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1 Дәріс №1. Синхронды генераторларды қоздыру жүйелері 

 

Дәріс мазмұны: синхронды генераторларды қоздыру жүйесі. 

 

Дәріс мақсаты: қазіргі заманғы синхронды генераторларды қоздыру 

жүйесін және олардың ерекшеліктерін меңгеру. 

 

1.1 Жалпы мәліметтер  

 

СГ ротор орамы арнайы тұрақты ток көздерінен - қоздырғыштардан 

қоректенеді. Көмекші және реттеуші құрылғылардың қоздырғыштар 

жиынтығы қоздыру жүйесі деп аталады. Қоздыру тогын реттей отырып, 

синхронды генератордың кернеуін және торапқа берілітін реактивті қуатты 

өзгертеді. 

Қоздыру жүйесі жеткілікті түрде жылдам әрекетті және торапта апат 

болған жағдайда төбелік (потолочные) қоздыруды қамтамасыз етуі керек. 

Қысқа тұйықталуда, қоз  дыруды еселеу (форсировка) қолданылады. 

Қоздыру жүйесінің маңызды сипаттамасы: ротор орамында жеделдету 

кезінде ротор орамында кернеудің арту жылдамдығын анықтайтын, 1.1 

суретінде көрсетілген, қисық бойынша көрсетілген жылдам әрекеттілік болып 

табылады [1,2,3,4,5]. 

 

 
1.1 сурет – Жеделдету кезінде қоздыру орамасында кернеудің арту 

процесі 

 

Қоздырудың арту жылдамдығы: 

 

.tU/)UU(632,0V Iном.fном.fтґб.f   

 

Төбелік кернеудің номиналды қоздыру кернеуіне қатынасы жеделдету 

еселігі (кратность) деп аталады 

 

Uf,төб/Uf,ном = kф. 
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МЕМСТ сәйкес турбогенераторлар жеделдету еселігі kф≥2, қоздыру 

артудың жылдамдығы 2 1/с кем емес болуы керек.  

Барлық қоздыру жүйелері екі топқа бөлінеді: тәуелсіз қоздыру және 

өздік қозу (тәуелді қоздыру). 

 

1.2 Тәуелсіз қоздыру жүйесі 

 

1.2.1 Тұрақты ток генераторы арқылы қоздыру жүйесі. 

СГ қоздырылуы электр торап режимінен тәуелсіз және неғұрлым 

сенімді болып табылады. Неғұрлым сенімді және қарапайым болып 

қоздырғыш ретінде 1.2. суретінде көрсетілген СГ білігімен қосылған тұрақты 

ток генераторы болып есептеледі. 

 
1.2 сурет – Генератордың электромашиналық тәуелсіз қоздырылуының 

ұстанымдық сұлбасы 

 

Қоздырғының өзінің қоздырылуы өздік қоздырылу сұлбасы бойынша 

(қоздыру орамы LGE қоздырғыштың өзінің якорынан қоректенеді) іске 

асырылады. Қоздырғыштың қозуын реттеу қолмен немесе орамында 

орнатылған LGE шунтты реостатпен RR немесе автоматты – қоздыру 

реттегіші РАҚ (резервті автоматты қосу (АРВ)) арқылы іске асырылады. 

Мұндай қоздыру жүйесінің кемшіліктеріне: қоздыру арту 

жылдамдығының аздығы; тұрақты ток генераторының діріл әсерінен және 

коллектор мен щетканың (коммутациялар шарттары) қиын жұмыс шартынан 

сенімділігінің төмендеуі болып табылады. Қуаты 165 МВт-тан жоғары 

турбогенераторларда қажетті қуатта айналу жиілігі 3000 айн/мин тұрақты ток 

генераторын, коммутация шарттары бойынша дайындау күрделі болып 

табылады. 

 

1.2.2 Жартылай өткізгішті түзеткіштермен қоздыру жүйесі. 

Аталған кемшіліктерді жартылай өткізгішті түзеткіштерді біртіндеп 

қолдану арқылы бөліктеп жоюға болады. ТГ білігімен қосымша жоғары 

жиілікті индукторлы типті генератор қосылған, 1.3. суретінде көрсетілгендей 

оның айналу роторында орамасы жоқ болады. Жоғары жиілікті генератордың 

кернеуі түзетіліп ротор орамына беріледі. Жоғарлатылған жиілік, генератор 

габариттерін азайтуға және ҚЖ (қоздыру жүйесінің) жылдам әрекеттілігін 
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арттыруға көмектеседі. Жоғары жиілікті қоздырғыш-генератор ҚГТ 

қозғалмайтын бөлігі статорында үш орамы болады. LGE1 тізбектей 

қосылуының арқасында ҚГТ роторда токтың жедел тез көбеюінің әсерінен 

қысқа тұйықталуда қоздырудың лезде артуын қамтамасыз етеді. LGE2 және 

LGE3 орамалары жоғары жиілікті қосалқы қоздырғыштан (подвозбудитель) 

GEA түзеткіштер арқылы қоректенеді. Қосалқы қоздырғыш (тұрақты магнитті 

400 Гц машинасы) ТГ білігімен қосылған. АРҚ құрылғысы генератор кернеуін 

LGE2 орамында токты өзгертумен қалыпты жұмыс режимінде ұстап тұруға 

көмектеседі. ЖЖҚ (Жылдам жеделдету құрылғысы- УБФ) генератордың 

бастапқы қоздырылуын және оның кернеуі 5%-ға төмендегенде жеделдетуін 

қамтамасыз етеді. Жоғары жиілікті ҚЖ және қоздыру кернеуінің арту 

жылдамдығымен kф = 2 2 1/ с қамтамасыз етеді. 

 
 

1.3 сурет – Жоғары жиілікті қоздыру жүйесі 

 

Одан да жақсы сипаттамасына тиристорлы қоздыру жүйесі ие болады, 

ол 1.4 суретте көрсетілген сұлба. 

 
 

1.4 сурет – Тиристорлық қоздыру жүйесі 
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Көмекші генератор GE статорында үш фазалы аралық шықпалар 

орамасы болады. Ораманың әрбір бөлігі тиристорлардың екі тобына 

қосылады: жұмысшы VS1 және жеделдетілген VS2. GE толық кернеуден 

қоректендіріп VS2 жеделдету кезінде, толық ашылып толық жеделдету тогын 

береді. Жұмысшы топ бұл кезде жеделдету тобының неғұрлым жоғары 

кернеуімен тығындалады (запирается). Қоздырудың тиристорлық жүйесі 

басқа жүйелермен салыстырғанда неғұрлым жоғары жылдам әрекеттілікті 

болады және kф > 2 көрсетеді. 

Барлық  генераторлардың ротор білігінде түйіспелік сақинасы болады, 

оған ток щетка арқылы беріледі, сол себепті сенімділік төменділігі 

шартталады.  

 

1.3.3 Щеткасыз қоздыру жүйесі. 

Принципті жүйесі 1.5 суретте көрсетілген қоздырудың мұндай 

жүйесінің ерекшелігі, түйіспелі сақинасының жоқтығы болып табылады. 

Көмекші СГ GE қайтымды машина типі бойынша орындалған. Айнымалы ток 

орамы – айналу бөлігінде орналасқан, ал қоздыру орамы - қозғалмайды. 

 

 
 

1.5 сурет – Щеткасыз қоздыру жүйесі 

 

Айнымалы токтың айналма орам тогы GE білікке бекітілген өткізгіштер 

арқылы, айналма түзеткіштерге беріледі және ары қарай негізгі генератордың 

қоздыру айналма орамына беріледі. 

 

1.3.4 Өздігінен қозу жүйелері. 

Мұндай қоздыру жүйелерінде қоздырғыш жұмысы, айнымалы ток 

торабының режіміне тәуелді болады.  

1.6 суретінде көрсетілген электромашиналық өздігінен қозу жүйесінде, 

қоздырғыш агрегат электростансаның өзіндік мұқтаждық шинасынан және 

тұрақты ток генераторынан GE қоректенетін асинхронды қозғалтқыштан М 

тұрады. 1.7 суретінде көрсетілген жартылай өткізгіш түзеткіштерден тұратын 

өздігінен қозу жүйесінде, түрлендіргіштің  екі  топтары бар – басқарылмайтын 

VD және басқарылатын VS вентилдер, күштік компаундтау трансформаторы 

ТА және түзеткіш трансформаторлар ТЕ. 
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1.6 сурет – Тәуелді электромашиналық 

өздігінен қозудың ұстанымдық сұлбасы 

1.7 сурет – Жартылай өткізгіштік 

өздігінен қозудың ұстанымдық 

сұлбасы 

 

Басқарылмайтын вентилдер VD, ТА трансформаторлардан қоректенеді, 

оның екіншілік тогы генератордың  статор тогына пропорцианал болады, 

басқарылатын вентилдер VS, ТЕ трансформаторларынан қоректенеді оның 

екіншілік кернеуі генератордың статор кернеуіне пропорцианал болады. 

VD вентилдері, машинаны жүктелу кезінде қоздыруды және ҚТ кезінде 

қоздыру жеделдетуін қамтамассыз етеді. 

 

2 Дәріс №2. Магнитті өрісті автоматты құралымен сөндіру және 

ҚАР (АРВ) 

 

Дәріс мазмұны: синхронды генератордың өрісін сөндіру және ҚАР. 

 

Дәріс мақсаты: синхронды генераторлардың өрісті өшіру және ҚАР 

жүйелерін және оның ерекшеліктерін меңгеру. 

 

2.1 Магнитті өрісті өшіру автоматы (ӨӨА – АГП) 

 

Өрісті өшіру автоматы - бұл генератор қоздырылуының магнитті 

ағынының нөлге жақын шамаға дейін жылдам азаю процесі. 

СГ ішіндегі қысқа тұйықталу, электр доғасы арқылы өтеді соның 

салдарынан  статор орамының және активті болаттың бүлінуін туғызады. 

Генератордың өрісін жылдам өшіру апат көлемін шектеу үшін және орама 

сымын және статор болатын күюден шектеу үшін қолданылады.  

Егер ротор орамын қоздырғыштан ажыратса, үлкен индуктивтілігі 

арқасында олардың қыспақтарында үлкен мөлшерде, оқшаулама тесілуін 

туғызатын асқын кернеулер пайда болуы мүмкін. Қоздырғыштың 

ажыратылуымен қатар, ротор орамының магнитті өріс энергиясының 

жұтылуын бір уақытта қамтамасыз ету қажет. 
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Қазіргі таңда өрісті өшірудің үш әдісі белгілі: ротор орамын сөндіргіш 

кедергіге (активті) тұйықтау; ротор орамының тізбегіне доғасөндіргішті торды 

қосу және қоздырғышты қарсы қосу әдісі. 

Бірінші жағдайда поцесс іске асу үшін ұзау уақытқа созылады және 

тесілу мүмкіндігі басым, сол-себепті неғұрлым кең таралған әдіс 2.1 суретінде 

көрсетілгендей өрісті доғасөндіргіш тор арқылы өшіру. 

Генератордағы ҚТ кезінде KL қорғаныс релесі қосылады және 

ажыратқыштың ажырату электромагнитіне YAT әсер етіп генераторды сыртқы 

тораптан өшіреді және де ӨӨА (АГП) ажырауына импульс береді. ӨӨА 

арақашықтығы 1,5-3 мм сым дестілі тормен 4 жабдықталған. 

 
2.1 сурет – Генератор өрісін доғасөндіргіш тор автоматымен сөндірудің 

электрлік тізбегінің сұлбасы 

 

ӨӨА-ның жұмысшы 2 және доғасөндіргіш 1 түйіспелері болады, олар 

қалыпты жұмыста режимінде тұйықталған болады. ӨӨА-ның 3 түйіспелері 

қоздырғыштың қоздыру тізбегіне қосымша кедергілерді Rд енгізеді. Автомат 

ажыратылған уақытта алдымен жұмысшы содан соң доғасөндіргіш 

түйіспелері ажыратылады. Доғасөндіргіш торға магнитті үрлеу арқылы 

созылады және қысқа қатарлы доғаға бөлінеді, ондағы кернеудің түсуі, 

доғадағы ток кең аймақта өзгеруіне қарамастан 25-30 В тең болып тұрақты 

болып тұрады. Сөну уақыты 0,5-1 с, ал сөну шарты үйлесімдегіге жақын 

болады. 

Тиристорлы қоздырғышта генераторларда өріс сөндіру автоматы 

ажыратылғанда негізгі вентилдер инверторлық режимге ауысады ол 2.2 

суретінде көрсетілген. 
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1 - ӨӨА; 2- резервті қоздыру кірісі; 3 - негізгі тиристорлық қоздырғыш; 4 - көмекші 

генератордың тиристорлық қоздырғышы; 5 - өріс сөнудің түйіспелері; RГ - өріс сөнудің 

кедергілері. 

2.2 сурет – Генераторды тәуелсіз тиристорлы қоздырғанда өрістің сөнуі 

 

Қосалқы қоздырғыштың магнитті өрісі, негізгі генератордың өрісі 

өшкеннен соң, оның қоздыру орамасын қоректендіретін түзеткіштердің, 

инверттелуі арқасында сөнеді. 

 

2.2 Қоздыруды автоматы реттеу (ҚАР-АРВ) 

 

ҚАР-дің негізгі элементтерінің бірі болып, қоздыруды жеделдету болып 

табылады, оның ұстанымдық сұлбасы 2.3 суретінде көрсетілген. 

 

 
2.3 сурет – Релелік жеделдету сұлбасы 
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Кернеудің мәні едәуір төмендегенде минималды кернеу релесі KV 

түйіспелерін тұйықтайды және еселеу контакторын КМ іске қосады, ол 

қосылып, қоздырғыш тізбегіндегі шунттаушы реостаттың кедергісін RR 

тұйықтайды. 

Қалыпты режимде жүктеме өзгергенде кернеуді автоматы реттеу үшін 

кернеу түзеткіші бар компаундтау құрылғысы қолданылады, сұлбасы 2.4 

суретінде келтірілген. «Компаундтау» термині машинаның статор тогына 

тәуелді қоздыру тогын автоматты реттеуді білдіреді. Ток 

трансформаторларының екіншілік орамдары ТА аралық трансформаторға Т 

және компаундтау тогын LGE қоздыру орамына берместен бұрын түзеткішке 

VD1 қосылған. Олармен бір уақытта статор кернеуі бойынша реттеу іске 

асырылады. 

 
2.4 сурет – Сәйкестік (пропорционал-ды) әрекетті генератордың ҚАР 

сұлбасы 

 

Реттеуші импульсті кернеу бойынша енгізу үшін, трансформатор Т 

(магниттелетін әмбебап трансформатор) 2 және 4 орамаларымен 

жабдықталған. 2 орамадағы ток UГ -на пропорционалды болады. Таза активті 

жүктемеде 1 және 2 орамалар МҚК(МДС) өзара 90
о
-ға жылжытылған, 

генератордың таза реактивті жүктемесінде олар фаза бойынша сәйкес келеді. 

Соның салдарынан, компаундтау тогы IГ және UГ өзгерістер шамасында, cosφ 

төмен болған сайын немесе генератордың реактивті жүктемесі жоғары болған 

сайын, жоғары болады, - бұл фазалық компаундтау деп аталады, ол кернеуді 

неғұрлым тура шамасында ұстап тұрады. 
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4 орамы арқылы магниттелу Т компаундтау тогын ақырғы рет UГ – на 

берілген кернеу бойынша кернеу түзеткіші көмегімен түзету жүргізіледі. 

Жалпы жағдайда кернеу түзеткішінің құрамына өлшегіштік И1 және И2, 

элементтері кіреді, олар кернеу трансформаторының тізбегіне TV ұстап 

тұратын автотрансформатор Т1 арқылы қосылады. 

 

2.3 Күшті әрекетті реттегіштер 

 

Күшті әрекеттілікті ҚАР құрылғысы реттеу параметрлерінің өзгеру 

жылдамдығына және де оның үдеуіне әсер етеді. Қоздыру кернеуінің 

өзгеруінің жоғары жылдамдылықтығы және қоздырғыштың төбелік 

кернеуінің мәні генератордың параллелді жұмысының тұрақтылығын едәуір 

арттыруды қамтамасыз етеді. 

2.5 суретінде көрсетілгендей сұлбаның өлшеуші жағына, кернеу (БИН) 

және жиілік (БИЧ) өлшеу блогы кіреді. БИН блогы алдын ала қосылған 

элементі БКТ болады, онда өлшенетін кернеудің генератор тогының реактивті 

құраушыларына тәуелді автоматты түзетілуі болады. БКТ –дан кейін белгі 

өлшеуіш элементтерге келеді ∆U (кернеу ауытқу) және U’ (кернеу туындысы), 

шықпасы көрсетілген шамаларға пропорционалды болады. БИЧ блогы 

шықпалары ∆f және f пропорционалды өлшеуіш элементтерден тұрады. 

