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МАЗМҰНЫ
Мазмұны
Алғысөз
І БӨЛІМ ТАРТЫМ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ
ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ
1.1 Тартым және трансформаторлық қосалқы станциялардың
негізгі күш, қосалқы және коммутациялық электржабдықтарының
конструкциясы, мақсаты және жұмыс істеу қағидаты
1.1.1 Электр жүйелері, электр станциялары және қосалқы
станциялар туралы негізгі мәліметтер
1.1.2 Тартым және трансформаторлық қосалқы станциялардың
мақсаты, түрлері
1.1.3 Тұрақты және айнымалы ток тартым электрмен жабдықтау
жүйесінің сипаттамасы және олардың салыстырмалы сипаттамасы
1.1.4 Тартым қосалқы станцияларды жоғары вольтты электр беру
желілеріне қосу схемалары
1.1.5 Тартым қосалқы станциялардың электрқондырғыларының
жұмыс режимдері (қалыпты, мәжбүрлі және қысқа тұйықталу),
бейтарап жұмыс режимдері
1.1.6 Күштік және өлшеу трансформаторлары
1.1.7 Тарату құрылғылары және олардың жіктелуі
1.1.8 Таратушы құрылғылардың оқшаулағыштары мен ток
өткізгіш бөліктері
1.1.9 Тарату құрылғыларының коммутациялық және қорғау
аппараттары
1.1.10
Тартым (трансформаторлық) қосалқы станцияның
найзағайдан қорғау және жерге қосу мақсаты, конструкциясы және
жұмыс принципі
1.1.11
Трансформаторлық қосалқы станцияларға техникалық
қызмет көрсету
1.2 Тартым қосалқы станцияның жоспарлары мен қималары,
принципті, жедел, технологиялық, электр схемалары
ІІ БӨЛІМ ТҮЙІСПЕЛІ ЖЕЛІНІ ПАЙДАЛАНУ
2.1 Түйіспелі аспалар
2.1.1 Қарапайым түйіспелі аспа
2.1.2 Тізбекті байланыс аспасы
2.1.3 Түйіспелі аспа түрін таңдау
2.1.4 Жылдамдыққа арналған түйіспелі аспаның ерекшеліктері
магистральдық темір жол көлігі
2.1.5 Түйіспелі желісінің негізгі материалдары
2.1.6 Түйіспелі желісінің арматурасы мен тораптары
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2.1.7 Анкерлік учаскелер және олардың түйісулері
2.1.8 Жасанды құрылыстардағы түйіспелі аспалар
2.1.9 Түйіспелі желісінің қолдау құрылғылары
2.1.10 Түйіспелі желісінің тіректері
2.1.11 Тартым рельс тізбектері
2.1.12 Ток қабылдағыштардың конструкциясы және жұмысы
2.1.13 Түйіспелі желісінің желге тұрақтылығы
2.1.14 Әртүрлі климаттық жағдайларда байланыс желісінің
механикалық есептері
2.2 Түйіспелі желісін қоректендіру және секциялау
2.3 Түйіспелі желісінің монтаждау жоспарларын жасау
III БӨЛІМ. ЭНЕРГИЯ УЧАСКЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
БӨЛІМШЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Энергия учаскесінің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс
сапасын ұйымдастыру және бақылау
3.1.1. Темір жолды электрмен жабдықтау дистанциясының
құрылымы және құрылымдық бөлімшелердің функциялары
3.1.2 Еңбек ұжымын және құрылымдық бөлімшелерді басқару
әдістері
3.1.3. Электрлендірілген темір жолдың энергетикалық учаскесінің
ұйымдық құрылымы
3.1.4. Құрылымдық бөлімшенің (бригаданың) жұмыстары)
3.1.5. Материалдарды қабылдау және жинақтау жөніндегі ісшаралар
3.1.6. Жөндеу және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесі
3.1.7. Бригада мүшелерінің және жалпы бөлімшенің қызметін
бағалау
3.2 Пайдалану және жөндеу жұмыстарының диспетчерлік қызметі
3.2.1. Электрмен жабдықтау шаруашылығын диспетчерлік басқару
құрылымы
3.2.2. Жедел персонал құрамы
3.2.3 Энергия диспетчерінің жедел персоналмен өзара іс-қимылы
3.2.4 Өтінімдерді келісу тәртібі
3.2.5. Электрмен жабдықтау жүйесінде қайта қосу
3.2.6. Бригадаларды жұмысқа жіберу
3.2.7. ҰйымдастыиТҚ-жедел ақпаратты қабылдау және беру
ережесі
3.3 Жедел ауыстырып қосу
3.3.1 Жедел персоналдың негізгі міндеттері
3.3.2 Апаттық және жоспарлы қайта қосу
3.3.3 Қайта қосу бланкілерін жасау
3.3.4 Электржабдықтарын ауыстырып қосу тәртібі
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4.1 Шаруашылық қызметті талдаудың мақсаты, міндеттері,
қағидаттары
4.2 Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау және оның
кәсіпорындағы құрылымдық бөлімшені басқарудағы рөлі
4.3 Электрмен жабдықтау дистанциясының жұмыс көлемі мен
жұмысының сапалы көрсеткіштерін жоспарлау- еңбекті және
жалақыны ұйымдастыру;
4.5
Электрмен
жабдықтау
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тәртібі
4.11 Еңбек жөніндегі жоспар және қаржылық жоспар
4.12 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
4.13 Жалақыны ұйымдастыру
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АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы өзектендірілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленген
және 0904000 - темір жолының электртехникалық жүйелерін электрмен
жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығы
бойынша колледж оқушыларына арналған.
Электрлендірілген темір жолдары-бұл өзіндік техникалық базасы бар,
оның ішінде жылжымалы құрамы мен электрмен жабдықталуы, салалық
ғылымы бар, сонымен қатар электрлендірілген темір жолдарының
техникалық базасына арналған жабдықтар өндірісін қамтамасыз ететін көлік
техникасы мен электр өнеркәсібіне негізделген инфрақұрылымы бар тәуелсіз
көлік саласы. Бұл инфрақұрылымға электрлендіруді қамтамасыз ететін
құрылыс ұйымдары кіреді: байланыс желісі, қосалқы станцияларды, электр
желілерін орнату, локомотив және вагон деполарын қайта құру. Осының
арқасында бізде де, шетелде де электрлендірілген темір жолдары дербес
көлік түріне бөлінді және оған дербес инженерлік мамандық пен оқу
пәндерінің кешені сәйкес келеді.
Электрмеханик - бұл электрлендірілген темір жол жүйелерінің
жабдығына техникалық қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын
маман.
Оқу құралында суреттер мен сызбалармен, кестелермен, әдістемелік
нұсқаулармен және кәсіби модуль бойынша практикалық жұмыстармен,
сондай-ақ бақылау сұрақтарымен және тапсырмаларымен ілеспе теориялық
материал бар.
Оқу құралы осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес
техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған.
Кәсіптік модульді зерделеу кезінде білім алушылар электрмен
жабдықтау жүйесіндегі ақаулықтардың алдын алу, электржабдықтарының
жұмысы үшін қажетті білімді меңгереді.
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І БӨЛІМ. ТАРТЫМ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ
ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ
1.1 Тартым және трансформаторлық қосалқы станциялардың негізгі
күш, қосалқы және коммутациялық электржабдықтарының
конструкциясы, мақсаты және жұмыс істеу принципі
1.1.1 Электр жүйелері, электр станциялары
станциялар туралы негізгі мәліметтер

