бір рет анықталатын және мақсат ретінде 

қолданатын тұрақты өлшем емес, сол себептен оңтайлы шығынның 

әрқайсысы өзіндік есептің мерзіміне сәйкес келетін мәндер қатары түрінде 

беріледі. Бұл қатар жүктеме мен көрініс сұлбасы жөніндегі мәліметтерді 

анықтау бойынша реттеледі.  

Энергия шығыны тұрақты және айнымалы болып бөлінеді. 

Тұрақты шығын –  торап элементі жүктемесінің өзгеруі кезінде аз ғана 

өзгеретін шығын. Бұған көңіл аудармауға да болады. 

Айнымалы шығын элемент жүктемесіне байланысты болатын 

шығынның бөлігі. Бұл жағдайда шығын кернеу деңгейі бойынша таратылады 

(10.1кесте). 

 

10.1 кесте 
Кернеу 

табалдырығы, 

кВ 

Айнымалы 

шығындар,  

Тұрақты 

шығындар,  

Қосынды 

шығындар,  

1150-500 40-50 50-60 2-3 

220-110 50-70 30-40 3-4 

Барлығы 40-50 50-60 6-7 

 

Энергия шығынын талдау мақсаты жоғары техникалық шығыны бар 

нақты элементтерін және орындарын анықтау болып табылады. 

Энергия шығынын талдау әртүрлі көрсеткіштердің шын мәніндегі 

динамикасын заңды динамикамен салыстыру деген сөз. 

Жүйе аралық ағындарға байланысты болатын шығынның болуы энергия 

шығынын талдауды оңайлатады. Талдаудың негізгі түрі әрбір электр станция, 

аудан және бүкіл электр жүйе бойынша энергия балансын құру болып 

табылады. 
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10.2 Электр энергиясының техникалық шығыны 

 

Техникалық шығын мыналардан құралды: 

- желідегі, күштік трансформаторлардағы және  Wн 

автотрансформатордағы жүктемелік шығын; 

- автотрансформатор мен трансформаторлардағы бос жүріс шығыны; 

- әуе желісіндегі тәжде болатын шығын; 

- электр станцияның өз қажетіне кететін шығын; 

- қарымталаушы құрылғылардағы электр энергия шығыны; 

- статикалық конденсатор батареясы, генераторының синхронды 

қарымталауышындағы және статикалық  тиристорлық қарымталауыштағы 

шығын; 

- қосалқы станция реакторындағы шығын; 

- екінші мақсаттағы ток пен кернеудің өлшеуіш 

трансформаторларындағы шығын (электр энергиясын өлшеуішті қоса). 

Шығын құрылымына сәйкес жүктемелік шығынға желідегі және күштік 

трансформаторлардағы шығыннан басқа токты өлшеуіш 

трансформаторлардағы жоғары жиілікті бөгеуіш (ВЗ) пен байланыс және ток 

шектеуші реакторлардағы болатын шығындар жатады. Бұл барлық элементтер 

желінің жарылуына (бөлінуіне) қосылады, сондықтан бұлардағы шығын солар 

арқылы өтетін қуатқа байланысты болады. Бұл элементтердегі шығын жалпы 

шығынның қосынды мәндегі есебін естен шығаруға жол бермейді. 

 

10.2  кесте - Техникалық шығын құрылымы 
 

Техникалық шығындар 

Жүктемелік Бос жүріс Климаттық Өзіндік 

қажеттілік 

Желі, 

трансформатор, 

реактордағы, ИК, 

ВЧЗ 

Трансформаторд

ағы, қарымталауыш 

құрылғыдағы, кабель 

желісіндегі, оқшаулау 

Тәжге, 

жылыстау 

тогынан, 

оқшаулауыш 

бойымен 

Қосалқы 

станциядағы 

қондыррыларға 

 

10.3 Тәжге кететін электр энергия шығынын бағалау 

 

Әр желіге арналған тәжге кететін меншікті шығын көлемі ай сайын 

мына негіздерге сүйеніп анықталады: 

- «Электр энергияның технологиялық шығынын талдау мен есептеу 

бойынша нұсқау», «И 34-70-030-87»; 

