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Кіріспе 

 

Әзірлеу заманауи жетістіктерге арналған талдамалық шолулар 

сериясының бөлігі болып табылады. Энергетикалық жүйелердің негізгі электр 

жабдықтарын пайдалану, олардың жай-күйін бақылау және қызмет ету 

мерзімін ұзарту мәселелелері қарастырылған. 

Қуат трансформаторларына электр жүйесінің әсері, мерзімді және 

үздіксіз өлшеулердің нәтижелерін, трансформаторлардың толық 

сараптамаларын пайдалана отырып, жұмыс істейтін және ажыратылған күйдегі 

ақауларын анықтау белгілері, құралдары мен әдістері қарастырылады. 

Авторлар трансформаторларға жоспарлы жөндеуден профилактикалық 

қызмет көрсетуге дейінгі жағдай мен жұмыс режиміне байланысты алдын-алу 

техникалық қызмет көрсету стратегиясының эволюциясын көрсетеді. 

Жұмыста трансформаторлардың, әсіресе олардың қызмет ету мерзімі 

ұзақ уақытқа созылатын трансформаторлардың, сондай-ақ 

автоматтандырылған басқару жүйелерінің, трансформаторлардың жай-күйін 

бағалай отырып, шешімдердің жүйелерін сарапшылардың білім қорын 

пайдалана отырып зерттеу үшін қолданылатын бағдарламалар сипатталған. 

Қуат трансформаторларын диагностикалау саласындағы шетелдік 

жетістіктерге шолу жасалған.  

Энергетика саласындағы кең ауқымды мамандарға, сондай-ақ 

энергетикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. 

Стандартты қызмет ету мерзімін өтеген жабдықтардың үлесінің тез өсуі 

оның жұмыс істеу қабілетін ұзарту, тиімділікті арттыру және тұтастай алғанда 

электр жүйесінің сенімділігін сақтау қажеттілігін анықтайды. Әлемнің 

көптеген индустриалды елдерінде 2015 жылға қарай мұндай жабдықтардың 

үлесі жартысынан асты. Пайдаланудағы жабдықтың сенімділігі мен тиімділігін 

арттыру қажеттілігі тек жаңа жабдықтың іске қосылуының баяулауына 

байланысты емес, сонымен қатар электрмен жабдықтау желілерінің 

қуаттылығының өсуіне және энергетикалық компаниялар арасындағы 

бәсекелестіктің күшеюіне байланысты.  Қуат трансформаторларының жұмыс 

режимдеріне электр энергиясының алмасуының күрт өсуі және электр 

энергиясының нарыққа өтуіне байланысты электр жүйелеріндегі қуат 

ағындарының өсуі айтарлықтай әсер етеді. 

Біздің елімізде және шетелде жүргізілген жаңа әзірлемелердің 

нәтижелерімен танысу мамандарға жұмыс істеп тұрған жабдықтың жай-күйін 

бағалау мәселелерін шешуге көмектеседі, оның негізінде әрі қарай пайдалану, 

қайта құру немесе ауыстыру туралы шешімдер қабылданады. 

Оқу құралы нақты соңғы әзірлемелермен және оларды қолдану 

практикасымен тереңірек танысуға мүмкіндік беретін толық библиографиялық 

тізіммен қамтамасыз етілген. 

Шолу энергетикалық жүйелердің негізгі электр жабдықтарының 

техникалық деңгейі мен жұмыс режимдерін зерттеу және талдау үшін дәстүрлі 

түрде «ВНИИЭ» АҚ-да өткізілетін материалдарды қорытындылаймыз. 
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1 Трансформаторлардың сенімділігі мен жай-күйін бақылау 

 

1.1 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

 

Материалды кейіннен ұсынуда қолданылатын терминологияның 

бірізділігі үшін жабдықты бақылау және диагностиканың кейбір 

тұжырымдамаларын атап өтейік. 

Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету - жабдықтың қалыпты 

жұмысын қамтамасыз ету шаралары. 

Профилактика -  жабдықты жұмыс күйінде ұстайтын алдын-алу 

шараларының жиынтығы. 

Шартты бақылау - жабдықтың жұмыс жағдайына сәйкестігін тексеру 

және ақауларды анықтау. 

Режимді басқару - жабдықтың жұмыс режимі параметрлерінің 

белгіленген шектерге сәйкестігін бақылау. 

Диагностика – жай-күйді және режимді бақылау нәтижелері бойынша 

ақаулардың түрі мен қарқындылығын, жабдықтың жұмыс қабілеттілігін 

анықтау. 

Номиналды қызмет мерзімі - нормативтік құжаттармен реттелетін 

жабдықтың қызмет ету мерзімі. 

Іс жүзінде кейде келесі терминдер қолданылады «онлайн-диагностика» - 

жабдықты жұмыс істеп тұрған күйінде диагностикалау және «жөндеу 

диагностикасы» - электрлік желіден ажыратылған жабдықты диагностикалау. 

Трансформаторлық жабдық - күштік трансформаторлар, 

автотрансформаторлар және шунттаушы реакторлар.  Бұл термин жабдықтың 

барлық үш түріне арналғандығын атап өту қажет болған кезде қолданылады.  

Жалпы мәселелерді қарастырған кезде «трансформаторлар» термині 

жабдықтың барлық үш түріне қолданылады. 

Қуат трансформаторы - электрмен жабдықтаудың сенімділігін 

анықтайтын қуат жүйесінің маңызды элементтерінің бірі.  Оның тиісті 

жүктемені көтеру қабілеті жеке тетіктердің күйіне және трансформатордың 

бұзылуына әкелетін ақаулардың болмауына байланысты.  Ірі қуат 

трансформаторының істен шығуы электр жүйесінде апатқа алып келуі мүмкін, 

оның салдары ауқымды. 

Қазіргі уақытта әлемдік энергетика саласындағы жағдай кейбір 

ерекшеліктерімен сипатталады, олар электр жүйелерінің, оның ішінде қуат 

трансформаторларының жабдықтарының сенімділігіне назар аударудың 

жоғарылауын түсіндіреді. 

Әлемнің көптеген елдерінде электр энергиясының еркін нарығының 

дамуы (қазіргі кезде әлемдегі энергетикалық компаниялардың көпшілігі 

жекешелендірілген) электр энергиясын өндіруші, таратушы және 

жабдықтаушы компаниялар арасындағы бәсекелестіктің артуына әкелді.  Бұл, 

өз кезегінде, өндіріс рентабельділігі мен жабдықтар паркін пайдалану құнын 

төмендетуге кез келген тәсілмен ұмтылысқа әкелді.  Энергетикалық 
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жүйелердің негізгі жабдықтары үшін бұның тікелей салдары болып жабдық 

паркін жаңартуға күрделі салымдардың азаюы, жұмыс істеп тұрған жабдықты 

мүмкіндігінше ұзақ уақыт пайдалану бағытын  таңдау болды. 

Қазіргі сәттің тағы бір ерекшелігі, негізінен бәсекелестікке байланысты, 

тұтынушыларды электрмен жабдықтау сапасына, жабдықтың жұмысының 

сенімділігіне қойылатын талаптар жоғарылады.  Бұл талаптар орнатылған 

жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту ниетіне қайшы келеді және ымыраға 

келу оңай емес 

Соңғы жылдары ТМД елдерінде трансформаторлардың жұмыс істеу 

ерекшеліктері салыстырмалы түрде төмен жүктемелер, жұмыс кернеуі 

жоғарылаған аймақтардың болуы (әсіресе 500 кВ желілерде), жүйелі 

профилактикалық қызмет көрсетуден бас тарту, адсорбциялық сүзгілердегі 

силикагельді ауыстыруды тоқтату және жоспардан тыс жөндеу жұмыстары 

орындаушыларының біліктілігінің төмендеуі. 

Мұндай жағдайларда жұмыс сенімділігін сақтаудың негізгі әдістерінің 

бірі - жұмыс істеп тұрған жабдықтың жағдайын тиімді бақылауды 

ұйымдастыру. 

Қуат трансформаторының жұмыс кезінде және мерзімді тексерулер 

кезінде жай-күйін бақылау оның жұмысқа қабілеттілігін сақтауға арналған 

профилактикалық шаралардың бөлігі болып табылады.  Жұмыста туындайтын 

ақауларды анықтау, оларды дамудың бастапқы кезеңінде, сондай-ақ төтенше 

жағдай орын алғанға дейін уақтылы анықтау, ақауларды жою туралы дұрыс 

шешімдер қабылдау қол жетімділіктің жоғары болуын, бос тұрып қалудың 

қысқаруын, жөндеу шығындарының төмендеуін және жабдықтың қызмет ету 

мерзімін ұзартуды қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда келтірілген себептер бойынша соңғы жылдары энергетикалық 

жүйелердің негізгі электр жабдықтарын басқару мен диагностикалауға, сондай-

ақ күштік трансформаторлардың жұмысын бағалауға ерекше назар аударылды. 

Ресейлік энергетикалық жүйелерде трансформаторлардың күйі «Ресейдің 

ЕЭС» РАО Ғылым және технологиялар департаментімен бекітілген «Электр 

жабдықтарының қолданылу аясы мен сынау стандарттарының» (6-шы 

басылым, өзгертулер мен толықтырулармен) ұсыныстарына сәйкес 

бақыланады [1].  Алтыншы басылым жабдықты басқару мен 

диагностикалаудың жаңа әдістерін қамтыды, жабдыққа қойылатын талаптар 

оның электр жүйелерінде жұмыс істеуінің заманауи тәжірибесіне сәйкес 

келтірілді. 

Әлемдік энергетикалық қоғамдастық бұл мәселеге үлкен назар аударады.  

Соңғы жылдары трансформаторлардың жай-күйін бақылау мен 

диагностикалауға арналған бірқатар халықаралық кездесулер өткізілді, оның 

ішінде: 1993 жылы Берлиндегі CIGRE симпозиумы, 1997 жылы Сиднейдегі 

СИГРЭ коллоквиумы, 1998 жылы Белчатовта семинар өтті. 

1999 жылы Колобжег қаласында (Польша) өткен «Трансформер'99» 

халықаралық конференциясының, 2000 жылы Запорожьедегі халықаралық 

кездесудің көптеген баяндамалары трансформаторлардың жай-күйін бағалау 
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мәселелеріне арналған. 

12 және 15 зерттеу комитеттеріндегі СИГРЭ сессияларының көптеген 

жұмыстары дәл осы тақырыпқа арналған, СИГРЭ SG-12 өкілі В.В.  Соколов 

Запорожьедегі кездесуде жасаған баяндамасында бұл ұйым өзін еркін электр 

энергетикасы нарығына энергетикалық көшудің қазіргі қиын жағдайында 

жабдықтарды пайдалану мен қызмет көрсетудің техникалық, экономикалық, 

ұйымдастырушылық аспектілері үшін жетекші және жауапты деп санайтынын 

атап өтті. 

 

1.2 Трансформатордың электрлік аппарат ретіндегі ерекшеліктері 

 

Қуат трансформаторларының басты ерекшелігі - қоршаған ауадан 

қорғалған бактағы циркуляциялық маймен салқындатылатын қағаз-май 

оқшаулауын қолдану.  Трансформаторлардың үлкен қуаттары және олардың 

кернеу кластары қауіпті жылу әсерлеріне, электр және магнит өрістерінің 

жоғары кернеулігіне, сондай-ақ желідегі қысқа тұйықталу кезінде үлкен 

механикалық әсерлерге төтеп беруге қабілетті белсенді материалдарды 

пайдаланудың жоғары дәрежесін анықтайды. 

Демек, трансформатордың жұмыс кезінде қағаз оқшаулауының сөзсіз 

тозуы, оқшауламаның тез ескіруі және қызуы орын алады.  Сол себептен қатаң 

бақылау, орамдарды мезгіл-мезгіл престеп басу, майды қоршаған ауадан 

мұқият оқшаулау (ылғалдан қорғау) шараларын ескеру қажет болады.  Мұның 

бәрі - трансформатордың белсенді бөлігі қол жетімсіз болған кезде 

қолданылады. 

Құрылымның негізгі түрлері (өзек пішіні) бойынша трансформаторлар 

штангалы (ораммен жабылған) және брондалған (ораманы жабатын) болып 

бөлінеді.  Бронды трансформаторлар шет елдерде кеңінен қолданылады. 

Оқшаулау және салқындатқыш түрлері бойынша негізгі бөлігін қағаз-май 

оқшаулағышымен және табиғи немесе мәжбүрлі, бағытталған май 

айналымымен салқындататын күштік трансформаторлар алады.  Өрт қауіпті 

аймақтарға орналастыру үшін трансформаторлар полимерлі (құрғақ) 

оқшаулаумен және ауамен салқындатумен, газ оқшаулаумен және жақында 

полиэтилен оқшаулаумен кабельдік орамалармен қолданылады.  Бұл кітапта 

мұндай трансформаторлардың жай-күйін бақылау қамтылмаған.  Сондай-ақ, 

өлшеуіш трансформаторларының жай-күйін бақылау егжей-тегжейлі 

қарастырылмайды, тек кірістерді бақылауға арналған 8 тарауда қамтылған, 

олардың дизайны көп жағынан майлы қағазбен оқшауланған ток 

трансформаторларына ұқсас. 

 

1.3 Қуат трансформаторларының сенімділігі 

 

Қуат трансформаторының сенімділігіне қойылатын талаптар едәуір 

дәрежеде оның белгілі бір электр станциясының немесе электр желісінің, 
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тұтастай энергетикалық жүйенің жұмысына әсер ету дәрежесіне байланысты 

болады. 

Генератор-трансформаторлық қондырғының құрамына кіретін қуатты 

трансформаторларға ерекше жоғары талаптар қойылады.  Қондырғының 

жұмысы блоктық трансформатордың жұмысына байланысты және оның істен 

шығуы блоктың өшуіне әкеліп соқтырады, бұл қуат жүйесінің күйреуіне әкелуі 

мүмкін.  АЭС қондырғылары үшін реактор жұмыс істеп тұрған кезде қуат бере 

алмау төтенше жағдай болып табылады.  Тұтастай алғанда желінің жұмысына 

жауапкершілік жүйеаралық қосылыстардың және тораптық қосалқы 

станциялардың ірі автотрансформаторларына жүктеледі. 

Мұндай трансформаторлардың жай-күйін бақылау толығымен жүзеге 

асырылады, шетелде ең озық бақылау жүйелері электр станцияларындағы 

жоғары қуатты трансформаторларға қызмет етеді.  Мұндай трансформаторлар 

үшін тіпті өте күрделі және қымбат басқару-диагностикалық жүйелерді 

қолданған жөн, мысалы, май сынамаларын іріктейтін, ондағы газдарды 

талдайтын және диагноз қоятын автоматты жүйе, оның құны бүкіл 

трансформатор құнының 10% -на дейін жетеді. 

Қуаттары  төмен трансформаторларды резервтеу, әдетте, оңай, олардың 

істен шығуы нақты тұтынушыларға әсер етеді, бірақ бүкіл желіге әсер етпейді.  

Тиісінше, бақылау жүйелері де анықталатын ақаулардың неғұрлым аз бөлігін 

қамтиды, ал трансформаторларды электрлік желіден ажырату және мерзімді 

тексерулер кезінде негізгі бақылау жүзеге асырылады. 

Ресейдің РАО ЕЭС-тің пайдалану жөніндегі Бас инспекциясының 

мәліметтері бойынша, маймен жабдықталған қондырғылардың жұмысындағы 

технологиялық зақымдар нәтижесінде келтірілген залалдың үлесі 1996 жылы 

4,8%, 1997 жылы - 5,4%, ал 1998 жылы - 6,1% құрады.   1996 жылдан 1999 

жылға дейінгі зақымдар саны  14,3% -ға өскен [3]. 

 «ЗTЗ-Сервис» ғылыми-зерттеу орталығының мәліметтері бойынша, 

қуаттылығы 80 МВ∙А  және одан жоғары трансформаторлардың және 

шунттаушы реакторлардың 1998-1999 жж.  ақауларын талдау ЖЭC мен ГЭС 

блоктық трансформаторлары үшін осы кезеңдегі істен шығулардың меншікті 

саны жылына 0,86%, ал апаттар - жылына 0,22% құрағанын көрсетті (2030 

трансформаторға арналған мәліметтер). 

Магистральдық желілер үшін күштік трансформаторлардың меншікті 

зақымдану көрсеткіштері (1600 дана) сәйкесінше 1,5 және 0,25% құрады, 

аймақтық желілер үшін (1460 дана) - 1,5 және 0,48% [4]. 

ВНИИЭ жүргізген жабдықтардың сенімділігін талдау ұқсас нәтижелер 

көрсетті.  1992-1995 жж.  330-750 кВ кернеу кластарының күштік 

трансформаторларының істен шығуына байланысты нақты зақымдану жылына 

2,2% -ды құрады (барлық жағдайлардың жартысына жуығы апаттық істен шығу 

болды). 

Қуат трансформаторлары негізгі жабдықтың басқа түрлеріне қарағанда аз 

зақымданады.  Сонымен, 1992-1996 жылдарда қуаты 160-800 МВт ТВВ типті 

турбиналы генераторларда  жылына бір генераторға 25-40%, қуаты 60 МВт 
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және жоғары гидрогенераторларда жылына бір генераторға -7,3%, маймен 

толтырылған қондырғыларда жылына бір аппаратқа шамамен 5% меншікті 

істен шығулар орын алды [2]. 

Дәл осындай заңдылық шетелдік трансформаторларға да тән, мысалы, 

Siemens / KWU компаниясының мәліметтері көрсеткендей, генераторлардың 

зақымдануынан болатын тоқтап қалу үлесі блоктық трансформаторлардың 

бұзылуынан 7-8 есе артық. 

Трансформацияның бірнеше кезеңдеріне байланысты барлық кернеу 

деңгейлеріндегі біздің энергетикалық жүйелердегі күштік 

трансформаторлардың жалпы қуаты генераторлардың белгіленген қуатына 

қарағанда 6-6,5 есе жоғары.  Трансформаторлардың зақымдануы тұтастай 

алғанда электр жүйесінің сенімділігіне тікелей әсер ететіндіктен, олардың 

жұмысқа қабілеттілігін сақтауға ерекше назар аударылатыны анық.  Бұны 

зақымдану статистикасы да қажет етеді: электр желілеріндегі 

трансформаторлардың ақауларынан болатын апаттар электр энергиясының 

жеткіліксіздігінің 80-90% -ын, ал электр станцияларында 10-20% -ын 

тудырады. 

 

2 Күштік трансформаторлардың ақаулары 

 

2.1 Трансформаторға тиетін негізгі қауіпті әсерлер 

 

Қуат трансформаторы желінің маңызды элементі болып табылады, оның 

жұмысына күшті сыртқы әсерлер де, жүйенің қалыптан тыс жұмыс режимдері 

де әсер етеді.  Осы әсерлер мен олардың салдарын қарастырып көрейік. 

Найзағай және коммутациялық асқын кернеулер негізгі және орамдық 

оқшаулаулардың электр беріктігінің қорлары жеткіліксіз жерлерін  

зақымдайды. 

ӨЖК және УЖК әуе желілерінің өтелмеген сыйымдылығына байланысты 

жұмыс кернеуінің жоғарылауы, бұл трансформаторлардың шамадан тыс 

қозуына әкеледі. 

Соңғы уақытта  жұмыс кернеуінің ұзақ уақытқа жоғарылауы өте маңызды 

болып отыр. 

Кейінгі жылдары электрэнергиясын өндірудегі төмендеуге байланысты 

Ресейдің БЭЖ-нің 500-750 кВ электр желілерінде реактивті қуатты өтеу және 

кернеуді реттеу үшін құрылымдардың жеткіліксіздігі, әсіресе минималды 

жүктеме режимдерінде кернеудің рұқсат етілген деңгейлерін ұстап тұруда 

қиындықтар туғызады.  500 кВ ӘЖ-де реактивті қуатты өтеу жеткіліксіз 

болғандықтан, кернеудің жоғарылауы 550 кВ-қа жетуі мүмкін.  Кернеудің 

жоғарылауы магниттік сымдардың ұзаққа созылған асқын қозуына әкеледі.  

Қазіргі кездегі  330-750 кВ желілеріндегі тағы бір қолайсыз фактор - бұл 

трансформаторлардың ЖР құрылғысын (РПН) пайдаланбаудың кең таралған 

тәжірибесі (немесе оны тек маусымдық коммутация үшін қолдану).  Мұндай 

жағдайларда компенсацияланбаған желілердегі болатын шамадан тыс қозуға 
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тағы 3-5% қосылады және ол одан да қауіпті болады. 

Магниттік жүйені шамадан тыс қоздыру өзектің де, құрылымдық болат 

бөлшектерінің де қызуын арттырады, бұл олармен жанасқан оқшаулау үшін 

қауіпті. 

Орамаларға механикалық соққылау әсерін тигізетін қысқа тұйықталу 

токтары.  Электр торабының трансформаторға ең зиянды әсері - орамалардың 

динамикалық төзімділігі жеткіліксіз жағдайда олардың деформациясын 

тудыратын қысқа тұйықталу токтарының әсері.   Қазіргі уақытта 

трансформаторлардың осылай зақымдануы айтарлықтай орын алады.  

Есептеулерге сәйкес 220-500 кВ автотрансформаторлардың шамамен 1,7% 

жылына бір рет қысқа тұйықталу тогының қауіпті әсеріне ұшырауы мүмкін, 

олар электродинамикалық төзімділігі төмен автотрансформаторлар үшін 

ерекше қауіпті.  Бұл «тәуекел» тобы «Ресейдің ЕЭС» РАО қосалқы 

станцияларындағы 330-750 кВ автотрансформаторлардың жалпы санының 25% 

-на бағаланады [6, 7].  

Қосылған кезде магниттейтін токтар тудыратын электрлік және 

механикалық өтпелі процестердің әсерінен орамалардың зақымдалуы.  

Трансформатордың торапқа қосылуының өзі өзектің магниттелуі кезінде 

қарқынды ток күшін тудырады.  Сонымен, қуаттылығы 1000 МВ∙А  болатын 

АЭС блогының трансформаторы ЖК жағынан іске қосылған кезде қарқынды 

ток күші әсерінен генераторлар үшін бірнеше секунд бойы қозуды күшейту 

режимі жасалады.  Қосу кезіндегі қарқынды ток, ең алдымен, 

трансформатордың өзегіндегі қалдық индукцияға байланысты, ал ол өз 

кезегінде өзектің құрылымына байланысты.  Қарқынды токтарды жою және 

азайту жолдары қарастырылуда. 

Трансформаторға сейсмикалық әсер ету.  Соңғы уақытта қуатты 

трансформаторлардың сейсмикалық төзімділігіне, оларды сейсмикалық 

төзімділікке тексеру әдістерін табуға көп көңіл бөлінді.  Сейсмикалық 

төзімділігі жоғары трансформатордың мысалы ретінде 

«Запорожтрансформатор» ӨБ-ің бағдарламалық жобасымен жасалған Рогун 

ГЭС-іне арналған трансформаторды айтуға болады.  Ол 12 балдық шкала 

бойынша 9 балға дейін сейсмикалық күшке арналған. 

Трансформаторға геомагниттік токтардың әсері.  Солтүстік Америка 

желілеріндегі бірнеше күрделі трансформаторлық апаттардан кейін, ұзын 

электр желілерінде геомагниттік дауылдар тудыратын тұрақты ток сияқты 

әрекет ететін өте төмен жиіліктегі жүздеген амперді құрайтын токтардың 

әсерлері зерттелді.  Бұл меридиандық бағытта салынған өте ұзын электр беру 

желілеріне қатысты.  Геомагниттік токтар бірінші кезекте өлшеуіш ток 

трансформаторларының жұмысына әсер етеді, бұл релелік қорғаныстың 

жаппай жалған іске қосылуына әкеледі.  Алайда, осындай апаттардың салдарын 

талдағанда, орамадан үлкен тұрақты токтар өткен кезде өзектің шамадан тыс 

қаныққандығына байланысты массивті бөліктердің және күштік 

трансформаторлардың бактарының жергілікті қызып кетуі де байқалды. 

Соңғы уақыттағы басылымдардың едәуір саны, оның ішінде шолулар [8, 
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9], геомагниттік токтардың энергетикалық жүйелерге әсері мәселелеріне 

арналған. 

Трансформатордың ток бойынша шамадан тыс жүктелуі.  

Оқшаулаудың ескіруіне байланысты жүктеме режимі трансформатордың 

қызмет ету мерзіміне үлкен әсер етеді.  Ең қатты қыздырылған нүктелердің 

рұқсат етілген температурасы екі шектеу факторымен анықталады - ұзақ уақыт 

қыздыру әсерінен целлюлоза-қағаздың ескіруі және температураның тез 

өсуімен қағаз оқшаулау бетінде газ көпіршіктерінің пайда болуы.  Мысалы, 

АҚШ-тың электр энергетикалық институтының EPRI ұсыныстары бойынша, 

қысқа уақыт ішінде 180 ° C температураға рұқсат етіледі, ал одан  асып 

кеткенде газ көпіршіктері пайда болуы мүмкін;  140 ° C температурасы ұзақ 

уақытқа рұқсат етіледі, одан жоғары қағаз оқшаулауының тез ескіру қаупі бар.  

Шетелдік сарапшылардың көпшілігі трансформатордың сенімділігінің жалпы 

талаптары бойынша температураны 140 ° C жоғарылатуға болмайды деп 

есептейді. 

Ресейдің қысқы максималды жүктемелері мен салыстырмалы түрдегі 

салқын климаттық жағдайында трансформаторлар үшін жылу асқын 

жүктемелерінің әсері маңызды емес.  Трансформаторларды дұрыс таңдаған 

кезде орамдық оқшаулаудың классикалық жылудан тозуы іс жүзінде  

байқалмайды.  Сонымен қатар, трансформаторлардың жүктемесі соңғы бес 

жылда өнеркәсіптік өндірістің күрт төмендеуіне байланысты орта есеппен 60-

70% -дан 20-40% -ға дейін төмендеді.  Жүктемелері 60-70% болатын қосалқы 

станциялардың біраз бөлігі бар. 

110-500 кВ трансформаторлардың орамдарының шеткі бөліктерінің 

орамдық оқшаулауының толық жылулық тозуының салдарынан 30-35 жыл 

бұрын болған көптеген апаттар номиналдан төмен жүктеме кезінде орын алды 

және орамалардың құрылымындағы өрескел ақаулардан туындады. 

Ыстық маусымда асқын жүктеменің қауіпті термиялық әсерлерінен 

төменгі бөлігі майдың жоғарғы қызған қабаттарында орналасқан ЖК 

герметикалық кірістер зақымдануы мүмкін.  Кірістің қаптамасының ішкі 

беттерінде сары дақтардың пайда болуы тән және мұндай зақымданулар соңғы 

уақытта жиі байқалады. 

 

2.2 Күштік трансформаторлардың ақауларының түрлері 

 

«Ресейдің ЕЭС» РАО трансформаторларының  1997-2000 жж. 712 рет 

орын алған ақаулары мен техникалық бұзылымдарын талдау [3] күштік 

трансформаторлардың келесі жиі зақымдалу себептерін көрсетті: 

 - орамаларда: ТК жағындағы ұзақ уақытқа созылған өшірілмеген қысқа 

тұйықталудың әсерінен орамдардың жануы нәтижесінде оқшаулаудың 

зақымдануы; 

 - оқшаулаудың динамикалық төзімділігі жеткіліксіз болғандықтан қысқа 

тұйықталу кезіндегі пайда болатын деформациялар  оның зақымдалуына 

әкеледі;  
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 - трансформатордың герметикасының ақаулануына байланысты майдың 

ылғалдануы және ластануы, бұл оқшаулаудың диэлектрлік беріктігінің 

төмендеуіне және ақыр соңында оның электрлік тесілуіне әкеледі; 

 - тозу салдарынан  механикалық және диэлектрлік беріктіктің төмендеуі, 

содан кейін оқшаулаудың зақымдалуы;   

- кейбір өндіру кезіндегі ақаулар; 

- магниттік тізбекте: қысқа тұйықталу тізбегі пайда болған кезде 

өзектің қызып кетуі, бұл магниттік сымның өртіне  әкелуі мүмкін; 

 - салқындату жүйесінде: май сорғыларының зақымдалуына байланысты 

ақаулар, бұл орамалардың қызып кетуінен басқа, майдың механикалық 

қоспалармен ластануына әкеледі;  

 - трансформатордың қызып кетуіне әкелетін салқындатқыш 

радиаторлардың түтіктердің бітелуі; 

- ЖР (РПН) құрылғысында: түйіспелердің зақымдануы ұшқынның пайда 

болуына, түйіспелердің күюіне және ақыр соңында ЖР құрылғысының істен 

шығуына әкеледі; 

 - өндірістегі ақаудан туындаған және трансформатор багындағы майдың 

пиролиз өнімдерімен ластануына әкелетін ЖР құрылғысының қоршауының 

зақымдалуы, бұл газдыхроматографиялық талдаумен майдың оқшаулау 

диагностикасын қиындатады; 

 - кинематикалық сұлбасының түйіндерінің тозуына байланысты ЖР 

құрылғысының механикалық ақаулары, оның түйіспелерінің жануына әкеледі;  

 - бакелитті цилиндрдің ылғалдануы кезінде ЖР құрылғысының 

герметизациясының бұзылуы, ЖР құрылғысында доғалық қысқа тұйықталу 

болады; 

 - басқа қондырғыларда: жылжымалы қақпақтың май тығыздағышының 

ақауларына байланысты бактың герметикасының бұзылуы; 

 - орнату ақауларына байланысты түйіспелер қосылыстарының қызып 

кетуі; 

 - сапасыз қондыруға байланысты тығыздағыш ақаулары кезінде, оның 

ішінде кірістерден де майдың ағуы; 

 - герметикалық емес кірістердің ылғалдануы және ластануы олардың 

оқшаулауының электрлік тесілуіне әкеледі; 

 - герметикалық кірістердің ішкі беттеріндегі шөгінділер ылғалданған 

кезде оқшаулаудың зақымдалуына әкеледі; 

 - коллоидты бөлшектер түзіле отырып, герметикалық кірістердегі 

майдың ескіруі және тотығуы оқшаулаудың зақымдалуына әкеледі; 

 -май қысымының жоғарылауымен кірістердегі сильфонның 

герметизациясын жоғалтуы. 

Ақаулардың барлық түрлерін анықтауды техникалық және 

экономикалық себептермен қамтамасыз ету мүмкін болмағандықтан, ең көп 

таралған және трансформатордың жұмыс істеуі үшін ең қауіпті ақауларды 

анықтауға басты назар аударылады. 
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Ресейдің РАО ЕЭС Бас инспекциясының [3] (А бағанасы) және «ЗТЗ-

Сервис» ғылыми-зерттеу орталығының талдаулары бойынша [4] (Б бағанасы), 

ақаулардың болу жиілігі бойынша зақымдану түрлерінің деңгейі шамамен 

бірдей көрінеді: 

 

 2.1 кесте - Зақымдану түрлерінің деңгейі 
Ақаулар түрі Үлес, % 

 A Б 

Май толтырылған кірістердің ақаулары  36.2 32.9 

Ораманың зақымдануы:   

Динамикалық төзімсіздік  5.4  

Ылғалдану  27.3 7.3 

Газдардың бөлінуі  6.7  

Реттеуіш қондырғылардың (РПН/ПБВ) ақаулары  24.2 23.5 

Басқа себептер 12.3 24.2 

 

Соңғы жылдары [10] «ЗТЗ-Сервис» ҒЗО-ның зерттеулері нәтижесінде 

Ресей мен Украинада қолданыстағы, жұмыс істеу мерзімі 20 жылдан асатын 

106 трансформаторда орын алған 643 ақаулар анықталды, олардың түрлері мен 

орны төменде келтірілген: 

 

  2.2 кесте - Ақаулар, олардың түрлері мен орны 
Ақаудың түрі мен орны                                                      Саны Үлесі    ,% 

Салқындату жүйесі  146 22.71 

Жоғары вольтты кірістер  92 14.31 

Газдың майға бөлініп шығуы  58 9.02 

Майдың ескіруі  48 7.47 

ЖР құрылғысының (РПН) ақаулары  46 7.15 

Тығыздағыштардан майдың ағуы  44 6.84 

Орамалардың пресінің босауы.  42 6.53 

Қатты оқшаулаудың ластануы  34 5.29 

Қатты оқшаулаудың ылғалдануы  26 4.04 

Магниттік сымның пресінің босауы  26 4.04 

Майдың ластануы  14 2.18 

Орамалардың деформациясы  10 1.56 

ШAOT шкафындағы ақаулар  8 1.24 

Дірілдің жоғарылауы  8 1.24 

Тармақтық ток өткізгіштің зақымдануы.  7 1.09 

Магниттік шунттардың зақымдануы  6 0.93 

ПБВ ауыстырып қосқышындағы ақаулар 6 0.93 

Майдың тотығуы 4 0.62 

Қосу ұяшығының қызып кетуі  4 0.62 

Герметизацияның істен шығуы  4 0.62 

 

Бұл деректер жұмыс кезінде ең үлкен қиындықтар салқындату 

жүйелерінде, кірістерде және тығыздағыштарда болатындығын көрсетеді 

(анықталған ақаулардың шамамен 40%).  Айтарлықтай орынды (шамамен 10%) 
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орамалардың және магниттік сымдардың престерінің босауы алады, 

орамалардың қатты оқшаулауының ластануы мен ылғалдануы, майдың ескіруі 

мен ластануы әрқайсысы дәл осындай үлеске ие. 

Қарастырылған зақымданулардың тек 10 жағдайында ғана 

трансформаторды немесе оның орамаларын толығымен ауыстыру қажет болды.  

Зерттеу тәжірибесі көрсеткендей, ақаулардың 70%-дан астамын 

трансформаторды электрлік желіден ажыратпай-ақ анықтауға болады. 

Жоғары вольтты кірістің істен шығуы ең үлкен зақымға алып келеді.  Осы 

себепті Ресейдің РАО ЕЭС-тегі ауыр зақымданулар саны апаттар мен істен 

шығулардың жалпы санының жылына 30-45% құрайды. 

Зақымданудың айтарлықтай үлесі орамалардың қысқа тұйықталу 

токтарына динамикалық төзімділігінің жеткіліксіз болуынан туындайды.  

Оның себептерінің бірі - тасымалдау, монтаждау, оқшаулаудың ескіруі, 

қайталанатын термомеханикалық процестер, әсіресе қысқа тұйықталу 

токтарының динамикалық күштерінің әсер етуі кездеріндегі қызмет ету мерзімі 

барысында өзек пен орамалардың престелуінің әлсіреуі.  Тығыздалудың азаюы 

оқшаулаудың ескіруін тездетеді.  Қысқа тұйықталу токтарының әсерлерінен 

бұрын деформацияланған орамалардың төзімділігі төмен болады және қысқа 

тұйықталу токтарының рұқсат етілген шектен аз кездерінде де зақымдануы 

мүмкін.  Орамалардың динамикалық төзімділігінің жеткіліксіз болуының тағы 

бір себебі - трансформаторлардың кейбір түрлерінің құрылымдық 

кемшіліктері. 

Оқшаулаудың, ең алдымен қағаз-май оқшаулаудың ылғалдануы мен 

ескіруі осы маңызды жабдықтың қызмет ету мерзімін көп жағдайда анықтайды.  

Оқшаулаудың ылғалдылығы оның электр беріктігіне және жабдықтың қызмет 

ету мерзіміне ерекше әсер етеді.  Ылғал қоршаған ауадан майға ауысады, содан 

кейін қатты оқшаулауға сіңеді.  Орамалар мен майдың температурасы өзгерген 

кезде май мен қағаз оқшаулау арасындағы ылғал алмасу процесі жүреді. 

Массачусетс (АҚШ) технологиялық институтының қызметкерлері соңғы 

50-60 жылда жүргізілген қағаз-май оқшаулауындағы ылғалдың бөлініп таралуы 

бойынша барлық зерттеулерді талдап, осы процестің заңдылықтарын 

тұжырымдады және трансформатордағы қатты оқшаулаудың ылғалдылығын 

оның температурасы мен майдың ылғалдылығын біле отырып бағалауға 

мүмкіндік беретін номограммаларды ұсынды.  Зерттеудің түпкі мақсаты 

оқшаулаудың ескіру дәрежесін және трансформатордың қалдық жұмыс 

мерзімін бағалау болып табылады [11]. 

Бұрын қатты оқшаулаудың ылғалдануы зақымданулардың бірінші себебі 

ретінде қарастырылатын.  Соңғы екі-үш онжылдықта майды ылғалдан қорғау 

бойынша қабылданған шаралар (азотпен және пленкамен қорғау, майды 

үздіксіз кептіру, майдың газды хроматографиялық талдауын қолданып 

орамалардың күйін тиімді бақылау және т.б.) трансформатордың 

зақымдануының бұл себебін салыстырмалы түрде сирек кездесетін дәрежеге 

айналдырды.  Алайда, майды ылғалданудан қорғауды тиімді пайдаланбаған 
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ескі машиналардың көп болуы бүкіл әлемдегі зерттеушілерді ылғалдан қорғау 

және бақылау әдістерін дамытуды жалғастыруға мәжбүр етеді. 

«S.D. Myers» компаниясы (АҚШ) аздап ылғалданған трансформатордың 

қалыпты ылғалдылығын қатты оқшаулау салмағының 0,5% құрайды деп 

санайды.  1,5% -дан жоғары ылғалдылық трансформатор үшін өте жоғары 

болып саналады, мұндай ылғалдану кезінде электр беріктігі төмендейді, қағаз 

оқшаулауының ескіруі тездейді және майдың тотығу жылдамдығы артады.  

Ылғалдылығы 3,3% болған кезде талшықтар қағаздан бөлініп, майға ене 

бастайды [12, 13]. 

Көп жылдық тәжірибеге сүйене отырып, поляк энергетиктері 

трансформаторлық қағаз оқшаулауының рұқсат етілген ылғалдылығы үшін 

келесі критерийлерді қолданады: 

 - 0,8%-ға  дейін ылғал мөлшері жақсы кептірілген жаңа машинаның 

күйіне сәйкес келеді; 

 - 2% -ға дейін жақсы пайдалану жағдайы; 

 - 3,3%-ға  дейін - целлюлозаның деградациясының басталуы; 

 - 5,5%-ға дейін - 90 ° С температурада оқшаулаудың зақымдану 

мүмкіндігі; 

 - 7% -ға дейін - 50 ° С температурада оқшаулаудың зақымдану 

мүмкіндігі. 

8% немесе одан көп болған кезде трансформаторды пайдалануды жылдам 

тоқтату туралы шешім қабылданады [14]. 

Ылғалдану кезінде қатты оқшаулаудың диэлектрлік беріктігінің тікелей 

төмендеуінен басқа, өтпелі жылу процестері әсерінен газ  көпіршіктері пайда 

болып майға ылғалдың өту қаупі бар.  Бұл сонымен қатар тұтасымен оқшаулау 

құрылымының электр беріктігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Асқын жүктемелік режимде газ көпіршіктерінің пайда болуы кезінде 

ішінара разряд туындау қауіпіне байланысты ылғалдың қатты оқшаулаудан 

майға және керісінше миграциясы терең зерттеледі. 

Атап айтқанда, Monash университеті (Австралия) АҚШ-тың электр 

энергетикалық институты ERS және Westinghouse компаниясы  бастамасымен 

зерттеулерді жалғастырды.  Көпіршіктердің болуы оқшаулаудың диэлектрлік 

беріктігін оның жұмыс кернеуімен тесілуіне дейін төмендетуі мүмкін екендігі 

анықталды.  Соңғы зерттеулер оқшаулаудағы ылғал мен көпіршіктердің пайда 

болуы байланысын, электр өрісінің динамикадағы көпіршіктерге әсерін 

анықтауға бағытталған.  Monash университетінде трансформатордың әртүрлі 

асқын жүктемелері кезінде ылғалдың 0,5-тен 6,0% -ке дейінгі мәндерінде 

оқшаулаудан ылғалдың миграциясын анықтайтын тәжірибелер жүргізілді, 

бастапқы күйге оралу уақыты анықталды. 

Егер қағаздағы бастапқы ылғалдылық шамалы болса, майдан қағазға 

ылғалдың қайтарылуы 0,5 -тен 1 тәулікке дейін созылады, бастапқы 

ылғалдылық 4% болғанда бұл процесс 6 -дан 8 тәулікке дейін созылады. 

Бір қызығы, өрістің жоғары кернеулігінде көпіршіктің пайда болуын олар 

майда көрінбей тұрып анықтауға болады. Өрістің кернеулігі төмен болғанда 
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көпіршіктер ұзақ уақыт ішінара разрядтардың мәні бойынша анықталмайды, 

дегенмен олардың пайда болу процесі басталды. Тәжірибелер кезінде 

көпіршіктердің ғана емес, сонымен қатар салыстырмалы құрғақ оқшаулаумен 

де (175 ° C температурада 1,4%) ылғал тамшыларының пайда болуы 

анықталды. Ылғалдың еркін айналатын тамшылары нақты қауіп төндіреді, 

әсіресе олар критикалық аймақтардағы қағазға сіңгенде, бұл зақымдануға алып 

келуі мүмкін [5]. 

Майдың ластануы, оның ылғалдануы сияқты бүкіл құрылымның электр 

беріктігінің төмендеу  қауіпін тудырады және майда бөгде бөлшектер мен 

қоспалардың болуы ретінде көрінеді. 

СИГРЭ 12.17 жұмыс тобы (ЖТ) [6] әзірлеген майдың ластану деңгейінің 

жіктелуі 2.3 -кестеде көрсетілген. 

 

 2.3 кесте – Майдың ластану деңгейінің классификациясы 

ISO 

бойынша 

ластану 

класы 

100 мл -дегі 

өлшемі  5/15 мкм 

бөлшектер саны 

Ластану 

деңгейі 

Күштік 

трансформаторлардағы 

майдың ластану деңгейінің 

мысалдары 

До 8/5 

 

9/6-10/7 

 

11/8-15/12 

 

16/13-17/14 

 

18/15 және 

жоғары 

250/32 

 

100/130 

 

32∙102/4∙102 

 

130∙103/16∙103 

 

Одан жоғары 

Жоқ 

 

Төмен 

 

Қалыпты 

 

Шекті 

 

Өте 

жоғары 

МЭК талабы бойынша 

ыдыстың тазалығы 

Өте таза, заводтың қабылдауы 

 

Эксплуатация үшін қалыпты 

жағдай 

Трансформаторлардың көп 

бөлігіндегі деңгей  

Ластанудың сирек деңгейі, 

эксплуатацияның 

кемшіліктерін көрсетеді 

 

Майдың ластану дәрежесіне байланысты РГ СИГРЭ 12.17 

трансформатордың жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін тиісті шараларды 

ұсынады.  

Майдың статикалық электрленуі - трансформатор ішіндегі 

оқшаулаудың зақымдану себептерінің бірі. Мұны 90-жылдардың ортасында 

жүргізілген мәжбүрлі айналымдағы майдың статикалық электрленуінің әсерін 

зерттеу көрсетті. Бұл әсер жоғары жылдамдықпен ағатын майдың электр 

картон мен металл бөлшектердің (май сорғылары) бетінен алып кететін 

иондардың көбеюінен туады. Бұл жағдайда бірнеше микроамперге дейінгі ағып 

кету токтары немесе бірнеше микрокулон ішінара разрядтар пайда болуы 

мүмкін. Практикада электр картонының бетінің 25-40 см басып өткен 

статикалық электрлендірудің разрядтары тіркелді. 



16 
 

Сарапшылар дәл осы себептен, бұрын ашылмағандықтан, электр 

картонының бетінде орамалардың  өзара кеңістігінде «сырғақтаушы разряд» 

сияқты зақымдар болды деп санайды [7]. 

Осы мүмкін себеп бойынша елеулі апаттар шетелде отызға жуық ірі 

трансформаторларға зақымдады, көптеген жағдайларда зақымдану броньды 

трансформатордың магнит сымнан мықты қамыт оқшаулауымен оқшауланған 

төменгі жағынан ораманы басып өту сипатына ие болды.  Әдетте, 

трансформаторлар аз жүктелген және олардың барлық май сорғылары жұмыс 

істеп тұрған. 

Әлемнің әртүрлі елдерінде трансформаторлардың осындай зақымдану 

механизмін түсіндіруге және олардан қорғанудың тиісті құралдарын жасауға 

бағытталған зерттеулер жүргізілді. 

Бұл проблема 1988 жылы ИК-12 СИГРЭ кең талқылауының тақырыбы 

болды, 1992 жылғы сессияда көптеген баяндамалар арналды. Осы бағыттағы 

зерттеулер жалғасуда [2].  

Модельдерде де, нақты трансформаторларда да өлшеу көрсеткендей, 

қолайсыз жағдайларда статикалық электрлендіру электр өрісінің жергілікті 

кернеулігін 10-20% арттыруға алып келуі мүмкін. 

Қазіргі уақытта майды статикалық электрлендіру құбылыстары майды 

қарқынды салқындату және бағытталған циркуляциясы бар 

трансформаторларды жобалағанда ескеріледі.  Орамадағы жергілікті май 

ағынының ең жоғары жылдамдығы шектелген.  Қоспалар көмегімен майды 

электрлендіруді азайту, статикалық электрлендіру салдарынан зақымдануды 

болдырмайтын үздіксіз бақылау әдістері әзірленуде. 

Осыдан 30-35 жыл бұрын отандық 110-500 кВ трансформаторлардың 

орамдарында орын алған орам оқшаулауының қызып кетуі ораманың 

құрылымындағы өрескел ақаулардан туындады. 

