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1 дәріс. Кіріспе. Ауыл шаруашылығында электр энергиясының
пайдаланылу аумағы
Дәрістің мазмұны: ауыл шаруашылығында электр энергиясымен
жабдықтау орны, оның міндеттері және даму келешегі.
Дәрістің мақсаты: ауыл шаруашылығында электр энергиясымен
жабдықтау құрылымы мен құрамын зерттеу, ауыл шаруашылығында электр
энергиясымен жабдықтау міндеттері.
Ауыл шаруашылығы халықтық шаруашылықтың қарқынды дамушы
саласы болып табылады. Электр энергиясын дамыту энергияны тұтыну
көлемінің артуына байланысты, жалпы теңгерімде маңызды және жылдам
өсуші орынды электр энергиясы алады. Энергияның барлық түрлерінің ішінен
электр энергиясы жеңіл тасымалданады, түрленеді және пайдаланылады.
Әрбір жыл сайын электр энергиясын қолданудың көптеген тәсілдері мен
технологиялары пайда болуда. Еңбектің электрмен жабдықталуы ерекше
таралған сипатқа ие. Ғылыми-техникалық үдерістегі жаңа машиналар,
механизмдер және технологиялар өзінің жүзеге асырылуы үшін электр
энергиясын қажет етеді. Ауыл шаруашылығының электрмен жабдықталуын
дамыту ауыл шаруашылығы өндірісінің ғылыми-техникалық даму
жетістіктерін негіздейді. Электр энергиясы көптеген ауыл шаруашылығы
кәсіптеріне өмір берді (немесе олардың мазмұнын өзгертті). Бұрынғы
сауыншы кәсібі артта қалады, механикаландыру және электрлендіру арқылы
оны машиналық сауын операторы алмастырды. Дақылдарды өңдеу және
тазалау қазіргі уақытта электр қондырғыларынсыз ойға сыймайтын әрекет. Ал
қойшы кәсібі сияқты анахронизм электр энергиясы көмегімен толық
шешіледі. Электр энергиясы болмаса, құрғату, электрлік мелиорациялық және
басқа да көптеген жұмыс түрлері мәнсіз болады.
Бұл жағдайларда шешуші рөлді ауыл шаруашылығы электрик
мамандары алады, олар электр тораптары мен электр қондырғыларының
қызмет көрсетілуін, жөндеуін, қалпына келтірілуін және монтажын жүзеге
асырады. Олардың біліктілігі мен кәсібилігі қалыпты жұмысты және ауыл
шаруашылығындағы барлық машиналардың өнім сапасымен қамтамасыз
етеді. Электр маманы ауылдағы ең негізгілерінің бірі болады. Ауылдағы
жұмыстар – өзін-өзі көрсетудің, өз мүмкіндіктерін көрсетудің тамаша
мүмкіндігі. Бұл жерде жаңашылдық жұмыстары үшін, шеберлігі мен білімін
жан-жақты дамыту үшін, үлкен әлеуметтік мүмкіндіктер үшін тамаша орын
болып табылады. Мұның барлығы ауыл шаруашылығын электрлендіру
саласын қызықты жасайтындықтан, өмір бойындағы іс болып қалады.
Ауылдық аймақтарда электр энергиясы қолданылмайтын саланы
анықтау қиын. Оның көмегімен ауыл шаруашылық жануарлары мен
құстарына азық дайындайды, дақылдар мен тұқымдарды құрғатады, сақтау
орындары мен ғимараттарында микроклимат құрады, шалғындар мен
егістіктерді өсіреді, өнімдерді қайта өңдейді, мәдени-тұрмыстық мақсаттарда
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пайдаланады. Электр энергиясының ауыл шаруашылықтық өнімдеріне
кеңінен енуі және ауылдық тұрғындардың тұрмысы адам санының артуымен,
электр тораптары мен қондырғыларының құрылысы, пайдаланылуы, қызмет
көрсетуі, жөндеуі және қалпына келтіру сияқты жұмыстармен байланысты.
Ауыл шаруашылығын электрлендірумен, электр қондырғыларын
жетілдірумен жәнне электр тораптарын дамытумен байланысты терең
техникалық білімдер, жоғары жалпы білім беру және арнайы дайындықтар
халыққа қызмет көрсететін тек жұмысшылардан ғана емес, сонымен қатар
ауыл шаруашылығы саласындағы басқа мамандардан да талап етіледі.
Толықтай электрлендіру еңбек өнімділігінің артуына, ауыл шаруашылығының
техникалық жабдықталуының артуына алып келеді, ол ауыл шаруашылығы
саласындағы еңбекті индустриалдық сипатқа айналдырады және қала мен
ауыл арасындағы үлкен айырмашылықтарды жоюға ықпал етеді.
Толықтай электрлендіру нәтижесі ретінде ауыл шаруашылығы
қызметкерлерінің
біліктілігін
арттыруды
қарастырады.
Электрмен
жабдықтаушы машиналардың қызмет көрсетілуі үшін жаңа кәсіп мамандары,
ауыл шаруашылығы саласында қызмет істейтін мамандар қажет болады,
барлық
еңбек
саласы
электр
энергиясын
пайдалану
арқылы
байланыстырылады. Электрлендіру өндірістік үдерістердің кешендік
механикаландыру және автоматтандыру негізі болып табылады және ауыл
шаруашылығы өнімдерінің индустриаландыру сатысын сипаттайды.
Механикаландыру және автоматтандыру сөздерінің мағынасын түсіндіру
қажет емес, ол жалпыға бірдей түсінікті ұғымдар.
Ауыл шаруашылығында электр энергиясын қолдану аясы өте кең.
Анағұрлым кең таралған және дәстүрлі қолдану тәсілдерін, сонымен қатар
кейбір келешектік даму мүмкіндіктерін қарастырамыз.
Қазіргі уақытта пайдаланылатын, бұрынырақ пайдаланылған, жақын
болашақта пайдалануға ұсынылған түрлерін ғана есепке аламыз.
Электр энергиясы құс шаруашылығын және өсімдік шаруашылығын
электрлендіруге арналған, мал шаруашылығын электрмеханикаландыруға
арналған жалғыз энергия түрі болып табылады. Оның көмегімен сумен
жабдықтау, азық дайындау және азықтарды тарату, тұрақ-жайларды жинау,
ғимараттарды жылыту және микроклимат құру, дақылдар мен басқа да ауыл
шаруашылығы өнімдерін құрғату және қайта өңдеу, себу және жинау, жерді
суландыру және мелиорация, тұқымдарды инкубациялау және өсіру, үлкен
мал бастарын өсіру т.с.с. жүзеге асыруға болады.
Электр энергиясы
электрлік-жылулық қондырғыларда және микроклимат құруға арналған
қондырғыларда – ғимарттардың еденін жылыту құрылғылары, су
жылытқыштар, калориферлер және салқындатқыштар, тоңазытқыштар,
сығымдағыштар және желдету жүйелерінде қарқынды түрде пайдаланылады.
Технологиялардың дамулшы түрлері де электр энергиясын
пайдаланады, оның көмегімен электрсүзгілері жұмыс істейді, электр
өрістерінде әртүрлі бұйымдар боялады, тұқымдарды бөлу және себу
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алдындағы өңдеу жұмыстары жүзеге асырылады, сұйықтықтар мен судың
электрлік белсендірілуі жүргізіледі.
Жоғары жиіліктегі токтар мен ультра дыбыс арқылы жүзеге
асырылатын қыздыру, құрғату, дезинсекция, шашырату арқылы бұйымдарды
металдандыру электр энергиясы болмаса маңызы жоқ боалды, сондай-ақ,
электр энергиясы болмаса жеміс-жидек және көкөністердің, сүт, ет және басқа
да ауыл шаруашылығы өнімдерінің қайта өңдеуі жүзеге асырылатын
технологиялық желілер мен машиналар, білдектер мен құрылғылар
орнатылған жөндеу және өңдеу кәсіпорындарының жұмыстары мәнсіз
болады. Металдар өңделеді, тармақтар, кішігірім бөлшектер, машиналардың
металдары өңделеді, машиналар, тораптар, бөлшектер дайындалады және
жөнделеді.
Электр энергиясы өмірімізге толықтай кірді және оның болмауы электр
пайдаланушы қондырғыларда азық дайындайтын, киім жуатын, тұрған-үйді,
ғимараттарды жылытатын, тұрмыста, тұрмыстық қызмет көрсету
кәсіпорындарда және қоғамдық тамақтандыру орындарында ойға сыймайды.
Жасанды жарықтандыру үшін электр энергиясы жалғыз жарық көзі
болып табылатындығы анық, оның көмегімен электрмен жабдықтаудың
жалпы, жергілікті және басқа да түрлері жүзеге асырылады, жасанды
жарықтық орта құрылады және өнімділігін арттыру үшін жылыжайларда, құс
өсіру және мал бағу орындарындағы сәулелену туады (ультракүлгін және
инфрақызыл). Бұл сәулелену түрлері бактерицидтік түрі ретінде,
дезинфекциялау, қыздыру және құрғату үшін пайдаланылады.
Электр энергиясын қолданудың осы және басқа да тәсілдеріне толықтай
тоқтап қарастырамыз.
Ауыл шаруашылығында қолданылатын барлық электр энергиясының
жартысы жарықтандыруға жұмсалады. Жарықтандыру үшін жарық шамдары
және қолданудың нақты шартына байланысты әртүрлі сипатта орындалған
шамдалдарда орнатылған газды разрядты шамдар пайдаланылады. Шамдалдар
өндірістік ғимараттар мен құрылыс алаңдарын, жануарлар мен құстарды
бағатын тұрақ-жайлар, тұрғын үйлер, мәдени, спорттық, тұрмыстық және
басқа да ғимараттар, және басқа да ғимараттар, сонымен қатар – көшелер,
алаңдарды, азықтандыру және серуендеу алаңдарын, көлікт тұрақтары және
егістік және басқа да жұмыстар кезінде техникаларды жөндеу орындарын
жарықтандыру үшін қоладанылады.
Сәулелендіру қондырғыларын негізгі мақсаттар үшін пайдаланады:
жылыжайларда көкөністердің өсуі мен өсімдіктердің дамуын жылдамдату
үшін жылыжайларды қосымша жарықтандыру; табиғи жарық жоқ
ғимараттарда өсімдіктерді өсіру кезіндегі жарықтандыру; жылыжайларда
қысқа уақытты күндерді ұзарту үшін өсімдіктердің қосымша сәулеленуі;
жасыл азықтарды тұқымдардан топырақсыз өсіру кезінде өскіндік тұқымдық
және бұршақ тұқымдастарын қосымша жарықтандыру; тұқымдар мен
дәндерді себу алдында сәулелендіру; ультракүлгін сәуле (УКС) арқылы
зиянды жәндіктерді жою; УКС арқылы жануарлар мен құстардың өнімділігін
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арттыру; инфрақызыл қыздыру (ИҚҚ) арқылы төлдерді жылыту; ИҚҚ
тұқымдарын және сонымен қатар көкөністер мен жемістерді кептіру және
дезинсекция. Байқап тұрғанымыздай, жарықтандыру мен сәулелендіруді
пайдалану тәсілдерінің тек қарапайым түрдегі тізімі жеткілікті маңызға ие
болды, және әрбір аталған тармақ үшін сәйкесінше техника және технология,
қондырғылар мен теориялық база қажет. Қалыпты пайдалану үшін сәйкесінше
білім мен тәжірибе керек.
Қызмет көрсетуші және жөндеуші қызметкердің көптеген машиналары
және қондырғылары, электр қозғалтқыштары және басқа электр
қондырғылары күштік стационарлық үдерістерімен тығыз байланысты, ол
ауыл шаруашылығында пайдаланылатын электр энергиясының негізгі бөлігін
қамтиды. Оларға фермалардағы жануарларға қызмет көрсету үдерістерін (су
көтеру және сумен жабдықтау, азықтарды алдын ала дайындау және тарату,
ғимараттарды желдету және жасанды микроклимат орнату, сиыр сауу және
т.с.с.), егін егу және өсімдік өсіру үдерістерін (машиналық суландыру және
ауыл шаруашылығы тұқымдарын суару, комбайннан кейінгі тазалау, жабық
жердеді үдерістерді электрлі сүзгілеу) жатқызады.
Электр энергиясының көп бөлігін мал шаруашылығы фермасындағы,
құс фабрикаларындағы жылулық үдерістер алады, ол жерде электр энергиясы
ыстық су дайындау үшін, бу өндіру үшін, азықтарды, технологиялық
қондырғыларды және ыдыстарды жылулық өңдеу үшін, микроклимат құру
үшін, сонымен қатар жабық жердегі кәсіпорындар үшін, жылыжайларда,
тұқымдарды, азықтарды және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін құрғату
кезінде, ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау үшін және т.с.с.
пайдаланылады.
Күштік стационарлық үдерістерге электр энергиясын қолданудың жаңа
тәсілдеріне негізделген жаңа үдерістерді және электр энергияын түрлендіру
нәтижесінде алынатын энергияның ерекше түрлерін – жануарлар мен
өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін, топырақтың электр ұшқынды өңделу,
судың электрлік және электрмагниттік өңделуі, себу материалдарын,
электрондық-иондық технологиялар және технологиялық қондырғы жетегін
УКС, ИҚС және басқа да сәулелендіру түрлеріне негізделеді.
Жергілікті жердегі тұрмысты электрлендіру үлкен маңызға ие, себебі
үлкен әлеуметтік әсер береді. Бұл мәдени және шаруашылықтық
тағайындамадағы электр аспаптарын пайдалану, тағам, ыстық су, ғимаратты
жылыту, халыққа қызмет көрсету саласының электр қондырғыларымен
жабдықталуы (қоғамдық тамақтану, жуу, және басқа да коммуналдық
әрекеттер, сауда және қоғамдық кәсіпорындар).
Ауыл шаруашылығында электр энергиясын пайдаланудың ең жаңа
саласы ретінде ауыл шаруашылығындағы роботтехникасы және әртүрлі
электр жетектері бар электроника, электр аппараттары, кең қолданыстағы
электрлік басқару және реттеу сұлбалары сияқтты ғылыми-техника даму
жеткістіктері қарастырылады. Іс жүзінде қазіргі уақытта сиыр сауу үшін тек
автоматтандырылған қондырғылар ғана құрылған. Қарқынды дамып келе
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жатқан есептеуіш техника саласы ауылдық электр маманының жұмыстарында
үлкен әсермен пайдаланылуы мүмкін. Ауыл шаруашылығында әртүрлі
технологиялық үдерістердің, машиналардың және қондырғылардың әртүрлі
электрондық
реттеуіштері
және
өлшеуіштік
аспаптары
кеңінен
пайдаланылады. Және олар электроникаға қатысты боғланымен, ауылдық
электр маманына оларды жөндеуге тура келеді. Бұл уақытта электроника мен
робототехника шығармашылық мен бастаманы талап ететін ауыл
шаруашылығы өндірісінің жетілдірілу саласын қарастырады.
2 дәріс. Ауыл шаруышылығын электр энергиясымен қамтамасыз
ету ерекшеліктері
Дәрістің мазмұны: ауыл шаруашылығы тұтынушыларының құрылымы,
олардың технологиялары, ауыл шаруашылығын электр энергиясымен
жабдықтау тораптары.
Дәрістің мақсаты: ауыл шаруашылығы электр тұтынушыларын зерттеу
және ауылды электрмен жабдықтау ерекшеліктері.
Ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының қазіргі уақыттағы
негізгі тұтынушылары ретінде әртүрлі механизмдердегі, машиналардағы және
желілердегі электр жетектері, сонымен қатар желдету жүйелері мен
микроклимат қарастырылады.
Осылайша мал шаруашылығы фермаларында азық дайындау үдерісі
кезінде әртүрлі сипаттағы машиналар пайдаланылады, ол өздерінің
міндеттерін оларда тек электр жетектерін қолдануы арқылы ғана жүзеге
асырып отыр. Концентрленген азықтардың тазалануы тұқым тазалағыш
машиналарда жүзеге асрылады. Бұл азықтарды ұсақтау үшін әртүрлі
құрылымдағы ұсақтап бөлгіштерді, тасты диірмендерді және жанышқыш
механизмі бар диірмендер қолданылады.
Соңғы уақытта ең көп таралған түрлері әмбебап ұсатқылар кең
қолданысқа ие болды, олардың топсалық ірінген балғалық барабаны бар және
жүгері собығы, жасыл шөптерді, тамыр-түйнекті жемістілерді, сабанды
(мысалы ДКУ-1,0, КДУ-2, КДМ-2 ұсатқылары, ОКЦ-15, ОКЦ-30
қондырғылары) мұқият ұсақтауға арналған пышақтық бөлігі бар. Шырынды
және ірі азықтарды өңдеу үшін сабан-сүрлем турағыштар РСС-6,
ұсақтағыштар «Волгарь-5», ИГК-30А, тұқым кескіштер КПИ-4, жуғыш-тұқым
турағыштар МРК-5 пайдаланылады, ал азықтарды дайындау үшін КН-3
агрегаттары, С және АПС сериялы азықты араластырғыштар, қайнату
қазандары ВК-1, ВКС-ЗМ және т.с.с. пайдаланылады.
Майы ажыратылмаған сүтті дайындауға арналған қондырғылар кеңінен
пайдаланылады АЗМ-0,8. Осы және басқа да машиналар мен механизмдер
жеке түрде де, сонымен қатар азықтық цех құрамында да пайдаланылады,
мұнда әртүрлі тасымалдағыштар және азық қоректендіргіштер, қазан бу
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түзуші пайдаланылады. Олардың барлығы электр жетектерімен және басқару
жүйелерімен жабдықталған. Мысалы, кеңінен таралған азықтыш цех
«Маяк-6»
электр
қондырғысының
58
кВ
орнықты
қуаты,
жарықтандыру – 4,5 кВт.
Жануарларға азық тарату үшін стационарлық және мобильдік азық
таратқыш құрылғылар пайдаланылады. Олардың жұмыстық бөліктері ретінде
иірмек, таспа, қырғыш пайдалагыдады. Сонымен қатар, азықтарды таратушытасымалдаушы ТВК-80А қоректендіргіші қуаты 4,5 кВт электр
қозғалтқышының жетектік құрылғысымен жабдықталған, платформалық
таратқыш РКС-3000 жетілдірілген басқару жүйесі бар қуаты 8,2 кВт электр
қондырғысымен жабдықталған, ал азықтарды пневмотасымалдағыш қуаты 56
кВт электр қондырғысымен жабдықталды.
Қойманы тиеу және жүктен босату механикалық және сығылған ауаны
пайдаланатын электрлендірілген механизмдердің көмегімен жүзеге
асырылады, мысалы, ПК-6,0, ТК-3, ТС-40С, ТПП-30 және т.с.с. Олардың
қуаты 1,1-ден 30 кВт дейін жеткілікті. Сауу орнында сүтті алғашқы өңдеу мен
сақтау және оны ары қарайғы өңдеу аппараттары әртүрлі типтегі сорғыларды,
сауу қондырғыларын, салқындатқыштарды және салқындату қондырғыларын,
пастерлегіштерді, бөлгіштерді және т.с.с. тұрады.
Электр энергиясын пайдалану дақылдарды себу алдындағы және
жинаудан кейінгі өңдеу, сақтау және қайта өңдеу үдерістерін
электрмеханикаландыруды қарастырады. Мұнда тұқымдық, азық-түліктік
және басқа дақылдарды өңдеу және сақтау үшін әмбебап және арнайы
бөлімдер, элита және бірінші қайта өсіру тұқымдарын өңдеу жіне сақтау
зауыттары, құрама азықтарды өндіру цехтары мен зауыттары кіреді.
Жоғарыда аталған өнімдер әртүрлі машиналармен жабдықталған. Бұлар
дақыл тазалағыш, құрғату, сұрыптау, залалсыздадыру, желдету, тасымалдау
және басқа да электр энергиясын тұтынушы аспаптар. Олардағы электр
жетектерінің саны бірнеше жүзге жетеді. Бірлік қуаттар жүз киловаттқа
жетеді.
Сумен жабдықтау және мелиорация жүйесін электрмеханикаландыру
сорғылық
станциялардың
электрмен
жабдықталуы
мен
электр
қондырғыларынан, ашық және жылыжайлар мен көшетханаларда топырақты
суару қондырғыларынан тұрады. Машиналар жүйесіне әртүрлі сорғылар,
айдағыштар, суарғыштар, ылғалдандырғыштар, гидропондық қондырғылар
және т.с.с. жатады, оларда электр қозғалтқыштары, электр жапқыштары және
таратқыштар, буландырғыштар және басқа да қондырғылар пайдаланылады.
Желдеткіш
қондырғылар
және
микроклимат
қондырғылары
агроөнеркәсіптік кешеннің барлық салаларында электрлендірілген жабдықтар
мен басқару жүйесінің үлкен көлеміне ие. Мұнда арнайы жеке орнатылатын
желдеткіштерді де, сонымен қатар ауаны, жалпы алмасушы желдеткішті және
ауалық жылытуды дайындауға арналған толық кешенді құрады.
Электр энергиясының қарқынды және келешекті дамушы саласы ретінде
электрлік қыздыру қарастырады. Қазіргі уақытта ол судың электрлік
8