 
2.5 сурет – Күшті әрекетті ҚАР құрылымдық сұлбасы 

 

Күшейткіш – қосқыш екі каскадты магнитті күшейткіштерден тұрады. 

Олардың шықпалық белгілері жұмысшы және жеделдетілген тиристорлар 

топтарына жылдамәрекетті қоздыру жүйесін (орындаушы элемент) басқаруға 

бағытталады. 
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3 Дәріс №3. Автотрансформаторлардың жұмыс режимдері  

 

Дәріс мазмұны: автотрансформатордың жұмыс режимінің 

ерекшеліктері. 

 

Дәріс мақсаты: автотрансформатордың жұмыс режимін меңгеру. 

 

3.1 Автотрансформатор режимдерінің ерекшеліктері 

 

 
а, б – автотрансформаторлық режимдер; в, г – трансформаторлық режимдер; 

д, е – құрама режимдер. 

3.1 сурет – Әртүрлі режимде автотрансформатор орамасында  

токтың таралуы 

 

Автотрансформаторлар үш орамды болып орындалады, тіпті ЖК және 

ОК-лері электрлік байланыста, ал ТК орамы - магнитті байланыста болады. 

Үш орамы және ЖК мен ОК орамдары арасында гальваникалық байланысы 

болса 3.1 суретінде көрсетілгендей әртүрлі жұмыс режимі болуы мүмкін. 

Автотрансформаторлы режимдерде қуатты Sном ЖК орамынан ОК 

орамына немесе керісінше беру мүмкін. Екі режимде де жалпы орамы 

бойынша ток айырымы болады IО-IЖ = kұтым∙IО, сол себепті тізбектей және 

жалпы орамдар типтік қуат бойынша жүктеледі, ол рұқсатты болып табылады. 

Трансформаторлық режимде қуаттың ТК орамынан ОК немесе ЖК 

орамына берілуі мүмкін, ТК орамын Sтип. артық жүктеуге болмайды. ТК-ЖК 

немесе ТК-ОК режимдерінің рұқсатты шарттары келесі өрнекке тең болады 

.SkSS номвыктипH   Егер Sтип К-ден ОК трансформациясы болса, онда 
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жалпы орам осындай қуатпен жүктелген болады және қуаттың ЖК-ден ОК-ге 

қосымша берілуі мүмкіндігі жоқ, алайда тізбектелген орама жүктелмеген. 

Трансформаторлық режимде Sтип қуаттың ТК-ден ЖК орамына берілуі 

болса, жалпы және тізбектелген орама толығымен жүктелмеген болады. 

Сол себепті ОК-ден ЖК-ге кейбір қуатты қосымша беру мүмкіндігі 

болады; 

.
0 Bўтым

Ж

номўтым

П
Ik

U

Sk
II   

 

Құрама режимде қуатты автотрансформаторлық жолмен ЖК→ОК және 

трансформаторлық жолмен ТК→ОК бергенде тізбектелген орамадағы ток 

келесідей болады; 

,

22
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II


  

 

мұнда PЖ, QЖ – ЖК-ден ТК-ге берілетін қуаттар. 

Тізбектелген орама жүктемесі; 

 

.)()(

22

ЖўтымСЖ

Ж
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Осыдан көрінетіні, тіпті номиналды қуатты тасымалдағанда SЖ=Sном 

болса да тізбектелген орама асқын жүктелмейді. Жалпы орама жүктемесі тең 

болады; 

 
).II(US Г)A(OС 0  

 

Токтардың тізбектелген мәні және түрлендіру еңгізіп келесі өрнекті 

аламыз; 

 

,)()(
20 ТЖўтымТЖўтым

QQkРРkS   

 

мұнда PH, QH – ТК орамасынан ОК орамасына берілетін активті және 

реактивті қуаттар. 

Мұндай жағдайда, құрама режим ТК-ОК, ЖК-ОК жалпы ораманың 

жүктелуімен шектелінеді. 

Құрама режімде токтардың таралуы қуаттың ТК және ОК 

орамаларының ЖК орамаларына берілуі 3.1 суретінде көрсетілген. 

Автотрансформаторлық режимнің жалпы орамда тогы трансформаторлық 

режимнің тогына қарсы болады, сол себепті ораманы жүктеу рұқсатты мәннен 

төмен болады және шекті мәнінде нөлге тең болуы керек. Тізбектелген 
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орамада токтар қосындысы болады, соның салдарынан асқын кернеу болуы 

мүмкін. Бұл режим тізбектелген ораманың жүктелуімен шектеледі. 

Басқа да құрама режимдер болуы мүмкін: ОК орамынан ТК және ЖК 

орамына қуат берілуі мүмкін немесе төмендетілген режимдегі жұмыс ЖК 

орамынан ОК және ТК орамына қуат берілуі керек. 

 

3.2 Трансформаторлардың кернеуін реттеу 

 

Трансформаторлардың кернеуін реттеу трансформация коэффициентін 

өзгерту арқылы іске асырылады, яғни орам санын өзгерту, сол үшін де оның 

арнайы тармағы қарастырылған. Тармақтарды ауыстыру қоздырусыз (ҚАҚ-

ПБВ) және кернеулі (ЖҮР-РПН) іске асырылады. Тармақтарды қоздырусыз 

ауыстыру аз қуатты трансформаторларда жүргізіледі.  

Жүктеме үстінде реттеу (ЖҮР) тармақ орамдарын тізбекті ажыратпай 

ауыстыру арқылы іске асырылады. Трансформатордың қуатымен кернеуіне 

байланысты реттеу ±10% дан ±16% аралығында жасалынады. Реттеу сатысы 

ЖК  жағынан басталады, өйткені бұл жақтық орамдарындағы ТК 

орамдырының тогынан төмен болады. 3.2 суретінде келтірілген резисторлы 

сұлба кеңінен қолданыс тапты. 

 

 
 

3.2 сурет – Резисторлы ЖҮР сұлбасы 

 

Бастапқы жағдайда 0, ТР 5 -ші тармаққа жұмыс жасайды және ток Т1 

түйіспесі арқылы өтеді. 4-ші тармаққа өткен кезде алдымен тогы жоқ 

таңдаушы ТҚ2, 4-ші жағдайға ауыстырылады, содан Т1 ажыратылады, бұл 

кезде жүктеме тогы R1 және арқылы қысқа уақыттық өтеді. Содан кейін Т3 

тұйықталады, сол сәтте жүктеме тогының жартысы R1 және Т2 арқылы ал 

жартысы – R2 және Т3 арқылы өтеді, 5-4 реттеуші орам тармақтары R1 және 

R2 арқылы тұйықталып қалады және олар арқылы циркуляциялық ток өтеді. 

Ары қарай Т2 және Т4 тұйықталады, бұл кезде ток реттеуші орама бойынша 4-

ші тармаққа барады, таңдаушы ТҚ2, түйіспелер Т4 шықпаға 0. ЖҮР басқару 

қалқанынан қашықтықта, қолмен немесе автоматы түрде басқарылады. 
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Автотрансформаторларда тармақтарды бейтараптама нүктеде 

орындайды, ол ауыстырғыш құрылғының оқшауламасын жеңілдетеді және 

оны аз токқа есептеу мүмкіндігін туғызады. Мұндай реттеу байланысқан деп 

аталады, яғни тармақтарды ауыстырғанда бір уақытта ЖК және ОК 

тармақтарының саны өзгереді. Кернеуді реттеуді арнайы реттеуші 

трансформаторлар көмегімен іске асырауға болады, ол қосымша ЭҚК. 

енгізетін әсірісе трансформатордың негізгі орамын тізбекті трансформатордан 

және осы ЭҚК өзгертетін реттеуші трансформатордан, және желілік 

реттеушілерден тұрады. Ондағы реттеу ОК жағында ЖҮР құрылғысы арқылы, 

ал ТК жағынан реттеуші автоматы кернеу ретттегіші жабдықталған 

трансформатор орналастырылып іске асырылады. 

 

3.3 Трансформаторлардың орамдарын қосу сұлбалары 

 

ТР орамдары келесі қосылыстарда болады: жұлдызша Y, жұлдызша 

бейтараптамасы шығарылған Y және үшбұрыш ∆. Біріншілік және екіншілік 

орамалардағы ЭҚК фаза арасындағы (Е1 және Е2) ығысуды шартты белгіде 

қосылу топтары ретінде көрсету қабылданған. 

Үшфазалы трансформаторларда орама қосылудың әртүрін қолданамыз, 

қосылудың он екі түрін енгізуге болады, орамалардың жұлдызша-жұлдызша 

қосылу сұлбаларында, кез келген жұп топтарды (2,4,6,10,0) алуға болады ал 

жұлдызша – үшбұрыш сұлбасында немесе үшбұрыш – жұлдызша кез келген 

тақ топтарды (1,3,5,7,9,11) алуға болады. Топтар, орамалар қосылу 

сұлбасының белгілерінің оң жағынан көрсетіледі.  

 

3.4 Трансформаторлардың жүктелу қабілеттілігі 

 

Трансформаторлардың жүктелу қабілеттілігі – бұл рұқсатты жүктелу 

мен асқын жүктелу жиынтықтары. Трансформатор асқын жүктелумен 

тәуліктің сағатында істей алады, егер тәуліктің келесі сағатында оның 

жүктемесі номиналдыдан төмен болса.  

Әртүрлі режимдерді бағалау өлшемі (критериясы) трансформатор 

оқшауламасының тозуы болып табылады. Жүктелмеген кезде оқшаулама 

тозуы аз болады, ал асқын жүктелу уақытында оқшаулама тозуы 

жылдамдатылады. 

Трансформатордың рұқсатты жүйелі (систематикалық) асқын 

жүктелуі өзінің номиналды қуатынан жоғары болуы, тәулік ішінде 

жүктеменің бір қалыпты еместігінен болады. 

Максималды рұқсатты жүйелі жүктелуі келесі шарттарда 

анықталады, ораманың жоғары температурасы +140
о
С, жоғары қабаттағы 

майдың жоғары температурасы +95
о
 және максималды жүктеме кезінде тозуы, 

трансформатордың тұрақты номиналды жүктемесіндегі жұмысы сияқты 

болса, ең қатты қызған нүктенің температурасы +98
о
С артпауы керек. 
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Апатты асқын жүктелу параллельді қосылған трансформатордың 

қатардан шыққан кезінде рұқсат етіледі. Рұқсатты апатты асқын жүктелу 

орамалардың шекті рұқсатты температураларымен (140
о
С кернеуі 110 кВ 

жоғары трансформаторлар үшін және 160
о
С қалған трансформаторлар үшін) 

және жоғары қабаттағы май температурасымен (115
о
С) анықталады. 

Рұқсатты апатты асқын жүктелу мәні МЕМСТ бойынша бастапқы 

жүктеме коэффициентіне К1, апатты асқын жүктелу пайда болғаннан 

салқындату ортасының температурасынан θωохл және жүктеме ұзақтығына 

тәуелді анықталады.  

 

4 Дәріс №4. Электр қондырғылрдағы қысқа тұйықталу токтарын 

есептеу және электр аппараттарын таңдау 
 

4.1 Жалпы түсініктер. Есептеу аймақтарын анықтау 

 

Курстық жоблауда электр қондырғыларды таңдау мен тексеру үшін үш 

фазлық қ.т. тогын анықтау жеткілікті, оның есептеу реті келесі жолдармен 

анықталады [6,7,8,9]: 

а) Электр қосылысының басты сұлбасы бойынша есептеу сұлбасы содан 

кейін электр алмастыру сұлбасыны  қарастырылуы қажет; 

б) Алмастыру сұлбасын түрлендіру жолымен біз оны жай түріне 

алмастырамыз; ол жағдайда ЭҚК белгілі мәнімен сиатталатын қорек көзі 

немесе қорек көздер тобы, бір нәтижелі кедергі арқылы қ.т. нүктесімен 

байланыста болу керек; 

в) Нәтижелі ЭҚК мен нәтижелі кедергінің шамасы бойыша қ.т. тогының 

периодикалық құраушының-І, бастапқы мәні содан соң қ.т. тогының 

апериодикалық құраушысы соққы ток және бөлек тармақтардағы токтың 

периодикалық құраушысы және де керек жағдайда берілген t-уақыт моменті 

үшін қ.т. тогының құраушысының шамасы анықталады. 

Қондырғының есептеу сұлбасы жұмыстың қалыты режимін көрсету 

керек. Сұлбада қысқа тұйықталу нүктелерін, аппараттар мен өткізгіштердің 

неғұрлым ауыр жұмыс режимінде, қысқа тұйықталу тогының ағыны 

болатындай жағдайда, таңдайды. 

Мысалы, 4.1 суретпен сәйкес В1 ажыратқышының генераторын таңдау 

үшін, екі нүктені қарастыру қажет. Қысқа тұйықталу кезінде 1 нүктеде 

генератор тогынан басқа, ажыратқыш арқылы барлық көздердің токтары ағып 

өтеді; ал 2 нүкте арқылы тек бір генератордың тогы ағып өтеді. 

Ажыратқыш қ.т. тогының ең үклен мәніне қарап таңдалады. В2 

ажыратқыш арқылы қ.т кезінде 3 нүктеде ток қарастырылып жатқан 

стансаның көздерінен ағып шығады; ал 4 нүктеде –ток жүйе көзінен ағады. 
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4.1 сурет – Қысқа тұйықталу токтарын есептеудің сұлбасы 

 

В3 ажыратқышы үшін есептеу нүктесі 5 нүкте болып есептеледі. Бұл 

ажыратқышты апатты режим кезінде берілген кернеу ажыратқыштарына 

қарағанда неғұрлым ауыр режимде болады. 

Реакторлы тармақталып орналасқан В4 ажыратқышы үшін есептеу 

нүктесі болып реактордағы 6 нүкте қарастырылады. 

Есептеу көлемінің жұмысын қысқарту үшін электр қондырғылар бірдей 

шарттарда қ.т. режимінде шамамен бір шартта болатын, электр 

қондырғыларының бірнеше тізбектерін топтастыру мүмкіндіктерін 

қолданады. Мұндай жағдай электр қондырғының сұлбасын жалпы есептік 

шарттар қалыптасатын [4,5,7] бірнеше аймаққа бөлуге мүмкіндік туғызады. 

 

4.2 Сұлба элементтерінің кедергісі және оларды базисті шарттарға 

келтіру 

 

Қысқа тұйықталу токтарын есептеу кезіндегі алмастыру процесін 

жеңілдету үшін шамалардың барлығы базистік шарттарға келтіріледі. Базистік 

шама деп, базистік қуаттарды және базистік кернеуледі қарастырады, оның 

көмегімен базистік ток пен базистік кедергі анықталады. 

Базистік қуаты кез-келген шамамен беріледі, ондық еселікті Sб=100 

МВА немесе 1000 МВА қолданған ыңғайлы. Базистік кернеу, қ.т болжанатын 

орташа қолданыстық кернеу қадамымен (0.4;3.15;6.13;10.5; 

13.8;15.75;20;37;115;154;230;340;575 кВ) анықталады. 

Базистік ток келесі өрнекпен анықталады 

 

,
3 б
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осыған сүйене отырып жеңіл түрлендіру жолымен [3] базистік шарттағы 

салыстырмалы бірліктегі қ.т. тізбегінің барлық элементтерінің кедергілерін 

анықтауға болады. 

Синхронды генераторлар мен компенсаторлар үшін қолданылатын 

өрнек (екі орамды трансформатор үшін): 

 

,''

ном

б
dг

S

S
XX    

 

мұнда 
"
dX   - анықтама арқылы анықталатын, компенсатор немесе 

генератордың  бойлық осьтерінің полюстары бойынша асқын ауыспалы 

кедергісі. 
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мұнда  %Uk  - анықтама немесе құжат деректерімен анықталатын қ.т. 

кернеуі. 

Үшорамды трансформаторың немесе автотрансформатордың, қ.т 

кернеуі әрбір жұптасқан орамдары Uкв-н%, Uкс-н%, Uкв-с% үшін трансформатор 

немесе АТ номиналды қуатына келтірілген.  

Бұл трансформаторлардың сұлбалары 4.2 суретте көрсетілген. Базистік 

шарттарға келтірілген сұлбаның салыстырмалы кедергісін келесі өрнектер 

көмегімен анықтауға болады: 
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4.2 сурет - Үшорамды трансформатордың сұлбасы 

 

Бір тұсынан екі немесе үш тарамдалған орамды екі орамды 

трансформаторлар алмастыру сұлбасына 28-суретте көрсетілгендей, базистік 

шарттарға келтірілген, реактивтілік кедергімен қосылады. 
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.21. ННтарамд XXX   

 

Тарамдалған орамды трансформатордың ток шектейтін эффектісі 

келесіні сипаттайды 

.
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Тәжірибе деректері бойынша үш фазалы трансформаторларда Кесеп=3,5 

тармадалу коэффициенті бар, сондықтан n=2 жағдайында алмастыру 

сұлбадағы трансфоматор түрі 4.3,а-суреттегідей сұлбаға сәйкес болады. 