Магниттік жүйені шамадан тыс қоздыру салдарынан болаттан жасалған 

массивтік бөлшектердің жергілікті қызып кетуінен болатын зақым жиі 

кездеседі.  Шамадан тыс қоздыру магнит ағынын трансформаторлық болаттан 

құрылымдық болат бөлшектеріне (қамыт арқалықтары және т.б.) ығыстырып 

құйынды токтарды тудырады.  Құрылымдарды ұзақ уақыт қыздыру олармен 

жанасып тұрған оқшаулау үшін қауіпті. 

Трансформатор орамасының қызып кетуі, әдетте, ең ыстық нүктелердің 

жоғары температурасынан (TНHT) жергілікті қызып кетуімен қауіпті. 

TНHT мәні жоғары температураның әсер ету ұзақтығымен бірге 

трансформатордың шамадан тыс жүктелуіне рұқсат беретін негізгі критерий 

болып табылады.  МЭК 354 (1972ж.) ұсыныстарына сәйкес TНHT 140 ° C-пен 

шектелген.  Бұл температура қатты оқшаулаудың жоғары температурада 

ескіруінің басталуына және белгілі бір жағдайларда оқшаулаудан газдың бөліне 

бастауына  сәйкес келеді. 

Оқшаулаудың үлгілері мен модельдеріне, сондай-ақ нақты 

трансформаторларда жүргізілген көптеген тәжірибелер көрсеткендей, 130 ° C-

тан жоғары температурада ескірудің айтарлықтай өсуі байқалады, бұл жұмыс 
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кезінде 130 мен 140 ° C арасындағы TНHT шекті мәндері бойынша 

ұсыныстарды анықтады.  

Оқшаулаудың қызу кезінде газ көпіршіктерінің пайда болу шарттарын 

зерттеуге  үлкен назар аударылады.  Жоғары температураға ұшыраған кезде 

целлюлоза оқшаулауының ескіруімен салыстырғанда, олардың майдағы 

тізбегінің бойында немесе «май-қатты оқшаулау» шекарасында электрлік 

зақымдануға әкелуі мүмкін көпіршіктің пайда болу құбылысы көптеген 

факторларға байланысты және бұл факторлар жылудан  ескіру әсерімен 

салыстырғанда әлдеқайда анықталмаған. 

1979 жылы АҚШ-та жүргізілген тәжірибелер көрсеткендей, 

оқшаулағыштан газ 140 ° C температурада шыға бастайды.  Мұндай 

тұжырымдар физикалық құбылыстарды талдаумен және көпіршікті 

қалыптастыру процесінің математикалық моделін құрумен егжей-тегжейлі 

зерттеуге әкелді. 

Атап айтқанда, АҚШ-тың электр энергетикалық институты EPRI толық 

көлемді және кішірейтілген модельдер мен нақты трансформаторларда 

көпіршікті зерттеулер жүргізді.  Модельдер бойынша жүргізілген зерттеулер 

көпіршіктердің майға бөлінуі электр беріктігін 20-50% төмендететінін көрсетті.  

Жақсы кептірілген оқшаулаудан (0,2-0,5% ылғалмен) көпіршіктің майға 

бөлінуі  175-200 ° C температураға сәйкес келді.  Алайда, қағаздың айтарлықтай 

ылғалдануымен бұл мән күрт төмендеді.  Осылайша, ылғалдың 3,1% -ға дейін 

жоғарылауы көпіршіктердің пайда болу температурасының 100-126 ° C дейін 

төмендеуіне әкелді. 

Жапонияда оқшаулау үлгілері мен моделдерінде жүргізілген зерттеулер 

2,3-2,4% ылғалдылық кезінде көпіршіктердің пайда болуы 143-156 ° С-та 

байқалғанын көрсетті.  Төмен ылғалдылық кезінде көпіршіктер пайда болған 

температура жоғары болды. 

АҚШ-тың электр инженерлері институтының IEEE 756 ережелеріне және 

осы зерттеулер негізінде қайта қаралған МЭК 354 ұсыныстарына сәйкес, рұқсат 

етілген температуралар асқын жүктеменің ұзақтығына байланысты және қуаты 

100 МВ∙А -ден жоғары трансформаторлар үшін, ° C:  

 

                                                                             IEEE 756 IEC 354 

Есептік жұмыс  мерзімі үшін қалыпты  120 120 

Номиналдан жоғары жоспарланған.   - 130 

Күтпеген ұзақ жүктеме кезінде  140 130 

Күтпеген қысқа мерзімді жүктеме кезінде  180 160 

 

Көпіршіктердің пайда болу жағдайларын, оның ішінде ең ыстық 

нүктедегі температураны динамикада өлшейтін аспаптармен жабдықталған 

нақты трансформаторларда одан әрі зерттеу қажет екендігі анық. 

Соңғы уақытта трансформаторлардың зақымдануы мен ақаулардың 

сипатына шамадан тыс қозуды тудырушы кернеудің жиі көтерілуі, жергілікті 

қызып кетуді бүркемелейтін жүктеме деңгейінің төмендеуі және 
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трансформаторларға профилактикалық қызмет көрсету сапасының төмендеуі 

әсер етті. 

Қызмет ету мерзімінің зақымдануға әсерін келесі цифрлар көрсетеді: 5% 

зақымдану 10 жыл немесе одан аз жұмыс істейтін трансформаторларда болады, 

ал олардың үлесі 18% құрайды (  «1998-1999 жылдар үшін «ЗТЗ-Сервис» ҒЗО-

ның зерттеулері бойынша [4]). 

Трансформаторлардың кернеу класы мен қуатының жоғарылауымен 

олардың меншікті зақымдануы жоғарылайды, минимум 35-110 кВ кернеу 

кластары үшін болады (жылына 1,0-1,5%).  Зақымданудың 6-10 кВ-тық аймақ 

үшін 5% немесе одан жоғары деңгейге дейін жоғарылауы тарату желілерінің 

төмен техникалық жағдайымен түсіндіріледі.  220-750 кВ 

трансформаторлардың зақымдану деңгейі беріктік қорының төмендеуіне 

байланысты сәл жоғары. 

  

2.3 Шетелдік трансформаторлардың зақымдануы 

 

Шетелде трансформаторлардың зақымдануы туралы нақты мәліметтер 

сирек жарияланады. 

VDEW Германия энергетиктері одағының мәліметтері бойынша 1980-

1993 жж.  кернеулері 110 кВ, 220 кВ, 380 кВ күштік трансформаторлар үшін 

сәйкесінше 0, 36%;  1, 54%; 2,07% меншікті зақымданулар болды.  

Нидерландыда 700-ге жуық блокжыл жұмыс істеген 60 блок бойынша 13 

жылдағы статистикалық мәліметтер меншікті зақымданудың мәні жылына 

шамамен 1,4%, ал блоктың дайындық коэффициенті 0,995 шамасында 

болғанын көрсетті.  Есептеулер көрсеткендей, дайындық коэффициентін 

қажетті мәнге (0,998)  дейін ұлғайту трансформаторлардың резервін арттыру 

арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Австралияда 1970-1986 жылдардағы статистика бойынша кернеуі 33-500 

кВ үлкен трансформаторлардың меншікті зақымданудың мәні жылына 

шамамен 1% құрады. 

АҚШ-тың АЭП энергобірлестігіндегі кернеуі 765 кВ трансформаторлар 

сериясының меншікті зақымдануы олардың жұмыс істей бастаған кезінен 

бастап 1985 жылға дейін жылына 2,3%, ал кернеуі 345 кВ трансформаторлар 

үшін - 0,7% құрады.  Осы мәліметтерге сүйене отырып, зақымдануға төзімділігі 

жоғары 765 кВ трансформаторлардың жаңа сериясын әзірлеу қажет деген 

қорытынды жасалды, оны Westinghouse фирмасы жасап шығарды.  Жоғары 

сынақ кернеуіне арналған трансформаторлар зақымдала беретін машиналарды 

ауыстырды.  ANSI / IEEE стандартының ЖК және ТК орамаларының 

оқшаулауын сынау кернеуіне арналған нормалары  сәйкесінше 14% және 30% 

-ға артты. 

Әртүрлі ақаулардың пайда болу жиілігі солтүстік Польшаның 

желілеріндегі 110 кВ трансформаторлардың зақымдану себептерімен көрінеді 

(22 жылдық статистика [4]). 
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2.3 кесте - Зақымданудың нақты орындары және  үлесі                                                     

Зақымданудың нақты орындары                                                      Үлесі,%: 

ЖР құрылғысының (РПН) ақаулары  35,2 

ПБВ ауыстырып қосқышындағы ақаулар  2,5 

Орамалардың зақымдануы  22,6 

Жоғары кернеулі кірістер  18,9 

Сыртқы шиналық қосылыстар  10,1 

Майдың ағуы  3,1 

Өзек және магниттік сым  1,9 

Оқшаулаудың зақымдануы  0,6 

Басқа буындардың зақымдары  5,1 

 

Анықталған ішкі зақымданулардың себептерін талдау көрсеткендей, 

поляк электр желілерінде жұмыс істейтін трансформаторлардың жиі 

кездеседтін ақаулары: жоғары температуралы жергілікті қызып кету (өзектің 

және орамалардың), электр разрядтары (әртүрлі қарқындылықпен толық 

немесе ішінара) және ішкі ақаулардың бірнеше түрлерінің бір мезгілде болуы.  

Сонымен қатар, көбінесе желілік трансформаторларда газдар негізгі бакқа 

бөлгіштердің  тығызсыздықтарынан немесе ЖР құрылғысынан (РПН) ортақ 

кеңейткіш бак арқылы енеді.  Әртүрлі типтегі ақаулардың үлесі: 40-50% - 

жоғары температурамен қызып кетулер, 30-40% - электр разрядтары, 5-10% - 

бірмезгілде ақаулардың бірнеше түрінің болуы. 

Қысқаша тұжырымдар 

Қуат трансформаторына күшті сыртқы әсерлер мен энергетика жүйесінің 

қалыптан тыс режимдері әсер етеді.  Соңғы кездері кернеудің ұлғаюының 

айтарлықтай ұзаққа созылуы Ресей желілерінде қауіпті факторға айналды.  

Жүйедегі қысқа тұйықталу қуатының үнемі өсуі орамалар құрылымының 

динамикалық төзімсіздігі мәселесіне әкелді. 

Сонымен қатар, өнеркәсіптік өндірістің күрт төмендеуіне байланысты 

жүктемелер азайып, асқын қызудан болатын ақаулар сиреді, сәйкесінше 

трансформаторлардың оқшаулауларының ескіруіне байланысты зақымданулар 

азайды. 

Пайдалану барысында дамып жатқан трансформаторлардың 

ақауларының алуан түрлілігі бақылауды ең алдымен жиі және қауіпті 

ақауларды анықтауға бағыттауды талап етеді. 

Отандық трансформаторлардың жұмысында ақаулықтарды тудыратын 

себептердің ең жиі кездесетін топтары - май толтырылған жоғары вольтты 

кірістердің ақаулары, динамикалық төзімділігінің төмендеуі салдарынан 

орамалардың зақымдануы, оқшаулаудың ылғалдануы мен газдануы, кернеуді 

реттеу құрылғыларындағы ақаулар.  Алайда, дымқыл оқшаулаудың 

салдарынан істен шығу деңгейі соңғы онжылдықтарда енгізілген тиімді қорғау 

шараларының арқасында төмендегенін ескеру қажет. 
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Оқшаулаудың қызып кетуінің қауіпті салдары газ көпіршіктерінің пайда 

болуы болып табылады, олардың бойында ішінара разрядтар болуы мүмкін.  

Бұл құбылысты зерттеу жалғасуда.  Салыстырмалы түрде жақында «сырғақтау 

разряды» типіндегі оқшаулаудың зақымдану себептерінің жаңа болжамды 

себебі пайда болды - майдың жоғары қозғалу жылдамдығы кезіндегі  

статикалық электрленуі. 

Ақаулардың дамуына қызмет ету мерзімінің әсері айтарлықтай:  10 

жылдан аз жұмыс істеген трансформаторлар орташа көрсеткіштерден 3-4 есе аз 

істен шығады.  Трансформаторлардың меншікті зақымдануы кернеу мен қуат 

класына байланысты, кернеулері 6-10 кВ (желілердің жай-күйі нашар) және 

220-750 кВ (құрылымының  қорлары аздау) трансформаторлары үшін ол 

біршама жоғары. 

Шетелдік трансформаторларда анықталған ақаулардың сипаты және 

орташа меншікті зақымдану деңгейлері отандық тәжірибеден алынған 

мәндерге жақын. 

 

3 Жұмыс кезіндегі ақауларды анықтау 

 

3.1 Жұмыс кезінде трансформатордың жағдайын бақылаудың негізгі 

түрлері 

 

Күштік трансформаторларды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, 

жұмыс кезінде олардың жүктемелік режимдері, жұмыс кернеулері және осы 

параметрлердің берілген трансформатор үшін рұқсат етілген шамаларға 

сәйкестігі бойынша бақыланады.  Режимнің рұқсат етілген деңгейін үздіксіз 

бақылау релелік қорғаныспен, оның ішінде газ релесінің көмегімен қорғау 

арқылы жүзеге асырылады.  Асқын жүктемелер мен кернеулердің еселігі және 

ұзақтығы жазып алынады, берілген трансформаторға қойылатын талаптарға 

байланысты қажет болған жағдайда оның жай-күйі зерттеледі. 

Күнделікті жағдайды бақылау термобелгіберушілердің көмегімен 

трансформатордың әртүрлі нүктелеріндегі температураны өлшеу, 

кеңейткіштегі майдың деңгейін өлшеу, ақаулардың сыртқы белгілерін анықтай 

отырып, трансформаторды сыртынан қарап тексеруді қамтиды. 

Бұл кітапта жұмыс істеп тұрған трансформаторларға қатысты 

эксплуатациялық күнделікті бақылау мен тексерулер қамтылмаған. 

Ақаулардың бастапқы даму кезеңі трансформатордың жай-күйін үздіксіз 

бақылау арқылы анықталады. 

Әлемдік тәжірибеде ең маңызды трансформаторлардың жай-күйін үнемі 

бақылау үшін мына шаралар жиі қолданылады: майда еріген газдардың 

хроматографиялық анализі (ГХА), ішінара разрядтарды өлшеу және оқшаулау, 

трансформатор орамасының ең қызған нүктесінің температурасын анықтау. 

Трансформаторларды сөндірмей өткізетін мерзімді сынақтарға келесі 

негізгі сынақтар кіреді: ішінара разрядты өлшеу (ЧР);  дірілді бақылау;  жылуды 

бейне бақылау;  ультрадыбыстық тексеру;  жүктеме кезінде қысқа тұйықталу 
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кедергісін өлшеу (2и);  шығындар бұрышының тангенсін өлшеу, қаңқаның 

сыйымдылығын және үш фазалы жүйенің кірістер үшін теңгерімсіздік тогын 

өлшеу;  май сорғылары мен ЖР қондырғыларының (РПН) жетектерінің электр 

қозғалтқыштарының токтары мен жүктемелерін өлшеу;  әртүрлі талдаулар 

жасауға арналған май сынамаларын алу.  

Трансформаторды электр желісінен ажыратуды қажет ететін егжей-

тегжейлі сынақтар  4 тарауда қарастырылады. 

 

3.2  Жай-күйді мерзімді бақылауы 

 

Трансформатордың оқшаулауының жай-күйін майдың сапасын тексеру 

арқылы анықтауға болады.  Ол үшін оның физико-химиялық талдауының 

нәтижелері қолданылады.  Қағаз оқшаулауының ескіру өнімдерін және майдың 

ыдырау өнімдерінің құрамын анықтайтын майды талдау әртүрлі ақаулардың 

болуын, әсіресе оқшаулаудың деградациясын анықтауға мүмкіндік береді. 

Трансформаторлардан алынған май сынамаларын мерзімді талдау 

трансформатордың ескіру процесінің динамикасын бақылауға және оның 

жұмысқа қабілеттілігін сақтау үшін тиісті шараларды уақтылы қабылдауға 

мүмкіндік береді.  

Трансформатор майының сапасының төмендеуі әлсіреген оқшаулаудың 

аралықтарын кернеудің басып өтуі нәтижесінде трансформаторға зақым 

келтіруі мүмкін. Оқшаулағыш құрылымның диэлектрлік беріктігінің төмендеуі 

майдың ылғалдануы, бос күйдегі газдардың және механикалық қоспалардың 

пайда болуы нәтижесінде орын алады. 

Май сынамаларын алу, олардың мерзімділігі және бағалау критерийлері 

трансформаторларға арналған пайдалану нұсқаулығымен және нормативтік 

құжаттармен анықталады.  Трансформатор майына техникалық қызмет көрсету 

оның жоғары сапасын сақтауды да (тазарту, кептіру, газсыздандыру, 

регенерация), сондай-ақ майды талдау нәтижелері бойынша трансформатор 

оқшаулауының жай-күйін диагностикалауды қамтиды. 

Диагностикалау кезінде  ескерілетін май параметрлеріне мыналар 

жатады: тесілу кернеуі, диэлектрлік шығын бұрышының тангенсі, қышқыл 

саны, механикалық қоспалардың болуы, тұтану температурасы және т. б. Біздің 

елімізде қабылданған осы параметрлердің стандарттары көп жылдық 

практикалық тәжірибелермен негізделген, оларды анықтау әдісі өте жақсы 

белгілі. 

Шетелдік тәжірибеден мысал ретінде 1965 жылдан бастап 

трансформаторларға жаппай тексеріс жүргізіп келе жатқан S.D. Myers (АҚШ)  

компанииясы қабылдаған майдың сапасын  бағалау критерийлері келтірілген.  

Компания жыл сайын 200 000-нан астам май сынамаларын талдайды. 

3.1-кестеде компания талдаған параметрлер және оларды бағалау 

критерийлері көрсетілген. 
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3.1 кесте - Майдың сапасын бағалау критерийлері (S.D. Myers) 
Параметрлер ASTM 

стандарты 

Лайықты Күмәнді Лайықсыз 

Қышқыл саны, 

Мг КОН/г 

Беттік тартылыс 

коэффициенті, дин/см 

Электрлік беріктілігі, кВ 

 

Түсі 

 

Меншікті салмағы,г/см3 

 

Мөлдірлігі 

 

Қоспаның құрамы DBPC 

 

Шығын бұрышының 

тангенсі, % 

250C кезде 

1000С кезде 

 

Карл Фишер бойынша 

ылғалдылық Uном : 

<69 кВ 

69-288 кВ 

345 кВ және жоғары 

D974 

 

D971 

 

D877 

 

D1524 

 

D1298 

 

D1524 

 

D2668 

 

D924 

 

 

 

 

D1533 

 

 

 

 

 

<0,05 

 

>32 

 

>30 

 

<3,5 

 

0,84-0,91 

 

Мөлдір 

 

>0,20 

 

 

 

<0,1 

<2,99 

 

 

 

<30 

<20 

<15 

0,06-0,10 

 

28,0-31,9 

 

25-29 

 

  - 

 

<0,84 

 

 

 

0,19-0.11 

 

 

 

0,1-0,3 

3,0-3,99 

 

 

 

30-34,9 

20-24,9 

15-19,9 

>0,10 

 

>27,9 

 

<25 

 

>3,5 

 

>0,91 

 

 

 

<0,10 

 

 

 

>0,3 

>0,4 

 

 

 

>35 

>25 

>20 

Газдардың құрамы 

 

D3612 

 

Бұрынғы көрсеткіштермен салыстыру 

Металл бөлшектер - Бұрынғы көрсеткіштермен салыстыру 

ПХБ құрамы (таңдау) D4059 Бұрынғы көрсеткіштермен салыстыру 

Фурандар құрамы 

(таңдау),% 

D5837 <100 101-249 >250 

 

Трансформаторлардың қызмет ету мерзімін ұзарту (TLES) жүйесінің 

құрамында май сапасын бақылау S.D. Myers компаниясының 

трансформаторларға қызмет көрсету бағдарламасына кіреді.  Компанияның 

компьютерлік базасында трансформаторлардан алынған май үлгілерін талдау 

нәтижелері туралы миллионнан астам жазбалар бар [12, 13]. 

Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану май параметрлерін 

талдау негізінде диагностиканың тиімділігін едәуір арттыра алады.  Осылайша, 

Digital Inspects Inc.  және Delta-X Research (АҚШ) компаниялары CASCADE 

(электр техникалық қызмет көрсету ұйымы) және TOA (трансформаторлық 

майларды талдау) есептеу бағдарламаларын біріктірді.  Осы бағдарламалардың 

жиынтығы майдың сапасын, жабдықты қайта қарау жиілігін анықтауға, 

мәліметтер қорын жинауға және трансформаторлар мен ажыратқыштарда 

дамитын ақауларды анықтай отырып, осы деректерді талдауға мүмкіндік береді 

[25]. 
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Майдағы ылғал (еріген немесе байланған) - бұл қағаз-май оқшаулауының 

оқшаулау қасиеттеріне әсер ететін маңызды факторлардың бірі.  Майдың 

диэлектрлік беріктігінің төмендеуінің бірден-бір себебі - ондағы еріген 

ылғалдың болуы, дегенмен, байланысқан ылғал оңай еріген ылғалға айналады 

және майдың жалпы ылғалдылығын анықтау орынды деп саналады.  Өндірістік 

тәжірибеде майдағы судың барлық түрлерін анықтау үшін ААҚ «ВНИИЭ» 

әзірлеген әдістемелік нұсқаулар қолданылады [26, 27]. 

Ылғалдылық 200*10-6 с.б. дейін болғанда майдың өткізгіштігі мен 

диэлектрлік беріктігіне әсер етпейді.  Ылғалдылық осы мөлшерден асып кеткен 

кезде өткізгіштігі артқан ағаш тәрізді құрылымдардың түзілуі басталады, содан 

кейін электр беріктігін күрт төмендететін судың (тамшылардың) бос 

қосындылары пайда болады. 

Ontario Hydro энергетикалық компаниясының тәжірибесі көрсеткендей, 

майдың ылғалдылығын абсолюттік ылғалдылықтан гөрі, майдың 

салыстырмалы ылғалдылығын қаныққан пайызбен өлшеу нәтижелері негізінде 

трансформатордың жай-күйіне тікелей әсер ететін ылғалдануды бағалау 

ыңғайлы.  Салыстырмалы ылғалдылық майдың тесіп өту беріктігімен, «май-

қағаз» ылғал алмасу процесімен бірмәнді байланысты.  Бұл энергетикалық 

компаниядағы майдың салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуді майға 

батырылған жұқа қабатты сыйымдылық датчигі атқарады [8]. 

Майдың ылғалдылығы қатты оқшаулаудың ылғалдануының жанама 

белгісі бола алады.  Олардың өзара байланысын анықтаған кезде «май- қатты 

оқшаулау» ортасында ылғал алмасу динамикасын ескеру қажет.  Шетелде 

қолданылатын «Water Heat Run Test» тәжірибесі - қатты оқшаулағыштан 

бөлініп шыққан суды майда еріту мақсатында жүктеме кезінде жылыту 

принципі қатты оқшаулау күйін диагностикалау әдісінің негізі болып табылады 

және «ЗТЗ-Сервис» ҒЗО-ғы да осы принципті ұсынады.  Трансформаторды 

қыздырғанға дейін және қыздырғаннан кейін алынған май сынамаларын талдау 

нәтижелері қатты оқшаулағышта ылғалдың бар екендігі туралы пікір айтуға 

мүмкіндік береді [9]. 

Май құрамындағы бөлшектер мен механикалық қоспалар оқшаулау 

аралықтарының диэлектрлік беріктігін күрт төмендетеді [16,31]. 

Трансформатор майындағы бөлшектерді талдау бұл ақауды бақылаудың 

тиімді құралы болып табылады.  Талдау бөлшектердің санын микроскоппен 

санаудан, талшықтарды және металл жоңқаларын анықтаудан тұрады.  Металл 

бөлшектерінің құрамына сандық талдау, мысалы, Doble Engineering 

компаниясының электрлік материалдар зертханасында атомдық-абсорбциялық 

спектроскопияны қолдана отырып жасалады.  Көміртекті бөлшектер 

рентгеноскопия және сканерлеуші электронды микроскоп арқылы анықталады.  

Сүзгілердің көмегімен 0,45 мкм және одан жоғары бөлшектерді таңдауға 

болады [11]. 

Бөлшектердің өлшемі майдың диэлектрлік беріктігіне үлкен әсер етеді, 

оны да талдау кезінде ескеру қажет. 
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Май құрамындағы бөгде бөлшектердің трансформатордың диэлектрлік 

беріктігіне әсерін анықтау үшін CIGRE 12.17 жұмыс тобының зерттеулері 

бөлшектердің саны мен мөлшерін ескере отырып, ластану деңгейінің жіктелу 

кластарын құруға мүмкіндік берді (3 тарауды қараңыз) және әртүрлі дәрежеде 

ластанған майлары бар ӨЖК трансформаторларды пайдалану туралы 

ұсыныстар беруге мүмкіндік берді: 

а) қалыпты - нәтижесіз қалдырылады.  Егер майдың тесілу кернеуі төмен 

болса, онда бөлшектердің түрі тексеріледі; 

б) шеткі – майдың жоғары беріктігі кезінде целлюлозада  кір немесе 

ылғал болуы мүмкін.  Тесу кернеуін өлшеу қайталанады және бөлшектердің 

түрі тексеріледі.  Шекті рұқсат етілген тесілу кернеуі кезінде бөлшектердің түрі 

және ылғалдылық анықталады, май сүзгіден өткізіледі; 

в) жоғары - майдың жоғары беріктігінде бөлшектер қайтадан саналады, 

бөлшектердің түрін анықтай отырып, тесілу кернеуі тексеріледі, бөлшектердің 

бөлініп шығу көзін табу қажет.  Шекті рұқсат етілген тесілу кернеуі кезінде май 

сүзгіленеді немесе ауыстырылады [13]. 

Трансформаторлық және турбиналық майлардағы ластаушы 

бөлшектердің өлшемі мен мөлшерін анықтау әдісі МЭК 962 және 970 

басылымдарымен орнатылған. ГОСТ 17216-71 сәйкес фотометрлік 

талдаушыларды қолдана отырып, 00-ден 12-ге дейінгі өндірістік тазалық 

кластары анықталады, оған сәйкес майдың жай-күйі бағаланады. 

ФС 151.1 талдаушысын Тбилисидің «Аналитприбор» ӨБ (Грузия) 

шығарды, оның көмегімен күштік трансформаторлар майындағы механикалық 

қоспалардың құрамы анықталады.   

Майдың ластануының ерекше жағдайы - ондағы мыс пен темір 

нафтенаттарының аз еритін коллоидты бөлшектерінің пайда болуы.  Мұндай 

бөлшектердің жоғары вольтты кірістердің майында пайда болуы көбінесе 

олардың зақымдалуына себеп болады.  Май құрамындағы коллоидты 

бөлшектерді анықтау үшін кюветадан жарық өткенде бөлшектерден шашырау 

интенсивтілігінің төмендеуі арқылы  лайлануды өлшеу қолданылады. 

Майдың ескіруі және ондағы ауаның болуы, әдетте, оның электрлік 

сипаттамаларының нашарлауына әкеледі.  Ескіру деңгейі және тотығуға 

төзімділік майдағы ауадан өткен оттегі құрамына және тотығуға қарсы 

арналған қоспаның (мысалы, ионол) болуына байланысты. 

S.D. Myers компаниясының мамандары  антиоксидантты қоспасының 

қоры таусылған май үшін жай ғана осындай қоспаны қосу тиімсіз, себебі жаңа 

маймен салыстырғанда қызмет ету мерзімі үш есе қысқарады деп санайды.  

Егер майда тотығу процесі басталып кеткен болса, онда антиоксидантты 

қоспаны қосу майдың қызмет ету мерзімінің төмендеуін жоя алмайды. 

Егер майды түзету тұнба пайда болғанға дейін және қышқыл саны 

артқанға дейін жүргізілсе, түзетілген және толықтырылған майдың қызмет ету 

мерзімі қолданымды болады.  Бұл қоспаның төмендеген концентрациясын 

уақтылы анықтаудың маңыздылығын көрсетеді [12]. 
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Антиоксидантты қоспаның көмегімен майдағы ионолдың 

концентрациясын анықтау үшін біздің энергетикалық жүйелерде инфрақызыл 

спектроскопия қолданылады.  Ионолдың мөлшері спектрде өзіне тән сіңіру 

жолақтарының болуымен анықталады. 

Көп жағдайда май құрамындағы ионолды бағалау үшін жұқа қабатты 

хроматография әдісін қолдану игерілген.  Трансформаторлық майларды 

пайдалануға ұсынылған және «ВНИИЭ» ААҚ-да жетілдірілген әдістеме 

бойынша ионол құрамы кремний диоксидімен бекітілген қалақшалардағы йод 

буымен боялатын ионолдың түсімен анықталады.  Жабдықтар жиынтығына 

енген түстер масштабы 0-ден 0,4% -ға дейінгі тоғыз градацияда ионол құрамын 

анықтауға мүмкіндік береді [7, 8]. 

Пленкалы қорғанысы бар трансформаторлар үшін майдағы ауа мөлшері 

көлемінің 2% -на дейін шектелген [4].  Іс жүзінде бұл көрсеткіш көлем бойынша 

6% -дан асуы мүмкін, ал 8% майдың диэлектрлік беріктігінің төмендеуі 

мүмкіндігіне байланысты қауіпті болып саналады. 

Майдағы еріген ауаны талдау үшін «ВНИИЭ» ААҚ әдістемелік 

нұсқаулар дайындады. 

Трансформаторлық майларды пайдалану мәселелері Бүкіл ресейлік 

көрме орталығында 30.11-4.12.99 ж. аралығында өткен «Энергетикалық 

нысандардағы май және майшаруашылығы» семинарында кеңінен 

талқыланды.  Баяндамаларда майды эксплуатациялау барысында өңдеу, сапаны 

бақылау әдістері, майдың қасиеттерін жақсартатын қоспаларды қолдану, 

майды күтіп-баптауға арналған жаңа технологиялық қондырғылар мәселелері 

қарастырылды.  Трансформатордың жай-күйін диагностикалау үшін 

қолданылатын майдағы қоспаларды талдаудың хроматографиялық әдістеріне 

«Диатранс» АҚ, «Фирма ОРГРЭС» АҚ, «ҒӨБ Электрум», «Цвет» ААҚ және 

НПФ «Электра» ұйымдарының баяндамалары арналды. 

Семинар барысында тақырыптық көрмеде май бақылау және өңдеу 

жабдықтарын әзірлеу және қолдану саласындағы жетекші ұйымдардың 

өнімдері мен поспектілері қойылды, оның ішінде: 

ҒӨБ «Техносервис-Электро» (Мәскеу) - трансформаторлық жабдықты 

кешенді диагностикалық зерттеу;  фурандардың құрамын, механикалық 

қоспаларды, майдың ылғалдылығын, өлшеу сипаттамалары бойынша қатты 

оқшаулауды  және май құрамындағы қоспаларды анықтауға арналған газ-

хроматографиялық талдаулар;  жоғары вольтты кірістердегі  және өлшеуіш 

трансформаторлардағы майды өңдеу кешені; 

ҒӨБ «Электрум»  (Санкт-Петербург) - майды сынау, майдағы фурандар 

мен ионолды анықтау; 

 «Электра» ҒӨФ (Мәскеу) – жабдықтарды, жоғары кернеулі 

қондырғыларға арналған майды бақылау әдістерін жасау, құру және өндіріске 

ендіру; 

 «Цвет» ААҚ (Дзержинск) - энергетикаға арналған хроматографтармен 

қамтамасыз ету; 
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СКТБ ВКТ Мосэнерго - жылжымалы трансформаторлық майды кептіру 

қондырғысы (ПУОМ);  

 «Лавр» ҒӨФ (Украина) - трансформаторлардың майын және қатты 

оқшаулауын өңдеуге арналған техникалық құралдар; 

 «Электротехмонтаж» (Украина) - майды кептіруге, тазартуға және 

газсыздандыруға арналған жабдық, соның ішінде УВМ, ФСМ, «Иней», 

«Суховей» қондырғылары және т.б.; 

«Ангарское ОПКБ автоматики» ААҚ (Ангарск) - майдағы ылғалды 

өлшегіш «ВТМ-2», «Падун» газсыздандыру қондырғысы. 

 

3.3 Май үлгілерін газды хроматографиялық талдау 

 

Ақаулардың көп бөлігін анықтайтын трансформаторлардың 

диагностикасының негізгі түрі қазіргі кезде майда еріген газдарды 

хроматографиялық бақылау болып саналады (ГХА).  Барлық ірі энергетикалық 

компаниялар мен трансформатор өндіруші фирмалар майларын бақылауда 

ГХA талдауын кеңінен қолданады, сонымен бірге трансформатор ақауының 

түрін бағалау және анықтау жүйелерін қолданады. 

Майдан бөлініп шыққан газдарды талдау арқылы ақаулардың түрін 

анықтау әрекеттерін 1928 жылы Бухгольц жасаған.  Негізінде екі сұрақ болды: 

а) қандай газдар қандай ақауларға сәйкес келеді; 

б) ақаулықтың қаупін газдардың көлемімен анықтауға болады ма? 

Әдетте майда ерітілген келесі газдардың концентрациясы талданады: 

сутегі H2, метан CH4, этан C2H6, этилен C2H4, ацетилен C2H2, көміртек тотығы 

СО, көмірқышқыл газы СО2. 

Қазір белгілі болғандай, майда ерітілген газдар туралы мәліметтер 

трансформатордың жай-күйін тұтасымен бағалау үшін әрқашан жеткілікті 

ақпарат бермейді.  Жөндеу мерзімі, бұрынғы зақымдалулар және басқа 

мәліметтер бағалау үшін қажет ақпараттың маңызды бөлігі болып табылады.  

Бағалау критерийлері зақымдалған, сау, дамушы ақауы бар 

трансформаторлардың зерттеу нәтижелерімен және зертханалық модельдермен 

салыстыру арқылы, сонымен қатар статистиканы талдау арқылы жасалады. 

ГХА  көмегімен келесі біртіндеп дамып келе жатқан ақауларды сенімді 

түрде анықтауға болады: орамадағы параллель өткізгіштердің қысқа 

тұйықталуы; «жүзбелі» потенциал мен ұшқынның пайда болуымен 

экрандаушы сақиналардың және басқа бөліктердің потенциалдық 

байланыстарындағы ақаулар; майдың ластануына байланысты дискілер немесе 

өткізгіштер арасындағы ішінара разрядтар; бұрандалы қосылыстардағы, 

жылжымалы және қозғалмалы түйіспелердегі ақаулар; тартушы болттар 

арқылы өзектің екі рет жерлендіруімен токтың тұйық тізбектерінің пайда 

болуы; ЖР құрылғысының (РПН) таңдауыштың түйіспелеріндегі ақаулар; 

өзектің парақ аралық оқшаулауындағы ақаулар; ораманың салмақпен 

сығымдалуы салдарынан  «жүзбелі» потенциалды бөлшектердің пайда болуы.  
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Дегенмен, майды ГХА талдауы көмегімен алдын алуға болмайтын 

жылдам дамып келе жатқан ақаулар бар.  Мұндай ақауларға, атап айтқанда, 

жалпы ауыр зардаптармен лезде дамып келе жатқан секіріп өтулер, қысқа уақыт 

ішінде - секундтардан минутқа дейін дамитын секіріп өтулер жатады (ток 

өткізгіш бөлшектердің түйіспелерінің ақаулары, қысқа тұйықталудың 

динамикалық әсерінен кейін орамдық оқшаулаудың қысқа тұйықталуы, кіріс 

өзегінің  зақымдануы). 

ГХА талдауы көмегімен тікелей зақымдануға әкелмейтін ақаулар да 

анықталады, бірақ олар ақауларға жатқызылады, мысалы, ацетиленнің ЖР 

құрылғысының (РПН) багынан трасформатордың негізгі багына өтіп кетуі.  Бұл 

процесті негізгі бактан және кеңейткіштен бір уақытта алынған газдардың 

сынамаларын талдау арқылы анықтауға болады.  Талдаулар нәтижесінде 

бактың түбінде немесе басқа жерлерде су болғандықтан тот пайда болған кезде, 

сондай-ақ мырышталған беттерде судың қатысуымен мырыштың 

гидратациясы кезінде бөлінетін сутегі анықталады.  

Нью-Орлеан қаласында 1999 жылы өткен конференцияда талқыланған 

АҚШ-тың энергетикалық компанияларының қосалқы станцияларының 

диагностикасы көрсеткендей, май құрамындағы газдарды жиірек немесе  

үздіксіз бақылау трансформаторлардың жұмысының бірінші жылында 

маңызды болып табылады.  Бақылаулар кезінде анықталатын көптеген газдар 

ақаулар болған жағдайда бірінші жылы пайда болады.  Мысалы, этан әдетте 

өткізгіштердің көлденең қималарының азаюынан, транспонированияланбаған 

ұзын өткізгіштердің болуынан және қосылыстардың түйіспелерінің көлденең 

қимасының жеткіліксіздігінен түзіледі.  Этилен - жоғары ретті газ, ол 

босаңсыған қысқыштар мен қосылымдарда немесе өзек тізбегіндегі 

қосарланған жерге тұйықталу бар кезде өтетін токтармен түзіледі. Өткізгіш 

сымдардағы өткір бұрыштар мен қабыршақтардағы, сымның өткір 

иілімдеріндегі тәж әсерінен сутегі туындайды.  Ацетилен де жоғары ретті газға 

жатады, «жүзбелі» жер бар кезде немесе оқшаулау бұзылған жағдайда пайда 

болады. Бұл оңай анықталатын газдар трансформаторлардың жұмысының 

бірінші жылында пайда болады.  Метанның пайда болуы екіталай, себебі бұл 

қатты қызып кету кезінде туындайтын газ.  Метанның майдың құрамында 

болуы асқын жүктемелердің, май деңгейінің төмендеуінің, радиаторлар мен 

салқындату жүйесінің желдеткіштеріндегі ақаулардың себептерінен болады.  

Бұл жағдай көбінесе экплуатациялаушы персоналдың қателіктерінен 

туындайды. 

Трансформаторлардың келесі жұмыс жылдарында бастапқы ақаулар 

азаяды, бақылауды қажет ететін сыртқы әсерлер маңызды бола бастайды. 

Конференцияда: «Егер трансформаторлар сыртқы асқын кернеулерден, 

асқын жүктемелерден, жоғары гармоникалардан және нашар техникалық 

қызмет көрсетуден қорғалмаса, үздіксіз бақылау және газды талдау жүйелеріне 

жұмсалған мыңдаған доллар ешнәрсе шешпейді» деп атап өтілді. 

Конференцияда айтылғандай, газдарды талдау арқылы ақауларды 

іздеудің алдында  келесі сұрақтарға жауап беру керек: 
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 - трансформатор неше рет және қанша уақытқа асқын жүктелген; 

 - майдың жоғарғы қабаттарының және ауаның температурасы қандай 

болды; 

 - радиатордың жоғарғы жағына қатысты май деңгейі төмендеді ме; 

 - трансформатордың радиаторлары мен желдеткіштері жұмыс істей ме; 

 - трансформатор күн сәулелеріне қатысты қалай орналасқан; 

 - трансформатор үш жағынан желдетілмейтін  жабық па. 

Осы сияқты әрбір фактор метанның қарқынды бөлінуін тудыруы мүмкін.  

Дискретті қызған нүктелер этан немесе этилен концентрациясының 

жоғарылауын тудырады, бірақ егер негізгі газ метан болса, мұның себебі - 

салқындату жүйесіндегі ақау немесе персоналдың кінәсінен 

трансформатордың асқын жүктелуі.  Көптеген мәселелерді радиаторлардың, 

желдеткіштердің санын арттыру немесе трансформатордың жүктемесін өзгерту 

арқылы шешуге болады [1]. 

 

3.4 Майдың ГХА нәтижелерін түсіндіру әдістері  

 

СИГРЭ 15.01 жұмыс тобы 1990 жылдан бастап трансформаторларды 

зерттеу барысында МЭК 599 халықаралық стандартына қосымша әртүрлі 

ұлттық немесе ведомстволық ережелермен пайдалануға рұқсат етілген 

әдістерді салыстырды [2].  Талдау трансформаторлардың жай-күйін 

бағалаудың нормалары мен критерийлерінде үлкен айырмашылықты көрсетті.  

Тиісінше, ГХА нәтижелерін түсіндірудің әртүрлі әдістері әртүрлі 

қорытындыларға әкеледі.  Бірде бір әдіс әмбебап қолдануға жарамсыз екендігі 

анықталды. 

Мұнда ГХА нәтижелерін түсіндірудің ең кең тараған әдістері келтірілген. 

МЭК 599 әдісі. 1978 жылы енгізілген, газ концентрацияларының 

қатынастарын есептеу қолданылады.  Газдардың келесі арақатынасы 

қолданылады: CH4/H2, C2H4/C2H6 және C2H2/C2H4.  Нәтижелерді түсіндіру тек 

газдардың концентрациясы белгілі бір деңгейден асып, жабдықтың талдауға 

сезімталдығы жеткілікті болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.  Көмекші 

критерий ретінде CO2/CO газдарының қатынасы қолданылады, бұл 

оқшаулаушы қағаздың ескіруін көрсетеді. 

Әдістеме түзілген газ мөлшері туралы ақпаратты пайдалануды, уақыт 

бойынша ақаулардың дамуын қамтиды.  Ақаулардың азырақ түрлерін қолдана 

отырып, қазіргі уақытта МЭК 60599 әдістемесінің жаңа нұсқасы ендірілді (ескі 

редакциядағы тоғыз ақаудың орнына бесеу).   Диагнозды нақтылау үшін екі 

қосымша газ коэффициенті енгізілді: С2Н2/Н2 - газдың ЖР құрылғысынан 

(РПН) негізгі бакқа ену әсерін бағалайды және О2/N2 - майдың қызып кетуін 

көрсетеді.  Жаңа басылымның қосымшасында Дюваль үшбұрышы әдісінің 

және Дорненбург диаграммаларының (екі және үш өлшемді) дәлдігі жоғары 

нұсқасы бар.  МЭК 60599 әдістемесі типтік газ концентрацияларын нақты 

пайдаланушының дерекқорынан анықтауға кеңес береді.  Олар дұрыс жұмыс 

істейтін трансформаторлардағы талдаулардың 90% сәйкес келетін интегралдық 
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үлестіру қисығындағы концентрация ретінде есептеледі.  МЭК 60599 – да 

келтірілген типтік концентрациялары әртүрлі ұйымдар қабылдаған осы 

шамалардың шекті (минималды және максималды) шектерін көрсетеді. 

IEEE әдістемесі (ANSI / IEEE Std С57.104-1991 стандартына сәйкес).  

Оның көмегімен ақаулардың үш түрі ажыратылады: термиялық, төмен 

қарқынды электрлік және жоғары қарқынды электрлік.  МЭК 60599 сияқты үш 

газдың қатынасы қолданылады (C2H5 / C2H4, CH4 / H2, C2H4 / C2H6).  Жай-күйді 

бағалау үшін жекелеген газдардың және жалпы жанғыш газдардың шекті 

концентрациясы, сонымен қатар, алдыңғы өлшемдермен салыстырусыз және 

трансформатордың жұмыс істеу тарихын есепке алмай қолданылады.  Ақау 

түрі негізгі газдардың арақатынасымен анықталады.  Сонымен қатар, 

нәтижелерді Дорненбург әдісімен алынған нәтижелермен салыстыру 

ұсынылады.  Уақыт бойынша газдардың концентрациясының өзгеруін ескеру 

әдістеменің маңызды бөлігі болып табылады. 

CECB әдістемесі (Роджерс қатынасы бойынша) 1978 жылдан бастап 

Англия мен Уэльстің энергетикалық компаниялары қолданып келген майдағы 

қанықпаған және қаныққан көмірсутектердің арақатынасының оның 

температурасына тәуелділігіне негізделген. Сонымен қатар температураның 

көтерілуінен сутегі құрамының артуы ескеріледі.  Газдардың концентрациясы 

шекті мәндерден асып кеткен кезде трансформатордағы ақаулардың болуы 

күдікті болады. 

Ақаудың түрін анықтау үшін төрт газ қатынасы қолданылады: CH4/H2, 

C2H6/CH4, C2H4/C2H6 және C2H2/C2H4.  Газдар оқшаулаудың ыдырау 

температурасының жоғарылауы бойынша орналасқан.  Газдар арақатынасының 

мәніне байланысты оларға код нөмірлері беріледі және диагноз қойылған. 

Schliesinger әдістемесі бойынша газдардың қатынасы концентрация 

деңгейімен үйлестіріледі.  Комбинация ГХА нәтижелерін түсіндіру үшін 

қолданылатын код сандарымен көрсетіледі.  Газдардың бес арақатынасы 

қолданылады: C2H2/H2, C2H2/H2, H2/C2H6, C2H4/C2H6, CO2/CO.  Қатынастардың 

мәндеріне байланысты оларға код нөмірлері беріледі.  Әрі қарай C2H2, H2 

концентрация деңгейлері, CxHy қосындысы және CO2 мен CO қосындылары 

үшін код сандары табылады.  Бұл газдар үшін концентрация деңгейлері 

белгіленген (бастап-дейін).  Концентрацияға байланысты кестеге сәйкес код 

нөмірі тағайындалады.  Код сандарының тіркесімдері диагностикалық кестеде 

келтірілген.  Әдістеме ақаулардың бірнеше түрін анықтауға қабілетті. 