қыздыруын қосады – тікелей және жанама, яғни, су арқылы немесе электр
қыздырғыштары арқылы ток өткізу, электр қыздырғыштары, электр
қазандары және бу түздіруші арқылы жүзеге асырылатын электрлік
түрлендіру. Ауа жылытқышы бар электрлік желдету мен микроклиматты (ауа
жылыту) электр калориферлері мен жылу калориферіндегі электр
қыздырғыштарының көмегімен жүзеге асырады. Электр қыздырғышы арқылы
элементтік қыздырғыштар, ИҚҚ-қыздырғыштарымен жануарлар мен
құстардың жылытуын жүзеге асырамыз. Электр қыздыру мен ауалық электр
жылытуды инкубаторларды жұмыртқаларды инкубациялау үшін қолданады.
Электрмен жылытылатын едендерді және қабырғаларды мал шаруашылығы
фермаларында, жылыжайларда және көшетжайларда кеңінен пайдаланады,
мұнда электрлік қыздыру үшін алдын ала салынған жылытылатын мысалы
ПОСХВ, ПОСХП маркалы қыздыру сымын кеңінен пайдаланады. Электрлік
калориферлер арқылы ұжымшарлардағы, кеңестік шаруашылықтарда
жоғарыда аталған дақыл өңдеуші кәсіпорындарорда дақылдар мен
тұқымдарды құрғатады.
Электр энергиясы ток өткізбейтін материалдарды жылулық өңдеу үшін
ауыл шаруашылығында пайдаланылатын, жоғары жиілікті ток генераторлары
мен ультрадыбыс арқылы пайдаланылады: дақылдарды, өсімдік тұқымдарын,
жемістер мен көкөністер, сабан, шай, темекі, какао бұршағы, мақта және т.с.с.
құрғату және дезинфекциялау үшін пайдаланылады.
Жөндеу кәсіпорындарында және цехтарда жоғары жиілікті токтарды
металдарды дәнекерлеу үшін және соғң үшін, болатты, түсті металдарды
балқыту және құю үшін, мойынтіректердің биметалды енгізбелерін құю үшін,
тозған құралдар мен бөлшектерді дәнекерлеу үшін, металды балқыту арқылы
бөлшектерді қалпына келтіру үшін, лактармен боялған соң электр
машиналарын құрғату үшін, металды шашырату арқылы машиналардың
жұмыстық органдарының тозған беттерін қалпына келтіру үшін
пайдаланылады. Ультрадыбысты ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуін
жылдамдату, өнімділігін арттыру үшін тұқымдарын себу алдындағы өңдеу
үшін, өңдеуші кәсіпорындарда көкөністерді, жемістерді және ыдыстарын
жуудың қарқындылығын арттыру үшін, суды залалсыздандыру, пастерлеу,
стерильдеу үшін және сүтті және басқа да өнімдерді гомогендеу үшін және
басқа да мақсаттар үшін пайдаланылады.
Жөндеу өндірісін электр энергиясынсыз елестету мүмкін емес, мұнда
электр энергиясы әртүрлі білдектер жетегі үшін, мысалы жоу, жону-бұрама
кескіш, бұрғылау және тегістеуші, қайреушы, фрезерлеуші және тазалайтын,
құбыр июші және бұранда кескіш білдектер үшін, әртүрлі желілер үшін,
дәнекерлеуші агрегаттар мен машиналар үшін, ағаш өңдеуші білдектер үшін,
құрғату және бояу камералары және т.с.с. үшін пайдаланылады. Дәл осындай
сипаттаманы ұжымшарлар мен кеңестік шаруашылық кәсіпорындары үшін
айтуға болады, олар ауыл шаруашылығы өнімдерінің қайта өңдеуімен,
құрылыс материалдарын дайындаумен және өнеркәсіптік сипаттағы
бұйымдарды дайындаумен айналысады, оларды электрлендіру қол еңбегін
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азайтуға және өндіріс қарқындылығын арттыруға мүмкіндік береді.
Агрокешендік
кәсіпорындарда
электр
энергиясы
өндірісті
механикаландыруға, автоматтандыруға, аз шығында еңбектің жоғары
өнімділігін сақтауға мүмкіндік беретін энергияның жалғыз түрі болып
саналады.
Ауыл шаруашылығында электр энергиясының пайдаланылуы электр
энергиясына байланысты көптеген машиналар, механизмдер және құрылғылар
іске қосыла алады. Электр энергиясы – ауыл шаруашылығы өндірісіндегі
индустуриаландыру және ғылыми-техникалық даму негізі болып табылады.
Ауыл шаруашылығы тұтынушылары электр энергиясын мемлекеттік электр
тораптарынан алады, онда электр энергиясы жылулық, су немесе атом электр
станциясы арқылы өндіріледі. Тұрақтарда қосымша көз ретінде жылжымалы және
стационарлық дизельдік электр станциялары пайдаланылады, ауыл
шаруашылығы аудандарында, әсіресе жоғары таулы аймақта жел электр
қондырғыларының және
микрогидроэлектр станциясының пайдаланылуы
кеңейіп келеді.
Электр энергиясын тарату, түрлендіру және жеткізу үшін ауалық электр
тарату желілері (АЖ) және траннсформаторлық қосалқы станциялар
пайдаланылады. Кабельдік желілер кеңінен қолданылады. Трансформаторлық
қосалқы станцияларды жабық және сол сияқты ашық етіп құрады (35 кВ дейінгі
кернеу, 6-10 кВ, тарату тораптары – 380/220 В).

2.1 сурет - Трансформаторлық қосалқы станция
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Жоғарыда аталғандардан байқағанымыздай, ауыл шаруашылығында
әртүрлі электр қондырғыларының үлкен көлемі жұмыс істейді.
Үлкен бөлігін электр аспаптары, электр жетектері, электр аппараттары
және кешендік құрылғылар құрайды, мақсатты тағайындамадағы электр
энергиясын тарату және түрлендіру үшін – шкафтор, қондырғыларды,
ағыстық
желілерді,
цехтардағы,
фермаларды,
кәсіпорындардағы
құрылғыларды басқаруға арналған пульттер. Ережеге сай, бұл заманауи
құралдарға әртүрді электр аппаратуралары мен автоматтандыру құралдары
енгізілген. Олардың жұмысы, олардың қызмет көрсетілуі, жөндеуі шынайы
білімді, тәжірибені және өз ісіне деген жауапкершілікті талап етеді. Электр
қондырғылары технологиялық машиналардың жұмыс істеу қарқынын, оның
сапасы мен деңгейін анықтайтындығын айта кету керек. Және тек
электрленжіру арқылы ғана ауыл шаруашылығына ғылыми-техникалық даму
технологиялары енгізіледі.
Алайда, техника әлемінде адам, электр маманы негізгі тұлға болып
саналады. Оның еңбегінсіщ электр қондырғыларының қалыпты жұмысын
қарастыру мүмкін емес. Дұрыс пайдалану, жұмысы бақылау, қажеттілік
жағдайында жөндеу жұмыстары – сәтті жұмыстың кепілдігі болып саналады.
Бұл жағдайларда, ауылдық электр маманы – орнын алмастыра алмайтын
маман, оның еңбегі – өндіріс негізі болып табылады.
3 дәріс. Өнеркәсіптік қуатты тұтынушылардың сипаттамасы
Дәрістің мазмұны: тақырып бойынша негізгі анықтамалар мен белгілер
беріледі.
Дәріс
мақсаты:
электрлік
жүктемені
зерттеу
орташа,
орташаквадраттық, максималды, есептемелік.
Электр
энергиясын
тұтынушылар
бірнеше
параметрлермен
сипатталады:
а) Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясын тұтынушылары
ағымдағы типке сәйкес келесі топтарға бөлінеді:
- кернеуі 1000 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц-ке дейінгі үш фазалы ток
қабылдағыштары;
- кернеуі 1000 В жоғары, жиілігі 50 Гц; үш фазалы ток
қабылдағыштары;
- кернеуі 1000 В дейінгі, бір фазалы токтың қабылдағыштары, жиілігі 50
Гц;
- конверторлық қосалқы станциялар мен қондырғылармен жұмыс
істейтін 50 Гц-тен басқа жиілікте жұмыс істейтін қабылдағыштар;
- түрлендіргіш станциялар мен қондырғылар арқылы басқарылатын
тұрақты ток қабылдағыштар.
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Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау үш фазалы
ток түрінде жүргізіледі. Тікелей ток қабылдағыштардың топтарын жеткізу
үшін конверсиялық қондырғылар орнатылған трансформаторлық қосалқы
станциялар: жартылай өткізгішті түзеткіштер, сынапты түзеткіштер,
қозғалтқыш генераторлары (ГҚ) және механикалық түзеткіштер.
Түрлендіргіш қондырғылары үш фазалы ток желісімен жұмыс істейді
және сондықтан үш фазалы ток қабылдағыштар болып табылады.
Жеке түрлендіргіш агрегаттары бар тұрақты токтың қабылдағыштары: ГҚ
жүйесіндегі электр жетегі, иондық электр жетегі жіне т.б. үш фазалы токты
электрмен жабдықтау қабылдағыштары болып табылады.
Түрлендіргіш қосалқы станциялардан электр қуатын талап ететін жиі
кездесетін тұрақты ток қабылдағыштар: ішкі өндірістік электрлендірілген
транспорт, электролиз өндірісі, көтеру және тасымалдау үшін кейбір электр
қозғалтқыштары және қосалқы механизмдер.
б) кернеуге сәйкес - электр қондырғыларына сәйкес электр энергиясын
генерациялау, айырбастау, бөлу және тұтыну 1000 В дейінгі кернеуліктегі
электр қондырғыларына және 1000 В жоғары кернеулі электр
қондырғыларына бөлінеді;
в) бейтарап режимдер:
1) Кернеуі 1000 В дейінгі қондырғылар саңыраулы жерге тұйықталған
және оқшауланған бейтараптамамен, сондай-ақ тұрақты қондырғылармен саңырау жерге тұйықталған және оқшауланған нөлдік нүктелермен
орындалады.
1000 В дейін электр қондырғылары оқшауланған бейтараптылық
қауіпсіздіктің жоғары талаптарына (шымтезек, көмір шахталары және т.б.)
пайдаланылуы керек, егер бұл жағдайда желінің оқшаулауы және бұзылған
сақтандырғыштардың қауіпсіздігі жоғары саңылау тұйықталуы бар бейтарап
қажет.
2) 1000 В жоғары кернеулі электр қондырғылары төмендегі бөліктерге
бөлінеді:
- оқшауланған бейтарап (кернеуі 35 кВ-ға дейін);
- сыйымдылық токтарының (35 кВ дейінгі және сирек 110 кВ кернеуі)
компенсациялау үшін индуктивті кедергі арқылы жерге қосылған
бейтараптық;
- кернеусіз жерге тұйықталған бейтарап (кернеуі 110 кВ және одан
жоғары).
Бұдан басқа, осы барлық қондырғылар кіші жерге тұйықталу
токтарымен (500 А дейін) және үлкен жерге тұйықталу токтарымен (500 А
астам) орнатылатын қондырғыларға бөлінеді.
г) электр энергиясын тұтынушылар режимдерге ұқсас, яғни жүктеме
кестелерінің ұқсастығы бойынша топтарға бөлінуі мүмкін. Тұтынушылардың
топтарға бөлінуі жалпы электрлік жүктемені дәл анықтауға мүмкіндік береді;
д) ток жиілігіне сәйкес электр энергиясын алушылар өндірістік жиілікті
(50 Гц) қабылдағыштарға және жоғары (100 кГц-ден жоғары)
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қабылдағыштарға (10 кГц-ге дейін) және төменгі (50 Гц-ге дейін) жиіліктерге
бөлінеді.
Көптеген қабылдағыштар әдеттегі қуат жиілігінде электр қуатын
пайдаланады. Жоғары және жоғары жиілікті қондырғылар металлдарды
сөндіру, соғу және мөртабандар, сондай-ақ металдарды ертіндету үшін
қыздыру үшін қолданылады. Жиілігі жоғары қабылдағыштар үшін, мысалы,
жасанды жібек өндірісіндегі тоқыма өнеркәсібіндегі электр қозғалтқыштары
(133 Гц жиілігі).
Қабылдағыштардың үш тән тобы бар:
а) үздіксіз, өзгермейтін немесе шамалы өзгеретін жүктемемен жұмыс
істейтін қабылдағыштар. Бұл режимде электр машинасы немесе машина
машина немесе аппараттың жеке бөліктерінің температурасын көтермей-ақ
ұзақ уақыт жұмыс істей алады.
Тұтастығы қамтамасыз етілсе, жерге тұйықталу және оларды жылдам
жою немесе жерге жарамсыз секцияларды автоматты түрде өшіру.
Төрт сымды айнымалы ток желілерінде және үш сымды тұрақты ток
желісінде.
,C

Р, кВт

t

t

3.1 сурет - Ұзақ мерзімді режимдер кестесі
Х-Осы режимде жұмыс істейтін қабылдағыштардың мысалдары
компрессорлардың, сорғылардың, желдеткіштердің және сол сияқтылардың
электр қозғалтқыштары болып табылады;
б) қысқа мерзімді жүктеме режимінде жұмыс істейтін қабылдағыштар.
Бұл режимде машина немесе аппараттың жұмыс жасау мерзімі машинаның
немесе аппараттың жеке бөліктерінің температурасы тұрақты күйге жетуі
мүмкін емес. Құрылғыны немесе құрылғыны тоқтату мерзімі машинада
қоршаған ортаның температурасына дейін салқындату уақытына ие.
,C

Р, кВт

t

t

3.2 сурет - Ұзақ мерзімді режимдер кестесі
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Қабылдағыштардың осы топтарының мысалдары - металл кесетін
машиналардың қосалқы механизмдерінің электр қозғалтқыштары (кроссэлементтерді көтеру механизмдері, бағаналық қысқыштар, калибрлердің
жылдам қозғалысы үшін қозғалтқыштар және т.б.), құлыптар, қақпалар және
сол сияқтылар;
в) қысқа мерзімді (RCC) жүктеме режимінде жұмыс істейтін
қабылдағыштар. Бұл режимде машинаның немесе машинаның қысқа жұмыс
уақыты қысқа уақыт кезеңдерімен ауыстырылады. Көбінесе операция
салыстырмалы циклінде (PX) және циклінің ұзақтығы сипатталады. үзік
режимінде электр машина немесе құрылғыға немесе машинаның жекелеген
бөліктерінің артық температура рауалы мәндерден аспауы болады, шексіз бір
олар үшін рұқсат етілген салыстырмалы циклына отырып жұмыс, және
мүмкін.
Бұл топтың үлгісі электрлік крандар, дәнекерлеу машиналары, илектеу
станоктары және т.б.
,C

Р, кВт

t

t

3.3 сурет - Ұзақ мерзімді режимдер кестесі
ГОСТ 183-74 сәйкес қабылдағыштардың жоғарыда көрсетілген жұмыс
режимдері үшін электротехника осы пайдалану шарттарына арналған электр
қозғалтқыштарын шығарады.
Симметриялық емес
жүктеме немесе біркелкі фазалық жүктеме.
Симметриялы жүктемелерге үш фазалы электр қуатын тұтынушылар мен үш
фазалы пештер кіреді. Симметриялық емес жүктемелер (бір-екі фазалық)
электр жарықтандыруды, бір фазалы және екі фазалы пештерді, бір фазалы
дәнекерлеу машиналарын және т.б. қамтиды, егерде фазалар бойынша
симметриялы түрде тарату мүмкін болмаған жағдайда;
е) энергияның сенімділігі (үздіксіздігі), [ЭҚЕ 1998].
Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету үшін электр
қабылдағыштар келесі үш санатқа бөлінеді:
а) бірінші санаттағы электр қабылдағыштар - электрмен жабдықтауды
үзуі мүмкін электр қабылдағыштар: адам өміріне қауіп төндіреді, ұлттық
экономикаға елеулі залал; қымбат базалық жабдықтарға, масштабты өнім
маркетингіне, күрделі технологиялық процестің бұзылуына және
коммуналдық шаруашылықтың ерекше маңызды элементтерінің жұмысының
үзілуіне байланысты.
1-ші санатты электр қабылдағыштарға қуат тұтынушылардың, адам
өмірі, жарылыстар, өрт, және қымбат негізгі жабдықтың зақымдалу үшін
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қауіп-қатерлерге жол бермеу мақсатында авариясыз тоқтату өндіру үшін
маңызды болып табылады, авариясыз жұмыс үшін арнайы топ бөлінеді;
б) 2-ші санаттағы электр қабылдағыштарға - қуатты жабдықтар,
өнімдерді жаппай толымсыз әкеледі және қуат көзін бұзып, жұмысшылар,
машиналар мен көлік құралдарын өнеркәсіптік жаппай өшірулер, қала және
ауыл тұрғындарының үлкен санының қалыпты қызметінің бұзылуы;
в) 3-ші санаттағы электр қабылдағыштар - 1 және 2 санаттардың
анықтамаларына сәйкес келмейтін барлық басқа қабылдағыштар.
1-санаттағы электр қабылдағыштар екі тәуелсіз резервтік қорек көзінен
электр қуатымен қамтамасыз етілуге тиіс, ал электр қуатының біреуінен
қуаттың тоқтап қалуы жағдайында электр қуатының үзілуі электр қуатын
қалпына келтіру уақытына ғана рұқсат етіледі.
1 санаттағы электр қабылдағыштардың арнайы тобына қуат беру үшін
үшінші тәуелсіз резервтік қоректендіру көзінен қосымша қуат көзделуі тиіс.
Электрлік қабылдағыштардың арнайы тобына және қалған электр
қабылдағыштар үшін екінші тәуелсіз қуат көзі ретінде үшінші тәуелсіз қуат
көзі ретінде 1 - санаттағы жергілікті электр станциялары, қуат жүйелерінің
электр станциялары, арнайы үздіксіз қоректену көздері, батареялар және т.б.
2 - санатты электр қабылдағыштар үшін екі тәуелсіз өзара реттелетін
көздерден қуат ұсынылады. электрмен жабдықтау үзілістер көздерінің бірінен
қуат ақаулығы кезекшілікте немесе тұрған жерiнде жедел командасы сақтық
көшірме операциялар кадрларды белсендіру үшін қажетті уақыт рұқсат
етіледі.
3 санатты электр қабылдағыштар үшін электр қуатын бір қуат көзінен
алуға болады, егер электр қуатымен жабдықтау жүйесінің зақымданбаған
жүйесіндегі элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үшін қажетті үзілістер 1
тәуліктен аспаса.
4 дәріс.
жүктемелері

Ауыл

шаруашылық

тұтынушыларының

электрлік

Дәрістің мазмұны: энергетика және технологиялық жүйелердің шағын
жүйесі ретінде ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау; жүктеме
графиктерін зерттеу.
Дәрістің мақсаты: ауыл шаруашылығының негізгі анықтамалары мен
филиалдарымен танысу, жүк графиктерін құрастыру әдістері, ұзақтығы
бойынша жылдық жоспар
Ауылдық жерлердегі электр желілерінен әдетте электр энергиясын
тұтынушылар көп, олар технологиялық үдеріспен біріктірілген және белгілі
бір аумақта орналасқан электр энергиясын алушылар немесе электр
энергиясын алушылар тобы деп түсініледі. Электр энергиясын алушы (электр
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қабылдағышы), өз кезегінде, электр энергиясын басқа түрге айналдыруға
арналған және ол құрылғы деп аталады.
Ауылдық жерлерде электр энергиясының келесі тұтынушылары
орналасқан:
- ауылдық елді мекендердегі қызметкерлер мен қызметкерлердің тұрғын
үйлері;
- ауруханалар, мектептер, клубтар, дүкендер, наубайханалар, кір жуатын
орындар және халыққа қызмет көрсететін басқа кәсіпорындар;
- мал шаруашылығы, асыл тұқымды тазарту пункттері, жылыжайлар,
ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау, фабрикалар, гараждар, қазандықтар
және т.б .;
- агроөнеркәсіп кешенінің кәсіпорындары, астық қабылдау пункттері,
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша кәсіпорындар (сүт,
консервілер, ет өңдеу зауыттары және т.б.);
- өнеркәсіптік кәсіпорындар және т.б. болуы мүмкін басқа
тұтынушылар.
Арнайы топта ірі кәсіпорындарға өнеркәсіптік негізде, бірінші кезекте
мал шаруашылығы кешендеріне, құс фабрикаларына және жылыжай
өсімдіктеріне ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге бөлінуі тиіс. Электрмен
жабдықтаудың сұлбалары шашыраңқы ауылшаруашылық жүктемелерінің
аудандарындағы типтік схемалардан ерекшеленеді және өнеркәсіптік
кәсіпорындар үшін тиісті сұлбаларға жақындайды.
Электр желілері, қосалқы станциялар мен станцияларды жобалау үшін
жеке электр қабылдағыштар мен олардың топтарының жүктемелерін білу
қажет.
Ауыл шаруашылығындағы электр қуаты, халық шаруашылығының
басқа салаларындағыдай, үнемі өзгеріп отырады: кейбір тұтынушылар
қосылып, басқалары өшіріледі.
Қосылған электр қабылдағыштар, мысалы, электр қозғалтқыштары
тұтынатын қуат, сондай-ақ, басқарылатын машиналардың жүктемесінің
өзгеруімен ерекшеленеді. Сонымен қатар, уақыт өте келе, жалпы жүктеме
үнемі өсіп келеді, өйткені ауыл шаруашылығы өндірісін электрлендіру
дәрежесі және ауыл халқының саны артады.
Бұл өзгерістер әдетте кездейсоқтық, бірақ олар үлкен дәлдікпен
орнатыла алатын ықтималдық заңдарына бағынады, оларды анықтау үшін
тәжірибелік деректер пайдаланылды.
Осылайша, ауыл шаруашылығында электр жүктемелерін егжей-тегжейлі
зерттеу қиын тәуелсіз міндет. Осы курста бұл тапсырма ішінара қаралады
және ең алдымен есептеу жүктемесінің анықтамасына, яғни есептеу кезеңінің
соңында тұтынушыға немесе электр желісінде 0,5 сағ. уақыт интервалында
жалпы қуаттың максималды мәндерін қысқартады. Күндізгі уақытта S және
кешкі тұтынушыны немесе тұтынушылар тобын ең көп жүктеп алу.
Есептеу кезеңі үшін, жүктеме есептік мәнге жеткенше зауытты іске
қосудан уақыт өткен. Ауылдық электр қондырғыларында осындай кезеңнің
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ұзақтығы 5 жылдан 10 жылға дейін қабылданады. Сондай-ақ жобалық
жүктемелердің қуат факторын білу қажет.
Жүктеме сезгіш электр қабылдағыштар үшін жүктеме көрсеткіштері
төменде берілген стандарттармен анықталады. Стандартты жобаларды
құрастырған кезде және типтік әдіснамада деректер жоқ болатын жүктемені
анықтаған кезде нақты электрлік жүктеме диаграммалары қолданылады.
Жүктеме графикасы белсенді P, реактивті Q немесе жалпы S жүктемесінің
қуатына тәуелді болады. Жүктің кестесі күнделікті және жылдық болуы
мүмкін.
Көптеген жағдайларда, әртүрлі кезеңдерде күнделікті жүктеме кестесі
бір-бірінен ерекшеленеді. Әсіресе орташа және солтүстіктегі енде жарық
күнінің ұзақтығы өзгеруіне байланысты жарықтандыру жүктемесі. Есептеулер
жиі екі күнделікті диаграммасымен шектеледі олар қыстың (4.1, а сурет) және
жаздың (4.1, б сурет) күндері.

a - қысқы күн үшін; б - жазғы күн үшін;
P * - максималды қатысты салыстырмалы бірліктердегі қуат.