Бір фазалы трансформатор үшін Кесеп=2 тең ал n=3 кезінде алмастыру 

сұлбадағы трансформатордың түрі 4.3,б-суретіне сәйкес болады. 
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4.3 сурет – Тарамдалған орамы бар трансформатордың сұлбасы 

 

Әуе және кабель желілері үшін кедергілер атаулы бірлік түрінде алдын- 

ала анықталады, өйткені олар геометриялық өлшемдермен және номиналды 

кернеумен беріледі. Желілер кедергілерін келесі анықтамалардан [5] табуға 

болады. 

1 км желі үшін индуктивті кедергінің (Х0) орташа мәндерін қолдануға 

болады: 

- әуе желінің кернеуі 6-330К-0,4 Ом/км; 

- әуе желінің кереуі 500-750К-0,3 Ом/км; 

- кабельді желінің кернеуі 6 кВ-0,08 Ом/км дейін; 

- кабельді желінің кернеуі 10 кВ-0,1 Ом/км дейін; 

- кабельді желінің кернеуі 35 кВ-0,12 Ом/км дейін. 

 

Базистік шарттарға келтірілген желінің салыстырмалы кедергісі 
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мұндағы l - желі ұзындығы, км. 

Ток шектейтін реакторларды қолданатын болсақ реактордың 

салыстырмалы базистік кедергісі келесі өрнектермен анықталады: 
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мұндағы S ном. – реактордың номиналды қуаты; 

Хр% – каталог бойынша реактордың салыстырмалы кедергісі.  
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Тарамдалған екі еселік реактордың салыстырмалы кедергісі қ.т. жеріне 

және 4.4 суреттегі сұлбадағы есептеу сұлбасының орналасу орнымен 

байланысты анықталады. Базистік шарттарға келтірілген салыстырмалы 

кедергі реактордың қарапайым анықталу жолдарымен табылады. 

 

 
 

4.4 сурет – Екіеселік реактордың сұлбасы 

 

Электр жүйемен параллель жұмыс істеп тұрған электр стансалардың қ.т. 

токтарын есептеу кезінде, жүйені сипаттайтын мәліметтерді міндетті түрде 

қарастыру қажет.  

Егер де жүйе сұлбасы және элементтер параметрлері – генертаорлар, 

трансформаторлар, ЭБЖ (ЛЭП) белгілі болса, жүйедегі қ.т. токтары стансамен 

сәйкес жүргізіледі. Бірақ жеңілдету үшін келесі жағдайларды қарастырамыз: 

а) Sном жүйесінің қосынды қуаты белгілі болған жағдайда, Хс 

сұлбаларының барлық элементтерінің қосынды кедергісі, жобаланатын 

қондырғының жалғанатын тораптың кейбір нүктесіне дейін кедергілері 

беріліп есептеу қарапайым жолмен жүргізіледі; 

б) тораптың белгілі нүктесінде жүйенің қ.т. кезінде асқын ауыспалы қ.т. 

қуатымен, жүйенің номиналды қуаты қарастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда 

берілген нүкте бойынша салыстырмалы кедергі келесі өрнектермен 

анықталды: 
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в) жүйенің қуаты кезіндегі есептеу шектелмеген қуат жүйесінің әдісімен 

жүргізіледі, сол жағдайда жүйе кедергісі мына өрнекпен анықталады 
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4.1 кесте - Келтірілген кедергі мәндерін анықтау үшін қолданылатын 

есептеу өрнектері 
Электр 

қондырғының 

элементі 

Алғашқы параметр Атаулы бірліктер, Ом Салыстырмалы 

кедергілері 
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Ескерту: 

Ін.ошір. – ажыратқыш өшіруінің ном.тогы, кА. 

ХТ% - Uk% арқылы анықталатын трансформатордың кедергісі. 

 

4.3 Электрлік сұлбаларды түрлендіру, нәтижелі кедергілерді және 

қ.т. токтарын анықтау 

 

Базистік шамаларға келтірілген сұлба кедергісінің элементтері 

алмастыру сұлбасына қосылады. Ол үшін алмасу сұлбаның әрбір элементін 

бөлшекпен белгілейді: алымында элементтің реттік нөмірін, ал бөлімінде – 

индуктивтік кедергінің салыстырмалы мәнін белгілейді. Ары қарай сұлбаны 

түрлендіру жолымен нәтижелі кедергісін анықтау қажет. Сұлбалардың келесі 

түрлендіру мүмкіндіктері қарастырылады. 

Тізбектей және параллель байланысқан кедергілердің қосындысын 

келесі өрнекпен анықтаймыз 
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4.5 суретке сәйкес жұлдызша байланысқан ,3,2,1  XXX  сәулелерді 

эквивалентті үшбұрыш немесе келесі өрнекпен алмастыра алады 
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4.5 сурет - Үшбұрыш – жұлдызша түрленуі және кері түрлену сұлбасы 

 

Салыстырмалы кедергілердің үшбұрыш сұлбасын эквивалентті 

жұлдызшаға түрлендіру келесі өрнектердің көмегімен іске асады: 
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Сұлбаларды түрлендірудің толық мағлұматын [3,4,5,7] әдебиеттерінен 

алуға болады.  
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4.4 Электр қозғалтқыштардың қоректендіруін ескере отырып, қ.т. 

токтарын анықтау 

 

Қысқа тұйықталу тогының шамасына үлкен әсерін қ.т. орнына жақын 

қосылған асихронды және синхронды электр қозғалтқыштары тигізеді. Солай, 

жылу электр стансаларының ө.м. желілердегі қ.т. токтарын анықтау немесе 

екіншілік кернеудегі ірі өндірістік қосалқы стансалардың қорегін ескеріп 

отыру қажет.  

Қысқа тұйықталу шарты бойынша өткізгіштер мен аппараттарды 

тексеріп, қолдану үшін өтпелі қозғалтқыш тогын "

дI , соққы тогын уі , 

периодикалық дпІ   және апериодиалық atді  ток құрауыштарға t моментіндегі 

өтпелі процестің және де қ.т. өшуі кезінде  , яғни дпІ  , atді  мәндерін білу 

қажет. 

Асинхронды электр қозғалтқыштардың өтпелі тогын келесі өрнекпен 

анықтауға болады: 

 

,5.4
2.0

9.0
......"

"
"

номдномдномдда III
X

E
I    

 

мұнда "

E =0.9 – қозғалтқыштың салыстырмалы ЭҚК орташа мәні. 

2.0" x  - салыстырмалы кедергінің орташа мәні. 

 

Асинхронды қозғалтқыштар үшін асқын өтпелі индуктивті кедергі 

каталогта қарастырылмайды, сондықтан да өтпелі жоғары ток, қосылу 

тогының еселігі бойынша анықталады: 

 

."

номпускд ІII    

 

Электр қозғалтқыштағы периодикалық және апериодикалық ток 

құрауыштарының өшуінің уақыт тұрақтылары бірі-біріне жақын, сондықтан 

да yi  анықтаған кезде екі құрауыштардың өшуін міндетті түрде қарастыру 

қажет, яғни 

 

,22 "

01.001.0 IKiIi yany   

 

мұнда ap TT

y eeK

01.001.0
' 

 . 

Әртүрлі сериялы қозғалтқыштары үшін және соққы коэффицентінің 

мәндері Т және Та токтарының периодикалық және апериодикалық өшуінің 

уақыт тұрақтысы бойынша орташа мәндері [4.2] келтірілген. Топтық 

қозғалтқыштарының қ.т. токтарын анықтау үшін, сол топты эквивалентті 

қозғалтқышпен алмастырады. 
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4.5 Ажыратқышты таңдау үшін қ.т. токтарын анықтау. Жалпы 

түсініктеме 

 

Ажыратқышты таңдау үшін келсі есептеу токтарын білу қажет: пуд ІiI ,,"  

және аі  -  ажыратқыштың доғаны сөндіретін түйіспені ажырату кезеніндегі 

периодикалық және апериодикалық өшетін токтар. 

 уақыты былай анықталады 

 

,.... всминз tt   

 

мұнда ct минз 01.0..   - р.қ. әсер ету минималды уақыты; 

..всt  - ажыратқыш өшуінің өздік уақыты. 

Ажыратқыштың тез әсер етуіне байланысты   уақыты келесі түрлермен 

анықталады: ажыратқыш толық өшу уақыты 0,16 с және одан жоғары болса 

 0,08 с тең болады; 0,10 – 0,06 с; 0,06 с – 0,04 с; өшу уақыты 0,04 с 

болғандағы  0,02 с тең. 

Уақыттың кез келген моменті бойынша nI  анықталуы қарастырылған. 

Бірақ, міндетті түрде, соққы токтың анықталуындай, қ.т. үш сипаттамалық 

жағдайларын қарастырған жөн. Өшірілген қ.т. кезінде периодикалық токты 

өшпейтін және де қ.т. жеріндегі қосынды жоғары өтпелі токқа тең "


 II n деп 

алады. Өшіру моментідегі апериодикалық ток 

.2 " aT

a eIi










  

 

Уақыт тұрақтысы қ.т. соққы тогын есептегенде қарастырылады. 

aT
e




 есептеу үшін 4.3 кестені қолдануға болады. 

 

 

5 Дәріс №5. Аппараттармен электр қондырғылардың ток өткізетін 

бөлшектерін таңдау 

 

5.1 Жалпы мәлімет 

 

Тарату құрылғыларының электр аппараттары қалыпты режимде де, 

болжамды ауытқуындада  жұмыс өтімділігін сенімді жұмыс  істеуі қажет. 

Электр қондырғыларын жобалаудағы аппараттармен ток жүргізетін 

бөлшектерінің таңдалуы қалыпты режимдегі жұмыс шарты бойынша 

жүргізіледі және қ.т. кезіндегі жылулық және динамикалық тұрақтылығына 

тексеріледі. 

Аппараттар мен өткізгіштердің ұзақ қызуы шартына байланысты 

еселенген режимді келесі жағадайлардан қарастырамыз: 
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а) параллель желілі тізбектерінің біреуі өшірілген кезінде; 

б) асқын жүктеме кезіндегі трансформатор тізбектері үшін; 

в) асқын жүктеме қабілеті бар кабельдерді қолдану кезінде; 

г) кернеудің 5%-ға төмендеуі мен номиналды қуаты кезіндегі генератор 

жұмысы үшін. 

 

... узНмысжфорсHopm ІIUU  
 

 

Электродинамикалық тұрақтылық аппараттың .максі  рұқсат етілетін 

максималды тогымен сипатталады, ол үшін ток қ.т. үшфазалы соққы тогына 

тең немесе одан үлкен болу керек - умакс іі . . 

Аппараттардың және ток өткізетін бөліктердің жылулық 

тұрақтылығының тексерілуі қ.т. токтары әсерінен болатын қыздырылуымен 

анықталады, ол үшін қ.т. тогының есептеу уақытының әсерін білу керек. Бұл 

шамаға ажыратқышқа импульсті беру арқылы қ.т. тогын өшіретін уақыты откt  

және  осы ажыратқышты өшірудің толық уақыты кіреді. 

 

.... еркминзош ttt   

 

ажырt  мәні ажыратқыштардың техникалық сипаттамаларында келтірілген 

[13,14,15]. 

Жылулық тұрақтылығын тексеру үшін қ.т. жылу импульсінің ажырt  

уақыты ішінде апапартта және өткізгіште бөлінетін жылулық импульс 

мөлшерін сипаттайтын Вк шамасын анықтау қажет. 

 

,
0

2

 
ошt

какпktK ВBdtiB  

мұнда кtі  – t моментіндегі қ.т. тогының лездік мәні; 

           Вкн – периодикалық токтың жылулың импульсі; 

           Вка – апериодикалық токтың жылулық импульсі. 

 

Жылулық импульсті анықтау методикасы [4,5,7] көрсетілген, бұл жерде 

қ.т. тогының жылулық импульсі мына өрнекпен анықталады 

 

).( .

"

аошірK ТtIB   
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5.2 Ажыратқыштарды таңдау 

 

Ажыртақышты U номиналды кернеу, Iұз.н. ұзақ номиналды ток, өшіру 

қабілеті бойынша таңдайды, одан соң оның жылулық және динамикалық 

тұрақытылығын тексереді. Солай да ажыратқыштар үшін номиналды ток 

өшірілу кезіндегі қалпына келу кернеуінің параметрлерімен 

қамтамасыздандыру керек (қалпына келу кернеуінің қалыпты қисығы, dtdUB /  

қалпына келу кернеуінің жылдамдығы; ка.ж. амплитуда жоғарылату 

коэффициенті). Қалпына келу кернеуінің жылдамдығын зауыт-өндірушімен 

өткізіледі және бұл жобалау тәжірибесінде тексеру өткізілмейді. 

Электродинамикалық тұрақтылығын "I  және yi  анықтау жолымен 

өткізіледі және бұл мәндерді ..спрI  тесіп өтетін симметриялық тогымен 

салыстыруы көмегімен және ..28.1 спрI  ассиметриялы шектеуші тогы 

көмегімен   мына шартқа тең тексереді: 

 

;"

.. ІI спр   .28.1 .. успр іI   

 

Жылулық  тұрақтылыққа тексеру шарты 

 

тнтнк tІВ  2 ; ,22

тнтнф tІtІ   

 

мұнда тнІ  - тнt  жылулық тұрақтылықтың номиналды уақыты кезіндегі 

бұзылусыз жұмыс істейтін аппараттың жылулық тұрақтылығының номиналды 

тогы. 

Стандарт бойынша 
..ошірнтн ІІ  ; ажыратқыштар кернеуі 35 кВ дейін tmн=4 

с және де кернеуі 110 кВ, жоғары мәндерге tmн=3 с тең. 

Одан басқа, ажыратқыштар өшірілу қабілетімен тексеріледі және де 

келесі жағдайлармен сипатталады: ..ошнI номиналды симметриялы өшірілу тогы 

(каталогта берілген) және н  апериодикалық құрауыштың номиналды 

салыстырмалы құраушысы ( уақытына арналған қ.т. тогы пайда болуынан, 

түйіспелердің ажырауына дейін 5.1 суреті бойынша   fн   қисығымен 

анықталады). 
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5.1 сурет – Қысқа тұйықталу тогының апериодикалық құрамының 

номиналды салыстырмалы құрауышының ауытқу уақыты есептеуіне 

тәуелділігі 

 

Өшірілу қабілетін тексеру үшін қ.т. есептеу тогынан туындайтын nI , 

aI  мәндерін білу қажет. 

 

5.3 Айырғыштарды таңдау 

 

Айылғыштар ұзақ номиналды тогы және номиналды кернеуі бойынша 

таңдалады және де каталогтық есептеу деректерімен салыстыру жолымен 5.2 

кестеде келтірілген шарттары бойынша жылулық және динамикалық 

тұрақтылығына тексеріледі. Айырғыштардың есептеу шамалары, 

ажыратқыштар шамаларымен сәйкес. 

 

5.4 Реакторларды таңдау 

 

Реакторлар номиналды ток, кернеу және индуктивтік кедергі бойынша 

таңдалады. Жылулық тұрақтылыққа барлық реакторларды тексереді; ал 

электродинамикасында – тек реактивтілігі 3% дейінгі реакторларды тексереді. 

Электрқондырғылар сұлбаларында желілі және секциялы реакторлар 

қаралады. Желілік реактор каталог бойынша .жумI және %Хр  шамаларымен 

таңдалады. Индуктивтік кедергіні тарату желілеріндегі қ.т. токтарын қажетті 

деңгейге дейін шектеу арқылы анықтайды. Әдетте электр тарату желілерінің 

шықпаларында ажыратқыштың типін береді (мысалы, ВМТ-10, 20.. ношI кА) 

және қ.т. нүктесіне сәйкес барлық сұлбаның эквивалентті кедергісін 

анықтайды, 5.2 суретке сәйкес реактордан  кейін :  

 

рс

ошаж

б
крез ХХ

I

I
Х  

..

2. , 
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мұнда сХ   - реактор қосылу жеріне дейінгі қ.т. тізбегінің нәтижелі 

кедергісі (К1 нүктесіндегі қ.т. токтарының есептеуінен белгілі); 

рХ   - базистік шарттарға келтірілген реактордың индуктивтік 

кедергісі. 

Осыдан реактордың кедергісі 

 

скр ХХХ   2
, 

 

%100%
.

.
 