және

қосалқы

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмысы электр
станциялары өндіретін электр энергиясын тұтынумен байланысты.
Электр станциясы - бұл электр энергиясын өндіретін және оны
тұтынушыларға электр желісі арқылы беруді қамтамасыз ететін өнеркәсіптік
кәсіпорын.
Электр энергиясын түрлендіруге және таратуға арналған
электрқондырғысы электр қосалқы станциясы деп аталады.
Электр беру желісі (ЭБЖ) электр энергиясын беруге арналған
электрқондырғысы деп аталады.
Электр желісі - бұл белгілі бір аумақта жұмыс істейтін әуе және
кабельдік электр желілері мен қосалқы станциялардың жиынтығы. Электр
энергиясын өндіру, беру және пайдалану процесінің ортақтығымен
байланысты электр станцияларының, электр желілерінің және электр
тұтынушыларының жиынтығы энергетикалық жүйетдеп аталады. Кейбір
электр станциялары тек электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар жылу
энергиясын да шығарады. Сондықтан электр жүйесі жылуды өндіру, бөлу
және пайдалану қондырғыларын да қамтиды. Электр жүйесінің электр бөлігі
электр жүйесі деп аталады.
Электр энергиясын қабылдағыш (электрқабылдағыш) – электр
энергиясын оны пайдалану үшін энергияның басқа түріне түрлендіретін
құрылғы. Электрқабылдағыштар өте алуан түрлі. Оларға мыналар жатады:
- әртүрлі станок жабдықтары мен электр көлігіне арналған жетек
ретінде қызмет ететін электрқозғалтқыштары;
- қыздыру шамдары, люминесцентті, сынап және басқа да газразрядты
шамдары бар жарықтандыру аспаптары;
- электртехнологиялық жабдықтар (дәнекерлеу машиналары және
аппараттары, электр пештері, металдарды ұшқындап өңдеуге арналған
станоктар және т.б.);
- тұрмыстық электр аспаптары (тоңазытқыштар, шаңсорғыштар, электр
плиталары мен үтіктер, радио және телеаппаратура);
- электр медициналық аспаптар мен аппараттар;
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- ғылыми мекемелердің, ақпараттық және есептеу орталықтарының
аспаптары мен қондырғылары және т. б.
Электр энергиясын тұтынушы-бұл электрқабылдағыш немесе
технологиялық процеспен біріктірілген және белгілі бір аумақта орналасқан
электрқабылдағыштар тобы.
Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі оның
электрқабылдағыштарының
санатымен
анықталады.
ЭҚОҚ
электрқабылдағыштарын үш санатқа бөледі.
I санатқа Электрмен жабдықтаудың үзілуі мыналарға әкеп соғуы
мүмкін электрқабылдағыштар жатады: адамдардың өмірі үшін қауіп; халық
шаруашылығына елеулі залал; қымбат тұратын негізгі жабдықтың
зақымдануы; өнімнің жаппай жарамсыздығы; Күрделі технологиялық
процестің бұзылуы; коммуналдық шаруашылықтың аса маңызды
элементтерінің жұмыс істеуінің бұзылуы.
І
санаттағы
электрқабылдағыштардың
құрамынан
электрқабылдағыштардың ерекше тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмысы
адамдардың өміріне, жарылыстар мен өрттерге қауіп төндірмеу мақсатында
өндірісті апатсыз тоқтату үшін қажет.
ІІ санатқа электрқабылдағыштар жатады, олардың электрмен
жабдықтаудағы үзіліс өнімнің жаппай жетіспеушілігіне, жұмысшылардың,
механизмдердің және өнеркәсіптік көліктердің жаппай тоқтап қалуына,
адамдардың маңызды топтарының қалыпты қызметінің бұзылуына әкеледі.
ІІІ санатқа I және II санаттардың анықтамасына сәйкес келмейтін
барлық басқа электрқабылдағыштар жатады.
Электр жүйелерінің қуат көздері электр станциялары болып табылады.
Электр станцияларының негізгі түрлері-гидроэлектрлік жылу және атом
электр станциялары.
Суэлектрстанциясы (СЭС) –
арналы су ағындарындағы және
толқындық
қозғалыстардағы
су
массаларының қозғалысын энергия
көзі ретінде пайдаланатын электр
станциясы.
Суэлектрстанциялары
әдетте өзендерде салынып, бөгеттер
мен
су
қоймаларын
салады
(сурет.1.1). СЭС-те электр энергиясын
тиімді өндіру үшін екі негізгі фактор
Сурет 1.1 - СЭС жалпы көрінісі
қажет: жыл бойы сумен кепілді
қамтамасыз етілуі және өзеннің
ықтимал үлкен еңістері, гидроқұрылысқа каньон тәрізді бедер түрлері
қолайлы. СЭС жұмысының принципі өте қарапайым. Гидротехникалық
құрылыстар тізбегі электр энергиясын өндіретін генераторларды іске
қосатын гидротурбинаның қалақтарына түсетін судың қажетті қысымын
қамтамасыз етеді.
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Судың қажетті қысымыбөгет салу арқылы қалыптасады, нәтижесінде
өзеннің белгілі бір жерде шоғырлануы немесе туынды – табиғи су ағыны.
Кейбір жағдайларда судың қажетті қысымын алу үшін бөгет пен туынды
бірге қолданылады.
Барлық
энергетикалық
жабдықтар
тікелей
суэлектрстанция
ғимаратында орналасқан. Мақсатына байланысты оның белгілі бір бөлімі
бар. Машина залында су ағынының энергиясын электр энергиясына тікелей
түрлендіретін
гидроагрегаттар
орналасқан.
Сондай-ақ,
қосымша
жабдықтардың барлық түрлері, СЭС басқару және бақылау құрылғылары,
трансформатор станциясы, тарату құрылғылары және басқалары бар.
Жылу электр станциясы (немесе
жылу электр станциясы) – жағу
процесінде отынның химиялық энергиясын
жылу энергиясына, ал содан кейін
электргенераторбілігінің
айналуының
механикалық энергиясына түрлендіру
есебінен электр энергиясын өндіретін
электр станциясы. Отын ретінде әртүрлі
жанғыш қазбалар кеңінен қолданылады:
Сурет 1. 2-жылу электр станциясының
көмір, табиғи газ, аз мазут, бұрын
жалпы көрінісі
шымтезек және тақтатас. Көптеген ірі
жылу станциялары тек электр энергиясын өндіреді – дәстүрлі СЭС, қазіргі
уақытта КЭС; орташа станцияларды жылумен жабдықтау схемаларында
(ЖЭО) жылу шығару үшін де пайдалануға болады.
Дәстүрлі жылу электр станцияларында отын бу қазандығының оттығында
(бұрын бу генераторлары деп те аталған) арнайы түтіктерде (су құбыры
қазандығы) қазандықтың ішіне сорылатын қоректік суды қыздырып, буға
айналдырады. Жоғары температурамен (400-650 градусқа дейін) және
қысыммен (бірліктерден ондаған МПа – ға
дейін) алынған қатты қыздырылған бу
турбогенераторға бу құбыры арқылыбіріктірілген бу турбинасы мен электр
генераторына беріледі. Көп сатылы бу
турбинасында будың жылу энергиясы
ішінара электр генераторы орнатылған
біліктің механикалық айналу энергиясына
айналады.
ЖЭО-да
будың
жылу
энергиясының
бір
бөлігі
желілік
Сурет 1.3 - АЭС жалпы көрінісі
жылытқыштарда да қолданылады.
Газ турбиналық тізбек бірқатар
жылу электр станцияларында таралды, онда газ тәрізді немесе сұйық отынды
жағу арқылы алынған ыстық газдардың қоспасы газ турбиналық
қондырғысының турбинасын тікелей айналдырады, оның осьі электр
генераторымен байланысады. Турбинадан кейін газдар бу қозғалтқышын (бу-
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газ қондырғысы) немесе жылумен жабдықтау (газ турбиналық ЖЭО) үшін
кәдеге жаратуқазандығында пайдалы пайдалану үшін жеткілікті ыстық
болып қалады.
Атом электр станциясы (АЭС) – осы мақсатты жүзеге асыру үшін
ядролық реактор (реакторлар) және қажетті жұмыскерлері бар қажетті
жүйелер, құрылғылар, жабдықтар мен құрылыстар кешені пайдаланылатын,
жобада айқындалған аумақ шегінде орналасқан, берілген режимдер мен
қолдану жағдайларында энергия өндіруге арналған ядролық қондырғы
(сурет.1.3).
Дизельді электр станциясы (дизельгенераторлық қондырғы, дизель-генератор)
– Іштен жанатын дизельдіқозғалтқыштан
жетегі бар бір немесе бірнеше электр
генераторларымен
жабдықталған
стационарлық
немесе
жылжымалы
энергетикалық
қондырғы
(сурет.1.4.).
Сондай – ақ, бензин қозғалтқышы бар
электр станциялары бар-бензин электр
станциясы немесе бензин электр станциясы
Сурет 1. 4-дизель электр
және газ поршенді электр станциялары.
станциясының жалпы көрінісі
Дизель электр станциясы, дизель электр
станциясы және дизель генераторы терминдерісиноним емес екенін есте
ұстаған жөн:
• дизель-генератор-құрастырмалы біріктірілген дизель қозғалтқышы мен
генератордан тұратын құрылғы;
• дизель электрқондырғысы, өз кезегінде,
дизель генераторын, сондай-ақ қосалқы
құрылғыларды қамтиды: жақтау, бақылау
құралдары, жанармай багы;
• дизель
электр станциясы-бұл электр
энергиясын
таратуға
арналған
құрылғыларды,
автоматика
құрылғыларын, басқару пультін қосымша
қамтитын
дизель
электр
агрегаты
базасындағы
стационарлық
немесе
Сурет 1. 5-жел электр станциясының
жылжымалы қондырғы.
жалпы көрінісі
Әдетте, мұндай электр станциялары болат
жақтауға орнатылған айнымалы ток генераторы мен ішкі жану
қозғалтқышын, сондай-ақ қондырғыны басқару және басқару жүйесін
біріктіреді. Ішкі жану қозғалтқышы синхронды немесе асинхронды электр
генераторын басқарады. Қозғалтқыш пен электр генераторын қосу тікелей
ернемекпен немесе дампер жалғастырғышы арқылы жүзеге асырылады.
Бірінші жағдайда екі тірек генераторы қолданылады, яғни екі тірек
мойынтіректері бар генератор, ал екіншісінде – бір тірек.
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Жел электр станциясы-бұл бір немесе бірнеше жерде жиналған және бір
желіге біріктірілген бірнеше жел. Ірі жел электр станциялары 100 немесе
одан да көп жел генераторларынан тұруы мүмкін. Кейде жел электр
станцияларын "жел фермалары" деп атайды. Жел электр станциялары желдің
орташа жылдамдығы 4,5 м/с және одан жоғары жерлерде салынады.
Жердің әлеуетін зерттеу алдын-ала жүргізіледі. Анемометрлер 30-100
метр биіктікте орнатылады және бір-екі жыл ішінде желдің жылдамдығы мен
бағыты туралы ақпарат жиналады. Алынған мәліметтер жел энергиясының
қолжетімділік картасына біріктірілуі мүмкін. Мұндай карталар (және арнайы
бағдарламалық қамтамасыз ету) әлеуетті инвесторларға жобаның өтелу
жылдамдығын бағалауға мүмкіндік береді.
Әдеттегі метеорологиялық ақпарат жел электр станцияларын салуға
жарамайды, себебі желдің жылдамдығы туралы ақпарат жер деңгейінде (10
метрге дейін) және қалалар шегінде немесе әуежайларда жиналды.
Электр станцияларында 3,15; 6,3; 10,5; 15,75 немесе 21 кВ генераторлық
кернеуде жиілігі 50 Гц ауыспалы үш фазалы ток өндіріледі. Электр
энергиясының бір бөлігі тұтынушыларға электр желілері арқылы
генераторлық кернеуде беріледі, ал екінші бөлігі жақын орналасқан электр
қосалқы станциясына жеткізіледі.
Электр
қосалқы
станциясымен
(сурет.1.6.) электр энергиясын түрлендіруге
және
таратуға
қызмет
ететін
және
трансформаторлардан немесе басқа энергия
түрлендіргіштерінен, тарату құрылғысынан,
басқару
құрылғысынан
және
қосалқы
құрылымдардан тұратын электрқондырғысы
деп аталады.
Функцияға
байланысты
олар
трансформатор (TP) немесе түрлендіргіш (PP)
деп
аталады.
Трансформаторлар
Сурет 1.6– Электрлі қосалқы
(түрлендіргіштер), төмен кернеу қалқаны
станцияның жалпы көрінісі
және басқа элементтер жиналған түрінде
немесе құрастыруға толық дайын күйінде жеткізілген жағдайда қосалқы
станцияны кешенді деп аталады – КТП (БӨП).
Электр қосалқы станциялары электр энергиясын қабылдау, түрлендіру
және тарату үшін қызмет етеді, кернеудің барлық сатыларында орындалады,
егер олар электр станцияларына тікелей жақын болса және олардан жоғары
кернеулі электр энергиясын желіге беру үшін түрлендірілсе) немесе
төмендетуші (оларға тұтынушыларды электрмен жабдықтау жүзеге
асырылатын қосалқы станциялардың басым көпшілігі жатады) болуы мүмкін.
Электр қосалқы станциясының қуаты мен кернеу деңгейлері ол
пайдаланылатын электр желісінің схемасы мен конфигурациясымен,
қосылған электр энергиясын тұтынушылардың сипаты мен жүктемелерімен
анықталады[1][2].
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Негізінен электрлік қосалқы станциялардың келесі түрлері бар:
тұйық (соңғы);
ӘЖ жақын өтетін тармақтарға қосылған тармақтауыштар;
аралық, өз тұтынушыларын тамақтандыру үшін қызмет етеді;
транзиттік (көп жағдайда – тораптық) тұтынушыларды қоректендіруге
ғана емес, сондай-ақ өзінің және көршілес энергия жүйелерінің шектес
желілеріне қуат ағындарын беруге арналған;
түрлендіргіш-тұрақты токтағы электр қуатын беру және қабылдау
үшін;
тарту-электр тарту желілерін қоректендіру үшін.
Электр қосалқы станциясының негізгі элементтері 1.7-суретте
көрсетілген.