4.1 сурет - Күнделікті жүктеме кестесі
Жылдық сызба (4.2 сурет) ең көп жарты сағаттық жүктеме бойынша ай
сайынғы өзгеріс болып табылады. Ол жыл ішінде объектінің есептік
қуаттылығындағы ауытқуларды сипаттайды.

4.2 сурет - Жылдық жүктеме кестесі
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Практикалық мақсаттар үшін ұзақтығы бойынша жүктеменің жылдық
кестесін қолдану ыңғайлы (4.3 сурет). Осы кестеде уақыт осі абсциссада
(8760 сағат), ал ординат осінде - осы уақытқа сәйкес келетін ең төменгі
жүктеме орнатылған. Ұзақтықтың жылдық кестесі күннің барлық күндері
күнделікті кестеге негізделген.

Айлары

4.3 сурет - Ұзақтықтың жылдық кестесі
Қажетті
дәлдікпен,
ұзақтығы
жылдық
кестені
күнделікті
диаграммаларды тек қана екі күнде - қыста және жазда пайдалана отырып
салуға болады. Мұны келесідей етіп жасайды. 4.4 суреттегі қыста жүктеменің
күнделікті кестесін, ал 4.4 суретін, б - жазғы күнді білдіреді. Сызбада P1, P2,
..., Pn жүктемелеріне сәйкес келетін нүктелі сызықтарды сызады. Әрбір
күнделікті кесте үшін берілген (немесе үлкен) жүктемені қанша сағаттан кейін
әсер ететінін анықтай аласыз: P t : t 1қыс , t 1жаз , t 2қыс , t 2жаз ,…, t nқыс , t nжаз .

4.4 сурет - Қысқы және жазғы күндердің күнделікті сызбаларының
ұзақтығы бойынша жылдық жоспардың құрылысы
Егер қазір ауылдық тұтынушылар қысқы кесте бойынша орташа 200 күн
және жыл бойы жазғы негізде 165 күн деп есептейтін болсақ, онда P1, P2, ...,
Pn жүктемелерінің ұзақтығы, ал олардың үлкені жыл ішінде келесідей
анықталады:
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* P * - максималды қатысты салыстырмалы бірліктердегі қуат.
𝑡1 = 200𝑡1қыс + 165𝑡1жаз ;
𝑡2 = 200𝑡2қыс + 165𝑡2жаз ;
… … … … … … … … … … … ..;
𝑡𝑛 = 200𝑡𝑛 қыс + 165𝑡𝑛 жаз .
P, t координаттар жүйесіндегі тиісті нүктелерді кейінге қалдыру және
оларды қосу арқылы біз жылдық графикті ұзақтықпен ала аламыз (4.4, с
сурет). Осы сызбада Рср жыл сайынғы (яғни, жылдық кестенің ұзақтығы
бойынша) жылына берілетін энергияның W көлеміне тең орташа жылдық қуат
болып табылады, жылдағы жалпы сағаттар саны - 8760. Объектінің
жүктемесінің сызбасына ие болғандықтан, электр қуатын беру жүйесін
жобалау үшін қажетті барлық шамаларды анықтауға болады.
Есептеу жүктемені анықтау үшін қуаттың кемінде жарты сағат ішіндегі
графигін алыңыз. Сызбада максималды жүктеме жарты сағаттың ішінде
созылған жағдайда эквивалентті қуат мынадай формула бойынша
анықталады:
𝑃экв = √

𝑃12 𝑡1+𝑃22 𝑡2 +⋯+𝑃𝑛2 𝑡𝑛
𝑡1 +𝑡2 +⋯+𝑡𝑛

,

мұнда Р1, Р2,…, Рn. - ең үлкен жүктеме;
t 1 , t 2, t n — жүктеменің ұзақтығы.
S қуатының жалпы қуаттылығымен көрсетілген есептеу жүктемесін
табу үшін 𝑐𝑜𝑠𝜑экв жүктеме коэффициентінің максималды кезеңін білу қажет:
𝑆экв = 𝑃экв /𝑐𝑜𝑠𝜑экв .
Есептелген жүктеме күндіз де, кешке де бөлек анықталады.
Нысанның жылдық жүктеме кестесімен ұзақтығы бойынша (4.5 сурет) ең
үлкен салмақты T ауданында тең тікбұрыштың негізі ретінде қолдануға
болады, оның биіктігі есептеу жүктемесіне тең. Әлбетте, бұл жолы:
8760

𝑇 = ∫ 𝑃𝑑𝑡/𝑃есеп.
0
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4.5 сурет - Жыл сайынғы кестеге сәйкес максималды жүктемені
пайдалану уақытын анықтау
Жобалық жүктемені және максималды жүктемені пайдалану уақытын
біле отырып, объект бойынша жыл бойы тұтынылатын энергияны табу оңай:
𝑊 = 𝑃есеп. ∙ 𝑇.
Бұл мән техникалық және экономикалық есептерді орындау кезінде
белгілі болуы керек.
Әлбетте, Т-ның мәні неғұрлым жоғары болса, электр станциясы
неғұрлым жақсы болса. Жыл бойы өзгеріссіз жүктеме кезінде және
теңдестірілу кезінде T = 8760 с. Ауыл шаруашылығында күн мен жыл ішінде
жүктеме айтарлықтай өзгереді, әдетте T мәні 900 мен 3400 сағат аралығында
болады.
Электр энергиясын тұтынушылардың әрқайсысына электр шамның,
электр қозғалтқышының немесе басқа қондырғының паспортында көрсетілген
электр энергиясының Sорнд белгіленген (немесе номиналды) қуаты көрсетіледі.
Сондай-ақ, ол қосылған қуатты, яғни электр қабылдағыштың желіден толық
жүктеме кезінде пайдаланатын қуатын ескереді. Барлық электр
қабылдағыштарда, электр қозғалтқыштарынан басқа, қосылған қуат Sпр
орнатылған қуатқа тең. Электр қозғалтқыштары үшін:

Sкос 

Рорнд   з
(  cos )

,

мұнда 𝜂 - электр қозғалтқышының тиімділігі;
кз - жұмыс машинасын жүктеу коэффициенті, соның ішінде каталогтың
сәйкес келмеуі, яғни электр машинасының номиналды қуатын жұмыс
машинасы тұтынатын максималды қуаттан асып кетеді.
Көптеген электр қабылдағыштарымен олар әдетте бір уақытта жұмыс
істемейді. Осылайша, үй-жайға кіру кезінде есептік қуаттылық бір мезгілде
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к0 ≤ 1 коэффициентіне көбейтілген электр қабылдағыштардың қосылған
қуатының арифметикалық сомасы ретінде анықталады. Бірнеше электр
қабылдағыштардың топтарының конструктивті жүктемесінің олардың
максималды жүктемелерінің сомасына қатынасы бір мезгілде коэффициенті
деп аталады.
Жүктемені анықтайтын нақты әдістер үлкен көлемді кіріс деректерін
және үлкен есептеу жұмыстарын қажет етеді. Сондықтан іс жүзінде қажетті
мөлшерді жылдамдықпен ± 10% -дан аспайтын жылдам табу үшін кеңінен
қолданылатын шамамен қолданылатын әдістер Көптеген тапсырмалар үшін
үлкен дәлдік қажет емес екенін ескеру керек, себебі жақын арадағы
стандартты сым қималары немесе қуат деңгейлері арасындағы орташа
интервал трансформаторлар ± 10% -дан 2 есе жоғары.
5 дәріс. Өндірістік кәсіпорындардың электрлік жүктемелері
Дәрістің мазмұны: жүктің негізгі анықтамалары мен белгілері.
Дәрістің мақсаты: жүктеменің түрлері: орташа, рмс, максималды,
бағаланған.
Ауыл
шаруашылығын
электрмен
жабдықтауды
жобалаудағы
техникалық-экономикалық мәселелердің тұтас кешенін ұтымды шешудің
негізі күтілетін электрлік жүктемелерді дұрыс анықтау болып табылады.
Электр жүктемелерінің анықтамасы кез-келген қуат беру жүйесінің
құрылысында бірінші кезең болып табылады. Электр жүктемелерінің мәндері
жобаланған электрмен жабдықтау жүйесінің барлық элементтерін таңдауды
анықтайды. Күтілетін жүктемелердің дұрыс бағалануы күрделі шығындарға,
түсті металл тұтынуына, энергия шығындарына және пайдалану
шығындарына байланысты.
Негізгі анықтамалар және белгілер.
Электр қабылдағыштың номиналды қуаты - жапсырмада немесе
қозғалтқыштың төлқұжатында, қуатта немесе арнайы трансформаторда
немесе жарық көздерінің негізі немесе шамында көрсетілген бұл қуат.
номиналды кернеуде электр энергиясының таза олардың тұтынатын,
қоршаған ортаны белгілі бір жағдайларда және олар ниеттелген жұмыс
режимінде - қозғалтқыштың номиналды қуаты астында номиналды кернеу
қозғалтқыш білігінің және энергияның басқа да алушылардың номиналды
қуаты әзірлеген электр PH жатады.
Қабылдағыштардың номиналды қуаты үнемі ұзақ жұмыс режиміне
түседі.
Қысқа мерзімді режимдегі қабылдағыштардың паспорттық қуаты
төмендегі формулалар бойынша коммутациялық баждың ПВ = 100%
ұзақтығымен үздіксіз қуатқа дейін төмендетіледі:
- электр қозғалтқыштары үшін:
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Pном  Рпасп  ПВпасп. ;

- трансформаторлар үшін:
Sном  Sпасп  ПВпасп. ,

мұнда Рпасп, (кВт) – трансформатордың активті қуаты;
Sпасп, (кВА) –трансформатордың толық қуаты;
ПВпасп. – қабылдағыштың қосылатын уақытының салыстырмалы
ұзақтығы.
Электр пештерінің трансформаторлары үшін:
Pном  Sпасп  cosпасп ,

мұнда cosпасп – электр пештеріне арналған трансформатордың
номиналды қуат коэффициенті.
Дәнекерлеу құрылғыларының және қолмен дәнекерлеу трансформаторлары үшін номиналды белсенді қуаты ҚҚ = 100% - ға дейін төмендейтін
белгілі бір қуат.

Pном  Sпасп  cosпасп  КК .
Крандық қондырғылардан басқа көп қозғалтқышпен бірге агрегаттарға
қатысты «қуат қабылдағыш» термині бүкіл тұтас құрылғы ретінде және оның
номиналды сыйымдылығы бойынша - ҚҚ = 100% деп көрсетілген барлық
қозғалтқыштардың номиналды қуаттарының жиынтығы.
Кран қондырғылары үшін «қуат қабылдағыш» термині әрбір
механизмнің, соның ішінде қуаты қосылатын екі қозғалтқыштың
қозғалысымен байланысты электр қозғағышын ескеру керек.
Топтың активті номиналдық қуаты - жеке жұмысшылардың номиналды
(төлқұжаттық) активті қуаттарының сомасы:
n

Рном   pном i .
i 1

Қабылдағыштың номиналды қуат коэффициентінде номиналды қуатта
және номиналды электр қозғалтқыштарында номиналды қозғалтқыштарда
номиналды қуатта және активті желіде (минус белгісі) берілетін реактивті
қуат болып табылады.
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Топтың номиналды реактивті қуаты жеке жұмыс қабылдағыштарының
номиналды реактивті қуаттарының алгебралық сомасы:
n

Qном   qном i .
i 1

Қабылдағыштардың орташа активті (немесе реактивті) қуаттары осы
топқа жататын жеке жұмыс істейтін қабылдағыштардың орташа активті
(немесе реактивті) қуаттарының сомасына тең:
n

n

i 1

i 1

Pc   pc ,i ; Qc   qc ,i .

Орташа жүктемелер.
Ауыспаның орташа мәні оның негізгі статистикалық сипаттамасы болып
табылады, сондықтан жүктеменің тұрақты орташа мәндері айнымалы
жүктемелердің графиктерін сипаттайды. Топтың барлық энергия
қабылдағыштарының жалпы орташа жүктемесі жобалық жүктемелердің
ықтимал мәндерінің төменгі шегін бағалауға мүмкіндік береді. Орташа активті
және реактивті қуаттары жалпы форматтағы кез келген уақыт интервалы үшін
келесі өрнектерден анықталады:
t

pc 

 pdt
0

t

t

; qc 

 qdt
0

t

.

Ең көп жүктелген ауысым үшін орташа жүктеме былай көрсетілген Росм
және Qосм:
Росм=Wосм/Тосм;
Qосм=Vосм/Тосм;
жылына Рож және Qож, мұнда:
Рож=Wж/Тж;
Qож=Vж/Тж.
Pосм және Qосм мәндері қабылдағыштардың топтарының жүктемелерін
есептеудің негізгі мәні болып табылады. Ең көп жүктелген ауысым - осы
топтың, шеберхананың немесе жалпы кәсіпорынның тәулік бойы (22 маусым
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мен 22 желтоқсан күндері ең аз және ең көп тұтынылатын электр
энергиясымен) осы топтағы ең үлкен қуат тұтынуымен ауыстыру.
Есептелген жүктеме.
Рұқсат етілетін жылытуға арналған конструкциялы жүктеме кезінде ең
үлкен термиялық әсерлерге күтілетін әртүрлі жүктемені теңестіретін қуат беру
жүйесінің (трансформатор, сызық және т.с.с.) элементтің ұзақ мерзімді
тұрақты жүктемесі: өткізгіш қыздырудың максималды температурасы немесе
оны оқшаулаудың жылу нашарлауын білдіреді.
Жылу өткізгіштің әсер етуі ағымдағы жүктемеге байланысты, бірақ
P = f (t) диаграммаларын есептеуде тәжірибе алудан және P = f (t) графиктерін
пайдаланудан үлкен жеңілдігі арқасында, белсенді қуатқа арналған Pp
конструктивті жүктемесі тұжырымдамалық тәжірибеде кеңінен қолданылады.
Максималды жүктеме.
Рм, рм - реактивті қуаттылық; Qм, qм - жалпы қуаттылық; Sм, sм, және тоқ
iм, Iм активтік қуаттарының максималды шамалары белгілі бір уақыт
интервалы бойынша сәйкес орташа мәндердің ең үлкенін білдіреді.
Максималды жүктемелер белгілі бір уақыт аралығындағы күтілетін
жиілікте сипатталады.
Ұзақтыққа қарай максималды жүктемелердің екі түрі бар:
а) қыздыруға арналған электрмен жабдықтау жүйесінің элементтерін
таңдауға және олардағы ең жоғары қуат шығындарын есептеуге арналған әр
түрлі ұзақтықтағы (10; 15; 30; 60; 120 мин) ең ұзақ мерзімді жүктемелер;
б) желілердегі кернеулердің өзгеруін тексеру үшін, байланыс
желілеріндегі кернеуді жоғалтуды анықтау, электр қозғалтқыштарының
өздігінен іске қосылу жағдайларын тексеру желілерін тексеру,
сақтандырғыштар үшін сақтандырғыш байланыстарды таңдау, максималды
ток релелік қорғаныс жұмыс токін есептеу үшін қажетті ең көп қысқа мерзімді
жүктеме (шың).
Осылайша, айнымалы жүктеме кестесімен рұқсат етілген қыздыру үшін
Pp конструктивті жүктемесі әртүрлі ұзақтықтағы ең көп жүктемелер (0,5; 0,75;
1; 1,5; 2,5 сағ.) қабылданады және аз өзгеретін (тұрақты) график үшін
жүктердің - орташа салмағы.
6 дәріс. Реактивті қуатқа өтемақы
Дәрістің мазмұны: реактивті қуаттың физикалық мәні.
Дәрістің мақсаты: реактивті қуатты генерациялау, тұтыну және
теңгерім тұжырымдамасы.
Реактивті қуат үшін өтемақы.
Электр желілеріндегі реактивті қуат.
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Қуат қабылдағыш синусоидальды кернеу u  2U  sin t көзіне қосылсын
және φ бұрышымен кернеуге қатысты фазада ауысқан синусоидалы токты
i  2I sin(t   ) тұтынсын.
Қабылдағыш терминалдарындағы лездік қуат мәні:
р  u  i  2U  I  sin(t )  sin(t   )  U  I  cos   U  I  cos(2t   )
және екеуі екі уақыт шамасында, олардың біреуі уақыт бойынша тұрақты, ал
екіншісі қос жиілікте пульсирленген болады.

6.1 сурет - Ток, кернеу мен қуаттың лездік мәндерінің
қисық сызығы
Қорек кернеуінің Т кезеңінде лездік қуаттың p орташа мәні бірінші
мерзіммен толық анықталады:

1Т
р   U  I  cos  U  I cos (2  t   ) dt  U  I  cos  0.
Т 0
Белсенді қуат деп аталатын бұл сан пайдалы жұмысты жасау үшін уақыт
бірлігінде босатылған энергияны сипаттайды, мысалы, белсенді R кедергісі
бар қабылдағыштағы жылу ретінде:

P  U  I  cos   I 2  R.
Т уақытында төтенше қуаттың екінші мерзімінің орташа мәні нөлге тең,
яғни, оны құру үшін ешқандай материалдық шығындар талап етілмейді,
сондықтан пайдалы жұмыс жасай алмайды. Оның қатысуын шығу көзі мен
қабылдағышы арасында энергия алмасу бар екендігін көрсетеді және бұл
электромагнитті қуат сыйымдылығы мен индуктивтілігін жинақтап,
ажыратуға қабілетті арнайы реактивті элементтер болған жағдайда ғана
мүмкін болады.
Осылайша, кешенді түрде қабылдағыш терминалдардағы жалпы қуат
келесідей ұсынылуы мүмкін:
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S  U  I  cos   jU  I  sin   P  jQ,

онда Q - реактивті қуат.
Реактивті қуаттың физикалық мәні:
Q  3  I  X 10  const  Ф  f  R  const  B  f V  const
2

3

2
m

2
т

U2



V  f ,

мұндағы Q - реактивті қуат, кВАр;
I - фазалық ток, А;
X - фазалық индуктивті қарсылық, Ом;
Фт - айнымалы магнит ағынының амплитудасы, Вб;
Вт - магниттік индукция амплитудасы;
 - магниттік тізбектің магнит өткізгіштігі, Гн / м;
V - магниттік тізбектің көлемі, см3;
U - кернеу, В.
Реактивті қуатты тұтыну.
Белгілі болғандай, реактивті қуат индуктивті немесе сыйымды жүктеме
болуы мүмкін. Егер ток кернеуден фазаға түссе, онда жүктеме индуктивті
болады және реактивті қуат тұтынылып, оң мәнге ие болады (+). Желілік
элементтерде реактивті қуаттың жоғалуы байқалады, ол электр энергиясын
алушылар тұтынатын реактивті қуатпен теңестіріледі. Өнеркәсіптік
кәсіпорындарда реактивті қуаттың негізгі тұтынушылары - BP (жалпы
тұтынудың 60 - 65%), трансформаторлар (20-25%), винтельді түрлендіргіштер,
реакторлар, ауа және кабельді электр желілері және басқа да қабылдағыштар
(10%).
Салыстыру үшін: активті P қуаты реактивті қуат сияқты қабылдағыштар
арқылы тұтынылады және желінің элементтері мен электр жабдықтарыда
жоғалады.
Реактивті қуатты генерациялау.
Егер ток кернеуден жоғары болса, онда жүктеме сыйымдылықты
сипатқа ие болады, ал реактивті қуат алынады және теріс мәнге ие болады (-).
Реактивтік қуат электр станциясының генераторлары, синхронды
қозғалтқыштар, қуат конденсаторы батареялары, тиристордың реактивті қуат
көздері мен желілері арқылы жасалады.
Салыстыру
үшін:
активтіі
қуатты
электр
станцияларының
генераторлары жасайды.
Реактивті қуаттың балансі:
Qi=0i, Qтұтынуш=Qток көзi;
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Qт=Qжүктем+Q(шығын).
Qкөз=Qген+ Qсд+ Qбк+ Qэл.ж+ Qтирист көзі +….
Салыстырау үшін:
Рi=0i, Рген=Ржүктеме+Р(шыгын).
Қуат коэффициенті.
Осы уақытқа дейін реактивті қуатты сипаттайтын негізгі нормативтік
көрсеткіш

активті

қуат

cos  

коэффициенті

P
S

болды.