н

орн

б

н

р
U

U

I

I
ХХр , 

 

Хр%- үлкен стандартты мәнімен реактор таңдалады, реактордан кейінгі 

қ.т. нақты әрекет тогын есептейді және реакторды жылулық және 

динамикалық тұрақтылыққа тексереді. Реактордағы қ.т. тогының 

периодикалық қосындысын уақыт бойынша өзгермейтін деп қарайды. 

Реакторлардың желілік кедергісін 3-5% деп алады, өйткені қалыпты режимде 

реакторда кернеу шығыны болады: 

 

sin%
..

.


узн

жум

p
I

I
XUp . 

 

 
 

5.2 сурет – Реактор кедергісін анықтау үшін есептік сұлба 

 

Кернеуді реттеу шарты бойынша %25,1.%  косU . 

Реактордағы қ.т. кезінде желілік реакторлар орналасу шиналарында 

қалдық кернеуін ұстап тұрады 
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..

2
.% %

нуз

к
калд

І

І
ХрU  . 

 

Қозғалтқыштың өздік қосылуымен қамтамасыздандыру шарты бойынша 

7065.% калдU . 

Электр желілерінің шығыстарының көп болуы жағдайында топтық 

реакторларды қолданады, олар реактор саны азаяды және ТҚ арзандатылады. 

Екіеселік реакторды да орналастыруға болады. Екіеселік реактордың  

орта шықпасына қорек көзін қосады, ал шеткілеріне – тұтынушылар желісін 

қосады. Қ.т. кезінде желіде екіеселік реактор бір тізбекті режимінде жұмыс 

істейді және де тармақтың индуктивті кедергісіне таңдау жоғарыға сәйкесті 

жүргізіледі. Жұмыс режиміндегі екіеселік реактордың кернеу шығыны 

мынаған тең: 

 

sin)1(%
..

2
.%  к

I

I
ХрU

нуз

к
кал , 

 

мұнда k  – байланыс коэффициенті; әдетте k =0,5-ке тең. 

Екіеселік реакторға үлкен кедергісін қабылдауға болады, ал кернеу 

шығыны бұл жағдайда рұқсат берілетін шегінде болады. Секциялық 

реактордың индуктивтік кедергісін Хр=8-12% деп алады. 

 

5.5 Кабельдерді таңдау 

 

Күштік кабельдер қалыпты режим шартымен таңдалады және қ.т. 

кезіндегі жылулық тұрақтылығы бойынша тексеріледі. 

Қалыпты режим шартынан кабельді номиналды кернеу бойынша, ал 

еселенген жұмыс кезінде токтың экономикалық тығыздығы және ұзақ  

уақыттық қызу тогы бойынша таңдалады. 

Еселенген жұмыс режимінің 
..жумфорI  тогын біле отырып стандартты қима 

үшін арналған рұқсат берілетін ұзындық токтар кестесі бойынша, үшсымды 

кабель қимасын анықтай аламыз. Бұл кестелер температурасы 15
0
С дейін 

жерде және  әуеде 25
0
С температурасындағы салынған бірлік кабельдер үшін 

құрастырылған. Берілген шарттардан айырықша, 1K  жер температурасына, 

және кабел траншеясындағы 2K  саны үшін түзету коэффициенттерін енгізу 

керек. Рұқсатты ұзақ уақыттық токтың шамасы 

 

.21. косбер IККI  . 

 

Таңдау шарты 

 

... жумфорсбер II  . 
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Токтың экономикалық тығыздығы бойынша кабель қимасын таңдау 

келесі өрнекпен анықталады: 

.

.
.

эк

ном
эк

j

I
S  , 

 

мұнда .экj - 5.1 кестеде келтірілген, токтың экономикалық тығыздығы, 

А/мм
2
; 

 

5.1 кесте – Токтың экономикалық тығыздығы 

Токтың экономикалық 

тығыздығы 

Jэк., А/мм
2
 

Тмах жоғары жүктеменің пайдалануы, с/жыл 

3000 дейін 3000-5000 5000 

Қағаз оқшауламалы 

кабельдер: 

мыс талсымы 

алюминий талсымы 

Сымдар және шиналар: 

мыстық 

алюминийлік 

 

3,0 

1,6 (1,8) 

 

 

2,5 

1,3 (1,5) 

 

2,5 

1,4 (1,6) 

 

 

2,1 

1,1 (1,4) 

 

2,0 

1,2 (1,5) 

 

 

1,8 

1,0 (1,3) 

 

Оқу жобасында Тмах генератор кернеуіндегі тұтынушыларға кабельдер 

таңдауға 3000-5000 с. аралығын қабылдайды. Генераторлар мен 

трнасформатор байланыс кабельдері үшін Тмах>5000 c. 

Токтың экономикалық тығыздығы оның орналасу аймағына 

байланысты. 5.2 кестеде жақшасыз ТМД-ның еуропалық бөлігіне, Закавказье 

және Шығыс жерлері үшін мәндер берілген, ал жақшада – орталық Сібір, 

Қазақстан және Орталық Азия жерлері үшін мәндер келтірілген. 

Жылулықлық тұрақтылық шарты бойынша кабельдің орташа қимасы 

 

...

.

ккбер

к
мин

АА

В
S


 , 

 

мұнда Ак - к температурасы кезіндегі қалыпты режимдегі өткізгіштің 

жылулық күйін сипаттайтын шама; 

Абер.к. - ..кбер температурасы қ.т. аяқтау кезіндегі өткізгіштердің 

берілетін жылулық күйін сипаттайтын шама. 

Әртүрлі материалды тудыратын өткізгіштердің тәуелділігі )(fА   5.3 

суретте көрсетілген. Апатқа дейін режимінде н  температурасын біле отырып, 

Ан анықтайды; ал доп.кА  мәнін доп.н  мәнінің қисығы бойынша анықтайды        

( доп.н – 10 кВ дейін қағазды - сіңдірілген оқшауламасымен және алюминий 

талсымды  кабелі үшін С200 ). 
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Егер қалыпты режим бойынша қима, Sмин. жоғары болса, кабель 

жылулық тұрақты болады. 

 

 
а – температураны анықтайтын қисықтар; б – қисықты қолданудың мысалы. 

5.3 сурет – Қысқа тұйықталудағы ток өткізгіш бөліктерінің жылу 

температурасын анықтау 

 

5.6 Шиналарды және оқшауламаларды таңдау 

 

Шиналар қалыпты режим шарты бойынша таңдалады және жылулық 

пен электродинамикалық тұрақтылыққа қ.т. тогы бойынша тексеріледі. 20 кВ-

қа дейін ЖТҚ-дағы жинақтаушы шиналары тікбұрышты қималы алюминилік 

парақтарынан жасалады. Болатты шиналар жүктемесі 300-400 А-ден аспайтын 

кіші қуатты электр қондырғыларда қолданылады. Домалаққа қарағанда 

тікбұрышты өткізгіштерді қолдану үнемдірек болады. Аудандары тең 

жағдайда домалақпен салыстырғанда тікбұрышты бүйірлі шиналардың 

салқындату беті үлкен. 

35 кВ және одан да жоғары қондырғылардағы тәждегі шығынын азайту 

үшін домалақ қимасы бар сымдар қолданылады. Тікбұрышты қималы 

шиналардың орналастыруының әртүрлі жолдары 5.4-ші суретте көрсетілген. 

Қабырғада орналастырылған салқындату шиналардың шарты, жатқызылған 

қойғанның шинаның жанына қарағанда, өте жақсы. Өзінің тар бүйірімен 

(қабырғасымен) көршілестеріне орналасқан шиналардың механикалық 

тұрақтылығы үлкен.  

Бір жолақты шиналадың өлшемі А 120х10 мм
2
 2070. косI  алюминилік 

шиналарға арналған. Үлкен ток кезінде бір фазаға екі немесе үш жолақтан 

құрастырылған көп жолақты шина-пакеттері қолданылады. Көп жолақты 

шиналарды ауыспалы тогы бар қондырғыларда қолданғанда жақындау 

эффекті әсерінен ток шина қимасы бойымен бірқалыпсыз таралады. Солай 

ғана, үш жолақты пакеттегі шеткі жолақтарында 40%, ал ортасында – тек 20% 

тоқ ағып өтеді. 

Екі жолақты шинаға рұқсатты токтан, асып кететін жұмыс токтары үшін 

қырынан қарағандағы көрінісі астаулы кескінді шиналарды қолданған жөн, 

яғни фазасына екі швеллері орналасқан пакеттер 5.5 суретпен сәйкес формасы 

бойынша толық төртбұрышқа сәйкес келеді.  
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ТҚ шиналары стандартталған. Стандартты қима шиналарының ..узберI  

берілетін токтардың деректері анықтамада және каталогтарда келтірілген. 

Қоршаған ортада температурасы +25   С жететін кезіде кесте құрастыру 

кезінде қабылданатын қызу температурасы 70   С болады. Жатқызылған 

тікбұрышты қимасы бар шиналар үшін берілген ұзақ уақыттық токтың 

шамасы кестенің мәндерімен салыстырғанда: ені 60 мм шина үшін 5%-ға, ал 

60 мм-ден көп болса – 8%-ға дейін төмендейді. 

Жұмыс режимі бойынша шина таңдау шарты 

 

... жумфорбер II   

 
 

5.4 сурет – Бір жолақты шиналар орналасуының әртүрлі жаңдайлары 

 

 
 

5.5 сурет – Шина пакеттері орналасуының әртүрлі жағдайлары 
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..жумфорI  станса мен қосалқы станса жинақталған шиналары үшін дұрыс 

емес емес пайдалану режимдеріндегі максималды мүмкін болатын тогы. 

 

5.7 Қуатты турбогенераторларға арналған комплекті экрандалған 

ток өткізгіштер 

 

Жоғарылататын күштік трансформаторлары бар қуатты 

турбогенераторлардың шықпаларын байланыстыру үшін қазіргі уақытта 

комплекті экрандалған ток өткізгіштері қолданады (КЭТ), оның әр фазасы 

металды (алюминилі) қорғалған қаптамаға оралған. 

[2] ережеге сәйкес экрандалған ток өткізгіштерді қолдану қуаты 160 

МВт және одан да жоғары барлық турбогенераторларға арналған. 

Солай да КЭТ-ті машина залында және қуаты 60 және 100 МВт жететін 

турбогенераторларға егер жоғарылататын трансформатор машина залынан 15 

м жерде орналасқан болса  ашық бөліктерде қолдануға болады. 

Үлкен аралық кезінде ашық бөліктерде жұмсақ байланыстарды, ал 

машина залы шегінде комплектілі экрандалған ток өткізгіштерді қолданған 

жөн. 

Ток өткізгіштер генератордың номиналды параметрлері бойынша 

таңдалады, ал жабық ток өткізгіштердің электродинамикалық беріктігі 

электродинамикалық беріктіктің максимал максi  тогымен сипатталады және 

бұл ток қ.т. соққы тогынан жоғары болуы керек. 

Көп сымды майысатын болат-алюминилі сымдар түрінде болатын 

кернеуі 35 кВ және одан да жоғары ТҚ-ның шиналары, қызу кезіндегі 

берілетін ток жүктемесі бойынша таңдалады, дене термиялық беріктікке және 

тәжденуге тексеріледі. 

ПУЭ-ге сәйкес ТҚ-ның иілу шиналарын қ.т. тогының динамикасы 

әсерінен болатын түйісу және қауіпті жақындау жағдайларын міндетті түрде 

тексерілуі қажет. Курстық және дипломдық жобалауда бұл жағдайлар 

тексерілмейді. 

 

5.8 Өлшеуіш ток және кернеу трансформаторларын таңдау 

 

Барлық тізбектердегі өлшеуіш құралдарды қоректендіру үшін 

трансформатор токтарын (ТТ) орнатады. 

Бірнеше өзекшесі бар ТТ-ны қолданған тиімді, бір немесе одан да көп 

өзекшелері сәйкесті дәлдік класы үшін өлшеуіш құралдарына, ал басқалары – 

релелі қорғаныс үшін қолданылады. 

Өлшеуіш жүйе немесе релелі қорғаныс талаптарына байланысты ток 

трансфоматорлары (ТТ) екі немесе үш фазаға орналастырылады. Ол арқылы 

өлшеуіш құралдардың кернеу орауыштары, синхрондау, оқшаулама бақылау 

құралдары, релелік қорғаныс құралдары қоректеледі. 
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Генератор кернеуінің жинақталған шиналары бар жылу электр 

станцияларындағы өлшеуіш құралдар мен өлшеуіш трансформаторлардың, 

молай да генератор-трансформатор блогының тізбегіндегі орналасуы [7] 

көрсетілген. 

Жобада біріншілік немесе екішілік байланыс тізбегіндегі кернеу және 

ток өлшеуіш трансформаторлары таңдалады, мысалы, генераторлар немесе 

ө.м. трансформаторлар немесе тұтынушылар қоректенетін кабельді желілер. 

Ол үшін негізгі қондырғының қуатына байланысты ережемен сәйкес байланыс 

тізбегіндегі құралдардың қосылу сұлбасы құрылады, олардың түрі 

анықталады, соңында анықтама дерегімен сәйкес параллель және тізбектей 

қосылған тізбектердің орамасының тұтынатын қуаты анықталады.  

Генератор тізбектерінде, мысалы, үш фазадағы амперметрлер, 

вольтметрлер, жиілік өлшеуіштер, көрсететін және тіркейтін ваттметрлер 

және реактивті вольтамперметрлер, активті және реактивті энергияның 

санауыштары орналастырылады. Генератор тізбегіндегі генератор 

шықпаларында, әдетте екі өзекшесі бар, екі ток трансформаторлары 

орналастырылады, біреуі – релелік қорғаныс үшін, келесісі (дәлдік класы 0,5 

болатын) - өлшеуіш құралдарын қосу және еселендіру үшін. 

Генератор тізбегінде бірнеше кернеу трансформаторлары орналасады: 

қоздырғыш реттеуішінің электромагниттік түзеткіштің қоректендіру үшін 

үшбұрыш-жұлдызша сұлбасы бойынша қоылған бір фазалы үш 

трансформатор тобы; бес оқтаушалы үш фазалы; өлшеуіш құралдарын, 

оқшаулама бақылауыштарды, синхрондалған және релелік қорғанысты 

қоректендіретін ашық үшбұрыш сұлбасы бойынша қосылған екі бір фазалы 

кернеу трансформаторлары қолданылады. Өлшеу үшін кернеу 

трансформаторының екі тобы қолданылады, өйткені бес оқтаушалы үш 

фазалы трансформатордың үлкен қателігі бар және оған есепегіш құралды 

қоспау керек. Ол тізбек үшін екі бір фазалы кернеу трансформаторы 

орналасады. Өлшеуіш құралдарды қорекетендіретін ток трансформаторларын 

номиналды бірінші және екінші реттік тогы бойынша, дәлдік класы бойынша 

таңдайды, және де жылулық және динамикалық тұрақтылыққа тексереді.  

Ток трансформаторларының дәлдік класын келесідей ережемен сәйкес 

таңдайды: есепегіш құралдарын қосу үшін – 0,5, басқа да қалқанша құралдары 

үшін дәлдік класы– 1-ге  тең. ТТ жұмысының дәлдік класымен жұмыс істеуі 

н2S  номиналды жүктемесі 2S есептік жүктемеден үлкен немесе тең шартында 

болса, мүмкін болады. 

Есептеу жүктемесі 

 

 откiзкуралн RzIS  
2

22 , 

 

мұнда  куралz  - тізбектей қосылған құрал орамдарының кедергі 

қосындысы; 

откiзR  - байланыс сымдардың кедергісі; 
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2S  есептеу үшін келесі кестедегі [5.4] форманы қолдану қажет. 

н2S  және  куралн zI 2

2
  мәндерін біле отырып, сымдардың откiзR  байланыс 

кедергілерін және олардың минималды қимасын анықталады 

 

откiз

есеп

R

l
S  , 

 

мұнда есепl  - ТТ байланыс сұлбаларына және бойлық ұзындығына 

байланысты байланыс сымдарының есептік ұзындығы. 

 

5.2 кесте – Ток трансфоматоры жүктемесінің есептеуі 

Құрал аты Түрі Ток трансформаторының 

жүктемесі, Вт 

А фаза В фаза С фаза 

Амперметр Э—378 0,1 0,1 0,1 

Активті энергияның 

санауышы 

И—670И 2,5  2,5 

Барлығы     

 

ТТ толық жұлдызшаға қосқан кезде Llecen  , мұнда L - Llecen  3  

аралығы, ал ТТ-ны бір фазаға қосқандағы өрнегі Llecen  2 . 

2S  есептеу үшін 5.4 кестеге сәйкес жазба формаларын қараған жөн. 

Құралдардың қуат коэффициентін ескеріп отыратын есептік қуат мына 

өрнектермен анықталады 

 

   22

2 sincos   куралкуралкуралкурал SSS  . 