Сурет 1.7-қосалқы станция элементтері
A: бастапқы электр желілерінің жағы B: екінші электр желілерінің жағы
1. Бастапқы электр беру желілерінің желілері 2. Жерге тұйықтау сымы 3.
Электр беру желілері 4. Электр кернеуін өлшеуге арналған Трансформатор 5.
Ажыратқыш 6. Ажыратқыш 7. Ток трансформаторы 8. Найзағайдан қорғау 9.
Негізгі трансформатор 10. Басқарма ғимараты 11. Күзет қоршауы 12. ЭБЖ –
электр беру желілері
Бақылау сұрақтары:
1.
Электр энергетикасы жүйесі (ЭЭЖ) дегеніміз не және ол
энергетикалық жүйеден несімен ерекшеленеді?
2.
Электр станцияларының негізгі түрлерін атаңыз және олардың
әрекет ету принциптерін түсіндіріңіз.
3.
Электр желісі дегеніміз не, электр желілері мен тарату
желілерінің мақсаты қандай?
4.
Электрмен жабдықтау жүйесі дегеніміз не?
5.
ЭЭ тұтынушылары электрмен жабдықтаудың қажетті сенімділігі
бойынша қандай топтарға бөлінеді?
6.
Электр қосалқы станциясы дегеніміз не?
7.
ЭБЖ не үшін арналған?
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1.1.2 Тартым және трансформаторлық қосалқы станциялардың
мақсаты, түрлері
Тартым қосалқы станция (сурет.1.8.) электровоздарды, Электр пойыздарын,
трамвайлар мен троллейбустарды электр
энергиясымен қамтамасыз ету үшін оны
байланыс желісіне беру мақсатында
электрлік кернеуді төмендетуге және токты
кейіннен өзгертуге (түзетуге) арналған
электрқондырғысы.
Тартым
қосалқы
станциялар тұрақты және айнымалы ток
болып табылады.
Сурет 1.8 - Тартым қосалқы
Темір жолдың тартым қосалқы
станциясының жалпы көрінісі
станциясы электр энергиясын таратуға,
түрлендіруге, тартым (электр жылжымалы
құрамы) және тартылмайтын теміржол тұтынушыларына арналған.
Теміржолдың тартым қосалқы станциялары электр энергиясын сыртқы
электрмен жабдықтау жүйесі арқылы алады, содан кейін энергия тартымтар
(тартым электрмен жабдықтау жүйесі арқылы) және тартылмайтын
тұтынушылар арасында бөлінеді.
Көршілес тартым қосалқы станциялардың арасындағы максималды
қашықтық: тұрақты токта 15 км және айнымалы токта 50 км. Әрбір тартым
қосалқы станция екі тәуелсіз көзден қуат алады, себебі электрлендірілген
темір жолдар бірінші санаттағы тұтынушы болып табылады. Тартым қосалқы
станцияларды қоректендіру бір тізбекті ЭБЖ, екі тізбекті ЭБЖ бойынша
жалпы және бөлек тіректерде жүзеге асырылуы мүмкін.
Тартым қосалқы станциялардың жіктелуі кестеде келтірілген.1.1.
Кесте 1.1. - Тартым қосалқы станциялардың жіктелуі

Сыртқы жабдықтау
жүйесіне қосылу тәсілі
бойынша

Электр тарту жүйесі
бойынша
Арматура түрі
бойынша
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Тірек (тораптық) - кернеуі 110 немесе 220 кВ үш және одан
да көп электр беру желілері бойынша сыртқы электрмен
жабдықтау желісінен қуат алады және басқа тартым қосалқы
станциялар үшін қуат көзі ретінде қызмет етеді.
• Тұйық (соңы) – көрші қосалқы станциядан екі радиалды
электр желісі арқылы қуат алады.
• Аралық-көрші екі қосалқы станциядан кіріс бойынша қуат
алады.
Аралық өз кезегінде бөлінеді:
• Транзиттік (өтпелі) – ЭЖЖ-ның ажыратылуына қосылады.
• Дәнекерлеу немесе электр желісінің филиалына қосылады.
• Тұрақты ток 3,3 кВ
• Айнымалы ток 27,5 кВ
• Айнымалы ток 2×27,5 кВ
• Түйіспелі
• Түзеткіш
• Түзеткіш-инверторлық
•

Қоректендіру
кернеуінің мәні
бойынша
Басқару жүйесі
бойынша
Орнату әдісі бойынша
Арматура түрі
бойынша

6, 10, 35, 110, 220 кВ6, 10, 35, 110, 220 кВ
•
•
•
•
•
•
•

Телебасқару
Басқарылмайтын
Кезекші персоналсыз
Үй-жайда кезекшілікпен
Тұрақты кезекші персоналмен
Стационарлық:
Жылжымалы:

Трансформаторлық қосалқы станцияауыспалы
ток
желісіндегі
кернеуді
қабылдауға,
түрлендіруге
(арттыруға
немесе төмендетуге) және ауылдық,
кенттік,
қалалық,
өнеркәсіптік
объектілердің тұтынушыларын электрмен
жабдықтау жүйелерінде электр энергиясын
таратуға арналған электрқондырғысы.
Сурет 1.9-трансформаторлық қосалқы
станция
Күштік
трансформаторлардан,
тарату
құрылғысынан, автоматты басқару және
қорғау құрылғысынан, сондай-ақ қосалқы құрылыстардан тұрады.
Трансформаторлық қосалқы станциялар тыныс алу және төмендету деп
жіктеледі. Трансформаторлық қосалқы станциялар (әдетте электр
станциялары үшін салынған) генераторлар шығаратын кернеуді электр
желілері (электр желілері) арқылы электр энергиясын беру үшін қажет
жоғары кернеуге (бір немесе бірнеше мәнге) айналдырады. Төмен
трансформаторлық қосалқы станциялар электр желісінің бастапқы кернеуін
төменгі екінші кернеуге айналдырады.
Бастапқы және қайталама кернеулердің мақсатына және көлеміне
байланысты төмендеткіш трансформаторлық қосалқы станциялар аудандық,
негізгі төмендеткіш және жергілікті (цехтық) болып бөлінеді. Аудандық
трансформаторлық қосалқы станциялар электр энергиясын тікелей жоғары
вольтты электр желілерінен қабылдайды және оны негізгі төмендеткіш
трансформаторлық қосалқы станцияларға, ал олар (кернеуді 6, 10 немесе 35
кВ – қа дейін төмендету) - трансформацияның соңғы сатысы жүзеге
асырылатын жергілікті және цехтық қосалқы станцияларға (кернеуді 690, 400
немесе 230 В-қа дейін төмендету) және тұтынушылар арасында электр
энергиясын бөлу.
Трансформаторлық қосалқы станциялар, әдетте, зауыттарда жасалады
және орнату орнына толық жиналған түрінде немесе жеке блоктармен
жеткізіледі. Мұндай трансформаторлық қосалқы станциялар жиынтық
немесе КТП деп аталады[1] [2].
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Бақылау сұрақтары:
1.
Тартым қосалқы станцияның мақсаты
2.
Тартым қосалқы станцияның негізгі элементтері
3.
Тартым қосалқы станциялардың жіктелуі
4.
Тірек, аралық, тұйық тартым қосалқы станцияларды қоректендіру
тәсілдері қандай
5.
Тартым қосалқы станциялардың негізгі түрлері
6.
Трансформаторлық қосалқы станция және оның алдыңғы
қолданылуы
7.
Трансформаторлық қосалқы станциялардың жіктелуі
8.
Қандай трансформаторлар толық деп аталады?
1.1.3 Тұрақты және айнымалы ток тартым электрмен жабдықтау
жүйесінің сипаттамасы және олардың салыстырмалы сипаттамасы
Кернеуі 27,5 кВ және 2×25 кВ тартым қосалқы станциялар 110 немесе
220 кВ сыртқы электрмен жабдықтау желісінен қуат алады. ТҚС 27,5 кВ
(сурет. 1.10, a) кернеуі 110 (220) кВ үш фазалы айнымалы токты бір фазалы
27,5 кВ түрлендіруге негізінен үш фазалы үш орамалы трансформаторлар
қолданылады. Кернеуі 27,5 кВ болатын осындай трансформатордың тарту
орамасы Үшбұрыш схемасына сәйкес қосылады, оның екі ұшынан кернеу
байланыс желісіне, ал үшіншісі тартым рельс желісіне қосылады. 6 (10) кВ
немесе 35 кВ кернеуде жасалған басқа орамадан аудандық тұтынушылар қуат
алады. 27,5 кВ ТҚ-дан тарту желісіне қуат беріледі, тартылмайтын ТҚ-д.
тұтынушыларға ЕСР желілері бойынша (екі сым-рельс), жеке қажеттілік
трансформаторларына, ЭБЖ-де мұздақты балқыту фидерлеріне, бірақ немесе
220 кВ; 27,5 кВ ТҚ-дағы бірқатар тартым қосалқы станцияларда көлденең
сыйымдылықты өтемақы құрылғылары қолданылады. 27,5 кВ ТҚ ауыспалы
тоқтың ТЖС-да (жапсарлы қосалқы станциялардан және энергия жүйелерінің
қосалқы станцияларымен біріктірілгендерден басқа) құрастырмалы
шиналардың екі фазалы жұмыс жүйесі болады, төмендеткіш
трансформатордың үшінші фазасы ТҚС жерге тұйықтау контурына және ауа
сорғыш желімен қосылған кірме жол рельстеріне қосылған. Тартым қосалқы
станцияларда төмендеткіш трансформатордың 27,5 кВ орамасының "с"
фазасы жерге тұйықталады, бұл қосалқы станцияларды фазалау схемасымен
ескеріледі. ТҚ 6; 10; 27,5 және 35 кВ жаңадан салынатын және қайта
құрылатын тартым қосалқы станцияларда вакуумдық ажыратқыштар
қолданылады.
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2×25 кВ электрмен жабдықтау
жүйесінің ТЖҚ-да (сурет. 1.10. б) 55
кВ дейін 220 кВ (сыртқы электрмен
жабдықтау желісі) бойынша кернеуді
төмендететін
төмен
кернеулі
бөлінген орамасы бар бір фазалы
трансформаторларды орнатады.
Бұл
трансформаторлардың
жоғары кернеу орамалары ашық
үшбұрыш
схемасына
сәйкес
қосылады.
Тартымты
қуаттауға
арналған орамалардың үш шығысы Сурет 1.10- тарту ствнцияларының сызбалары: абар. Шеткі сымдар арасындағы 27,5 кВ ауыспалы ток; б-2×25 кв ауыспалы ток; в110-220 кВ қуаттандырумен тұрақты ток; г-6,10
кернеу 55 кВ, экстремалды және орта
немесе 35 кВ қуаттандырумен тұрақты ток; Т1,
арасындағы кернеу 27,5 кВ құрайды.
Т2-төмендеткіш трансформаторлар, вТрансформатор
орамаларының
түзеткіштер, АТ-автотрансформаторлар
орташа түйреуіштері электрлік түрде
біріктіріліп, тарту рельстеріне қосылады, экстремалды – төрт жұмыс және екі
қосалқы (айналмалы) шиналардан тұратын 2×25 кВ ашық дизайнда.
Трансформатордың тарту орамасының шеткі шығырларымен қосылатын ТҚ
2×25 кВ жұмыс шиналарынан байланыс желісінің фидерлері шығып кетеді.
Әдетте, барлық 2×25 кВ айнымалы ток екі жұмыс істейтін
трансформатордан басқа үшінші (резервтік) трансформатор орнатылады.
Аудандық тұтынушыларды қоректендіру үшін 110 және 220 кВ кернеуді 6
(10) немесе 35 кВ кернеуге түрлендіретін жеке Үш фазалы трансформаторлар
көзделеді. 27,5 кВ және 2×25 кВ тарату құрылғылары крон блоктарын немесе
толық блоктық құрылғыларды қолдана отырып, өнеркәсіптік әдістермен
салынады.
110 немесе 220 кВ электр желілерінен қуат алатын тұрақты токтың
тартым қосалқы станциялары кернеудің қос немесе жалғыз өзгеруімен
орындалады (сурет. 1.10, в): алдымен оны аралық үш-орамалы Т1
трансформаторлары 10 немесе 6 кВ дейін, содан кейін түрлендіргіш
агрегаттардың Т2 трансформаторлары 3,3 кВ дейін төмендетеді. Үш орамалы
трансформаторлардың үшінші орамасынан, әдетте, аудандық емес
тұтынушыларды қуаттандыру үшін 35 кВ кернеу беріледі. 6; 10 және 35 кВ
электр желілерінен ТҚС қосылған кезде кернеудің бір трансформациясы
жүзеге асырылады (сурет. 1.10, г) 3,3 кВ дейін. Бұл жағдайда аудандық және
басқа да керексіз тұтынушылар 35 кВ-тан тамақ ала алады, ал кейде олардан
көрші ТЖҚ-ға тамақ беріледі.
ТҚ 3,3 кВ ТҚС тұрақты ток құрамында екі оң (жұмыс және қосалқы)
және
минус
шиналар
бар.
Байланыс
желісінің
фидерлерінде
поляризацияланған
ажыратқыштар
қолданылады,
бірақ
көбінесе
поляризацияланбаған жылдам әрекет ететін автоматты (әсіресе жаңадан
салынған және қалпына келтірілген ТҚС-те), бұл байланыс желісіндегі қысқа
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тұйықталу кезінде тізбектерді тиімді өшіруге мүмкіндік береді. Күрделі
ғимараттарда орналасқан ТҚ 3,3 кВ өнеркәсіптік әдістермен салынған. Ол
үшін зауытта шығарылған камералар мен ұяшықтар қолданылады, оларда 3,3
кВ электр тізбегінің ажыратқыштары, басқару тұтқалары, өлшеу құралдары
және басқару тақтасы орнатылған. Ұяшықтар-бұл ажыратқыштар
камерасынан, есіктері бар қалқаннан және қоршаудан тұратын құрама
құрылым.
Тұрақты токтың тартым қосалқы станциясының түрлендіргіші
түрлендіргіш трансформатордан, түзеткіш немесе түзеткіш-инвертор
қондырғысынан және қосалқы жабдықтардан – коммутациялық
құрылғылардан, басқару және сигнал беру құрылғыларынан, шамадан тыс
токтардан, қысқа тұйықталудан, асқын кернеуден, салқындату құрылғысынан
тұрады.
Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіретін түзеткіш қондырғылар
кремний диодтарында (басқарылмайтын желдеткіштер) орындалады.
Түзеткіш-инвертор агрегаттары (ТИА) рекуперацияның тұрақты тогын
(ЭЖҚ тежеу кезінде пайда болатын артық ток) сыртқы электрмен жабдықтау
жүйесіне қайтарылатын айнымалы токқа айналдыру үшін қолданылады.
Тұрақты ток жүйесінің артықшылықтары:
–
ЭЖҚ – ке түзету қондырғылары қажет емес; - байланыс желісіне
тұрақты токтың аз әсері.
Тұрақты ток жүйесінің кемшіліктері:
–
салыстырмалы түрде төмен кернеуде көбірек қуат алу үшін P =
UI ток күшін арттыру керек, сондықтан байланыс аспасының көлденең
қимасын көбейту керек (екі байланыс сымын, сымды күшейтетін мыс
арқанды қолдану). Осы құралдарды қолдану арқылы байланыс аспасының
ауданы 500 мм2-ге дейін артады (құрылымдарды қолдайтын тіректерді
күшейту керек);
–
токтың жоғарылауымен желідегі кернеудің төмендеуі артады (ΔU
= IR), сондықтан тарту қосалқы станциялары арасындағы қашықтықты
15...20 км-ге дейін азайту керек;
–
электр тарту желісінің кері сымы жерден нашар оқшауланған
рельстер болғандықтан, токтың бір бөлігі жер арқылы өтеді. Бұл жерде
металл құрылымдардың (құбырлар, кабель қабықтары, темірбетон
бұйымдарының арматуралары және т.б.) электр жегідесін тудыратын кезбе
ток деп аталады. Электр жегідесін азайту, рельстерді жерден оқшаулауды
жақсарту үшін рельстер қосалқы станциялардың теріс терминалдарына
қосылады, жер асты құрылымдары оқшауланады – мұның бәрі шығындардың
айтарлықтай өсуіне әкеледі. Айнымалы токтағы электрлендіру кезінде
адасқан токтардың әсері әлдеқайда аз.
Айнымалы ток жүйесінің артықшылықтары:
–
үлкен қуатты салыстырмалы түрде аз ток күшімен беру
мүмкіндігі, бұл байланыс сымының көлденең қимасын 120...140 мм2-ге дейін
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азайтуға және осылайша 1 км жолда 4 тонна мысты үнемдеуге мүмкіндік
береді;
–
тартым қосалқы станциялар арасындағы қашықтықты 40...60 кмге дейін ұлғайту, яғни электрлендіруге арналған құрылыс шығындарын
азайту.
Айнымалы жүйенің кемшіліктері:
–
әр электровозда түзеткіш қондырғы болуы керек, себебі тұрақты
токтың тартым электрқозғалтқышы;
–
байланыс желісіне көбірек әсер ету (кедергі), сондықтан әуе
желілерін арнайы экрандалған кабельдермен ауыстыру керек, бұл
шығындарды арттырады.
Қосалқы станцияларды қоректендіру екі үш фазалы ЭБЖ бойынша
жүзеге асырылады, олардың әрқайсысы тартым қосалқы станциялардың
толық қуатына есептелген. Тартым қосалқы станциялардың негізгі
жабдықтары да резервтеледі [1].
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Айнымалы токты тарттым қосалқы станциясының
схемасын зерттеу»
Жұмыстымың мақсаты: айнымалы токтың тарт қосалқы станциясының
схемасын зерттеу.
Жабдықтар мен аспаптар: «тартым және тартпайтын тұтынушыларды
қоректендіру» стенді.
Жұмысты орындау тәртібі:
1.
Тұрақты токтың тартым қосалқы станциясын салу, 1.11-сурет