Өнеркәсіптік

кәсіпорындарды қамтамасыз етуде осы коэффициенттің орташа өлшенген
P
мәні 0,92 - 0,95 ауқымында болуы тиіс. Алайда
қатынасы нормативтер
S
ретінде реактивті қуаттың нақты құнының өзгеру динамикасын анық
көрсетпейді. Мысалы, бұл коэффициент 0,95 - дан 0,94 - ке ауысқанда,
реактивті қуат 10% - ға өзгереді және 0,99 - дан 0,98 - ге дейін өзгереді,
реактивті қуаттың өсімі 42% - ды құрайды.
Q
Есептеулерде tg 
қатынасы бар реактивті қуат коэффициенті деп
P
аталады.
Реактивті қуат үшін өтемақы - желінің сыйымдылығы артып, желідегі
қуат пен қуат шығыны азайып, кернеу режимі жақсартылған өтемдік
құрылғылардың орнатылуы. Реактивті электр қуатын өтеудің техникалықэкономикалық жағдайы - МЭБ-тің ең жақсы жұмысы қамтамасыз етілетін
жағдайлар.
Бұл шарттар:
- өтемақы жалпы қуаттылық пен ағымды азайтады; желілер мен
трансформаторлардың
сыйымдылығы
артады;
жобалау
кезінде
трансформаторлардың сымдар мен қуатының көлденең қимасын төмендетуге
болады:

S  Pе2  Qе2  Pе  (Qе  Qку ) 2 ;
2

Pе  (Qе  Qку ) 2
S
I

.
3U
3U
2

- КГ орнату кезінде активті және реактивті қуаттың жоғалуы
төмендейді:
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P 

P 

P2  Q2
P2  Q2
;

Q

X ;

R
U2
U2

P 2  (Q  Qку ) 2
U2

 R ; Q 

P 2  (Q  Qку ) 2
U2

X .

- электр энергиясының шығыны азаяды:
n

W   P   -электр энергиясының шығыны азайды.
1

- кернеу шығыны төмендейді:
U 

PR  (Q  Qку ) X
PR  QX
; U 
.
Uн
Uí

Энергетикалық жүйелерде генераторлардың қол жетімді реактивті
қуатымен анықталған реактивті қуатпен жабдықтауға арналған қуат шектеулі.
Реактивтік
қуат
теңгеріміне
сәйкестік
энергетикалық
жүйенің
кәсіпорындарының реактивті қуатын тұтынуды азайтатын шаралар арқылы
жүзеге асырылады. Бұл қызмет түрлеріне бөлінеді: I - арнайы өтемдік
құралдарды қажет етпейтін және барлық жағдайларда жарамды, ал II реактивті қуатты генерациялау үшін арнайы компенсаторлық қондырғыларды
орнатуды талап ететін іс-шаралар.
1) Реактивті қуатты тұтынуды азайту шаралары.
Электр қабылдағыштармен реактивті қуатты тұтынуды төмендету және
табиғи қуат коэффициентін арттыру мынадай шараларды қолдана алады:
а) технологиялық процесті оңтайландыру, электр қозғалтқыштарының
жүктемесі
мен
жүк
коэффициентін
жоғарылату
технологиялық
қондырғыларды жүктеуді ұлғайту;
б) орамдық тізбекті Δ - дан  - ге ауытқу арқылы 45% - дан аспайтын
индукциялық қозғалтқыштардың кернеуінің төмендеуі. Бұл жағдайда
қозғалтқыштың моторы мен белсенді қуаты 3 есе азаяды, қозғалтқыштың
жүктемесі және оның қуат коэффициенті артады, ал реактивті қуат шығыны
азаяды. Бұл коммутация 660/380 В электр қозғалтқышының кернеуі мен 380 В
желілік кернеумен мүмкін болады;
в)
индукциялық
қозғалтқыштардың
және
дәнекерлеу
трансформаторларының бос тұруы үшін шектеуіштерді орнату;
г) басқа трансформаторларға жүктемені беру арқылы 30% -дан кем
жүктелген цех трансформаторларын өшіру;
д) төменгі қуат қозғалтқыштары үшін жүйелі түрде жүктелген
асинхронды қозғалтқыштарды орта Қт <45% -ға ауыстыру;
e) ескірген асинхронды қозғалтқыштарды синхронды түрде ауыстыру
(QAҚ орнына QCҚ пайда болады). Жылдам реттелуді қажет етпейтін және
үздіксіз режимде жұмыс істейтін (сорғылар, компрессорлар, желдеткіштер)
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жаңадан орнатылатын механизмдер үшін синхронды қозғалтқыштар
ұсынылады.
2) Реактивті жүктемелерге арналған компенсациялық құрылғылар.
Синхронды электр станцияларының генераторлары.
Реактивті қуат көздері тұтынушылардан (мысалы, ТЭЦ типті
станциядан) қашықтығы бар станция генераторлары болуы мүмкін, бұл басқа
көздерден реактивті қуатты генерациялау шектеулі болғанда, кейінгі
авариялық режимдерде аса маңызды болып табылады.
Генераторлар электр станцияларының немесе қуат жүйесінің
мүмкіндіктеріне байланысты шығарылатын реактивті қуаттың тұрақты көзі
болып табылады. Бұл жағдайда қуат жүйесі tgэ мәнін береді, оған сәйкес Qэ
формуласы бойынша есептеледі:

Qэ  tg э   Pе.жукт ,
мұнда Qэ - қуат жүйесі арқылы берілетін реактивті қуат;
Ре.жүкт - кәсіпорынның жалпы реактивті қуаты.
Өтемақы құрылғыларды таңдағанда, жақын электр станцияларының
жұмыс істейтін генераторларының реактивті қуатын пайдалану дәрежесін
анықтау қажет. Осындай мақсаттық өлшем критерийі электр станцияларынан
реактивті қуатты өндіру және беру үшін шығындардың төмендеуі болып
табылады. Өндірістік шығындар генератордағы қосымша шығындардың
өзіндік құнымен анықталады. Көп жағдайларда станция генераторларынан
реактивті қуатты беру, егер бұл желілердің санын немесе көлденең
қимасының көбеюіне, трансформаторлардың саны мен желіні күшейтуге
арналған өзге де шығындарға әкеп соқпаса, экономикалық жағынан мүмкін
болады.
7 дәріс. Реактивті қуат үшін өтемақы (тақырыпты жалғастыру)
Дәріс мазмұны: реактивті қуатты өтеу әдістерін зерттеу.
Дәріс мақсаты: реактивті қуат көздерін: синхронды қозғалтқыштарды
(СҚ) және компенсаторларды, статикалық конденсаторларды зерттеу.
Синхронды қозғалтқыштар.
Синхронды қозғалтқыштардың асинхронды қозғалтқыштардан негізгі
артықшылығы синхронды қозғалтқыштардың қоздыру тоғын өзгерту арқылы
реактивті қуатты өзгертуге болады. Қозғалыс тоғының шамасына қарай,
реактивті қуат желіге (қозғалған кезде) және желіден жұмсалған кезде
(қозғалмаған кезде) жеткізілуі мүмкін.
Электр жетегі үшін қолданылатын синхронды қозғалтқыштар, негізінен
жетекші ток бойынша cos=0,9 бастап шығарылады. СҚ- реактивті
қуаттылықты өтеудің тиімді құралы. СҚ қозғалуының жоғарғы шегі қысқа
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уақыт кернеуінің төмендеуі кезінде қоздыруды күшейтуге жеткілікті уақыт
кешігуімен ротордың орамасының рұқсат етілген температурасымен
анықталады. Реактивті қуаттың максималды мәні K3 активті қуаты бар
жүктеме қозғалтқыштың қолданылған кернеуі және техникалық деректеріне
байланысты:
𝑄сдмакс = 𝐾р.қ.т

𝑃ном ∙ 𝑡𝑔ном
,
𝐾р.қ.т

мұнда Рном - қозғалтқыштың номаиналды активті қуаты;
Кр.қ.т - реактивті қуатқа тиеу коэффициенті (анықтамалық деректермен
анықталады);
Кт.к – тиімділік коэффициенті.
СҚ қозғаудың ұтымды режимін таңдаудың негізгі критерийі реактивті
қуатты генерациялау үшін активті қуаттың қосымша щығыны болып
табылады:
∆𝑃қос

2
𝑄сқ
𝑄сқ
Д1
Д2
2
= Д1
+ Д2 + 2 =
∙ 𝑄сқ + 2 ∙ 𝑄сқ
,
𝑄ном
𝑄ном 𝑄ном
𝑄ном

мұнда Д1 және Д2 - қозғалтқыштың параметрлеріне тәуелді есептемелік
коэффициенттер (кестелерде көрсетілген), кВт;
Qсқ- СҚ-ға берілетін реактивті қуат;
Qном-СҚ номиналды қуаты;
Д2
Д1
кВт
кВт
және
- қуаттың нақты шығыны,
;
.
2
Qном
Qном
мВар мВар 2
СҚ артықшылықтары:
а) олар білікке пайдалы жүктемесі бар реактивті қуатты желіге
қондырғы орнында береді;
б) жеткізілетін реактивті қуаттылықты қозғау мен кең ауқымды
шектеуге мүмкіндік береді;
в) конденсаторларға қарағанда кернеудің ауытқуына аз тәуелді (Мвр=U);
г) жүйенің тұрақтылығын арттыру;
д) СҚ шамасы реактивті қуатты генерациялау құны бойынша формулаға
кірмейді.
СҚ кемшіліктері:
а) белсенді қуаттың салыстырмалы жоғары айрықша шығындары:
0,0090,054

кВт
кВт
[954
].
мВАр
кВАр
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Статистикалық конденсаторлар.
Өнеркәсіптік қондырғыларда өтемдік реактивті қуаттың негізгі құралы қуат конденсаторларының (БК) батареялары. Статикалық конденсаторлық
қондырғылар жұмыс кернеуіне және конструкциялық реактивті қуатына
байланысты қатарлас немесе параллель-қатарлас, параллель қосылған белгілі
бір конденсаторлардан жасалады.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр қондырғыларының реактивті
қуатын өтеу әдетте КӨ (көлденең өтемақымен) қатарлас қосылған статикалық
конденсаторлар көмегімен жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, мысалы,
доғалы пештерді, дәнекерлеу қондырғыларын және т.б. қосқан кезде желі
жүктемесін күрт өзгерте отырып, конденсаторларды дәйекті түрде қосуға
болады (бойлық өтемақы).
1000 В және одан жоғары желілерге БК-ны орналастыру реактивті
жүктемелерден белсенді қуат шығындарын ең көп азайту жағдайын
қанағаттандыруы керек. Сонымен бірге өтемақы:
а) жеке - ЭҚ-ты тікелей БК-мен орналастыру. Бұл жағдайда СЭС бүкіл
желісі реактивті ағымдардан түсіріледі;
б) топ - БК-ны дүкендердегі қуат шкафтарында және шиналарда
орналастыру арқылы. Бұл жағдайда КӨ-ге дейін желі реактивті ағымдардан
түсірілмейді;
в) орталықтандырылған - БК-ны 0,38; 6; 10кВт/с шинаға қосу арқылы,
алайда:
1) U = 0,38 кВ - реактивті ток трансформаторларынан түсірілмеген р/ст,
бірақ төмен кернеу беру және тарату желісіне емес.
2) U = 6-10 кВ - реактивті ағымдардан тек торлы жүйелер түсірілмейді
және трансформаторлар р/с түсірілмейді.
БК артықшылықтары:
а) желіге жеткізілетін реактивті қуатты тегіс автоматты реттеудің
болмауы (тек қана кезеңдік реттеу қолданылады);
б) өрт қаупі;
в) заряд қалдығының болуы;
г) жоғары гармоникалық токтармен жүктеудің қауіптілігі;
д) шығу реактивті қуаты кернеудің квадратына байланысты: Q=U2.
БК схемаларында конденсаторларға параллель қосылған арнайы
белсенді немесе индуктивті кедергілер қарастырылған. Бұл кедергілер
ажыратылғаннан кейін конденсаторларды зарядтау үшін қажет, өйткені
табиғи өзін-өзі ақтау баяу жүреді (3-5 мин).
Батареяны БК желісінен ажыратқаннан кейін ағызу кедергісі
ажыратылады. Сондықтан БК тұрақты және тікелей болуы керек (аралық
ажыратқыштарсыз, ажыратқыштар мен сақтандырғыштарсыз) разрядтық
кедергісі қосылған:
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а)

КТ

КТ

РК

РК

а) U > 1000 В кезіндегі екі КТ (2 НОМ) түріндегі разрядтық кедергі;
б) U < 1000 В кезінде омдық кедергі түріндегі разрядтық кедергі РК (қыздыру шамдары).

7.1 сурет - Разрядтық кедергісін қосу сұлбасы
Разрядтық кедергіні мына формуламен анықтайды:
rраз=15(Uф2/Q)106, Ом,
мұнда Uф –фазалық кернеу,кВ;
Q –батарея қуаты, кВАр.
Мысал. Uф=0,4 кВ және Q=300 кВАр, rраз=8 Ом кезінде:
а)

б)

380В

в)

6-10 кВ

6-10 кВ
Р

П

ПК

В

КТ

ВН

СР

ТТ

ТТ
2НОМ
>

2НОМ
>

БК

7.2 сурет - БК-ның 380В шиналарға қосылу сұлбасы
Қорғаныс және коммутациялық аспаптар:
1) А автоматты ажыратқышы (автоматты басқару үшін де, ол болмаған
кезде де қолданылады).
2) П сақтандырғышымен (автоматты реттеу болмаған жағдайда) Р
ауыстырып қосқыш.
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3) Контактор КТ немесе магнитті жетектегімен (ол автоматты түрде
реттеу үшін) сақтандырғыш П.
4) схемасы жеке өтемақы үшін қолданылады.
5) c) сұлбалар топтық және орталықтандырылған өтемақы үшін
пайдаланылады.
б) 380В

а) 380
В

в)

Р

А
В

СР

6-10
кВ
Р

П

В
2НО
М >

СР

ТТ

БК
Д
БК

к тр-ру
или Д

а) БК-ны жеке қосқыш арқылы қосу БK> 400 кВАр үшін қолданылады;
б) BH-17 арқылы БК қосылу, БK 400 кВАра үшін пайдаланылады;
в) трансформатордың немесе қозғалтқыштың реактивті қуатын жеке өтеу сұлбасы.

7.3 сурет - 6-10 кВ дейінгі шиналарға БК үшін электр беру сұлбалары
Қолайсыздық - жалпы қосқыш.
Конденсатордың қуатын үш тәсілмен басқаруға болады: қолмен,
автоматты түрде және басқару бөлмесінен.
Қадамдық реттеу (1-2-3 қадамдар).
БК-ны автоматты түрде басқару түрлі қағидаларға сәйкес жүзеге
асырылады:
а) уақыт бойынша;
б) кернеу шамасы;
c) ағымдағы жүктеме;
г) реактивті қуат бағытында;
д) кернеуді түзету күнінің уақыты.
ТМД елдерінде, U = 6-10 кВ кезінде, БK разряд тізбегі, БК ашылғанда
асқын кернеуді арттыратын осцилляторлық тізбектің пайда болуына жол
бермеу үшін ашық үшбұрышқа қосылған НОМ түріндегі екі кернеу
трансформаторымен бірге қолданылады. Шығару тізбегінің тұтастығын
бақылау үшін неон шамдары қолданылады.
8 дәріс. 1000 В дейінгі тораптар үшін қорғаныс аппаратурасы
Дәрістің мазмұны: сақтандырғыштар мен автоматты ауалық
ажыратқыштардың құрылымын анықтау.
Дәрістің мақсаты: 1000 В дейінгі тораптарда қорғаныс аппараттарын
таңдау әдістемесі.
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1000 В тораптарға арналған қорғаныс аппаратурасы.
Сақтандырғыштар. Оларды электр қондырғыларын қысқа тұйықталу
токтарынан қорғау үшін қолданады. 1000 В дейінгі ең кең таралған
сақтандырғыш түрі ретінде қарастырылады:
- ПР2 – жиналмалы сақтандырғыш;
- НПН – үйілмелі жинақты емес сақтандырғыш;
- ПН-2 – үйілмелі жиналмалы сақтандырғыш.
Сақтандырғыштардың негізгі түрлеріндегі Iном токтың мәні 15-тен 1000
А дейін.
Құрылымдық орындауы бойынша сақтандырғыштарды 2 топқа бөлуге
болады:
а) кВАрцтік құм толтырғышы бар(ПН2; НПН; ПП17; ПП18);
б) толтырғышы жоқ (ПР2).
Созылмалы сақтандырғыштарды бөледі:
а) инерциялық – үлкен мөлшердегі жылулық инерциясы бар, яғни олар
үлкен шамадағы қысқа уақыттық тоу жүктемелеріне шыдайды;
б) инерциялық емес – аз шамадағы жылулық инерциялы, яғни асқын
жүктемелерге шектеулері бар.
Сақтандырғыштарды талдау шарттары:
Iном.сақ. Iұз;
Iном.вст  Iұз,
мұндағы Iұз – ұзақ уақыттық есептік ток, келесі формуламен
анықталады:
I дл 

Рном
.
3 U ном  cos 

t,c
8
7
6
5
4
3
2
1

к=
2

4

6

8

10

𝐼қ.т.
𝐼ном

8.1 сурет - Сақтандырғыш сипаттамасы
Жеңіл іске қосулар кезінде бірлік қозғалтқышқа баратын
тармақталуларының қорғанысы кезінде (білдектер, желдеткіштер, сорғылар
және т.с.с.):
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Iкіріст.  Iіс.қ./2,5;

Iіс.қ.=Кіс.қ.Iномд.