 

2S  мәнін үш фаза бойынша таңдайды: жұлдызша сұлбасы бойынша 

қосылған КТ және анық үшбұрыш сұлбасы бойынша КТ бір фазалы екіеселік 

қуаты. 

 

6 Дәріс №6. Электр стансалар мен қосалқы стансалардағы 

өлшеуіштік аппараттар мен құралдар  

 

Дәріс мазмұны: электр стансаларда және қосалқы стансаларда өлшеу. 

 

Дәріс мақсаты: өлшеуіш құралдарды және өлшеуіш 

трансформаторларды таңдау әдістемесін меңгеру. 
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6.1 Өлшеуіш құралдармен өлшеуіш трансформаторлардың көлемін 

және орналастыру орнын таңдау 

 

Өлшеуіш құралдардың көлемімен оларды орналастыру орны (ББҚ, ГБҚ, 

ОБҚ) обьектінің сипаттамасына және басқару амалына тәуелді әртүрлі 

болады. 

Ұсынылатын өлшеуіш құралдар тізімі 6.1 кестесінде көрсетілгендей 

анықтамаларда, оқу құралдарында келтіріледі. 

 

6.1 кесте – Ұсынылатын өлшеуіш құралдар тізімі  
Турбогенераторлар Статор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротор 

 

Әрбір фазада амперметр, 

вольтметр, ваттметр, 

варметр, активті энергия 

есептегіші, активті және 

реактивті қуат датчиктері. 

Тіркегіш құралдар: ваттметр, 

амперметр және вольтметр 

(60 МВт және одан жоғары 

генераторларда) 

 

 

 

 

 

 

амперметр, вольтметр. 

Вольтметр негізгі  және 

резервті қоздыру тізбегінде. 

Тіркеуші амперметр (60 МВт 

және одан жоғары 

генераторларда) 

1. Көрсетілген 

құралдар басқарудың 

негізгі қалқанында 

(ББҚ немесе ГБҚ) 

орналастырылады. 

2. 12 МВт –қа дейінгі 

генераторлар 

статорында бір 

амперметр 

орнатылады. 

3. Турбинаның 

топтық қалқанында 

ваттметр, 

жиілік өлшегіш 

құралдар орнатылады 

статор тізбегінде 

(ББҚ жоқ болса) және 

қоздыру тізбегінде 

вольтметр 

орнатылады. 

4. ББҚ болса ОБҚ-на 

ваттметр және 

варметр орнатылады. 

5.ОБҚ-на ваттметр 

және варметрді 

қосатын жиілік 

өлшегіш құралдар 

орнатылады. 
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6.1 сурет - ЖЭО негізгі тізбегіндегі өлшеуіш құралдар 

 

Егер өлшеу обьектісі басқару қалқанынан алыста орналасса (жүз және 

мың метр), өлшеуіш құралдардың ток трансформаторларына дейінгі сым 

кедергісі салдарынан, өлшеу қателігі рұқсат етілмейтін шамаға дейін ұлғайып 

кетеді. Бұл жағдайда активті және реактивті қуаттың өлшеуіш 

түрлендіргіштері қолданылады, олар шығысында өлшенетін параметрге 

сызықты тәуелді тұрақты токты береді. ӨҚ қолдану ТТ және КТ жүктемесін, 

бақылау кабельдердің қимасын азайтуға және де ЭЕМ (ЭВМ) ақпаратты 

енгізуге көмектеседі, яғни телеөлшеулер және телебасқару жүйесін іске 

асыруға көмектеседі . 

 

6.2 Өлшеуіштік трансформаторларды таңдау 

 

Ток трансформаторын қондырғы кернеуі бойынша 
номорн UU  , тогы 

бойынша 
номнорм II 1 ; номмакс II 1 , және де құралымы мен дәлдік класы және 
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электродинамикалық тұрақтылығы бойынша: номзду Iki 12  , 
дину ii   таңдайды. 

Келтірілген өрнектерде белгіленген: уi  - есеп бойынша қ.т. соққы ток; здk  - 

каталог бойынша электродинамикалық тұрақтылықтың еселігі; номI1  - ток 

транформаторының номиналдық біріншілік тогы; динi  - электродинамикалық 

тұрақтылық тогы. 

Жылулық тұрақтылық бойынша тексеру келесі қатынастың 

орындалуына келтіреді 

 

тертерkтерномTk tIBtIkB 
22

1 ;)(  

 

мұнда kB  - есеп бойынша жылулық импульс; 

Tk  - каталог бойынша жылулық тұрақтылықтың еселігі; 

терt - каталог бойынша жылулық тұрақтылықтың уақыты; 

терI  - каталог бойынша жылулық тұрақтылықтың тогы. 

Дәлдік класы бойынша тексеру трансформатордың екіншілік 

жүктемесінің рұқсатты және бекітілген мәнінің сәйкестігімен іске асырылады 

 
,rrrrZZ контсымќўралном2ном22   

 

мұнда 2Z  - ток трансформаторының екіншілік жүктемесі; 

номZ2  - таңдалған дәлдік класындағы ток трансформаторының 

номиналды рұқсатты жүктемесі; 

номr2  - құралдар кедергісінен, жалғау сымдарының және 

түйіспелердің өтпелі кедергісінен тұратын екіншілік жүктемедегі тізбектің 

кедергісі. 

Құралдар кедергісі келесі өрнекпен анықталады 

 

,I/Sr 2

2ќўралќўрал   

 

мұнда 
ќўралS  - құралдар тұтынатын қуат; 

2I  - құралдың екіншілік номиналды тогы; 

Түйіспелер кедергісі екі-үш  құралдарда 0,05 Ом болып және құрал саны 

көп болса 0,1 Ом болып қабылданады. 

Жалғағыш сымдар кедегісі контќўралном2сым rrZr   және олардың 

ұзындығына тәуелді. сымr  мәнін біле отырып, оның қимасын тауып алуға 

болады: 

.
жел

есеп

r

l
q
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Қуаты 100 МВт және одан жоғары станциялардың негізгі және қосымша 

қондырғыларының және екінші тізбегінде және де жоғары кернеуі  220 кВ 

және одан жоғары қосалқы станцияларда мыс сымдары (ρ=0,0175) 

қолданылады. Басқа жағдайларда екіншілік тізбектерде алюминий сымдары 

(ρ=0,0283) қолданылады. 

Есептік ұзындығы lесеп ол ток трансформаторының жалғану сұлбасынан 

және ток трансформаторынан өлшеуіш құралдарға дейінгі арақашықтығынан 

(бір жақ ұшына) тәуелді болады. Әртүрлі қосылыс үшін мөлшермен келесі 

мәндерді алуға болады: 

Тұтынушы желісінен басқа 6-10 кВ ГТҚ тізбегі,  40 – 60 м; 

Генератор кернеуіндегі ЭС тізбегі     20 – 40 м; 

Тұтынушыларға 6—10 кВ желісі      4 – 6 м; 

ТҚ тізбегі: 

35 кВ - 60 – 75 м; 110 кВ - 75 – 100 м; 220 кВ- 100 – 150 м; 

500кВ - 150 – 200 м. 

Қосалқы станса үшін көрсетілген мәндер 15 - 20% -ға төмендейді. 

Жалғауыш сымдар ретінде көпсымды оқшауламасы қағаз, резіңке, 

полихлорвинилді немесе полиэтиленді, қабықшасы қорғасын, резіңке 

полихлорвинилді немесе арнайы жылуға төзімді бақылау кабельдерін 

қолданады. Беріктік шарты бойынша қимасы алюминий сымы үшін 4 мм
2
 кем 

емес және мыстың қимасы 2,5 мм
2
 кем емес болуы керек. 6 мм

2
 үлкен сым 

қимасы қабылданбайды. 

Кернеу трансформаторы: қондырғы кернеуі бойынша, 
номорн UU  , 

құрылысы бойынша және ораманың қосылу сұлбасы бойынша; дәлдік класы 

бойынша; екіншілік жүктемесі бойыша номSS 2  таңдалады. 

Номиналды қуат есебінде таңдалған дәлдік класында бірфазалы 

жұлдызша қосылған трансформатор үшін, барлық үш фазаның қосынды 

қуатын алу керек, ал ашық үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған 

трансформатор үшін – бір трансформатордың екі еселенген қуатын алу керек. 

2S  екіншілік жүктемеге барлық өлшеуіш құралдарды және кернеу 

трансформаторына қосылған релелер жатады.  

Есептеуді қысқарту үшін құралдар жүктемесін фаза бойынша бөліп 

тастауға болады: 

 

.)sin()cos( 2222

2 прибприбприбприбприбприб QPSSS    

 

Егер екіншілік жүктеме таңдалған дәлдік класының номиналды 

қуатынан артса, екінші кернеу трансформаторын орнатып құралдардың 

жартысын соған қосамыз. 

Кернеу трансформаторы тізбегіндегі сымдар қимасы кернеудің рұқсатты 

шығыны бойынша анықталады. ЭҚЕ бойынша кернеу шығыны кернеу 

трансформаторынан есептік санағыштарға номиналды жүктемеде 0,5%-дан 
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аспауы керек, ал қалқандық өлшегіш құралдарға дейін - 1,5% -дан аспауы 

керек. 

Есептеуді қысқарту үшін оқулық жобалауда сымдардың қимасын 

механикалық беріктігі бойынша 1,5 мм
2
 мыс сымдар үшін және 2,5 мм

2
 

алюминий сымдары үшін алады. 

 

7 Дәріс №7. Электр стансалары мен қосалқы стансалардың электр 

сұлбалары. Оларды топқа бөлу  

 

Дәріс мазмұны: сұлбалардың жіктелуі және бір жүйелі жинақтау 

шинасы бар сұлбалар. 

 

Дәріс мақсаты: ТҚ бір жүйелі жинақтау шинасы бар сұлбасын меңгеру. 

 

7.1 Қондарғылар құрамы және ТҚ сұлбасының жіктелуі 

 

Бір сызықты сұлбалар құрамына ажыратқыштар, айырғыштар, өлшеуіш 

трансформаторлар, жинақтаушы шиналар, шектегіш  реакторлар және асқын 

кернеуден қорғаныс құрылғыларымен қатар барлық қосылыстар кіреді [15,16].  

Барлық қосылыстар ұяшықтар құрады, олар жинақтауышы шиналарға 

қосылу орнын анықтап, қосалқы стансаның аумағында орналасады. 

Жинақтаушы шиналары  қосылыстармен сәйкесті кернеудегі ТҚ-сын құрады. 

Энергоқондырғының кернеуіне тәуелді қосылыстар саны, 

электржабдықтаудағы сенімділікпен иілгіштікті қамтамасыз ету қажеттілігі 

үшін, күту және жөндеу ыңғайлылығы үшін ТҚ әртүрлі сұлбаларын 

қолданады: бір жүйелі жинақтағыш шинасы бар, бір жүйелі жұмысшы және 

жинақтаушы шинасының айналма жүйесі бар, екі жүйелі жинақтаушы жүйесі 

бар, екі жүйелі жұмысшы және бір жүйелі жинақтаушы шинаның айналма 

жүйесі бар, сақиналы сұлбалар және т.б. 

ТҚ сұлбалары келесідей жіктеледі: бір қосылысқа ажыратқыштар 

санымен: екі қосылысқа ажыратқыштар санымен; қосылысқа бір ажыратқыш 

санымен; бөлшекті (екі қосылысқа үш ажыратқыш, төрт қосылысқа үш 

ажыратқыш) сұлбалар және т.б. 

 

7.2 Бір жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы 

 

Неғұрлым қарапайым сұлба 7.1а суретінде көрсетілгендей 

секцияланбаған бір жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы болып табылады. 

Сұлба қарапайым және көрнекі. Әрбір тізбекке осы тізбекті қалыпты және 

апатты режимдерде қосып ажырататын бір ажыратқыштан келеді. 

Айырғыштармен операциялар, тек қана қосылыстарды шығарғанда жұмыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. 

Жинақтаушы шиналарды және кез келген қосылыстағы шиналық 

айырғыштарды жөндеу үшін жинақтауышы шинадан толығымен кернеуді 
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сөндіру керек, яғни қорек көздерін өшіру керек. Жинақтаушы шиналардағы 

қысқа тұйықталуда (К2 нүктесі) қорек көздерін өшіруді туғызады яғни 

тұтынушылардың электрмен жабдықталуы тоқтатылады. 

  

 
 

7.1 сурет - Бір жүйелі жинақтаушы секцияланбаған (а) және 

секцияланған(б) шиналар сұлбалары 

 

Ажыратқышпен секциялау бір жүйелі шиналар сұлбасының 

құндылығын сақтайды, жинақтаушы шиналардағы апат, тек бір ғана ток 

көздерін және тұтынушылардың  жартысын сөндіреді. 

Бір жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбалары кернеуі 6 – 10 кВ қосалқы 

стансасында және стансаның өзіндік мұқтаждығында кеңінен қолданылады, 

өзіндік мұқтаждықта бұл сұлбалардың құндылықтарын толық пайдалануға 

болады, әсіресе ол КТҚ қолдану арқасында іске асырылады. 

Электр стансаның электроэнергияның көп бөлігі жақында орналасқан 

тұтынушыларға беріледі. Ол үшін генераторлық кернеудің, 7.2. суретінде 

көрсетілгендей сақиналы қосылған бір жүйелі шиналар сұлбасының 

қоладнылуы мүмкін. 

 



45 
 

 
 

7.2 сурет - Сақиналы қосылған бір жүйелі жинақтаушы шиналар  

сұлбасы 

 

Қалыпты жұмыста барлық секциялық ажыратқыштар қосылған және 

генераторлар параллелді жұмыс істейді. Бір секцияда Қ.Т. болса осы 

секцияның генераторы және екі секциялық ажыратқыштар өшіріледі, алайда, 

басқа генераторлардың параллелді жұмысы бұзылмайды. 

Бір генератор өшірілгенде осы секция тұтынушылары екі жақтан 

қоректенеді, бұл секцияда кернеу айырмашылығының мәні аз болады және 

тұйықталмаған шиналар жүйесі сұлбасына қарағанда секциялық реакторларды 

аз токқа таңдауға мүмкіндік береді. 

Генераторлары 63 МВт-қа дейінгі ЖЭО-на егер оның тұтынушылары 

резервтенген желімен қоректеніп, секцияға қосылыс саны алты – сегізден 

аспаса қарастырылған сұлба ұсынылады. 

 

7.3 Екі жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбалары 

 

Әрбір элемент екі шина айырғышының жол айырғы арқылы қосылады, 

бұл жұмысты бір шиналар жүйесінде сияқты, екінші шиналар жүйесінде 7.3 

суретінде көрсеткендей іске асыруға мүмкіндік береді. Шинаның жұмысшы 

жүйесі QB ажыратқышымен секцияланған. Екінші шиналар жүйесі А2 резервті 

болып табылады, қалыпты жағдайда ол кернеусіз болады. Қос шина жүйесіде 

шинақосқыш ажыратқыштармен QA1 және QA2 қосылуы мүмкін, олар 

қалыпты жағдайда өшірілген болады. 

Бұл сұлбаның екінші жұмыс режимі болуы мүмкін, мұнда қос шина 

жүйесіде кернеуде болады және барлық қосылыстар олардың арасында 

біркелкі таралады. Мұндай режим тізбектегі қосылыстардың бекітілген 

жұмысы деп аталады. 
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7.3 сурет – Екі жүйелі жинақтаушы шиналар сұлбасы 

 

Екі жүйелі шиналар сұлбасы, барлық қосылыстарды жұмыс қалпында 

сақтап, бір  жүйелі шиналарда жөндеу жұмысын жасауға  мүмкіндік  береді. 

Қарастырылған сұлба икемді және жеткілікті түрде сенімді болып 

табылады. Кемшілігі – айырғыштардың, оқшаулатқыштардың, ток өткізгіштік 

материялдардың және ажыратқыштардың көптігі, ТҚ неғұрлым күрделі 

құралымы. Тағыда кемшілігі айырғыштарды оперативті аппарат ретінде 

қолдану, ол жүктеме токтарын қате өшіруге соқтыруы  мүмкін. 

 

7.4 ТҚ жеңілдетілген сұлбалары 

 

Ажыратқыштар саны аз немесе мүлдем жоқ жеңілдетілген сұлбалар 

қосалқы стансаларда кеңінен қолданыс тапты. Бұл алдымен 

электрқондырғылар элементтері басқа блоктармен көлденең байланыссыз 

тізбектей қосылған блокты сұлбалар. 

Қосалқы стансада жоғарғы кернеу жағынан трансформатор – желі 

блогында ажыратқыштар сияқты айырғыштарды QR және қысқа 

тұйықтағыштарды QN 7.4 а,б суретінде  көрсетілгендей қолдануға болады. 