- желі соңындағы есептер көрсеткіштерінің әртүрлілігі бойынша 

есептелген толық шығыны негізінде анықталған тәжге кететін шығынды 

талдау; 

- өткен жылдағы тәжге кететін шығының ретроспективалық талдауы.  
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«И 34-70-030-87» нұсқауы бойынша 220 кВ және одан жоғары желідегі 

тәжге кететін шығын табиғат жағдайы мен шығын бойынша анықталады: 

 

                              Wкорki
*
li

*
ti,                                                       (10.4) 

 

мұндағы i – табиғат жағдайы индексі;                          

li – желі ұзындығы;                          

ti – табиғаттың i –түріндегі ұзақтығы. 

 

«И 34-70-030-87» нұсқауы осы нұсқаудағы кестеде келтірілген 

табиғаттың төрт түрі үшін әртүрлі кластағы кернеулі желілерге арналған 

тәжге кететін қуаттың меншікті шығынын пайдалануға жол береді. Есептеуге 

кестедегі меншікті тәждің мәнін қолдану тәжге кететін шығынды нақты 

анықтауға үнемі мүмкіндік бере бермейді. Оның себебі: 

а) кестеде меншікті шығынның айқын берілген ауа райының төрт түріне 

арналғаны келтірілген. Алайда, нақты табиғат жағдайларының спектрі едәуір 

үлкен; 

б) болған жағдайда аймақтағы ауа райы туралы мәліметтер алу 

республикада оңай емес. Әртүрлі климаттық зонадан өтетін 220-500 кВ желі 

трассалары бойынша метеорологиялық бақылау жоқ; 

в) ауа райының өзгеруі барлық желі ұзындығы бойынша бір мезгілде 

болмайды. Бұл тәжді меншікті шығынды желі ұзындығы мен берілген ауа 

райы түрінің ұзақтығына қарапайым көбейту арқылы жеткілікті түрде нақты 

анықтамайды. 

Кестеде келтрілген 220 кВ тораптағы тәжге кететін меншікті 

шығындардың 500 кВ тораптағы меншікті шығыннан аса айырмашылығы 

жоқ. «Басқарушы нұсқау...»  әдістемесі бойынша жасалған есептеулер 220 кВ 

тораптағы тәжге кететін меншікті шығын 500 кВ тораптағы сондай шығыннан 

5-7 рет төмен болатынын көрсетеді. 

Тәждік разряд немесе қарапайым тәж дегеніміз электр берілісінің ауа 

желілері сымдарының бетінде немесе жұмыстық кернеудің әрекетіндегі аз 

радиусты қисықты әр электродтарының бетінде жекелеп пайда болатын газды 

немесе ауа ортасындағы электр разрядтары түрлерінің бірі болып табылады. 

Сымдар арасындағы үлкен қашықтықтағы және электр өрісінің орта 

кернеулігінің аздаған шамасындағы тәждік разряд аралықты жатпайды және 

ұзағымен болуы мүмкін.  

Тәждің пайда болуы электр өрісінің күрт бірқалыпсыздығы туралы және 

бетінде сындық Есын  деп аталатын көлемдік және беттік ионизация процесі 

пайда болу үшін жеткілікті электр өрісінің кернеулігінің тәжделетін 

электроды бар болғаны туралы мәлімдейді.  

Тәждің пайда болуы оның әрекет ететін аумағындағы электр өрісін 

деңгейлестіруге әкеледі.  

Көп жағдайларда тәжді зиянды құбылыс ретінде қарастырады, яғни ол 

белсенді қуаттың Ркор және энергияның қосымша шығындарына әкеледі.  
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Содан басқа, тәж радио бөгеуілдерді құрайды және органикалық түптің 

оқшаулауына зиянды болады.  

Тәждің оңды ролі - найзағайлық асқын кернеулер пайда болған кезде 

электромагниттік толқындардың амплитудасын және тіктігін төмендетеді.  

Электр берілісінің желілері үшін тәжге деген қуат шығындарының ең 

таратылған есептері болып табылады.  