Дорненбург әдістемесі бойынша C2H2/C2H4 қатынасының CH4/H2 және 

C2H4/C2H6 қатынастарынан тәуелділіктерін екі еселенген логарифмдік 

масштабта құру (3.1 сурет) қолданылады, графиктегі жеке аймақтар келесі 

аймақтарға сәйкес келеді: термиялық деградация, доғалық және ішінара 

разрядтар.  Әдіс ақауларды нақты ажыратпайды, бірақ бұл газ релесіндегі 

газдарды пайдалануға мүмкіндік береді.  Әдістемені одан әрі дамыту газ 

қатынастарын қолдануды қамтыды. 
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PD- ішінара разрядтар;  

D1-аз энергиялы разрядтар; D2-

жоғарғы энергиялы разрядтар; 

T1 − T < 300С0кезіндегі 

термиялық ақаулар; 

 T2 − T < 300 − 700С0кезіндегі 

термиялық ақаулар; 

 T3 − T < 700С0кезіндегі 

термиялық ақаулар 

 

3.1 сурет [44] - Дорненбург 

бойынша ақаулардың бөліну аймағы 

𝐶𝐻4 = 𝐶𝐻4/(𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻2 + 𝐶2𝐻4) 
𝐶2𝐻4 = 𝐶2𝐻4/(𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻2 + 𝐶2𝐻4) 

𝐶2𝐻2 = 𝐶2𝐻2/(𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻2 + 𝐶2𝐻4) 

Ақаулардың бөліну аймағы; 

𝑃𝐷 − 98 𝐶𝐻4, 𝐷1 − 23% 𝐶2𝐻4, 13% 𝐶2𝐻2; 
𝐷2 − 38% 𝐶2𝐻4, 29% 𝐶2𝐻2; 
𝑇1 − 4%𝐶2𝐻2, 10%𝐶2𝐻4;  

𝑇2 − 4% 𝐶2𝐻2, 10% 𝐶2𝐻4, 50% 𝐶2𝐻4;  
𝑇3 − 15%𝐶2𝐻2, 50% 𝐶2𝐻4;  
 

3.2 сурет - «Дювал 

үшбұрышы» диаграммасы

 

  Номограмма әдісі, бұл газдардың қатынастарын қолдану мен газ 

концентрациясы деңгейін бағалаудың жиынтығы. 

Жеке газдардың концентрациясын көрсететін тік логарифмдік шкалалар 

тізбегінен тұратын номограмма құрылады.  Іргелес шкалалар арасында 

жүргізілген түзу сызықтар жеке газдардың концентрациясын білдіретін 

нүктелерді қосады.  Бұл сызықтардың көлбеуі ақаулардың түрін анықтайтын 

диагностикалық критерий болып табылады.  Шкалаларды түзету осы 

трансформатордың жұмыс істеу тарихына сәйкес жүзеге асырылады. 

Дювал әдістемесі IREQ институтында (Канада) әзірленген және 1989 

жылдан бастап қолданылып келеді. Үшбұрышты диаграмма қолданылады                  

(3.2 cурет), онда үш газдың - метан, этилен  және ацетиленнің  (CH4, C2H4 және 

C2H2) пайыздық үлестері көрсетіледі.  Үшбұрыштың әр бұрышы бір газдың 

100% -ына және қалған газдадар 0-ге сәйкес келеді.  Үшбұрыштың ішкі ауданы 

ақаулардың түрлеріне сәйкес алты аймаққа бөлінеді.  Әдістеме ыңғайлы және 

қолдануға оңай. 

Ресейде қабылданған әдістеме (РД 153-34.0-46.302-00) 2000 жылы 

қолданысқа енгізілді, МЭК 599 әдісі сияқты CH4/H2, C2H4/ C2H6 және C2H2/ 

C2H4 газдарының концентрациясының қатынасын есептеу қолданылады.  

Диагнозды нақтылау үшін CO2/CO газдарының арақатынасы да қолданылады.  

Ақаудың сипатын анықтау майдағы талданатын жеті газдың кем 
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дегенде біреуінің мөлшері көп нысандарға тәжірибелік жолмен орнатылған 

шекті концентрациядан жоғары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Концентрациясы шекараға қатысты максимум болатын «негізгі» газды, 

концентрациясы 0,1-1,0 шекарада болатын «сипаттамалық» газдарды және 

концентрациясы 0,1-ден аз болатын «сипатты емес» газдар анықталады.  

Ақаулардың тоғыз түрі «негізгі» газдың атауымен анықталады, 

ақаулардың сипаты сонымен қатар «негізгі» және «сипаттамалық» газдардың 

типтік тіркесімдерімен және екі нұсқа бойынша (C2H2/ C2H4 – CH4/ H2 - СО2/СО 

немесе C2H2/ C2H4 – CH4/ H2 - C2H4/ C2H6) газдар қатынасының комбинациясы 

анықталады. 

Трансформаторды ажырату үшін газ концентрациясы шекті мәндерден 

асқанда майдағы газдардың көбейу жылдамдығының критерийі шешуші болып 

табылады. 

Трансформаторлардағы майдың ГХА нәтижелерін түсіндіру әдістерін 

әртүрлі компаниялардың қолдануы әртүрлі. 

Мысалы, ABB компаниясы Дорненбург әдістемесін қабылдады, ол МЭК 

бойынша үш негізгі газдардың қатынастарын төрт типтегі ақаулар 

жиынтығымен (термиялық, төмен және жоғары энергиялы ішінара разрядтар, 

қуатты разрядтар) қарапайым графикалық түсіндірмелермен қолданады.  

Газдардың коцентрацияларының шектері, жұмыс істеген уақытына қарамастан 

ақаусыз трансформаторларға ұсынылады. 

Испания ASINEL жүйесін алты газ коэффициентіне, сутегі 

концентрациясына және C1 , C2 көмірсутектерінің қосындысына берілген жеті 

сандық кодты қолдана отырып қабылдады.  Үш код МЭК 60599 кодтарына 

сәйкес келеді және олардың мағыналары бірдей, бір газ қатынасы Роджерс 

кодына, ал екіншісі қағаз оқшаулауының деградациясын бағалау үшін 

қабылданған СО2/СО-ға сәйкес келеді.  Ақаулықтың орнын бағалау үшін C2H2 

/H2 қатынасы да қолданылады: егер ол 2-ден көп болса, онда ЖР құрылғысында 

(РПН) ақау бар, егер төмен болса, онда ақау трансформатордың негізгі багында 

болады. 

Канадада диагноз H2, C2H2, C2H4, C2H6 газдарының салыстырмалы 

концентрациясына және ақаулардың негізгі алты түріне негізделген Дюваль 

үшбұрышының көмегімен жасалады.  Қалыпты, қолайлы және қауіпті 

жағдайдағы газ концентрациясының критерийлері әртүрлі газдар мен әртүрлі 

кернеулер мен трансформаторлардың қызмет ету мерзімі үшін айтарлықтай 

ерекшеленеді.  Дәл диагнозды алу үшін майдың ГХА мәліметтері 

трансформаторлардың жай-күйін бағалаудың сараптамалық жүйесіне 

енгізіледі. 

Hydro Quebec энергетикалық компаниясы жүргізген 25000 талдаулардың 

деректері негізінде трансформаторлардағы майдың ГХА тиімділігіне егжей-

тегжейлі талдауды Канаданың IREQ институты жүргізді [7]. 

LABELEC зертханасының жүйесі (Португалия) сонымен қатар МЭК 599 

сәйкес газдар қатынастарына және CO2/CO , C2H2/H2 қатынастарына 

негізделген, бірақ ең алдымен газ концентрациясының абсолюттік мәндері 
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бағаланады және егер газдардың ең болмағанда біреуі шекара шегінен шықса, 

газдардың бес қатынасы есептеледі.  Сонымен қатар, Шлизингер әдісі бір 

уақытта бірнеше ақаулардың болуын растау үшін қолданылады. 

Энергетикалық RWE Energie компаниясы (Германия) бес газдардың 

қатынасы мен төрт шекаралық концентрацияны қолданатын жүйені 

қабылдады.  Қатынастар мәніне байланысты ақаудың мәні анықталып, 

газдардың концентрациясымен салыстырылады.  Егер негізгі газдардың 

арақатынасы да, концентрациясы да айтарлықтай болса, бұл оқшаулаудың 

едәуір деградациясының белгісі болып саналады.  Жүйе ақаулардың бес түрін 

ажыратады.  Ұқсас жүйе (KEMA Transformer) Нидерландыда да қабылданған. 

Бельгия «Laborelec кодтары» кестесін қолданатын жүйені қабылдаған.  

Кодтар H2, C2H2, CO газдарының концентрациясын және C1, C2 

көмірсутектерінің қосындысын білдіреді.  Сонымен қатар, CH4/H2 қатынасы 

ескеріледі.  Жүйе ақаулықтың маңыздылығы әртүрлі тоғыз анықтамасына ие.  

Газдардың концентрациясы мен арақатынасына байланысты кодтармен 

көрсетілген диагноздың 27 түрі келтірілген.  Қалыпты күйге сутектің 200*10-6 

c.б. дейінгі концентрациясы сәйкес келеді, С1 және С2 көмірсутектерінің 

қосындысы 300 * 10-6 с.б. дейін  және CO – 800*10-6 с.б. дейін. 

Францияда газ концентрациясын трансформаторлардың әртүрлі 

типтеріне (олардың өндірушілері, орнатылған орны, жұмыс мерзімі, кернеуі 

мен ЖР құрылғылары (РПН) бойынша) арналған нормалармен салыстыруға 

негізделген LCIE зертханалық жүйесі қабылданған.  Концентрация нормадан 

асып кеткен кезде, ақаулардың түрін анықтау үшін газдардың қатынасы 

анықталады.  Газ концентрациясының өсу қарқыны да ескеріледі.  LCIE майдың 

ГХА нәтижелерін түсіндіру үшін C3 көмірсутектерін де қолданады. 

Энергетикалық компания National Grid (Ұлыбритания) дәстүрлі түрде 

Роджерс қарым-қатынас әдісін қолданады.  МЭК 60599 жүйесінен алып 

тастаған C2H6/CH4 газдарының арақатынасы жұмыс температурасымен 

салыстырғанда температураның жоғарылауын тиімді түрде анықтайды деп 

саналады.  Әдіс сонымен қатар уақыт бойынша газ шығарындысының 

жоғарылауын және газ концентрациясын рұқсат етілген деңгеймен 

салыстыруды ескереді.  Әдіс жетілдірілуде. 

Siemens Trafo Union (Германия) компаниясы  критерий ретінде газ 

концентрациясы мен сипаттамалық газдардың арақатынасын пайдаланады.  

Концентрациялар ацетилен, сутегі, С1 және С2 көмірсутектерінің қосындысы, 

пропилен, пропан және Пронин үшін, сондай-ақ СО және СО2 қосындылары 

үшін анықталады. 

Польшада критерий ретінде газ концентрациясы, өзіне тән газдардың 

арақатынасы да қолданылады және май құрамындағы газ құрамының өсу 

жылдамдығы ескеріледі. 

Практикалық тәжірибе негізінде анықталған майдағы газдардың рұқсат 

етілген концентрациясы блоктық және желілік трансформаторлар үшін әртүрлі, 

10-6 с.  б. : 
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3.2 кесте - Тәжірибе негізінде анықталған майдағы газдардың рұқсат етілген 

концентрациясы 

Трансформаторлар:                                                  блоктық желілік 

Сутегі Н2 260 500 

Метан СН4  250 200 

Этан C2N6  160 170 

Этилен C2H4  250 260 

Ацетилен C2H2  20 70 

Пропан С3Н8  40 30 

Пропилен С3Н6  40 40 

Көміртегі оксиді СО  280 260 

Көмірқышқыл газы СО2  3500 4000 

   

 

СО2-нің жоғары концентрациясына СО/СО2 қатынасы 0,3-тен аспаған 

кезде ғана жол беріледі. 

Energopomiar ұйымы жыл сайын ірі трансформаторлардан алынған май 

сынамаларына 650-ден астам ГХА талдауларын жүргізеді.  Майлардың ГХА 

талдауын елдегі трансформаторлардың негізгі өндірушісі - Elta заводтары 

кеңінен қолданады [5]. 

РД 153-34.0-46.302-00 ұсынымдары мен МЭК 60599 ұсынымдары 

бойынша ресейлік энергетикалық жүйелерде қабылданған шекаралық 

концентрациялармен салыстыру поляк энергетиктерінің CO және CO2 

қоспағанда, барлық газдарға қойылатын талаптары айтарлықтай жұмсақ екенін 

көрсетеді. 

Швейцарияда ABB-Secheron және энергетикалық компаниялар 

майлардың ГХА талдауларын 40 жылдан астам уақыттан бері қолданып келеді, 

дегенмен оның нәтижелері ақаудың қаупін, көлемін және орналасуын тікелей 

өлшеуіш ретінде қарастырылмайды, бірақ трансформаторды қондырғы 

орнында егжей-тегжейлі тексеруге себеп болады.  Газ шығарындысының 

жоғарылауымен трансформаторды сынау үшін зауытқа апарады немесе 

ауыстырады [5]. 

Отандық электр жүйелерінің тәжірибесінде трансформаторлық 

жабдықтың техникалық жағдайын бағалаудың негізгі әдісі ретінде газ 

хроматографиясы қабылданады. 

Жабдықты жиірек бақылауға қою критерийі (шекаралық концентрация 

критерийі), дамып келе жатқан ақаулар түрі (концентрация қатынасының 

критерийі) мен ақаулық қаупі (өсу жылдамдығының критерийі) арасындағы 

айырмашылық қарастырылады.  Дамудың ерте кезеңдеріндегі термиялық 

ақауларды анықтау үшін олар майды талдау арқылы негізгі жеті газдан басқа 

С3 және С4 көмірсутектерінің бар немесе жоқ екендігіне көз жеткізеді.  Талдау 

үшін ООО НПФ «Электра» немесе «Цвет 500-ТМ» шығарған газ 

хроматографиялық кешендерін ұсынамыз. 
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Майдың ГХА талдауларын өткізетін әртүрлі ұйымдардың тәжірибелері 

трансформаторларындағы майдың ГХА нәтижелерін түсіндіру кезінде әртүрлі 

факторларды ескерген жөн екендігін көрсетеді. 

Әртүрлі күндердегі екі талдаудың нәтижелерін салыстыру кезінде газ 

концентрациясының өзгеруін ескеру дамушы ақауларды анықтауға және 

олардың ауырлығын бағалауға мүмкіндік береді.  Әртүрлі трансформаторлар 

үшін абсолютті газ шығарындыларының мәндерін салыстыру майдың бірдей 

көлеміне дейін келтіру қажет ететіндігін атап өткен жөн.  Атап айтқанда, бұл 

әдіс газ шығарындысының жүктемеден тәуелділігін зерттеу үшін қолданылады. 

Оң нәтижелер зақымданар алдында трансформатордағы 

термодинамикалық процестерді талдау арқылы алынады: ақаулар дамыған 

жерде температура күрделі май молекуласының алғашқы ыдырау өнімдерін 

шығару үшін жеткілікті болатын аймақ бар.  Бұл өнімдер тепе-теңдік 

орнатылған салқындату аймағына кіреді.  Құрамындағы газдардың 

салыстырмалы концентрациясын температураның функциясы ретінде есептеп, 

оның өзгеруін бағалауға болады. 

Көптеген жүйелерде ЖР құрылғысының (РПН) болуы немесе болмауы 

ескеріледі [1], май сынамаларын алу жиілігі реттеледі, газ концентрациясының 

өсу жылдамдығы ескеріледі, трансформатор жұмысының бастапқы кезеңінде 

ГХА талдауына қатынас бөлекше болады.  Газ концентрациясының шекаралық 

мәндерін анықтаған кезде кернеу класы, жүктеме қарқындылығы, газдардың 

ЖР құрылғысының (РПН) багынан негізгі трансформатор багына ену 

мүмкіндігі ескеріледі. 

Талдау нәтижелерін түсіндіру үшін практикалық операциялық деректер 

мен статистикалық мәліметтер негізінде әзірленген басқа критерийлер де 

қолданылады.  Ондай критерийлерге, мысалы, трансформатордың 100 сағаттық 

жұмысынан кейінгі газ концентрациясының артуы (ресейлік және украиналық 

мамандардың зерттеулеріне сәйкес), желілік және блоктық трансформаторлар 

арасындағы айырмашылық жатады. 

Күштік трансформаторлардың майларының ГХА нәтижелерін 

түсіндіруші бірыңғай әдістемесінің болмауы әртүрлі ұйымдар басқаратын 

трансформаторлардың жай-күйін салыстыруды қиындатады.  

Трансформаторлардың жағдайын бағалау критерийлерін үйлестіру, басқа 

ұйымдардың тәжірибесін пайдалану мүмкін емес. 

Майдың ГХА талдауын әртүрлі әдістермен қолдану арқылы 

трансформаторлардың жай-күйін бақылау тиімділігін сараптау нәтижесінде 

СИГРЭ 15.01 жұмыс тобы ГХА нәтижелерін түсіндірудің жаңа әдісін ұсынды. 

РГ СИГРЭ 15.01 жаңа әдістемесі ірі желілік және блоктық 

трансформаторлар үшін негізгі газдардың келесі қалыпты концентрациясын 

береді: 
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3.3 кесте - Блоктық трансформаторлар үшін негізгі газдардың келесі 

қалыпты концентрациясы 

Негізгі газ Концентрация, 10-6 с. б 

асқан кезде 

Мүмкін болар ақау 

С2Н2 20 Қуатты разрядтар 

Нг 100 Ішінара разрядтар 

Қосынды СхНу : - - 

Газдар С1,С2,С3 1000 Термиялық ақаулар 

Газдар С1 С2 500 Термиялық ақаулар 

СО2 және  СО 10000 Целлюлозаның 

деградациясы 

 

Жаңа әдіс газдың келесі негізгі қатынастарын береді: 

№1 - C2H2/C2H6 (ацетилен / этан).  

 № 1 қатынас электр разрядтарының болуын анықтайтын кілт болып 

саналады және оның мәні бірден үлкен болса ақаулықты көрсетеді. 

№2 - H2/CH4 (сутек / метан).  

Ішінара разрядтардың болуы № 2 қатынаспен анықталады. Әдетте оның 

мәні оннан асады.  (МЭК 60599 метан / сутегі қатынасын қолданады.) 

 № 3 - C2H4/C2H6 (этилен / этан). 

№3 қатынас - бұл қанықпаған көмірсутектердің қаныққан 

көмірсутектерге қатынасы және термиялық әсерді анықтайды. Әдетте оның 

мәні бірден үлкен болуы керек.  Қанықпаған көмірсутектер негізінен май қатты 

қызған кезде пайда болады.  

№4 - СО2/СО (көмірқышқыл газы / оксиді). 

№4 қатынасымен целлюлозаның деградация дәрежесі анықталады.  Егер 

оның мәні оннан көп болса, онда целлюлозаның қызып кетуі орын алады.  Егер 

оның мәні үштен аз болса, онда бұл әдетте электр ақауларының әсерінен 

целлюлозаның ыдырауын көрсетеді.  Диагнозды растау үшін МЭК 61198 

әдістемесіне сәйкес фуран анализі ұсынылады. 

№ 5 - C2H2/H2 (ацетилен / сутегі). 

№5 қатынасы газдардың ЖР құрылғысының (РПН) багынан негізгі бакқа 

енуін анықтау үшін қолданылады.  Бұл жағдайда қатынас әдетте екіге тең 

немесе одан да көп, ал C2H2 концентрациясы 30*10-6 с.б.- тен кем болмайды.  

Сутегі трансформатор майында ацетиленге қарағанда аз еритін болғандықтан, 

соңғысы ЖР құрылғысының (РПН) багынан тезірек таралады, ал сутектің аз 

бөлігі ғана негізгі бакқа таралады.  Нәтижесінде негізгі бактың трансформатор 

майындағы ацетиленнің мөлшері сутегіден көп болады. 

Түсіндіру процедурасы: 

 - майдың ГХА талдау нәтижелері бойынша негізгі газдардың 

концентрациясы мен арақатынасы анықталады; 
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 - егер барлық концентрациялар нормадан төмен болса, нәтиже К1 деп 

белгіленеді.  Егер кем дегенде бір концентрация қалыпты мәндердің шегінен 

асып кетсе, онда К2 коды тағайындалады; 

 - егер барлық негізгі қатынастар олар үшін көрсетілген шектерден төмен 

болса (СО және СО2 үшін - шектен шықпауы тиіс), нәтиже К1 кодымен 

көрсетіледі; 

 - егер қандай да бір қатынастар көрсетілген шектен асып кетсе (СО және 

СО2 үшін - шектен асып кетсе), нәтиже К2 кодымен белгіленеді. 

Мүмкін болатын нәтижелер: 

а) К1 және Е1 - ешқандай шаралар қабылданбайды, трансформаторда 

ақаулар жоқ болуы ықтимал ; 

б) К2 және К1 - үлкен ықтималдықпен трансформаторда ақау бар, 

қосымша талдаулар қажет; 

в) К1 және К2 - дамушы ақаулар болуы мүмкін, қосымша талдаулар 

қажет; 

г) K2 және B2 - ақаулардың бірнеше түрі болуы ықтимал, әрі қарай 

тексеру қажет. 

Диагноздың сенімділігі үшін жоғарыда алынған кодтар 

комбинацияларын есептеу үшін сынамалар қайталанады, тек біріншісінен 

басқалар үшін.  Пайда болған ақаулардың сипатын анықтау үшін одан әрі 

талдаулар және басқа зерттеулер жүргізілуде. 

Алынған мәліметтер трансформаторлардың кернеу класына, жүктемесіне 

және қызмет ету мерзіміне байланысты әртүрлі ұйымдардың мәліметтер 

базасында қамтылған H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, N2, O2 газдарының құрамының 

статистикалық үлестерімен салыстырылады. 
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3.3 сурет - а-б-в. СИГРЭ 15.01 жұмыс тобынан алынған мәліметтер 

базаларының біріне сәйкес салынған кернеу класы және жүктеме сипаты 

бойынша газдардың үлестері. 

 

Бұл сызбалар көрсеткендей, әртүрлі кернеу кластары мен жүктеме 

деңгейлерінде сутегі концентрациясында айтарлықтай айырмашылық жоқ.  

Көмірсутектердің қосынды мөлшерін бөлу үшін мұндай тәуелділіктер бар.  СО2 

таралуына кернеу класы әсер етеді; Әдетте базалық жүктеме кезінде жұмыс 

істейтін блоктық трансформаторлар үшін СО2 концентрациясы едәуір жоғары, 

ал желілік трансформаторларға жүктеме әлдеқайда төмен. 

Трансформаторлардың әртүрлі кластары үшін «қалыпты» мәндерді 

анықтау бойынша жұмыс жалғасуда. 

Жаңа әдістеме трансформатордың жай-күйін бағалаудың кезеңдік 

тәсілімен ерекшеленеді: біріншіден, ақаудың болуы және трансформаторды 

одан әрі зерттеу қажеттілігі қарапайым әдістермен анықталады, содан кейін 

ақаулардың сипаты мен қауіптілігі майдың ГХА деректерін толығырақ талдау 

арқылы анықталады.  Жаңа әдістеме МЭК 60599 ұсыныстарына қайшы 

келмейді, тек оларды тәжірибеге ыңғайлы түрде дамытады.  

Delta-X Research фирмасы (Hydra-Centaurus Technologies Inc. (Канада), 

компаниясының бөлімі)  әзірлеген Transformers Gas Analyst ™ әдістемесі 

бойынша талдау нәтижелері, өзгеру үрдістері көрсетіледі, бақылау деректері 

құжатталады.  Деректер базасында сонымен қатар бақылауға арналған 

ережелер мен нұсқаулар бар, жабдықтың жұмыс тәжірибесін және оның жұмыс 

жағдайларын бейнелеуге мүмкіндік береді [6]. 

Газ релесіндегі газды талдауды кейбір шетел компаниялары 

трансформатордың жай-күйін диагностикалаудың ерекше тиімді әдісі деп 

санайды.  Сынамалар газ релесі белгі беруге қосылған кезде алынады, содан 

кейін диагностикалық әдістерді қолданып ақаудың көлемі, орны және сипаты 

анықталады. 

Бұл жағдайларда майда еріп үлгермеген газдардың құрамы бақыланады 

және бақылау жүйесінің пайда болған ақауға жауаптылығы осы көрсеткіш үшін 

майда еріген газдардың құрамына қарағанда жоғары болады.  Ақаудың сипаты 

мен қауіптілігін модификацияланған Дорненбург әдісі бойынша немесе МЭК 

60599 ұсыныстары бойынша бағалауға болады. 
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Реледен алынған газды талдау бойынша практикалық ұсыныстарды 

МЭК-тің бос және еріген газдарды талдауға арналған әдістемесі майлармен 

жабдықталған қондырғылардан газдар мен майлардың сынамаларын алу 

бойынша нұсқаулық береді (МЭК 60567, 1992), жабдықтың жай-күйін бағалау 

бойынша ұсыныстарды майдағы еріген және бос газдардың газ 

хроматографиялық талдаулар  нәтижелерін түсіндіру бойынша нұсқаулық 

береді  (МЭК 60599, 1999). 

Германияда жүргізілген зерттеулер трансформатордың жағдайын 

бағалау кезінде бактағы май мен ақау орнында бөлінген ерімеген газ 

арасындағы газ алмасу динамикасын ескеру қажет екенін көрсетті.  МЭК 599 

бойынша газ концентрациясының шекаралық қатынасын түзету әдістемесі 

жасалды, ол ақауларды анықтаудың 146 жағдайын талдау нәтижелерімен 

расталды.  Ақаулық анықталғаннан кейін бірден реледен сынаманы алу майда 

еріген газдарға қарағанда көбірек ақпарат береді деген қорытындыға келді.  Газ 

релесінің белгі беруі бойынша сынама алу үшін ауа шығару клапанына 

орнатылған, көлемі 50 см3 болатын RGP1 сынама алушы патрон жасалды.  

Сонымен бірге бұл патрон газ сынамасын тасымалдауға арналған ыдыс ретінде 

қызмет етеді. 

Бұл әдістеме әсіресе май құю кезінде майдың жеткіліксіз газсыздануына 

байланысты ауаны май құрамынан қарапайым және сенімді түрде бөліп алу 

үшін қолданылады. 

Осындай мақсаттар үшін АҚШ-та қуатты трансформатордың газ 

ысырмасынан газ үлгісін автоматты түрде алатын құрылғы жасалды.  Arbiter 

Systems (Model 921A) шығарған құралмен жанғыш газдарды өлшей отырып, 

үлгіні автоматты түрде талдау 25 секундтан аз уақытты алады. 

Ресейде қабылданған трансформаторларының жай-күйін бағалайтын 

әдістеме ақау болған кезде бөлініп шығарылатын газдардың ГХА талдауы  газ 

релесінен алынған үлгідегі газдардың концентрациясын өлшеуді қарастырады.  

Майдағы тепе-теңдік жағдайындағы газдардың есептелген концентрациясын 

реледен алынған газдармен салыстыру тез дамып келе жатқан электр 

ақауларын анықтауға және олардың көрінісін майдың ауаны соруынан бөліп 

ажыратуға мүмкіндік береді. 

 

3.5 Қатты оқшаулаудың ескіруін бағалау 

 

Трансформатор орамаларының қатты оқшаулауының деградациясы 

полимерлену коэффициетімен DP (Degree of Polymerization) сенімді түрде 

анықталады.  Дегенмен, оны анықтау ораманың ең қатты ысыған бөліктерінен 

қатты оқшаулаудың сынамасын алуды талап етеді және негізгі бакты ашумен 

байланысты, әдетте оны ашудың қажеті жоқ, ал жұмыс жағдайында мүмкін 

болмайды.  Қатты оқшаулау жай-күйін бағалау үшін DP-ді қолдану туралы 4- 

тарауда қарастырылады. 

Трансформатордың жұмысы кезінде бағалаудың қолайлы тәсілдерін 

іздеу екі жаңа әдіске әкелді: газ хроматографиясын қолдана отырып майдағы 
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СО және СО2 концентрациясын анықтау, яғни целлюлозаның газ тәріздес 

ыдырау өнімдерін анықтау және майдағы фурандарды анықтау - оқшаулау 

ыдырауының жоғары молекулалық өнімдерін анықтау. 

Бірінші әдіс Жапонияда жасалды және қолданылды.  Оның маңызды 

кемшілігі - трансформатордың тыныс алуы кезінде майдан СО және СО2 

бөлінуі.  Бұл жағдайда оқшаулаудың ескіру дәрежесін бағалау үшін 

трансформатордың бүкіл қызмет ету мерзімінде осы газдардың 

концентрациясын мезгіл-мезгіл өлшеп отыру керек немесе жұмыс режиміне 

қарамастан, осы газдардың біркелкі шығуы туралы болжам жасау қажет. 

Екінші әдіс - оқшаулаудың ескіріп целлюлозаның ыдырауы кезінде пайда 

болған май құрамындағы фуран қосылыстарының концентрациясын анықтау.  

Май құрамындағы СО және СО2 құрамымен оқшаулаудың деградациясын 

анықтаған кезде бағалаудың анық еместігі және трансформатордың тарихын 

ескерудің күрделілігі екінші әдісті оқшаулаудың ескіруін және 

трансформатордың қалдық мерзімін бағалаудың негізгі әдісі етті, ол қазіргі 

кезде іс жүзінде қабылданған.  Бұл әдіс неғұрлым перспективалы, өйткені 

фурандар майдан ауаға таралмайды, бірақ бүкіл қызмет ету мерзімінде қатты 

оқшаулауда және майда жиналады. 

Бұл әдістер 1993 жылы Берлинде сегіз ғылыми-зерттеу комитеті мен 

Германияның СИГРЭ Ұлттық Комитеті ұйымдастырған қосалқы станция 

жабдықтарын профилактикалық жөндеу және диагностикалау жөніндегі 

СИГРЭ симпозиумында егжей-тегжейлі қарастырылды. 

Майдағы фурандардың концентрациясы мен оқшаулаудың ескіруі 

арасындағы тікелей тәуелділік осы мәннің полимерлену коэффициентіне DP 

айқын сәйкестігін көрсетеді, бұл ескіру кезінде целлюлозаның ыдырауына 

байланысты: 

 

Полимерлену коэффициенті DP................. 160      350       520      750 

Фуран концентрациясы, мг / д ................... 100        10        1,0      0,1 

 (Францияның ірі трансформатор өндірушісі Jeumont Schneider 

Transformateurs - тің зерттеуі). 

 

РГ СИГРЭ 15.01 жұмысында [42], фурфуральдегид концентрациясы FAL, 

мг/л, DP мәнімен шамамен  log2FAL = - 0,00287DP + 3,4  формуласымен 

өрнектеуге болатындығы көрсетілген. 

Энергетикалық компаниялардың зертханаларында фурандардың 

концентрациясын анықтауға арналған қол жетімді құралдар, сөндіруді және 

ашуды қажет етпейтін, жұмыс істеп тұрған трансформатордың жай-күйін 

бақылау мүмкіндігі мұндай өлшемдерді шетелде кеңінен қолдануға себеп 

болды.  70-ші жылдардың аяғы мен 80-ші жылдардың басында майдың ескіру 

дәрежесін анықтауға байланысты майдағы фурандарды зерттеу жөніндегі 

алғашқы жұмыстар жасалды.  Оқшаулаушы қағаздың ескіруін ол орналасқан 

майдағы фуран концентрациясы арқылы бағалау туралы алғаш рет 1980 

жылдардың ортасында CEGB (Ұлыбритания) хабарлады.  Фурфуральдегид 
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(фурфурал) мүмкін болатын фурандардың ішінен ескіру индикаторы ретінде 

таңдалды.  Ұзақ мерзім жұмыс істеп тұрған трансформаторлардағы 

фурфуралдың құрам мөлшері 1-10 мг/л құрайды, бұл 80-800 кг ескірген қағаз 

массасына эквивалентті.  Кейіннен қағаздың ескіруін бағалау үшін фуран 

қосылыстарының ең көрсеткіші жоғарысын таңдаумен көптеген зерттеушілер 

айналысты.  Егер май сынамасындағы жалпы фуран мөлшері анықталмаса, 

критерий ретінде 2-фурфуральдегидтің құрамы қарастырылады. 

Фурандар концентрациясының салыстырмалы мәні алдыңғы зерттеулер 

мәліметтерімен де салыстыра отырып бағаланады.  Мұны, мысалы, S.D.Myers 

компаниясы (АҚШ) трансформаторларды жұмыс кезінде зерттеуге арналған 

OLTT жүйесінде қолданады.  ATSM D5837 стандарты бойынша майдағы 

фурандардың құрамын анықтау таңдамалы түрде жүргізіледі.  Нәтиже 

фурандардың концентрациясы алдыңғы мәліметтерден аспаған жағдайда 

қолайлы болып саналады, оқшаулау күйі концентрация еселігі 2,5-ке дейін 

болғанда қосымша зерттеуді қажет етеді;  концентрацияның еселігі 2,5 еседен 

артық болуы қолайсыз жағдай деп саналады [13]. 

Жұмыс істеп тұрған трансформаторлардың майындағы фурандардың 

концентрациясын өлшеу нәтижелерін талдауды РГ СИГРЭ 15.01 1993 жылы 

Берлинде өткен симпозиумға дайындаған шолу жасады. 

Осы талдау негізінде целлюлоза қағаздарының жылудан ескіруі 

фурандардың концентрациясын өлшеу кезінде бірмәнді түрде анықталады 

деген сенімді тұжырым жасалды.  Трансформаторлардың қызмет ету 

мерзімімен фуран концентрациясы арасындағы байланыс, жиынтық мәліметтер 

негізінде құрастырылған 3.4-кестеде көрсетілген. 

 

3.4 кесте  - Фурандар концентрациясы бар трансформаторлардың үлесі 

Фуран концентрациясы,10-6 

с.б. 

Жұмыс мерзімі бар трансформаторлардың 

үлесі,% 

5 жыл және одан аз 30 жыл және одан көп 

0,1-ден аз 

0,1–0,5 

0,5-тен көп 

Соның ішінде 5 

73,9 

17,1 

8,8 

0 

39,8 

27,9 

32,4 

8,8 

 

Оқшаулаудың ескіруі фуран концентрациясының немесе олардың 

майдағы құрамының 1 мг/л-ден жоғары жылдам өсуімен көрінеді. 

Әдіс практикада жақсы игерілген бірқатар елдерде (Италия, Қытай, 

Франция) трансформаторларға күтім жасау ережелері майдағы фурандардың 

концентрациясы 1 мг/л-ден асқанда трансформатордың жай-күйін жиі 

бақылауды және оны егжей-тегжейлі тексеруді тағайындайды.  Осылайша, 

оқшаулаудың ықтимал термиялық ескіруі туралы алғашқы белгіні май 

сынамасындағы фурандардың құрамының жоғарылауы береді, ал одан әрі 

пайдалану мүмкіндігі туралы шешім оның жұмысының ұзақтығы мен 
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режимдерін ескере отырып, оның сипаттамаларын көпфакторлы зерттеу 

негізінде қабылданады. 

ENEL (Италия) тәжірибесіне сүйене отырып, ескірудің қалыпты процесі 

фурандардың концентрациясына 2,5 мг/л дейін сәйкес келеді деп болжанған, 

бағалаудың белгісіздігі 2,5-5 мг/л шектеріне сәйкес келеді, қалыптан тыс ескіру 

5-10 мг/л және одан да көп концентрациямен көрінеді.  150 блоктық 

трансформаторлардан алынған май сынамаларын талдау кезінде фуран 

концентрациясының келесі таралуы алынды: 

 

Фурандар 

концентрациясы, мг/л ... 0,03   0,03-0,1   0,1-0,5    0,5-2,0   2,0-5,0  5,0-10,0 

Трансформаторлар,% ...... 15        33            25           17            6           4 

 

Квинсленд (Австралия) энергетикалық компаниясында жинақталған 

фурандардың құрамын бақылау тәжірибесі көрсеткендей, сынамалардың 

шамамен 30%-ы 0,5 мг/л концентрациядан тыс болған.  30 жылдан астам жұмыс 

істеп тұрған трансформаторлардағы фурфуролдың концентрациясы шамамен 

4,5 мг/л болды.  Квинслендтегі трансформаторларды зерттеулердің  

нәтижелерін талдау негізінде фурандардың, CO және CO2 концентрацияларын, 

қатты оқшаулау үлгілерінің полимерлену коэффициентін ескере отырып, 

сондай-ақ трансформатордың тарихына сараптамалық бағалауды қолдана 

отырып, трансформатордың қалдық мерзімін бағалауға болады деп санайды.  

Соңғы уақытта зерттеулер қатты оқшаулаудың молекулалық массасының 

спектрін анықтаумен толықтырылды, бұл оның ескіру дәрежесімен жақсы 

сәйкестендіріледі. 

Imatran Voima (Финляндия) энергетикалық компаниясы май 

сынамаларының ГХА талдауын аса маңызды трансформаторлар үшін және 420 

кВ трансформаторлар үшін фурандардың концентрациясын анықтауды 5 

жылда бір рет, ал 123-245 кВ үшін 10 жылда бір рет пайдаланады.  Жұмыс істеп 

тұрған трансформаторлар майындағы фурандардың концентрациясын 100-ге 

жуық өлшеу жүргізілді.  Компания талдау нәтижелерін түсіндіруді жақсарту 

керек деп санайды. 

Үш деңгейлі трансформаторлық жағдайды бақылау жүйесі қабылданған 

Electricite de France энергетикалық компаниясында фурандардың 

концентрациясын өлшеу алдын-алудың бірінші деңгейі үшін міндетті болып 

табылатын жүйелік өлшемдерге енгізілген. 

Бельгияда май сынамалары фурандардың құрамына жүйелі түрде 

талданады, 400-ге жуық трансформаторлар тексерілді, ең жоғары концентрация 

деңгейі 3 мг/л болды. 

Швейцарияның энергетикалық жүйесінде фурандардың маңызды 

концентрациясы ерекше жағдайларда байқалды, соның өзінде олар 

миллионның бірнеше бөлігіне ғана сәйкес келді.  Газдар мен фурандардың 

құрамын өлшеу трансформаторлар іске қосылған кезде, кернеуі 170 кВ жоғары 
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қуатты трансформаторлар үшін 4-5 жылдан кейін, ал 10 жылдан кейін - төменгі 

кернеулерде жүзеге асырылады. 

Зерттеулерді кең көлемде ҚХР Электр энергетикасы институты жүргізді.  

Қағаздың жасанды ескіруі бойынша және трансформаторлардағы практикалық 

өлшеулер де жүргізілді.  Пайдалану мерзімі әртүрлі трансформаторлардың 

полимерлену коэффициенті май құрамындағы СО және СО2 құрамдарымен 

сәйкес келмейтіндігі анықталды. 

Қытай Халық Республикасының Электр энергетика институты жүргізген 

тәжірибелер фуранның құрамының қағаздың ескіру уақытына аналитикалық 

тәуелділігін log F=1,51-0,0035 Т теңдеу түрінде берді. Корреляция 

коэффициенті өте жоғары болды (|R| = 0.966).  Фурандар 345 трансформатордан 

алынған үлгілерде анықталды. 

7-суретте 77 блоктық трансформаторлардағы, ал 8-суретте 212 желілік 

трансформаторлардағы фурандарды анықтау нәтижелері көрсетілген.  

Фурандар концентрациясының орташа мәні logF =-1,83 + 0,058T теңдеуі 

бойынша трансформатордың қызмет ету мерзімінен тәуелді болады; |R| = 

0,7075. 

Суреттерде графиктің барлық өрісі үш аймаққа бөлінген: А - қарқынды 

ескіру аймағы, Б - қалыпты ескіру аймағы және В - баяу ескіру аймағы. 

Егер блоктық трансформаторлар үшін А аймағында 14%, Б аймағында - 

71,5%, ал В аймағында - 14,5% сынамалар болса, онда желілік 

трансформаторлар үшін бұл сандар сәйкесінше 10%, 57% және 33% құрайды.  

Күткендей, аз жүктелген желілік трансформаторлардың ішінде үлестің едәуір 

бөлігі баяу ескіруге, ал аз бөлігі – қарқынды ескіруге келеді.  

Фурандардың концентрациясы 0,5 мг/л-ден жоғары болған 

трансформаторға назар аудару керек және егер ол графиктің А аймағына кірген 

болса, тексерулердің жоғары жиілігі орнатылады [4]. 

 

                  *10-6 с.б. 

  
                                                                      Қызмет ету мерзімі, жыл 

3.4 сурет - Қызмет ету мерзімі әртүрлі блоктық трансформаторлардағы 

фурандардың құрамы 
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                            *10-6 с.б. 

 
                                                                                   Қызмет ету мерзімі, жыл 

 

3.5 сурет  - Қызмет ету мерзімі әртүрлі желілік трансформаторлардағы 

фурандардың құрамы 

 

 Үндістандағы электриктер ғылыми-зерттеу қауымдастығының 

сарапшылары оқшаулаудың рұқсат етілмейтін ескіруінің критерийі - DP 

мәнінің 150-200 дейін төмендеуі және сәйкесінше майдағы фуран 

концентрациясының 10*10-6 с.б. дейін өсуі деп санайды.  Осындай параметр 

мәндері бар трансформаторды жөндеу кезінде ораманы ауыстыру қажет деп 

саналады.  Трансформатордың жұмысқа қабілеттілігін анықтау үшін майдың 

ГХА нәтижелерін қолдану жеткіліксіз деп саналатындығы назар аудартады [7]. 

Әдістемені жетілдіріу мақсатында фурандардың концентрациясын 

анықтаудың ыңғайлы және сезімтал әдістері ізделуде.  Мысалы, National Grid 

(Ұлыбритания) энергетикалық компаниясы спектрофотометриялық талдауды 

қолдана отырып, жиі бақыланатын фуранның - фурфуральдегидтің 

концентрациясын анықтаудың жеңілдетілген жедел әдісін жасады.  Бұл фуран 

анилин ацетатымен әрекеттеседі және ерітінді алынады, ол 527 нм толқында 

максимум кезінде спектрофотометрмен өлшенеді.  Осы әдістің сезімталдық 

шегі O, 1 мг/л құрайды.  Жеті сағаттық ауысым кезінде бір оператор фуранмен 

50 сынаманы талдайды.  Glasgow университетінде осы энергетикалық 

компания үшін инфрақызыл диапазондағы флуоресценция спектрлерін талдау 

негізінде фурфуральдегид концентрациясын анықтау әдістемесі (514 нм, 

сезімталдық - 1 * 10-6 с.б.дейін) әзірленді. 

Солтүстік Каролина Университеті (АҚШ) және АВВ компаниясының 

бөлімшесі сұйық хроматографиядан гөрі күрделі әдістемені - газды 

хроматография және масс-спектрометрия көмегімен концентрацияны 

анықтауды қолданды.  Бұл техниканың сезімталдығы екі деңгейден жоғары, 

бірақ оған қымбат және сынған жабдықтар мен жоғары білікті қызметкерлер 

қажет.  Фурфуральдегид үшін сезімталдық шегі шамамен 16*10-12 г. құрады. 



44 
 

Фурандардың концентрациясы бойынша оқшаулаудың ескіруін 

бағалаудағы қиындықтар, атап айтқанда, оқшаулаудың әр түрлері үшін 

полимерлену дәрежесін фурандардың концентрациясымен байланыстыратын 

тәуелділіктер әртүрлі болатындығында.  Осылайша, қарапайым электр картон 

фурандарды ыстыққа төзімді трансформаторлық қағаздан екі реттік кем 

шығарды.  Фурандардың шығуы сонымен қатар қағаздың ескіру режиміне 

(температура, ылғалдылық, қағаз жасау технологиясы), трансформатордың 

дизайнына байланысты.  Осындай зерттеулердің негізгі нәтижесі - майдағы 

фурандардың концентрациясын анықтау арқылы трансформатор 

оқшаулауының қалдық қызмет ету мерзімін анықтау мүмкіндігі туралы әрі 

қарайғы зерттеулердің қажеттілігі туралы қорытынды. 

Аргентинада жүргізілген зерттеулер фурандардың концентрациясына 

қоспалардың болуы және оттегімен байланыс әсер ететінін  көрсетті.  Майды 

қыздырғанда фурфуролдың концентрациясы уақыт өткен сайын азаятыны 

байқалды, 100 ° C болғанда, 50% -ға дейін төмендеу 4 күнде болатындығы 

анықталды.  Бұл әсер Австралияда да зерттелді, фурандардың 20 °C және 80 ° 

C-та төмендеуі байқалмады, 110 °C-та айтарлықтай төмендеу байқалды, 

фурфурол үшін концентрацияның жартысына дейін түсу уақыты шамамен 40 

күн болды.  [78.79]. 

Қиындықтар «май-қағаз» ылғал алмасу процесінде және майды 

вакуумдық өңдеу арқылы мерзімді өңдеу кезінде оқшаулау әдісімен фуранның 

адсорбциялануымен байланысты фурандардың концентрациясын талдау 

нәтижелерін түсіндіру кезінде де байқалды [80]. 

Ұлттық электр энергетикалық компаниясы National Grid жүргізген 

трансформаторлардың ескіруін зерттеу (275 және 400 кВ-тық 700 

трансформаторлар) фурандар тек 115 ° С-тан жоғары қызған кезде пайда болды, 

май құрамында оттегі мен мыс қосылыстары болған кезде олардың 

концентрациясы төмендеді.  Жұмыс температурасында ескіруді фурандар 

анықтаған жоқ [81]. 