380 В
П

Д

8.2 сурет - Орын алмастыру сұлбасы
Жиі іске қосулар немесе ұзақ уақыттық іске қосулар кезінде бірлік
қозғалтқышқа баратын тармақталуларының қорғанысы кезінде (крандар,
центрифуга, бөлгіштер және т.с.с.):
𝐼кіріст .  ∙

𝐼іск.қ.
.
1,6 ÷ 2

Күштік немесе аралас жүктемелі магистралдарды қорғау кезінде:
𝐼

Iкіріст.  қысқа,
2,5

мұндағы Iқысқа – максималды қысқа уақытық желідегі ток.
n 1

Iқысқа= I/іске.қ.+ I/ұз, [Iқысқа= Iпуск.наиб.эп+  I дл ],
1

мұндағы I/іске.қ – электр қозғалтқыштарының біруақытта қосылатын іске
тогы, оларды іске қосу кезінде қысқа уақыттық желі тогы үлкен шамаға
жетеді;
I/ұз – бір ЭҚ немесе электр қозғалтқыштары топтарын іске қосқанға
дейінгі, ұзақ уақыттық есептік желі тогы, ол іске қосылатын ЭҚ Iжұм мәнін
ескермей анықталады, А.
Iном.балқ.сақ. дәнекерлеуші аппаратқа баратын тармақтың қорғанысы үшін
келесі қатынастан анықтайды:
Iкіріст.  1,2 Iсв ПВ ,
мұндағы Iсв – ПВ қосылысының номиналды ұзақтылығы кезіндегі
дәнекерлеуші аппараттың номиналды тогы, А;
Iном.балқ.сақ - дәнекерлеуші аппаратқа баратын, тарамның қорғанысы үшін,
дәнекерлеуші аппаратқа баратында Iқос сымға тең деп қабылдауға болады.
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Тарамдармен магистралды сызықты созылмалы сақтандырғыштармен
сақтау іріктемелігі (таңдамалығы) қоректену пунктіне жақындау шамасы
бойынша басқа аймақтарда Iном.балқ.сақ бірізді ұлғаюымен қол жеткізіледі. Егер
сақтандырғыштың алдыңғы деңгейінің тогынан сақтандырғыштың келесі
деңгейдің тогы екі сатыға жоғары болса, іріктеме қамтамасыз етіледі.
Автоматты ауа ажыратқыштары.
Олар қалыпты режімде төменгі вольтті тізбектерді қосу және өшіру
үшін, сонымен қатар қ.т. токтарын қорғау үшін арналған.
Автоматтар ағытқыштың үш түрлі атқарымдарына ие:
а) жылулық ағытқыш, өзімен биметаллды пластинканы ұсынады, уақыт
кідірісі тогынан кері байланысқа ие (сипаттамаға), оның көмегімен қайта
жүктелуден қорғаныс жүзеге асырылады (20, а сурет);
б) максималды-ток ажыратқышы (электр магнитті ажыратқыш), өзімен
электр магнитін ұсынады, лезде жүмыс жасайды және қ.т. немесе айтарлықтай
асқын токтар кезінде қорғанысты жүзеге асырады (20, б сурет);
в) жинақталған ағытқыш, ол қайта жүктелімнен, және қ.т. токтарынан
қорғанысты жүзеге асырады (20, в сурет).
t,c

t,c

t,с

I, A

I, A

а)

б)

I, A

в)

8.3 сурет – Автоматты ажыратқыштарды ағытқыштардың сипаттамасы
Автоматты ажыратқыштарды таңдау.
Жылулық ағытқыш (магнитті қосқыштың жылулық релесі): Iжыл.р.Iұз.
Электр магнитті немесе жинақтағыш ағытқыш: Iэл  Iұз.
Электр магнитті немесе жинақтағыш ағытқыштың іске қосылу тогы:
Iіске.қос.  1,25Iқыс.
Бірлік ЭД тармақ үшін Iқыс=Iіске.қосу.
Iр.іске.қ.  1,25·Iұз сипаттамасымен кері тәуелді басқарылатын автомат
ағытқышының іске қосылу тогы.
Жарылысқа қауіпті мекемелер үшін Iұз=1,25 Iқоз.ұз.
Барлық жағдайларда қорғаныстық аппараттармен қ.т. сенімді
ажыратылуы қамтамасыз етілуі керек, ол үшін Iбірфа.қ.т. жерге тұйықталған
бейтарап желілерде және Iекіфа.қ,т. оқшауланған бейтарап желілерде Iном.расц 3 есе
және одан жоғары болуы керек; ал 1,1 есе және одан жоғары – тек электр
магнитті ағытқышы бар, автоматы іске қосу тогы.
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9 дәріс. Ауылдағы электр станциялары
Дәрістің мақсаты: ауыл шаруашылығының автономды тұтынушылары
үшін ЖЭС, ГЭС және ДЭС жұмысының ерекшелігі.
Дәрістің
мақсаты:
ауыл
шаруашылығының
автономды
тұтынушыларының қоректенуң кезінде ЖЭС, ГЭС және ДЭС жұмысын
зерттеу.
Халқы сирек қоныстанған және электр жүйесінің желісімен
қамтылмаған елдің аудандарында, тұрақты әрекеттегі шағын электр
станцияларын тұрғызады. Егерде жүктеменің 50%-нан көбін ауыл
шаруашылық тұтынушылар құрайтын болса, олар ауылдық деп есептеледі.
Ауыл станцияларында бірінші ретті қозғалтшыштарға іштен жану
қозғалтқыштары немесе гидравликалық турбиналар жатады.
Іштен жану қозғалтқышы бар электр станцияларын негізгі қорек көзі
ретінде тұрғызады, яғни тұтынушы энергетикалық жүйеден алшақ
орналасқан, ал жергілікті шарттар бойынша гидро электр станциясы
салынбайды. Мұндай станцияларда бірінші реттік станция ретінде көбіне
дизельдер қолданылады.
Стационарлы дизельді электр станцияларының құрамына келесідей
негізгі элементтер мен жүйелер кіреді: дизель-электрлі агрегат, отын
шаруашылығы, жағармай шаруашылығы, пайдалану жүйесі, ауа тазалау
жүйесі, басқару қалқаны, аккумуляторлы шаруашылық және төмен кернеуді
таратушы құрылғы.
Стационар ДЭС барлық элементтері мен негізгі жүйелері кірпіштен
немесе темір бетонды блоктардан жасалынған жанбайтын мекемелерде
орналасады. Жоғарылатқыш қосалқы станцияны және жоғарғы кернеудегі
таратқыш
құрылғыны
теxнологиялық
жобалаудың
қолданыстағы
нормаларының ұсынысына сай ашық жерде, электр станциясы мекемесінің
жанына орналастыруға болады.
Агрегаттар мен станциядағы дизельдерді әртүрлі салқындату жүйесімен
орындайды: ауалы, су-ауалы (радиаторлы), су-сулы (екі контурлы).
ДЭС синxронды генераторлары қозудың машиналық және статикалық
жүйесіне ие бола алады.
ДЭС қуатын станцияның Pmax максималды жүктемесі бойынша
таңдайды. Сонымен қатар таңдалынған агрегаттардың жалпы қуаты Pmax көп
болуы керек. Автономды жұмыс жасайтын электр станциясы агрегаттарының
асқын жүктелімі қуат бойынша рұқсат етілмейді, себебі өзімен ауыспалы
токтың жиілігінің төмендеуіне әсер етеді.
Pэ генераторларының номиналды қуаты Pmax электр станция
генераторының максималды жүктемесінен үлкен немесе тең болуы керек:
Pэ ≥ Pmax .
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Генератордың қысқыштарындағы қуат:
n

Pэ   Pе  ген  пер ,
i 1

мұнда - станция агрегаттарының саны;
Pе - паспорт бойынша қозғалтқыштың тиімді қуаты;
ηген - генератордың ПӘК;
ηбер - беріліс ПӘК (қозғалтқыш білігінен генераторға белбеулі беріліс
кезінде).
Теxникалық пайдалану ережесін дизельдің 24 сағ жоғары уақытта
үздіксіз жұмысы кезінде төрт такталі дизель үшін 90%, ал екі тактілі үшін
85% дейін жүктемені төмендеткенде ұсынылады.
Дизельді электр станциясы агрегатарының санын таңдау негізіне 𝑧р
экономикалық түсініктер жатқызылған. Агрегаттың қуаты тәуліктік сызбаның
минималды жүктемесі 2 еседен кем емес болуы керек. Агрегаттар саны (бүтін
санға дейін жуықтаймыз) келесі формула бойынша анықталады:

n

Pmax
.
(0,9  Pэ )

(12.1) формула бойынша анықталған, агрегаттар санына резервті
агрегаттар қосылуы керек, оның санының құрайтыны:

np 

Bp  n
(0,8  M p )

,

мұнда Вр – дизельдің барлық жөндеу жұмыстары түрлерінің
ұзақтылығы, сонымен қатар моторесурс мерзіміндегі күрделі жұмысын
қосқанда, сағ;
Мр – дайындаушы-зауыттың мәліметтері бойынша дизельдің
моторесурсы, сағ.
Дизельді электр станцияларынан басқа, ауыл шаруашылық, ағаш
өңдейтін органикалық қалдықтарды және басқа өндірістерді қоса отырып,
жергілікті қатты отында жұмыс істейтін, газды генераторлы қондырғыларда
алынатын газды қолданатын, іштен жану қозғалтқышы бар станцияны
тұрғызуға болады. Бірақ мұндай станциялар отынды дайындауға және газды
өндіруге үлкен шығынды талап етеді.
Гидро энергия бар жерлерде аз қуаттағы гидроэлектр станцияларын
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тұрғызған дұрыс. Шағын өзендердің потенциалын пайдалану, тіптң энергия
жүйесі бар аудандарда да қолданған ыңғайлы.
Электр станцияның жұмыс режімін, агрегаттар санын, қуатын таңдау
үшін электр тұтынуды және максималды жүктемені білу керек. Бұл
параметрлер жүктеме графигінен алынылуы мүмкін. Ауыл электр станциясын
тұтынушылардың электрлік жүктемесінің сызбасын типтік тәуліктік сызбаны
пайдаланып тұрғызуға болады. Жүктеменің біріктірілген сызбасының
ординатасына трансформаторлардағы және желілердегі электр энергиясын
беруде қуаттың шығынын, сонымен қатар станцияның өзіндік қажеттілігінің
қуатын қосқан дұрыс.
Гидравликалық электр станциялары (ГЭС) жылулыққа қарағандай
бірнеше артықшылықтар қатарына ие. Оларда өндірілетін электр
энергиясының өзіндік құны, жылу станцияларындағыға қарағанда төмен.
Өзіндік мұқтаждықтарға кететін электр энергиясының шығыны бірнеше есе
төмен, іске қосылу және гидрогенераторда жүктеменің жинақталуы бірнеше
минуттың ішінде болады, және сонымен қатар, ГЭС қайта қалпына
келтірілетін табиғи ресурстарды пайдаланады.
ГЭС кемшіліктеріне құнының жоғары болуы және оларды тқрғызудағы
ұзақ мерзімдер, тұрғындардың су басқан жерлерден қоныс аударуына,
резервуар қабатын дайындауға, суармалы объектілерге, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы алқаптарын су басудан болатын залалға қосымша шығындар
жатады.
Ауылдық ГЭСтерге шағын қуаттар тән. Ауыл электр энергиясының
дамуының бастапқы кезеңінде елімізде шағын өзендерде көптеген ауылдық
электр станциялары тұрғызылды. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік
энергетикалық жүйелерден электр энергиясына көшіру кезінде ауылдық ГЭСлер саны бірнеше есе азайды.
Ауылдық ГЭС негізінде төмен ағындыға жатады, тек ерекшелік ретінде
тау өзендерінде тұрғызылған ГЭС айтуға болады. Төмен қысымды ауылдық
гидроэлектр станцияларында аксиальді, радиалды-осьтік және роторлы
турбиналар қолданылады, олар үлкен жүктеме ауқымында жоғары
тиімділікке ие. Қуаты (кВт), турбинамен әзірленген:

N  9,81  Q  H ,
мұнда - Турбинаның пайдалы әрекет коэффициенті;
Q – турбина арқылы судың шығыны, м3/с;
Н - арын, м.
Қуатты энергия жүйесінен қашықтықта орналасқан аудандар үшін,
желдің энергиясы электрмен жабдықтаудың көзі болып қызмет атқарады.
Жел электр станцияларын (ЖЭС) тиісті түрде қолданбаудың негізгі себебі бұл қысқа уақыт кезеңінде де, сағаттармен, күндермен және айлармен
есептелген ұзақ уақыт бойы да жел қысымының біркелкі болмауынан
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туындаған электр энергиясының төмен сапасы. Бұл тұтынушыларға берілетін,
қуаттың айтарлықтай өзгерісіне алып келеді. Желдің пульсациясы жел
айналымының айналу жылдамдығындағы ауытқуларға әкеліп соғады, бұл өз
кезегінде кернеу мен ауыспалы ток жиілігінің ауытқуына әкеледі.ВЭС-та жел
күші, сондай-ақ кернеу мен жылдамдық реттегіштері белгілі бір деңгейде
жиналатын арнайы құрылғылар қолданылады. Бұл тұтынушыларға жарық
пен электр жетектерін электр қуатымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жел жылдамдығының ұзаққа созылған сәтсіздіктерімен тұтынушы резервтік
көзден қуат алу керек. ЖЭС аса тиімді параллельді жұмысы ол ГЭС және
ДЭС-пен.
Жылулық электр станцияларында ЖЭС жұмысы отынды үнемдеуге
мүмкіндік береді және Орта Азияның, Қазақстанның және еліміздің
еуропалық территориясының оңтүстік-батысында кейбір ауыл шаруашылық
аудандарында тиімді болуы мүмкін.
Жүздеген ватт немесе киловатт бірлігіндегі өте аз жүктемелер үшін,
мысалы, алыс жайылымдарда жел қондырғылары қолданылады.
Резервтік электр стансалары желінің энергожүйелеріне қатысты
резервтік артықшылығы бойынша маңызды артықшылығы бар, бұл шын
мәнінде екінші тәуелсіз қуат көзі болып табылады. Желі резервтеуі, әсіресе
желдің жүктелуінің жоғарылауы жағдайында, электр қуатын өшіруді
толығымен жояды. Климаттық жағдайы ауыр аудандарда резервті электр
станцияларын желілік сақтық қорда сақтаумен бірге тиімді қолданамыз, ал
кейбір қатарда екінші сатының тұтынушылары үшін пайдаланады.
Сондықтан, электр желілері арқылы резервтік электр қуатының болуына
қарамастан, электр энергиясының үзілісіне 0,5 сағаттан астам уақытқа дейін
мүмкіндік бермейтін, бірінші санаттағы электр қабылдағыштар үшін, сондайақ екінші санаттағы электр қабылдағыштар үшін автономды (жергілікті)
резервтік қуат көздерін орнату керек.
Резервтік электр станциялары олардың тағайындалуына сәйкес негізгі
қорек көздерінен электрмен жабдықтау үзілістері кезінде олардың
тағайындалуымен жұмыс жасайды. Тіпті қолайсыз жағдайларда ауылдық
электр желілерінен тұтынушылардың қоректенуі кезінде электрмен
жабдықтаудың ұзақтылығы әдетте 150-200 сағ. аспайды.
Өндіріс, резервті ретінде пайдалануға болатын, жылжымалы және
стационарлы ДЭЦ жеткілікті үлкен мөлшерін шығарады. Жылжымалы және
стационарлы ДЭС негізгі элементі – жалпы дәнекерлеуші рамада жиналған,
дизель-генератор. Бірінші ретті қозғалтқыш – дизель және генератор – әдетте
өзара қатты муфтамен байланысқан. Станциялар қозудың машиналы немесе
статикалық жүйесімен синхронды генераторды қамтиды. Бірінші жағдайда,
қоздырушы ретінде пайдаланылған, тұрақты ток генераторы, фланецпен
немесе белдеулі беріліспен негізгі генератордың білігімен байланысады.
Екінші
жағдайда
статикалық
элеметтерден
тұратын
–
күштік
трансформатордан, түзеткіш және т.б. тұратын қоздыру жүйесі, генератор
кернеуін реттеу және қоздыру орамасын қоректендіру үшін айнымалы токты
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генератор шығысының тұрақты тогына түрлендіреді.
Құрылымдық орындалуы бойынша ДЭС стационарлы және
жылжымалы деп бөледі.
+8 ден +40°С дейін қоршаған орта температурасымен жабық
мекемелерде жұмыс үшін стационар станциялар арналған. Стационарлы
станциялардың үй-жайлары өртеуге төзімді болуы керек, желдету және
жылыту жүйесі болуы керек. Жылжымалы станциялар ашық ауада -50-ден
+40 ° C дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған, оларда: атмосфералық
әсерден қорғау және діріл және шуыл жағдайында жұмыс істеуін қамтамасыз
етуі керек. Олар автокөлікке, автокөлікте немесе жабық машинада
орналасады.
Резервті электр станциясын орнату экономикалық түрде мақсатты
болады, егер де электрмен жабдықтауда үзілістерден күтілетін жыл сайынғы
залал электр станциясына келтірілген жылдық шығанға 3 тең немесе олардан
көп болады.
10 дәріс. Ауылды электрмен жабдықтау жүйесін жобалау
Дәрістің мазмұны: ауыл шаруашылығын электрлендіру кезінде
жобалаудың кезеңдері мен бастапқы мәліметтері және мәселелері.
Дәрістің мақсаты: жобалау кезеңдерімен таныстыру, жобалау кезінде
есептеудің бөлек мәселелерін зерттеу
Ауылды электр энергиясымен жабдықтаудың жүйесін келесідей түрде
жобалау керек, яғни ол ең жақсы техникалы-экономикалық көрсеткіштерге ие
болатындай,
демек
ақшалай
қаражаттардың,
материалдар
мен
қондырғылардың минималды шығыны кезінде, ол электр энергиясымен
жабдықтаудың қажетті сенімділігі мен электр энергиясының сапасын
қамтамасыз етуі керек. Ауылды электр энергиясымен жабдықтау жүйесін
жобалау кезінде тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтаудың
мақсаты жиынтықты түрде, халықтық шаруашылықтың барлық саласының
қарастырылатын аймағында, сонымен қатар ауыл шаруашылық емес
саласында дамудың ескерілуімен шешілуі керек. Ауылдық электр желілерін
жобалау жалпы директивтік және нормативтік құжаттарға (Электр
қондырғыларын орнату ережелері, Техникалық пайдалану ережелері және
т.б.) сәйкес және нормативті жән әдістемелік материалдармен (Ауыл
шаруашылық мақсаттары үшін электр желілерінің технологиялық жобалау
нормалары, 0,38...110 кВ ауыл шаруашылық желілеріндегі электр
жүктемелерін есептеу бойынша әдістемелік нұсқаулар және т.б.) ауылды
электрмен жабдықтауда қолданылатын «Сельэнергопроект» арнайы
әзірленген институтымен жүргізілуі керек.
Ауылдық электр желілерін жобалаудың бірінші кезеңі, жобалықсметалық құжаттаманы әзірлеу үшін негіз болып табылатыны, ол тапсырыс
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беруші беретін жобалауға жіберілетін тапсырмалар.
Тапсырмада ортақ тармақтардан басқа (жобалаудың негізі, іске асыру
шарттары, күрделі салымдардың көлемі және т.б.) көрсетіледі:
- 6...110 кВ электр жеткізу желілері үшін - шамамен ұзындығы және
тізбектердің саны, қосылу нүктелері, опцияларды әзірлеуге қойылатын
талаптар, қолдау көрсетуді алатын адамдардың орнына жерді дамыту
шаралары;
- 35...110 кВ трансформаторлық қосалқы станциялар үшін құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау), қосалқы станцияның
орналасқан жері, оның энергия жүйелері желісіне қосылу тәсілі, қосалқы
станцияның түрі (толық, блок және т.б.), диспетчерлік және технологиялық
бақылау жабдығына қойылатын талаптар, пайдалануды ұйымдастыру
талаптары, қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар;
- 380/220 В (желілер мен қосалқы станциялар 10/0,38 кВ) электр
желілері үшін - құрылыстың ауданы мен типі (жаңа, пайдаланудан шығару,
реконструкциялау орны), желілердің ұзындығы, трансформаторлық қосалқы
станциялардың түрі, қосымша талаптар (көшелердің жарықтандыру
құрылғыларының түрлері, сызықтан кірістерге дейін әр түрлі сымдарды
пайдалану мүмкіндігі және т.б.).
Ауылдардың тұтынушыларын тексерген кезде олардан электрмен
жүктелу, электр энергиясының сенімділігі, қуат қорының көздері, саны,
қуаттылығы және 6...10/0,38 кВ-ға дейінгі трансформаторлық қосалқы
станцияларының орналасуы туралы мәліметтерді жинайды; үй-жайлардың
алаңын және электр қабылдағыштың белгіленген қуатын көрсететін
қолданыстағы тұрғын үйлерге, қоғамдық ғимараттарға (оның ішінде келесі 5
жылда салынатындарыда бар) қолданылатын елді мекендердің жалпы және
топографиялық жоспарларын анықтайды; энергияны өткізу қызметтерінен бір
пәтердің электр энергиясының жылдық нақты тұтыну мәліметтерін алады.
Техникалық жоба және жұмыстық құжаттар жобалаудың маңызды кезеңі
болып табылады. Типтік немесе қайталанбалы қолданылатын экономикалық
дербес жобаларды пайдалану жобаланатын құрылыстар кезінде, сонымен
қатар жобалаудың техникалық күрделі емес объектілер үшін, ауылды
электрмен жабдықтау объектілері кезінде техникалы-жұмыстық объектінің
бір кезеңін орындайды. Осы бір сатылы жобалаумен құрылыстың техникалық
құжаттамасы әзірленіп, оны құруға арналған жұмыс құжаттамасымен
толықтырылған.
Электрмен жабдықтау сұлбаларын таңдауда номиналды желінің
кернеуін
таңдау,
оны
конфигурациялау,
әртүрлі
кернеулердің
трансформаторлық қосалқы станцияларын іріктеу және орналастыру және
оларды қоректендіру көздеріне қосуды қамтиды.
Ауыл шаруашылығын орталықтандырылған электрмен жабдықтау
жүйесі белгілі желілердің үш түрін қамтиды: 35 және 110 кВ электр жеткізу
желілері мен 110/35, 110/20, 110/10, 35/10 немесе 35/6 кВ трансформаторлық
қосалқы станциялардан тұратын жеткізу желілері; 35, 20, 10 және 6 кВ
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желілерін және 35/0,38, 20 /0,38, 10 /0,38 және 6 /0,38 кВ трансформаторлық
қосалқы станцияларын қамтитын 1 кВ кернеуліктегі тарату желілері; кернеуі
0,38 / 0,2 кВ желілерден тұратын кернеуі 1 кВ-дан төмен тарату желілері.
Электр желілерінің сұлбаларының конфигурациясы сандардың, электр
жүктемелерінің орналасуының және тұтынушыларға электрмен жабдықтау
сенімділігінің категориялары, электр жүйелері қосалқы станцияларының
саны мен орналасуын қоса алғанда бірқатар факторларға байланысты.
35...110 кВ электр желісінің сұлбасын келесідей түрде тұрғызған жөн,
өзара резервтеуші 10 кВ желіден қоректену жүзеге асырылатын, 35...110 кВ
қосалқы станцияларда шиналар (шиналар секциясы) қоректің тәуелсіз көзі
болатындай. Екі трансформаторлық қосалқы станцияның 35 кВ 110 кВ 10 кВ
шиналарының екі бөлімі тәуелсіз қуат көзі болып саналады, егер осы қосалқы
станцияның қуаты кемінде 35 ... 110 кВ екі сызықпен жүзеге асырылса. Өзара
резервтеуші 10 кВ желіден қоректенетін, екі қосалқы станция 35...110 кВ бір
желісіне қосылған болса, ажырату екі қосалқы станцияның тоқсыздануына
алып келеді, олардың біреуі 35...110 кВ желіден жалпы аймақтан өшіру
кезінде резервтік қоректі автоматты бере алатын мүмкіндігі бар екі жақты
қорекке ие болуы керек.
35...110/10 және 110/35/10 кВ аудандық трансформаторлық қосалқы
станцияның (АТҚ)номиналды қуаты оның шамасына, сипатына және
жүктеменің таралуына байланысты. Ауыл шаруашылық аудандарда АТҚ
әдетте келесідей қуаттарға ие трансформаторлар қолданады: 35/10 кВ
кернеуге - 630 ден 6300 кВ·А дейін, 110/10 кВқа - 2500...10 000 кВ·A,
110/35/10 кВқа - 6300...16 000 кВ·А. Жүктемемен кернеуді автоматты
реттеуге болатын трансформаторларды орнатуға кеңес береміз. Екі
трансформаторлы қосалқы станциялар желіге «кіріс-шығыс» сұлбасы
бойынша қосуға кеңес беріледі, яғни екі бірдей желіге, немесе сәйкес келетін
коммутациялық аппараттың орнатылуымен желінің ажыратылуы.
АТҚ желісінен кететіндер саны 5...6 көп болмайды. 10 кВ электр
желілерінің сұлбалары өзара бөлінетін секциялық сызықтарды қолдануға
негізделуі керек. Бұл желілердің сұлбасын магистралды қағида бойынша
тұрғызу керек: әдеттегі типтегі ТҚС басқа, өзара желінің резервтіленуі жүзеге
асырылатын, 10/0,38 кВ тіректі трансформаторлы қосалқы станцияларды
(ТТҚ) қосатын магистральдар. Олар өздерімен ТҚС 10/0,38 кВ ұсынады,
ережеге сай, жабық орындамаларда, тедемеханика және автоматика
құрылғыларын тарату, магистральді автоматты резервтеу және секциялау, 10
кВ радиалды желілерді қосу үшін арналған. ТТҚ бірінші санат
тұтынушыларына немесе колхоздар мен совхоздардың орталық мекені
кезінде орнатылады, әрине егер де желілерде секциялаушы ажыратқыштың
орнатылуы қажет болса. 10.1, а суретте ТТҚ мүмкін болатын сұлбаларының
бірі келтірілген, ал 10.1, б суретте – бірінші санат тұтынушыларын
қоректендіретін ТП 10/0,38 кВ қосылу сұлбасының тағы бір нұсқасы
көрсетілген. Желілік түйіндерде, әсіресе келешекте 35 ... 110/10 кВ қосалқы
станциялар салынатын жерлерде 10 кВ тарату пункттерінің орнатылуы
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мүмкін.