Сұлбаның негізгі құндылығы үнемділігі болып табылады, бұл құндылықтары 

осы сұлбаны, транзитті желіге терең дәнекерленіп қосылатын бір 

трансформаторлы қосалқы стансада қолдануға мүмкіндік береді. 
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а) ажыратқышты трансформатор - желі блогы; б) айырғышты трансформатор - желі 

блогы; в) айырғыштармен және автоматы емес жалғамасы бар екі блок; 

г) ажыратқышты көпір. 

 

7.4 сурет – ТҚ-дың ЖК жағынан жеңілдетілген сұлбасы 

 

Кернеуі 35 – 220 кВ екі трансформаторлы қосалқы стансада 

трансформатор – желі 7.4 в суретінде көрсетілгендей екі блокты сұлба 

қолданылады, олар неғұрлым икемді болуы үшін, QS3, QS4 екі айырғыштан 

тұратын автоматты емес жалғамамен қосылады. ЖК жағында 7.4.г суретінде 

келтірілгендей көпір сұлбасын қолдану мүмкіндігі бар. 

 

8 Дәріс №8. Тарату құрылғыларының сұлбалары (7 дәрістің 

жалғасы) 

 

Дәріс мазмұны: тарату құрылғыларының сұлбалары. 

 

Дәріс мақсаты: ТҚ сақиналы сұлбаларын, жинақтама шинасының 

айналма жүйелі сұлбасын және бөліктік сұлбаларды меңгеру. 

 

8.1 Сақиналы сұлбалар 

 

Сақиналы сұлбаларда (көпбұрышты  сұлбаларда) ажыратқыштар  өзара, 

сақиналы болып қосылады. Әрбір элемент – желі, трансформатор – екі 

көршілес ажыратқыштың арасында 8.1 суретте көрсетілгендей  жалғанады.  

Сақиналы сұлбаларда ажыратқыштар жұмысы сенімділігі басқаларымен 

салыстырғанда жоғары болады, өйткені кез келген ажыратқышты қалыпты 

жұмыс сұлбасында байқау мүмкіндігі бар. Ажыратқышты оны сөндіру 

арқылы тексеру, қосылған элементтер жұмысын бұзбайды және сұлбада 

ешқандай қайта қосуды талап етпейді. 
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Сақиналы сұлбалардың қарапайымдылығы үшбұрышты сұлбасы болып 

табылады. 

Төртбұрыш сұлбасы (квадрат) үнемді (төрт қосылысқа төрт 

ажыратқыш), кез келген ажыратқыштың тексеру және тазалауды оның 

элементтерінің бұзылуынсыз іске асыра алады. 

Барлық сақиналы сұлбалар құндылығы айырғыштарды тек қана жөндеу 

жұмыстарына ғана қолдануы болып табылады. Мұндай сұлбаларда 

айырғыштар арқылы істелінетін  операциялар саны көп емес. 

Жоғарыда талданған сұлбалардың барлығының ерекшеліктеріне ие, 

алтыбұрыш сұлбасы кеңінен қолданыс тапты. 

 

 
а) ұшбұрыш; б) төртбұрыш; в) алтыбұрыш. 

 

8.1 сурет – Сақиналы сұлбалар 

 

8.2 Бір жүйелі жұмысшы және айналма шина жүйелері бар сұлбалар 

 

Қалыпты режимде шиналардың айналма жүйесі АО кернеусіз болады, 

8.2 суретінде көрсетілгендей желімен трансформаторларды шиналардың 

айналма жүйесіне қосатын айырғышы QSO, ажыратылған. Сұлбада айналма 

ажыратқыш қарастырылады QO, ол кез келген секцияға екі айырғыштың жол 

айырығы көмегімен іске асырылады. Секциялар бұл жағдайда бір-біріне 

параллелді орналасқан. QO ажыратқышын желідегі электржабдықтаудың 

бұзылуынсыз кез келген ажыратқыш алмастыра алады, алайда олар көптеген 

қосылулармен байланысты. 

Айналма және секциялық ажыратқыштардың қызметтері үнемдеу 

мақсатында аралас болуы мүмкін.  
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.  
а) трансформаторлар тізбегінде бөлгіштермен және секциялық және айналма 

ажыратқыштармен араласқан; б) желілік ажыратқышты айналмалымен ауыстыру режимі; 

в) айналмалы және секциялық ажыратқыштармен. 

 

8.2 сурет – Бір жүйелі жұмысшы және жинақтаушы шинаның айналма 

жүйесі бар сұлбасы 

 

Қосалқы стансаның ЖК (110 кВ) қосылу саны (желілер және 

трансформаторлар) алтыға дейін сонымен қатар желілердің параллелді 

жұмысы рұқсатты және ары қарай дамыту болашағы жоқ болған жағдайда 8.2 

а суретіндегі сұлба ұсынылады. Егер келешекте ТҚ-ның кеңейтілуі 

қарастырылатын болса, онда трансформаторлар тізбегінде ажыратқыштар 

орнатылады. Трансформаторлы ажыратқыштар сұлбалары қосалқы стансаның 

110 және 220 кВ кернеудегі ЖК және ОК жағында қолданыла алады. 

Қосылу саны жоғары болса (7–15) 8.2 в суретінде көрсетілген жеке 

айналмалы QO және секциялық QB ажыратқышты  сұлбалар ұсынылады. 

Электр стансаларда 8.2 в суреті бойынша бір секцияланған бірақ әрбір 

секцияға жеке айналма ажыратқы бар шиналар жүйесі сұлбасы қолданылуы 

мүмкін. 

 

8.3 Екі жүйелі жұмысшы және жинақтаушы шиналарының 

айналма жүйесі бар сұлбасы 

 

8.3 суретінде келтірілген сұлба, кез келген ажыратқышқа және шина 

жүйесіне қосылыстар жұмысының үзіліссіз жағдайда тексеру мүмкіндігін 

береді және де бұл қосылыстарды туынды қалпында топтауға мүмкіндік 

береді. 
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Ереже бойынша, екі шиналар жүйесіде сәйкесті бекітілген 

таралуындағы барлық қосылыстары жұмыс режимінде болады: W1, W3, W5 

желілері және Т1 трансформаторы А1 бірінші шиналар жүйесіне қосылған, 

W2, W4, W6 желілері және Т2 трансформаторы А2 екінші шиналар жүйесіне 

қосылған, шина қосқыш ажыратқыш QA қосылған. Қосылыстардың мұндай 

таралуы сұлба сенімділігін арттырады, өйткені ҚТ-да шиналарда шина 

қосқыш ажыратқыш QA және тек қана қосылыстардың жартысы ғана 

ажыратылады. 110-220 кВ ТҚ-на қосалқы стансаның ЖК және ОК жағында 

қосылу саны 7—15 болғанда және де электр стансасында - қосылу саны 12 –ге 

дейін болса қарастырылған сұлба ұсынылады. 

 

 
а) негізгі сұлба; б), в) сұлбалар нұсқалары. 

 

8.3 сурет - Екі жүйелі жұмысшы және жинақтауышы шинаның айналма 

жүйесі бар сұлбасы 

 

 

8.4 Қосылыста екі ажыратқышы бар сұлбалар 

 

Тізбекте екі ажыратқышы бар сұлбалар екі жинақтауышы шиналар 

жүйесінің түрлерін ұсынады. Олар 8.4 суретінде келтірілген. Сенімділік пен 

жөндеуге қабіллеттілікті арттыру үшін сұлбада әрбір айырғышпен қатар 

тізбекті түрде ажыратқыштар жол айырығы қарастырады. 

Мұндай сұлбаның құндылықтарына кез келген шиналар жүйесіне 

жөндеу жұмысын жеңіл әрі ыңғайлы жүргізілуін және айырғыш 

операциясынсыз ток бар кезде ажыратқышты жөндеуге шығару мүмкіншілігін 

жатқызуға болады. Шинаның бұзылуы мұнда қосылыстардың ажыратылуына 

алып келмейді. 
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8.4 сурет – Тізбекте екі ажыратқышы бар сұлба 

 

Сұлбаның негізгі кемшілігі құнының жоғары болуы. 

 

8.5 Екі қосылыстағы үш  ажыратқышы  бар  және  басқа  сұлбалар 

 

8.5 а суретінде келтірілген екі қосылыстағы үш ажыратқышы бар 

сұлбалар, кез келген ажыратқышты немесе шиналар жүйесін қосылыстар 

жұмысын бұзбай тексеруге және бұл элементтерді жөндеуге шығарғанда 

минималды операция санын қолдануға мүмкіндік береді. Бұл кезде 

айырғыштар тек көрнекі ажырату үшін ғана қолданылады. Екі қосылыстағы 

үш  ажыратқышы бар сұлба жинақтаушы шиналар сұлбаларымен сенімді 

болады көпбұрыш сұлбасымен иілгішті болады. Бұл сұлбаның кемшіліктеріне 

қосылыстағы релелік қорғаныс күрделілігін және ажыратқыш және қалған 

қондырғыларды екі еселенген номиналды токқа таңдауды жатқызуға болады. 

4/3 сұлбасы, 8.5 б суретінде көрсетілгендей екі қосылыстағы үш 

ажыратқышы бар сұлбаға ұқсас, бірақ неғұрлым үнемді, өйткені, екі жүйелі 

жинақтаушы шиналы жүйеге қарағанда тізбекте 1/2 ажыратқыш, ал тек қана 

1/3 көп. 

 

  
а) б) 

 

8.5 сурет - Сұлбалар: а — жартылай; б—4/3 
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9 Дәріс №9. Элеткрлік жалғаудың бас сұлбасын таңдау 

 

9.1 Жалпы түсініктер 

 

Электрлік қосындының бас сұлбасына бірінші ретті тізбек элементтері 

кіреді. 

Электрлік қосындыныњ бас сұлбасының алғашқы деректері болып 

мыналар саналады: 

а) станса типі және отын түрі (жылу стансаларында); 

б) станса агрегатынын саны және қуаты; 

в) тұтынушылардың барлығы және сипаттамасы; 

г) энергетика жүйесімен стансаны байланыстыратын электр жеткізу 

желісінің саны және кернеуі; 

д) энергетика жүйесінің деректері. 

Стансада орналастырылатынатын генераторлардың типі ж?не 

параметрлері оның анықтамалық дерегі бойынша берілетін қуатымен 

тањңдалады, түсініктеме жазбасында генератордың толық мәліметі болуы 

керек (номиналды параметрлері, реактивті кедергілері, қоздыру жүйесі) т.б. 

Тұтынушылар деректерінің қуаты, жүктеме графигімен беріледі де 

электрмен жабдықтаудың жауапкершілік дәреженің категориясымен 

сипатталады, яғни рмах-нен керекті % [1] алынады. 

Тұтынушыларға керекті желілік саны беріледі немесе бір желінің 

экономикалық орынды қуатының көмегімен сол желінің номиналды 

кернеуімен анықталады.  

Электр стансаның немесе қосалқы станса сұлбасын таңдау үшін келесі 

талаптарды орындау қажет: 

а) оларды электрмен жабдықтау тұтынушылардың иесіне шеніне 

сәйкесті сенімділігін; 

б) қондырғы  жабдықтарының жұмыс сенімділігін; күту қауіпсіздігі, 

электрлік сұлбаның көрнектілігін ж?не қарапайымдылығын; 

в) ғимараттың және қондырғының жұмыс үнемділігін; 

г) ұлғайту мүмкіндігін; 

д) жүйедегі стансаның жұмыс шарттарын. 

Бас сұлбаны таңдау үшін бірнеше техникалық мүмкіндік нұсқалар 

ұйғарылады, олар түрлері бойынша бір-бірінен айырықша немесе әртүрлі 

кернеудегі қондырғыларды байланыстыратын трансформаторлардың және 

автотрансформатордың қуаты қарастырылады. Сол арқылы бірнеше 

принципиалды сұрақтар шешіледі: генераторларды секция немесе блоктар 

бойынша топтау, қондырғы жұмысының сенімділігін қамтамасыздандыру, 

жоспарлы-ескерту жұмысын өткізу шарттарын қамтамасыздандыру ж?не т.т.б. 

Генераторлық кернеудегі шиналардың секция сандары генератор 

қуатының сандарына және жүктеме шамасына байланысты. Бір секцияға 

екіден артық генераторды қосуға болмайды және әр генреатордың кернеуі 10 

кВ-тан, ал оның жалпы қуаты 60 МВт-тан аспауы керек. Егерде қуатты жылу 
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стансалардың генераторлық кернеуінің шина жүктемесі станса қуатынан кем 

болса, онда бірнеше генераторға блоктар сұлбасын қолдану жөн. 

Түрі конденсациялы стансаларда блокты генератор-транфсорматорлар 

сұлбалары қолданылады. Екінші бетте бірнеше нұсқаны принцитік электр 

сұлбасын техника-экономикалық салыстыру негізінде таңдауға 

болады.Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың бірдей сенімділігін 

қамтамасыздандыру лайық болғаны жөн, тек сол шарттарда электрмен 

жабдықтауда болатын апаттардың зардаптарын ескермеуге болады. 

Әртүрлі санды трансформаторлардың сұлбаларын салыстыратын 

болсақ, онда ажыратқыш сандарының әртүрлілігін көреміз. Оған қарамастан, 

трансформатордың әрбір орамына шартты түрде бір ажыратқыштан 

қарастыру қажет. Электр қосындының принциптік сұлбаларын таңдағанда 

қысқа тұйықталу режиміндегі токтарды шектеу мәселелерін шешу керек. 

Ол үшін тарату құрылғыларынын барлық кернеуінің шиналарындағы 

қысқа тұйықталу токтарының периодикалық құрамын анықтап және 

ажыратқыштың ажырату мүмкіндігін бағалап, анықтау қажет. 

Одан соң нұсқаға сай тарату құрылғылардың сұлбаларын таңдап, оның 

бас электрлік сұлбасын жасап, қысқа тұйықталу режиміндегі тоқтардың мәні 

тексеріледі. Қысқа тұйықталу режиміндегі тоқтарды анықтағаннан кейін, 

негізгі электр жабдықтары сонымен қатар жергілікті нұсқауларды ескере 

отырып, оларға с?йкес релелік қорғанысты, асқын кернеуден қорғау 

м?селелері және жерлеу құрылғысы таңдалады. 

 

9.2 Жүктеме графиктері және оларды құру 

 

Электр қосындының бас сұлбасы мен тарату құрылғысының сұлбалары 

тұтынушылар жүктемелерінің графигі арқылы тандалады. 

Электр стансаның тәуліктік жүктеме графигі электр желісіндегі ж?не 

тарату тораптарындағы электр энергияның шығынын, сонымен қатар 

жоғарылатқыш немесе төмендеткіш транфсорматорлардағы және өзіндік 

мұқтаждыққа керекті электр энергияның шығындарын ескере отырып 

анықталынады. 

Пайдалану процесінде жүктеме графиктері тіркеуші аспаптар көмегімен 

алынады, бірақ жобалауда және тәжірибе жүзінде типті графиктерді 

қолданады. Жүктеменіњң типтік графиктері ең үлкен м?ніне сәйкесті 

есептеліп 100% деп алынады да, графиктің қалған сатыларындағы жүктеменің 

мәндері қарастырылып отырған уақытқа сәйкесті салыстырмалы мәндері деп 

есептелінеді. Жүктеменің ең үлкен мәні беріледі немесе есептеу жолымен 

анықталады. 

Станса жүктемесінің қортынды графигі барлық тарату құрылғыларының 

электр энергияны беру қосындысы графигімен және энергияны өзіндік 

мұқтаждығына тұтынуы ескеріліп, анықталады. Жүйеге берілетін қуат 

графигі, стансада генераторлар өндіретін қуатының графигі мен жергілікті 
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жүктеме графигінің және өз мұқтажына қолданылатын жүктеме тұтынуының 

графигі арасындағы айырымы болып саналады. 

Желідегі қуат шығыны жүктемеге тәуелді және кез келген t уақыттың 

моменті мынандай түрмен анықталады: 

 

макс
2

2

t

максt
Р

Р
pр  , 

 

бұл жерде Pt – t уақыт моментіндегі жүктеменің әрекеттік мәні; 

Рмакс. – жүктеменің график бойынша максималдық мәні; 

Рмакс. – (2) формуламен анықталатын желідегі шығындардың    

максималдық мәні  

 

100

%p
Рp

максмакс


 . 

 

р% шамасы кернеудің деңгейімен анықталады [3]: 

а) өнеркәсіп желілері 1500 В дейін – 3-5 %; 

б) тұрмыстық және ауылшаруашылық желілері 1000 В дейін – 5,7 %; 

в) өнеркәсіп желілері 1000 В жоғары – 6-8 %; 

г) тұрмыстың және ауылшаруашылық желілері 1000 В жоғары – 8-10 %; 

д) энергожүйенің аудандық желілері – 15-19 %. 