Сурет 1.11- ауыспалы токтың тартым қосалқы станциясы
2. Стендте бақылау және есепке тарту тұтынушыларының қоректену
тізбегіне кіретін тарту қосалқы станциясының элементтерін жазу.
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3. Негізгі және резервті емес тұтынушылардың қоректену тізбегіне
кіретін тарту қосалқы станциясының элементтерін стендте бақылау және
есепке жазу.
4. Жұмыс туралы қорытынды жазыңыз
1.1.4 Тарту қосалқы станцияларын жоғары вольтты электр беру
желілеріне қосу схемалары
3
Ең типтік схемалар:
2
–
сақиналы;
–
екі жақты тамақтану;
1
–
- бір жақты тамақтану;
–
- радиалды.
4
1.12-1.17 суреттерде тартым қосалқы
станциялардың қуат схемалары келтірілген.
Сурет 1.12-тартқыш қосалқы станциялардың
тұйықталған қуат схемасы:
Барлық электр станциялары мен
1-тартқыш қосалқы станциялар; 2-қоректендіру
тартым қосалқы станциялар сақинаға әуе
орталықтары( электр станциясы, аудандық
электр желілерімен қосылады. Тартым қосалқы станциялар); 3-ЭБЖ; 4-темір жол желісі
қосалқы станцияларда әуе желілерінің (ӘЖ)
екі кірісі болады. Кез келген қоректендіруші
орталықты немесе ЭБЖ ажырату тартым
қосалқы
станцияларды
қоректендіруді
тоқтатуға алып келмейді. Мұндай қуат
схемасы сенімді және үнемді.
Тартым қосалқы станциялардың қуат
сенімділігін арттыру үшін электр желілері
Сурет 1.13- -қос тізбекті ЭБЖ-дан екі
екі тізбекті орындалады, ал әрбір тізбек
жақты қоректену схемасы
толық қуатты беруге арналған. Жоғары
вольтты ажыратқыштар арқылы екі ЭБЖ
тірек тартым қосалқы станциялардың
шиналарына қосылады. Бұл схемада барлық
тарту қосалқы станциялары тірек болып
табылады. Мұндай қуат схемасы қосалқы
станциядағы кірістердің Қос санына
байланысты қымбат.
Сурет 1.14-азайтылған кіріс саны бар
Шығындарды азайту үшін кіріс саны
тартқыш қосалқы станциялардың қуат
схемасы
азайтылған схемалар қолданылады.
Жоғары вольтты ажыратқыштар арқылы
барлық ӘЖ шиналары орнатылған тартым
қосалқы станциялар тірек деп аталады, ал
қалғандары аралық деп аталады.
Аралық қосалқы станциялар ӘЖ – ге
желілер (2, 4 – транзиттік немесе өтпелі)
Сурет 1.15- -Бір тізбекті ЭБЖ-ден
тартқыш қосалқы станциялардың екі
немесе дәнекерлеу (3-дәнекерлеу немесе
жақты қоректену схемасы
тармақтарда) арқылы қосылады.
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ЭЖЖ-дағы кез келген апат кезінде бір аралық тартым қосалқы
станциядан артық ажыратылмауы тиіс талапты қамтамасыз ету үшін тірек
қосалқы станциялар арасында кемінде екі аралық транзиттік қосалқы
станциялардың желісі арқылы жалғау көзделеді, қалғандарын дәнекерлеуге
(тармақтауға) қосады.
Бұл схемаға қойылатын талаптар екі тізбекті ЭБЖ-мен қоректену
кезіндегідей. Сондықтан барлық аралық
тартым қосалқы станциялар транзиттік болуы
және ЭЖЖ қимасына қосылуы тиіс.
Тармақтарда
(дәнекерлеулерде)
тартым
қосалқы
станцияларды
қосуға
жол
берілмейді, ал қосалқы станциялардың саны
үштен аспауы тиіс (1.15-сурет).
Сенімділікті арттыру үшін екі тізбекті
Сурет 1.16--тартқыш қосалқы
ЭБЖ қолданылады.Үлкен сенімділік үшін әр
станциялардың бір жақты
тартым
қосалқы
станциясы
электр
қоректену схемасы
станциясына екі электр желісімен қосылады.
Тұрақты ток жолдарында тірек
қосалқы станциялар арасындағы қашықтық
100...150 км болған кезде ӘЖ-ге кемінде бес
аралық қосалқы станция қосылады.
Ауыспалы ток жолдарында тірек қосалқы
станциялар арасында u = 110 кВ кезінде
үштен аспайтын және U = 220 кВ кезінде
бестен аспайтын аралық қосалқы станциялар
Сурет 1.17-тартқыш қосалқы
қосылады. Арасындағы қашықтық тірек
станциялардың радиалды қуат
қосалқы 200...300 км[1][2].
Бақылау сұрақтары:
1. Жоғары вольтты электр желілеріне тартым қосалқы станцияларды
қосудың типтік схемалары.
2. Тартым қосалқы станцияларды қоректендірудің сақиналы схемасы
3. Екі тізбекті электр желілерінен екі жақты қуат схемасы
4. Енгізу саны азайтылған тартым қосалқы станциялардың қоректену
схемасы
5. Бір тізбекті ЭБЖ-ден тартым қосалқы станциялардың екі жақты
қоректену схемасы
6. Тартым қосалқы станциялардың бір жақты қуат схемасы
7. Тартым қосалқы станциялардың радиалды қуат схемасы
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1.1.5 Тартым қосалқы станциялардың электрқондырғыларының
жұмыс режимдері (қалыпты, мәжбүрлі және қысқа тұйықталу),
бейтарап жұмыс режимдері
Электрқондырғылары мен олардың элементтерінің төрт жұмыс режимі
бар: қалыпты, төтенше, апаттан кейінгі және жөндеу.
Қалыпты режим-бұл электр құрылғысының жұмыс режимі, онда оның
параметрлерінің мәндері берілген жұмыс жағдайында рұқсат етілген шектен
шықпайды.Қалыпты
режимде
осы
электрқондырғысының
барлық
элементтері мәжбүрлі ажыратуларсыз және артық жүктемелерсіз жұмыс
істейді. Бұл режимдегі жүктеме тогы жүктеме кестесіне байланысты өзгеруі
мүмкін. Қалыпты режимде осы электрқондырғысының барлық элементтері
мәжбүрлі ажыратуларсыз және артық жүктемелерсіз жұмыс істейді. Бұл
режимдегі жүктеме тогы жүктеме кестесіне байланысты өзгеруі мүмкін.
Жөндеу режимі - бұл жоспарлы профилактикалық және күрделі
жөндеу режимі. Жөндеу режимінде электрқондырғыларының кейбір
элементтері өшірілген, сондықтан жұмыста қалған элементтерге жүктеме
артады. Жөндеу режимі - бұл жоспарлы профилактикалық және күрделі
жөндеу режимі. Жөндеу режимінде электрқондырғыларының кейбір
элементтері өшірілген, сондықтан жұмыста қалған элементтерге жүктеме
артады.
Жөндеуден кейінгі режим – бұл электрқондырғысы элементтерінің бір
бөлігі істен шыққан немесе апаттық (жоспарланбаған) ажырату салдарынан
жөндеуге шығарылған режим.
Апаттық жұмыс режимі бірқатар параметрлердің күрт өзгеруімен
сипатталады
(токтың
жоғарылауы,
кернеудің
төмендеуі)
және
электрқондырғысын дереу өшіруді қажет етеді.Төтенше жұмыс режимі
бірқатар параметрлердің күрт өзгеруімен сипатталады (токтың жоғарылауы,
кернеудің төмендеуі) және электрқондырғысын дереу өшіруді қажет етеді.
Электр желілеріндегі апаттардың басым бөлігі қысқа тұйықталудан
туындайды, оның негізгі себебі ток өткізгіш бөліктердің оқшауламасының
бұзылуы болып табылады.
Қысқа
тұйықталулар
(қысқа
тұйықталулар)
фазалар
(электрқондырғысының фазалық өткізгіштері) арасындағы тұйықталулар,
тұйық және тиімді жерге тұйықталған бейтараптары бар желілердегі
фазалардың жерге тұйықталуы (нөлдік сым), сондай - ақ электр
машиналарындағы орамдық тұйықталулар деп аталады.
Қысқа тұйықталу электр тізбектерінің оқшаулауы бұзылған кезде пайда
болады. Мұндай бұзылулардың себептері әртүрлі: тозу және соның
салдарынан оқшаулаудың бұзылуы, электр желілерінің сымдарының
эскиздері, жерге құлаған сымдардың үзілуі, жер жұмыстары кезінде кабель
желілерінің оқшаулауының механикалық зақымдануы, электр желісіндегі
найзағайдың соққысы және т. б.
Үш фазалы электрқондырғыларында үш және екі фазалы қысқа
тұйықталу пайда болады. Сонымен қатар, саңырау және тиімді жерге
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тұйықталған бейтараптары бар үш фазалы желілерде жерге бір және екі
фазалы қысқа тұйықталу қосымша пайда болуы мүмкін (екі фазаның жерге
бір уақытта қосылуымен жабылуы).
Үш фазалы қысқа тұйықталу кезінде электр желісінің барлық фазалары
бірдей жағдайда болады, сондықтан оны симметриялы деп атайды. ҚТ-ның
басқа түрлерінде желі фазалары әртүрлі жағдайларда болады, осыған
байланысты Токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары
бұрмаланған. Мұндай қысқа тұйықталу асимметриялы деп аталады.
Қысқа тұйықталудың белгілі бір түрінің пайда болу ықтималдығы
кестеде
келтірілген
мәліметтермен
сипатталады.1.2,
онда
электрқондырғысының әртүрлі кернеу деңгейлері, электр желілерінің
конструкциялары, климаттық және басқа факторлар үшін мәндер
көрсетілген.
Қысқа тұйықталу түрі
Үш фазалы