Ресейлік ұйымдар трансформатор майындағы фурандардың 

концентрациясын жұқа қабатты хроматография әдісімен анықтайды [6].  

Фурандарды анықтау үшін сезімталдық шегі -0,5 мг / кг құрайды.  Жұқа 

қабатты хроматография және өнімділігі жоғары сұйық хроматография 

әдістерінен басқа, газ хроматографиясын ЗАО НПО Электрум (Санкт-

Петербург) майдағы фурандардың концентрациясын анықтау үшін қолданады, 

бұл туралы «Энергетика нысандарындағы май және май шаруашылығы»  1999 

жылы Мәскеудегі Бүкілресейлік көрме орталығында айтылды. 

ВНИИЭ-де қабылданған жұқа қабатты хроматография әдісіне сәйкес 

фуран заттарының концентрациясының айырмашылығы детектор ретінде 

ацетосіркеқышқылдық анилинді қолданған кезде фуран дақтарының бояу 

қарқындылығымен анықталады [83]; ыңғайлы болу үшін фуран заттарының 

концентрациясының қарқындылығының түстік шкаласы құрастырылған, 

фурандардың келесі концентрациясы үшін: 0,5;  1;  2,5;  5;  10;  20;  25;  50; 100;  
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500 * 10-6 с.б.  құрамында 10 түрлі бояу дақтары бар (қызғылттан қызылға дейін) 

[8]. 

 

3.6 Ішінара разрядтарды өлшеу 

 

Жоғары вольтты оқшаулағыш құрылымдардың ақауларын анықтаудың 

тиімді әдісі ішінара разрядтарды (ЧР) өлшеу болып табылады. Ішінара 

разрядтардың (ЧР) болуы оқшаулаудың электр беріктігінің жеткіліксіздігін 

тікелей көрсетеді, разрядтардың дамуы трансформатордың зақымдалуына 

әкеледі.  Ішінара разрядтарды өлшеу жұмыс кернеуімен салыстырғанда 

жоғарылау кернеулерде тиімді болады.  Мұндай өлшемдер жабдықты сөндіріп, 

сыртқы сынақ қондырғысынан кернеу берумен жүзеге асырылады (5 тарау). 

Мерзімді және үздіксіз өлшеулер жұмыс істеп тұрған трансформатордағы 

оқшаулаулардың электрлік беріктігінің төмендеуімен болатын ақаулардың 

дамуының алғашқы кезеңінде анықтауға мүмкіндік береді.  Бұл ішінара 

разрядтарды өлшеу әдістерінің белсенді дамуын, электрлік және акустикалық 

датчиктерді қолданып бақылау жүйелерін құруды қамтамасыз етті.  

Ішінара разрядтарды өлшеу және олардың орындарын табу көптеген 

компаниялармен сәтті жүзеге асырылады; бұл әдіс оқшаулау күйін бақылау 

кешендеріне енгізілген және нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін 

автоматтандырылған қондырғыларда қолданылады.  Трансформаторлардағы 

ішінара разрядтарды өлшеуді ABB Secheron, ABB Calor Emag AG, ABB T & D 

Inc., National Grid Co plc, Siemens AG сияқты ірі компаниялар, АҚШ, 

Австралия, Жапонияның ірі энергетикалық компаниялары, EBP және EPE1 

ұлттық энергетикалық компаниялары игерді. 

Ішінара разрядтарды өлшеуді шетелде ең жоғары кернеулі 1000 кВ қуат 

трансформаторы үшін Mitsubishi фирмасы құрастырған басқару жүйесі жүзеге 

асырады.  

Трансформаторға орнатылған, (ЧР) қарқындылығы бойынша оның жай-

күйін үздіксіз бақылауға арналған жабдықтың мысалы ретінде Siemens Energy 

& Automation Inc.  (АҚШ) компаниясы әзірлеген мониторды келтіруге болады.  

Монитор ақауларды олардың дамуының бастапқы кезеңінде анықтап қана 

қоймай, олардың пайда болу орнын анықтауға көмектеседі.  Трансформатор 

ішінара разрядтарды анықтау үшін төрт ультрадыбыстық және төрт 

радиожиілікті датчиктермен жабдықталған. 

Жоғары вольтты электр жабдықтарының оқшаулауындағы  ішінара 

разрядтардың параметрлерін анықтау үшін мамандандырылған жабдық 

шығарылады.  Haefely Trench AG - Tettex Instruments компаниясы TE 571 типті 

көп арналы ішінара разрядтарды талдаушыны шығарады, бұл компьютерлік 

мәліметтерді өңдейтін сандық өлшеуіш.  Құрылғының бағдарламалық 

жасақтамасы кернеу фазасымен байланыс жасай отырып, Лиссаж фигурасында 

да, разрядтардың амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын көрсететін үш 

өлшемді бейнелеуге мүмкіндік береді (3.6 сурет). 
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а – жалпы көрініс; б - монитор экраны  

 

3.6 сурет  - ТЕ 571 (Haefely Trench Tettex) ішінара разрядты өлшеуіші  

 

Өлшеулерге бөгет болатын жағымсыз сигналдарға қарсы күресу өте 

маңызды.  Жұмыс істеп тұрған қосалқы станциялар жағдайында 

трансформаторлардағы ішінара разрядтарды өлшеу кезіндегі қиындықтарды 

еңсеру бойынша жұмыстар жүргізілуде.  Осылайша, Ганновер Университеті 

дербес компютерлерді қолдану арқылы бөгеттік сигналдарды сүзу жүйесін 

жасады.  

Жұмыс істеп тұрған қосалқы станция жағдайындағы «сигнал/шу» 

қолайлы қатынастары цифрлық сүзгілерді, адаптивті шектеуші сүзгілерді, 

трансформатордан шыққан ішінара разрядтар мен желіден шыққан шудың 

қарама-қарсы бағытталуын пайдаланған өлшеу тізбектерін қолдану арқылы 

іске асырылды. 

Сандық жабдықты қолдана отырып өлшеу кезінде оқшаулау ақауларын 

анықтаудың жаңа мүмкіндіктері пайда болды.  Мұндай аппараттың мысалы 

ретінде жоғарыда айтылған TE 571 көп арналы ішінара разряд анализаторын, 

Tettex Instruments Division Haefely Trench AG компаниясынан алуға болады. 

Дельфт университетінің (Нидерланды) зерттеушілері жоғары вольтты 

құрылымдардағы ішінара разрядты сандық талдаудың едәуір тәжірибесімен 

бөліседі.  Университет трансформаторлардағы және басқа жабдықтардағы ПД 

өлшемдері бойынша мәліметтер базасын жүргізеді.  Талдау барысында үлгіні 

тану теориясы қолданылады; қайталану жиілігінде, амплитудасында және 

орналасуындағы ішінара разрядтың таралуының үшөлшемді спектрлері 

сынақтағы кернеу фазасына қатысты үлкен көмек көрсетеді.  Бұл мүмкіндіктер 

заманауи сандық технологиялармен қамтамасыз етілген, атап айтқанда TE 571 

анализаторы қолданылады.  

GEC Alsthom және EDF энергетикалық компаниялары цифрлық 

технологияға негізделген ішінара разрядты тұрақты тіркеу үшін APDR77 
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жүйесін қолданады, электрлік және акустикалық датчиктердің өлшеулері 

арасындағы байланысты талдау негізінде ішінара разрядтың пайда болу орнын 

анықтау әдістемесі жасалды [9]. 

Ішінара разрядтардың түрлерін, олардың пайда болу себептерін 

анықтауға, разрядтардың орнын табуға, ақауларды разрядтардың табиғатымен 

салыстыруға арналған заманауи цифрлық өлшеу әдістерінің мүмкіндіктері 

СИГРЭ 15.01 жұмыс тобының зерттеулерінде жинақталған [7]. 

Акустикалық әдістер жұмыс істеп тұрған жабдықта өлшеу кезінде 

ішінара разрядтың ауданын анықтауға және табуға кең қолданылады, өйткені 

олар сыртқы электрлік бөгеттерге аз ұшырайды. 

Майдағы разрядтардан туындайтын акустикалық толқындарды зерттеуді 

Жапонияның бірқатар институттары мен университеттері жүргізді, сонымен 

қатар трансформатордағы ішінара разрядтың орнын табу әдістері жетілдірілді.  

Ополедегі политехникалық институтта (Польша) ішінара разрядтың көзінен 

шыққан дыбыс толқындарының таралу механизмі жан-жақты зерттелген.  

Акустикалық әдісті қолдана отырып, трансформатордағы ішінара разрядтың 

орнын өлшеу және табу әдістемесі жасалды.  Ішінара разрядтың 

қарқындылығын бағалаудың акустикалық әдісі күштік трансформаторлардың 

жай-күйін диагностикалаудың бөлігі ретінде ұсынылады.  

Трансформатор багының ішіне орналастырылған акустикалық ішінара 

разрядтың датчиктері әсіресе тиімді.  Мұндай датчиктер ерекше маңызды 

трансформаторларды басқаруда және типтік сынақтарда қолданылады.  Атап 

айтқанда, 1000 кВ Mitsubishi компаниясының трансформаторы бактағы 

акустикалық датчиктермен жабдықталған, бактың сыртында да, оның ішінде де 

акустикалық ішінара разрядтың датчиктері ConEd энерггетикалық жүйесінің 

Ramapo қосалқы станциясында 525/345 кВ 300 МВ∙А  трансформаторды сынау 

үшін EPRI бақылау жүйесіне енгізілген.  

Ішінара разрядтарды анықтауға арналған, акустикалық датчиктермен 

жабдықталған PTCSM автоматтандырылған жүйесі қуаты 195/97/97 МВ∙А  

болатын 400/161/161 кВ трансформаторлардың және 1988 жылдан бастап 

жұмыс істеп тұрған тұрақты токтың FennoScan кабельдік желісінің жағдайын 

бақылауға арналған.  

Ішінара разрядтардың датчиктері (электрлік және акустикалық) 

Westinghouse (TRAS), Siemens, ABB Calor Emag құрастырған ірі қуатты 

трансформаторлардың жай-күйін үнемі бақылауға арналған 

автоматтандырылған жүйелерге енгізілген. 

 Ресейде жұмыс кернеуіндегі электр жабдықтарындағы ішінара 

разрядттарды өлшеудің ең терең мәселелері АҚ «Фирма ОРГРЭС» және 

СибНИИЭ институтымен өңделген.  

СибНИИЭ мамандарының айтуы бойынша, ақаулардың ең қолайлы 

белгілері - айқын зарядтың максималды мәні мен орташа разрядтық токтың 

разрядтау процесінің стационарлығына тәуелділігі.  Айқын зарядқа арналған 

нормалар (төрт деңгей) ұсынылған.  СибНИИЭ мамандары ішінара 
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разрядтарды бақылауды майдың ГХА талдауымен біріктіріп өткізу, жұмыс 

істеп тұрған трансформаторларды диагностикалаудың негізі деп санайды. 

Ресейлік энергетикалық жүйелердің тәжірибесінде 

трансформаторлардың жай-күйін бақылау үшін электр және акустикалық 

датчиктермен ішінара разрядтарды анықтауы көптеген ұйымдарда 

қолданылады, соның ішінде BP Electrosetservice, НПО «Техносервис-Электро» 

[2].  НПО «Техносервис-Электро» ұйымдары және АҚ «Фирма ОРГРЕС» 

акустикалық өлшеулердің бөгеттерден жақсы қорғалған әдісін қолданады және 

күштік трансформаторлардағы ішінара разрядтардың орындарын анықтайды.  

АҚ «ОРГРЭС фирмасы» 15-75 кГц және 0,5-2 МГц жиілік диапазонында 

өлшейтін ИЧР-1 типті ішінара разрядтың индикаторын жасады;  оның 

мамандары ақауларды анықтау тек ішінара разрядтың уақыт бойынша  

қарқындылығы жоғарылаған кезде ғана сенімді болатындығын, ал төмен 

қарқынды разрядтар қауіпті ақаулар болмаған кезде де пайда болатындығын 

атап көрсетеді [108].   

БП «Электросервис» кәсіпорны СКТБ ВКТ Мосэнерго жасаған СДИСТ 

күштік трансформаторларының оқшаулауын бақылау жүйесін қолданады.  

Жүйе акустикалық әдіспен ішінара разрядтың болуын 40-100 кГц жиілік 

диапазонында анықтайды, 20 акустикалық датчик пен стационарлық 

тіркеушіден тұрады.  СКТБ ВКТ әдісі бойынша разрядтар орнының 

координаттарын анықтау үшін датчиктер бактың бетіне үш сәулелі жұлдыз 

түрінде орналастырылады, орын сигналдың келу уақытының 

айырмашылығымен анықталады.  Ішінара разрядтардың қарқындылығы 

разрядтар орнының «жату» тереңдігін ескере отырып, сигналдардың 

шамасымен анықталады. Санкт-Петербург мемлекеттік университеті үлкен 

қуатты трансформаторларды бақылау жүйесін жасады СКИТ, оның міндеті 

Ішінара разрядтардың бар-жоғын және орнын анықтау.  Жұмыс кернеуіндегі 

ішінара разрядтар трансформаторларды диагностикалаудың минималды 

қажетті жиынтығына кіреді [11].  

Кейбір ресейлік сарапшылар ішінара разрядтардың сипаттамаларын 

трансформаторларды оқшаулау күйінің жеткіліксіз сенімді критерийі деп 

санайды, ал бөгеттерден қорғау қиын.  Олар ішінара разрядтарды жабдықтың 

күйін объективті түрде көрсететін белгі ретінде пайдалануға болмайды деген 

пікірді білдіреді. 

Көптеген ресейлік трансформаторларға зерттеулер жүргізетін «ЗТЗ-

Сервис» ғылыми-зерттеу орталығы» ұйымы ішінара разрядтарды анықтауды 

трансформаторлардың оқшаулау жағдайын бақылаудың перспективалық әдісі 

ретінде қарастырады.  Оның мамандарының пікірі бойынша, өлшеулер 

кезіндегі бөгеттерден қорғанудың қиындықтарын жеңуге болады. 

 

3.7 Термиялық бейне бақылау 

 

Трансформатордың сыртқы бетінің қызуын бақылау сыртқы түйіспелік 

қосылыстарындағы ақауларды анықтауға, бак бетінің жекелеген учаскелерінің 
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жоғары қызуын және контакторлар мен ЖР құрылғысының (РПН) бактарының 

асқын қызып кетуін анықтауға мүмкіндік береді.  Жылу бейнелеу жабдығының 

көмегімен жоғары вольтты кірістер ішіндегі қызу сәтті анықталады. 

Термиялық бейне бақылау біздің елде де, шетелде де кең таралуда.  

Термография үшін жеткілікті сезімтал отандық және шетелдік жабдықтар бар, 

бірақ оның көмегімен трансформаторлардың ішкі ақауларын анықтау мәселесі 

әлі шешілген жоқ. 

Ресейде термиялық бейнелеуді бақылау диагностикаға 

мамандандырылған ұйымдармен ғана емес, сонымен қатар энергия жүйесінің 

қызметтерімен де қолданылады.  Ақауларды анықтаудың жоғары тиімділігіне 

қуатты күштік трансформаторлардың салқындату жүйесін термиялық бейнелеу 

арқылы қол жеткізіледі.  Свердловэнергода тұрақты салқындатқыштар жүйенің 

термиялық моделін қолдана отырып бақыланады; берілген қоршаған орта 

температурасы үшін есептелген кіріс және шығыс бөлігіндегі температура 

айырмашылығы салқындатқыштардағы өлшенген температуралық 

айырмашылықпен салыстырылады. 

Жылулық бейнені диагностикалаудың әдістемелік сұрақтарын 

«ОРГРЭС» фирмасы тереңірек өңдеді, бөлшектер мен трансформаторлық 

қондырғылардың жылуын бақылау Ресейдің РАО ЕЭС қабылдаған сараптама 

бағдарламасына енгізілген. 

Негізгі нормативтік құжат - «Электр жабдықтарын сынау көлемі мен 

нормалары» [1] қосымша түрінде термиялық бейне бақылау  жабдығын 

қолданумен жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша электр жабдықтарының 

жай-күйін бағалауға арналған алдын-ала ұсыныстар мен критерийлерден 

тұрады.  Оларды жинақталған дәлелдерге сүйене отырып нақтылау қажет. 

 

3.8 Жұмыстағы қысқа тұйықталу кедергісін анықтау 

 

Қуатты күштік трансформаторлардың кең тараған ақаулығы - қысқа 

тұйықталу кезінде (ҚТ) динамикалық күштердің әсерінен орамалардың 

деформациясы.  Орамалардың деформациясы ығысқан катушкалардың немесе 

дискілердің индуктивтілігі мен сыйымдылығының өзгеруіне алып келеді, ал 

бұл өз кезегінде ораманың қысқа тұйықталу кедергісінің (Zк) өзгеруін 

тудырады.  Zк -ның өлшенген мәнін бұрын алынған мәндермен (ҚТ токтарының 

әсерінен бұрынғы) салыстыру орамалардың деформациялану дәрежесін 

бағалауға мүмкіндік береді.  

Орамалардың пішінінің өзгеруі әртүрлі жиіліктегі кернеуді беру арқылы 

анықталатын трансформатордың жиіліктік сипаттамасының өзгеруімен де 

нақтыланады.  Жиіліктік сипаттама трансформаторда қысқа тұйықталу 

болғанға дейін алынған жиіліктік сипаттамамен салыстырылады.  Ұқсас нәтиже 

трансформатордың орамына тік бұрышты импульс берілген  кездегі өтпелі 

функцияны талдау арқылы алынады. 

Трансформатордың Zк кедергісін өлшеу және жиіліктік сипаттамаларын 

түсіріп алу негізінен ажыратылған трансформаторда, атап айтқанда үлкен 
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қысқа тұйықталу токтарының әсерінен кейін жүзеге асырылады.  Мұндай 

өлшемдердің мүмкіндіктері  4-тарауда қарастырылады. 

Шетелде орамалардағы деформацияны желіден ажыратпай бағалау 

әдістерін әзірлеудің орындылығы туралы бірнеше рет пікірлер айтылды, бірақ 

мұндай әзірлемелер біздің елімізде орындалды. 

Канадада трансформаторды электр желісінен ажыратпай тексеру үшін 

трансформатор орамасына төмен вольтты импульстерді беру әдісі өзгертілді.  

Бұл жағдайда орамдағы тербелістердің табиғи қоздырғыштары қолданылады, 

мысалы, коммутациялау немесе найзағай кезіндегі импульстар.  PowerTech 

компаниясының зертханалары 50 МВ∙А дейінгі 134-600 кВ 

трансформаторларда сынақ жүргізіп үлгерді және оң нәтижелер алынды [4].  

Штутгарт университетінде құрылған жұмыс істеп тұрған 

трансформатордың жай-күйін бақылау жүйесі де осы принцип бойынша жұмыс 

істейді.  

Трансформаторлық кіріске бөлу конденсаторы арқылы өлшеу сұлбасы 

қосылады, ол коммутациялық және найзағай импульстерінің әсері кезіндегі 

орамадағы кернеудің формасын анықтайды.  Өлшеу трансформаторды 

пайдалану кезінде де, трансформаторды электр желісінен ажыратқан кезде 

сынақ объектісінде де жүргізілуі мүмкін.  Әзірлеушілердің айтуы бойынша, 

трансформаторды тасымалдағаннан кейін орамалардың пішініндегі 

өзгерістерді зауытта және монтаждау орнында алынған өтпелі функцияларды 

салыстыру арқылы бақылауға болады [12]. 

Newcastle университетінде (Австралия) жүргізілген зерттеулер 

трансформаторды желіден ажыратпай, свип-генераторынан төмен вольтты 

айнымалы жиіліктік сигналды қабаттасып салу арқылы осындай ақауларды 

анықтау мүмкіндігін көрсетті.  

Ресейде орамалардың деформациясын анықтау әдістерін жасау (НИЦ 

ВВА, ВЭИ-дің Тольяттидегі филиалы) ZК -ны жұмыс режимінде өлшеуге 

бағытталған.  Бұл үшін ВВА ғылыми-зерттеу орталығы мен Новочеркасск 

мемлекеттік техникалық университетінде арнайы құрылғылар жасалды.  

Осындай жұмысты «ЗТЗ-Сервис» ғылыми-зерттеу орталығы (Запорожье) 

жүзеге асыруда. 

 

3.9 Престелудің дірілін бақылау 

 

Соңғы жылдары трансформатордың жұмыс істеп тұрған және өшірулі 

күйіндегі діріл сипаттамаларын талдауға негізделген орамалар мен магниттік 

тізбектің жай-күйін бақылау әдістері кең таралды. 

Ресейлік энергетикалық жүйелерде жұмыс істеп тұрған 

трансформатордағы бактың дірілін өлшей отырып, діріл диагностикасы 

жүйесін енгізу басталды (жүйені және «Веста»  талдау бағдарламасын әзірлеу 

ПВФ «Вибро-Центр», Пермьде жүргізілді), сондай-ақ ажыратылған 

трансформатордағы діріл соққысының сипаттамаларын қолданатын жүйелер 

(ВНИИТФ және  Свердловенерго) әзірленді. Жұмыс істеп тұрған және 
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ажыратылған трансформатордағы престеудің жай-күйін бақылау 4 тарауда 

қарастырылған.  

 

3.10 Жай-күйді үздіксіз бақылау 

 

Жабдықтың ақауларын олардың дамуының алғашқы кезеңінде, олар 

елеулі зақымға айналғанға дейін анықтау, ең алдымен, жұмыс істеп тұрған 

жағдайды үздіксіз бақылаумен қамтамасыз етіледі.  Ақаулар туындаған кезде 

жүргізілетін алдын алу шараларынан жабдықтың жай-күйіне байланысты 

профилактикалық шараларға өтудің қазіргі тенденциясы 

трансформаторлардың жай-күйін үздіксіз бақылау әдістерін кеңінен қолдануды 

талап етеді.  Трансформаторларға қызмет көрсету жүйесі олардың жай-күйіне 

байланысты, жұмыс әстеу мерзімін арттыруға, «сыни» жабдықтың оңтайлы 

жұмысын ұйымдастыруға бағытталған. 

Алдын алу стратегиясын өзгерту және қосалқы станциялардың 

жабдықтарын үнемі бақылауды кеңінен енгізу қажеттілігі, атап айтқанда, 

АҚШ-тың EPRI электр энергетикалық институты ұйымдастырған 1997 жылы 

Жаңа Орлеанда өткен конференцияның басты тақырыбы болды.  Қазіргі 

жағдайда трансформаторлардың жұмыс күйін бақылау энергетикалық 

жүйелердің сенімді жұмысының маңызды факторына айналды.  Жағдайды 

үнемі бақылау әдістеріне, осы саладағы жаңа жетістіктерге ерекше назар 

аударылды [13]. 

Запорожье қаласында 19-21.09.2000 ж. өткен «Трансформаторлық 

машина жасау - 2000» Х Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясында 

трансформаторлардың жай-күйін үздіксіз бақылау мәселелеріне көп көңіл 

бөлінді.  «ЗТЗ-Сервис» (Запорожье) ғылыми-зерттеу орталығы мен «Вибро-

Центр» (Пермь) ғылыми-зерттеу орталығы мамандарының ақпараттық есебінде 

күштік трансформаторларды Солтүстік Америкада үздіксіз бақылау 

жүйелерімен жабдықтау туралы ақпарат берілген.  Сыни жабдықтар (ұзақ 

жұмыс уақыты, ақаулардың белгілері, жүйедегі ерекше рөлі) магистральдық 

желілердің шамамен 30 мың трансформаторларының 25% құрайды;  Олардың 

13% -ы үздіксіз бақылау жүйелерімен жабдықталған.  Алдағы жылдары бұл 

үлесті 36% -ға дейін арттыру жоспарлануда. 

Баяндамада көпарналы өлшеу және ішінара разрядтың типін тану, 

акустикалық ішінара разрядтың датчиктері, сондай-ақ трансформатордағы 

ылғалдылықты, газдарды және температураны үздіксіз бақылауға арналған 

датчиктерді дамытудың болашағы атап өтілген.  «ЗТЗ-Сервис» ғылыми-зерттеу 

орталығы мен Катлер-Хаммердің (АҚШ) компаниясының бірлескен 

жұмысының тәжірибесіне сүйене отырып, ішінара разрядтың өлшемдері үшін 

16 арналы қондырғы жасалды, келесі қадам жұмыс кезінде өлшеу үшін 

қосылымдар датчиктерін құру болмақ.   

Перспективалық әзірлемелер қатарында ЖР құрылғысының (РПН) жай-

күйін үнемі бақылау және диагностикалау жүйелері, соның ішінде жетек 

қуатын бақылау датчиктері (дұрыс жұмыс істеуі), діріл датчиктері және 
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виброакустикалық спектрлер (кинематиканың күйін), ЖР құрылғысы (РПН) 

багындағы температура датчиктері, коммутация кезіндегі доғалардың 

энергияның өзгеруін талдау (түйіспелердің тозу дәрежесі). 

Орамалардың механикалық күйін бақылау және диагностикалау үшін 

виброакустикалық спектрді талдау, тарап кету индуктивтілігін өлшеу, 

бейтараптағы ток параметрлері және жұмыс кезіндегі өтпелі функцияларды  

өлшеулер перспективалы болып табылады.  Орамалардың өзгеруін бағалаудың 

тиімді жанама әдісі - қысқа тұйықталу токтарының санын, жиілігін және 

еселігін жинақтау және талдау. 

Май құрамындағы газ құрамы мен оның ылғалдылығын үздіксіз талдау 

жабдықты бақылау жүйесінің маңызды бөлігі болып саналады. 

Трансформаторлардың жай-күйін бақылаудың тиімді әдістерін меңгеруді 

«ЗТЗ-Сервис» ҒЗО және «Вибро-Центр» ҒЗО шетелдік ұйымдармен, соның 

ішінде Doble Engineering, General Electric Hartley, General Electric Syprotec, 

Cutler-Hammer сияқты ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырады [13]. 

EPRI АҚШ электр институтында үздіксіз бақылау жүйелерін жақсарту, 

олардың құнын төмендету және диагностиканың сенімділігін арттыру үшін 

бірнеше жаңа құрылғылар жасалды: UCA (Utility Communication Architecture) - 

стандартталған протоколы бар байланыс жүйесі, MMW (Maintenance 

Management Workstation) - жөндеу жұмыстары кезіндегі басымдықтарды 

анықтау үшін деректерді жинау, қорытындылау және талдау жүйесі.   

Трансформатор қорғанысының газдық релесі   

Бухгольц релесі 1920-шы жылдардың басынан бастап қолданылып, 

ақаулар бар кезде оқшаулау ыдырауымен және май құрамында еріген 

газдардың туындауы себебінен болған газ ағынынан және оның жиналуынан 

іске қосылады.  Барлық қуатты трансформаторлар газ релесімен жабдықталған 

және оның іске қосылуы трансформаторды көптеген зақымданудан сақтайды.  

Реледен газ үлгісін алу зақымдану сипаты мен дәрежесін анықтауға арналған 

диагностикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді.  Газ релесіндегі 

газдарды талдау туралы толығырақ майдың ГХА талдау бөлімінде жоғарыда 

айтылды. 

Трансформатордағы ақаулардың дамуы туралы құнды ақпаратты релеге 

жиналатын газдың көлемі мен жылдамдығын өлшеу арқылы алуға болады. 

Осындай өлшемдер үшін Ганновер университетінде газ релесіндегі 

газдар көлемінің үстелуін өлшейтін майдағы еріген газдардың датчигі 

әзірленген.  Датчик газдың бөліну жылдамдығын анықтайды және майдағы 

разрядтардың әсерін сезеді.  Бөлініп шыққан газдардың көлемінің разрядтар 

импульсінің санына тәуелділігі сызықтық болып табылады. 

Осындай сенсор негізінде Siemens AG фирмасының тапсырысы  

бойынша Messko Albert Hauser GmbH компаниясы күштік 

трансформаторларды қорғауға арналған жақсартылған газ релесін әзірледі.  

Электрондық бөліктің қосылуы трансформатордағы газдардың көлемі мен 

бөліну жылдамдығын анықтау арқылы ақауларды анықтау дәлдігін 

айтарлықтай жақсарта алады. 
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Alstom компаниясы жасаған MS2000 трансформаторлардың үздіксіз 

бақылау жүйесінде ерімеген газдардың детекторы ретінде «электрондық» газ 

релесі қолданылады.  Қуаты 200 МВ∙А  110/220 кВ трансформаторға 

орнатылған, мұндай реле қыста айына 6-9 мл, ал жазда шамамен айына 1 мл 

мөлшерінде газдың шығуын анықтады.  Газ құрамын талдау бактың 

кеңейткішпен қосылу тығыздығының нашарлауы себебінен  майға негізінен ауа 

(O2 және N2) еніп кетуінен болғанын көрсетті.  Тығыздық қалпына 

келтірілгеннен кейін  бұл құбылыс жойылды. 

Соңғы жылдары күштік трансформаторларға арналған анағұрлым 

жетілдірілген отандық газ және ағындық реле өндірісі басталды.  Жаңа РГТ 

және РСГ релелерінің сенімділігі жоғары және реле арқылы май ағынының 

жылдамдығын бақылаудың мүмкіндіктерін арттырды.  

Май құрамындағы газдарды үздіксіз бақылау.  Майда еріген газдардың 

концентрациясын үздіксіз автоматты басқару үшін сынамалар алу және талдау 

әдістері мен құралдары жетілдірілуде.  Мембраналық газ сынамаларын алу 

құрылғылары мен жартылай өткізгіш датчиктердің дамуы процестерді 

автоматтандыруға дейін жаңа мүмкіндіктер ашады. 

Мұндай әзірлемелердің алғашқы мысалдарының бірі - Оңтүстік Африка 

энергетикалық жүйесінде қолдану үшін жасалған майдағы сутегі датчигінің екі 

нұсқасы.  Сенсордың бірінші нұсқасында күкірт қышқылы ерітіндісіндегі 

оттегі бар майдан мембрана арқылы өтетін сутегі химиялық қосындысы бар 

отын элементінің жұмыс істеу принципі қолданылады.  0-ден 1000-ға дейінгі 

өлшемдер • 10-6 с.б., инерция - шамамен 70 с.  Сенсордың екінші нұсқасы - 

қалайының диоксидімен қапталған электродтары бар резистор, оның сутегі 

сіңген сайын беттік өткізгіштігі жоғарылайды.  Өлшеу 0-ден 50 000-ға дейін • 

10-6 с.б., төмен инерциялы, бірінші нұсқаға қарағанда қызмет ету мерзімі 

айтарлықтай ұзақ. 

Жанғыш газдарды үздіксіз бақылауға арналған Hydran құрылғысы 

(Syprotec Inc., Канада өндірісі) Канадада, АҚШ-та және басқа елдерде кеңінен 

қолданылады.  Құрылғының ең кең тараған түрі газдардың концентрациясын 0-

ден 2000 дейінгі аралықта өлшейді • 10-6 с.б.  сезімталдықпен H2 - 100%, CO - 

10%, C2H2 - 8%, C2H4 - 1%.  Құрылғы май температурасында -50-ден +90 ° С-ге 

дейін, қоршаған орта температурасында -50-ден +55 ° С-қа дейін жұмыс істейді.  

Датчиктердің қызмет ету мерзімі 5-10 жыл.  Құрылғының құны - 1300 доллар.  

1975 жылдан 1997 жылға дейін жеткізу кезінде,  құрылғылар 10 мыңнан астам 

трансформаторларға орнатылған.  Орнатудың сандық нұсқасында (Hydran 20li 

System) жады, өзгеру тенденцияларын бақылау, 128 датчиктен шығу, 

телепрограммалау, әр монитордың авто-тесті бар. 

Мұндай датчиктер үшін полимерлі мембраналарды қолданудың дамуы 

туралы Украинада хабарланған [14]. 

Канадалық Morgan Schaffner Systems компаниясы майда еріген сутегі мен 

судың үздіксіз бақылауына арналған AMS500 Plus қондырғысын жеткізеді.  H2 

үшін өлшеу шегі шамамен 5000-нан • 10-6 с.б.дейін   ± 2% және ± 5 • 10-6 с.б., 

майдың ылғалдылығы үшін - 0-ден 100% -ке дейін ± 2% және ± 1,5 • 10-6 с.б.  
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Қондырғы тікелей трансформаторға орнатылады.  Өлшеу нәтижелері төрт 

онжылдықтағы дисплейде көрсетіледі, сутегі концентрациясының екі 

деңгейіне сәйкес келетін екі дабыл шегі бар.  Өлшеу деректері сақталады және 

қосалқы станцияның басқару пультіне берілуі мүмкін. 

Сол компанияның тағы бір дамуы TFGA-P200 портативті газ анализаторы 

жеті газдың (H2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6) құрамын AMS-500 

қондырғысынан газ өткізбейтін шприцтің көмегімен алынған сынама арқылы 

толық талдауға мүмкіндік береді.  Толық талдау уақыты - 100 с.  Анализатор 

тікелей трансформаторлардан сынама алу кезінде де қолданылады. 

Тікелей трансформаторға орнатылған нақты уақыт режиміндегі газды 

талдау жүйелерінің мысалдары басқа параметрлерді бақылаумен ұштастыра 

отырып (ішінара разрядтың қарқындылығы, оқшаулаудың қызып кетуі және 

т.б.): 

 - майға батырылған жартылай өткізгіш сенсорларды қолдана отырып, 

төрт газдың (H2, CO, C2H2, C2H4) құрамын үздіксіз анықтайтын, Micromonitors 

Inc., Bend (Орегон) штатында EPRI институтының тапсырысымен жасалған, 

АҚШ-тағы 12 ірі электр желілерінде қолданылатын жүйе; 

 - метал оксиді датчиктерін қолданып газ өткізгіш мембрананың майынан 

бөлінген кеңістікте өлшенген сутегі, көміртегі оксиді және метан мен этан 

қоспасының құрамын анықтайтын, Рале (Солтүстік Каролина штаты) - ASEA - 

Brown Boveri T & D Inc. 

 - Hydran 201R сенсоры арқылы ABB Secheron-дан көптеген параметрлер 

бойынша трансформатордың күйін үздіксіз бақылау жүйесі [14]. 

Майдағы үздіксіз мониторингтің датчиктерінің отандық әзірлемелеріне 

маймен толтырылған трансформаторларды диагностикалауға арналған СГГ-1  

жанғыш газ детекторы және майдағы жеңіл газдарды үздіксіз бақылау үшін 

ВЭИ жасаған сигнал беру құрылғысы жатады.  Мұндай сенсор 

трансформаторларды үздіксіз бақылауға арналған аппараттық және 

бағдарламалық жасақтама кешеніне кіреді, сонымен қатар ВЭИ-де жасалған. 

Трансформатор жұмысы кезінде газ шығарындыларын басқарудың 

жалпы түсінігі.  Газдардың оқшаулаудан майға бөлінуі трансформатордағы 

ақаулардың дамуының әр кезеңінде әр түрлі сипатта болады.  Ақаулардың 

дамуының алғашқы кезеңі майда еріген газдардың ГХА-мен анықталады, 

бастапқы сатысында - аз мөлшерде.  Көрінетін даму кезеңіне жеткен ақаулар 

майда еріген газдардың құрамымен де, газ релесінде жиналатын ерімеген 

газдардың талдауымен де анықталады.  Газ көпіршіктерін шығарумен 

ақаулықтың дамуын (соңғы кезең) ГХА анықтайды, бірақ газ релесінің жұмыс 

жасауы мүмкін.  Бұл жағдайда газ үлгілері реледен алынады.  

Трансформаторды газ релесінің апаттық сөндіруі үлкен зақымдануды 

көрсетеді, реледегі газды талдау ақаулардың сипатын және оның қауіптілігін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Трансформаторды диагностикалау кезінде газ талдауын қолданудың 

логикалық сұлбасында келесі жұмыс немесе трансформаторды жөндеуге алу 

туралы шешімнің екі тармағы бар. 
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Профилактикалық диагностика: майдағы газ құрамының мерзімді және 

үздіксіз бақылауы, ерімеген газдардың бөліну көлемі мен жылдамдығын 

бақылау, газдардың бөлінуі мен көпіршіктердің пайда болуын болжау, 

шекаралық мәндермен салыстыру, шешім қабылдау. 

Төтенше жағдайдан кейінгі диагностика: реле іске қосылған кездегі 

газдарды талдау, еріген және ерімеген газдардың шығуын салыстыру, 

шекаралық шамалармен салыстыру, диагнозды нақтылау, майдан еріген ауаны 

бөліп алу кезінде жалған диагнозды жою, шешім қабылдау [13]. 

Майдағы ылғалдылықты үздіксіз өлшеу.  Соңғы жылдары үздіксіз 

бақылау жүйелерінде майды ылғалдандыру датчиктері қолданылады, олар 

ылғалдың майға біртіндеп және кенеттен енуімен пайдалы болады.  Жұмыс 

істеп тұрған трансформаторлардағы және майды өңдеу жүйесіндегі май 

ылғалдылығын үнемі бақылау үшін АВВ майдың салыстырмалы 

ылғалдылығын 0-100% аралығында өлшейтін датчик жасады.  Сенсор 3,3% 

дейін суды сіңіруге қабілетті полиимидті пленкаға негізделген.  Датчиктің 

инерциясы шамамен 6 минутты құрайды.  Майды өңдеуге арналған 

қондырғыдағы тәжірибелер кезінде оның абсолютті ылғалдылығына 

сезімталдық шегі 10 × 10-6 с.б. құрады Датчик құбырға кесіп ендіріледі, ол 

арқылы қосымша сорғы арқылы май айдалады. 

Датчиктің көрсеткіштері 100% ылғалдылықта өте маңызды, өйткені 

ылғал алмасу процесінде ылғалдың тамшыланған концентрациясы және 

оқшаулаудың диэлектрлік беріктігінің күрт төмендеуі мүмкін. 

АҚШ-тың бірнеше коммуналдық қызметтері осындай датчиктерді 

трансформаторларына орнатқан және оларды үнемі тексеріп отырады.  

Bonneville Energy Company (BPA), АҚШ-та Micromonitors Inc компаниясының 

металл-жартылай өткізгіш датчиктері бірнеше қосалқы станцияларда 

орнатылған, олар келесі газдарды анықтайды: H2, CO, C2H2, C2H4 [143].  1994 

жылдан бастап Celilo түрлендіргіш қосалқы станциясында 

трансформаторлардың жүктемелік қабілеті осындай датчиктер мен 

температураны үздіксіз өлшеу жүйесінің көмегімен бақыланады. 

Компания J.W. Harley (АҚШ) трансформатордағы майдың 

салыстырмалы ылғалдылығын 0-ден 93,7% аралығында ± 1% дәлдікпен 

анықтайтын сенсорды сатып жеткізеді.  

Сұйықтардағы абсолютті ылғалдылықты өлшеу үшін Sonder - EDV – 

Anlagen GmbH, Hofheim (ФРГ) (Германия) NPЗЗО типті датчик жасады.  

Сенсорда керамикалық субстратта гигроскопиялық қабат және электр өткізгіш 

жолақтар бар.  Датчик сыйымдылықты өлшейді, бұл гигроскопиялық қабаттың 

ылғалдылығына тікелей байланысты.  Датчик трансформаторлардағы 

ылғалдануды бақылау үшін қолданылады. 

Morgan Schaffner Systems (Канада) әлемнің көптеген елдеріне жеткізетін 

AMS500 Plus қондырғысы май құрамындағы ылғалдылыққа үздіксіз бақылау 

жүргізеді. 
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3.11 Трансформатордың қызуы 

 

Маңызды пайдалану проблемасы - жұмыс істеп тұрған 

трансформаторлардың қызу температурасын бақылау.  Осындай бақылауды 

жүзеге асыру үшін жанама екі әдіс  қолданылады, мысалы, майдың жоғарғы 

қабаттарының температурасын өлшеу және трансформатордың ішіндегі ең 

ыстық нүктелердің температурасын (ТННТ) өлшеу әдістері.  Мұндай өлшемдер 

уақыт бойынша трансформаторлардың шамадан тыс жүктеме қабілетін 

бағалауға мүмкіндік береді, атап айтқанда типтік сынақтар кезінде.  Үлкен 

мүмкіндіктер орамаға оралған таратылған талшықты-оптикалық температура 

датчиктерін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. 

Жұмыс кезінде ТННТ мониторингі берілген ауа температурасы мен 

трансформатор жүктемесінде жұмыс істейтін желдеткіштер мен сорғылардың 

оңтайлы санын анықтауға мүмкіндік береді.  Бұл салқындату жүйесіндегі 

шығындарды азайтуға және трансформатордың тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Орамадағы ең ыстық нүктенің температурасын тікелей өлшеу зауыттарда 

типтік сынақтарда кең қолданылады.  Сонымен, АҚШ-тағы қуатты 

трансформаторлардың ең ірі өндірушілерінің бірі болып табылатын Pauwels 

International компаниясы (450 мыңнан астам трансформаторлар шығарылды, 

олардың қуаттылығы 575 МВ∙А  дейін, кернеуі 500 кВ дейін), 

трансформатордағы ең ыстық нүктелердің температурасын бақылайды.  

ақпарат талшықты-оптикалық байланыстың көмегімен алынатын оптикалық 

датчиктердің көмегімен жүзеге асырылады. 

Трансформаторды жасау кезінде орама мен өзектің ең жоғары қыздыру 

аймағындағы тығыздағыштар арасына талшықты-оптикалық кабель төселеді.  

Осындай өлшеу жүйесімен жабдықталған, әртүрлі салқындату режимдерінде 

қуаты 60-тан 470 МВ∙А  дейінгі трансформаторлардың жылу сынақтары 

өткізіледі.  Әр трансформаторға 20-дан астам оптикалық датчиктер орнатылған.  

Термиялық сынау деректері негізінде трансформатордың математикалық жылу 

моделінің параметрлері белгіленеді [14].  Швейцариядағы ABB зерттеу 

орталығы трансформатор орамасына бүкіл ұзын бойына салынған үлестірілген 

температура датчигін қолданды.  Жүйені трансформатордың қызуын үздіксіз 

басқару үшін пайдалануға болады, бірақ оның негізгі мақсаты - зауыттағы 

трансформаторларды оңтайлы жобалауға көмектесу [15]. 

ТННТ өлшеуімен жұмыс істейтін трансформаторлардың жылуын үздіксіз 

бақылау жүйелері өте қымбат және өте маңызды және үлкен 

трансформаторлардың жұмысын басқаруға қолданылады. 

Шарттың үздіксіз бақылауын қолдана отырып, шамадан тыс жүктеме 

қуатын бағалау трансформатордың жылу моделінің параметрлері бойынша 

рұқсат етілген шамадан тыс жүктемені есептеуге негізделген.  Қарапайым 

жағдайда майдың жоғарғы қабаттарының температурасы, қоршаған ортаның 

температурасы, шамадан тыс жүктеменің жиілігі мен ұзақтығы бақыланады.  

Үздіксіз бақылаумен трансформаторларды оңтайлы жүктеу трансформатордың 
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қызмет ету мерзімін ұзартуға, ондағы ысыраптарды азайтуға және қызып 

кетуден болатын зақымдану ықтималдығын азайту арқылы оның жұмыс құнын 

төмендетуге мүмкіндік береді. 

Alstom Schorch Transformatoren GmbH электр желілері PreussenElektra 

Netz GmbH және Штутгарт университетімен бірге OD салқындату жүйесімен 

250 МВ∙А  трансформатордың шамадан тыс жүктеме қуатын бақылау үшін 

MS2000 үздіксіз бақылау жүйесін қолданды. 

Сонымен бірге белсенді бөліктің күйін майдың ГХА бақылайды және 

оқшаулаудың ескіру қарқындылығы есептеледі. 

Қыздыруды үздіксіз басқару National Grid Co plc энергетикалық 

компаниясына мүмкіндік берді.  (Ұлыбритания) 750 МВ∙А  күштік 

трансформаторға жүктемені айтарлықтай арттырады.  Мұндай басқару ТННТ 

нүктелік оптикалық басқару датчиктерін қолданатын бес үлкен 

трансформаторларда жүзеге асырылады. 

АҚШ-тың электр энергетикалық институты EPRI PTLOAD күштік 

трансформаторларының жүк көтерімділігін анықтайтын бағдарламалар 

жасады.  Бағдарламаларға трансформатордағы температураның IEEE C57.91-

1995 стандартына сәйкес, соның ішінде ТННТ, рұқсат етілген жүктеме, 

оқшаулаудың ескіру дәрежесі, көпіршіктің пайда болу мүмкіндігі бойынша 

есептеу кіреді.  Есептеулер нақты трансформаторда анықталған жүктеме мен 

температура туралы мәліметтер негізінде жасалады. 

Германияда (Neckawerke энергетикалық компаниясы) 220/110 кВ желілік 

трансформаторлардың жылу сипаттамаларын табиғи салқындатумен қуаты 200 

МВ∙А  және 380/110 кВ 300 МВ∙А  жылу сипаттамаларын басқару үшін дәстүрлі 

температураны бақылау құралдары қолданылды.  Жүктеме, желдеткіштер мен 

сорғылардың саны, майдың жоғарғы қабаттарының температурасы, майдың 

төменгі қабаттары және қоршаған орта үшін үздіксіз бақылау және деректерді 

өңдеу жүйесі қолданылды. 

Трансформатор орамасының температурасын анықтау үшін әдетте 

қолданылатын жанама әдістер әлі күнге дейін елеулі кемшіліктерге ұшырайды 

және трансформатор орамасындағы шынайы температураны анықтамайды.  