Трансформаторлардағы шығындар айнымалы, жүктемеге тәуелді және 

тұрақты, жүктемеден тәуелсіз сияқты түрлерге бөлінеді. Айнымалы 

шығындар, яғни мыстағы шығындар, электр желідегі сияқты максималды 

қуатының пайызымен анықталады. Тұрақты шығындар, яғни болаттағы 

шығын мынандай өрнекпен анықталады: 

 

100

%p
Рp макспост


 . 

 

Тұрмыстық және өнеркәсіп желілеріндегі трансформаторларға р%=1-

1,5%, электр желілеріндегі трансформаторларға 2-3%. 

Қосалқы стансалардағы күштік трансформаторлардың қосылуы немесе 

өшірілуі нәтижесінде болатын жүктемелердің өзгеруі, бір тәуілікте 

трансформаторлар болатындағы және электрлік желідегі қосынды 

шығындарының өзгертуіне әкеледі. Бірақ график құруда бұл есепке 

алынбайды және трансформаторлар болатындағы шығындар өзгерілмеген 

болып қабылданады. 

Электр стансаларында өзіндік мұқтажында болатын электр энергия 

шығындары стансаның Руст.тек. берілген қуатының пайызымен анықталады 

және әртүрлі типті станцияларда төмендегідей анықталады: 

- сұйық отынды және газды электр стансаларында – 3-5%; 
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- бөлшек түрінде жандырылатын көмір негізіндегі кіші қуатты электр 

стансаларында – 5-7%; 

- тозандырылған көмір отынды конденсациялы бу турбиналы электр 

стансаларында – 6-9%; 

- тозандырылған көмір отынды жылу электр орталығында – 8-14%; 

- орташа қуатты гидроэлектрстансаларында– 1-2%; 

- үлкен қуатты гидроэлектрстансаларында – 0,4-1%. 

 

оңдеу графигі

ө.м. шығындар

ө.м. шығындарының

          графигі
тұрақты шығын ауыспалы шығын

Ртах пер ө.м.

шиналардан шығатын 

             график

 
9.1 сурет – Электр стансаның тәуліктік жүктеме графигі 

 

Егер де станса агрегаттарының жүктемесі тұрақты болса, онда график 

құруда жүктеменің өзіндік мұқтажында қолданылатын қуат шығындары 

өзгермелі және бірдей болады 

 











100

%р
РР .н.с

макс.н.с.н.с


. 

 

Жүктеменің едәуір тербеліс кезінде, өзіндік мұқтажында шығындалатын 

қуаттын максималды 40 %, пайызы  стансаның жүктемесіне тәуелсіз ал қалған 

60 % активті жүктемеге пропорционалды өзгермейді 
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Электр энергия шығыны және өзіндік мұқтажында қолданылатын 

энергия шығындарын анықтағаннан кейін электр станса жүктемесінің әрбір 

сағаттағы шығын үлесінің графигін миллиметровкаға құрамыз. 

Трансформатор санын және қуатын тандау үшін техника-экономикалық 

есептеу шығындары негізінде қуатты жүйеге беру графигін құру керек. Ол 

үшін өзіндік мұқтажыққа керекті ескере отырып, генераторлардың шинадан 

берілетін электр энергияның графигін тұрғызамыз. 

Курстық және дипломдық жобалаулардағы есептеулерді жеңілдету үшін 

генератор қуатының берілуінің графигін түзу сызықпен көрсету керек, яғни 

бұл әрбір тәулік ішінде барлық генераторлардың номиналды қуатын үзілісіз 

беруін көрсетеді. 

Электр станса жүктемесінің бір тәуліктік графигі 1-суретте кµрсетілген 

(қуаттын жүйеге таралуы ескерілмейді). 

 

10 Дәріс №10. Жоғары кернеудегі электр энергияны тарататын 

жылу электр стансаларының электр қосындысының бас электр 

сұлбаларын тандау (КЭС және МАЭС типті) 

 

КЭС типті стансалардың басты ерекшелігі оларда өндірілген электр 

энергиясын барлығы жоғары кернеулі электр желісіне беріледі (35 кВ және 

одан да жоғары). Бұл жағдайда өзіндік мұқтаждыққа қажетті электр энергия 

(қуат) ескеріледі. Соған байланысты агрегат қосындылары, генератор 

кернеуінің жинақты шиналарынсыз блокты принциппен қазан-турбина-

генератор-трансформатор арқылы іске асырылады. 

 

 
 

10.1 сурет - Блокты сұлбалардың нұсқалары 

 

Стансалардың экономикалық көрсеткішін жақсарту сақсатында 100 

МВт және одан да жоғары қуатты агрегаттарды орналастырады. 

Блоктардың мүмкін болатын сұлбалары 10.1 суретте көрсетілген: 

а) бір генераторлы блок;  

б) екі генераторлы іріктелген блок;  
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в) төменгі кернеулі орамдары тармақталған трансформаторларға үлкен 

блок;  

г) екі трансформаторлы ірілендірген блок қосылған. 

Жоғары кернеулі қуаттарын беретін стансалардың электр 

қосындыларының бас сұлбаларын тандауда, негізгі мәселе жоғарылатылнған 

екі кернеудің желісінің арасындағы агрегаттардың үйлесімді таралуы және 

олардың арасындағы байланысты қамтамасыздандыру болып табылады (10.2, 

а сурет). 

Егерде стансаның қуаты жоғары кернеуі жоғарлатылған екі электр 

беріліс желісімен берілсе, онда орта кернеулі электр желісі жергілікті 

жүктемеге, ал жоғары кернеулі электр желісі электр жүйесімен қосылады. 

Бұндай сұлбалардың принциптік түрлері әртүрлі, солардың кейбіреуі 10.2, 

б,в,г,д,е суретінде көрсетілген. 

 
 

10.2 сурет – Блокты электр стансаларында қуат беру сұлбасы 
 

Нұсқаларды салыстырғанда барлық сұлбаларды қарау қажет емес. Орта 

кернеу 35 кВ, ал жоғары кернеу – 110 кВ және одан да жоғары болса, онда 

г,д,е сұлбаларын  пайдаланады, ал б,в сұлбалары қолданылмайды, өйткені 

өнеркәсіп 110/35/10-6 кВ-тық автотрансформаторларды шығармайды және 

авто-ртрансформаторларды қолдану өте тиімсіз. Егер де орта кернеу 110 кВ, 

ал жоғарысы – 220 кВ болса, онда б,в,е сұлбаларын қолдану қажет. Әрбір 

нақтылы жағдайда электр сұлбаларды таңдап, пайдалану мүмкіндігін анықтау 

керек. 

Байланыс трансформаторлары жай режимдегі тарату құрылғыларының 

арасындағы қуат ағының қамтамасыздандыру керек, ал жөндеу немесе 
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апаттық блоктың өшуі кезінде барлық тұтынушылардың қорегін резервтеу 

қажет. 

Байланыс трансформаторларының саны және қуаты оған берілетін 

қуаттың жоғары шамасымен және тарату құрылғыларының арасындағы 

байланыстың сенімділігімен анықталады. Егер ең үлкен блок ұзақ уақытқа 

өшетін болса, байланыс трансформаторлары рұқсат етілетін асқын 

жүктемемен тұтынушыларды электр энергиямен қорегінің таратуын 

қамтамасыздандыруы қажет.  

Ең үлкен қолдануды автотрансформаторлары бар сұлбалар алады. Бір 

немесе бірнеше бағытта автотрансформатор арқылы таралатын қуат ағыны 

жүктемеінің өзгеруі, сұлбаның бұзылуы және де басқа себептер нәтижесінде 

өзгеруі мүмкін. Автотрансформаторлардың номиналды қуаты ауыр шарттар 

жағдайларында таралатын максималды қуатқа сәйкес келу керек. 

Трансформаторлардың және автотрансформаторлардың номиналды 

қуатын таңдағанда қалыпты жұмыс кезіндегі немесе апатты режим кезіндегі 

стансаның әрбір нұсқасының екі орамды трансформаторлардың, немесе үш 

орамды трансформаторлардың әрбір орамаларына және де әртүрлі типті 

блокты автотрансформаторлардың жүктеме графтерін құру қажет. Сонымен 

графиктерді тұрғызу стансада өндірілетін қуаттың графиктермен және барлық 

кернеудегі тұтынатын қуат графиктері арқылы іске асады. 

Блокты бір екі орамды трансформатордың және екі орамды 

трансформатордың жүктеме графигі өзіндік мұқтаждыққа қажетті  қуатты 

шегергенде, генераторға қосылған жүктеме графигімен сәйкес болады. Бірақ, 

номиналды қуатты трансформаторды таңдау кезінде өз мұқтаждығындағы 

жұмыс трансформаторын резервті трансформатормен ауыстыру мүмкіндігін 

де қарастыру қажет. Сол жағдайда генератормен бірге жұмыс істейтін блокты 

трансформатордың жүктемесі генератор жүктемесімен бірдей болады. 

Сондықтан да трансформатордың номиналды қуатын генератордың 

номиналды қуаты бойынша таңдаймыз. 

Үш орамды трансформаторлар мен автотрансформаторлардың (АТ) орта 

кернеуінің жүктеме графиктері сол кернеудің жүктеме графигімен сәйкес келу 

керек. 

Жоғары кернеу орама жүктемесінің графигі төмеңгі және орта кернеу 

орамасының жүктеме графигінің айырымымен, не қосындысымен 

анықталады. Бұл графиктер трансформатордағы энергия шығынын есептеу 

кезінде қолданылады. 

АТ-да Sном-ды өтпелі Sпр және Sтип. типті қуат номиналды қуатпен 

ұтымдылық коэффициенті(а) арқылы анықталады.  
 

номтип SaS . , 

 

мұнда а=(n-1)/n; 

n – трансформация коэффициенті. 
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АТ сұлбаларды таңдауда олардың жұмыс режимінің мүмкіндіктерін 

жақсылап талдау қажет. АТ ең үнемді режимдері: автотрансформаторлы ЖК 

желісінен ОК желісіне Sном берілуі кері және құрама, ОК желісімен ЖК 

желісінің қуаты және ТК қуатты жоғары берілісі жақтан және екі төменгі 

кернеу төмендеуінен болады. Сол режимдерде АТ 10.3 суретпен сәйкес төмен 

шығындармен жұмыс істейді. 

ЖК

ОК

ТК

ТК

ЖК

ОК

 
 

10.3 сурет –АТ жұмыс режимінің жұмысын сипаттайтын сұлба 

 

Егер де Ат-дың үшінші орамасын генератор қосылуы ретінде 

қолданылатын болса, АТ-дың номиналды қуаты мына түрде анықталады: 

 

а

S
S генном

атном

.

.  . 

 

Егер де АТ екі жоғары кернеулі желілер арасындағы байланыстыру 

үшін қолданылатын болса, онда қалыпты және апатты режим кезінде қуат 

максималды ағынмен анықталады, ал үшінші орам қарымталау ретінде, 

немесе өз мұқтаждық резервті трансформаторды қосу үшін қолданылады. 

ЖК қуатты электр стансалардағы тарату құрылғыларының сұлбалары 

технологиялық жобалау нормаларында орналасқан және де қосылым 

сандарына байланысты келесі сұлбалар ұсынылады: 

а) екі тізбекті үш ажыратқышы бар жинақтама шиналы екі жүйелі сұлба 

10.4 суретте көрсетілген; 
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б) бір ажыратқышы бар екі жұмысшы және де үшіншісі айналма 

жинақтаушы шиналар жүйелі сұлба 10.5 суретте көрсетілген. ТҚ-35 кВ-қа 

арналған шиналардың айналма жүйесі қарастырылмаған. 110-500 кВ АТҚ 

қосылым саны 5-ке дейін шинақосқыш ажыратқыш айналма функциясын 

атқарады, ал қосылым саны одан да жоғары болса ажыратқыштың айналма 

құрылғысын міндетті түрде қолданамыз. Бұл сұлба кіші және орташа қуатты 

КЭС-терде таралады; 

в) көпбұрыш типті сұлба 10.7 – 10.9 суреттерде көрсетілген. 

 

 

 

10.4 сурет – Жинақтаушы 

шинасы бар 2 жүйелі сұлба 

10.5 сурет – Екі жүйелі жұмыстық және 

бір шинасы бар сұлба 

 

 

 

 

10.6 сурет – Төртбұрыш 

сұлбасы 

10.7 сурет – Мойнағы жоқ көпбұрыш 

сұлбасы: екі блок пен төрт желі 
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10.8 сурет – Мойнағы бар көпбұрышты сегіз блокты және алты желісі 

бар сұлба 

 

Агрегаты 100 МВт-қа дейін жететін КЭС электр қосындының бас 

сұлбаларының мүмкін болатын нұсқалары 10.9 суретте көрсетілген. Шартты 

түрде 110 кВ торапқа 200 МВА, ал 220 кВ торапқа – 250 МВА беріледі. 10 а,в 

суретте көрсетілген сұлбаларда АТ байланысты генераторды қосу үшін 

қолданылатын үшінші орам көрсетілген. 10.9, б суретінде АТ тек жоғары 

кернеулі тораптар арасындағы байланысы ретінде көрсетілген. 

Егер де 110 және 220 кВ кернеулеріндегі жүктеме сол кернеудің әрбір 

ТҚ-на қосылған генератордың қуатына сәйкес келмесе және де қуат ағыны 

шамалы болса генераторды АТ-ға қосу тиімді болады. 
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10.9 сурет – Екі жоғары кернеулі КЭС  электр қосылу сұлбасының 

нұсқалары 
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10.1 Электр энергиясын генератор кернеуінде тарататын электр 

стансалардың электр қосылу басты сұлбасын тандау 

 

ЖЭО типті электр стансалар өнеркәсіп орындарын және қалаларды 

орталықтандырылған жылу және электр энергиясымен жабдықтаумен 

айналысады, сонымен қатар генераторлы және жоғарыланған кернеу негізінде 

жұмыс істейтін тарату құрылғылары электр сұлбаларының ерекше екенін 

негіздейді. 

Жылу жүктемелі график көмегімен анықталатын ЖЭО генераторлар 

жүктемесінің графигі әдетте түзу, бірқалыпты болады. Жазда немесе кейбір 

кезде қыста, түнгі уақытта жылу жүктемесі төмендейді. 

Генератор көмегімен өндірілетін қуат генератор кернеу шинасынан 

қоректенетін тұтынушы жүктемесінен не үлкен, не кіші мөлшерде болуы 

мүмкін. Сондықтан да торап пен генератор стансаларын байланыстыратын 

трансформаторлар жоғарылайтын, төмендейтін және де реверсивті 

режимдерде жұмыс істейді. Трансформатор санын және қуатын тандауда 

трансформаторлар мен генераторлардың жұмыс істеу режимдерін зерттеу 

керек, ол үшін стансалардың әртүрлі режимдерін тәуліктік берілетін қуаттын 

графигін құру қажет. Трансформатордың активті жүктеме графигін 

тұтынушылар мен генераторлар арасында болатын cos  теңдігі арқылы 

құрамыз. Ал cos  теңдіктері тең болмаса, онда активті және реактивті қуаттар 

графигін құру тиімді. 

ЖЭО трансформаторларының санын стансаның жетіспейтін немесе 

артық болатын қуат мөлшерімен анықтайды: 

1) Кіші қайтарым кезінде жүйе құрамына бір трансформатор 

орналастыруға болады, ал ең қуатты генератор жұмыстан шыққан кезде 

генератор кернеуіндегі жүктемені  қамтамасыздандырады. 

2)  Егер жоғарыланған кернеуге бір генератор қуатынан үлкен қуат 

берілетін болса, онда екі трансформатор орналастыру қажет. 

Қалыпты және апатты режимдерді есепке алып, трансформаторлардың 

номиналды қуаттары дұрыс тандалуы қажет. 10.10 суретте генератор 

кереуіндегі энергияны тарататын станса сұлбаларының мүмкін болатын 

принципиалды нұсқалары көрсетілген. Технологиялық жобалау нормасында 

екі орамды трансформатор құрылғыларына байланысты бірнеше ұсыныстар 

берілген.Үш орамды трансформаторлардың  номиналды қуатын неғұрлым 

жүктелінген орам бойынша берілетін максималды қуат арқылы таңдайды. 

Максималды берілетін қуат шамасын анықтау үшін барлық қалыпты 

режимдеріндегі трансформатордың әрбір орамасына және ең ірі генератордың 

апатты режим кезіндегі толық жүктеме графигін тұрғызу қажет. 