Кесте 1.2-қысқа тұйықталу түрлері
Түсіндірме схемасы

ҚТ-ның осы түрінің пайда болу
ықтималдығы,%
1:7

Екі фазалы
2-13
Бір фазалы
60-92
Жерге екі фазалы
5…20

Қысқа тұйықталу, әдетте, зақымдалған фазалардағы токтардың
номиналды мәндерден бірнеше есе асатын мәндерге жоғарылауымен бірге
жүреді.
Қысқа тұйықталу токтарының ағымы өткізгіштер мен контактілердегі
электр энергиясының жоғалуына әкеледі, бұл олардың қызуын арттырады.
Қыздыру оқшаулаудың тозуы мен бұзылуын тездетеді, байланыстардың
дәнекерленуіне және күйіп кетуіне, шиналар мен сымдардың механикалық
беріктігін жоғалтуға және т. б.
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Өткізгіштер мен аппараттар берілген есептік уақыт ішінде ҚТ
токтарымен қыздыруды зақымдамай өткізуі тиіс, яғни термиялық тұрақты
болуы тиіс.
Қысқа тұйықталу токтарының ағымы өткізгіштер арасындағы
айтарлықтай электрдинамикалық күштермен бірге жүреді. Егер тиісті
шаралар қолданылмаса, осы күштердің әсерінен тірі бөліктер мен олардың
оқшаулауы бұзылуы мүмкін. Ток өткізгіш бөліктер, аппараттар және электр
машиналары қысқа тұйықталу кезінде пайда болатын күш-жігерге зақым
келтірмейтіндей етіп құрастырылуы тиіс, яғни электрдинамикалық
төзімділікке ие болуы тиіс.
Қысқа тұйықталу электр желісіндегі кернеу деңгейінің төмендеуімен
бірге жүреді, әсіресе зақымдалған жерге жақын.
Қысқа тұйықталу токтарын (ҚТ) есептеу жабдықты таңдау және
электрқондырғыларының элементтерін (шиналар, оқшаулағыштар, кабельдер
және т.б.) электрдинамикалық және жылу тұрақтылығына тексеру, сондай-ақ
қорғаныс параметрлерін таңдау және оларды іске қосу сезімталдығын
тексеру үшін қажет.
Қысқа тұйықталу токтарының есептеулерін жеңілдету үшін көптеген
практикалық мәселелерді шешу үшін елеулі қателіктер жібермейтін
болжамдар енгізіледі:
үш фазалы желі симметриялы түрде қабылданады; жүктеме токтары
ескерілмейді;
сыйымдылық ескерілмейді, демек, ауа және кабель желілеріндегі
сыйымдылық токтары;
магниттік жүйелердің қанықтылығы ескерілмейді, бұл қысқа
тұйықталу тізбегінің барлық элементтерінің индуктивті кедергілерін тұрақты
және токқа тәуелсіз деп санауға мүмкіндік береді;
трансформаторлардың магниттелу токтары есепке алынбайды.
Қысқа тұйықталу токтарын анықтау кезінде, әдетте, екі әдістің бірі
қолданылады:
аталған бірліктер әдісі-бұл жағдайда тізбектің параметрлері аталған
бірліктерде (ОМ, ампер, вольт және т. б.) көрсетіледі.);
салыстырмалы бірліктер әдісі-бұл жағдайда схеманың параметрлері
негізгі (негізгі) ретінде қабылданған шаманың үлестерімен немесе
пайыздарымен көрсетіледі.
Аталған бірліктер әдісі трансформация сатыларының аз саны бар
салыстырмалы түрде қарапайым электр тізбектерінің қысқа тұйықталу
токтарын есептеу кезінде қолданылады.
Салыстырмалы бірліктер әдісі аудандық энергия жүйелеріне қосылған
трансформацияның бірнеше сатысы бар күрделі электр желілеріндегі қысқа
тұйықталу токтарын есептеу кезінде қолданылады.
Егер есептеу аталған бірліктерде жүргізілсе, онда қысқа тұйықталу
токтарын анықтау үшін барлық электр шамаларын қысқа тұйықталу орын
алатын сатының кернеуіне келтіру керек.
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Салыстырмалы бірліктерде есептеу кезінде барлық шамалар базистік
шамалармен салыстырылады, олар ретінде бір ТҚЖ трансформаторының
базистік қуаты немесе қуаттың шартты бірлігі қабылданады, мысалы, 100
немесе 1000 МВА.
ҚТ (Uср= 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230 кВ) орын алған дәрежедегі орташа
кернеу базистік кернеу ретінде қабылданады. Электрмен жабдықтау жүйесі
элементтерінің кедергісі кестеге сәйкес негізгі жағдайларға әкеледі. 1.3.
1.3-кесте-электр берудің әуе және кабельдік желілерінің индуктивті
кедергілерінің орташа үлестік мәндері

п.п.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3

Электр беру желісі
Бір тізбекті әуе желісі, кВ:
6−220
220-330 (фазада екі сымға бөлінген кезде)
400-500 (фазада үш сымға бөлінген кезде)
750 (фазадағы төрт сымға бөлінген кезде)
Үш желілі кабель, кВ:
6-10
110-220 кВ бір ядролы маймен толтырылған кабель