Нақты ТННТ анықтау мүмкіндіктерін талқылау Рио-де-Жанейродағы (1989) 

СИГРЭ-дің IK-12 коллоквиумында (толығымен) осы мәселеге арналған және 

1990 және 1992 жылдардағы СИГРЭ сессияларында өткізілді.  Атап айтқанда, 

СИГРЭ 12.09 жұмыс тобы ТННТ -ді сенімді өлшеу мәселелерін егжей-тегжейлі 

талдады. 

Нүкте мен үлестірілген трансформатор орамаларындағы температураны 

тікелей өлшеуге мүмкіндік беретін датчиктер жасалды.  Датчиктен ақпарат 

шығару үшін оптикалық-талшықты технологияны қолдану датчиктерді орамаға 

жоғары потенциалға орналастыруға, өлшеу кезінде электромагниттік 

кедергілерден арылуға мүмкіндік береді. 

ТННТ нүктелік датчиктері, әдетте, температураның өзгеруімен фосфор 

негізіндегі флуоресцентті жарықтың қарқындылығының өзгеруін кристалды 

температура датчигіндегі жарық толқынының өзгеруін пайдаланады.  Мұндай 
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өлшеу жүйелеріндегі жарық оптикалық талшық арқылы беріледі.  Мұндай 

құрылғылар әзірленді және қолданылды, атап айтқанда ABB, General Electric 

Co (Ұлыбритания), Лукстрон (АҚШ) және т.б. 

Ең көп қолданылатын жүйені өлшеу дәлдігі ± 2 ° C болатын ASEA 

жасаған.  Ұзақ уақыт бойы сенсор үшін рұқсат етілген температура 90 ° C 

құрайды, бірнеше күн бойына сенсор 140 ° C температураға төтеп бере алады 

(механикалық әсерлерсіз - бірнеше ай).  200 ° C температурасы бірнеше сағатқа 

рұқсат етіледі (механикалық кернеусіз - бірнеше күн). 

Тәжірибелік трансформаторлар үшін 20-30 датчик орнатылды, 

стандартты трансформаторларды бақылау үшін - екіден сегізге дейін сенсорлар 

ең жоғары температура күтілетін жерлерде орналасқан [15]. 

PTSMS бақылау-диагностикалық жүйесінде (Imatran Voima 

энергетикалық компаниясы, Финляндия) ең ыстық жерлердің температурасы 

жарық көзі арқылы жарықтандырылған галлий арсенидінің кристалдары 

түріндегі нүктелік датчиктердің көмегімен өлшенеді.  Температура 

көтерілгенде жұтылған жарықтың жиіліктерінің ығысуы байқалады, бұл 

температураны кристалл орналасқан трансформатор орнында жоғары 

дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. 

Дәл осындай сенсорларды Нортек, Квебек Сити (Канада) қолданады.  

Сентиль трансформаторының орамасында температураны үздіксіз өлшеу үшін 

Accro Trading AG, Baden жүйесінде талшық арқылы сигнал беретін ТННТ 

нүктелік датчиктері қолданылады. 

ТННТ тікелей өлшеу датчиктері, ең үлкен қызуы бар болжамды 

аймақтарда орналасқан, бір фазадағы әртүрлі орамалардың жылу жүктемелерін 

салыстыруға, әртүрлі фазалардың қыздыру асимметриясын табуға, ораманың 

және магниттік тізбектің қыздыру уақытының тұрақтыларын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

ТННТ нүктелік датчиктерін пайдаланудағы басты мәселе - оларды 

орналастыру үшін орынды таңдау, бұл трансформатордың белсенді бөлігіндегі 

ең үлкен қыздыру орындары туралы білуді қажет етеді.  Осыған байланысты 

ораманың бүкіл ұзындығы бойынша жергілікті жылытуды анықтауға 

мүмкіндік беретін үлестірілген ТННТ датчиктері жасалуда. 

Ағылшын авторларының мақаласында егжей-тегжейлі сипатталған осы 

әдістің физикалық негіздері келесі құбылысты қолданудан тұрады: оптикалық 

талшықтағы жарық шашырау сигналының спектрі талшық материалының 

термиялық тербелісі нәтижесінде бүйір спектрлік сызықтардың пайда болуына 

байланысты «қоспалар» бар макро және молекулалық деңгейлер.  Осы 

сызықтардың толқын ұзындықтары мен көздің жарық шығару сызығы - 

жарықтың Стокс пен анти-Стокс Раман арасындағы айырмашылығы талшық 

арқылы өтетін жарық сигналының спектрін талдағанда оның бүкіл ұзындығы 

бойынша температураны анықтауға мүмкіндік береді. 

Мұндай датчиктер Cosser Electronics (Ұлыбритания) жасаған жүйеге 

кіреді.  Өлшеу жүйесінің жетілдірілген нұсқасы (YORK-DTS-80) ұзындығы 1 м 

/ 4 км, температурасы ± 1 ° C 10 с және 1 м / 10 км, 60 с уақытында ± 2,5 ° C. 
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Таратылған температура датчиктері трансформаторларды термиялық 

сынауда сәтті қолданылады.  Бұл датчик Швейцариядағы ABB зерттеу 

орталығымен трансформаторларды термиялық сынау үшін қолданылған.  

Сондай-ақ, жүйені трансформатордың қызуын үнемі бақылау үшін 

пайдалануға болады.  ABB Secheron Ltd.  Трансформатор орамдарындағы 

температура профилін York Sensors Ltd фирмасының талшықты-оптикалық 

таратылған DTS сенсорымен өлшейді.  Атап айтқанда, қуаты 21,8 МВ∙А  

трансформаторды сынау кезінде температураның орамның ұзындығы бойынша 

таралуы 60-140 ° C аралығында анықталды [14]. 

Ең маңызды күштік трансформаторлар (үлкен блок, желі, маңызды торап 

түйіндерінде орналасқан) үздіксіз температураны бақылау жүйелерімен 

жабдықталған, мысалы, жоғарыда аталған MS2000 жүйесін қолданатын жүйе. 

ТННТ датчиктеріне негізделген жүйелер шамадан тыс жүктемелерді 

салыстырмалы түрде дәл басқаруды қамтамасыз ететіндігін, бірақ 

оқшаулаудың жылу тозуын тікелей анықтауға мүмкіндік бермейтіндігін ескеру 

керек, өйткені бұл тек температураға ғана емес, сонымен қатар май мен ылғал 

мен оттегінің майына және қатты оқшаулауға байланысты. 

Трансформатордың жүктеме кезінде жоғары вольтты кірістерін және 

кернеуді бақылау құрылғыларын мерзімді және үздіксіз бақылау Ч.  8.  

 

4 Ажыратылған трансформаторды тексеру 

 

4.1 Трансформаторларды тексерудің міндеттері 

 

Қуат трансформаторының жұмысқа жарамдылығын анықтау мақсатында 

оны зерттеу жұмыс істеп тұрған күйінде де, ажыратылған күйінде де 

жүргізіледі.  Алдыңғы тарауда талқыланған жұмыс істеп тұрған кездегі 

бақылау оларды ажыратылған күйде егжей-тегжейлі тексеру қажеттілігін 

анықтап берді.  Сондай-ақ, трансформаторды бөлшектеу қажет болуы мүмкін 

(қауіпті ақаудың бар екендігіне сенімді болғанда және оның нақты орнын іздеу 

үшін). 

Трансформаторға қызмет көрсетудің профилактикалық стратегиясын 

қолдану кезіндегі зерттеулер оны кестеге сәйкес күрделі жөндеуге шығарғанда 

немесе нормаланған қызмет ету мерзімі өткенде жүргізіледі.  Ал 

трансформатордың жай-күйіне байланысты күтім стратегиясын қолдану 

кезіндегі зерттеулер, желіден ажыратпай үздіксіз немесе мерзімді бақылау 

арқылы анықталған жұмыс жағдайы нашарлаған кезде жүргізіледі.  

Трансформатордың апаттық жұмыстан шығуынан кейін жөндеу көлемін 

анықтау үшін немесе жаңасына ауыстыру мақсатында да зерттеулер 

жүргізіледі. 

Сараптамалардың нәтижелері жөндеуді уақытында жүргізуге мүмкіндік 

береді (қажеттіліктен ерте емес), сонымен бірге апаттық істен шығуларды 

болдырмайды. 
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Трансформаторды тексеруге ескі құрылымдарға тән жоғары 

шығындарды азайту үшін модернизациялау мүмкіндігін анықтау да себеп 

болуы мүмкін.  Сондай ақ, тексерудің себебі трансформатордың жүктемесін 

арттыруға деген ұмтылыс болуы мүмкін.  Бұл, атап айтқанда, желілік 

трансформаторлардың көпшілігінде айтарлықтай аз жүктеме бар екендігімен 

және оларды пайдалану қарқындылығын арттыруға мүмкіндіктердің болуымен 

түсіндіріледі. 

Соңғы жылдары трансформаторлар паркінің жаппай зерттеулері 

жүргізілді, бұл нормаланған жұмыс мерзімін өтеген трансформаторлар үлесінің 

тез өсуіне байланысты болды. 

Жаппай зерттеулер бағдарламаларының тәжірибесі алдын-алуды 

ұйымдастыруға арналған 6 тарауда қарастырылған. 

Біздің энергетиканың нақты және әлі толық шешілмеген міндеті - 

трансформаторлық жабдықтың техникалық жағдайын зерттеудің бірыңғай 

(бірыңғай) әдістемесін жасау.  Мұндай әдістемені енгізу қатаң белгіленген 

мерзімде күрделі жөндеу жүйесінен осы жұмыстарды ағымдағы бақылау және 

диагностика нәтижелері бойынша жүргізуге көшуді жеңілдетеді. 

Жабдықты тексерудің негізгі кезеңдері: 

 - бақылау параметрлерін өлшеу және нормалармен салыстыру; 

 - өлшемдер жиынтығының нәтижелерін талдау; 

 - болуы мүмкін қауіпті сыртқы әсерлерді бағалау; 

 - трансформатордың жай-күйін бағалау; 

 - оны одан әрі пайдалану туралы шешім қабылдау. 

Шешім қабылдау - бұл жұмыстағы жабдықтың істен шығуына әкелетін 

қатенің ауыр зардаптарына байланысты өте маңызды міндет.  Жабдықты одан 

әрі пайдалану туралы шешім қабылдаған кезде тәуекелді ескеру керек, яғни 

қалыптан тыс жұмысының салдарын есептеу керек.  Апат ықтималдығы мен 

тәуекел дәрежесін дұрыс бағалау тәуекелдің қолайлы мәнін таңдауға мүмкіндік 

береді, ал тәуекелдің сандық мәні техникалық, экономикалық, экологиялық 

және операциялық шектеулерді ескере отырып барынша азайтылуы керек. 

Сауалнаманы жүзеге асыруда туындайтын қиындықтар: 

 - рұқсат етілген параметрлердің «бұлыңғырлануына» және әртүрлі 

өлшеу әдістеріне байланысты нормалардың жетілмегендігі; 

 - нормадан ауытқулар мен ақаулар түрінің арасындағы тікелей 

байланыстың болмауы; 

 - әртүрлі ақаулар жиынтығы мен әртүрлі әдістермен алынған өлшемдер 

жиынтығы арасындағы формаланған (объективті) байланыстың болмауы; 

 - ақаулы жабдықты пайдалану қаупін есептеудің объективті әдістерінің 

болмауы. 

Жаппай зерттеу бағдарламаларының тәжірибесі. Жаппай зерттеудің 

тиімділігі, мысалы, АҚ ВНИИЭ трансформаторлары зертханасы мен ВР 

Электросервис қызметі нәтижелері арқылы көрінеді.  1995-1996 жж  160 

трансформаторлар мен шунттаушы реакторлары үшін техникалық жағдайды 

бағалаумен және одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстармен сауалнама 
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жүргізіліп, қорытындылар дайындалды.  Бұл сауалнамалар жағдайды бағалау 

нәтижелері бойынша жөндеуге арналған қорытындылар трансформаторлардың 

жұмыс уақытына қарағанда анағұрлым сирек кездесетіндігін көрсетті, бұл 

күрделі жөндеу көлемін едәуір азайтуға мүмкіндік береді. 

Зерттелген 120 жабдықтың 10-ы ғана күрделі жөндеуді немесе 

ауыстыруды қажет етеді. 

Жоғары кернеулі 15 кірісті ауыстыру қажет.  Ұзақ қызмет ету мерзіміне 

қарамастан (1996-1998 жж.) 30 жабдыққа күрделі жөндеуді жоспарламау 

туралы ұсыныстар жасалған.  [6]. 

 «Центренерго» жүйесінде НПО «Техносервис-Электро» компаниясы 

жүргізген 25 жылдан астам жұмыс істеген жүзден астам трансформаторларға 

жүргізілген зерттеулер трансформаторлардың тек 2% -ы ғана істен шығаруды, 

23% -ы жедел күрделі жөндеуді және 35% -ы орташа жөндеуді қажет ететіндігін 

көрсетті.  

Сол сияқты, күрделі жөндеуге шығаруды айтарлықтай төмендету 

мүмкіндігі басқа ұйымдар, соның ішінде «Фирма ОРГРЕС» АҚ, «СибНИИЭ» 

АҚ, «Диатранс» АҚ және т.б. жүргізген сауалнамалармен көрсетілген. 

Трансформаторларды тексеру әдістері тиімділігінің маңыздылығын 1999 

жылғы 27-30 сәуірде Колобжег қаласында өткізілген Польшаның СИГРЭ 

ұлттық комитеті және жүйелік кәсіпорындар ұйымдастырған 

«Трансформатор'99» Халықаралық конференциясының тақырыбы ерекше атап 

өтті.   

Трансформаторларды пайдаланатын және өндіретін  әлемдік жетекші 

компаниялардың өкілдерінің нақты талдаулары кезінде қолданылатын 

трансформаторлардың жай-күйін бағалаудың жаңа әдістерін, соның ішінде 

оқшаулаудың ылғалдылығын, орамалардың қысқа тұйықталудан кейінгі 

деформациясын, май ГХА техникасын талқылады.  Польшада үнемі өткізіліп 

тұратын бұл конференциялар өте жоғары рейтингке ие және СИГРЭ және Doble 

Client сессияларынан кейін үшінші орын алады. 

 

4.2 Трансформаторларды тексеру әдістері 

 

Сауалнаманың жеке кезеңдері трансформатордың жұмысы мен дизайны, 

жұмыс істейтін және ажыратылған трансформаторда өлшеу жүргізу, 

бөлшектелген трансформаторда жүргізілген зерттеулер туралы алдын-ала 

ақпарат жинауды қамтиды. 

Электр желісінен ажыратылған және жұмыс істеп тұрған 

трансформатордағы көптеген өлшеулер дәл осы әдістеме бойынша жүзеге 

асырылатындығын ескеру керек, мысалы, жартылай разрядтарды өлшеу, май 

сипаттамаларын бақылау және т.б.  3 және 4-тарауларда бұл әдістер 

ажыратылған және жұмыс істейтін трансформаторларға арналған әдістердің 

ерекшеліктерін егжей-тегжейлі көрсетумен қатар қарастырылады. 

Нақты трансформаторды тексеруге алдын-ала дайындық оның 

құрылымы мен пайдалану ерекшеліктерімен терең танысуды көздейді.  



62 
 

Осындай танысу үшін қажетті ақпарат жиынтығының мысалы ретінде 

«Ресейдің ЕЭС» РАО қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасына енгізілген тізімді келтіруге болады.  Оған мыналар кіреді: 

 - трансформатордың төлқұжаты және құрылымдық деректері; 

 - пайдалануға беру мерзімдері туралы ақпарат; 

 - күрделі жөндеу туралы ақпарат; 

 - трансформатордың жүктелу дәрежесі; 

 - қысқа және ұзақ мерзімді асқын кернеулер; 

 - ЖР құрылғысын (РПН) пайдалану жиілігі мен шегі; 

 - мерзімді профилактикалық тексерулерден алынған мәліметтер. 

Бұл мәліметтерге мыналар кіреді: 

 - R60 және R15 орамаларының оқшаулау кедергісі, tg δ және оқшаулау 

сыйымдылығы, өлшеу кезіндегі температура (зауытта, монтаждаудан және 

күрделі жөндеуден кейінгі алынған мәліметтер, профилактикалық қызмет 

көрсету кезіндегі соңғы үш өлшеу деректері); 

 - орамалардың тұрақты токқа кедергілері (зауытта, монтаждаудан және 

күрделі жөндеуден кейінгі, пайдалану кезінде алынған мәліметтер); 

 - майды талдау деректері: тесілу кернеуі, tg δ - 20, 70 және 90 ° С-да 

(майдың tg δ соңғы өлшемдері - оқшаулау параметрлерін өлшеу 

температурасында), қышқыл саны KOH мәні, тұтану температурасы, 

механикалық қоспалардың болуы;  

 - соңғы үш жылдағы сынамаларды іріктеу мерзімдері бар майдың ГХА 

талдау нәтижелері; 

 - орамалардың ұсынылған жұптары үшін қысқа тұйықталу кедергісі Zk , 

Uk паспорттық мәндері және ағып өткен қысқа тұйықталу токтары туралы 

ақпарат (қосалқы станцияның шиналарындағы және олардың жанындағы қысқа 

тұйықталу сандарын бөлек көрсетіп). 

Бағдарлама трансформаторлық қондырғылардың келесі ақауларын 

анықтауға бағытталған: 

 - орамалардың қатты оқшаулауының орташа ылғалдылығы; 

 - орамалардың қатты оқшаулауының ластану дәрежесі; 

 - қатты оқшаулаудың ескіру дәрежесі және қалдық өмірі (DP 

коэффициентіне және май құрамындағы фурандардың құрамына сәйкес); 

 - орамалардың қауіпті деформациясының болуы (Zк өзгеруіне сәйкес); 

 - белсенді бөліктегі ақаулар (майдың ГХА нәтижелері бойынша); 

 - магниттік тізбектің ақаулары (бос жүріс тогының өзгеруіне сәйкес); 

 - трансформатордың пленкамен қорғаныс қысымын төмендету; 

 - байланыс қосылыстарының қызып кетуі; 

 - ЖР құрылғысының (РПН) ақаулары; 

 - салқындату жүйесіндегі ақаулар; 

 - жоғары вольтты кірістердегі ақаулар; 

 - майдың ескіру дәрежесі (химиялық және оптикалық сипаттамалары 

бойынша); 

 - сүзгілердегі адсорбенттердің сарқылу дәрежесі. 
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Трансформаторлық жабдықты тексеруге арналған бұл бағдарлама 

«Трансформаторлық жабдықтың техникалық жағдайын диагностикалау 

туралы» 07.07.95 жылғы «Ресейдің ЕЭС» РАО-ның №304 бұйрығымен 

бекітілген.  Осы бағдарлама бойынша жұмысты ұйымдастыру 5-ші тарауда 

қарастырылады. 

Тексеру кезінде, ең алдымен, трансформатор сыртқы және ішкі 

тексеруден өткізіледі (сәйкес люктер арқылы). 

Сыртқы тексеру - бұл трансформаторлардың қалыпты жұмысы кезінде 

мезгіл-мезгіл жүзеге асырылатын негізгі қызмет түрлерінің бірі.  Кез келген 

сараптама түрі үшін алдымен сыртқы тексеру жүргізіледі.  Тексеру 

процедурасы зауыттық нұсқаулықпен де, трансформаторларға арналған 

пайдалану нұсқауларымен де анықталады.   

Келесі параметрлер тексеріледі: 

 - кеңейткіштің және ЖР құрылғысының (РПН) бактарындағы май 

деңгейі; 

 - бактан, салқындатқыштардан, май құбырларынан, ЖР құрылғысынан 

(РПН) майдың ағып кетуі; 

 - май температурасы (термокөрсеткіштегі ұстанымдық және ағымдағы 

мәндері).  

Тексерілетін қондырғылар құрамына кіреді: 

 - қосалқы құрылғылар: сорғылар, желдеткіштер, салқындатқыштар және 

т.б.; 

 - өткізу оқшаулағыштары; 

 - бактың қорғаныс мембранасы; 

 - жұмыстық және қорғаныстық жерлендіру (төменгі қысқаштары); 

 - асқын кернеулерді шектеуіштер; 

 - құрғатқыштар (абсорбенттің түсін өзгертуі); 

 - ЖР құрылғысының (РПН) жетегі; 

 - газ релесі (май деңгейі және реледегі газдардың болуы). 

Қолда бар трансформаторлық тораптарды ішкі тексеру арнайы люктер 

болған жағдайда жүзеге асырылады. 

Imatran Voima Оу (Финляндия) компаниясында трансформатордың ішін 

тексеру үшін арнайы эндоскоп қолданылады, ол микроэлектрлік 

қозғалтқышпен басқарылатын линзалар жиынтығын, жарық бағыттаушыны 

және бейнекамераны қамтиды.  Оның көмегімен  орамалардың, салқындатқыш 

арналардың және тағы басқа бөліктердің жай-күйі тексеріледі. 

Трансформаторды тексерген кезде майдың сапасын бақылау барлық 

оқшаулаудың жай-күйін жанама түрде бағалауға, ақаулардың болуы мен 

сипатын анықтауға мүмкіндік береді. 

Майдың физикалық-химиялық анализі, сонымен қатар майдың ГХА -сы, 

оқшаулаудың ескіру өнімдерінің (фуранның), май құрамындағы бөгде 

бөлшектердің және антиоксидантты қоспалардың концентрациясын анықтау 

жүзеге асырылады. 
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Ресейдің РАО ЕЭС қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасы H2, N2, O2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6 газдарының, сондай-

ақ ауа мен судың құрамын анықтай отырып, май сынамасының 

хроматографиялық талдауын қамтиды.  Май құрамындағы фуран қосылыстары 

мен ионолдың мөлшері анықталады, трансформатор мен кірістер майының 

оптикалық көрсеткіштері (сыну индексі, лайлылығы, түсі) бақыланады, майдың 

түрі, сабындану саны және инфрақызыл спектроскопия әдісімен майдың ескіру 

өнімдерінің болуы анықталады. 

Трансформаторлық тексерулерде май сапасын бақылауға баса назар 

аударудың мысалы ретінде S.D. Myers (АҚШ) компаниясының OLTT (On-Line 

Transformer Testing) жүйесі келтірілген.  Белгілі бір трансформаторға 

толтырылған зерттеу картасында трансформатордың паспорттық деректері, 

оның электрлік сипаттамалары және пайдалану ерекшеліктері бар.  Тексеру 

нәтижелері бойынша май деңгейлері, температура, бактағы қысым немесе 

вакуум, түсінің өзгеруі және бактан майдың ағып кетуі туралы хабарлайды.  

Май сынамасы үшін өндірілген күні, сынама алу күндері, қышқылдық саны, 

беттік керілу, электр беріктігі, түсі, үлес салмағы, мөлдірлігі, шөгіндісі, 

қоспалардың концентрациясы, майдың tgδ мәні  ( 100 ° C  кезіндегісін  алған 

жөн )  жазылады. 

Компания жүргізген тоғыз газға арналған мұнай үлгісінің ГХА деректері 

келтірілген.  Металл бөлшектерінің құрамын анықтау үшін плазмалық 

спектроскопия қолданылады.  Карл Фишер әдісімен 10-6 с.б. өлшенген  майдың 

ылғалдылығы анықталады.  Зерттеу картасында: сынама алу күні, сынаманы 

тасымалдау шарттары, сынама алу кезінде майдың төменгі қабаттарының 

температурасы (салыстырмалы ылғалдылықты анықтау үшін), қатты оқшаулау 

массасынан пайыздық үлеспен алынған ылғалдылық. 

Ажыратылған трансформатордың электрлік сипаттамаларын өлшеу 

оқшаулаудағы біртектіліксіздердің болуын анықтай алады, бұл өз кезегінде 

ақаулардың немесе жалпы ескірудің бар екендігін көрсетеді.  Оқшаулаудың 

алмастыру сұлбасының параметрлерін көрсететін электрлік сипаттамалар өзара 

байланысты. 

Оқшаулау кедергісін өлшеу жабдықтағы өрескел ақауларды ғана 

анықтауға мүмкіндік береді: күйіп тесілу, оқшаулаудың өте ылғалдануы немесе 

ластануы. 

Басқа бақылау әдістерімен бірге оқшаулау кедергісін өлшеу ерте 

сатыларда оқшаулаудағы ластану мен ылғалдылықты анықтауға пайдалы 

болуы мүмкін.  Өлшеуді, әдетте, 2,5 кВ кернеуге арналған мегомметрмен 

аймақтар бойынша өлшеу үшін «экран» қысқышын қолдана отырып жүргізеді.  

Оқшаулау кедергісі ораманың температурасынан, мегомметрдің кернеуінің 

тұрақтылығынан өте тәуелді. 

Ораманың температурасын сенімді түрде анықтаудың ( тұрақты кедергісі 

бойынша)  күрделілігі ораманың жай-күйін бағалау параметрі ретінде 

оқшаулау кедергісінің мәнін төмендетеді. 
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Оқшаулаудың жай-күйін бағалаудың жанама әдістерінің бірі - абсорбция 

коэффициентін анықтау (R60 /R15, немесе R10 мин / R1 мин), бірақ оқшаулаудың 

ластануы мен ылғалдануы әсерінен оның өзгеруінің анық еместігі бұл 

параметрді тек қосымша әдіс ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта бұл өлшемдердің мәні төмендеді, неғұрлым жетілдірілген 

әдістер, мысалы, қалпына келтіру кернеуін өлшеу ұсынылған, дегенмен, 

мұндай өлшемдерге арналған жабдық оқшаулау кедергісінің мәндерін өлшеуге 

мүмкіндік береді. 

R60  және R15 орамдарының оқшаулау кедергісін өлшеу Ресейдің РАО 

ЕЭС трансформаторларын тексеру бағдарламасына енгізілген.  «Электр 

жабдықтарын сынау аясы мен нормаларына» сәйкес оқшаулау кедергісінің 

абсолютті мәні жөндеуден кейін енгізілген, кернеуі 35 кВ дейінгі 

трансформаторлар үшін қолданыстан шығару критерийі болып табылады.  

Жоғары кернеу кластары үшін критерий ретінде бастапқы (зауыттық) 

мәндердің 50% алынады. 

Айнымалы токтың жиілігінде өлшенген шығын бұрышының тангенсі пен 

оқшаулау сыйымдылығы оқшаулау кедергісін өлшеуге қарағанда оқшаулаудың 

ылғалдылығы мен ластануын ерте сатысында анықтауға мүмкіндік береді. 

Оқшаулау сипаттамаларының арасында кедергі, шығын бұрышының 

тангенсі, әртүрлі жиіліктегі сыйымдылық, сыйымдылықтың артуы және 

қалпына келтірілетін кернеу сияқты өлшемдер бар, олар өлшенетін объектінің 

алмастыру сұлбасымен анықталады, бұл шамалардың ешқайсысы бақыланатын 

объектінің оқшаулау жай-күйін бір мәнді бағаламайды.  Сонымен, өнеркәсіптік 

жиілікте өлшенген tgδ мәні тек оқшауламаның ылғалдылығына ғана емес, 

сонымен қатар трансформаторға құйылған майдың қасиеттеріне, 

оқшауламаның конфигурациясына және май мен қатты оқшаулау көлемдерінің 

арақатынасына байланысты.  Бұл tgδ  мәні бойынша қолданыстан шығару 

критерийлерін «бұлыңғыр» етеді, жай-күйді бағалау жуық шамалы болып 

табылады және көптеген жағдайларда өлшеу нәтижелерін алдыңғы 

мәліметтермен салыстыру негізінде диагноз қойылатындығына әкеледі.  

Сонымен, «Электр жабдықтарын сынау аумағы мен нормаларында» кернеуі 

110 кВ және одан жоғары трансформаторлар үшін tgδ қолданыстан шығару 

критерийі оның зауыттық мәліметтермен салыстырғанда 50% -дан асуы болып 

табылады.  Алайда, егер 20 ° C температурадағы tgδ 1% -дан аспаса, оны 

бастапқы мәліметтермен салыстыру қажет емес. 

Кейбір қауіпті ақауларды (оқшаулаудағы разрядтарды қоса) tg δ 

өлшемдері арқылы анықтау өлшеулер жұмыс кернеуінен төмен емес кернеуде 

жүргізілген кезде ғана сәтті болады. 

Трансформатордың оқшаулау жай-күйін шамамен бағалаудың өзі үлкен 

маңызға ие және tgδ өлшемдері әлемде кең таралған, оны өлшеу үшін әртүрлі 

жабдықтардың көптеген түрлері шығарылады. 

АҚШ-тың энергетикалық компанияларының күштік трансформаторларға 

арналған тәжірибесінде tgδ 1% дейін қанағаттанарлық деп саналады, tgδ = 1,5-
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2% - оқшаулау жай-күйі күмән тудырады; tgδ> 2% - оқшаулаудың нашар 

жағдайының көрсеткіші (tgδ мәндері 20 ° C-қа келтіріледі).  

Оқшаулаудың tgδ және сыйымдылығын анықтау Ресейдің РАО ЕЭС 

қабылдаған трансформаторларды тексеру бағдарламасына енгізілген. 

Көбінесе, Шеринг көпірі трансформаторлардың оқшаулауының 

сыйымдылығы С мен шығын бұрышының тангенсін tgδ анықтау үшін 

қолданылады, ол жоғары және төмен кернеуде де өлшей алады.  Үш түрлі 

өлшеу сұлбасы қолданылады - жерге тұйықталған объектімен, 

жерлендірілмеген объектімен және оқшаулау аймақтары бойынша өлшеу 

кезінде экрандаумен.  

С және tgδ өлшеу кезінде оқшаулау ақауларын тиімді анықтау үшін 

көршілес ажыратылмаған жабдықтың электромагниттік әсерлерінің алынып 

тасталуын қамтамасыз ету керек, бұл оңай емес, бірақ негізінен оны шешуге 

болады.  Шеринг көпірімен өлшеу кезінде қателіктер мен бөгде әсердің көзі - 

көпірдің ЖК және ТК тармақтары арасындағы паразиттік сыйымдылықтар.  

 Бөгде әсерлерге қарсы орнықтылықты арттыру үшін көпір тізбегі одан 

әрі дамытылып, экрандалған шығымдағы кернеуді реттейтін Вагнер тармағы 

қосылды. 

 

      

CX - сынақ объектісі; 

CN - 50пФ / 120кВ-тан 

0,1мкФ/1кВ-ға дейінгі эталондық 

сыйымдылық; 

R3 - ондықтар 0-1111 Ом; 

R4 - 0,1–10 кОм жиынтығы; 

R5 - көмекші кедергі; 

N - шунттар 0,1-50 Ом; 

C4 - сыйымдылықтар қоймасы 50 

пФ–1,111 мкФ  

G - гальванометр; 

S - реохорд 0,02–1,1 Ом; 

T1 - tg δ шектері; 

T2 - экранды басқару. 

 

 

 

 

3.6 сурет - 2801 көпірінің орналасуы (Haefely Trench Tattex)
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Отандық тәжірибеде объектке қолданылатын кернеудің полярлықты 

ауыстыруы немесе фазалық өзгерісі қолданылады [168], Tettex компаниясының 

әдісі интерференциялық токты өлшенгеннен, Doble компаниясынан - жиілікте 

тең емес, бірақ жиілікке жақын өлшеулерден алудан тұрады.  Желілерде, 

шведтік Programma Electric компаниясы желі жиілігін есептемегенде 

экстраполяциямен кең жиілік диапазонында өлшеу жүргізуді ұсынады. 

Жалпы Шеринг көпірінің мысалы - Haefely Trench - Tettex Instruments 

2801 көпірі. 

Бұл көпір жерлендірілген және жерлендірілмеген нысандардың 

сыйымдылығын өлшеуге арналған.  Көпір резистивті ондықпен, сымдық 

потенциометрмен және сыйымдылықты ондықпен теңдестірілген.  Көпірдің 

сұлбасы 3.6-суретте көрсетілген. 

 

Тізбектің классикалық Шеринг көпірінен айырмашылығы - нөлдік 

индикатор диагональға қатаң қосылмайды, бірақ Rr-мен тізбектей қосылған 

потенциометрге қосылады. R3 бар қол өлшеу шегі қосқышымен басқарылады.  

Жоғары токтармен өлшеу үшін арнайы шунттар қажет емес.  Вагнер тармағы 

экрандағы кернеуді реттейді. 

Көпірдің нөлдік индикаторы - сыртында; эталондық сыйымдылықтар 

жиынтығы: 100 пФ, 1000 пФ -газ оқшаулағышымен, 1000 пФ, 0,01 мкФ, 0,1 мкФ 

-полистирол оқшаулағышымен. 

Сэт 100 пФ тең кезінде өлшеу шектері 0-ден 11 мкФ дейін, сыйымдылық 

бойынша қателігі ± 0,04% шегінде. 

Сыйымдылығы 100 рФ, кернеуі 1000 В және жиілігі 50 Гц кезде tg δ 

бойынша көпірдің сезімталдығы (1-2) 10-6 құрайды.  Максвелл және Хей 

көпірінің сұлбасы бойынша индуктивтілікті және сапа факторын 10-1000 Гц 

жиіліктерінде өлшеулер мүмкін, Carey-Foster көпірінің сұлбасы бойынша өзара 

индукция өлшенеді.  Көпірдің салмағы 20 кг құрайды [9]. 

60-шы жылдары жоғары кернеу ЖК және төменгі кернеу ТК тармақтары 

арасында шашырау ағынымен минималды байланысы бар бөлуші 

трансформатор орнатылған токтық компаратор типті сұлбалар қолданыла 

бастады (мысалы, тор түрінде).  Guideline Instrument фирмасы R-C4R4 

тармағының орнына токтық компаратормен Шеринг көпірінің 

модификациясын әзірледі.  Осылайша, паразиттік сыйымдылықты 

байланыстардан арылуға және tgδ бойынша жоғары сезімталдыққа қол 

жеткізілді.  

Мұндай өлшеу құралының мысалы - типі 2816/5284 Haefely Trench 

компаниясының жоғары кернеу  қосалқы станциясы жағдайында 12 кВ 

кернеуде оқшаулау сипаттамасын өлшеу қондырғысы.  Қондырғының  

компараторында төрт орама бар, әсер етуші токтар өлшенген объектке кернеу 

берілгенге дейін өтеледі. 

Қондырғы сыйымдылықты, диэлектрлік шығындарды, индуктивтілікті, 

магниттейтін токты, болаттағы шығындарды, кернеуді және қуатты сандық 

форматта өлшеуді жүзеге асырады.  Қондырғының негізгі мақсаты - жоғары 
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вольтты жабдықтың, әсіресе күштік трансформаторлардың профилактикасы 

кезіндегі өлшеулерді атқару. 

Кәдімгі өзін-өзі теңестіретін көпірден айырмашылығы, қондырғы әртүрлі 

тармақтардың екі тогының арасындағы фазалық ығысуды анықтайды.  Кернеуі 

12 кВ эталонндық конденсатор элегазбен  SF6 оқшауланған. 

Қондырғы сынақ трансформаторы және жалғау кабельдері бар жиынтық. 

12 кВ кернеуде сыйымдылықты өлшеу шегі 53 мың пФ дейін, 1 кВ 

кернеуде - 0,63 мкФ-қа дейін және шешу қабілеті 0,01 пФ. 

Сыйымдылық бойынша жіберетін қателігі өлшенген мәннің ± 0,05% 

немесе шкаланың ± 1 бөлігі;  диэлектрлік шығын бұрышы бойынша  tg δ 

өлшенген мәннен ± 1% немесе ± 1-104. 

Бірінші өлшеу уақыты 4 с, содан кейін 0,6 с.  Жерлендірілген және 

жерлендірілмеген объектілерді және аймақ бойынша өлшеулер қарастырылған. 

Қондырғының салмағы 40 + 86 + 24 кг.  Сондай-ақ, тасымалдауға болатын 

қондырғы нұсқасы да бар (2818/5283). 

Соңғы уақытта автоматты теңдестіруші көпірлердің немесе 

компенсаторлардың сұлбалары кең таралды. 

Haefely Trench AG-Tettex Instruments компаниясы сыйымдылық С пен tgδ 

өлшеуге арналған көптеген өлшеу құралдарын шығарады, соның ішінде: 

жоғары дәлдікпен C және tgδ өлшемдеріне арналған толық автоматты 2876a / 

5935 көпірі, жабдықтың оқшаулау жағдайын бағалаушы C және tg δ санмен 

көрсетуші типі 2809 дәл өлшеу  көпірі, қолмен теңгерімдейтін  С және tgδ 

өлшеуге арналған қондырғылардың 2811,2805,2821, 2822 нөлдік индикаторлы 

баланстық және кірістірілген типтері (портативті көпір, ғылыми-зерттеу 

мақсатында жоғары дәлдіктегі көпір, кірістірілген эталондық ыдыспен қатты 

және сұйық үлгілерді өлшеуге арналған қондырғылар). 

3.7 суретте 2809 көпірінің құрылымдық сұлбасы  көрсетілген, ол 

трансформаторлық компаратор типті автоматты теңгерімделетін сұлба. 

Компания сонымен қатар C және tg δ дәйекті өлшеулерін өңдеуге 

арналған бағдарламалық жасақтаманы ұсынады, бұл кернеу немесе басқа 

сипаттамалар өзгерген кезде тестілер кезінде параметрлердің жүрісін 

графикалық түрде бейнелеуге, сериялық өлшеу кезінде параметрлердің 

ауытқуын анықтауға және рұқсат етілген ауытқулар туралы белгі беруге 

мүмкіндік береді. 

Жабдықтарды сынауға арналған қондырғының толық жиынтығы 

компания тасымалдайтын жылжымалы сынақ блогында (сынақ фураларында) 

болады.  Жоғары кернеулі оқшаулауды,  tg δ және  ішінара разрядты 20 кВ 

дейінгі кернеуде өлшеуге арналған қондырғыда қуаты 50 кВА болатын сынақ 

трансформаторы, жоғары гармоникалардың қорғаныс сүзгілері, 

киловольтметрі бар ішінара разрядты  өлшегіш, эталондық кедергі, байланыс 

конденсаторы, С және tg δ автоматты өлшеуге арналған қондырғы  , С =1 нФ 

кернеуі 25 кВ  эталондық конденсатор және матрицалық нүктелік принтер бар.  
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Қондырғы ұзындығы 100 м сынау-өлшеу кабельдерімен жабдықталған, 

бақылау-өлшеу жабдықтары орналасқан кең терезесі бар кабинадан және 

жоғары вольтты жабдықтар орналасқан бөліктен тұрады [90]. 

Соңғы кездері  жерлендірілген объектілерде өлшеу үшін көпірдің өлшеу 

және қоректендіру тармақтары арасындағы паразиттік сыйымдылықтың әсерін 

болдырмау үшін өлшеу бөлігінің ЖК тармағымен талшықты-оптикалық 

байланыс қолданылды.  Мысал ретінде 1997 жылы Ганновер жәрмеңкесінде 

қойылған Lemke Diagnostics компаниясының LDV-5 типті құрылғысы, 

жерлендірілген объектілерде - кабельдерде, трансформаторларда, 

генераторларда сыйымдылық пен tg δ өлшеуге арналған. 

ЖК қосалқы станциясында өлшеу кезінде бөгде әсерден қорғау Doble 

Engineering компаниясы әзірлеген M4000 (12 кВ)  және  Biddle -AVO 

International  компаниясы әзірлеген Delta 2000 (10 кВ)  tg δ және оқшаулау 

сыйымдылығын өлшеуге арналған өлшеу қондырғыларында дамытылды.  Екі 

қондырғының сұлбасы өтемдік тізбектің көмегімен оқшаулаудағы токты 

өлшейтін цифрлық ваттметрге жақын.  

 

 
  
1 - сынақ кернеуі;  2 - жерге қосу;  3 - қорғаныш экран;  4 - ток трансформаторы;  5 - 

90 ° фазалық ауысу сызбасы;  6 - жиілік / кернеу түрлендіргіші;  7 - көбейткіш;  8 - 

ажыратқыштардың орналасу индикаторы;  9 - микропроцессор;  10 - принтердің интерфейсі;  

11 - компьютерлік интерфейс;  12 - 5516 типті нөлдік көрсеткіш;  13 - өлшенген мәндерді 

көрсету;  14 - ішкі принтер;  15 - сыртқы принтер;  16 - компьютер;  Cх - сынақ объектісі;  CN 

- 10 pF-тен 1 мкФ дейінгі эталондық сыйымдылық.  Трансформатор орамдары: N2 - 

сыйымдылықтың өлшеу шегі;  Ng - сыйымдылықты теңгеру;  Ni  - нөлдік көрсеткіш;  N3 - tg 
δ  бойынша теңгерімдеу;  N4 - сыйымдылықты дәл теңдестіру 

 

3.7 сурет - 2809 көпірінің құрылымдық сызбасы (Haefely Trench Tettex) 

 

M4000 құрылғысымен 47,5 және 52,5 Гц жиіліктерінде, яғни өнеркәсіптік 

жиіліктен сәл төмен және жоғарыда, белсенді сүзгілерді қолдана отырып өлшеу 

жүргізу шудың деңгейін едәуір төмендетуі мүмкін (47,5 жиілікте 50 Гц 

қарағанда 7 есе аз).  Нәтижесінде екі өлшеудің орташа арифметикалық мәні 
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қабылданады, бұл 50 Гц жиілікте өлшенетін мәнге едәуір сәйкес келеді.  M4000 

қоректендіру түрлендіргішінің қуаты 3kVA құрайды. 

Doble компаниясы соңғы 50 жылда өлшенген бірнеше мың 

трансформаторлар үшін tg δ мәндерінің мәліметтер базасын жүргізеді.  Осы 

негізде сіз басқарылатын трансформатормен салыстыру үшін компанияны да, 

түрін де, жұмыс жағдайын да таңдай аласыз. 

Швецияның Programma Electric компаниясы миллигерцтің фракциясынан 

бірнеше жүз герцке дейінгі жиілікте tg δ өлшеуге арналған жабдықты ұсынады.  

Осы тәуелділіктің қисығын экстраполяциялау желілік шуды жоюға мүмкіндік 

береді.  Сонымен қатар, tg δ жиіліктен тәуелділігі оқшаулау мен майдың 

ылғалдылығын көрсетеді.  Оқшаулау жағдайын бағалау үшін компанияда 

осындай қисықтардың каталогы бар. 

Отандық тәжірибеде R-5026 типті көпір қолданылады, бұл экрандағы 

кернеуді реттеуге мүмкіндік береді.  Бұл көпірмен жұмыс істеген кезде шудың 

компенсаторын, әсіресе қатты бөгде әсер жағдайында, фазалық реттегішті 

қолдану жеткіліксіз болған жағдайда пайдалануға болады.  Осындай өлшеу 

кезінде тепе-теңдік индикаторындағы ток сынақ кернеуін қолданбай нөлге 

дейін өтеледі [2]. 

Абсорбция процестері оқшаулаудағы зарядтардың қайта бөлінуінің 

салдары болып табылады.  Барлық «қағаз-май» оқшаулау кешенінің электрлік 

сипаттамаларын қолдана отырып, трансформаторлардың қатты оқшаулауының 

ылғалдылығын бағалау әдістері ылғал қоспалары пайда болған кезде қосымша 

құрылымдық біртектіліктің пайда болуына негізделген.  Максвеллді ауыстыру 

сұлбасы бойынша оқшаулау параллель жалғанған геометриялық 

сыйымдылықпен (оқшаулаудың өлшемі мен конфигурациясына байланысты 

және ішкі біртектілікке тәуелді емес) және жұтылу қабілетімен ұсынылған, 

шексіз CS-тізбектерден тұрады (өзара сыйымдылықтарды ауыстыру және ағып 

кетуге төзімділік) қосындылар).  Сіңіру процесі неғұрлым ұзақ талданса, 

оқшаулауда біртектіліктің болмауын анықтайтын сезімталдық соғұрлым 

жоғары болады (ылғалды қосқанда). 

Қағаз-май оқшаулауының біртектілігін tan өлшеу арқылы анықтауға 

болады, алайда өндірістік жиілікте өлшенетін бұл параметр қағаз қауіпті 

дымқыл болған кезде ғана айтарлықтай өсе бастайды.  Өте төмен  жиіліктегі tg 

δ өлшемдері (мысалы, 0,01 Гц) ылғалдануға жоғары сезімталдық береді, бірақ 

оны орындау қиын.  

Ылғалдың оқшаулауының бастапқы дәрежесін анықтау үшін қазіргі кезде 

көбірек (Венгрия, Ұлыбритания, Франция, Швейцария) төмен және өте төмен 

жиіліктер диапазонында оқшауланған поляризациялық талдау әдістері 

қолданылады. 

Осындай алғашқы әзірлемелердің бірі Ұлыбританияда ERA зерттеу 

ұйымы 50-ші жылдардың басында жасаған трансформатор орамдарының 

оқшаулауының ылғалдылығын бақылау әдісі болды.  Осы мақсатта жасалған 

дисперсияметр құрылғысы алдын-ала зарядталған сынақ объектісінің қысқа 
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уақытқа жабылуынан кейін абсорбция процестерінің көрінісі кезінде қалпына 

келтірілген кернеуді өлшеді. 