ҚК – қоректену көзі (қ/ст 35 110/10 кВ); СА– секциялы ажыратқыш;
АВРж - желілік АВР; ТҚС - тіректі ҚС.

10.1 сурет – Бірінші санатты тұтынушыларды қоректендіретін, ҚС
10/0,38 кВ қосылу сұлбасы
10 кВ өзара резервтеуші желілер мүмкіндігінше, егер де жергілікті
резервтеуі жоқ бірінші санаттағы тұтынушылар болса, онда тәуелсіз қорек
көзінен желілік резервке ие болуы керек және секциялаушы аппараттармен –
ажыратқыштармен және айырғыштармен жабдықталуы тиіс. Жаңадан
салынған немесе қайта жаңартылған желілердің негізгі бөлігін кемінде 70
мм2 көлденең қиманың болат-алюминий сымымен жасау ұсынылады. 10 кВ
желісі, әдетте, тәуелсіз қуат көзінен тек бір желі резервімен қамтамасыз
етілген. 10 кВ ТТҚ (РП) шиналары арқылы қуат беру үшін мүмкіндігінше
электр желісіне қосылатын ТҚС 10 / 0,38 кВ ұсынылады.
ТҚС 10/0,38 кВ сыртқы қондырғысының зауыттық дайындалуымен
жиынтықты трансформаторлы қосалқы станцияларды (ЖТҚ) қолданумен
жобалау керек.
Аса сенімді, бірақ қымбат жабық типтегі ТҚС келесідей жағдайда
қолдануға кеңес береді: трансформатордың қосынды қуаты 250 кВА және
одан жоғары кезінде бірінші санаттағы тұтынушыларды электрмен
жабдықтау кезінде; 10 кВ екі желісінен көбі қосылатын, таратқыш
құрылғылардың күрделі сұлбаларымен; қардың жабыны айтарлықтай (2 м
көп) немесе ластанған атмосферамен (||| деңгей және одан жоғары), салқын
климатты (𝑡 ≤ −40°С), аудандарда; колxоздардың және совxоздардың
орталық мекендерінде, қала үлгісіндегі ауылдардың тығыз салынуы
шарттарында.

44

10.2 сурет - Екінші санатты тұтынушыларды қоректендіретін,
120 кВт және одан жоғары есептік жүктемемен, ТҚС 10/0,38 кВ
қосылу сұлбасы
Трансформаторлар 10/0,4 кВ, әдетте, салалық коммутациялық
қозғалыссыз пайдаланылады. Жабдықтарды дұрыс негіздеумен және қол
жетімді болған кезде ірі мал шаруашылығы фермаларында РПК
трансформаторлары пайдаланылуы мүмкін.
Екі трансформаторлық қосалқы станцияларда трансформаторлардың
қуатын таңдағанда, оларды қалыпты және авариялық режимдерде пайдалану
шарттары ескеріледі.
Әдетте 3...4 желі шығаратын, 10/0,38 кВ ТҚС жүктеменің «ауырлық
күші орталығында» немесе оларға жақын, аса жоғары тұтынушылардың
болуы кезінде орналасады.
10/0,38 кВ ТҚС шығатын, 0,38/0,22 кВ
кернеумен радиалды
резервтенбейтін желілерді қолдану 0,38 кВ электр желілерінің сұлбасын
негіздейді. Желілер көптеген жағдайда төрт сымды, жерге тұйықталған
нейтральмен орындалады. Бір фазалы электр қабылдағыштарын, сонымен қатар
мал шаруашылық және құс фермаларын қоректендіретін (қуаты бойынша 50 %
көп) 0,38 кВ желінің нөлдік сымының өткізгіштігі фазалық сымның
өткізгіштігінен аз болуы керек.
11 дәріс.
сапалылығы

Ауыл

шаруашылығындағы

электр

энергиясының

Дәрістің
мазмұны:
электр
энергиясының
сапалылығының
көрсеткіштерін зерттеу
Дәрістің мақсаты: электр сапасының кейбір көрсеткіштерінің
анықтамаларын, рұқсат етілген мәндерін және негізгі формулаларын зерттеу.
Қаржы және материалдық-техникалық құралдардың жетіспеушілігі,
ауылшаруашылық өндірісінің құнының өсуі, Қазақстандағы отын45

энергетикалық кешеннің монополиялануы және басқа да жағымсыз үрдістер
әсіресе облыстың агроөнеркәсіптік кәсіпорындары үшін күштер мен
ресурстарды жұмылдыруға, өндіріс қорларын барынша пайдалануға және
ғылыми-техникалық прогресске жетуге, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін
арттыру және ауылшаруашылық өнімдерінің аймақтық нарығында тиімді
жұмыс істеу. Бұл елде нарықтық қатынастарды тереңдету тұрғысынан
маңызды болып табылатын отын, электр энергиясын, механикаландыру және
автоматтандыру құралдарын, қолданылатын технологияларды және т.б.
пайдалану мәселелеріне қатысты көптеген мәселелерді мұқият және сын
тұрғысынан қарастырады.
Ауылдық электрмен жабдықтаудың негізгі міндеттері - электр
энергиясының қажетті сапасын, сенімділігін және электрмен жабдықтауды
қамтамасыз ету болып табылады.
Ауыл шаруашылығында электр қуатын берудің негізгі нұсқасы
үшфазалы электр желілерінен электр қабылдағыштарды жеткізу кезінде,
электр энергиясының сапасы тұтынушылардың тұрақтылығы мен ток және
кернеу жиіліктері деңгейімен, сондай-ақ симметриялық емес
және
синусоидалы емес
дәрежесімен (синусоидпен салыстырғанда қисық
сызықтың бұрмалануы) анықталады.
Стандарт - параметрлерді анықтайды және жалпы мақсаттағы үш
фазалы және электр энергиясын әр түрлі тұтынушылар тиесілі электр
желілерін қойылатын нүктелерінде 50 Гц бір фазалы айнымалы ток жиілігі,
немесе электр энергиясын қабылдағыштардың (ортақ муфталар нүктесі)
электр жүйесі желісінде электр сапасының (TBE) ережелерін. Осы стандарт
пен белгіленген EC нормалар жалпы мақсаттағы БЭК өткізгіш
электромагниттік кедергі электромагниттік үйлесімділік деңгейі болып
табылады. Осы стандарттарға сәйкес электромагниттік үйлесімділік жалпы
мақсаттағы электр БЭК және электр энергиясына тұтынушылар қол
жеткізіледі. Жүргізетін электромагниттік кедергілер SES - EMI электр
желісінің элементтері бойынша насихатталады.
ЕС көрсеткіштері:
1) Кернеудің тұрақты ауытқуы бUу.
2) Кернеудің ауытқуы диапазоны болып табылады бUt.
3) Фликер дозасы Рt; [Фликер - бұл адамның жасанды жарық көздерінің
жарық ағынындағы ауытқулардың субъектінің қабылдау желісіндегі
кернеулердің ауытқуынан туындаған субъективті қабылдау].
4) Кернеудің синусоидальды қисық бұрмалану коэффициенті Кu.
5) Кернеудің n-ші гармоникалық компонент коэффициенті Кu(n).
6) Кері тізбектегі кернеулердің теңгерімсіздігінің коэффициенті К2u.
7) Кодың нөлдік тізбегі бойынша кернеулердің теңгерімсіздігінің
коэффициенті Коu.
8) Жиіліктің ауытқуы  f.
9) Кернеудің тоқтап қалу ұзақтығы.
10) Импульстік кернеу Uимп.
11) Уақытша асқын кернеу коэффициенті Кпер.U.
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Номиналдың бірнеше пайызы ішінде жиіліктің өзгеруі негізінен
асинхронды қозғалтқыштардың жұмысына ғана әсер етеді. Ток жиілігі азайған
кезде қозғалтқыштардың жылдамдығы сәйкесінше төмендейді, ток,
максималды момент және қозғалтқыштың қызуы біршама артып, керісінше
жиілікте көбейеді. Алайда жиіліктегі шағын өзгерістермен электр
қозғалтқыштарының қалыпты жұмыс істеуі және басқа электр
қабылдағыштарға іс жүзінде әсер етпейді.
ГОСТ-қа сәйкес, қалыпты режимде, яғни күндізгі уақыттың кемінде
95% -ы, ± 0,1 Гц-ден (жиіліктік ауытқудың уақытша көбеюі), ағымдағы
жиіліктік ауытқулар (жиіліктік ауытқу кезінде, нақты және номиналды
мәндерінің айырмашылығы түсінікті) ± 0,2 Гц). Бұл нормалар 1000 кВт
дейінгі қуаты бар автономды электр станцияларының желілеріне қосылған
электр қабылдағыштарға қолданылмайды. Олар үшін жиілік диапазоны ± 0,5
Гц шегінде және 250 кВт-қа дейін - ± 2 Гц шегінде саналады.
Жиілікті талап етілген шектерде сақтау іс жүзінде ауылдық энергиямен
жабдықтаудың негізгі міндеттеріне жатпайды, өйткені ауылдық энергиямен
жабдықтау жүйесі ең алдымен электр энергиясын өндіруден емес, таратуды
қамтамасыз етеді.
Ауылдық электрмен жабдықтаудың маңызды міндеттерінің қатарында
тұтынушылардың кернеуінің қажетті деңгейін ұстап тұру қажет. Кернеудің
өзгеруі, әсіресе рұқсат етілетін мәндер, тұтынушылардың жұмысына
айтарлықтай әсер етеді. Бұл жарықтандыру жабдығына өте сезімтал. Кернеу
номиналды кернеуден асып кеткен кезде, қыздыру шамдары қызмет ету
мерзімі күрт төмендейді және азайған кезде олардың жарық ағыны
айтарлықтай төмендейді. Ауылшаруашылық жарықтандыру жүйелерінде жиі
қолданылатын люминесцентті лампалар үшін қызмет ету мерзімі ұзартылып,
азайған кернеумен қысқартылады.
Кернеу өзгеруі қысқа тұйықталуы асинхронды қозғалтқыштардың ауыл
шаруашылығы өндірісінің ең көп тараған жұмыс істеуіне елеулі әсер етеді.
кернеу аздап төмендейді жылдамдығы кернеу алаңында, және бастапқы сәт
айтарлықтай пропорционал крутящий азаяды кезде, оқшаулау азаяды жедел
тозуы өмірінен ағымдағы және мотор жылыту өсті. крутящего қысқаруына
байланысты кернеу елеулі төмендеуі толық аялдама пайда болуы мүмкін кезде
( «еңкейген») қозғалтқышты және тиісінше бұзу процесін жүктелген. мотор
желіден ажыратылған жоқ болса, онда ол зақымдалған болады.
Кернеуді төмендету электр қуатының азаюына және сәйкесінше, электр
жылытқыштардың
жылытуына,
теледидарлар,
радиоқұрылыстарды,
тоңазытқыштар мен басқа да тұрмыстық техниканың жұмысына нашарлау
әкеледі. Кернеудің жоғарылауы тұрмыстық электр аспаптарының жұмысына
теріс әсер етеді, бұл көбінесе олардың құрылғыларының қызмет мерзімін
азайтады.
ГОСТ-қа сәйкес тұтынушылардағы кернеу ауытқуына төмендегі
стандарттар қарастырылған (кернеу ауытқуы желінің қарастырылған
нүктесіндегі нақты кернеу мәні мен оның номиналды мәні арасындағы
айырма ретінде түсініледі). Электр қабылдағыштардың терминалдарында
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күндізгі уақыттың кемінде 95% -ында номиналды кернеудің ± 5% -ында
қалыпты кернеу ауытқуына жол беріледі. Ең жоғары кернеу ауытқуларына ±
10% рұқсат етіледі.
Кернеу ауытқуының осы мәндері барлық тұтынушыларға және атап
айтқанда, ауылдық электр желілерін тамақтандыруға тұтынушыларға
қолданылады.
Кернеудің қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін ауылдық электрмен
жабдықтау жүйесіндегі тұтынушылар кернеуді реттеуді қамтамасыз ететін
арнайы құрылғыларды пайдаланады, атап айтқанда желілер қатарына және
параллеліне қосылған конденсаторлар, сондай-ақ ауылдық электр
станцияларының генераторларының кернеу реттегіштері. Ауылдық электр
желілерінде кернеуді реттеу мәселелері 5 тарауда талқыланды.
Жоғарыда
айтылғандай,
тұтынушылардың
жұмысы
кернеу
асимметриясымен және қисықтың синусоидалы емес нысанынан да әсер етеді.
Кернеудің тепе-теңдігі ең алдымен ауылдық электр желілерінде 0,38
кернеумен байқалады.
Симметриялық
емес
болғанның
нәтижесінде
бірфазалық
қабылдағыштардың әртүрлі фазаларға байланысты кернеу ауытқуы әртүрлі
болады, ал кейбіреулеріне қолайлы шектерден асуы мүмкін.
Үш фазалы кернеу жүйесінің симметриялық емес
нөлдік
компоненттерін онда пайда болуымен сипатталады және реттілігін кері болып
табылады. Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштарда кезде осы теріс реттілігі
токтар тіпті (шағын қозғалтқыштар қарсылық кері ретпен байланысты) теріс
тізбегі кернеу мәні төмен, жоғары мәндерге жетуі мүмкін. Бұл қозғалтқыш
қосымша жылыту әкеледі және олардың қызмет ету мерзімін қысқартады.
Теңгерімсіздік
стресс,
сондай-ақ
олардың
беріктігін
төмендету,
қозғалтқыштарда діріл тудыруы мүмкін. Сондықтан, ұзақ 2% аясында рұқсат
үш фазалы электр тұтынушылардың терминалдары және 4% ең көп кернеу
факторы (номиналды желідегі кернеуге кері ретпен іргелі жиілік кернеу
қатынасы) ГОСТ-тағы қалыпты құнымен сәйкес.
Симметриялық еместіктің басқа параметрінің мәні - бір фазалық
жарықтандыруды және тұрмыстық жүктемені қамтамасыз ететін үш фазалық
тарату желілері үшін нөлдік дәйектілік коэффициенті (іргелі жиіліктің қалдық
кернеуінің номиналды фазалық кернеуге қатынасы) бірдей мәннен аспауы
керек.
Жүктің теңгерімсіздігінің әсерін төмендету үшін, мүмкіндігінше, бір
фазалық қабылдағыштарды фазаларда симметриялы бөлу арқылы және осы
қабылдағыштардың желілік кернеумен күшейе түсуі арқылы кернеу сапасы
қамтамасыз етілуі керек. Бұған сымдардың көлденең қимасының көбеюіне
және негізінен нөлдік сымның жоғарылауына ықпал етеді, бұл қарсылық пен
қалдық тогының азаюын қамтамасыз етеді.
Орамаларының
«жұлдызша-жұлдызша-нөл»
болып жалғанатын
10/0,4 кВ трансформаторлардың орнына дәл осындай мақсатқа сай
«жұлдызша-ирек-нөл» трансформаторларын орнатылады. Сонда арнайы
симметриялық қондырғыларды қолдануға болады.
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Кернеу қисық сызығының синусоидалы емес нысаны (осы қисықтағы
жоғары гармоникалардың пайда болуы) асинхронды қозғалтқыштардың
жылуын, желілердің барлық элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын
жоғарылатуына әкеледі. ГОСТ-қа сәйкес кернеу синусоидалы емес
коэффициенттің (синусоидалы емес кернеудің гармоникалық мазмұнының
негізгі жиілік кернеуіне қатынасы) ұзақ уақыт аралығында 5% -дан 10% -ге
дейін рұқсат етіледі.
Кернеудің синусоидалы емес кездегі зиянды әсерін іс жүзінде тек
симметриялық емес режимдерде ғана көрсететінін ескере отырып,
симметриялық емес режимді жою бойынша жоғарыда аталған шаралар бір
мезгілде кернеудің синусоидалы еместігін төмендету үшін де пайдалы.
12 дәріс. Электрмен қамтамасыз етудің сенімділігі және оның
деңгейін көтеру құралдары
Дәрістің мазмұны: электрмен жабдықтау сенімділігін бағалау және
тұтынушылар санаттарына қойылатын талаптар.
Дәрістің мақсаты: тұтынушылардың санаттарын анықтау және
электрмен жабдықтау сенімділігін бағалау әдістемесі туралы нормативтік
құжаттармен танысу.
Электрмен жабдықтау сенімділігі санаты (электрмен жабдықтау
сенімділігі санаты, электр энергиясымен жабдықтау сенімділігі санаты) –оның
ішінде тиісті алушыға электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету үшін
міндеттемелерді мазмұнына ықпал санаты: (шарт бойынша сатып алушы
міндеттемелерін орындамаған байланысты емес жылына өшіру сағат рұқсат
етілген саны және сондай-ақ, басқа да негіздер, сатып жеткізуші айрықша
міндеттеменің) және қалпына келтіру кезеңі energosnabzhen бар мен де. 1
санаты, ең төменгі сенімділік - тұтынушылардың 3 санаттары үшін басқа
сөзбен, тұтынушылар үшін сенімділік жоғары дәрежесі. тұтынушыға
сенімділік деңгейін арттыру мақсатында техникалық іс-шаралар саны
айтарлықтай жұмсау керек.
Азық-түлік және экономикалық қауіпсіздіктің проблемаларын шешу,
елдің аграрлық жүйесіндегі дағдарыс жағдайын еңсеру халықты ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру мен тұтыну ауқымын қалпына келтіру
қажеттілігін болжайды. Бұған прогрессивті ұйымдық шешімдерді қолдану,
өндірістік активтерді техникалық қайта жарақтандыру, ресурстық және
энергия үнемдейтін технологияларды енгізу, ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының экономикалық және қаржылық жағдайын нығайту жатады.
Сонымен бірге осы мәселелерді шешу энергияны тұтыну көлемін
ұлғайтуды көздейді, оның үлесі өндіріс құнын құрылымында тұрақты түрде
өсіп келеді. Отын-энергетикалық ресурстардың шектеулі сипаты (FER) және
олардың өсіп келе жатқан шығындары, ауыл шаруашылығы өнімдерін
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өндіруде тұтыну ауқымын ұлғайту арқылы осы ресурстарды пайдаланудың
тиімділігін арттыру мәселесін көтереді.
Соңғы жылдары электр энергиясын сенімді тұтынуды қамтамасыз ету
міндеттерінің маңыздылығы айтарлықтай сандық, сонымен қатар ауыл
шаруашылық электр тұтынушыларының сапалы өзгеруіне байланысты
айтарлықтай өсті. Бұл әсіресе өнеркәсіптік типтегі ауыл шаруашылық
кәсіпорындарының, бірінші кезекте мал шаруашылығы кешендерінің пайда
болуымен байланысты.
Электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін түрлі құралдарды
пайдалануға болады. Бұл, бір жағынан, экономикалық тиімділікке, бірінші
кезекте, электрмен жабдықтаудағы үзілістерден болатын шығынды азайтуға,
екінші жағынан, қаражаттың қосымша шығындарымен байланысты.
Сондықтан, электр энергиясын жеткізу сенімділігін жоғарылату екі
құрамдасты ескере отырып, максималды экономикалық тиімділікке қол
жеткізуге болатын белгілі, оңтайлы деңгейге барынша қолайлы болып
табылады.
Электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін әртүрлі құралдар мен
шаралар 2 топқа бөлінуі мүмкін - ұйымдастырушылық-техникалық және
техникалық.
Ұйымдастыру-техникалық шараларға мыналар жатады:
- операциялық персоналға қойылатын талаптарды арттыру, оның ішінде
еңбек және өнеркәсіптік тәртіпке қойылатын талаптарды арттыру, сондай-ақ
қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- жөндеу және алдын-алу жұмыстарын жоспарлауды жақсартуды,
жөндеу жұмыстарын механикаландыруды, тірі сызықтарды жөндеуді қоса
алғанда, ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұтымды ұйымдастыру.
Желілерді жөндеуге келесілерді атап өтуге болады. Ауылдық электр
желілерінде ол бұрын қолданылмаған. Сонымен қатар, 110 кВ жоғары
кернеуді қоса алғанда, басқа мақсаттағы желілерде жөндеудің бұл түрі
пайдаланылады, себебі ол электрмен жабдықтаудағы үзілістердің айтарлықтай
төмендеуін қамтамасыз етеді, бұл ең алдымен профилактикалық
профилактикалық қызметпен қамтамасыз етіледі.
Бұл, мысалы, жоғары кернеулі желілерде және техникалық қызмет
көрсету персоналының біліктілігінің жеткіліксіздігіне қарағанда, 10 кВ
ауылдық жерлерде кернеуді төмендетудің тиімділігімен түсіндіріледі. Алайда
болашақта осындай жөндеу жұмыстары ауылдық электр желілерінде
қолданылатын болады деп болжауға болады.
Зиянды табуды және жоюды ұтымды ұйымдастыру, соның ішінде
зиянды іздестіруді жетілдіру, атап айтқанда арнайы техниканы пайдалану;
арнайы
техниканы
қолдану;
диспетчерлік,
телемеханикаландыру,
радиобайланыс және т.б .; желілерді қалпына келтіруді механикаландыру.
Материалдар мен жабдықтарды төтенше жеткізуді қамтамасыз ету. Бұл
қорлардың оптималды көлеміне ұмтылу керек, өйткені артық қорлар күрделі
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салымдардың белгілі бір некрозымен байланысты және олардың
жетіспеушілігі ұзаққа созылған қалпына келтіруге әкелуі мүмкін.
Электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру жөніндегі техникалық
құралдар мен шараларға мыналар жатады:
Жекелеген желілік элементтердің сенімділігін арттыру, соның ішінде
тіректер, сымдар, оқшаулағыштар, әртүрлі желілер мен қосалқы
станциялардың жабдықтары.
Электр желілерінің ауқымын азайту. Әуе желілері ауылдық электрмен
жабдықтау жүйесінің ең зақымдалған элементтері болып табылады,
зақымдардың саны желілердің ұзындығының артуына шамамен шамамен
артады.
Соңғы жылдары ауылдық электрмен жабдықтау жүйесінде
трансформаторлық қосалқы станцияларды бөлу және жақын арада 15
шақырымға дейін, одан кейін 7 шақырымға дейін қысқартылатын желілердің
ауқымын төмендету үшін айтарлықтай жұмыстар атқарылды, әдеттегідей
көптеген шетел мемлекеттеріндегідей.
Жерасты кабель желілерін пайдалану.
Әуе желілері бойынша жер асты кабелінің маңызды артықшылықтары
бар. Олар ауадан қысқарады, өйткені олар егістік айналу алаңдарының
шеттеріне қойылмайды, бірақ ең қысқа қашықтыққа жетуге болады. Сонымен
бірге, ауыл шаруашылық өндірісіне кедергі келтіреді. Кәбіл желілерінің басты
артықшылығы - олардың жоғары сенімділігі. Мұздан және қатты желден
желілерге зақым келтірді, атмосфералық асқын кернеуден апаттардың санын
едәуір азайтты. Төтенше жағдайлардың сөнуі саны 8 ... 10 есеге азаяды. Рас,
қазіргі кездегі жұмыс деңгейіндегі кәбіл желілеріндегі жазатайым оқиғаларды
жоюдың ұзақтығы шамамен үш есе жоғары, себебі жер учаскесін табу қиын,
ал қазбаны ашу үшін жүргізілуі керек. Дегенмен, арнайы құрылғылар зақым
іздеуді жылдамдатуы мүмкін.
Әсіресе, кабель төсеніштерін төсеу кезінде оларға салынған күрделі
салымдар кабельдердің заманауи бағаларымен әуедегідей бірдей.
Осы артықшылықтардың арқасында 10 кВ кабельдік желілер ауылдық
электр желілерін дамыту үшін перспективалы деп танылады және болашақта
электротехника саласы бойынша кабель шығарылымы артады, желілердің
артуы кабель желілері болады, ал 0,38 кВ әуе желілері оқшауланған сымдар
арқылы іске қосылады.
Желілік және жергілікті брондау.
Ауылдық электр желілері негізінен ашық режимде жұмыс істейді, яғни
олар тұтынушыларға бір бағытта күш береді. Мұндай режим қысқа тұйықталу
токтарының мәндерін арзан жабдықтарды, атап айтқанда қосқыштар,
айырғыштар және т.б. желілерде азайтуға мүмкіндік береді, желілердегі қуат
шығынын азайтады, қосалқы станциялардағы кернеудің қажетті деңгейін
ұстап тұруға көмектеседі және т.б. Алайда, осы жағдайларда тұтынушыларды
электрмен жабдықтаудың сенімділігі, әрине, жабық күйге қарағанда
әлдеқайда төмен, яғни тұтынушыларға екі жақты электр қуатымен қамтамасыз
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етіледі. Сақтық көшірме көзі ретінде екінші электр беру желісін басқа қосалқы
станциядан (немесе екі трансформаторлық қосалқы станцияның автобусының
басқа бөлігінен) пайдалануға болады. Мұндай резервтеу желіні брондау деп
аталады. Дегенмен, әсіресе мұз және жел жүктемелері жоғары аудандарда екі
сызықты да, электр қуатын да өшіруге болады. Тағы тәуелсіз екінші көз - күту
режиміндегі электр станциясы (жергілікті резервтік көшіру). Ауылдық
энергиямен жабдықтау жүйесінде ең маңызды тұтынушылар үшін
магистральды апат кезінде төмен қуаттың дизельді электр станциялары
көбінесе резервтік көшіру ретінде пайдаланылады, оның пайдаланылуын
айтарлықтай кеңейту жоспарлануда.
Ауылдық электр желілерін автоматтандыру, соның ішінде релелік
қорғанысты жетілдіру, автоматты түрде қайта қосу (автоматты түрде қайта
қосу), автоматты резервтік коммутация (АТС), автоматты бөлу, зиянды
іздестіруді автоматтандыру, қалыпты емес және авариялық режимдерді,
телемеханиканы автоматты түрде бақылау.
Бұрын талқыланған техникалық құралдардың басым көпшілігі ауылдық
электр желілерінің ұзақтығы 4 млн. Км-ге жеткенін ескере отырып, күрделі
күрделі салымдармен байланысты. Электрмен жабдықтау сенімділігін
арттыру құралы ретінде желілерді автоматтандыру талап етілетін
шығындарды операциялық желілерде айтарлықтай қайта құрусыз кең
пайдалану үшін талап етеді. Сонымен қатар, кадрлар жетіспеушілігіне
байланысты
маңызды
әлеуметтік
міндет
шешілуде.
Сондықтан
автоматтандыру - электрмен жабдықтау сенімділігін арттырудың негізгі және
ең тиімді құралдарының бірі.
Қорытындылай келе, электрмен жабдықтау сенімділігін арттырудың
барынша ықпалы күрделі шаралар мен құралдарды кешенді түрде пайдалану
арқылы алынады. Бұл қызметтің оңтайлы тіркесімі нақты жағдайлармен
анықталады. Ауыл шаруашылық тұтынушыларын электрмен жабдықтау
сенімділігін арттыру бойынша мақсатты кешенді бағдарлама әзірленуде, ол
түрлі жағдайларға оңтайлы құралдар бойынша ұсыныстар енгізеді.
13 дәріс. Энергия шығындарын азайту және оны ұтымды пайдалану
Дәрістің мазмұны: электрмен жабдықтау жүйелеріндегі элементтердің
электрлік шығындарын анықтау, энергия шығындарын есептеу, энергия
шығындарын азайту шаралары.
Дәрістің мақсаты: электр энергиясының жоғалуы және желіде
шығындардың анықталуы туралы нормативтік құжаттармен, сондай-ақ
шығындарды төмендету жөніндегі іс-шаралармен танысу.
Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтауды ұлғайту - бұл күрделі
міндет. Шындығында, электр энергиясының сапасын арттыру және электрмен
жабдықтау сенімділігі онымен тығыз байланысты. Сондықтан аталған
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шаралардың көпшілігі бір мезгілде электрмен жабдықтау тиімділігін арттыру
мәселесін шешеді. Оның шешімі үшін энергияны жоғалтуды азайту және
оның ұтымды пайдалану шаралары бар.
Электр желілері мен трансформаторларды қосқанда электрмен
жабдықтау жүйесін құрайтын барлық электр қондырғылары белсенді
кедергілерге ие. Сондықтан, электр энергиясын беру, тарату және қайта құру
кезінде оның шығындары орын алады.
Ауылдық желілердегі энергия шығындарының басым бөлігі электр
желілері мен трансформаторлар есебінен жүзеге асырылады, әдетте
практикалық есептеулерде осы электр қондырғыларында ғана ескеріледі.
Сымдарда, кабельдерде және трансформатор орамасындағы энергия шығыны
олар арқылы өтетін жүктеме ток квадратына пропорционалды, сондықтан
олар жүктеме шығыны деп аталады. Жүктемелік ток, әдетте, уақытпен
өзгереді, жүктемені жоғалту көбіне айнымалылар деп аталады.
Жүктемелер артып, жаңа тұтынушылар электр торабына қосылса, онда
электр энергиясының жоғалуы өседі. Электр тораптары кәсіпорындарында
қуат пен энергия шығыны жүйелі түрде есептеледі және осы есептеулер
негізінде қажетті жағдайларда шығынды азайту бойынша шаралар
қабылданады.
Шығындарды азайту, электр энергиясын есепке алу жүйелерін жетілдіру
шаралары, сондай-ақ техникалық шаралар туралы ұйымдастырушылық
шаралар бар.
Негізгі ұйымдық шараларға мыналар жатады:
- 10 - 35 кВ кернеуі бар екі жақты қуатпен әуе желілерін (ӘЖ) ашу үшін
оңтайлы жерлерді таңдау;
- аудандық трансформаторлық қосалқы станциялардың (РТҚС) 10 кВтық автобустарында кернеудің оңтайлы деңгейін ұстау 110 ... 35;
- трансформаторлардың бірін екі трансформаторлық қосалқы
станциялардағы төмен жүктеме режимдерінде ажыратуға, сондай-ақ
трансформаторларды маусымдық жүктемемен қосалқы станцияларда
ажыратуға;
 0,38 кВ желілердегі фазалық жүктемелерді теңестіру;
 желілерді, трансформаторларды және тарату құрылғыларын жөндеу
және техникалық қызмет көрсетуді қысқарту;
 қосалқы станцияның өз қажеттіліктеріне арналған энергияны азайту.
Ұйымдастыру шаралары, сондай-ақ электр энергиясын есепке алу
жүйелерін жетілдіру шаралары, әдетте, елеулі бастапқы шығындарды талап
етпейді, сондықтан оларды үнемі орындау керек. Жағдай қосымша күрделі
салымдармен байланысты техникалық шаралармен ерекшеленеді.
Ауылдық электр желілеріндегі негізгі техникалық шараларға мыналар
жатады:
 автоматты қуатпен басқарылатын аккумуляторларды қоса алғанда,
статикалық конденсаторлар желілеріне орнату;
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 жүктемені