худ, Ом / км
0,4
0,325
0,307
0,28
0,08
0,16

Қысқа
тұйықталу
токтарын
есептеу
электрқондырғысының есептік схемасын жасаудан
басталады. Есептеу схемасы бойынша ауыстырудың
электр схемасы жасалады. - Сур. 1.18 есептеу
схемасының мысалы келтірілген, ал суретте. 1.19тиісті ауыстыру схемасы.
1000 В жоғары электрқондырғылары үшін
алмастыру схемасын жасау кезінде электр
машиналарының, күш трансформаторлар мен
автотрансформаторлардың, реакторлардың, әуе және
кабель
желілерінің
индуктивті
кедергілері
ескеріледі. Белсенді кедергілер шағын қималы
сымдары бар және болат сымдары бар әуе желілері
үшін, сондай-ақ шағын қимасы бар ұзын кабель
желілері үшін ғана ескеріледі.
Трансформаторлардың белсенді кедергісі
қысқа тұйықталу нүктесі орналасқан сатының
Сурет 1.18Есептеу сызбасы
орташа номиналды кернеуі Uн ≤500 В және
трансформатордың қуаты Ѕном болған жағдайда
ескеріледі.T<1000 кВА немесе қуат және шығыс желілері болат сымдардан
жасалған.
Ауыстыру схемасын жасағаннан кейін оның параметрлерін анықтау
қажет. Ауыстыру схемасының параметрлерін анықтауға арналған
формулалар төменде келтірілген.
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Әрі қарай, біртіндеп түрлендіру арқылы алмастыру схемасы қарапайым
түрге әкеледі, осылайша қуат көзі қысқа тұйықталу нүктесімен бір
қарсылықпен байланысады. Ауыстыру схемасының түрлендірулері ҚТ-ның
әр нүктесі үшін бөлек жасалады.
Салыстырмалы бірліктердегі қысқа
тұйықталу токтарын есептеу.
Бұл әдіспен барлық есептелген деректер
негізгі кернеу мен негізгі қуатқа әкеледі. Un
номиналды кернеулері негізгі кернеу ретінде
қабылданады=0,23; 0,4; 0,69; 3,15; 6,3; 10,5; 21;
37; 115; 230 кВ. SB негізгі қуаты үшін Сіз бірлік
үшін есептеулерде қолданылатын қуатты таңдай
аласыз, мысалы, жүйенің қуаты, станция
генераторларының немесе қосалқы станция
трансформаторларының жалпы номиналды қуаты
немесе есептеуге ыңғайлы онға көбейтілген сан.
Аталған бірліктердегі қысқа тұйықталу
токтарын есептеу.
Аталған бірліктердегі (Ом, мОм) қысқа
тұйықталу токтарын есептеу кезінде алмастыру
схемасы үшін Ом заңын қолдануға болады, бірақ
бұл ретте электрмен жабдықтау схемасында: а)
Сурет 1.19қорек көзінен қысқа тұйықталу нүктесіне дейінгі
Ауыстыру схемасы
трансформацияның бірнеше сатысының; б)
бірнеше қорек көздерінің (мысалы, Энергожүйе және ЖЭО) болуын ескеру
қажет.
Орташа номиналды кернеулер шкала
бойынша қабылданады: 0,4; 1,15; 6,3; 10,5; 21;
37; 115; 230 кВ.
Қысқа тұйықталу токтарын есептеу үшін
жасалған ауыстыру схемасы (сурет. 1.20),
әдетте,
үшбұрыштың
қосылу
схемасына
айналдырылған жұлдыз қосылысы. Бұл схемада
әр көзден ағындарды бөлу коэффициенттерін
қолдана отырып есептеуге болады. С1 және с2
бөлу
коэффициенттері
бірлік
ретінде
Сурет 1.21-қысқа тұйықталу тогын
есептеу схемасы
қабылданған қысқа тұйықталу тогының қанша
бөлу коэффициенттерін
бөлігі (бөлігі) осы тармақтың қуат көзі
құратынын көрсетеді.
Электрқондырғыларындағы бейтарап режимдер. Электр желілері
кернеу класына байланысты бөлінеді-1000 В-қа дейін және одан жоғары.
Бейтарап-бұл
жұлдыздарға
қосылған
трансформаторлар
мен
генераторлардың орамаларының жалпы нүктесі.
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1 кВ дейінгі желілердегі бейтарап жерге қосу түрлері. Кернеуі 1000 В
дейінгі электр желілерінде үш бейтарап жерге қосу жүйесін қолдану
әдеттегідей – бұл КТ, IT, TT. Әріптердің әрқайсысы белгілі бір мағынаға ие:
1-ші әріп қуат көзінің бейтараптығын жерге қосу әдісін сипаттайды
T (terra) – Жерге тұйықталған бейтарап
I (оқшаулау) – бейтарап оқшауланған (және оқшауланған, есте сақтау
оңай)
2-ші әріп ашық өткізгіш бөліктерді
жерге қосу әдісін көрсетеді
N (neutral) - қорек көзінің жерге
тұйықталған бейтарабы арқылы жерге
тұйықталған АӨБ
T-АӨБ қуат көзіне тәуелсіз жерге
тұйықталған
Өз кезегінде КТ жүйесі үш ішкі
жүйеге бөлінеді – КТ-C, КТ-S және КТСурет 1.22--TN жерге қосу жүйесі
C-S. Осы ішкі жүйеде үшінші әріптер (C combine, S - separe) бір сымдағы нөлдік
қорғаныс (PE) және нөлдік жұмыс (N) өткізгіштің функцияларын біріктіруді
немесе бөлуді білдіреді.
КТ жерге қосу жүйесі (сурет.1.22). Бұл жүйеде бейтарап жерге
тұйықталған, ал ашық өткізгіш бөліктер осы жерге тұйықталған бейтарап
арқылы жерге тұйықталған. Жерге тұйықталған-бұл бейтарап тікелей жерге
қосу құрылғысына (болт, дәнекерлеу) немесе төмен қарсылық (ток
трансформаторы) арқылы қосылғанын білдіреді.
1кВ дейінгі желілерде жерге тұйықталған бейтарап пайдаланылады қуат үшін
бір фазалы және үш фазалы жүктемелер.
TT жерге қосу жүйесі(сурет.1.23) қуат
көзінің бейтараптығы Жерге тұйықталған,
ал жабдықтың АӨБ-сы көздің бейтарабына
электр байланысы жоқ жерге қосу
құрылғысымен жерге тұйықталған деп
болжайды. Яғни, қорғаныс қайта өткізгіші
қуат көзінен емес, тұтынушының өзінде
Сурет 1.23-тт жерге қосу жүйесі
жасалады.
Жерге қосу жүйесінде IT (сурет.1.24)
генератордың немесе трансформатордың
бейтараптығы оқшауланған немесе жоғары кедергісі бар құрылғылар арқылы
жерге тұйықталған, ал АӨБ өздігінен жерге тұйықталған. Бұл жүйе тұрғын
үй ғимараттарына ұсынылмайды, ол бірінші жерге тұйықталу кезінде қуат
үзілісі қажет емес жерде қолданылады. Бұл электр энергиясымен жабдықтау
сенімділігінің жоғары талаптары бар электрқондырғылары болуы мүмкін.
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1кВ
жоғары
электр
желілеріндегі
бейтарапты жерге қосу түрлері. Кернеуі 1000В
жоғары
желілерде
оқшауланған
(жерге
қосылмаған) бейтарап, тиімді жерге тұйықталған
бейтарап және резонанстық жерге тұйықталған
бейтарап қолданылады. Жерге тұйықталған
бейтарап тек 1 кВ дейінгі желілерде қолданылады.
Бейтарап
жерге
тұйықталмаған
Сурет 1.23 - Электрмен
(оқшауланған) желілер (сурет.1.25). Тарихи
жабдықтау жүйесі
тұрғыдан алғашқы жер жүйесі. Қуат көзінің
бейтарап нүктесі жерге қосу құрылғысына қосылмаған. Орамалар
үшбұрышқа қосылып, нөлдік нүкте жоқ екендігі белгілі болды. 3-35кВ
кернеуге қолданылады.
Резистор немесе реактор арқылы жерге қосылған бейтарап
желілер. 3-35кВ желілерде қолданылады. Қысқа тұйықталу токтарының
мөлшерін азайту үшін қолданылады. Тарихи
тұрғыдан бейтарап жерге қосудың екінші әдісі
болды. Резистор арқылы жерге қосу бүкіл
әлемде, реактор арқылы – бұрынғы Одақ
елдерінде қолданылады.
Реактор арқылы жерге қосу-қысқа тұйықталу
болмаған кезде реактор арқылы ток аз болады.
Фазаның жерге тұйықталуы орын алғанда, КЗ
сыйымдылық
тогы
және
реактордың
индуктивті тогы зақымдану орны арқылы
Сурет. 1.25-резистор немесе реактор
өтеді. Егер олардың мәні тең болса, онда
арқылы жерге қосылған бейтарап
тұйықталу орнында ток болмайды (резонанс
құбылысы).
Резистор арқылы жерге қосу төмен және жоғары омды болуы мүмкін.
Айырмашылық шамасы ток құратын резистормен жерге тұйықталу кезінде.
Жоғары сыйымдылық төмен сыйымдылық токтары бар желілерде
қолданылады, бұл жағдайда қысқа тұйықталуды дереу өшіруге болмайды.
Төмен омды жерге қосу, керісінше, үлкен сыйымдылық токтарында
қолданылады.
Таңдау бейтарап жерге қосу түрлері келесі факторларға байланысты:
• желінің сыйымдылық тогының шамасы;
• бір фазалы тұйықталудың рұқсат етілген шамасы;
• бір фазалы тұйықталуды өшіру мүмкіндігі;
• релелік қорғаныстың түрі мен типі;
• персоналдың қауіпсіздігі;
• резервтің болуы[3]
-
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Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Қысқа тұйықталу токтарын есептеу»
Жұмыстың мақсаты: ЭҚ-дағы қысқа тұйықталу токтарының периодтық
компонентінің бастапқы мәнін практикалық есептеу әдістерін зерттеу.
Жұмысты орындау тәртібі
1. Берілген схема үшін есептеу схемасының параметрлерін анықтаңыз.
2. Үш фазалы қысқа тұйықталу тогының периодтық компонентінің бастапқы
мәнін есептеу үшін ауыстыру
сызбасын жасаңыз.
3. Берілген оқытушысы әдісімен
есептеу параметрлері мен орын
басу сұлбалары.
4. IP0 есептеуді орындаңыз.
5. Қысқа тұйықталу нүктесіне
қатысты ауыстыру схемасын
түрлендіріңіз
және
қысқа
тұйықталу орнында бастапқы
Сурет 1.26 - есептелген тәуекел.
Сурет 1.27- ауыстыру схемасы.
токты
табыңыз;
берілген
нүктеде
қысқа
тұйықталу
кезінде тізбектегі ток таралуын анықтаңыз.
Практикалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар:
1.
К-1 және К-2 нүктелеріндегі электр тогын, Iy, Sk қысқа тұйықталу
қуатын анықтаңыз. Есептеуге арналған барлық мәліметтер суретте
көрсетілген. 1.26.
2. Салыстырмалы бірліктерде ұзындығы 100 км және x = 0,4 Ом / км
болатын электр беру желісінің индуктивті кедергісін негізгі шарттар ретінде
көрсетіңіз: А) Ѕб = 100 МВА, Uб = 115 кВ; б) Ѕб = 1000 МВА, Uб = 230 кВ.

Сурет1. 28-жобалық схема. Сурет 1.29-ауыстыру схемасы
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1.1.6 Күштік және өлшеу трансформаторлары
Күштік
трансформаторлары
(сурет.1.30),
кернеу деңгейі бойынша электр энергиясын
түрлендіруге арналған. Қоректендіру желісіндегі
кернеудің ауытқуын өтеу үшін трансформаторлар
жүктеме астындағы кернеуді реттеуге арналған
құрылғымен жабдықталады.
Бұл
жабдықты
жіктеудің
бірнеше
критерийлері бар. Жалпы алғанда, барлық қуат
трансформаторлары-бұл электр қуатын бір кернеу
мәні бар электр энергиясын осы көрсеткіштің басқа
Сурет 1.30-күштік
мәні бар электр энергиясына түрлендіретін
трансформатор 90МВА 132кВ
құрылғылар.
Күштік трансформаторларының түрлері:
1) фазалардың шамасына байланысты: бір фазалы; үш фазалы
трансформатор.
2) құрылғы құрамындағы орамдардың саны бойынша: екі орамасы бар;
үш орамалы.
3) тағайындау түрі бойынша: кернеудің шамасын арттыратын;
кернеудің коэффициентін төмендететін.
4) орнату орны бойынша: сыртқы монтаждауға арналған; үй-жайдың
ішінде орнатуға арналған.
5) салқындату тәсілі бойынша: майлы, құрғақ, үрлемелі су-майлы
салқындатумен
Күш трансформаторларды топтарға бөлудің басқа критерийлері бар:
мысалы, орамаларды қосу әдісі, салқындату әдісі және т.б.
Трансформаторларды орнату кезінде климаттық жағдайлар маңызды, бұл
оларды жіктеу критерийі болуы мүмкін. Бұл типтегі жабдық әмбебап немесе
нақты болуы мүмкін (номиналды қуаттың стандартты емес көрсеткіштері
бар), қуаты 25-тен 4 мың кВт-қа дейін және кернеуі 35 кВ. Нақты модельді
таңдау қолдану саласына байланысты.
Күш трансформаторларды қолданудың артықшылықтары мен
ерекшеліктері. Бұл жабдықтың негізгі артықшылықтары (мыс орамалары
бар):
- жүктеменің кез келген режимінде тиімді пайдалану мүмкіндігі (оның
ішінде сөндірілген күйден толық қуатқа жылдам іске қосу);
- желінің қысқа тұйықталу тұрақтылығының жоғары деңгейі;
- атмосфералық көріністерден және қатал климаттан қорғаудың жоғары
дәрежесі, оның ішінде төмен және жоғары температура мен мұздануға,
химиялық және механикалық әсерлерге, жоғары ылғалдылыққа төзімділік;
- үнемділік (жабдықты пайдалануға жұмсалатын шығындар ең аз);
- қуат трансформаторларының сипаттамалары оларды электр
энергиясын түрлендіретін әмбебап жабдыққа айналдырады.
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Күштік трансформаторларының ең көп таралған модельдері 11-ден 35
кВ-қа дейінгі кернеу мәні бар электр
энергиясын шығара алады. Бұл
көрсеткіш құрылғыларды тұрмыстық
және
өнеркәсіптік
мақсаттарда
пайдалануға мүмкіндік береді. Бірақ
тағы бір күшті модель бар-жоғары
вольтты қуат трансформаторы. Бұл
құрылғыларды қолданудың негізгі
саласы - электр энергиясын ұзақ
қашықтыққа берудің үнемді процесі.
Сурет 1.13-сурет - Трансформатордың
Сонымен
қатар,
трансформатор
жұмыс істеу принципі
шығаратын
энергияның
кернеу
деңгейі неғұрлым жоғары болса, оны
соғұрлым ұзақ қашықтыққа беруге болады. Әдетте, энергияны қажетті
қашықтыққа беру үшін тіпті 35 кВ жеткіліксіз, сондықтан электр беру
желілерінің кернеуін арттыру үшін трансформаторлардың арнайы,
күшейтілген модельдері қолданылады.