Венгрияда 90-шы жылдардың басында ұсынылған поляризациялық 

процестердің спектрін талдау әдісі өте ұзақ уақыт константаларына дейін (мың 

немесе одан да көп ретке дейін) Еуропа елдерінде кең таралуда.  Поляризация 

спектрін талдау алдын-ала зарядталған заттың қысқа тұйықталуынан кейін 

қалпына келетін кернеуді өлшеу арқылы жүзеге асырылады.  Поляризация 

процестерінің басым уақыт константасы, қалпына келтіру кернеуінің 

максимумына сәйкес келетін, оқшаулаудың ылғалдылығымен жақсы 

корреляция жасайтындығы көрсетілген [3, 4]. 

Өлшенген деректерді талдау қағаз-май жүйесіндегі қағаз оқшаулауының 

сапасын басқа параметрлерге қосымша анықтауға мүмкіндік береді - күйген δ, 

PD, май сапасының көрсеткіштері және т.б. Кернеу шыңының көп болуы 

оқшаулаудың біртектілігін көрсетеді.  Жаңа өндірілген трансформаторлар үшін 

бұл оқшауламаның толық кептірілмеуі, кептіру уақыты тым қысқа, айналымы 

нашар немесе вакуум жеткіліксіз болуы мүмкін.  Жұмыс істеп тұрған 

трансформаторлар үшін бұл ыстық нүктелер, деполимерлену аймақтары және 

т.б. 

Төменде поляризация үдерісінің t-тің басым уақыты, қағаз-май оқшаулау 

үлгісіндегі ылғалдылыққа байланысты: 

 

Ылғалдың мөлшері,% ... .... 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 

T 25 ° С-та, с ........................ 2000 800 150 18 1.3 

T 64 ° С-та, с ......................... 100 25 1,5 0,1 0,005 

 

Haefely Trench AG - Tettex Instruments трансформаторлық оқшаулауды 

бақылауда поляризациялық талдауды практикалық қолдану үшін майды 

қағаздан оқшаулау диагностикасы үшін 5461 типті автоматты қалпына 

келтіретін кернеу өлшеуішін шығарады. 

Микропроцессорлық басқарылатын сұлба зарядтау кернеуін, қалпына 

келтіру кернеуін, бастапқы көлбеуді, қалпына келтірудің ең жоғарғы кернеуін, 

шыңға жету уақытын, оқшаулау кедергісін, поляризация коэффициентін, 

кедергі кернеуін өлшейді.  Құрылғының көмегімен қатты оқшаулаудың 

салыстырмалы ылғалдылығын массасы бойынша пайызбен Tettex кестелері 

негізінде уақыттың басым константасы мен оқшаулау температурасынан 

анықтайды. 

Өлшеу қысқа тұйықталған ораммен жүзеге асырылады, орамалардың бірі 

RVM қондырғысынан зарядталады, қалғандары жерге тұйықталады.  Әдетте 

өлшеу төменгі кернеу ТК орамасынан басталады. 

Есептегіштің техникалық деректері: зарядтау кернеуі 200-2000 В, 1 В 

қадаммен реттеледі, негізгі өлшемдер - 2000 В кезінде орындалады. Зарядтау 

уақыты 20 мс-ден 10000 с дейін.  (Зарядтау және разарядтау уақытының 

арақатынасы 2: 1). 
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Қалпына келтіру кернеуі -200-ден +1000 В аралық шегінде 

электрометрмен өлшенеді. Rm өлшемдері 1 МОм - 200 ГОм аралығында (дәлдігі 

± 1,5%)  ...  Дисплейі сұйық кристалды графикалық, ендірлген принтер, дербес 

компьютермен байланыс орнатуға арналған RS 232C интерфейсі, SWRVM1, 

SWRVM2 деректеді өңдеуге арналған бағдарламалар бар.  SWRVM1 

бағдарламасына сәйкес максималды кернеу, максималды уақыт, зарядтау 

уақытының функциясы ретінде бастапқы көлбеу мәндері бар кесте 

шығарылады (0,02 - 0,05 - 0,1 -... ... 5000,0 - 10000,0 с) - 18 мән  ...  SWRVM2 

бағдарламасы қисықтарды шығарумен, соның ішінде температураны 

төмендетумен және оқшаулау ылғалдылығын есептей отырып, деректерді 

талдауды орындайды.  Деректер компьютер жадында сақталады.  

Компьютерге қойылатын талаптар: Windows 3.1, жедел жады - 8 Мбайт, 

60 МГц, 5 Мбайт қатты дискідегі орын. 

Өлшемдері 414 x 170 x 430 мм, салмағы 12 кг [9]. 

Нақты қуатты трансформаторлармен өлшеу тәжірибесі көрсеткендей, 

басым уақыттың тұрақты мәні немесе қалпына келтірудің максималды 

кернеуіне жету уақыты орам оқшаулауының ылғалдылығымен тікелей 

байланысты.  Бұл шамалардың оқшаулау температурасына тәуелділігі 

оқшаулаудың сіңіру қасиеттерін қолданатын басқа әдістерден кем емес. 

Даму авторлары поляризация спектрлерін талдау арқылы жөндеу кезінде, 

сақтау кезінде трансформатор орамдарының ылғалдануын бақылауға, сондай-

ақ кептіру процесінің барысын тиімді басқаруға болады деп санайды.  

Поляризация спектрі, авторлардың пікірінше, қағаз оқшаулауының ескіру 

деңгейімен де байланысты. 

Жаңа әдістер оқшаулаудағы ылғалға, ең бастысы, ылғалдың төмен 

болуына өте сезімтал.  Бұған объектінің ұзақ уақыт зарядталуы мен 

разрядталуы аймағындағы поляризация процестерін талдау арқылы қол 

жеткізілді.  Екінші жағынан, бұл нақты трансформатордың жай-күйін бақылау 

жағдайында персоналдың іс-әрекетін қиындататын ұзақ өлшеу уақытын қажет 

етеді.  Сонымен қатар, сезімталдық жоғарылаған сайын, оқшаулауды 

ылғалданудан басқа факторлардың әсер ету қаупі жоғары болады.  Сонымен, 

практика көрсеткендей, қалпына келтіру кернеуіне оқшаулау кедергісі мен 

трансформатор толтырылған майдың қасиеттері айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 

Поляризация әсерін талдауға негізделген жаңа әдістерді әзірлеу бойынша 

жұмыс кең ауқымда жүргізіліп жатыр, Франция, Швейцария және басқа 

елдерде. Алдын-ала зарядталған және қысқа разрядталған объектінің қалпына 

келтіру кернеуін өлшеу үшін де, заряд пен разряд токтарын өлшеу үшін де 

қолданылады. 

Австралия мен Бразилия университеттерінде май-қағазды оқшаулаудағы 

поляризация спектрлерін модельдеу жұмыстары жүргізілді, нәтижесінде 

өлшенетін абсорбциялық токтар мен қалпына келтірілетін кернеуді 

басқарылатын объектінің алмастыру сұлбасымен қосу үшін математикалық 

өрнектер алынды.  Осы тәуелділіктерге эксперименттік тексеру нақты 

трансформаторда да жүргізілді [7]. 
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Electricite de France күштік трансформаторлардың жай-күйін бақылау 

жүйесінде қалпына келтіру кернеуін анықтау сауалнаманың екінші деңгейінде 

қамтамасыз етілген (нақтылау әдістері арасында).  Жаңа ылғалданбаған 

трансформаторлар үшін поляризация уақытының доминанты 1000 с немесе 

одан да көп.  Уақыттың тұрақты мәндері 1 с-тан төмен болса, қағаз-май 

жүйесінің ылғалдануы мен химиялық ескіруіне байланысты оқшаулаудың 

нашар көрсеткіштерін анықтайды.  Тексерулерді 5 жыл сайын қайталау 

жоспарланған [6]. 

Поляк энергетиктерінде типі 5461 қалпына келтіру кернеуін өлшеуіш 

бойынша тәжірибесі мол. Өлшеу тәжірибесі көрсеткендей, жаңа және 

жөнделген трансформаторларда ылғалдылығы төмен оқшаулау бар, олардың 

максималды жұмыс уақыты 1000 с құрайды, жұмыс істеп тұрған 

трансформаторлар бұл мәнде 20 с дейін төмендеуі мүмкін, егер айтарлықтай 

ылғал болса -  10 с дейін, судың майға енуімен болған апаттан кейін 

трансформаторда өлшенді, максималды уақыт 0,3 с дейін төмендеді.  Бұл 

оқшаулауды бағалау әдісі қосымша әдіс екендігі баса көрсетілген. 

BKW FMB Energie AG энергетикалық компаниясының және ABB 

Secheron SA трансформаторларын өндірушінің (Швейцария) тәжірибесі 

көрсеткендей, ашық ауада ревизиялау кезінде трансформатордың 

оқшаулауындағы ылғалдың әсерінен қалпына келтіру кернеуінің максималды 

уақыты 100 есе артуы мүмкін. 

Австралияның Кливленд университетінде жүргізілген егжей-тегжейлі 

зерттеулер оқшаулаудың жедел ескіруі бойынша көптеген тәжірибелерге 

сүйене отырып, поляризациялық спектрлерді қолданып қағаз-май 

оқшаулауының ескіру дәрежесін және олардың целлюлозаның молекулалық 

массасымен және майдағы фурандардың концентрациясымен жақсы 

байланыстылығын бағалаудың тиімділігін көрсетті. 

Жүйенің белгілі геометриясымен қалпына келтіру кернеуін де, заряд пен 

разряд токтарын өлшеу нәтижелерін есептеуге болады.  Целлюлозадағы ылғал 

қалдықтарының мөлшерін дәл анықтау қазіргі уақытта осы әдістердің кез 

келгенімен мүмкін емес.  Оқшаулаудың ескіруін өлшенген деректерді бұрын 

алынған мәліметтермен салыстыру арқылы ғана анықтауға болады. 

Жоғары электротехникалық мектепте (Цюрих, Швейцария) 

трансформаторлардың жай-күйін бақылау үшін алдын-ала зарядталған 

оқшауламаның сіңіру токтарына талдау жүргізілді.  Токтар 1-1000 с уақыт 

аралығында өлшенді.  Авторлардың пікірінше, қатты оқшаулаудың 

ылғалдылығы мен ескіруін анықтау қалпына келтіру кернеуін өлшеуге 

қарағанда тиімдірек. 

Германияда трансформаторлық компаниялар мен энергетикалық 

компаниялар жүргізген зерттеулер қалпына келтіру кернеу әдісін (RVM) сіңіру 

токтарын ұзақ уақыт өлшеу әдісімен ауыстыруға бағытталған, бірақ осы 

уақытқа дейін жаңа әдістің шешуші артықшылықтары туралы мәліметтер 

алынған жоқ.  Мұндай зерттеулердің себебі ескіру дәрежесін де, оқшауламаның 

ылғалдылығын RVM әдісімен анықтаудағы түсініксіздігінде.  Фабрикаларда 
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және RWE және Бавария энергетикалық компанияларында жүргізілген үлкен 

күштік трансформаторлардағы тәжірибелер көрсеткендей, осы әдісті 

қолданумен өлшеу физикалық-химиялық әдістермен анықталған нақты 

мәндерге қатысты 2-10 есе таралуымен оқшауламаның ылғалдылығын 

бағалайды.  Оқшаулау жағдайын бағалау сонымен қатар өлшенген шамалардың 

орам оқшаулауының геометриясына, оқшаулау температурасына, өлшеу 

құралының қосылу нүктесіне үлкен тәуелділігімен қиындатады [8]. 

Трансформатордың оқшаулау күйін поляризация процестерін талдау 

әдістерімен бағалаудағы қиындықтар СИГРЭ TF 15.01.09 жұмыс тобының 

«Қуат трансформаторларының жай-күйін бағалаудың диэлектрлік реакциясы 

әдістері» жұмыс тобының шолуында да атап өтілген [2]. 

Жабдықтың оқшаулау күйін бағалау үшін шетелде ұсынылған сіңіру 

процестерінің сипаттамаларын әртүрлі отандық мамандар ұсынған.  Осы 

бағыттағы жуырдағы жұмыстардың ішінде РВМ 5461 типті қалпына келтіру 

кернеу өлшегішімен (Haefely Trench) және отандық ЦИТА-1 сандық-

абсорбциялық ток өлшеуішімен қуат трансформаторларын басқаруды игеру 

бойынша ұсыныстармен «Электросервис» АҚ мамандары жүргізген талдауды 

атап өткен жөн [183]. 

 

4.3 «Сыйымдылық - жиілік» әдісі 

Кеңес Одағында 1940 жылдардың соңынан бастап трансформаторлық 

оқшаулаудың ылғалдылығын бақылау әдістері жасалды.  «Сыйымдылық-

жиілік» әдісі кеңінен қолданылады.  ВНИИЭ-де жасалған ПКВ типті 

құрылғылардың көмегімен 50 және 2 Гц жиіліктегі «тұрақты кернеуден заряд - 

гальванометрге дейін заряд» циклдарымен өлшенетін сыйымдылықтарды 

анықтауға болады [4].  1951 жылдан бастап әдіс күштік трансформаторлардың 

профилактикалық және жөндеуден кейінгі сынақтары үшін міндетті болып 

қабылданды.  Трансформаторларға арналған қолданыстағы пайдалану 

нұсқаулығында трансформаторды күрделі жөндеуден кейін кептірусіз қосуға 2 

және 50 Гц жиіліктерде өлшенген С2 / С50 сыйымдылық коэффициентінің келесі 

мәндерінде рұқсат етіледі: 

 

Температура өлшеу кезінде, ° С ................ 10    20    30    40    50    60    70 

Трансформаторларға арналған С2 / С50: 

         35 кВ дейінгі қоса алғанда ................ 1,2   1,3   1,4   1,5   1,6   1,7   1,8 

         110-150 кВ ......................................... 1,1   1,2   1,3   1,4    1,5   1,6   1,7 

 

Ылғалдандыруға үлкен сезімталдық үшін болашақта трансформатордың 

орамасының сыйымдылығының бір зарядын қолданатын және оны басқару 

объектісіне қарағанда әлдеқайда үлкен сыйымдылықтағы эталондық 

конденсаторға жіберетін құрылғылар жасалды.  Электрометриялық сұлбамен 

өлшенген эталондық конденсатордағы кернеу объектінің сыйымдылығына 

пропорционалды.  EB типті құрылғылардың көмегімен («сыйымдылық-уақыт») 

геометриялық сыйымдылықты бір разрядпен 10 мс және абсорбция 
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процестерінің есебінен айнымалы ток сыйымдылығының артуын объектінің 

алдын-ала разрядымен 4 мс-қа дейін бөлек өлшеуге болады.  Ылғалдың 

индикаторы - AC / S қатынасы.  Сезімталдықты арттыру трансформатор 

орамдарының күйін майсыз бағалау әдісін қолдануға мүмкіндік берді. 

Пайдалануға берілгенге дейін трансформаторлардың оқшаулауының 

жай-күйін бақылау жөніндегі нұсқаулықтың ұсыныстарына сәйкес, 

трансформаторларды AC / S мәні (майсыз өлшенген) келесі мәндерден аспаған 

жағдайда кептірусіз қосуға болады: 

 

Өлшеу кезіндегі температура, ° С ...................... 10      20     30     40     50 

АС / С, %, трансформаторлар үшін: 

        35 кВ-ға дейін ............................................... 13      20     30     45     75 

        110-150кВ ....................................................... 8       12     18     24     44 

 

3.7   сурет күштік трансформаторлардың екі тобын салыстырған кезде 

АС/ С сыйымдылығының салыстырмалы өсуі оқшаулаудың ылғалдылығына 

қалай тәуелді екенін көрсетеді: А - кептірілген және В - ұзақ уақыт ауаның 

әсерінен ылғалданған.  (Өлшеу деректері 25 ° C температураға келтірілген).  

10% шамасы - бұл кептіруді қажет ететін барлық трансформаторлардың 

орналасқан шегі. 

Әдіс зауыт жағдайында трансформатордың алынбалы бөлігінің 

кептірілуін бақылау үшін қолданылады. 

 

 
 Сыйымдылықтың салыстырмалы өсуі,% 

 

А - кептіруден кейінгі трансформаторлар; B - ылғалдандырылған трансформаторлар 

 

3.7 cурет- Трансформаторларды ылғалдылық дәрежесі бойынша 

«сыйымдылық-уақыт» әдісімен пайдаланудан шығару (маймен 

толтырылмаған трансформаторлар үшін) 
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Ылғалданған ауамен байланыстағы бетінен оқшаулау ылғалдылығына 

AC/С мәнінің жоғары сезімталдығы трансформаторды қайта қарау кезінде 

алынбалы бөліктің ашық ауада болуын шектеу әдісін қолдануға мүмкіндік 

берді.  Іске қосар алдында оқшаулаудың жай-күйін бақылап отырғанда, қайта 

қараудың басындағы және аяғындағы AC/C мәндері арасындағы рұқсат етілген 

үлкен айырмашылық үшін келесі мәндер ұсынылады: 

 

Өлшеу кезіндегі температура, ° С .................. 10    20   30    40    50 

АС / С, %, трансформаторлар үшін: 

           35 кВ дейін .............................................. 4      6     9   13,5    22 

          110-150 кВ ................................................ 3      4     5     8,5    13 

 

Кейінірек C50 сыйымдылығын, C2-C50 және AC (C0,25-C50 айырмашылығы)  

айырмашылықтарын анықтайтын асимметриялық заряд-разряд циклында 

жұмыс істейтін құрылғылар жасалды.  Цикл сәйкесінше 2 және 0,25 Гц 

жиілігімен қайталанды [5]. 

Қазіргі уақытта әртүрлі себептермен құрылғыларды шығару тоқтатылды.  

«Сыйымдылық-жиілік» және «сыйымдылық-уақыт» әдістерін энергетикалық 

жүйелердің практикалық қызметінде қолдану жалғасуда, соның ішінде 

Польшада [6]. 

КСРО-да ылғалдылықты бақылаудың сыйымдылық әдістерін кеңінен 

қолдану заряд-разряд циклінің параметрлерін мұқият таңдау және 

трансформаторға құйылған майдың қасиеттері, трансформатор орамаларының 

индуктивтілігі, өлшеу тізбегі және т.б. сияқты факторлардың өлшеу 

нәтижелеріне әсерін егжей-тегжейлі зерттеу арқылы қамтамасыз етілді.  

Сыйымдылық параметрлерінің температураға тәуелділігі анықталды: 

сондықтан маймен толтырылмаған орамаларды оқшаулау үшін AC / C мәні 10 

° C сайын 1,55 есе артады.  Сыйымдылық параметрлерінің рұқсат етілген 

мәндерінің нормалары жүздеген трансформаторлардың жай-күйін бақылау 

негізінде орнатылды. 

Әртүрлі сіңіру сипаттамалары мен оқшаулау ақаулары арасындағы 

байланысты зерттеу әртүрлі елдерде жүргізіледі.  Польшаның Энергетика 

институтында жүргізілген осындай зерттеулердің нәтижесі оқшаулау күйін C2 

/ C50 параметрімен R60 / R15-ге қарағанда бағалаудың тиімділігі туралы 

қорытынды болды.  Нақты трансформаторлардағы өлшеулер көрсеткендей, C2 

/ C50 мәні 1,05-тен аз болса, оқшаулау жүйесін ылғалданбаған деп санауға 

болады [8]. 

Венгрияның энергетикалық жүйесінде оқшаулаудың әртүрлі сіңіру 

параметрлері арасындағы өзара байланысты зерттеулер жүргізді, 0,25 

жиіліктердегі сыйымдылықты өлшеу; 2,0 және 50 Гц трансформатордың 

ылғалдануының қауіпті дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді, алайда 

поляризация процесінің басым уақыт константасын немесе қалпына келетін 

кернеудің максимум уақытын өлшеу арқылы ылғалданудың бастапқы 

кезеңдері жақсы анықталады. 
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Көп қабатты май сіңдірілген қағаз үлгілерін өлшеу кезінде C2 / C50 мәні 

1,2 - 3,5% (25 ° C), 3% (38 ° C) және 2% ылғалдылық (64 ° C) құрады.  C0,25 / C50 

мәні 1,2% - 3% (25 ° C), 2,5% (38 ° C) және 1,5% ылғалдылық (64 ° C) құрады. 

RVM максималды уақыты сәйкес келді: 0,3 с - 4%; 15,0 с - 3%;  100 с - 

2%;  250 с - 1%;  500 с жоғары - 0,5% ылғал. 

Жұмыс кернеуінен жоғары кернеуді қолдану кезінде ішінара разрядтарды 

өлшеу трансформатордағы ақауларды анықтаудың ең тиімді әдістерінің бірі 

болып табылады.  Жергілікті тексеру кезінде ішінара разрядтардың 

қарқындылығын өлшеу трансформатордың қозған кернеуінің жоғарылауы 

кезінде қолданылады (әдетте жұмыс жиілігінен жоғары жиілікте).  Мұндай 

сынақтарға арналған жоғары вольтты мобильді зертханалар Австралияда 

(жиілігі 300 Гц), Бразилияда (номиналды кернеудің 130% деңгейіндегі PD 

өлшемдері), Қытайда, АҚШ-та қолданылады. 

Итальяндық Энель энергетикалық компаниясындағы ішінара 

разрядтарды өлшеу үшін 130 Гц жиіліктегі жоғарылатылған кернеуімен 

трансформаторды тексеретін мобильді қондырғы қолданылады.  Өлшеу келесі 

кезектілікпен жүргізіледі: 1,3 Uжұм кернеуінде 5 минут ішінде; 1,5 Uжұм кезінде 

1 мин және 1,3 Uжұм кезінде жарты сағат ішінде.  Разрядтардың қарқындылығы 

500 рС-тан жоғары болғанда, разрядтардың орналасуын анықтау үшін 

электрлік және акустикалық сигналдар арасындағы корреляция анықталады.  

Швейцария энергетикалық жүйесіндегі ABB Secheron SA компаниясы 

сыртқы қорек көзінен (үш фазалы қозғалтқыш-генератор 60 Гц) қоздыру 

трансформаторына кернеуі үшінші орамға келтірілген номиналды кернеуінен 

1,1 есе көп болған кезде оқшаулауда ішінара разрядты анықтауды қолданады. 

Ішінара разрядтар спектр анализаторы бар жолақты сүзгі арқылы жұмыс 

істейтін сандық құрылғы арқылы өлшенеді; калибрлеу сыртқы сигналмен 

жүзеге асырылады.  Разрядтардың орны акустикалық датчиктердің көмегімен 

анықталады.  Сигналды цифрлық түрде есте сақтау әртүрлі ақаулар үшін 

ішінара разрядтар түрінің каталогын құруға және оны ақаулардың орнын 

анықтау үшін пайдалануға мүмкіндік береді [9]. 

Сыртқы қорек көзінен оқшаулауды сынауға арналған құрылғының 

мысалы ретінде ВЭИ -де жасалған, СПЧ -3.6 типті қуатты трансформаторларды 

сынауға арналған статикалық жиілікті түрлендіргішті айтуға болады.  6,3 кВ 50 

Гц желісінен жұмыс істейтін түрлендіргіш 0-ден 11 кВ-қа дейін үздіксіз 

реттелетін кернеуге ие, шығу кезінде жиілігі 49,5-62 Гц, 100 және 225 Гц.  

Жинтық құрамындағы конденсаторлық батарея түріндегі өтем құрылғысы 

қуаты 500 МВА дейін трансформаторларды сынауға мүмкіндік береді.  

          Запорожье қаласындағы зауытта қуаты 120 МВАр шунтты реакторды 60 

Гц жиілікте сынау кезінде шығыс қуаты 1,5 МВА құрады.  Жиілігі 7 кГц енді-

импульс модуляциясы режиміде жұмыс істейтін түрлендіргіш IGBT 

транзисторларында жасалған. 

Индукцияланған кернеуі бар үлкен қуатты трансформаторларды сынау 

кезінде ішінара разрядтардың әртүрлі көздерін тану мүмкіндігінің егжей-

тегжейлі талдауы Дельфт университетінің (Нидерланды), IREQ канадалық 
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институтының және Haefely Trench аспаптар шығаратын компаниясының 

бірлескен жұмысында жүргізілді.  Көптеген объектілердегі ішінара 

разрядтардың өлшемдерін талдау үшін кластерді өңдеу әдісі қолданылды, 

диагностикаға арналған мәліметтер базасы құрылды. 

Ганновер университетінде және Германиядағы бірнеше энергетикалық 

компанияларда Alstom T & D (MS2000 типі) жасаған қуатты 

трансформаторларға арналған үздіксіз бақылау жүйесін енгізу бойынша 

жүргізілген жұмыс осы трансформаторлық жүйені бақылаудың ең тиімді 

үйлесімі  өте кең жиілік диапазонында ішінара разрядтардың қарқындылығын 

өлшей отырып, жоғарылатылған кернеудегі ажыратылған күйдегі жұмыс және 

сынақтар. [3] 

Жапониядағы ғылыми институттар мен университеттер 

трансформатордағы ішінара разрядтардың орнын табуға бағытталған май 

шығарындыларынан акустикалық толқындар бойынша зерттеулер жүргізуде. 

Жапондық трансформатор өндірушілері ішінара разрядтарлы өлшеу 

арқылы ақауларды анықтау тиімділігін арттыру үшін машиналардың оңтайлы 

дизайны бойынша трансформатордың өзінен шу деңгейін төмендету  

шараларын қабылдағаны қызықты. 

Көптеген компаниялар бір мезгілде ішінара разрядтарды өлшеуі мен 

жоғары кернеулі сынауларға арналған арнайы жабдық шығарады.  Мұндай 

қондырғының мысалы ретінде жоғары кернеулі сынақ жиынтығының бөлігі 

болып табылатын Haefely Trench AG - Tettex Instruments Type 9120 жүйесі 

табылады. 

Өлшеулер Kreugera 9120/9-BK көпір сұлбасы бойынша жерлендірілмеген 

объектілерге арналған (13 сурет) және жерлендірілген объектілерге түзу сызық 

арқылы жасалады (14 сурет).  Көпір тізбегі үшін 9124 типті немесе тікелей 

тізбек үшін 9126 ішінара разряд детекторында 20 кГц - 2 МГц жиілік диапазоны 

бар тар диапазонды күшейткіш, пикокулондардағы зарядты көрсететін 

термометр, орташа разряд тогы, заряд мәнінің квадраты с, жиілік бар  герцтегі 

цифрлардың қайталануы.  Жүйеде сызықтық сканерлеу немесе эллипс бар 10 х 

8 см мониторда дисплей бар, сынақ кернеуінің фазасында терезе сынамасын 

алуға арналған құрылғы.  Жазба сызықтық немесе логарифмдік масштабта 

жүзеге асырылады.  Жүйеде калибратор, киловольтметр (1-1000 кВ), 

байланыстырушы конденсаторлар, өзін-өзі бақылау құрылғысы, 40 кГц 

жиілікте жұмыс істейтін 9251 типті разрядтардың орналасуын анықтауға 

арналған портативті ультрадыбыстық детектор бар. 

Австро-украиндық Transformatoren und Oel Service компаниясы ішінара 

разрядтарды өлшеу және олардың орнын табуға арналған әдіс пен жабдықтың 

сәтті дамуы туралы хабарлады.  EGU институтының мамандарымен бірлескен 

жұмыс барысында (Прага, Чехия) нашар байланыс орындарында пайда 

болатын разрядтар, қысқа тұйықталған тізбектерде доғалар, жерлендіру 

жүйесіндегі ақаулықтар және т.б. анықталды [2].  

 «ЗТЗ-Сервис» ғылыми-зерттеу орталығының далалық сынау 

зертханасында трансформаторларды тексеру және диагностикалау кешені кең 
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жолақты және тар жолақты әдістермен ішінара разрядтардың қарқындылығын 

өлшеуді қамтыды және акустикалық әдіспен разряд көзін оқшаулауды игерді. 

Отандық тәжірибеде күштік трансформаторлардағы ішінара разрядтарды  

басқару негізінен апаттардың алдын алу құралы ретінде жұмыс кезінде жүзеге 

асырылады.  «Электр жабдықтарын сынаудың көлемі мен стандарттары» 

ішінара разрядтарды өлшеуді, оның ішінде жоғары кернеуі бар 

трансформаторларды сынау кезінде қарастырмайды.  

 

 
 
1 - жоғары өткізгішті сүзгі;  2 - жоғары кернеу көзі;  3 - желіден;  4 - басқару;  5 - төмен 

кернеу сүзгісі;  6 - сынақ объектісі;  7 - калибрлеуге арналған байланыс құралы;  8 - екінші 

сынақ объектісі;  9 - ультрадыбыстық PD детекторы;  10 - көпір схемасы бойынша PD 

детекторы (9124 типі);  11 - жалғаушы кабель;  12 - RS 232 интерфейсі;  13 - компьютер;  14 

– принтер 

 

3.8 cурет - 9124 (Haefely Trench Tettex) детекторы бар жерлендірілмеген 

объектіде разрядты ішінара өлшеу 

 

 
 
1 - жоғары өткізгішті сүзгі;  2 - жоғары кернеу көзі;  3 - желіден;  4 - басқару;  5 - төмен 

кернеу сүзгісі;  6 - сынақ объектісі;  7 - калибрлеуге арналған байланыс құралы;  8 - муфта 

конденсаторы;  9 - принтер;  10 - компьютер;  11 - RS 232 интерфейсі;  12 - талшықты-
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оптикалық байланыс;  13 - Фарадей торы;  14 - 9126 типті PD детекторы;  15 - анықтамалық 

кедергі;  16 - кабельді құрастыру 

 

3.9 cурет - 9126 (Haefely Trench Tettex) детекторы бар жерлендірілген 

объектіде разрядты ішінара өлшеу 

 

Электрлік және акустикалық датчиктермен ішінара разрядтардың деңгейі 

мен орналасуын анықтау Техносервис-электро ҒЗО шығарған күштік 

трансформаторларды кешенді зерттеу ауқымына кіреді [5]. 

Ішінара разрядтарды өлшеу мәселелері «Фирма ОРГРЭС» АҚ мен 

«СибНИИЭ» АҚ институтында барынша мұқият өңделген.  Ішінара 

разрядтардың айқын зарядының нормалары әлі жоқ. 

ДИАКС кәсіпорнында трансформатордың оқшаулау жағдайы сыртқы 

көзден қоректендірілген кезде жұмыс кернеуінде өлшенген ішінара разрядтар 

және tg δ мәндері бойынша бағаланады.  Ішінара разрядтарды анықтау үшін q 

заряды, n қайталану жылдамдығы өлшенеді, n (U) амплитудасынан спектр 

табылып, разрядтардың орташа қуаты мен жалпы айқын заряды есептеледі.  

Өлшеу құралдары - УКИ-2 кешені, соның ішінде PDPA-3 ішінара разряд 

анализаторы, R-5026 көпірі және ішінара разрядтардың датчиктері [6]. 

РАО «Ресейдің ЕЭС-і» қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасы сонымен қатар электр доғасының пайда болуының алдында 

электр зақымдануының даму сатысында трансформаторды ажырату әдісі 

ретінде орамдардың майлы тосқауыл оқшаулауындағы және кірістердің қағаз-

май оқшаулауындағы ішінара разрядтардң үздіксіз бақылауын қамтиды. 

Ағымдағы және жүктелмеген шығындарды өлшеу кезінде 

трансформатордың магниттік жүйесінің мүмкін ақаулары анықталады, бұл ұзақ 

уақыт жұмыс істейтін трансформаторлардың әрі қарай жұмыс істеу мүмкіндігі 

туралы шешім қабылдағанда маңызды.  Магниттеу тогын өлшеудің көмегімен 

орамдардың қысқа тұйықталудан кейін орын ауыстыруы және бұрылыста 

бұрылыс оқшауламасының зақымдануы, ЖР құрылғысын (РПН) [3] анықтауға 

болады. 

Бос жүктемені өлшеу және оны алдыңғы мәліметтермен салыстыру ірі 

ұйымдардың трансформаторлық инспекциялық кешендеріне енгізілген, 

мысалы, EDF және National Grid энергетикалық компаниялары, Siemens және 

Smit Holland трансформаторлық компаниялары. 

Поляк мамандарының айтуы бойынша, қысқа тұйықталуды анықтау үшін 

220 В кернеуде өлшенген қоздыру тогының мәндерін салыстыру жеткілікті, 

Doble Engineering компаниясының мамандары төменгі кернеуде дұрыс 

қорытындылар жасалмауы мүмкін деп, әсіресе 10 кВ кернеуді ұсынады.  

жабылу бұрылыстардың салыстырмалы түрде аз санын қамтиды [4]. 

Отандық тәжірибеде («Электр жабдықтарын сынау көлемі мен 

нормаларының» талаптарына сәйкес) жүктемедегі шығындар кернеу кезінде 

және зауытта өлшеу жүргізілген сызбалар бойынша өлшенеді. 
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Жөндеуден кейін жаңадан пайдалануға берілген трансформаторлар үшін 

қолданыстағы стандарттарға сәйкес шығындардың өлшенген мәндері зауыттық 

мәліметтерден 5% -дан аспауы керек.  Пайдалану кезіндегі күрделі сынақтарда 

шығындардың өлшенген мәндері мен бастапқы мәліметтер арасындағы 

айырмашылық 30% -дан аспауы керек. 

Трансформаторды іске қосар алдындағы тексеру кезінде номиналды 

кернеуде бос жүріс тәжірибесі ең соңғы болып табылады. 

Орамалардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу трансформатордың жай-

күйін бақылау әдістерін қолдануда ең ерте орындалған және сонымен бірге ең 

маңыздысы болып табылады.  Олардың көмегімен іс жүзінде ақаулы 

трансформаторлардың маңызды бөлігі анықталды.  Орамдардың кедергілері 

ток пен кернеуді бір уақытта өлшеу арқылы немесе көпір әдісімен анықталады.  

Өлшенген шамалар бұрын алынған мәндермен салыстырылады.  Сонымен, 

жұмыс істеп тұрған трансформаторды кешенді тексеру кезінде «Электр 

жабдықтарын сынау аумағы мен нормаларына» сәйкес олар түпнұсқадан 5% -

дан аспауы керек, ал әртүрлі фазалардағы өлшемдер айырмашылығы 2-ден көп 

болмауы керек.  % (ЖР құрылғысының (РПН) бірдей позицияларында). 

Қуатты қысқа тұйықталу әсерінен болған трансформатор орамаларының 

деформациясы мен орнынан ығысуын бағалау орамалардың толық 

кедергілерінің өзгеруі: қысқа тұйықталу кедергісінің (Zк) мәндері, орамалардың 

тік бұрышты төмен вольтты импульс әсеріне реакциясы және кең жиілік 

диапазонында өлшенетін орамалардың жиілікітік сипаттамасы бойынша 

жүзеге асырылады.   

Орамалардың механикалық жай-күйін бақылау және диагностикалау 

саласындағы соңғы зерттеулердің нәтижелері 1999 жылы Будапештте өткен 

СИГРЭ ИК-12 коллоквиумында 12.19 жұмыс тобының материалында 

қорытылды.  Қысқа тұйықталудың динамикалық әсеріне трансформатордың 

төзімділігі мәселелерін жарықтандырған бұл материалда әртүрлі елдердің 

орамалық деформацияны анықтау үшін жиіліктік сипаттамалары мен төмен 

вольтты импульстерді қолданудағы жетістіктеріне шолу, сондай-ақ 

динамикалық күштерді бақылау үшін датчиктерді қолдану (орамалардағы 

қысым  - Румыния, орамалық ығысулар - Чехия).  Қолданылған әдістердің 

ішінде жиіліктік сипаттамалар әдісі ең сезімтал болып танылды.  Сондай-ақ, 

шашырау кедергісін жиіліктік талдау  және қосымша шығындар    (IREQ әдісі) 

әдістері игерілген.  

Трансформатор орамаларының деформациясын бақылаудың кең 

таралған әдістерінің бірі - орамалардың диссипациялық индуктивтілігін өлшеу.  

Мысалы, Enel (Италия) энергетикалық компаниясында деформациялар 

Максвелл көпірінің көмегімен шашырау индуктивтілігін мезгіл сайын өлшеу 

арқылы анықталады.  Бастапқы мәннен 0,2% өзгеріс маңызды деп саналады.  

Жиі бақылауды қажет ететін норма - 2,5% өзгеріс, ал 5% өзгерісте 

трансформаторды егжей-тегжейлі тексеру алғашқы мүмкіндік болғанда 

орындалуы  қажет. 
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 «ЗТЗ - Сервис» ғылыми-зерттеу орталығының практикалық тәжірибесіне 

сүйене отырып, шашырау кедергісін немесе орамалардың өзара 

сыйымдылықтарын  өлшеу осьтік деформацияларға, орамалардың бұралуына, 

жекелеген орамалардың жергілікті деформацияларына жеткілікті түрде 

сезімтал емес екендігі атап өтіледі [1]. 

Қысқа тұйықталу кедергісін өлшеу - ажыратылған трансформатордағы 

ораманың деформациясын анықтаудың ең меңгерілген және қарапайым әдісі.  

Орамалардың деформациясы кезінде шашырау индуктивтілігі және сәйкесінше 

Zк мәні соншалықты артады, дәлдігі 0,5% аспаптармен өлшеу кезінде Zк 

өзгерісін анықтауға болады.  («Электр жабдықтарын сынаудың көлемі мен 

стандарттарына» сәйкес жұмыстан шығару критерийі - қысқа тұйықталуға 

дейін өлшенген мәндерден 3% айырмашылық, сондай-ақ негізгі және 

экстремалды орама тармақтарындағы фазалардағы Zк 3% айырмашылық.) 

Zк өзгерістерін бақылау әсіресе қысу радиалды күштеріне жеткілікті 

төзімді емес трансформаторлар үшін тиімді. 

Біздің елде Zк өлшемдері кең қолданысқа ие болды, оларды 80-ші 

жылдары ВВA ғылыми орталығы ұсынған және ВВA мен ЗТЗ ғылыми-зерттеу 

орталығының бірлескен жұмысында әзірленген.  Тольятти зауыты Zк 

өлшемдерін (НВИ әдісімен бірге) 1995 жылдан бастап қолданады. 

РАО «Ресейдің ЕЭС-і» қабылдаған трансформаторды тексеру 

бағдарламасында орамалардың қауіпті деформациясын бағалауға арналған 

қысқа тұйықталу кедергісін Zк бақылайтын және (немесе) төмен вольтты 

импульстар (НВИ) әдістері бар.  

Шетелде Zк кедергісін анықтау орамалардың жиіліктік сипаттамаларын 

өлшеумен қатар орамалардың деформациясын анықтайтын сенімді құрал 

ретінде трансформаторларды тексеру кешендеріне енгізілген (Ұлыбритания, 

Германия, Италия, Польша, Украина). 

Трансформатор орамаларының ығысуын төмен вольтты импульстар 

(НВИ) әдісімен бақылау Польшада 1966 жылы жасалған, әдіс ВЭИ-де - 1974 

жылдан бастап әзірленді, ал 80-ші жылдары энергетикалық жүйелерде, сондай-

ақ шетелдерде қолданыла бастады.  Осы әдіспен диагностика жасау үшін ВЭИ-

де жасалған «Импульс-3» және «Импульс-Кардиограф» типті құрылғылар 

қолданылады. 

НВИ әдісін қолданып, орамаға калибрленген тік бұрышты төмен вольтты 

импульс қолданылған кезде дефектограмма нормограммамен салыстырылады.  

Әдістің орамалық деформацияларға деген жоғары сезімталдығы бар, дегенмен 

ол өлшеуді жүзеге асыратын білікті персоналмен бірге бастапқы 

нормограмманың болуын талап етеді (2).  1991 жылдан бастап НВИ әдісі 

Тольяттидегі сынақ үстелінде игерілді, ол Zк өлшемдерімен бірге сәтті 

қолданылады. 

Шетелде 1978 жылға дейін Канадада жасалған және 1980 жылдары 

егжей-тегжейлі сипатталған жиілік реакциясын талдау (FRA- Frequency 

Responce Analysis) әдісі кең қолданыс тапты.  Ажыратылған трансформатордың 

жай-күйін диагностикалау үшін ораманың жиіліктік сипаттамасын бұрын сол 
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немесе сол типтегі трансформаторда түсіріліп алынған сипаттамамен 

салыстыру қолданылады.  Іс жүзінде 3 МГц дейінгі жиілік диапазонында 

реактивті өткізгіштіктің ең кең тараған өлшемі (I / U коэффициенті).  АҚШ 

электр энергетикалық институтының сарапшылары бұл әдіс орамалардың 

тығыздалуының жоғалтуын және қысқа тұйықталу токтарының әсерін жақсы 

анықтайды деп есептейді.  

Жиілікке жауап беруді талдау (FRA) трансформаторлық зерттеулерде 

Ұлыбританияда (National Grid Power Company), Польшада (ZPBE 

Energopomiar-Elektryka), АҚШ (PSE & G Power Company), Франция (EDF Power 

Company), Оңтүстік Африкада (Power Company) қолданылады.  Eskom), 

трансформаторлық компаниялар ABB Secheron, Siemens және т.б. 

Newcastle (Австралия) университеті әзірлеген әдіске сәйкес жиіліктік 

сипаттаманы талдау свип- генератордың төмен вольтты сигналын  салу арқылы 

жүзеге асырылады. 

Шетелдік әзірлемелердің ішінен ВЭИ әдісіне жақын - бұл НВИ әдісіне 

қарағанда қолдану оңай деп саналатын спектрлік анализ әдістерімен 

трансформатордың өтпелі қызметін анықтау. 

Сандық технологияны енгізумен ауысу (беру) функцияларын анықтау 

әдісі кеңінен қолданыла бастады. 

Атап айтқанда, әдісті ABB - Secheron қолданады, ол трансформатордың 

өтпелі функциясын 2 кГц-ден 2 МГц-ке дейінгі жиілікте анықтайды.  Өтпелі 

функция - импульстік кернеу немесе айнымалы жиіліктік кернеу қолданылған 

кезде трансформатор орамасының кірісі мен шығысындағы сигналдардың 

бөліну бөлігі.  Жиілік спектрі жылдам Фурье түрлендіруінің көмегімен 

анықталады. 

Ораманың кез келген деформациясы оның индуктивтілігі мен 

сыйымдылығын өзгертеді және осылайша жиілікке тәуелділік сипаты өзгереді.  

Бағалау жарамды (жаңа немесе жөнделген) трансформатормен салыстыру 

арқылы жүзеге асырылады. 

Кейде ұқсас құрылымды трансформаторда алынған деректерді 

пайдалануға болады.  Егер салыстыру үшін деректер болмаса, 

трансформатордың үш фазасы салыстырылады.  Әдетте басқару желідегі 

қуатты қысқа тұйықталудан кейін жүзеге асырылады [9].  Өтпелі 

функцияларды анықтаумен өлшеудің бай тәжірибесі KEMA (Нидерланды) 

зертханасында бар, мұнда орамалардың отырыңқылауын осындай әдістермен 

анықтауға арналған эксперименттер жүргізілді. 

Штутгарт университетінде күштік трансформатордың басқару сұлбасы 

жасалды, онда орамадағы кернеудің формасы коммутация және найзағай 

импульсіне ұшырағанда өлшенеді.  Өлшеуді электр желісінен ажыратылған 

трансформатормен сынақ қондырғысында да, оның желіде жұмыс істеуі 

кезінде де жүргізуге болады.  Мысал ретінде 350 МВА трансформаторды 

зауыттың сынақ үстелінде зерттеу сипаттамасы келтірілген.  Әзірлеушілердің 

айтуы бойынша, трансформаторды тасымалдағаннан кейін орамның 
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пішініндегі өзгерістерді зауытта және қондыру орнында алынған өтпелі 

функцияларды салыстыру арқылы бақылауға болады [12]. 

Трансформатор орамдарының өтпелі функцияларын анықтауға және 

ораманың деформациясын бағалауға үлкен мүмкіндіктер сынақ кезінде 

цифрлық өлшеу мен есептеуіш техниканы қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.  

2000 жылы СИГРЭ сессиясында есептерде өтпелі функцияларды анықтау, 

дірілдің үш өлшемді сипаттамаларын алу, орамалардың деформациясын 

шашырау шығындарының жиіліктен тәуелділігін анықтау сияқты мысалдар 

келтірілген. 

Дірілсоққы сипаттамаларын анықтау - бұл жаңа сынақ әдісі.  Бактағы 

тербеліс деңгейін өлшеу кезінде трансформаторлардың жай-күйін дірілді 

бақылау кезінде іргетасқа бекіту ақаулары, шашырау өрістеріне байланысты 

қалыптан тыс дірілдер мен резонанстар, май сорғыларының тозуы анықталады.  

Мұндай өлшеулер барлық егжей-тегжейлі тексерулер кезінде және мезгілді  

жұмыста жүргізіледі. 

Трансформаторды ашпай орамалардың және магниттік сымның престелу 

күйін бағалау үшін дірілді бақылауды қолдану өте перспективалы болып 

табылады.  Престеу күйін келесі жолмен тексеретін монитор жасалды.  

Өшірілген трансформатор багына сыртқы соққы қолданылады.  Өзектің қалдық 

магниттелуі болған кезде ораманың дірілдеп тұрған орамасында пайда болатын 

ЭҚК тіркеледі.  Ораманың престеу дәрежесі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 

тербеліс жиілігі жоғары болады. 

Тағы бір әдіс қолданылады - жабық күйде электродинамикалық әсер 

ораманың өзіне қолданылады.  Электромеханикалық процестер әлсірегеннен 

кейін ЭҚК діріл орамында жазылады. 