Сонда ретімен анықталады: 

а) жалпы тәждің пайда болуына сәйкес келетін электр өрісінің сындық 

және бастапқы кернеулігі; 

б) желінің жұмыстық кернеуінің әсерінен пайда болатын электр өрісінің 

кернеулігі; 

в) тәжге деген белсенді қуаттың орта жылдық шығындары, оның 

есептемелері аналитикалық байланыстар бойынша немесе жүргізілген 

өлшеулердің негізінде алынған ауа райының әр элементі үшін жалпыланған 

сипаттамаларды пайдаланып жүргізеді.  

Жалпыланған сипаттамалар бойынша есептеме. Тәждің пайда болуына 

сәйкес болатын электр өрісінің бастапқы кернеулігі температураның, ауаның 

қысымына және сымның бетіндегі жағдайға байланысты мынадай талдаулы 

тәуелділікпен анықталады: 
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13,300

 кв макс/см,                                              (10.5)

    

мұнда r – сымның радиуысы, см; 

           
0273

386,0

t

p


  - ауаның салыстырмалы тығыздығы; 

   р – атмосфералық қысым, мм рт,ст.; 

   t
0
 – температура, 

0
С;  

 m – оралған сымдар үшін 0,82 тең болатын тегіссіздік  

коэффициенті. 

 

 1 кезде АС-240, АС-300 және АС-400 марканың сымдары үшін 

электр өрісінің бастапқы кернеулігі 31,9, 31,6 және 31,1 кв макс/см сәйкес тең 

болады.   

 Желінің дара сымдарының қасындағы электр өрісінің жұмыстық 

кернеулігі мынадай тәуелділікпен анықталады: 
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E nn 0147,0
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[кв макс/см],                              (10.6) 

           

 мұнда U – сызықтық кернеудің әрекет ететін мәні, кв; 

  Cn – қарастырылатын фазаның жұмыстық сыйымдылығы, пф/м. 

 

Берілген жер үшін ауаның орта жылдық тығыздығының мәнін 

пайдалана отырып және сымның электр өрісінің бастапқы кернеулігін 
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анықтап, төмендегі тәуелдіктен алынған желі сымдарының жұмыстық 

кернеулігінің орта мәнімен салыстыруға болады  .
3

1
max3max2max1max. EEEEср   

Eорта max  0,5E0 кезде тәжге деген шығындардың есебін жүргізбеуге 

болады. 

Eорта max  0,9E0 кезде тәж шығындары өте жоғары болады.  

Тәж шығындары есебін жүргізудің қажеттігін анықтап, әртүрлі ауа райы 

(ашық күн, қар, жаңбыр, қырау) үшін қуат шығындарының жалпыланған 

сипаттамаларымен пайдалануға болады. Көрсетілген сипаттамалар графикалы 

функционалдық тәуелділікті анықтайды: 

                                    ,
0

22 
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E
F

rn

Pк  

мұнда n – тарамдалған желі фазасындағы сымдар саны; 

           r – сым радиусы. 

 

Үшфаздық желінің тәжіне қуаттың орта жылдық шығындары барлық 

ауа райы кезіндегі шығындар бойынша шығындардың қосындысымен 

төмендегі формула бойынша анықталады:  
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 квт/км,             (10.7)                                                                                                                           

 

мұнда Fx, Fд, Fс, Fиз – жаңбыр, қар және қырау кезінде, жақсы ауа 

райында тәж шығындарының жалпыланған тәуелділіктері.  

  

Сымдардың горизонтал орналасқан желісінде Е1  Е3. Салыстырмалы 

есептемелерде ауа райын күн ашық дегенге бөлуге болады, өйткені 

жылындағы сағаттар санынан орта жолақ үшін 80 (7000 с) және жаңбыр 

үшін 20  (1 760 с) құрайды. Бұл жағдайда есептік өрнек едәуір 

ықшамдалады: 
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         (10.8) 

 

10.4 Талдамдық тәуелділіктер бойынша тәжге деген белсенді қуат 

шығындарының есептемесі 

 

Электр берілісінің 110 және 220 кВ желілері үшін электр қондырғысы 

құрылғысының ережелеріне (ЭҚЕ) сәйкес АС-50 және АС-240 кем емес 

қимасы бар сымдарды пайдалана отырып, тәж жойылады, сондықтан тәж 

шығындарын таулы аудандарда ғана көрсетілген қималар үшін есептелінеді, 

ал қалыпты аудандар үшін – 330 кВ бастап және одан әрі есептелінеді. Тәж 

шығындары сымның өзіндегі белсенді шығындарынан 2-5 аспау қажет. 500 
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кВ кернеулі электр берілісінің желілеріндегі шығындар жаңбырлы кезде 50-

100 квт/км, тайғақта 10-15 квт/км, күн ашық жағдайларда 0,1-0,5 квт/км 

жетуі мүмкін.  