реттейтін трансформаторларлы РТҚС 110...35/10 кВ

орнату(RPN);
 тұтынушылардың
ТҚС
-да
жүктелген
және
жүктелген
трансформаторларды ауыстыру;
 жаңа желілер мен қосалқы станциялар салу арқылы желілердің
әлеуетін арттыру;
 шлюздерді шамадан тыс жүктелген желілерге ауыстыру, оның ішінде
ғимараттарға дейін 0,3 кВ әуе желілерінен филиалдарды ауыстыру;
 электр желілерін жоғары номиналды кернеуге ауыстыру.
Бұл шаралардың ең тиімдісі реактивті қуатты, ең алдымен статикалық
конденсаторлар көмегімен төленеді.
Қосылған конденсаторлармен параллельді реактивті электр қуатын беру
принципі келесідей.
Желі арқылы берілетін қуаттың бір бөлігі, атап айтқанда: реактивті,
жылу немесе механикалық жұмысқа жұмсалмайды, бірақ тек қайнар көзі мен
қабылдағыштың магнит өрісі арасында алмасқан энергияның өлшемі ғана.
Дегенмен, электр беру желісі арқылы өтетін реактивті қуатқа сәйкес келетін
ток, онда қуат пен кернеудің жоғалуына әкеледі.
Реактивтік ток ИЛ және, тиісінше, сызықты ток I-ге, сыйымдылықты Cге жалғап, қабылдағышқа жалғау арқылы азайтуға болады, онда ағымдағы IC
ағымдық ағымына қарама-қарсы бағытталған. Содан кейін желіде жалпы ток
азаяды.
Бұл жағдада кернеу мен ток арасындағы бұрыш -дан к –ға дейін
төмендейді, қуат коэффициенті cos-дан cosk –ға дейін өседі, реактивті қуат
коэффициенті tg -дан tgк –ға дейін төмендейді, ал кернеу және қуат
шығындары дәл солай төмендейді.
Ең жоғары экономикалық тиімділікті қамтамасыз ету үшін, 0,38 кВ
желілердегі конденсаторлық банктердің қуаты реактивті жүктемедегі шекті
сағат ішінде тұтынушылардың қуат коэффициенті 0,95 кем болмайтындай етіп
таңдалуы керек. Сонымен қатар, реактивті қуат коэффициенті tgφ 0,33 аспауы
тиіс.
Қосалқы станциялардағы АЖР 110....35/10 кВ трансформаторларын
орнату энергия шығынын азайту үшін ғана емес, сонымен қатар бірінші
кезекте тұтынушылардың кернеу ауытқуларын қалыпқа келтірумен
қамтамасыз ету.
Нақты және конструктивті жүктемелердің сәйкес келмеуіне
байланысты, қолданыстағы желінің кейбір трансформаторлары жүктелуі
мүмкін және кейінгі жылдары осы трансформаторлардың кейбіреулерінің
жүктемесінің аздығы екіталай. Бұл жағдайда трансформаторды кішірек
аппаратпен ауыстыру ұсынылады. Ауыстырғанда, жұмыс істемейтін
шығындар азаяды, бірақ трансформатор орамдарының жоғалуы артады. Осы
жағдайды ескере отырып, белгіленген трансформатордың максималды
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жүктемесін анықтауға болады, онда трансформатормен салыстырғанда аз
трансформаторды ауыстыру ұсынылады.
Жаңа желілер мен қосалқы станцияларды салу арқылы желілердің
қуатын арттыру, сондай-ақ, сымдарды толтырылған желілерге ауыстыру
әдетте арнайы жобалар желісін дамыту кезінде орын алады.
Электр желілерін жоғары номиналды кернеуге ауыстыру болсақ, онда
ауылдық желілерге байланысты қалған 6 кВ желілерді жекелеген өңірлерде 10
кВ кернеуге ауыстыруға болады.
Электр энергиясын ұтымды пайдалану, бірінші кезекте, оны
қабылдаушылардың жұмысын жақсартуды көздейді. Сонымен бірге,
электрмен жабдықтаудың барлық жүйесі үшін, яғни оны өндіру, тарату және
пайдалану үшін техникалық және экономикалық есептерді жүргізу қажет.
Экономикалық эффектті бөлек шаруашылықта емес, бүкіл энергетикалық
жүйенің масштабында анықтау керек.
Электр энергиясын ұтымды пайдалану үшін оны тұтынуды насихаттау
қажет, яғни белгілі бір тұтыну нормаларын белгілеу. Ғылыми-негізделген,
прогрессивті нормалар болған кезде және материалдық сыйақы беру жүйесіне
сәйкес олардың орындалуы мен асыра орындалуы үшін энергияны елеулі
үнемдеу қамтамасыз етіледі.
Технологиялық
процестің
өзгеруіне
байланысты
персонал
жаңартылады, озық жабдықтар орнатылады, стандарттар жүйелі түрде қайта
қаралуы тиіс; бұл экономиканың электротехникалық қызметінің
қызметкерлері (колхоз, совхоз).
Есептеу жолымен есептелген электр энергиясын тұтынудың нақты
шамасы белгілі бір уақыт ішінде (жыл, жұмыс кезеңі) электр энергиясын
тұтынуды өлшеу арқылы және объектінің қалыпты жұмыс істеуі жағдайында
осы объект үшін тексерілуі тиіс.
Аталған шаруа қожалығында электр энергиясын тұтынуды түзету
есебінен ғана мүмкін болады.
Электр энергиясын ұтымды пайдалануда жүктеме кестелерін реттеу
маңызды рөл атқарады. Электр желілерінің (сымдар, трансформаторлар және
т.б.) өткізу қабілеттілігі максималды конструктивті жүктеме бойынша
анықталады: электр желісі осы желілер арқылы бір немесе бірнеше күн ішінде
берілетін болады, соғұрлым олар көп пайдаланылатын болады және энергия
тиімділігі неғұрлым жоғары болады. Демек, электр қабылдағыштар тобы үшін
идеалды сюжет максималды жүктеме Pmax тең ордината бар абсцисса осіне
параллель болады. Сонда күніне электр энергиясын тұтыну Wmax = Pmax 24
болады.
Шын мәнінде, нақты жүктеме кестесі әрдайым идеалдыдан
ерекшеленеді, өйткені жүктеменің көп бөлігі есептелген жүктемеден аз.
Жағдайды жақсарту үшін, бір жағынан, жүктеменің шыңы сағатта
мүмкіндігінше аз электр қабылдағыштарды қосу қажет, ал екінші жағынан
егер мүмкін болса, құрылғыны түнде жүктеу керек. Түнде кестені теңестіруге
қабілетті өте жақсы электр қабылдағыштар жылуды жинақтайтын түрлі
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электр жылытқыштар (электр қазандар, пештер, жылытылатын едендер және
т.б.) болып табылады. Түнде олар жылу энергиясын сақтайды, содан кейін
оларды күндізгі уақытта пайдалануға рұқсат етіледі.
Ауылдық электр қондырғыларының барлық бөліктерінде қуат
коэффициентін арттыру үшін барлық мүмкін шараларды қабылдау қажет.
Электр қуаты үшін электр қозғалтқыштарын дұрыс таңдау шаруашылықтың
шаруаларының
бірі
болып
табылады.
Жүктелген
индукциялық
қозғалтқыштың қуат коэффициенті номиналды мәннен әлдеқайда төмен.
Сондықтан зауытты жобалау кезінде қуат қорын ұлғайту мүмкін емес, сондайақ жабық типті қозғалтқыштарды қолдануға болмайды.
Көптеген тұтынушылар үшін бос уақыт уақыты жалпы жұмыс
уақытының 50-60% құрайды. Осындай тұтынушылардың электр
қозғалтқыштары жұмыс істемейтін шектеулермен жабдықталуы керек.
Бір фазалық жүктемелер болған кезде олардың фазаларға біркелкі
бөлінуі, әсіресе максималды жүктеме кезінде өте маңызды. Симметрияның
бұзылуы, энергияның қосымша шығындарына және кернеудің жоғалуына
назар аударғандай.
Энергияны үнемдейтін технологияларды енгізу арқылы электр
энергиясының ең үлкен жинағын алуға болады. Есептеулер көрсеткендей,
қосымша шығындар әдетте талап етілетін, электр энергиясының қосымша
шығындарынан 2 еседен 3 есе аз. Бұдан басқа, жаңартылмайтын энергия
көздері - көмір, газ, сұйық отын, уран сақталады.
Қазіргі уақытта ұлттық экономиканың барлық салаларында, оның
ішінде ауыл шаруашылығында энергияны үнемдейтін технологияларды
дамыту бойынша зерттеулер жүргізілуде.
Электр энергиясын тұтынуды азайту үшін жаңартылатын және
қайталама энергия ресурстарын пайдалану өте маңызды. Сондықтан, ең
алдымен, күн энергиясын жылыту мақсаттарда пайдалану керек.
14 дәріс. Электр энергиясын есепке алу. Электр қауіпсіздігінің
қорғаныстық шаралары
Дәрістің мазмұны: электр энергиясын есепке алу түрлерімен танысу.
Дәрістің мақсаты: электр энергиясын бақылау мен есепке алудың
техникалық құралдары.
Электр энергиясын есепке алу.
Есеп айырысу (коммерциялық) - электрмен жабдықтаушы ұйыммен
кәсіпорынның ақшалай есеп-қисабы үшін.
Техникалық (бақылау) - дүкендер арасында шығындарды есепке алу
және кәсіпорында электр энергиясын тұтынуды бақылау.
Есептеуіш қондырғылар электрмен жабдықтаушы ұйымның және
тұтынушының электрмен жабдықтау желісінің балансы шекарасында
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орнатылады: энергожүйелерде, шығыс желілерде, олардан тек бір өндіріс ғана
тұтынса, магистральді желі болса, есептегіш БТҚС-ның жоғары кернеу
жағында 0,5 класс ток трансформаторы болған жағдайда, әйтпесе олар төмен
кернеуге (6-10 кВ) орнатылып, трансформатордағы қуат шығыны анықталады
және есептеледі.
Техникалық (бақылау) есепшоттар БТҚС трансформаторларының төмен
кернеулі жағында (6-10 кВ) және КП-дағы кірістерде орнатылады.
Белсенді электр энергиясын басқару есептегіштері 6-10 кВ-тық
желілерде, сонымен қатар 6-10 кВ-ға дейін: AD, SD, CAT, электрлік желілерге
арналған барлық желілерде орнатылады.
Реактивтік электр энергиясын басқару есептегіштері барлық бақылау
жүйелерінде орнатылады: BK, SD, SK, сондай-ақ дүкен, еден және электр
пештерін жеткізетін желілерде тұтынушының қалауы бойынша.
ЭБЕАЖ - электр энергиясын бақылау және есепке алудың
автоматтандырылған жүйесі.
Қазіргі уақытта қазақстандық «Сайман корпорациясы» энергетикалық,
өнеркәсіптік және тұрғын үй кәсіпорындарында екі электр энергиясын есепке
алу жүйесін әзірледі және шығарады, олар электр есептегіштерінен басқару
бөлмесіне деректерді беру әдісі бойынша бір-бірінен ерекшеленеді.
PLC технологиясы бойынша Saiman-Net аппараттық-бағдарламалық
кешені - бұл 0,4 кВ электр тарату желілерін пайдаланатын тұтынушылар мен
өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін электр есептегіштерінің телеметриялық
шығуларынан импульстер санын қашықтықтан өлшеу үшін ақпараттық-өлшеу
жүйесі, ақпаратты қабылдау және беру үшін жоғары сапалы жоғары сапалы
байланыс арналары болып табылады.
Saiman-Net жүйесінің артықшылығы - есептегіштерден кластерлік
ақпаратты жинау орталығына дейін қосымша сымды байланыс болмауы,
себебі қолданыстағы 0,4 кВ электр желісі тұтынушының тұтынуын
бақылаудың бір нүктесінің құнын төмендетеді және ақпаратты беру
арналарына рұқсатсыз кіруді болдырмайды.
Жүйені
энергетикалық
компаниялар
мен
аудандық
электр
энергетикалық компаниялары, коммуналдық қызметтер, сондай-ақ тұрғын үй
кооперативтеріне, кондоминиумдарға, саяжай және коттедж қалашықтарына
қызмет көрсететін компаниялар мен кәсіпорындар пайдалануы мүмкін.
Электр қауіпсіздігінің қорғаныстық шаралары.
Электрлік қауіпсіздік шаралары үшін электр қондырғылары:
- қатты жерлендірілген немесе тиімді жерлендірілген бейтарап (жоғары
жерге тұйықталу токтарымен) желілерде  1 кВ электр қондырғылары;
- электр қондырғылары  1 кВ оқшауланған бейтарап немесе доғалы
реактор арқылы жерге тұйықталған (шағын жерге тұйықталу токтарымен)
желілерде;
- жерге тұйықталған бейтараппен 1 кВ дейінгі электр қондырғылары;
г) оқшауланған бейтараппен 1 кВ дейінгі электр қондырғылары.
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Өлшенген бейтарап деп - бейтарап трансформатор немесе генератордың
жерге тұйықтаушы құрылғының тікелей немесе шағын кедергісі арқылы
қосылған бейтарап (мысалы, ток трансформаторлары арқылы).
Оқшауланған бейтарап - трансформатордың немесе генератордың
жерлендіргішке қосылмаған немесе сигнализация құрылғылары, өлшеулер,
қорғаныс, жерге тұйықтау реакторлары және үлкен кедергісі бар ұқсас
құрылғылар арқылы қосылған бейтарап.
Электр қондырғысының немесе басқа қондырғының кез келген бөлігін
жерге қосу осы бөліктің жерге қосу құрылғысына қасақана электрлік
қосылымы ретінде белгілі.
Қорғайтын жерге қосу электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электр
қондырғыларының бөліктерінің жерге тұйықталуына қатысты.
Жұмыс алаңы - электр қондырғыларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін қажетті электр қондырғыларының кез келген нүктелерінің негізі.
U  1кВ электрқондырғыларындағы нөлдендіру деп электрқондырғылардың бөліктерін әдейі қосылуы, бірдей кернеуде болмағаны жақсы,
генератордың немесе трансформатордың жерге тұйықталған орташаланған
нүктесі бар бір фазалы ток көзінің жерге тұйықталған терминалы бар 3 фазалы
ток желілеріндегі жерге тұйықталған бейтарапты айтады.
Жерге қосу құрылғысы (ZU) жерлендіру және жерге тұйықтау
өткізгіштерінің жиынтығы болып табылады.
Жерге тұйықтаушы құрылғы - электр өткізгіш (электрод) немесе жермен
байланыста болатын бір-біріне (электродтарға) қосылған металл сымдар
жиынтығы.
Жер беті жерге тұйықталу үшін арнайы жасалған, жасанды жерлендіру
деп аталады.
Табиғи жерге тұйықтау құралдары - байланыспен электрөткізгіш
бөлшектер, жермен байланыста болатын және жерлендіру мақсаттарында
қолданылатын өнеркәсіптік немесе басқа дизайнның ғимараттары мен
құрылыстары.
Жерге тұйықтау немесе нөлге келтіру сызығы, тиісінше, екі немесе одан
да көп тармақтары бар жерлендіргіш немесе нөлдік қорғаныс өткізгіш.
Жерлендіргіш өткізгіш - жерге қосылған бөлшектерді жердің
электродына жалғайтын өткізгіш.
Электр қондырғыларындағы қорғаныс өткізгіші (PE) адамдар мен
жануарларды ток соғудан қорғайтын өткізгіш. 1 кВ дейінгі электр
қондырғыларында генератордың немесе трансформатордың қатты жерге
тұйықталған бейтарапқа қосылған қорғаныс өткізгіші нөлдік қорғаныс
өткізгіш деп аталады.
1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы нөлдік жұмыс өткізгіші (N) 3фазалы ток желілеріндегі генератордың немесе трансформатордың қатты
жерге тұйықталған бейтараптылығына қосылған, үш фазалы тоқ көздеріне
негізделген, бір фазалы ток көзіне негізделген, электр қуатын беру үшін
пайдаланылатын өткізгіш. Тікелей ток желілері.
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Жалпы талаптар.
Адамдарды электр тогымен зақымданудан қорғау үшін, оқшаулау
зақымданса, төмендегі қорғаныстық шаралардың кем дегенде біреуін
пайдалану керек:
- жерге қосу;
- нөлдеу;
- қорғанысты тоқтату;
- трансформаторды оқшаулау;
- төмен кернеу;
- қос оқшаулау;
- потенциалды теңестіру.
Электр қондырғыларын жерлендіру немесе нөлге келтіру:
а) барлық электр қондырғыларында 380 В және одан жоғары айнымалы
ток, 440 В және одан жоғары тұрақты ток;
б) номиналды кернеулер 42 В жоғары, бірақ 380 В айнымалы ток пен
110 В-дан жоғары, бірақ 440 В-тан төмен - тек қауіпті, әсіресе қауіпті және
сыртқы қондырғыларда қауіпті бөлмеде.
Электр қондырғыларын жерлендіру үшін, ең алдымен, жерге
тұйықтағыш ажыратқыштарды пайдалану керек.
Әртүрлі мақсаттағы электр қондырғыларын және әртүрлі кернеулерді
географиялық жағынан бір-біріне жақын жерге орналастыру үшін бір жалпы
жерге тұйықтау құрылғысын пайдалану ұсынылады.
1 кВ жоғары кернеулі электрлік қондырғылар тиімді жерге тұйықталған
бейтарап.
Тиімді жерлендірілген бейтараптылығы бар желідегі 1 кВ жоғары
электр қондырғыларының жерге қосу құрылғылары талаптарға сәйкес
орындалады:
а) немесе олардың қарсылығын (Rz.u.);
б) сенсорлық кернеу, сондай-ақ сындарлы өнімділікке қойылатын
талаптарды сақтау және жерге тұйықтау құрылғыларына кернеуді шектеу.
Rж.қ. жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі кез келген уақытта
жылына 0,5 Ом-дан аспауы керек, оның ішінде табиғи жерге тұйықтаудың
кедергісі, яғни:
Rж.қ.  0,5 Ом.
Потенциалды теңестіру және жабдықпен жабдықталған аумақта жерге
қосу қосқышына электр жабдығын қосуды қамтамасыз ету үшін жер
қыртысының бойлық және көлденең жерге тұйықтағыштары жерге тұйықтау
торында бір-біріне салынып, бір-біріне қосылуға тиіс.
Сенсорлық кернеуге қойылатын талаптарға сәйкес орындалатын жерге
қосу құрылғысы жылдың кез келген уақытында, жерге тұйықталу тогы төмен
түскен кезде контактілі ток қалыпты мәннен аспайтынын қамтамасыз етуі
тиіс. Резистенция R3. Бұл жерге тұйықтаушы құрылғыда және жерге
тұйықталу кезінде ток кернеуімен анықталады.
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1 кВ-ден жоғары кернеуліктегі оқшауланған бейтараптағы электр
қондырғылары.
Бұл ретте Rж.қ. жерге тұйықтау кезіндегі жерге тұйықталу кезіндегі кез
келген сәтте, жерге тұйықтағыш жерлердің кедергісін ескере отырып,
мыналардан артық болмауы керек:
а) 1 кВ-ға дейінгі және одан жоғары кернеулі электр қондырғылары
үшін бір уақытта жерге тұйықтау құрылғысын пайдалану кезінде, керісінше,
кернеуі 660, 380 және 220 В, тиісінше 2, 4 және 10 омнан аспайтын:

Iз 

U
,
(35lкаб  lаж )
35

мұнда Iз - жерге тұйықталған есептеу тогы, А.
Бұл жағдайда 1 кВ дейінгі электр қондырғыларын жерге қосу (нөлдеу)
талаптары орындалуы тиіс;
б) жерлендіргіш құрылғыны тек 1 кВ-тан жоғары электр қондырғысы
үшін пайдаланған кезде Rз. у.  250 , бірақ 10 Ом-нан аспайды.
Iз

1 кВ-қа дейін кернеуі бар, жерге тұйықталған бейтараптағы желілердегі
электр қондырғылары.
Жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі 2-ден аспауы тиіс; 4 немесе 8
Ом тиісінше Uл = 660; 380 және 220 В 3 фазалы ток көзі немесе 380; 220 және
127 В бір фазалы ток көзі. Бұл кедергі табиғи жерге қосу ажыратқыштарын
ескере отырып қамтамасыз етілуі керек.
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15 дәріс. Ауыл шаруашылығын жаңғырту: энергия тиімділігін
арттыру, ауыл шаруашылығының энергия тиімділігі
Дәрістің мазмұны: электр энергетикасындағы заманауи жабдықтар,
осы саланы дамыту үрдістері, ауыл шаруашылығының энергия тиімділігін
арттыру.
Дәрістің мақсаты: қазіргі заманғы жабдықпен, өндірісті дамыту
жолдарымен және даму міндеттерімен танысу.
Энергия қарқындылығы - өндірілетін өнімнің негізгі және қосалқы
технологиялық процестеріне арналған энергия мен отын шығыны.
ЖІӨ индикаторларының бірі - ұлттық экономикалардың энергия тиімділігін
бағалау үшін пайдаланылатын энергия мен отынның құны.
Ауыл шаруашылығының өндірісіне арналған энергия шығыны:
- табиғи шығындар - бұл күн энергиясының, топырақтың
құнарлылығын, атмосфералық жылу мен жауын-шашынның құндылығы және
т.б. табиғи энергияны өндіру үшін пайдалы;
- тікелей энергия шығыны - бұл технологияны немесе кәсіпорынды
тікелей өнім өндіруге жұмсалған энергия;
- материалдандырылған немесе жанама энергия шығындары энергияны
тасымалдаушылар, минералды тыңайтқыштар, гербицидтер, пестицидтер
және басқа да материалдар мен өсімдіктерді өсіру, егін жинау, жинаудан
кейінгі өңдеу және сақтау өнімдері үшін пайдаланылатын заттар өндірісінде
жұмсалған энергия.
Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру әрдайым агротехнологияға
негізделген, соның ішінде табиғи (топырақ құнарлылығы, күн энергиясы, су
шөгінділері), антропогендік (техногенді) материалдарды (тұқымдар, жемшөп
және т.б.) өнім.
ДСҰ жағдайында ауыл шаруашылығының энергия сыйымдылығы
өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің факторларының бірі болып табылады.
Қазақстанның ауыл шаруашылығының жұмыс істеуі көптеген дамыған
елдерден гөрі, қолайсыз климаттық жағдайларда кездеседі. Бұл ауыл
шаруашылығында тұтынылған энергия ресурстарының 30-40% үйді жылытуға
жұмсалады.
Басқарудың жоспарлы үлгісімен ауыл шаруашылық өндірісінің энергия
сыйымдылығын арттыру үрдісі байқалды. Ауыл шаруашылығының жалпы
өнімінің өсімінің 1% -ке өсуі пайдаланылған электр қуатының 1,8-2,7% -ға
артуымен қамтамасыз етілді. Талдау көрсеткендей, соңғы 15 жылда өндіріс
құралдарының энергиялық қарқындылығы үнемі өсіп келеді. Ауыл
шаруашылығында энергияны тұтыну 350% -ға өсті.
Қазақстан ауыл шаруашылығын механикаландыру бойынша жетекші
ауыл шаруашылығы елдерінен әлдеқайда кем. Ауылшаруашылық
техникасының паркі 70% -дан артық ескіреді.
Парктің нашарлауының салдары:
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- трактор паркін жылына орта есеппен 7%, астық жинау
комбайндарының жылдық 8% -ға төмендеуі, одан әрі бұл көрсеткіштің
төмендеуі 10-12% болады (15.1-суретті қараңыз);
- қосалқы бөлшектерге жыл сайынғы шығындар және жөндеу 25 млрд.
теңгеден астам;
- отынды тұтынудың айтарлықтай өсуі (40% -ға дейін) (15.2-суретті
қараңыз);
- жабдықтардың істен шығуы% -бен;
- ауыл шаруашылық техникасының жылдық жұмыс уақытын қысқарту;
- егін жинау кезінде егіннің 15% -дан астамын жоғалту (ақшалай түрде
құрғақшылықтың зардаптарымен сәйкес келетін бірнеше ондаған миллиард
теңге);
- ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің табыстылығын
төмендету;
- қоршаған ортаға зиян келтіреді.

15.1 сурет - Парктің нашарлауының құрылымдық диаграммасы
Қазақстанда шығарылатын өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз ету үшін (әсіресе ДСҰ контекстінде) энергияның қарқындылығын
төмендету қажет. Ол ауыл шаруашылығын үнемдеу технологиясын жаңғырту
және енгізумен қысқартылуы мүмкін.
Дәстүрлі өңдеу егіншілік жүйелері ең энергия сыйымды операция болып
табылады. Өткен осы процестің механикаландыру есебінен топырақ
органикалық заттар минералдануы үшін құнарлылығын ұлғаюымен
байланысты болды. Бұл, мысалы, соқалар, дискілік тырмалар және айналмалы
культиваторлар сияқты құралдарды пайдалану арқылы, үлкен тереңдігі және
жылдамдықпен жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Алайда, ұзақ мерзімді
перспективада процесс гумус төмендеуіне әкеледі, ал қазір топырақ
деградациясы бар, әсіресе зиянды әсерлер, олардың құрылымы бар,
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егіншілікпен астында жұмыс істеп келеді. Ең топырақтың тозуы тропикалық
климат кездеседі, бірақ бүкіл әлемде байқалады. Ресейде, 66 млн эрозиясымен
зақымданған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін Ha (58,6%)
жыл сайын 400-500 мың адамға артып жер аумағын эрозияға. Ha, және
топырақтың құнарлы қабатының жылдық шығын 1,5 млрд тонна (Ресей
Федерациясы Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері).
Бүгінгі таңда фермерлік шаруашылық бүкіл әлемде 124 миллион
гектарға (ФАО-мен), барлық континенттерде және барлық агроклиматтық
жағдайда жүзеге асырылады, осы саланың 50 пайызы дамушы елдерде. Өткен
онжылдықта құс фабрикасының жыл сайын 7 млн гектарға дейін өсуі
байқалады. Бұл жоғары спрэд оның өміршеңдігі мен тұрақтылығының тікелей
дәлелі болып табылады, әсіресе, Оңтүстік Американың кейбір елдерінде,
бастапқы өндірушілерді қолдауда субсидия жоқ, ал НД 60% -дан астам егістік
жерлерде қолданылады.
Топырақтың механикалық әсерін төмендету және органикалық
заттардың құрамын өсіру өсімдіктердің қалдықтарынан үнемі сақталып,
топырақтың тозу процестерін және дәстүрлі шаруа қожалықтары туындаған
басқа да жағымсыз экологиялық өзгерістерді қалпына келтіреді.

15.2 сурет - Жанар-жағармай бағасының өсуі
Дәл егін шаруашылығының технологиялары.
Дәлме-дәл ауылшаруашылығы - нақтырақ ауыл шаруашылық, арнайы
техниканы:
тартқыштарды,
параллельді
қозғалтқышты,
спутниктік
мониторингді және т.б. пайдалануды қамтиды (15.3 сурет). Дәлме-дәл
фермерлік технологиялар әрбір алаңды әртүрлі жерлерде, топырақ
жамылғысында, агрохимиялық мазмұнында әртүрлі және әрбір жердегі
тыңайтқыштар мен өсімдік қорғау өнімдерінің әртүрлі дозаларын қолдануды
қарастырады.
Зерттеулер көрсеткендей, ауыл шаруашылығын егістікке қарағанда
үнемдеу технологиясы дәнді дақылдардың шығымдылығын азайтпайды.
Сонымен бірге негізгі топырақ өңдеуге арналған отын шығыны 1 л-ге азаяды,
өңдеу тереңдігі 1 см-ге азаяды.
Технологияларды егістік және тікелей егу технологиясымен салыстыру
арқылы, кен орнындағы жұмыстарды қысқарту және тракторларды энергияны
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аз тұтынатын технологиялық операциялар бойынша пайдалану арқылы жанаржағармай материалдарын 2,5 есе үнемдейді. Бұл, әсіресе, жанар-жағар май
бағасының көтерілуіне байланысты. Жанар-жағармай бағасының өсуі отын
мен энергияның өндіріс құнындағы үлесінің артуына алып келеді.

15.3 сурет - Ауыл шаруашылығындағы спутниктік технология
Ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу және ресурстық үнемдеу
ұсынатын жинақ көлемі (ЖІӨ-нің 1 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі
экономикалық тиімділікпен салыстырғанда (сатып алу қабілетінің паритеті
кезінде) энергияның қарқындылығын 5-7 пайызға дейін азайтып, жүздеген
миллиард рубльді құрайды.
Ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу стратегиясы:
- ұйымдастырушылық, экономикалық және реттеу шараларын
қамтамасыз ету;
- ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне заманауи білім мен
агротехнологияларды олардың тұрақтылығын дамыту және жетілдіру үшін
тезірек көшіру;
- аграрлық ғылымды қаржыландырудың жаңа принциптері және зерттеу
пәндерін анықтау;
- орта білімнен кейінгі және жоғары білім берудің мамандандырылған
мекемелерінде жаңа білім беру бағдарламалары мен стандарттары және АӨК
үшін біліктілікті арттыру курстары.
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Қазақстан энергияны үнемдеу саласында үлкен әлеуетке ие. Ол
энергияны үнемдеу және энергия үнемдеу бағдарламаларын жетілдіру және
енгізу арқылы азайтылуы мүмкін.
Энергия тиімділігін арттыру және энергияны үнемдеу жөніндегі
шараларды жүзеге асыруға елеулі көзқараспен қазақстандық ауыл
шаруашылығы ДСҰ-ның дамыған елдерінің экономикаларымен табысты
бәсекелесуге мүмкіндік береді.
Энергия үнемдеуді және энергияны үнемдеуді арттыру жөніндегі
шаралардың бірі жаңашыл шаруа қожалықтарын құру - ең заманауи
энергетикалық және ресурс үнемдейтін технологиялардың шоғырлануымен
экологиялық және экономикалық тиімді өндіріс моделі.
Осы жобалар шеңберінде өсімдік шаруашылығындағы энергия және ресурс
үнемдеуші технологиялар бейімделетін болады, оларды іске асыру тетіктері
әзірленетін болады, дәстүрлі жүйе арқылы білімді тез тарату жүйесі, сондай-ақ
жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану талданады.
Инновациялық шаруашылықтар әрбір облыста энергетиканы және
ресурсты үнемдейтін технологияларды шоғырландыру арқылы құрылуы
керек:
- мультиқтыру технологиясы;
- тікелей себу технологиясы;
- жолақ-сызық белдеулерінің технологиясы;
- тиімді логистика технологиясы;
- тиімді суару технологиясы.
Дәлме-дәл егін шаруашылығы технологиясының кешені:
а) навигациялық жабдықтар жүйесі;
б) өріс арқылы жабдықтарды өту жүйесі;
в) бақыланатын жол қозғалысын басқару (CTF) қозғалыс жүйесі;
г) дифференциалды қолдану жүйесі;
д) тыңайтқыштар мен СВП;
e) егу өнімділігін картаға түсіру жүйесі;
ё) тиімді және тиімді жүйе;
ж) топырақ іріктеу және оны талдау және басқа технологиялар;
- 24/7 форматта көлікті сақтау және тиімді шешімдері;
- кейбір климаттық жағдайлар үшін тұқым мен гибридтердің жаңа
сорттарын апробациялау;
- минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғауға арналған
өнімдердің комбинациялары мен егін шаруашылығы айналымын зерттеу.
Қазақстан ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу стратегиясына
мұқтаж.
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