Сондай-ақ, жұмысқа қосылған трансформатордың багының бетінің 

дірілін өлшеу қолданылады.  Діріл өзекке және магнитострикция мен 

электродинамикалық күштердің әсеріне байланысты пайда болады.  1000 Гц 

дейінгі диапазондағы негізгі жиіліктің жеке гармоникаларының нақты үлесін 

талдау арқылы әлсіреген, механикалық бөлінген ораманың орамдары мен 

өзектің болат парақтарының дірілі анықталады.  Тығыздау дәрежесі төмендеген 

сайын діріл гармоникаларының реті мен амплитудасы жоғарылайды. 

Бактың бетіндегі дірілді өлшеудің екі артықшылығы бар: 

трансформаторды электр желісінен ажыратудың қажеті жоқ және қалыптау 

бұзылыстарын тек сыртқы орамдарда емес, сыртқы механикалық немесе 

электродинамикалық әрекеттегі әдістер сияқты, сонымен қатар өзекте де 

анықтауға болады. 

Өлшеу екі рет жүргізіледі: жүктеме астында (кемінде 50%) және 

жүктемесіз.  Жүктемесіз жұмыс істегенде, орамда электродинамикалық күштер 

іс жүзінде болмайды және бұл режим тек өзектің күйін сипаттайды.  

Жүктемелерді өлшеу өзектің де, орамдардың да дірілін қамтиды.  Орамның 

тербеліс спектрлері жүктеме кезінде алынған нәтижелерді жүктеме кезінде 

тәжірибе нәтижелерінен алып тастау арқылы алынады.  Жылдам Фурье 

түрлендіруін қолдану арқылы алынған тербеліс спектрлерінің анализі бойынша 
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ораманы және өзекті престеу коэффициенттері, құрылымдық элементтер 

күйінің коэффициенті және трансформатордың жай-күйінің коэффициенті 

анықталады.  Престеуді бағалаудың тағы бір параметрі - бір айға келтірілген 

жағдайдың нашарлау жылдамдығы. 

0,9-дан жоғары орамның престеу коэффициенті бар трансформаторлар 

жақсы деп саналады, олардағы қалдық қысым 50-ден 100% -ке дейін.  

Коэффициенті 0,8-ден төмен трансформаторларда қанағаттанарлықсыз қысым 

15-20% шегінде болады.  Егер өзектің сығылу коэффициенті 0,8-ден төмен 

болса, онда сығылу қолайсыз үлкен деп саналады.  Бұл жағдайларда 

трансформатор өте қиын жағдайда, компьютерлік бағдарлама («Веста» сауда 

маркасы) орамның және өзектің қай бөліктері әлсірегенін көрсетеді. 

1994 жылдан бастап бұл әдістер 110-500 кВ, 50 МВА және одан жоғары 

430 трансформаторларды сынау үшін қолданылды, оның 400-і Ресейде, 12-сі 

АҚШ-та, 18-і Канадада. Нәтижесінде 59 трансформатордың ауыр жағдайда 

екендігі анықталды.  Бұл трансформаторлардың жөндеу жұмыстары олардың 

85% -ның престелу қысым күші өте төмен екенін көрсетті. 

Жұмысқа шетелдік ұйымдар да қатысты, атап айтқанда, Катлер-Хаммер 

(АҚШ). 

 «Вибро-Центр» ғылыми-зерттеу орталығының жиілік әдісі 

трансформаторлық салқындату жүйесінің, ЖР құрылғысының (РПН) және 

қозғалтқыштарының механикалық жай-күйін бағалау үшін де қолданылады. 

Di-2200 діріл анализаторы көмегімен бактағы дірілді өлшеу, жылдам 

діріл спектрін жылдам Фурье түрлендіруін қолдана отырып талдайды, Оңтүстік 

Каролина электр компаниясы (SCE & G) қолданды. 

Ресейде қысымсыздық анықтамасының практикалық дамуы 90-шы 

жылдардың басында Свердловенерго жүйесіндегі трансформаторларды зерттеу 

кезінде вибро-шок әдісін қолданудан басталды [12].  Қазіргі уақытта 

«Снежинсктехсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, РФЯЦ-ВНИИТФ 

және «УЭТМ» ААҚ сыртқы импульсті механикалық әсер ету кезінде 

орамаларда пайда болатын ЭҚК спектрін анықтайтын ДИК-С1кешені 

трансформаторларын тексеру үшін әзірледі және қолданады.  Престеу 

жүйесінің табиғи жиілігі анықталады.  

Ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрған 50 трансформаторды тексеру тәжірибесі 

көрсеткендей, олардың 53% -ның престелу жағдайы қанағаттанарлық, 14% -ы 

жиі бақылауды қажет етеді, ал 33% -ы алдын-ала престеуді қажет етеді, 

олардың жағдайы апаттық жағдайға дейін бағаланады. 

NPO Technoservice-Electro-да жұмыс істеп тұрған трансформаторды 

тексерген кезде бактағы дірілді өлшеу арқылы престеу сапасын бағалау 

қолданылады.  Престеу дәрежесі Vibro-Center зерттеу орталығы жасаған жүйе 

негізінде деректерді өңдеудің Vesta бағдарламасы көмегімен анықталады.  Бұл 

әдіс трансформаторларды тексеруде және «Электросервис» БП кәсіпорнында 

қолданылады [14]. 
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4.4 Оқшаулаудың ылғалдылығы мен ескіруі 

 

Трансформатордың қатты оқшаулауындағы ақауларға байланысты 

көптеген апаттық жағдайлар орын алады, ақаулардың көпшілігі қағаз 

оқшаулауының ескіруінен болады.  Өз кезегінде, қағаз оқшаулауының ескіру 

деңгейі оның ылғалдылығына байланысты.  Егер 0,3% ылғалдылығында қағаз 

оқшаулау жақсы кептірілген болып саналса және оның қызмет ету мерзімі 

толық болса, онда 1,5% ылғалдылығында ескіру тездей бастайды, ал 

диэлектрлік беріктігі төмендейді.  Ылғалдылығы 3,3% -дан жоғары болса, 

ескіру және тотығу процестері оқшаулау үшін қауіпті болады [12]. 

Қатты оқшаулаудың ылғалдылығын анықтау трансформаторларды 

тексерудің көптеген кешендеріне, мысалы, ПЭИПК институты (С.-Петербург) 

ұсынған жағдайды бағалау әдістерінің минималды жиынтығына енгізілген. 

Қатты оқшаулаудың ылғалдылығын тікелей бағалау трансформатордан 

алынған оқшаулау үлгілерін талдау арқылы жасалады.  Бұл процедура 

трансформаторды ашуды қажет етеді.  Трансформаторды желіден 

ажыратқаннан кейін сынамалар шығарылатын және зертханада талданатын 

люктердің жанында трансформатордың ішіне орналастырылған оқшаулау 

үлгілерінің ылғалдылығын анықтау қолданылады [4]. 

Бакқа салынған қатты оқшаулау үлгілерінің ылғалдылығына арналған 

«Электр жабдықтарын сынау көлемі мен нормаларына» сәйкес орамалардың 

ылғалдануы іске қосу кезінде және қуаты 60 МВА және одан жоғары 110 кВ 

және одан жоғары трансформаторларды күрделі жөндеу кезінде анықталады. 

Өкінішке орай, бактың ішіндегі қол жетімді жерлерде орналастырылған 

оқшаулау үлгілерін талдау ораманың ішіндегі ең ыстық нүктелерде орналасқан 

оқшаулаудың күйін толық бағалауға мүмкіндік бермейді. 

Жанама түрде қатты оқшаулаудың ылғалдануы тұтасымен 

трансформатордың оқшаулауының электрлік сипаттамаларын өлшеу 

нәтижелерімен анықталады: tg δ, С15 / С50 мәндері, қалпына келтіретін кернеу 

және т.б.  Майдың электрлік сипаттамаларын және оқшаулау құрылымының 

ерекшеліктерін ескере отырып, қатты оқшаулаудың ылғалдылығын қатты 

оқшаулауға арналған «ылғал - электрлік сипаттама» эмпирикалық анықталған 

қатынасты қолданып есептеу арқылы анықтауға болады.  Қатты оқшаулаудың 

ылғалдылығын есептелген түрде анықтауға «Электр жабдықтарын қолдану 

аясы және сынау стандарттарымен» рұқсат етілген. 

 «ВНИИЭ» АҚ және «БП Электросетсервис» жүргізетін ұзақ қызмет ету 

мерзімі бар трансформаторларды зерттегенде қатты оқшаулаудың орташа 

ылғалдылығы дербес компьютер үшін арнайы жасалған бағдарлама бойынша 

есептеледі. 

Қатты оқшаулаудың ылғалдылығын анықтаудың тағы бір жанама және 

өте жуық әдісі майдың ылғалдылығын бақылау болып табылады.  Май 

құрамындағы ылғалдылықты сандық анықтаудан басқа (абсолютті емес, 

салыстырмалы ылғалдылықты өлшеген жөн) майдың тесіп өту кернеуі 

ылғалдың критерийі бола алады.  Барлық жағдайда сынамалар алу және 
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алынған нәтижелерді түсіндіру кезінде май мен қатты оқшаулау арасындағы 

ылғал алмасу динамикасын және трансформатордағы температураның өзгеруін 

ескеру қажет. 

Трансформаторды одан әрі пайдалану мүмкіндігі көбінесе оқшаулаудың 

ескіру дәрежесіне байланысты.  Егер жергілікті дамушы ақаулар орамалардағы 

электр өлшеу нәтижелерінде көрінсе, онда ескіру дәрежесі мен қалдық қызмет 

ету мерзімін анықтау қиынырақ болады.  Трансформатор майында еріген 

газдарды газды хроматографиялық талдаудың ақауларға сезімтал әдісімен де 

оқшаулаудың ескіруін анықтау екіталай. 

 

 

Жанама әдістер, мысалы, оқшаулаудың шығын бұрышының тангенсін tg 

δ , әртүрлі жиіліктегі сыйымдылықты, сіңіру коэффициентін анықтаулар 

майдың температурасынан және сипаттамаларынан көп тәуелді болғандықтан, 

майдың жай-күйі туралы бірмағыналы баға бере алмайды. 

Зерттеушілер ұзақ уақыт бойы трансформаторлардағы оқшаулаудың 

ескіру дәрежесін бағалап келеді.  1920 жылдардың аяғында жылу ескіруі 

нәтижесінде оқшаулау қасиеттерінің нашарлауы бойынша іргелі зерттеулер 

жүргізілді.  Сонымен бірге ескіру қарқындылығы мен оқшаулау температурасы 

арасындағы аналитикалық байланыс ұсынылды, ол әлі күнге дейін 

қолданылады.  Оқшаулаудың үлгілері мен модельдеріндегі, сондай-ақ нақты 

трансформаторлардағы көптеген эксперименттердің деректерін өңдеу 130 ° C-

дан жоғары температурада ескірудің айтарлықтай жоғарылауы байқалатынын 

көрсетті, бұл эксплуатация кезінде 130 ° C мен  140 ° C  арасындағы ең ыстық 

нүктелердің температурасының шекті мәндерін ұсынуға мүмкіндік берді.     

Трансформатордың қатты оқшаулауының ескіруінің индикаторы ретінде 

оның қалдық механикалық беріктігі алынады, өйткені оның электрлік беріктігі 

әлдеқайда баяу төмендейді және трансформатордағы ескі оқшаулаудың 

зақымдануының негізгі себебі әрдайым оның бұзылуы болып табылады. 

IEEE-нің анықтамасы бойынша  трансформатордың қызмет ету мерзімі 

қағаздың сыну күшінің 75% жоғалуы уақытына тең болады.  Сол кезде ол 

дірілден, импульстардан және қысқа тұйықталу токтарынан түсетін 

жүктемелерге сенімді түрде қарсы тұра алмайды. 

Трансформаторлардың қатты оқшаулау күйін бағалауда айтарлықтай 

жетістікке 60-шы жылдары, целлюлоза молекуласы құрылымының физикалық-

химиялық тұжырымдамалары негізінде және оның ескіру әсерінен біртіндеп 

жойылуына қол жеткізілді.  

Целлюлозалық полимолекуланың деградация деңгейімен байланысты  

полимерлеу коэффициенті бағалаудың параметрі болды. 

Қатты оқшаулау целлюлоза молекулаларында қалған бүтін глюкоза 

сақиналарының орташа санын көрсететін ДП полимерлену коэффициенті 

механикалық беріктіктің төмендеуімен ең жақсы корреляция жасайтындығы 

анықталды [7]. 
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Электрлік қағаздың механикалық созылу кезіндегі салыстырмалы 

өзгерісі [5], бастапқы мәннен% құрайды: 

Созылу беріктігі ............................................ 100  80  60   40   20   10 

Полимерлену коэффициенті ........................ 100  75  60   42   21  15 

Трансформаторлардан алынған оқшаулау үлгілеріне арналған 

полимерлеу коэффициенті олардың қызмет ету мерзімінің ұзаруымен 

монотонды түрде азаяды. 

Полимерлену коэффициенті целлюлоза оқшаулауының ескіру 

сынауларында бағалаудың негізгі параметрі болып табылады.  

Тәжірибе көрсеткендей, полимерлену коэффициенті 200 болғанда ол 

қолдануға жарамсыз оқшаулауға сәйкес келеді.  Қалыпты оқшаулау 

жағдайында бұл коэффициент 600-800 аралығында болады.  Жаңа 

оқшаулаудың полимерлену коэффициенті 1000-1200 құрайды. 

EDF зертханасында (LCIE) оқшаулағыш қағаздың ескіру заңдылықтары 

егжей-тегжейлі зерттелді, атап айтқанда оның механикалық қасиеттерінің 

өзгеруі [2].  ДР коэффициенті деградация дәрежесінің критерийі ретінде 

қабылданады, оның қағаз сынамалары үшін есептік мәні 130 ° С температурада 

бастапқы мәннен 1000-нан 200-ге дейін төмендейді - 4 жыл ішінде, 100 ° С 

температурада - 20 жыл ішінде;  80 ° C температурада, 50 жыл бойы ескіру DP-

дің 360-қа дейін төмендеуін тудырады, яғни оқшаулау функционалды болып 

қалады.   

СИГЭЭ жұмыс тобы 15.03 [7] Кносптың деградациялық факторы деп 

аталатын әдісті қолдануды ұсынды: 

 

KD = 1000 (1 / DP - \ / DPQ) 

 

мұндағы,  DP - ескі қағаз оқшауламасының полимерлену дәрежесі;   

                   DPQ - жаңа оқшаулаудың полимерлену дәрежесі;   

Логарифмдік масштабтағы фурандардың концентрациясы KD мәнімен 

кең ауқымдағы сызықтық тәуелділікпен байланысты және бұл тәуелділік ескіру 

болған температураға салыстырмалы түрде аз тәуелді. 

ДП полимерлену коэффициентін анықтау арқылы күштік 

трансформаторлардағы қатты оқшаулау күйін бағалау 60-шы жылдардың 

аяғынан бастап қолданыла бастады, жаңа және ескі электр оқшаулағыш 

қағаздың полимерленуінің орташа коэффициентін өлшеу әдісі 1974 жылы IEC 

450 басылымымен реттелді. 

РАО «Ресейдің ЕЭС-і» қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасы қатты оқшауламаның (орамалар мен тосқауылдардың) 

полимерлену дәрежесін анықтаудан тұрады.  «Электр жабдықтарын сынау 

көлемі мен стандарттарына» [1] сәйкес, орамдарды қағаздан оқшаулау ресурсы 

DP 250-ге дейін азайтылған кезде таусылған болып саналады. 

Квинсленд университетінің (Австралия) ғалымдарының айтуы бойынша, 

қағаздың ескіру дәрежесін молекулалық салмақты және оның ескірген 

қағаздағы целлюлозаға таралуын тікелей көрсететін гель-хроматографияны 
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қолдану арқылы нақты анықтама алуға болады.  Гель-хроматографияны 

қолдана отырып жүргізілген талдау нәтижелері қағаздың ескіру жағдайымен 

және ұзақтығымен, сондай-ақ қабаттар аралық поляризацияны (қалпына 

келтіру кернеуі) өлшеу нәтижелерімен жақсы сәйкес келеді.   

Трансформаторлардың оқшаулаудың деградациясын бақылау үшін DP 

мәндерін немесе молекулалық салмақ мәндерін пайдалану оқшаулаудың 

механикалық қасиеттерін және оның біртіндеп және сенімді ескіру нәтижесінде 

тозуын анықтауға мүмкіндік береді.  Алайда, бұл орамның ең ыстық 

бөліктерінен қатты оқшауламаның сынамасын алуды талап етеді, бұл көп 

жағдайда қиыңдық тудырады, себебі бактың ашылуымен байланысты болады.  

Трансформаторды ашуды қажет етпейтін әдістерді табуға бағытталған 

көптеген зерттеулер майдың құрамындағы CO және CO2 газдарының ГХА 

арқылы анықталуына, содан кейін майдың құрамындағы целлюлоза 

оқшаулауының ыдырау өнімі ретінде фурандардың концентрациясына әкелді. 

Қатты оқшаулаудың деградация дәрежесін жанама түрде анықтау қазіргі 

кезде көптеген елдерде трансформатордан алынған май үлгісіндегі Фуран 

концентрациясын бақылау арқылы жүзеге асырылады.   

 

4.5 Тексеру жиілігі 

 

Зерттеудің жиілігі жабдықты техникалық пайдалану ережелерімен, 

«Электр жабдықтарын сынау көлемі мен стандарттарымен» және 

энергетикалық жүйенің техникалық нұсқаулығымен анықталады.  Тексеру 

қажеттілігі көптеген факторлармен анықталады, олардың бастысы 

трансформатордың шынайы жай-күйі. 

Мысалы, «Электросетсервис» БП мамандарының айтуы бойынша, 

ауқымды зерттеу түрінде трансформатордың жұмыс деректері мен 

конструктивті ерекшеліктерін ескере отырып, параметрлердің барлық ауқымы 

бойынша ірі трансформаторлардың жай-күйін бағалау, стандартталған қызмет 

ету мерзімінен асқан трансформаторлар үшін қажет және 8-12 жылдан кейін  

күрделі жөндеудің қажетті мөлшерін анықтау.  Кешенді сараптама ақауларды 

профилактикалық сынақтар арқылы анықтағаннан кейін, сондай-ақ 

жұмысының алғашқы жылдарында, іске қосу кезеңінде дереу жүргізілуі керек.  

Сараптама көлемі әртүрлі.  Сонымен, жұмыста анықталған ақаулары бар 

трансформаторлар үшін сараптама ақаулардың табиғатын, көлемін және 

орналасуын нақтылайтын әдістер жиынтығымен жүзеге асырылады. 

Трансформаторларды тексеру кезінде қолданылатын әдістердің 

кешендері алдын-алуды ұйымдастыруға арналған 5.2-тармақта егжей-тегжейлі 

сипатталған. 

 

Қысқаша тұжырымдар 

Соңғы жылдары біздің елде және шетелдерде трансформаторлар паркіне 

жаппай зерттеулер жүргізілді, бұл олардың стандартты ресурсын сарқып алған 

трансформаторлар үлесінің тез өсуіне байланысты болды.  Тексерулер 
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трансформаторға ықтимал қауіпті әсерлерді бағалауды, жобалаумен және 

пайдалану шарттарымен, жұмыс кезінде де, басқару параметрлерінен тыс күйде 

өлшеуді және оларды нормалармен салыстыруды, трансформатордың жай-

күйін бағалауды қоса алғанда, арнайы бағдарламалар бойынша өткізіледі және  

оны одан әрі пайдалану туралы шешім қабылданады. 

Ресейдің РАО ЕЭС қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасы ең жиі және қауіпті ақауларды анықтауға бағытталған әдістердің 

оңтайлы жиынтығын бейнелейтін трансформатордың жұмысының 

мәліметтерімен, өлшеулер мен сынақтардың нәтижелерімен егжей-тегжейлі 

танысуды қамтиды.  Кешен трансформаторларды сараптауға 

мамандандырылған ұйымдардың мол тәжірибесі негізінде әзірленген.  Зерттеу 

бағдарламасы «Трансформаторлық жабдықтың техникалық жағдайын 

диагностикалау туралы» 07.07.95 жылғы No304 бұйрығымен бекітілген. 

Тексерудің тиімді әдістері егжей-тегжейлі әзірленді, бұл жұмыс істеп 

тұрған трансформатордың жай-күйін бақылау нәтижелері бойынша диагнозды 

нақтылауға ғана емес, сонымен қатар ақаулар аймағын, оның апатқа айналу 

қаупін анықтауға мүмкіндік береді. 

Мұндай әдістерге ажыратылған трансформатордың электрлік 

сипаттамаларын өлшеу кіреді: tg δ және оқшаулау сыйымдылығы, сіңіру 

сипаттамалары (шетелде - поляризация спектрі, қалпына келтіру кернеуі, tg δ 

жиілікке тәуелділігі, біздің елде - сыйымдылықтың жиілікке тәуелділігі немесе 

шығыс уақыты), орамалардың тұрақты токқа төзімділігі.  Тәжірибе төмендеген 

кернеуде жүктемесіз токты өлшеу, орамалардың деформациясын орамдардың 

қысқа тұйықталу кедергісі бойынша, импульстік (НВИ әдісі) және жиіліктік 

сипаттамалармен (FRA әдісі), дірілді диагностикалау әдістерін қолдана отырып 

анықтайды. 

Қатты оқшаулаудың күйі мен ескіру дәрежесін анықтау оқшаулау 

үлгілерінің ылғалдылығын, полимерлеу коэффициентін өлшеу арқылы жүзеге 

асырылады.  

Энергетикалық ұйымдар қолданатын зерттеу әдістемесінің тиімділігі 

ұзақ қызмет ету мерзімі бар күштік трансформаторлардың жай-күйін бағалау 

нәтижелерімен расталады.  Басқару әдістерінің кең спектрін қолдану біздің 

энергетикалық жүйелердегі ұзақ мерзімді жұмыс істейтін 

трансформаторлардың өзінде айтарлықтай ресурсқа ие екендігін және олардың 

жұмысы көп жағдайда ұзақ уақытқа созылуы мүмкін екенін көрсетеді. 

 

5 Профилактика және кешенді тексерулерді ұйымдастыру 

 

5.1 Бақылау және тексеру жүргізу стратегиясы 

 

Трансформаторлардың жұмысқа қабілеттілігін сақтауда 

профилактикалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру маңызды рөл атқарады.  

Жоспарланбаған істен шығулардан қорғауға, дамитын ақауларды немесе 

трансформаторың қауіпті жұмыс режимдерін олар зақым келтірмей тұрып 
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анықтауға деген ұмтылыс, ұзақ қызмет ету мерзіміне кепілдік беретін, жұмыс 

режимдерінің оңтайлы сақталуын қамтамасыз ететін және үздіксіз бақылау 

әдістерімен дамып келе жатқан ақауларды дер кезінде анықтайтын  

трансформаторға күтім жасаудың тиімді жүйесін қажет етеді. 

Қажетті және оңтайлы көлем.  Бүкіл қызмет ету мерзімінде үнемі 

қадағалауды қажет етпейтін жабдықты жасауға деген үміт ақталмайды, ал 

диагностикалық құралдар мен жүйелерді одан әрі дамыту ақаулардың 

мүмкіндігінше көп түрін анықтау үшін қажет, мүмкін болса - олардың 

дамуының алғашқы кезеңінде.  Екінші жағынан, EDF энергетикалық 

компаниясының тәжірибесі көрсеткендей, мысалы, тексеру жиілігін арттыру 

да, барлық жабдықтарға қолданылатын жаңа диагностикалық әдістер де 

ақталмайды.  Бұл шараларды аса маңызды жабдыққа, оның ішінде ірі 

трансформаторларға ғана қолданған жөн [6]. 

Трансформатордың жұмысқа қабілеттілігін қолдаудың тиімді жүйесімен 

келесі шараларды қамтамасыз ету қажет: 

апаттық жағдайлардың санын азайту арқылы жабдықтың сенімділігін 

арттыру; 

төтенше жағдайдың, жөндеудің және профилактикалық уақыттың 

ұзақтығын қысқарту арқылы қол жетімділік факторын арттыру;  

жабдықты жөндеуге уақтылы кірісу, бұл жөндеу шығындарын кемітеді 

және жабдықтың жөнделу уақытын азайтады; 

әлсіз жерлерді анықтауға, жөндеуге және модернизациялауға уақытылы 

кірісуге байланысты жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту.  Мұнда 

жабдықтың жеткізушілеріне келесі модельдердегі әлсіздіктерді жоятын 

ұсыныстар маңызды рөл атқарады. 

Алдын алу стратегиялары.  Профилактиканы ұйымдастырудағы маңызды 

сәт - мерзімді түрде жүргізілетін профилактикалық жұмыстардың стратегиясын 

- ТВМ (Time Based Maintenance)  (уақытқа негізделген техникалық қызмет 

көрсету) объектінің күйіне тәуелді болатын алдын-алу жүйесімен ауыстыру 

болып табылады - шетелдік энергетикалық компанияларда белсенді 

қолданылатын шартты-техникалық қызмет көрсету. 

ТВМ жүйесін қолданатын профилактикада тексеру жиілігін есептеу 

кезінде трансформатор ішіндегі ақаудың статистикалық ықтималдығы 

қолданылады.  Сонымен қатар, олар ақаулардың төтенше шығу жолымен 

зақымдануына дейін анықталуын қамтамасыз етуге тырысады.  Әрине, бұл 

жағдайда графиктегі іс-шаралар трансформатордың жай-күйіне байланысты 

қажет болғаннан жиі жүзеге асырылады. 

Жоспарлы жөндеуден жабдықтың нақты жай-күйіне негізделген 

жөндеуге ауысу, оның дамуының бастапқы кезеңіндегі ақауларды анықтай 

отырып оның күйін үздіксіз бақылауға негізделген СВМ (Condition Based 

Maintenance) жүйесі айтарлықтай экономикалық нәтиже әкеледі, әсіресе 

энергетика саласындағы бәсекелестіктің жаңа жағдайында қажет.  СВМ жүйесі 

стратегиялық маңызды трансформаторлардың зақымдануының анықталмай 

даму ықтималдығын азайтуға, ұзақ жұмыс істейтін машиналардың қызмет ету 
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мерзімін ұзартуға, жөндеу және қызмет көрсету шығындарын азайтуға 

бағытталған.  Іс жүзінде қол жетімділік коэффициенті жоғарылайды, 

оқшаулаудың қалыпты ескіру жылдамдығымен және жақсы бақылау кезінде 

трансформатордың істен шығуынан болатын зиян 2-4 есе азаяды.   

Бұдан әрі артықшылықтар ақаулы жабдықтың жұмысын тәуекелдің 

қолайлы деңгейімен жалғастыруға мүмкіндік беретін RCM (Reliability Centered 

Maintenance) (сенімділікке негізделген қызмет көрсету) сервистік жүйесінің 

СИГРЭ тұжырымдамасымен қамтамасыз етілген. Жеткілікті сенімділікті 

сақтау жұмыс режимін оңтайландыру, трансформаторлардың қажетті 

коммутациясын минимумға дейін төмендету, үздіксіз бақылауды кеңінен 

енгізу, сараптамалық жағдайды бағалау жүйелерін қолдану, далада жұмыс 

қабілетін қалпына келтіру шаралары (On-line Processing) ең аз жөндеу 

жұмыстарымен қамтамасыз етіледі. 

3.9-суретте TBM жүйесінен RCM жүйесіне дейінгі алдын-алу 

стратегиясының даму эволюциясы көрсетілген.  

1997 жылы Сиднейдегі ИК-12 зерттеу комитеті ұйымдастырған СИГРЭ 

коллоквиумы негізінен трансформаторларға күтім жасауды ұйымдастыру және 

олардың жай-күйін бақылау мәселелеріне арналған.  Есептерде мемлекеттік 

бақылаудың техникалық аспектілері де (бақылау әдістерінің тиімділігін, 

жағдайды бағалау критерийлерін салыстыру), экономикалық аспектілері де 

(бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде трансформаторды пайдалануға кеткен 

шығындарды ескере отырып, оңтайлы алдын алу стратегиясын қолдана 

отырып, қызмет мерзімін ұзарту мүмкіндігі) атап көрсетілді [  4]. 

Оқшаулау сенімділігі мен бұзбайтын сынақтар кезінде өлшенген 

сипаттамалар арасындағы байланысты бірмәнді анықтайтын диагностикалық 

параметрлерді ұзақ уақыт іздеу әлі айтарлықтай нәтиже берген жоқ.  Бұл 

трансформаторлардың жай-күйін бақылау мен бағалаудың оңтайлы таңдалған 

әдістер жиынтығын қолдану қажеттілігін білдіреді. 

Басқару әдістерінің жиынтығы.  Мұндай кешеннің құрамы түсірілім 

мақсатына, осы трансформатордың қуат жүйесінің жұмысына сенімділігіне 

және, әрине, зерттеу ұйымының мүмкіндігіне байланысты.  Ең толық көлем - 

бұл одан әрі өнімділігін анықтауға бағытталған ұзақ қызмет ету мерзімі бар 

трансформаторларды тексеру.  Мұндай сауалнаманың мақсаты, мүмкін 

ақауларды анықтаудан басқа, жеке қондырғылардың және  трансформатордың 

жалпы жағдайын бағалау, егер мүмкін болса, трансформатордың қалған қызмет 

ету мерзімін болжау, жөндеудің немесе қайта құрудың қажетті мөлшерін 

анықтау. 

Сауалнама жүргізудің ең үлкен мүмкіндіктеріне жабдықты кең ауқымда 

бақылайтын мамандандырылған ұйымдар ие.  Шетелде мұндай ұйымдар әдетте 

трансформатор өндірушілері - фирмалардың бір-бірімен тығыз байланысты 

немесе тіпті олардың бір бөлігі болып табылады.  Төменде трансформаторды 

тексеру кешендерінің мысалдары келтірілген. 

Трансформаторды істен шығару немесе оның жұмысын жалғастыру 

туралы кез келген шешім әрдайым қалған қызмет ету мерзімі туралы 
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болжамдарға негізделген.  Кез келген болжам сияқты, бұл да ықтимал болжам, 

ешқашан нақты сенімділік жоқ - трансформатордың жұмысына көптеген 

факторлар әсер етеді, оларды толығымен ескеру мүмкін емес.  Алайда, 

мәселенің маңыздылығы соншалық, қалған ресурс пен өлшенген параметрлер 

арасындағы байланысты іздеу трансформаторлардың сенімділігін арттыру 

жұмыстарының маңызды бөлігі болып табылады.  Атап айтқанда, мұндай 

жұмыстарға қатты оқшаулау қорын анықтау мақсатында трансформаторлық 

майдағы фурандарды және майға CO және CO2 газдарының бөлінуін зерттеу 

кіреді.  Соңғы уақытта оқшаулаудың ескіру дәрежесін оқшаулаудың 

поляризациялық сипаттамасымен байланыстыру әрекеттері туралы айтылды.  

Жалпы, оқшаулаудың ескіруі мен өлшенген электрлік сипаттамалары мен 

диэлектриктің шығын бұрышының тангенсі және оның кернеудің артуымен 

байланысы бар, ал зарядтау және разрядтау токтарының мәндері және ішінара 

разрядтар оған тәуелді.  Бірақ бұл қосылыстар бір мағыналы емес, сенімді 

бағалау үшін корреляциялар жеткіліксіз, әсіресе, негізгі көрсеткіш - 

оқшаулаудың диэлектрлік беріктігі үшін. 

 

 
 

3.9 cурет-  TBM жүйесінен RCM жүйесіне дейінгі профилактика 

стратегиясының даму эволюциясы 

 

Егжей-тегжейлі зерттеулер көрсеткендей, оқшаулаудың жедел ескіруіне 

арналған тәжірибелер еңбек жағдайындағы табиғи ескіруге тең келмейді.  

Себебі, бұл тәжірибелер жұмыс температурасынан (100-ден 200 ° С-қа дейін 

және одан да көп) жоғары температурада жүргізіледі, сонымен бірге 

оқшаулауды бұзудың үш механизмі бар - гидролиз, термиялық деструкция 

және тотығу.  Нақты температурада (атмосферадан қорғалған 

трансформаторлар үшін) негізгі бұзылу механизмі гидролиз болып табылады. 
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Осы себепті ескірудің жеделдетілген тәжірибелерін қолдана отырып, 

оқшаулау параметрлері мен ескіру дәрежесі арасындағы байланыстарды табу 

әрекеттері тым өрескел немесе тіпті дұрыс емес нәтижелерге әкеледі [3]. 

Көптеген зерттеушілер оқшаулаудың қалдық мерзімін оның кейбір 

сипаттамаларын талдау негізінде анықтау қазіргі кезде жеткілікті сенімділікпен 

қол жетімді емес деп санайды.  Демек, трансформаторлардың жай-күйін 

бақылау мен бағалаудың оңтайлы таңдалған және дәлелденген кешенді 

әдістерін қолдану қажет. 

Нақты жағдайда трансформаторлардың кейбір ақаулары, әсіресе баяу 

дамып келе жатқандары үздіксіз бақылау жабдықтарымен емес, кесте бойынша 

мерзімді өлшеулермен анықталады.  Атап айтқанда, ГХА үшін май 

сынамаларын іріктеу жиілігі [6] жарты жылда бір рет, кем дегенде бір газдың 

концентрациясы шекті мәндерден асып кеткен кезде және газдар 

концентрациясының тез өсуімен сынамалар алынады. 

Ақаулардың көп бөлігін анықтауға қабілетті үздіксіз бақылау 

құралдарымен жабдықтау тек жеке трансформаторларда, әсіресе сыни немесе 

өте қиын жағдайда болуы мүмкін (АҚШ, Франция, Швейцариядағы тәжірибе). 

Тиісінше, қазіргі кезде трансформаторлардың жай-күйін бақылаудың ең 

тиімді стратегиясы - бұл ТВМ және СВМ жүйелерінің экономикалық оңтайлы 

үйлесімі. 

Үздіксіз бақылау.  Трансформаторлардың жай-күйін үздіксіз бақылау - 

бұл трансформаторларға қызмет көрсетудің жаңа және тиімді 

стратегияларының негізгі құралдарының бірі.  Соңғы кездері мұндай басқару 

жүйесін қолдану едәуір өсті. 

Пайда болған ақауды уақытында анықтау оны уақытында жоюға 

мүмкіндік береді, ал трансформаторды орнында жөндеуге болады.  Орнында 

жөндеу кіріс, сорғы, салқындатқыш радиаторлар, бактан майдың ағуы, 

салқындатқыш құбырлардың бітелуі мәселелерін шешеді.  Басқа туындайтын 

ақаулар (магниттік сымның қызып кетуі, нашар дәнекерлеу, орамалар мен 

магниттік сымның тығыздалуының босауы) зауытқа тасымалдауды қажет етеді. 

Трансформаторды орамалардың біріндегі оқшауламасы зақымданған 

кезде жөндеудің жобалық сценарийіне сәйкес (АҚШ энергетикалық 

компанияларының бірінің тәжірибесі), егер ақау уақытында анықталмаса және 

зақымдау доғасы туындап бактың жарылуына әкеліп соқтырса, онда жөндеу 

құны 2 есеге артады.  

Көбінесе үздіксіз бақылау трансформатордың жай-күйін бағалауға және 

дер кезінде жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу арқылы мүмкін болатын 

шығындарды азайтады. 

Үздіксіз бақылауды пайдалану әсіресе ұзақ қызмет ететін 

трансформаторлар үшін тиімді.  Практика көрсеткендей, күштік 

трансформатордың зақымдану қаупі он жыл жұмыс істегеннен кейін 

айтарлықтай арта бастайды, содан кейін ерте анықтау жүйесінің қажеттілігі 

туындайды. 
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Қосалқы станциялардағы жабдықтардың жағдайын үздіксіз бақылауға 

көшу туралы 1997 жылы ақпанда АҚШ-тың EPRI электр институты 

ұйымдастырған Жаңа Орлеанда өткен конференцияда егжей-тегжейлі 

талқыланды. Солтүстік Америкадағы барлық күштік трансформаторлардың 

шамамен 65% -ның қызмет ету мерзімі 25 жылдан асады және оларды бағалау 

проблемасы өнімділік бірінші орынға шықты.  Бұл жағдайларда ақаулар пайда 

болған кезде жүргізілетін алдын алу профилактикасынан жабдықтың 

жағдайына байланысты профилактикаға, жабдықтың жағдайын үздіксіз 

бақылауға негізделген профилактикалық жөндеуге көшу қажет. 

Әдетте, үздіксіз бақылау кезінде тек ақау фактісі анықталады.  

Ақаулықтың орнын және қауіптілігін анықтау трансформаторды ажыратылған 

күйде зерттеу арқылы жүзеге асырылады. 

Шетелдегі көптеген сарапшылар жақын болашақта жабдықты, оның 

ішінде энергетикалық секторды қайта құрылымдаумен және электр 

энергиясының еркін нарығының талаптарымен байланысты күштік 

трансформаторларды пайдаланудың артуын болжайды.  Желілік жабдықты 

жеткізудің кешігуіне байланысты күштік трансформатор жүктемесі өседі деп 

күтілуде.  Жабдықтың асқын жүктемелік жұмыс істеу қаупін 

трансформатордың жүктемелік қабілетін үздіксіз бақылау арқылы ғана 

көтеруге болады. 

Үздіксіз бақылау құрылғысының қарапайым мысалы - газ релесі.  Оның 

көмегімен ақаулар дамуының ерте кезеңінде анықталған көптеген мысалдар 

белгілі. Бұл жағдайларда трансформаторды уақтылы ажырату зақымдану 

ақауларының пайда болуына жол бермейді және апаттық істен шығуды 

болдырмайды. 

Басқарудың жоғары тиімді жүйелерінде өлшеу мәліметтерін өңдеу, 

оларды салыстыру, тікелей байланысты емес параметрлер арасындағы 

корреляцияны іздеу, жиілік спектрлерін талдау және т.б. үшін күрделі 

бағдарламалары бар ең заманауи өлшеу-есептеу құралдары қолданылады. 

Тиімді бақылау-диагностикалық жүйелерді қолдану үлкен 

трансформаторлардың апаттық ақауларын болдырмауға мүмкіндік беретін 

осындай маңызды экономикалық нәтиже алуға мүмкіндік береді, тіпті өте 

күрделі өлшеу құралдарын, мәліметтерді өңдеу мен бақылау нәтижелерін 

шығаруды қолдану орынды болады.  Ғылым мен техниканың соңғы 

жетістіктерін пайдаланатын күрделі құрылғылардың мысалдары: орамадағы 

талшықты-оптикалық температура өлшегіштер, бак ішіндегі доғаларды 

көрсетуге арналған акустикалық және радиожиілікті өлшеу құралдары, майда 

еріген газдардың концентрациясын үздіксіз бақылау құрылғылары, 

трансформатордың жай-күйін үздіксіз бақылаудың автоматтандырылған 

жүйелері.    

Жетілдірілген бақылау әдістерін қолданудың тиімділігін келесі мысал 

арқылы көрсетуге болады. 

АҚШ пен Швейцария мамандары жүргізген есептеулер көрсеткендей, 

трансформатордағы ақаулардың дамуын ерте анықтау жөндеу шығындарын 
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75% төмендетеді, электр энергиясымен жабдықтаудан шығынды 63% 

төмендетеді, ал жылдық үнемдеу жаңа трансформатор құнының 2% құрайды.  

Швейцариядағы трансформаторлардың жай-күйін үнемі бақылауға арналған 

қондырғыларды енгізу тәжірибесі энергетикалық компанияның ажыратылған 

трансформатордағы мерзімді өлшеулерді қоса алғанда, бақылау жүйесіне 

жұмсалатын қаражаттан 3-6 есе артық үнемдейтіндігін растайды [5]. 

Майды газды хроматографиялық талдау сияқты салыстырмалы түрде 

күрделі диагностикалық әдісті қолданудың жоғары тиімділігі 1990 жылы 

СИГРЭ жүргізген осы әдісті енгізуден үнемдеуді бағалау арқылы расталады. 

Жалпы үнемдеу, жұмыс тобының пікірі бойынша, кем дегенде  100 миллион 

доллар  [2]. 

Тексеру бағдарламалары профилактиканың құрамдас бөлігі.  Ұзақ қызмет 

ету мерзімі бар трансформаторлардың оңтайлы жұмысын ұйымдастыру 

трансформаторлық паркті жаппай зерттеуді қажет етеді.  Мұндай 

бағдарламаларды ірі энергетикалық компаниялар, кейде ұлттық ауқымда 

жүзеге асырады. 

Қуат трансформаторларының жай-күйін бағалаудың ең кең таралған 

бағдарламасы - бұл EDF энергетикалық компаниясында (Франция) өткізілетін 

іс-шаралар.  Трансформаторлық баққа қуаты 300 МВА және одан астам 450-ге 

жуық қондырғы кіреді. 

1992 жылдан бастап Франция үш деңгейдегі жағдайды бақылаудың 

құрылымдық стратегиясын қабылдады: 

ақаулардың кең спектрін анықтайтын диагностикалық әдістердің 

шектеулі санын жүйелі түрде қолдану; 

егжей-тегжейлі бағалау критерийлерін қолдана отырып нақтылау 

әдістерін қолдану; 

бақылаудың алғашқы екі деңгейінің критерийлерінен өтпеген 

трансформаторларды жеке тексерудің дамыған әдістерін қолдану. 

Таңдалған трансформаторлар тобы үшін кең қолданылатын ГХА 

майынан басқа (бір топқа он трансформатор) неғұрлым мұқият тексерулер 

қолданылады, соның ішінде: 

әдеттегі сипаттамалардан басқа, фурандарды, иондық қоспаларды, 

меншікті кедергі және басқа параметрлерді анықтаумен қатар, майдың егжей-

тегжейлі физикалық-химиялық талдауы; 

ажыратылған трансформаторды жиілігі и50 Гц кернеуде өлшеу, оның 

ішінде сыйымдылық пен диэлектрлік шығын бұрышының тангенсін өлшеу, 

түрлендіру коэффициенті, бос жүріс тогы, шығындар; 

уақыт константаларын анықтай отырып, поляризация спектрін өлшеу 

1/50 ден 1000 с аралығында. 

Тексеруді 5 жыл сайын қайталау жоспарланған [9]. 

Көп деңгейлі зерттеу бағдарламасының тағы бір мысалы - Польшадағы 

трансформаторларды сынаудың заңдастырылған тәжірибесі. 

Шартты бақылаудың бірінші кезеңінде сыртқы сараптама, май 

сынақтары және газ хроматографиялық талдау жүргізіледі.  Мұндай 
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трансформаторлардың тоқтау себептерінің статистикасы ескеріледі, 

ылғалданудың май сипаттамаларына әсері, май құрамындағы газ құрамының 

өзгеру динамикасы ескеріледі. 

Бақылаудың екінші кезеңінде термокамера, ПД өлшемдері, 

виброакустикалық өлшеулер, динамикада ЖР құрылғысының (РПН) жұмысын 

сынау көмегімен тексерулер жүргізіледі. 

Үшінші кезеңде сынақтар ажыратылған күйде жүзеге асырылады, оның 

ішінде Doble M4000 көпірін қолданып, ораманың кедергісін, оқшаулау 

кедергісін және диэлектрик шығын бұрышының тангенсін өлшеу, импульстік 

ақауларды анықтау, магниттейтін токтарды өлшеу, оқшаулаудағы диэлектрлік 

шығындар. 

Трансформатордың жұмысқа қабілеттілігін толық бағалау бақылаудың 

барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 

Ресейдің энергетикалық жүйелерінде ұзақ қызмет ету мерзімі бар 

трансформаторлардың едәуір үлесі, қысқа тұйықталу токтары мен ұзақ  асқын 

кернеулер әсерінің күшеюіне байланысты жабдықтың техникалық қызмет 

көрсету жүйесінің тиімділігін оның жұмыс күйін білу негізінде арттыру қажет 

болды.  Энергетикалық жүйелердегі шартты-техникалық қызмет көрсету 

электр жабдықтарын техникалық пайдалану ережелерінің нұсқауларында 

қарастырылған [3]. 

Трансформаторлық жабдықты басқарудың жалпы жүйесі РАО «Ресейдің 

ЕЭС» №304 бұйрығымен қабылданды. Трансформаторлық жабдықты басқару 

жүйесінің үш деңгейі орнатылды: 

 - электр желілері мен электр станцияларының қызметтері орындайтын 

күйдің ағымдағы мониторингінің деңгейі, оның құрамына «электр 

жабдықтарын сынау көлемі мен нормаларына» сәйкес май мен электр 

сипаттамаларының күйін бақылау кіреді [1]; 

 - негізінен мамандандырылған ұйымдар жүргізетін жай-күйді мұқият 

бақылау деңгейі, мұнда майда еріген газдардың хроматографиялық анализі, 

ішінара разрядтарды бақылау, қысқа тұйықталуға төзімділікті өлшеу, 

ораманың деформациясын бақылау сияқты күрделі әдістерді қолдану кіреді.  

Төмен вольтты импульстер әдісі, қатты оқшаулаудың полимерлену дәрежесін 

анықтау, трансформаторлар майындағы фуран қосылыстары мен ионолдың 

құрамын өлшеу, оптикалық индикаторлар бойынша май күйін бақылау, 

коллоидтардың болуымен (кірістер үшін), ИҚ-спектроскопия әдісімен майдың 

ескіруі,  сондай-ақ, жоғары вольтты кірістердің оқшаулауын бақылау жүзеге 

асырылады, салқындатқыш су жүйесіне майдың ағуын қашықтықтан басқару, 

трансформатордың бөлшектері мен буындарының қызып кетуін жылу 

бейнелеу арқылы мерзімді бақылау; 

- стандарттармен белгіленген минималды қызмет ету мерзімін өңдеген 

трансформаторлық жабдықтың одан әрі жұмыс істеу мүмкіндігін бағалауға 

негіз болатын жағдайды бақылау деңгейі.  Мұндай бақылауды белгілі бір 

трансформаторға жеке-жеке жасалған арнайы бағдарлама бойынша жөндеуге 
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шығарған кезде жөндеу ұйымдары мен өндірістік зауыттардың қатысуымен 

жүргізген жөн. 