Мысалы ретінде белгілі Пик формуласын қарастырайық.  

Шығындар, сымдары симметриялы орналасқан 1 км ұзындықты 

үшфазалы желінің бір сымына жатады, ал кернеу әрекет ететін фаздық 

қабылданған: 

                            кмквтUU
D

r
fP фл /1025

241 52

0




                                (10.9)

        

мұнда f – айнымалы ток жиілігі, гц; 

           - ауаның салыстырмалы тығыздығы; 

           r – сым радиусы, см; 

          D – сымдар арасындағы қашықтық, см; 

 U0 – сындық деп аталатын және төмендегі тәуелділікпен  

анықталатын шарттық кернеу: 

                         
r

D
rEU ln00      

немесе    

             
r

D
rmmU ln2,21 210   кв действ.,                                                   (10.10) 

мұнда m1  (0,98-0,83) – сымның тегіссіздік коэффициенті; 

           m2  0,8 – жауын-шашынды ауа райының коэффициенті.  

  

Сындық сызықтық кернеуі төмендегі өрнектен алынуы мүмкін: 

 

                         
r

D
rmmU lg6,84 21

/

0     кв действ.                                      (10.11)

  

Тәж шығындары  сындық сызықтық немесе фазды кернеуге сәйкес 

болатын желінің сызықтық немесе фазды кернеулеріне тең болған кезде түседі 

және сындықтың әрекет ететін кернеуі өскен кезде ұлғаяды.  

Горизонтал жазықтықта сымдар орналасқан кезде шеткі сымдардағы 

тәж, үлкен 6% кернеу кезде, ал (10.10) және (10.11) тәуелділіктер бойынша 

анықталатын 4% орта сындық  сымда пайда болады.  

50 Гц айнымалы ток жиілігіндегі барлық үш сымдағы тәж шығындары 

мына өрнекпен анықталады: 

                          2/

0

18,0
UU

D

r
P 


  [квт/км],                                        (10.12)

             

мұнда U және U0' – сәйкес болатын сызықтық және сындық кернеулер. 

 

Сонымен тәжге деген желі сымдарының есептемесі сындық кернеудің 

анықтамасына және қатынастан алынған тәждің жоқ немесе бар болуының 

орнықтылығына сәйкес келеді:  
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U < U0' кезде тәж шығындары болмайды; 

U > U0' кезде шығындардың орны болады. 

Осыдан кейін (10.12) формула бойынша тәж шығындары шамасының 

есептемесі жүргізіледі. 

Тәж шығындарын төмендетудің тиімді шарасы әр фазада сымдардың 

екі, үш және төрт тарамдалған сымдарын пайдалану болып табылады.  

Тарамдалған сымның эквиваленттік радиусы мына формуладан аламыз:   

                      n n

экв arr 1

0

       [см],                                                         (10.13)

  

мұнда r0 – дара сымның радиуысы; 

 n – тарамдалған фазадағы сымдар саны; 

 a – тарамдалған фазадағы сымдар арасындағы қашықтық, см. 

 

Цилиндрлер арасында тұрақты тәж пайда болатын электр өрісінің 

кернеулігін есептеу үшін мына тәуелділікті қолданады: 

                        












r
Eк

308,0
131   кв макс./см.                                         (10.14) 

Электр өрісінің сындық кернеулігі болатын ішкі цилиндрдің бетіндегі 

сындық кернеудің есептемесі мына формула бойынша жүргізіледі: 

                       
r

R
rEU кк ln        [кв макс.],                                               (10.15) 

мұнда R, r – ішкі және тыс цилиндрлердің сәйкес радиустері.  
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