Орташа кереуі 110 кВ және жоғарысы – 220 кВ болғанда екі АТ  бар 

жағдайда 10.10- в суретіндегі сұлбаны қолдану қажет. АТ қуатын тандау және 

ормадардағы жүктеме графиктерін тұрғызу КЭС таңдау мен құрылымына 

сәйкес келеді. 
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а)  б)    в) 

 

 

 
г) 

 

10.10 сурет – ЖЭО электр қосындыларының сұлба нұсқалары 

 

ЖЭО генератор кернеуінің тарату құрылғылары келесі сұлбалар 

бойынша қолданылады: 

а) агрегаттың орташа қуаты 12-60 МВт болатын ЖЭО жинақталған 

шиналарының секциялық жүйесінің сұлбасы, сонымен қатар 10.12 суретте 

көрсетілгендей секция қосындылары 6-8-ден аспау керек; 

б) екі жүйелі жинақталған шина сұлбасы, оның біреуі 10.13 суретпен 

сәйкес секцияланған болу керек. Бұл көп қосындысы бар ТЭЦ генератор 

кернеуінің басты сұлбалардың біреуі болып табылады. 

ЖЭО-да жоғары кернеу кезінде мыналар қолданылады: 

а) бір секциялы шина жүйесінің сұлбасы; 

б) екі секцияланбаған шина жүйесінің сұлбасы (10.14 сурет); 

в) екі шиналы және айналмалы жүйелі сұлба (10.15 сурет); 

г) көпір сұлбасы (10.15 сурет). 
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10.11 сурет    10.12 сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13 сурет     10.14 сурет 

 

ЖЭО электр сұлбалары қысқа тұйықталу режиміндегі токтар 

шамаларымен, трансформаторлар мен генераторлар тармақтарындағы жұмыс 

токтар шамасымен сипатталады. ЖЭО-дағы қысқа тұйықталу токтарын 

шектеу үшін трансформаторлардың жекелеген жұмысы, тоқ шектейтін 

реакторлар құрылғысы, төменгі кернеулі тарамдалған орамды 

трансформаторлар қолданылады. 

Бұл немесе басқа әдістердің мақсаттылығы техника-экономикалық 

есептеулермен анықталады, өйткені осы әдістердің әр біреуі қосымша 

шығындармен байланысқан. 

Трансформатордың жекелеген жұмысы қалыпты жұмыс режимдеріндегі 

трансформаторлардың және электр тарату желілерінің электр энергиясының 

шығындалуына әкеп соқтырады, өйткені ол жағдайда қуат ағынының таралуы 

үнемді емес болуы мүмкін, сонымен қатар жекелеген жұмыс сұлба 

маневрлігінін азайтады. 

Сондықтан да агрегаттары 100 МВт-тан жоғары болатын қуатты ЖЭО-

дағы секциялау тек техника-экономикалық негізден  өтеді. 10.16 суретте 

қысқа тұйықталу токтарын шектеу мақсатымен қолданылған электр 

қондырғыларының секциялануы көрсетілген. 

 

 

B1 B2 B3 B4 

Т1 
Т2 

B1 

B1 

B2 

B2 

B3 

B3 

Т1 Т2 Т2 Т1 

а) б) 
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а-секц. ажыратқыш қосылған кезде; б-секц. ажыратқыш ажыратылған кезде. 

 

10.15 сурет - Трансформаторлардың бірге және жекелеген жұмыс 

кезіндегі қысқа тұйықталу токтарының таралуы 

 

Ток шектейтін реакторлар қуатты электр жабдықтардағы қысқа 

тұйықталу токтарын шектеу үшін қолданылады, сонымен қатар реактордағы 

қысқа тұйықталу негізіндегі бұзылмаған бөліктеді кернеу деңгейін қалыпты 

ұстап тұру үшін қолданылады. Реакторлардың негізгі қолданылатын 

аймақтары– 6-10 кВ-ті электр желілер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.К. Тұтынушылары 

а – желілі реактор; б – топты реактор; в – секциялы реактор. 

 

10.16 сурет – Реакторлардың қосылу сұлбалары 
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10.17 сурет – ТК-гі орамалары тарамдалған трансформаторы бар сұлба  

 

Қалыпты режим жұмыс кезіндегі секциялық реактор (СР) арқылы өтетін 

қуат ағыны кіші, ал симметриялы сұлба кезінде нөлге тең болады, сондықтан 

да қысқа тұйықталу токтарының шектелуі үшін секциялық реактордың 

реактивтілік шамасы үлкен болып алынады. Секциялық реактордың 

номиналды тогы, өшірілген бір генератор немесе жүйемен байланыс 

трансформатордың режимі кезінде реактор арқылы секцияның жетіспейтін 

(немесе артық болатын) ағыны кезінде, таңдалады. Желілік реактор (ЖР) 

арқылы жүктеме тогының ағыны әрқашан да өтіп тұрады, сол кезде кернеу 

мен қуат шығыны байқалады. Осыдан келе, желілік реактордың реактивтілігі 

үлкен болмауы керек, ол мына шарттан туындалады: жұмыс режиміндегі 

реактор кернеуінің шығын шамасы 2% аспауы керек. 

Реактордың номиналды тогы желінің номиналды тогы бойынша 

таңдалады; жекелеген желілердің номиналды тоқтары кіші болса, топталған 

реакторлары бар сұлбалар қолданылады, сонымен қатар, ол жинақталған 

шиналардың қосылу сандарын азайтады және тарату құрылғысының жобасын 

жеңілдетеді. Реактордың желілік реактивтілігі қысқа тұйықталу токтарының 

шектеуінен желілік ажыратқыштарды ажырататын шамаға дейінгі 

шарттарымен таңдалады, яғни, бұл шама қысқа тұйықталу тогын есептеуі 

кезінде анықталады. 

Тарамдалған орамды трансформаторлар төменгі кернеу бөлшектерінің 

арасындағы сейілу кедерігісімен сипатталады және де қысқа тұйықталу 

токтарын шектегіш ретінде қолданылады. Секциялар төменгі кернеу орамы 

арқылы байланысқан болса, секция арасындағы қуат алмасуы транфсорматор 

арқылы өтеді, мұндай  жағдайда, секциялық реакторлардық санын азайту 

немесе нөлге теңестіру керек. Сондай трансформаторлардың қосылу сұлбасы 

10.17 суретте көрсетілген. 
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11 Дәріс №11. Электр станса мен қосалқы стансаның өзіндік 

мұқтаждықтары 

 

Дәріс мазмұны: өзіндік мұқтаждық тұтынушылары, электр жетектер 

түрлері типтері және электрқамтамасыздандыру жүйесі. 

 

Дәріс мақсаты: өзіндік мұқтаждық тұтынушыларының және олардың 

электрқамтамасыздандыру жүйе жұмысының ерекшеліктерін меңгеру. 

 

11.1 Тұтынушылар және өзіндік мұқтаждардың жұмысшы 

машиналары 

 

ЖЭС-да өзіндік мұқтаждарға (ө.м.) жататындар: отынтасымалдау 

механизмдері; отындайындау; тартым үрлегіш  механизмдері; турбиналық 

бөлімше механизмдері; химсутазалау; генераторларды майлау және 

салқындату жүйелері механизмдері; газ және май шаруашылығы 

механизмдері; трансформаторларды үрлеу желдеткіштері; май қыздыру 

жүйесі және бірқатар басқалары. Электр энергияның  кейбір бөлігі жылытуға, 

қыздыруға және жарықтандыруға шығындалады. 

Электр стансаның ө.м. жүйесінің тұтынушылары 1-ші санатқа 

(категорияға) жатады. Әсіресе қоректену үзілісі персоналдың өміріне қауіп 

туғызатын немесе негізгі күштік қондырғының істен шығуына әкеліп 

соқтыратын электрқондырғылардың тобы ерекшеленеді. Бұл тұтынушылар 

тобына үштен кем емес тәуелсіз – жұмысшы және екі резервті қорек көзі 

қажет. 

Ерекше жауапты тұтынушылар үшін – дизель немесе газдық трубина 

және синхронды генераторлар, автономды агрегаттар, қосымша генераторлар, 

статикалық түзеткішті аккумуляторлық батареялары сияқты тәуелсіз энергия 

көздерін қарастырады 

Электр стансаның ө.м. жүйесінде кеңінен қолданыс тапқан қалақты 

сорғылар және желдеткіштер. Қалақты машиналар қозғалтқыштан энергияны 

ығысатын сұйықтықты (газды) қалақшалы жұмысшы дөңгелек арқылы береді 

және эксплуатациялық сапасы екпін Н, біліктегі қуат Р және толық ПӘК η 

тасымалдану (өнімділіктен) Q тәуелділігінен анықталатын ортағатартқыш 

және осьтік болып бөлінеді. 

ЖЭС-да ө.м. жүйесінде шаңкөмірлі отында жұмыс істейтін, отынды 

дайындап тасымалдайтын жұмысшы айналу жилігінен тәуелсіз механикалық 

сипаттамасы бар машина (үгіткіш, диірмендер, қоректендіргіштер, крандар, 

конвейерлер, транспортерлер, шнектер және т.б.) топтары бар. 

Орта тартқыш типті машинаның өнімділігін реттеу үшін: дроссельді 

реттеуді қолданады, яғни сырғымамен; айналу жилігімен; қалақшалы бұрып 

әкету (отвод) (бағыттауыш аппараттың) арқылы; құрама реттеу түрлері. 

Ортатартқыш типті машинаны дросельді реттеу үнемді емес. Алайда 

қарапайымдылығына байланысты кеңінен қолданыс тапты. 



69 
 

Осьтік типті машина үшін реттеуді: айналу жилігін өзгерту; жұмысшы 

дөңгелектің қалақшаларын өзгерту және қалақшалы бұрып әкету (бағыттауыш 

аппараттың) арқылы іске асырады. Жүру айналма қалақша құрылғылғысы бар 

осьтік машиналар, неғұрлым күрделі құрастырылған және салыстырмалы 

түрде қымбат. 

Айналу жилігін реттеу немесе айналу жилігін өзгертуге қабілетті 

электрқозғалтқыштар арқылы немесе гидромуфта, электромагнитті сырғыту 

муфтасы және т. б. көмегімен іске асырылады. Гидромуфтаны айналу жилігі 

жоғары және өнімділігін азырақ реттейтін, жоғары қуатты жұмысшы 

машиналарға қолданған мақсатты тиімдірек болады, өйткені гидромуфта құны 

жоғары, ал олардың ПӘК-ті жұмысшы машинаның айналу жилігімен қатар 

төмендейді. 

Құраманы реттеу үшін айналу жилігін сатылы реттеуге болатын 

қосжылдамдылықты асинхронды қозғалтқышты пайдаланады, ал жоспарлы 

реттеуді салыстырмалы үлкен емес шамада ысырмалар (задвижкалар) немесе 

бағыттушы аппарат арқылы іске асырады. 

 

11.2 Жұмысшы машиналардың электржетегі және 

электрқозғалтқыштардың өздігінен қосылуы 

  

Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштар (АҚ) неғұрлым 

кеңінен қолданыс тапты. Бір және қосжылдамдылықты АҚ қолданылады. 

Негізгі кемшілігі айналу жылдамдылығын икемді реттеу мүмкіндігі жоқ, 

алайда көптеген жағдайларда бұл талап орындалмайды. Синхронды 

электрқозғалтқыштарда (СҚ) аралық құрылғыларды қолданусыз айналу 

жилігін реттеу мүмкіндігі жоқ, бірақ олардың ПӘК, реактивті қуатты өндіру 

қабілеті неғұрлым жоғары болады, жоғары қуатқа дайындалады және қуатты 

аз жүрісті шарлы диірменді (шаровые мельницаны) қоректендіру үшін 

қолданылады. 

Ө.м. жүйесінде қ.т. болса және қозғалтқыштар қорегін жұмысшы 

трансформатордан резервке автоматты түрде ауыстырғанда кернеу деңгейінің 

өте төмендеуі қысқа уақытта жоғалуы мүмкін. Бұл кезде қозғалтқыштар 

моменті, механизмдердің кедергі моментінен аз болады соған байланысты 

қозғалтқыштардың тежелуі болып, кей кезде толық токтауы мүмкін. 

Қоректендірудің қалыпты шарты қалыптасқан кезде айналу жилігінің 

қалыптасу процесі басталады. Бөліктеп тежелген немесе толық токтап қалған 

электрқозғалтқыштардың, жұмысшы немесе резервті қорегі қалыптасқаннан 

кейін, олардың айналу жилігінің, алдынғы жұмысшы айналу жилігіне дейін, 

қолданыс персоналының араласуынсыз арту процессі өздігінен қосылу деп 

аталады. Өздігінен қосылу процессін келесі өрнек арқылы жазуға болады: 

 

./)( *

2

*)(** ACНОМД TtMUМn   
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Осылайша өздігінен қосылу (яғни *n >0) тең болады егер өздігінен 

қосылу процессі келесі шартта болса Мизб оң 

 

.0*

2

*)(*  CНОМД MUМ  

 

Өздігінен қосылу сәттілігі қозғалтқыш моментімен механизмнің 

қатынасын және қозғалтқыш қысқышындағы кернеу деңгейін дұрыс таңдауға 

тәуелді болады. 

 

11.3 ЖЭО және КЭС өзіндік мұқтаждық қондырғыларын 

электржабдықтау 

 

Ө.м. электрмен жабдықтау сұлбасында 11.1 суретінде көрсетілгендей 

үзіліссіз қоректі қамтамасыз ететін резервтеу болады, ол резервтік қоректің 

автоматы қосылуы (АРҚ) жолымен іске асырылады. 

 

 
 

11.1 сурет - ЖЭО ө.м. генератор кернеуіндегі шинадан қореқтенуінің 

ұстанымдық сұлбасы (айқын емес көрсетілген резервтеу) 

 

Қоректі резевтеу айқын көрсетілген болуы мүмкін. Мұндай жағдайда 

өзіндік мұқтаждық үшін бір резервтік трансформатор ӨМРТ қарастырылады. 
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11.2 сурет - 6 кВ-тық КЭС ө.м. қоректендірудің сұлба нұсқалары 

 

Блок типіндегі КЭС-ның ө.м. жұмысшы және резервті 

трансформаторларын қоректендіру 11.2 суретке сәйкес екі түрлі әдіспен іске 

асырылуы мүмкін. 

Ө.м. жұмысшы трансформаторлардың ауыстыру үшін бір немесе 

бірнеше торапқа  қосылмаған  резервті трансформаторлар қарастырылады. 

Ө.м. жұмысшы блок трансформаторлардың қуатын таңдау ө.м. 

секциясындағы шынайы жүктеме есебіне (ө.м. блогының шиналарына 

қосылған  жалпы станциялық) негізделеді. 

Төменгі кернеуі 6 кв ө.м. жұмысшы трансформаторлардың тұтынатын 

қуаты 
),(9,0 4,066 ТДВТ SРS   

 

мұнда 
6ДВР  - 6кВ электр қозғалтқыштармен барлық орнатылған 

механизмдердің резервті және қалыпты жұмыс істейтіндерді қосқандағы 

есептік қуаттар қосындысы; 

4,0ТS  - 6/0,4 кВ барлық қосылған трансформатор қуатының, 

резервті және қалыпты жұмыс істейтіндерін қосқандағы қосындысы. 



72 
 

 

11.4 Атомдық стансалардың, су электр стансаларының және 

қосалқы стансалардың ө.м. жүйе құрылымының ерекшеліктері 

 

АЭС-да ө.м. тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін үш 

топқа бөлуге болады:  

I - қорек үзілісінежіберуге болмайтын ерекше жауапты тұтынушылар;  

II - 1-3 мин. уақытқа үзіліс жасай алатын ерекше жауапты 

тұтынушылар; 

III - электрмен жабдықтау сенімділігіне жоғары талаптар қоя алмайтын 

тұтынушылар. 

СЭС-да неғұрлым жауапты жұмысшы машиналары: гидротурбиналарды 

майлау және реттеу жүйесіндегі сорғылар, техникалық сужабдықтау 

сорғылары, сорғылар және желдеткіштер жүйелері, генераторларды және 

трансформаторларды салқындату желдеткіштері және сорғылары және басқа 

өнімділікті реттеуді қажет етпейтін машиналар. Жетек үшін оларға  қ.т. 

роторлы 380/220 В торапқа қосылатын асинхронды электрқозғалтқыштарды 

қолданады. Тәуелсіз энергия көздері ретінде аккумуляторлық батареяларды 

қарастырады. 

Жергілікті жүктеме және жалпыға арналған қабылдағыштарды 

электрмен жабдықтау үшін екіншілік кернеуі 6—10 кВ екі транформатор 

қолданылады, олардың қуатын жүктемеге жеткілікті етіп таңдайды. 

Қосалқы  стансаның ө.м. жүйесінің неғұрлым жауапты электрэнергия 

қабылдағыштары, телемеханика және байланыс басқару жүйесі болып 

табылады. Олардың электрмен жабдықталуы айнымалы ток торабынан 

тұрлауландырғыштар (стабилизаторлар) және түзеткіштер арқылы, немесе 

тәуелсіз энергия көзі — аккумуляторлық батареялар арқылы іске асуы мүмкін.  
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