Мамандандырылған ұйымдар жөндеу ұйымдары мен өндірістік 

зауыттардың қатысуымен сараптаманы бұзылғаннан кейін күрделі жөндеуге 

шығарылған кезде берілген трансформаторға жеке әзірленген бағдарлама 

бойынша жүргізеді.  Сол деңгейде ұзақ жұмыс істейтін трансформаторды одан 

әрі пайдалану мәселесі шешілуде. 

Стандарттарға сәйкес жұмыс кезінде бақыланатын параметрлер бойынша 

олардың уақыттан тәуелді өзгеру динамикасы бақыланады.  

Трансформаторлық жабдықтың жұмыс режимдері, пайдалану кезіндегі жөндеу 

нәтижелері, трансформаторлық майға қызмет көрсету және басқа да жұмыс 

аспектілері ескеріледі. 

Жабдықтың техникалық жағдайы туралы қорытындыны сарапшылар 

тобы қабылдайды. 

Жұмыс кезінде бақылау жиілігі бақыланатын параметр түріне 

байланысты.  Сонымен, трансформатордың жұмыс істейтін кезеңінен кейін 

ГХА үшін май сынамалары кемінде 6 айда бір рет өткізіледі;  қатты 

оқшаулаудың ылғалдылығын бағалау - қосқаннан кейін 10-12 жыл, содан кейін 

- 4-6 жылда бір рет;  майдағы фурандарды анықтау - 12 жылда бір рет, ал 24 

жыл жұмыс істегеннен кейін - 4 жылда бір рет;  35 кВ дейінгі трансформаторлар 

үшін іске қосылғаннан кейінгі май сынақтары 4 жылда бір рет, ал 110 кВ және 

одан жоғары үшін - 2 жылда бір рет өткізіледі.  Бұл терминдер осы параметрді 

бақылау арқылы анықталған ақаулардың даму қарқынын талдау негізінде 

анықталады. 

Зерттеу бағдарламаларының тиімділігі.  Олардың жағдайына негізделген 

трансформаторларға техникалық қызмет көрсету стратегиясының жоғары 

тиімділігі Ресейдегі трансформаторлық паркке «ВНИИЭ» АҚ, «БП 

Электросетсервис», «Фирма ОРГРЭС» АҚ, «СибНИИЭ», «НПО Техносервис-

Электро», жүргізген зерттеу нәтижелерімен расталады.  Сонымен 6 жыл ішінде 

200-ден астам 6,3-1000 МВА трансформаторларын зерттеген «НПО 

Техносервис-Электро» тәжірибесі бойынша, олардың 90% -ында 25 жылдан 

астам жұмыс уақыты болды,  трансформаторлардың 2% -дан көп емесі жедел 

сөндіруді қажет ететіндігі, ұзақ жұмыс істейтін трансформаторлардың 20-25% 

-ына күрделі жөндеу жүргізу қажет, трансформаторлардың 30-35% -ы кішігірім 

жөндеу жұмыстарын қажет етеді, зерттелген трансформаторлардың 40-50% -ы 

шектеусіз жұмыс істей алады.    45-50 жылдардағы жұмыс уақытын өте 

маңызды деп санаған жөн, әрі қарай пайдалану ақталмаған тәуекелмен 

байланысты. 

Энергетикалық жүйелердегі қалыптасқан жағдай бойынша 

трансформаторлардың 3-5% -дан аспайтынын, ал ескірген жабдықтардың 

айрықша үлесі бар энергетикалық жүйелерде ғана - 10-13% дейін ауыстыруды 

талап етеді [5]. 

Профилактиканы ақпараттық қамтамасыз ету.  Трансформаторлардың 

үлкен паркін тиімді күтудің маңызды шарты - трансформаторларды 
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мемлекеттік инспекциялау жүйесіне қажетті ақпараттық қолдаудың болуы.  Әр 

нақты трансформатордың жай-күйінің өзгеруін бақылау және бақылау 

нәтижелері ақпараттық жүйеге енгізілген мәліметтер базасында жазылуы 

керек.  Ақпараттық жүйенің міндеттеріне сынақ стандарттары мен басқа 

директивалық құжаттарға сәйкес жүргізілген сынақ нәтижелері мен өлшеулерді 

жинау және өңдеу, техникалық қызмет көрсету мен жөндеу нәтижелері, істен 

шығуды талдау және техникалық жағдайды бағалау үшін қажетті 

трансформаторлық жабдықтың жұмысының басқа аспектілері кіреді.   

«ВНИИЭ» АҚ мамандарының айтуы бойынша [231], мұндай жүйенің 

базасында келесі мәліметтер болуы керек: 

 - жабдық орнатылған нысандардың тізімі; 

 - жабдықтың паспорттық деректері; 

 - жобалау ерекшеліктері (ЖР құрылғысының (РПН) типі мен 

ерекшеліктері, орамалардың дизайны мен орналасуы, магниттік тізбектің 

құрылысы және шунттардың орналасуы, престейтін орамдардың құрылысы, 

адсорберлер саны және оларды орналастыру, салқындату жүйесінің құрылысы 

және май сорғылары туралы мәліметтер, майды тотығудан сақтау әдісі және 

т.б.).  ;  

 - трансформаторлық жабдықтың жұмыс режимінің сипаттамалары; 

 - пайдалану кезіндегі апаттар мен ақаулардың сипаттамалары; 

 - жекелеген элементтерді ауыстыру және модернизациялау туралы 

мәліметтерді қоса, жөндеудің себептері мен көлемі; 

 - трансформаторлық майға қызмет көрсету және оны ауыстыру бойынша 

жұмыс; 

 - техникалық жағдайды бағалаумен және одан әрі пайдалану бойынша 

ұсыныстармен, кешенді тексерулердің нәтижелерін қоса, сынақтар мен 

өлшеулердің нәтижелері. 

Ақпарат қол жетімді болған кезде мәліметтер базасы жедел түрде 

жаңартылып, жыл сайын ревизиядан өтіп отыруы керек. 

Ақпараттық жүйеде ақауларды анықтауға, техникалық жағдайды 

бағалауға, шешімдер қабылдауға және ұсынымдар беруге арналған блоктар 

болуы керек. 

«ВНИИЭ» АҚ трансформаторлық зертханасында ақпараттық жүйені 

құрудың бастапқы кезеңі ретінде КСРО-да 1990 жылға дейін орнатылған (2576 

дана жабдық) кернеуі 330 кВ және одан жоғары трансформаторлардың, 

автотрансформаторлардың және шунт реакторларының паспорттық деректері 

туралы мәліметтер сақталатын мәліметтер базасы құрылды.  

 

5.2 Бақылау және зерттеу әдістерінің кешендері 

Трансформатордың жай-күйін бағалау және оның өнімділігін анықтау 

жөніндегі шаралар жиынтығына диагностикалық параметрлердің үздіксіз және 

мерзімді бақылауы және сөндірілген күйдегі егжей-тегжейлі зерттеулер кіреді 

(4 тарау). 
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Зерттеудің оңтайлы көлемі және трансформатордың жай-күйін бақылау 

үшін қолданылатын әдістер жиынтығы басқару объектісінің жауапкершілігіне 

де, осы трансформатордың желінің немесе тұтастай электр станциясының 

жұмысы үшін маңыздылығына, сондай-ақ тексеруді жүргізетін ұйымның 

мүмкіндіктеріне байланысты.  Республикалық немесе аймақтық ауқымда 

жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар үлкен мүмкіндіктерге ие. 

Кешенді тексеру нәтижесінде келесі мәліметтер алынады: ақауларды ерте 

анықтаудың жоғары тиімділігі;  күрделі жөндеуді кейінге қалдыру негіздемесі;  

бір параметр бойынша бағалау кезінде мүмкін болатын жалған жарамсыз деген 

шешімдерді  жою;  жұмыс қабілеттілігін растау немесе режимге шектеулер қою 

мүмкіндігі;  жабдықты жөндеудің немесе ауыстырудың уақыты мен көлемі, 

трансформатордың қауіпсіздігі мен ақаусыз жұмысын жақсарту бойынша 

ұсыныстар. 

Кейбір кешенді тексерулерге мысал келтіреміз. 

СИГРЭ ИК-12 нақтылаған күтім стратегиясының тұжырымдамасына 

негізделген трансформаторлардың жай-күйін бағалаудың ең прогрессивті әдісі 

«ЗТЗ - Сервис» ААҚ кешенінде (Запорожье) көрініс тапты. 

«ЗТЗ -Сервис» ғылыми-зерттеу орталығы 35-1150 кВ кернеулі кез келген 

қуаттағы күштік трансформаторларға арналған қызметтердің кең спектрінде 

жұмыс істейді.  ҒЗО-ның қызмет саласы ТМД елдерінің, оның ішінде Ресейдің 

энергетикалық жүйелерін қамтиды, қазіргі кезде Ресейде жұмыс істеп тұрған 

қуатты трансформаторлардың басым көпшілігін шығарған Запорожье 

трансформатор өндірушілерімен тығыз байланыс ерекше маңызға ие.  

Трансформаторлардың жай-күйін зерттеумен қатар, ҒЗО-ның мамандары 

монтаждау және іске қосу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, 

тестілеу және диагностика, бақылау және қорғау, ақаулардың себептерін 

зерттеу және олардың алдын-алу, жөндеу, қайта құру, жаңарту және жетілдіру 

бойынша шараларды әзірлеумен,  трансформаторлардың қызмет ету мерзімін 

ұзартумен айналысады. 

ҒЗО-ның қолданатын күштік трансформаторлардың жай-күйін 

анықтайтын интеграцияланған әдістеме ықтимал ақаулар модельдерінің 

принциптеріне негізделген.  Мүмкін болса, өлшенген параметрлерді алдыңғы 

немесе бастапқы өлшеу нәтижелерімен салыстыру қолданылмайды, бірақ 

трансформатордың осы сәттегі күйі бағаланады.  Осы әдістеменің көмегімен 

алдын алу профилактикасынан нақты жай-күйге және негізделген сенімділікке 

сәйкес трансформаторларға қызмет көрсету жүйелеріне көшу жүзеге 

асырылады. 

ҒЗО-ның қолданатын дәстүрлі тестілеу әдістері - майлардың ГХA, майды 

талдаудың физикалық-химиялық әдістері, кірістердің сипаттамаларын және 

орамалардың кедергілерін анықтау - ең ақпараттылық болып саналады, бірақ 

әлі де жеткіліксіз, өйткені олар тек ақаулардың белгілерін анықтайды, ал 

олардың орны мен қауіптілігін айқындай алмайды.  Олардың көмегімен 

майдың ылғалдануы мен ластану дәрежесін, ЖР құрылғысындағы (РПН) 

ақауларды, кірістегі майдың ескіруін бағалау мүмкін емес.   
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ҒЗО игерген немесе қолдануға ұсынған жұмыс істеп тұрған 

трансформатордағы сынақтардың перспективалық түрлері:  

-  әдістеменің көмегімен алдын алу профилактикасынан нақты жай-күйге 

және негізделген сенімділікке сәйкес трансформаторларға қызмет көрсету 

жүйелеріне көшу; 

 - майды жетілдірілген талдау (дәстүрлі газ хроматографиялық 

ылғалдылығын, фурандар мен механикалық қоспаларды қоспағанда - ИҚ 

спектріндегі карбоксилдерді, сабындану санын, лайлануын, ықтимал 

шөгіндісін, беттік керілу коэффициентін, полярлық коэффициентін, түсін 

анықтау).  Даму сатысында: температура әсерінен байланысқан судың шығуы, 

газдың бөліну қасиеттерін анықтау, сорбенттермен өңдеуден кейін 

сипаттамаларының өзгеруі.  Май құрамындағы ыдырау өнімдері ЖР 

құрылғысының (РПН) түйіспелеріндегі ақауларды анықтау үшін қолданылады; 

- трансформаторды қыздырып май сынамасын талдау тәжірибесі (Water 

Heat Run Test) - қатты оқшаулаудың ылғалдануын температура көтерілген кезде 

майға ылғалдың өтуі арқылы бағалау; 

- ішінара разрядтардың параметрлерін - айқын зарядты, қайталану 

жиілігін және энергияны анықтау (сегіз арналы өлшеу жүйесі 40 

трансформатор мен реакторда тексерілген);  

 - виброакустикалық спектрді талдау (іргетасқа бекіту ақауларын 

анықтау, қалыптан тыс тербелістер, резонанстар, май сорғыларының тозуы).  

Бактың бетіндегі дірілдеу арқылы орамалардың престелу сапасын анықтау 

мүмкіндігі зерттеледі; 

 - жылу бейнелеушімен (тепловизор) тексеру (түйіспелердің, 

қосылулардың және бактағы ток контурларының қызуларын, 

салқындатқыштар мен сүзгілердің жұмысқа қабілеттілігін, жеке бакта 

орналасқан ЖР құрылғысының (РПН) қызып кетуін, кірістердің, 

коммутациялық жабдықтардың қызып кетуін анықтау). 

Әдістеме үздіксіз бақылаудың көптеген түрлерін кеңінен енгізуді 

көздейді: 

 - майда еріген газдар (талдау нәтижелерін интерпретациялайтын 

сараптамалық жүйемен); 

 - майдың салыстырмалы ылғалдылығы (сараптамалық жүйемен); 

 - ішінара разрядтар (акустикалық және электрлік датчиктермен ақаулық 

қаупі анықталады); 

 - ЖК кірістердің диэлектрлік сипаттамалары (үшфазалы жүйедегі 

теңгерімсіздік тогының амплитудалық-фазалық спектрі); 

 - виброакустикалық спектрлер (орамалар мен магниттік сымның 

престелуінің босаңсынуын анықтау); 

 - ЖР құрылғысының (РПН) сипаттамалары (жетек шығыны, біліктегі 

кедергілік моменті, акустикалық параметрлер). 

Трансформатор ажыратылып тұрған кезде tg δ мен  Rm -нің 

температурадан тәуелділігі бойынша майдың ылғалдануы мен ластануы 

бағаланады.  Стандарттармен қарастырылған төмен температурада және 
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температураға тәуелділікті ескермей орындалған сынақтар тиімсіз болып 

саналады.  Шашыраудың реактивті кедергісін және орама аралық 

сыйымдылықты  өлшеу арқылы ораманың деформациясын анықтау осьтік 

деформацияларға, орамалардың бұралуына, жекелеген орамалардың жергілікті 

деформацияларына сезімталдығы жеткіліксіз болып саналады.  

Перспективалық әдістер - орамалардың жиіліктік сипаттамаларын анықтау, 

шашырау кедергісі мен қосымша шығындарды жиіліктік талдау. 

ҒЗО әзірлеген 220-750 кВ трансформаторлар мен шунт реакторларының 

техникалық жағдайын зерттеуге арналған Типтік бағдарламада дизайн 

ерекшеліктерінің ақаулардың дамуына және диагностиканың тиімділігіне 

әсерін ескеруге ерекше назар аударылған. 

Сауалнама көлеміне мыналар кіреді: 

- нақты жұмыс жағдайында туындайтын ақауларды анықтау, 

трансформатордың ұқсас типтері мен жұмыс режимдерінің тәжірибесі 

негізінде жобалаудағы қауіпсіздік шектері мен әлсіз жерлерін бағалау; 

 - «Water Head Run Test» тәжірибесі бойынша оқшаулаудың 

ылғалдылығын және оқшаулау сипаттамаларының температураға тәуелділігін 

анықтау; 

- май талдауы, оның ішінде бөлшектерді дисперстік талдау деректері 

бойынша оқшаулау мен майлы аралықтардың ластану дәрежесін анықтау; 

 - май сынамасының ГХА негізінде ток өткізетін қосылыстар мен 

магниттік тізбектің қызып кетуін анықтау және жанасу кедергілерін, 

электромагниттік сипаттамалары мен виброакустикалық өлшемдерді бағалау; 

 - қысқа тұйықталу кедергісін және ораманың сыйымдылығын өзгерту 

арқылы ораманың деформациясын анықтау; 

 - оқшаулаудың қызып кетуін, оның ГХА, май құрамындағы фурандар 

негізінде ескіру дәрежесін анықтау және оқшаулау полимерлену 

коэффициентін белгілі аймақтардан алынған сынамаларды қолдану арқылы 

анықтау; 

 - кірістегі ақаулардың болуы мен түрін, фарфордың ішкі бетіндегі 

майдың, шөгінділердің ластану және ескіру дәрежесін анықтау; 

 - майдың ескіру дәрежесін және оның қалдық ресурсын анықтау; 

Атап айтқанда, ғылыми-зерттеу орталығының далалық өлшеу 

зертханасында трансформаторлардың жай-күйін бағалау үшін мыналар 

қолданылады: 

 - Doble фирмасының M4000 көпірін пайдаланып диэлектрлік 

сипаттамаларын және олардың температураға тәуелділігін өлшеу; 

 - ішінара разряд қарқындылығын өлшеу, акустикалық әдіспен олардың 

орнын Haefely Trench - Tettex және басқа фирмалардың жабдықтарын 

пайдалану арқылы анықтау; 

 - электромагниттік жүйенің күйін, орамалардың динамикалық күйін 

және магниттік тізбекті бағалау үшін бос жүріс және қысқа тұйықталу 

сипаттамаларын, акустикалық және діріл сипаттамаларын түсіріп алу; 
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 - трансформаторлық қондырғылардың бөлшектері мен буындарының 

қызуын жылу бейнелеушімен бақылау; 

 -  қосылыстардың түйіспелерінің күйін және ораманың параллель 

өткізгіштерінің бүтіндігін анықтау; 

 - салқындату жүйесінің күйін бағалау; 

 - жоғары вольтты кірістер күйін бағалау; 

 - ЖР құрылғысының (РПН) күйін анықтау. 

Лаборатория испытания материалов проводит полный комплекс 

определения состояния масла, ГХА масла с определением наличия в 

трансформаторе развивающихся дефектов электрического, механического и 

термического характера, степени старения масла и твердой изоляции, 

увлажнения и загрязнения масла [3]. 

Материалдарды сынау зертханасы трансформатордағы электр, 

механикалық және жылулық сипаттағы дамып келе жатқан ақаулардың 

болуын, майдың және қатты оқшаулаудың ескіру дәрежесін, майдың 

ылғалдануы  мен ластануын анықтау үшін май күйін, майдың ГХА -ын толық 

кешенді тексеруден өткізеді [3]. 

«НПО Техносервис-Электро» инспекциясы кешені, ең алдымен, ұзақ 

қызмет ететін трансформаторлардың өнімділігін бағалауға арналған.  «Электр 

жабдықтарын сынау көлемі мен нормаларына» сәйкес жүргізілетін дәстүрлі 

тестілеу әдістерінен басқа, ақаудың орнын және даму дәрежесін анықтау, 

диагноздың дәлдігін арттыру үшін қосымша дәстүрлі емес бақылау әдістері 

қолданылады. 

Кешенге мыналар кіреді: 

резистивті және индуктивті датчиктерді қолдана отырып, жұмыс кернеуі 

астында өлшеуді қоса, электрлік және акустикалық әдістермен ПД 

қарқындылығы мен орналасуын анықтау.  Ішінара және басқа разрядтардың 

орнын іздеу ультрадыбыстық тербелістердің дыбысқа айналуын қолданатын 

Ultraprobe 2000 көмегімен өте тиімді жүзеге асырылады; 

цистернаның, втулкалардың, радиаторлардың, май сорғыларының және 

желдеткіштердің жергілікті ұлғайтылған қызуын анықтай отырып, жылу 

бейнелеуін тексеру трансформатор жүктеме кезінде жұмыс істейді.  Бос жүріс 

кезінде резервуардың жергілікті жылытуын тиімді тексеру; 

VESTA өңдеу бағдарламасы бойынша дірілді тексеру (Vibro-Center 

ғылыми-зерттеу орталығы, Пермь), орамның төмендеуін және магниттік өзекті 

басуды, май сорғысы бекіткіштеріндегі ақауларды анықтайды.  Жүктеме және 

бос жүріс жағдайында жүзеге асырылады; 

С3 және С4 көмірсутектерін қосқанда тоғыз газға арналған ГХА майлары; 

қатты оқшаулаудың ескіру және бұзылу дәрежесін бағалау үшін 

фурандардың концентрациясын анықтау; 

майдағы ионол мен ескіру өнімдерінің концентрациясын анықтау; 

Карл Фишер әдісін қолдана отырып, мұнай ылғалдылығын 

кулонометриялық титрлеу әдісімен анықтау (IEC әдісі); 
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tgδ және майдың меншікті өткізгіштігін өлшеу, бактан, кірістерден және 

ЖР құрылғысынан (РПН) сынама ала отырып, олардың температураға 

тәуелділігін анықтау; 

майдың ластануын бақылау. 

Зерттеу алдында трансформатордың осы түрінің зақымдануын, жұмыс 

режимдерін, профилактикалық өлшеулердің нәтижелерін, пайдалану кезіндегі 

сынақтарды және тексерулерді талдау жүргізіледі. 

Кешенді зерттеулердің тиімділігін растайтын «Техносервис-Электро» 

ҒЗО жұмысының маңызды нәтижелерінің бірі: 25 және одан көп жыл жұмыс 

істеген трансформаторлар санының 25% -ы жиі диагностикалауды қажет 

етпейді, ал 45% -ы жиірек, 30% -ы жылдам пайдаланудан шығаруды талап 

етеді. 

«Техносервис-Электро» ҒЗО 1997-1999 жылдарда қызмет ету мерзімі 12-

ден 54 жылға дейін болатын қуаттары 6 300-ден 1 000 000 кВА дейінгі кернеуі 

35-500 кВ 200-ге жуық трансформаторды зерттеді [5].  

 «Электросервис» АҚ және «ВНИИЭ» АҚ трансформаторлық зертханасы 

пайдаланатын зерттеу кешені шамамен жоғарыда аталған операцияларды 

қамтиды және 5.1 бөлімінде сипатталған үш деңгейлі зерттеу бағдарламасына 

сәйкес дамиды. 

Тек 1995-1996 ж.ж.  осы ұйымдардың мамандары үлкен жұмыс уақыты 

бар 160 жоғары қуатты трансформаторлардың одан әрі жұмыс істеуі үшін 

тексерулер жүргізіп, ұсыныстар берді [2]. 

ПЭИПК (С.-Петербург) мамандары ірі қуатты трансформаторларына 

сараптама жүргізу үшін кешеннің минималды қажетті көлемін тұжырымдады.  

Бұл туралы 1999 жылы Уралэнергодағы диагностикалық кеңестің отырысында 

және 2001 жылы өткізілген «Энергетикалық жүйелердегі жоғары вольтты 

жабдықтың техникалық жағдайын бағалаудың және қызмет ету мерзімін 

ұзартудың заманауи әдістері мен құралдары» семинарында айтылды (ВНИИЭ 

- ҒО ЭНАС, Мәскеу). 

Минималды талап етілетін кешен құрамына майдың физикалық, 

химиялық және электрлік параметрлерін, майдың ГХА мөлшерін, майдың 

қысымын анықтау, қатты оқшаулаудың ылғалдылығын анықтау 

(трансформаторға салынған үлгілер бойынша), жұмыс кернеуінде 

оқшаулаудың электрлік параметрлері, ішінара разрядтың қарқындылығы мен 

орнын анықтау,  жылу бейнелеуішпен тексеру кіреді.  Қысқа тұйықталу 

кедергісін  өлшеу және төмен вольтты импульстер әдісін қолдану арқылы 

орамалардың деформациясын тапқан жөн, сондай-ақ орамалар мен өзектің 

престелу тығыздығын дірілді қадағалау арғылы анықтау керек. 

Шетелде қабылданған зерттеу кешенінің мысалы ретінде National Grid 

Co. pic компаниясының (Ұлыбритания) аумағында ұзақ қызмет ететін 275 және 

400 кВ желілік трансформаторлардың жұмыс қабілетін бағалау бағдарламасын 

қарастырамыз.  Компания қуаты 100-1000 МВА 700 трансформаторды 

басқаратын 280 қосалқы станцияға қызмет көрсетеді. 
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Кешенді сынаулардың құрамына мыналар кіреді: газдардың құрамын 

(ГХА), ылғалдылықты, фурандарды, фенолдар мен крезолдарды, қышқылдар 

санын және басқа параметрлерді анықтай отырып, мұнайдың егжей-тегжейлі 

талдауы, газ релесін тексеру, радиожиіліктердегі разрядтарды бақылау, жылу 

бейнелеуішпен тексеру.  Кірістердің tgδ өлшеу және ЖР құрылғысын (РПН)  

тексеру мезгіл сайын жүзеге асырылады. 

Сынақтың арнайы түрлері: орамалардың жиіліктік сипаттамаларын 

талдау, орамалардың оқшаулау кедергісін және  tgδ өлшеу, қалпына келтіру 

кернеуін немесе поляризация сипаттамаларын өлшеу арқылы оқшаулау 

жағдайын бағалау, орамалардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу, бос жүріс 

тогын өлшеу.  Жоғары кернеулі сыртқы қорек көзінен қуат алған кезде ішінара 

разрядтардың болуы акустикалық және радиожиілік датчиктерімен 

анықталады.  Жартылай бөлшектеу арқылы тексеру кезінде  эндоскоптар 

қолданылады.  

Мерзімді кешенді тексерулер трансформаторлардың сенімділігін жақсы 

деңгейде ұстайды, жұмыстағы мәжбүрлі үзілістер коэффициенті жылына 0,3% 

-дан аспайды [8]. 

Практикалық зерттеу реті.  Трансформаторды желіден кенеттен 

ажыратқаннан кейін оны зерттеу процедурасын жүргізудің мысалы ретінде біз 

ірі трансформаторлардың жай-күйін бағалаудағы көпжылдық тәжірибеге 

негізделген ZPBE Energopomiar-Elektryka (Польша) ұйымы тұжырымдаған 

ұсыныстарды береміз.  Трансформаторларға техникалық қызмет көрсетудің 

жоғары деңгейін және поляк энергетиктерінің үздік әлемдік тәжірибені сәтті 

қолдануын атап өткен жөн. 

Персоналдың дұрыс әрекеттерінің негіздері, дәл диагноз қою әдістері, 

ақауды анықтаған кезде оңтайлы шешім қабылдау, сонымен қатар ақауларды 

жою тәсілдері ұсынылады. 

Кешенді тексерудің кіріспесі трансформаторды сыртқы тексеруден 

басталады.  Тексерудің негізгі объектілері: 

 - кеңейткіштің және ЖР қондырғысының  (РПН) бактарындағы май 

деңгейі; 

 - бактан, салқындатқыштардан, май құбырларынан, ЖР қондырғысының  

(РПН)  багынан майдың ағуы; 

 - жылу дабылы (трансформаторда орналасуы және мәндері); 

 - қосалқы қондырғылар: сорғылар, желдеткіштер, ЖР қондырғысының  

(РПН) жетегі, салқындатқыштар және т.б.; 

 - өткел оқшаулаулар (сызаттар, фарфордағы жарықтар, майдың ағуы, 

разрядтардың іздері); 

 - бактың қорғаныс мембранасы; 

 - жұмыстық және қорғаныстық жерлендірулер (төменгі қысқаштар); 

 - асқын кернеулерді шектеуіштер; 

 - кептіргіштер (абсорбенттің түсінің өзгеруі) және тосқауылдағыштағы 

май деңгейі; 

 - ЖР қондырғысының  (РПН) жетегі; 
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 - бак ішінде қысымның жоғарылауынан қорғау; 

 - газ релесіндегі май деңгейі және газдардың болуы. 

ZPBE компаниясының тәжірибесі көрсеткендей, сыртқы тексеру 

трансформатордың шамамен 25% зақымдануын анықтады, бұл дұрыс 

тексерудің маңыздылығын көрсетеді. 

Трансформатордың кенеттен істен шыққаннан кейінгі зерттеудің 

маңызды бөлігі - релелік қорғаныс әрекеттерін тіркеу және апаттық тіркеушінің 

жұмысы.  Мысалы, апаттық тіркеушінің жұмысын трансформатор арқылы 

өтетін қысқа тұйықталу токтарына, қысқа тұйықталу уақытына, кернеудің 

өзгеруіне және т.б. қатысты талдау өте маңызды.  Сондай-ақ, іс жүзінде жиі 

кездесетін қорғаныстың қате әрекеттері мүмкіндігін ескеру қажет.  Ақауларды 

анықтайтын ең тиімді құрал - бұл майдың ГХА-сы, бұл көптеген жылдардағы 

тәжірибемен, статистикалық мәліметтермен және майдың ГХА-сы ақауларға 

күдікті трансформаторлардың сыртқы тексерулер нәтижелерімен өзара 

байланысы. 

Майдың ГХА талдауы көмегімен анықталатын ең көп кездесетін ақаулар 

- бұл жоғары температурада қызып кету (30-50%), ақаулардың сәл аз үлесі (30-

40%) - электр разрядтары болған кезде, екі себеп бірлескен ақаулардың түрі              

2 -7%.  

Майың ГХА талдауына негізделген трансформатордың жай-күйін 

бағалау критерийлеріне майда ерітілген газдардың максималды 

концентрациясының мәндері және олардың өсуінің рұқсат етілген динамикасы, 

сонымен қатар жанғыш газдардың жалпы мөлшері жатады [4]. 

Жоғарыда айтылғандай, поляк энергетиктері блоктық және желілік 

трансформаторлар үшін майда еріген газдардың әртүрлі концентрациясына 

рұқсат береді.  МЭК 60599 [44] және ресейлік РД 153-34.0-46.302-00 [6] 

талаптарымен салыстырғанда барлық газдар үшін рұқсат етілген 

концентрациялар 2-5 есе жоғары (CO және CO2 қоспағанда, олардың 

шекаралық мәндерін поляк энергетиктері 2-  3 есе төмен қабылдайды).  

Трансформатордың апаттық істен шығуынан кейінгі газ релесіндегі 

газдар да зерттеледі.  Нәтижесінде майдың немесе қатты оқшаулаудың 

ыдырауы кезінде газдардың бөлінуі, бактың нығыздалуының нашарлауынан 

немесе толық құйылмауы салдарынан май деңгейінің төмендеуі, бактың 

ішіндегі қысқа тұйықталу себебінен бактан кеңейткішке дейін майдың күшті 

ағынының болуы сияқты процестер анықталады.  Газ релесінің жалған жұмысы 

құрылымның механикалық ығысуы кезінде майдың қозғалуынан, майды 

өңдеудегі кемшіліктерге байланысты майдың шамадан тыс ауамен 

қанығуынан, сондай-ақ қорғаныс тізбектеріндегі кездейсоқ қысқа 

тұйықталудан туындауы мүмкін.  

Ұсыныстар майда еріген жанғыш газдар қосындысының 

концентрациясына үлкен мән береді.  Блоктық трансформаторлардың баяу 

дамып келе жатқан зақымданулары үшін типтік концентрация шектері 2200-

3700 * 10-6 сал.  бірлік, желілік трансформаторлар  үшін - 2500-3700 * 10-6 сал.  

бірлік, қауіпті жағдай  3700-7500 * 10-6 сал.бірлік концентрациясында пайда 
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болады, ал апат алды жағдай  -  7500 * 10-6 сал.  бірліктен жоғары 

концентрацияда орын алады.   

Май үшін физика-химиялық параметрлерін, диэлектрлік сипаттамаларын 

және ылғалдылығын анықтау жүзеге асырылады. 

Трансформаторды егжей-тегжейлі тексеру кезінде профилактикалық 

өлшеулерге арналған әдеттегі бағдарламадан басқа келесі арнайы 

процедуралар өткізіледі: 

 - орамаларда қысқа тұйықталған орамдар болған кезде күрт өсетін 

магниттеуші токтарды өлшеу.  Жай-күй бұрын алынған мәндермен салыстыру 

немесе басқа фазаларда өлшеу арқылы бағаланады.  Бұл өлшемдер өте 

қарапайым және соған қарамастан өте тиімді, өйткені олар орамада қысқа 

тұйықталған орамдар бар екендігін анық көрсетеді.  Бұл өте маңызды, өйткені 

қысқа тұйықталған орамдар болған жағдайда одан әрі сынақтарды өткізудің 

қажеті жоқ.  Бұзылудың бұл түрін трансформатордың орналасқан жерінде 

қалпына келтіру мүмкін емес.  Өлшеу 220 В кернеуде жүзеге асырылады. Осы 

сынақтан бастап апаттан кейінгі зерттеу басталады, алдымен токтар содан кейін 

орамалардың кедергісі өлшенеді (себебі осы өлшемдер кезінде пайда болған 

өзектің қалдық магниттелуі айтарлықтай қателік тудыруы мүмкін); 

 - ток пен кернеуді бір уақытта өлшеу немесе көпір әдісі арқылы 

ораманың кедергісін анықтау.  Орамаларды үшбұрыш әдісімен жалғаған кезде 

фазалық кедергілер есептеу арқылы анықталады; 

- көбінесе Келлер көпірімен немесе вольтметр әдісімен жүргізілетін, 

шығымдарды ауыстырып қосу кезіндегі өлшеулер; 

 - аймақтар бойынша өлшеу үшін «экран» қысқышын қолданып, кернеуі 

2,5 кВ немесе одан да жоғары қозғалтқыш жетегі бар мегомметрмен 

орындалатын орамалардың оқшаулау кедергісін өлшеу.  Қазіргі уақытта бұл 

өлшемдер қосымша болып саналады, олардың нәтижелері бойынша 

пайдаланудан шығарып тастау қолданылмайды; 

 - коммутация процесін талдауға негізделген ZPBE әзірлеген арнайы әдіс 

бойынша ЖР құрылғысын (РПН) сынау. 

Трансформаторлардың жұмысына нұсқаулар қажет етілмейтін 

сынақтардың қосымша түрлері де қолданылады, атап айтқанда, ішінара 

разрядтарды өлшеу (бөгде әсерлерді жоюға мүмкіндік беретін жабдықпен 

жасалады, мысалы, Tettex фирмасының қондырғыларымен), орамалардың 

сыйымдылығы мен tgδ өлшеу (механикалық қорғалған жабдықтармен де 

жүзеге асырылады  , мысалы, Doble фирмасының M4000 көпірімен), жиіліктік 

сипаттаманы талдау (жиілігі 100 Гц және одан жоғары жиіліктегі төмен 

вольтты трансформатордың орамасына қолданумен және ораманың 

реакциясын бір мезгілде тіркеумен [8], шашырау кедергісін үш фазалы 

өлшеулерді (нұсқаулықта ұсынылған) Zк бірфазалы өлшеулерімен  ауыстыру.   

Соңында трансформаторды жұмысқа қосқанға дейін әрдайым өткізілетін 

бос жүріс тәжірибесі орындалады. 
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Ұсыныстардың маңызды бөлігінде релелік қорғаныстың жұмысы мен 

персоналдың іс - әрекеттері талданады, релелік қорғаныстың бір немесе 

бірнеше түрінің жұмысын тудыратын ақаулар атап көрсетіледі.  

 

Зақымдану мүмкіндігі мен ықтималдығын талдау желідегі осы сәтте 

болған ауыстырып қосулар жағдайын ескере отырып жүзеге асырылады.  

Трансформатордың құрылысымен, жағдайды бағалау және тексерулерді 

жүргізу тәжірибесімен толық танысу талдаудың және қорытынды 

тұжырымдардың сенімділігіне айтарлықтай әсер етеді.   

Қорытындылай келе трансформатордың болашақ тағдырын шешуге 

көзқарас ұсынылған.  Шешімде дайын шаблондар жоқ екендігі және 

қорытынды талдау өлшеу нәтижелерінің дәл интерпретациясын жүргізіп, 

олардың рұқсат етілген шектерге сәйкестігін бағалап, сонымен қатар релелік 

қорғаныстың жұмысын, апат жағдайларын, қосалқы станцияның 

коммутациялау сұлбасын және трансформатордың құрылымының 

ерекшеліктерін ескеру керек екендігі баса айтылады.  Ақаулардың көрінуіндегі 

мүмкін екіұштылық шешім бірнеше өлшеу немесе тестілеу әдістерін қолдануға 

негізделгенін талап етеді.  Ақаудың болуын растау - бұл кем дегенде екі түрлі 

өлшеулерге, сондай-ақ ГХА немесе май сынақтарының нәтижелеріне 

негізделген болуы керек. 

Егер өлшеу нәтижелерінің дәлдігі мен дұрыстығына шамалы 

күмәнданулар болса, мұны, әрине, дәл талдау немесе өлшеуді қайталау арқылы 

нақтылау керек. 

  

Қысқаша тұжырымдар 

Қазіргі уақытта мезгіл сайын жүргізіліп жатқан профилактикалық 

жұмыстардың стратегиясын объектінің күйіне байланысты профилактикалық 

жүйемен ауыстыру процесі жүруде, бұл айтарлықтай экономикалық нәтиже 

береді.  Одан әрі артықшылықтарды ақаулы жабдықтың тәуекелдің қолайлы 

дәрежесімен тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сенімділік сервис 

жүйесінің тұжырымдамасымен қамтамасыз етуге болады. 

Тиімді профилактикалық жүйе апаттық жағдайдағы және жөндеудегі 

ақаулардың саны мен ұзақтығын қысқарту, жөндеу жұмыстарына уақтылы 

шығарып алу және осылайша жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту арқылы 

жабдықтың жұмысының сенімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.  Ірі 

трансформаторлардың апаттық бұзылуының алдын-алу осындай маңызды 

экономикалық нәтиже алуға мүмкіндік береді, тіпті өлшеудің, деректерді 

өңдеудің және бақылау нәтижелерін берудің өте күрделі құралдарын қолдану 

орынды болады. 

Ұзақ қызмет ету мерзімі бар трансформаторлардың оңтайлы жұмысын 

ұйымдастыру трансформаторлық паркті жаппай зерттеуді қажет етеді.  

Көптеген елдер жабдықтың жай-күйін бағалаудың минималды қажетті 

жиынтығын қамтитын трансформаторлық паркті тексерудің көп деңгейлі 

бағдарламаларын қабылдады. 
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 «Ресейдің ЕЭС» РАО қабылдаған трансформаторларды тексеру 

бағдарламасы үш деңгейде жүзеге асырылады: энергетикалық компаниялардың 

жұмысын жүйелі бақылау; арнайы жабдықты қажет ететін және әдетте, 

трансформаторды желіден ажырату, мамандандырылған ұйымдармен бақылау;  

оның жұмыс қабілеттілігін анықтай отырып, берілген трансформаторға жеке 

әзірленген бағдарлама бойынша өндіріс зауыттарының өкілдерімен бірлескен 

тексеру. 

Шартқа сәйкес профилактикалық қызмет көрсетудің тиімділігі жақында 

жүргізілген жаппай тексерулер практикасымен расталады.  Пайдалану мерзімі 

25 және одан да көп жыл болатын трансформаторлар паркі үшін 

трансформаторлардың 2% -дан аспайтыны жедел сөндіруді қажет ететіндігі, ал 

трансформаторлардың жартысы жалпы алғанда алдағы жылдары шектеусіз 

және жөндеусіз жұмыс істей алатындығы көрсетілген. Ал  45-50 жылдық 

жұмыс уақытын өте маңызды деп санауға болады. 

Трансформатордың жай-күйін бағалау және оның жұмысқа қабілеттілігін 

анықтау жөніндегі іс-шаралардың толық жиынтығына жұмыс режиміндегі 

параметрлерді үздіксіз және мерзімді бақылау және ажыратылған күйдегі 

егжей-тегжейлі тексерулер кіреді.  Трансформатордың жай-күйін бағалаудың 

әмбебап және бір мағыналы параметрлерінің болмауы оны басқарудың 

оңтайлы таңдалған әдістер жиынтығын, трансформатордың әрі қарайғы 

жұмысы туралы мәселені шешу кезінде оның жұмысының барлық 

жағдайларын жан-жақты қарастыруды қажет етеді.  Трансформаторды 

ақаулығы болғанына қарамастан оны жұмыс істеп тұрған күйінде қалдыру 

қажет болған кезде шешім қабылдау қиын.   Бұл кезде жұмыс режиміне қажетті 

шектеулер анықталады.  Сондай-ақ, трансформаторды қай жерде (зауытта 

немесе орналасқан жерінде ме) жөндеу керектігін  шешу жоғары біліктілікті 

талап етеді. Әдетте мұндай шешімдер өндіріс зауытының өкілдерімен бірлесе 

отырып қабылданады. 

Алдын алудың тиімділігі трансформатор жұмысындағы ауытқуларды 

анықтағаннан кейін персоналдың дұрыс іс-әрекетімен, тексеру кешенін 

оңтайлы таңдауымен, ақауды анықтаған кезде дұрыс шешім қабылдаумен, 

диагнозды дәл қоюмен, ақауды жоюдың ең ұтымды жолын таңдауымен 

анықталады. 

СИГРЭ қабылдаған күтім стратегиясының тұжырымдамасына 

негізделген трансформаторлардың жай-күйін бағалаудың прогрессивті 

тәсілінің мысалы ретінде «ЗТЗ-Сервис» ғылыми-зерттеу орталығы (Украина) 

қолданатын зерттеу кешені табылады. 

Трансформаторлардың үлкен паркін тиімді күтудің маңызды шарты - 

жинақталған деректердің кең базасы бар зерттеу жүйесі үшін заманауи 

ақпараттық қолдаудың болуы. 
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Қорытынды 

 

Трансформатордағы ақаулардың әртүрлілігі олардың жай-күйін 

бақылаудың көптеген әдістерін қажет етеді.  Желіден ажыратпай жұмыс істеу 

кезінде бақылау бірқатар жедел дамып келе жатқан ақауларды анықтауға 

мүмкіндік береді, әсіресе егер ол үздіксіз жүргізілсе.  Бұл басқару операциялық 

сенімділікті жақсартады және ауыр зардаптармен апаттық істен шығулардың 

алдын алады.  Көптеген ақауларды анықтау үшін көбінесе күрделі және қымбат 

жабдық қажет болса, шығын әрқашан трансформатордың жай-күйін тиімді 

бақылау арқылы төленеді. 

Бүкіл әлемде трансформаторды пайдалану кезінде бақылау құралдары 

мен әдістерін дамыту жалғасуда, соңғы жылдардағы жетістіктердің 

мысалдары: 

 - трансформатор ішіндегі орамалардың престелуін бағалаудың 

вибродиагностикалық әдістері; 

 - мәліметтерді сандық өңдеумен ішінара разрядтарды акустикалық және 

электрлік басқару жүйелері; 

 - трансформаторды тексеру кезінде жылу бейнелеуді бақылау; 

 - майдың ГХА нәтижелерін интерпретациялау әдісін біріздендіру; 

 - үздіксіз бақылауға арналған жаңа датчиктер (газдар мен майдағы ылғал, 

ең ыстық нүктелердің температуралары); 

 - трансформатордағы ЖР құрылғысының (РПН) жай-күйін бақылау; 

 - мәліметтерді тарату мен өңдеудің жалпы жүйесі негізінде қосалқы 

станциядағы әртүрлі құрылғыларды басқару жүйелерін біріздендіру. 

Трансформатор ішіндегі ақаулардың көпшілігін анықтайтын майдың 

газды хроматографиялық талдауы (ГХА) ең тиімді әдіс болып саналады.   

Мұндағы газдардың рұқсат етілген концентрациясы мен 

қатынастарының стандарттарын әзірлеу маңызды міндет болып табылады.  

Қазіргі уақытта газдардың қауіпті концентрациясын 95 және 98% -дан - жұмыс 

істеп тұрған трансформаторлардағы газдардың интегралды таралу 

қисықтарынан шығатын ықтималдық мәндерінен шығу арқылы анықтау әдетке 

айналды.  Нормаларды нақтылау үшін статистикалық деректерді жинау 

жалғасуда. Майдың ГХА нәтижелерін түсіндіру үшін компьютерлік 

бағдарламалар мен сараптамалық жүйелер жасалуда. 

Майдағы фурандардың концентрациясын анықтау әлемде 

трансформаторлық оқшауламаның ескіру дәрежесін бағалау үшін кеңінен 

қолданылады.  Фурандардың шоғырлануының бірыңғай стандарттары әлі 

жасалынбаған, трансформатордың жұмыс температурасына, фурандардың 

қатты оқшаулау арқылы адсорбциялану мүмкіндігіне, трансформатордағы 

майды термиялық вакууммен өңдеу циклдарының әсеріне қоса, жұмыс істеп 

тұрған трансформаторлар майындағы фурандардың концентрациясына әсер 

ететін көптеген жанама факторлар анықталған. 

Бұлдыр логиканың математикалық аппараты күштік 

трансформаторлардың жай-күйін диагностикалауда көбірек қолданылады.  
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Оны пайдалану табиғаты бойынша «бұлыңғыр» болатын параметрлерді 

қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді, бұл трансформатордың жай-күйін 

бағалаудың объективтілігін арттырады.  Атап айтқанда, тозу дәрежесін 

анықтай отырып, бұлыңғыр параметрлерге негізделген күйді бағалау әдісі ABB 

зерттеу бөлімі RWE Energie (Германия) энергетикалық компаниясымен бірлесе 

отырып сегіз ірі трансформаторлардың сараптамасы мысалында дамыды және 

нақты ұсынылды. 
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