Сурет 1.32- күштік трансформатордың құрылысы
Трансформатордың жұмыс принципі (сурет.1.31) соңғы тұтынушыға
барар жолда энергияны көп сатылы түрлендіруден тұрады. Тұрмыстық
техника, өнеркәсіптік нысандардағы машиналар, жарықтандыру көздері және
басқа энергия қабылдағыштар, олардың дизайн ерекшеліктеріне байланысты
әлдеқайда аз кернеуді пайдаланады. Сондықтан энергияны тұтыну процесі
қуат трансформаторының төмендеуіне байланысты жүзеге асырылады.
Төмен түсетін трансформаторлар бастапқы кернеудің жоғары көрсеткіші
болған жағдайда қолданылады. Керісінше, егер бастапқы кернеу төмен болса,
онда трансформаторлар қолданылады.
Стандартты қуат трансформаторының дизайны (сурет.1.32) негізгі
бөліктердің құрылысы және олардың өзара орналасуы сызбаны көрсетеді.
Оның дизайнының белгілі бір элементтері қолтаңбалармен жабдықталған.
Күш трансформаторларының келесі түрлері бар:
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1-топ (қуаты 100 кВА дейінгі бұйымдар);
2-ші топ (қуат диапазоны 160-тан 630 кВА-ға дейін);
3-топ (1000-нан 6300 кВА-ға дейін);
4-топ (қуат көрсеткіші 10000 кВА жоғары);
5-топ (қуаты 40000 кВА жоғары барлық трансформаторлар);
6-топ (қуаты 100000 кВА).
Мұнай трансформаторлары-бұл магниттік сым мен орамалардың
маймен салқындатылған қуат түрі. Механизм жұмыс істеп тұрған кезде ішкі
энергияның жоғалуына байланысты орамалары бар магниттік сым қызады.
Құрылғыны максималды жылыту жылу оқшаулауымен шектеледі, оның
қызмет ету мерзімі шекті температураға тікелей байланысты. Орнату
неғұрлым күшті болса, салқындату жүйесі соғұрлым жоғары жылдамдықпен
жұмыс істеуі керек. Трансформатордағы салқындатқыш-бұл оқшаулағыш
компонент ретінде қызмет ететін май.
- Сур. 1.33 үшінші өлшемдегі майлы трансформатордың негізгі
бөліктерінің құрылғысы мен орналасуын көрсетеді.







1.33-сурет - үшінші габаритті күш май трансформаторының құрылғысы

1-сұйық қойма қақпағы, 2-май төгуге арналған кран, 3-май сынамаларын алуға
арналған кран, 4-термосифонды сүзгі, 5-алынбалы радиаторлар, 6-ауыстырып қосқыш
құрылғы, 7-кеңейткіш, 8-май көрсеткіші, 9-ауа кептіргіш, 10-шығатын түтік, 11-газ релесі,
12-ВН енгізу, 13-жетек, 14-НН енгізу, 15-ілмек бұран, 16 және 18 – бірлескен жетектер,
17-магнит өткізгіш, 19-жәрмеңке арқалықтары, 20-реттеу тармақтары, 21-жоғары (вн)
және төменгі (НН) кернеу орамалары, 22-айналмалы роликтер.

Құрғақ трансформаторлар қуаттылығы
16 МВА дейін шығарылады. Мұндай
трансформаторларда май емес, эпоксидті
шайырдан, қатайтқыштан және кремнийден
(кремний
диоксиді)
белсенді
ұнтақ
толтырғыштан тұратын қатты құйылған
оқшаулау
қолданылады.
Құрғақ
трансформаторлардың белсенді бөліктерінің
өлшемдері мен массасы бірдей қуаттылықтағы
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Сурет 1.34-құрғақ күштік
трансформаторының құрылғысы

майлармен
салыстырғанда
едәуір
үлкен,
бірақ
олар
май
трансформаторларындағыдай
сұйыққойма,
кеңейткіш
және
басқа
құрылғыларды қажет етпейді. Құрғақ трансформатордың қаңқасы мен
орамалары майлы құрылғыға ұқсас. Трансформаторлардың екі түрі бар:
қорғаныс корпусы жоқ және металл корпусында.
Сур. 1.34 үш фазалы құрғақ трансформатор 1 бейнеленген.
Трансформатордың жоғары кернеу орамасы (ВН) 9 үшбұрышқа 2
байланыстырушы шиналардың көмегімен, 3 дәнекерлеуі бар
кернеуді реттеу үшін қосылады. Шиналар немесе кабельдер қосылатын
шиналардың жоғарғы бөлігіндегі ВН орамасына қосылады 4. Төменгі кернеу
орамасы (NN) 8 жұлдызға қосылады. Шиналарды немесе кабельдерді қосу
үшін 6 түйреуіштері бар. 7 магниттік өзек құрамында кремний бар болат
табақтардан жасалған, 5 мойынтұрық арқалықтарымен түйреуішпен
тартылған.
Кернеу трансформаторлары-бастапқы кернеуді аспаптар мен релелерді
қуаттандыру үшін ыңғайлы шамаға дейін төмендету үшін, сондай-ақ
вольтметр орамаларының тізбектерін, есептегіштерді, релелерді және басқа
құрылғыларды бастапқы кернеу желісінен оқшаулау үшін кернеу деңгейіне
сәйкес электр энергиясын түрлендіруге арналған. КТ бастапқы орамасы
электрқондырғысының номиналды кернеуіне арналған, ал екінші реттік
орамалардың кернеуі стандартталған, әдетте 100 В. Тиісінше, қосылған
вольтметрдің орамасы да 100 В-қа есептелген, бірақ құрылғы шкаласында
қайталама емес, бастапқы кернеу көрсетілген. Мысалы, егер өлшенген кернеу
10 000 В болса, онда трансформация коэффициенті 100 болатын өлшеу
трансформаторы таңдалады. Бұл қосымша есептеулерсіз жасауға мүмкіндік
береді.
Кернеу трансформаторлары төмен кернеу қондырғыларында (1000 В
дейін), өлшеу құралын электр желісінен гальваникалық оқшаулау үшін де
қолданыла алады.
Құрылғы мен жұмыс принципі бойынша кернеуді өлшейтін
трансформатор қуатты төмендететін трансформатордан аз ерекшеленеді.
Жалғыз айырмашылық-КТ өте төмен қуатқа есептеледі: кернеу
трансформаторының қалыпты жұмыс режимі-бұл бос режим.
Кернеу трансформаторларының түрлері:
Жерге тұйықталатын кернеу трансформаторы-бастапқы орамасының
бір ұшы жерге тұйықталатын бір фазалы кернеу трансформаторы немесе
бастапқы ораманың бейтараптығы жерге тұйықталатын үш фазалы кернеу
трансформаторы
болып табылады
(бір
шығысының
оқшаулауы
әлсіздендірілген трансформатор – ЗНОМ типті бір фазалы КТнемесе НТМИ
және НАМИ типті үш фазалы КТ).
Жерге тұйықталмайтын кернеу трансформаторы- қысқыштарды қоса
алғанда, бастапқы ораманың барлық бөлігі жерден кернеу класына сәйкес
келетін деңгейге дейін оқшауланған кернеу трансформаторы болып
табылады.
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Каскадты кернеу трансформаторы-кернеу трансформаторы, оның
бастапқы орамасы бірнеше тізбектелген секцияларға бөлінеді, олардан
екінші реттік орамаларға қуат беру байланыстырушы және тегістейтін
орамалардың көмегімен жүзеге асырылады. Ол өте жоғары кернеу
қондырғыларында қолданылады (110 кВ және одан жоғары).
Сыйымдылық кернеу трансформаторы-сыйымдылық бөлгіші бар
кернеу трансформаторы.
Екі орамалы трансформатор-кернеудің бір қайталама орамасы бар
кернеу трансформаторы.
Үш орамалы кернеу трансформаторы-екі қайталама орамасы бар
кернеу трансформаторы: негізгі және қосымша. Көптеген КТ үш орамалы
болып табылады.
Оптикалық-электронды кернеу трансформаторы-КТ эксперименттік
түрі;
қарапайым
(электрмагниттік)
кернеу
трансформаторынан
айырмашылығы, ол басқа физикалық принцип бойынша әрекет етеді. Ультра
жоғары кернеу қондырғыларында (750 кВ және одан жоғары) өлшеуге
арналған, себебі мұндай жоғары кернеулерге арналған электрмагниттік КТ
тым үлкен.
Ток трансформаторлары-бастапқы токты өлшеу құралдары мен реле
үшін ең қолайлы мәндерге дейін азайту үшін, сондай-ақ өлшеу тізбектерін
бөлу және жоғары кернеудің бастапқы тізбектерінен қорғау үшін электр
энергиясын ток деңгейіне түрлендіруге арналған. Ток трансформаторының
бастапқы орамасы өлшенетін айнымалы ток өткізгіш болып табылады, ал
өлшеу құралдары екінші реттік токқа қосылады. Ток трансформаторының
қайталама орамасында ағып жатқан Ток оның бастапқы орамасындағы токқа
пропорционал. Екінші реттік орамадағы бұрылыстар саны ондағы жұмыс
тогы 5А болатындай есеппен алынады.
Ток трансформаторлары (бұдан әрі-ТТ) электр тогын өлшеу үшін де,
электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс құрылғыларында да
кеңінен қолданылады. Өзінің негізгі мақсатынан басқа (аспаптарды өлшеу
шектерін кеңейту), ток трансформаторлары құрылғыларды қысқа тұйықталу
токтарының бұзылуынан қорғайды. Ток трансформаторлары сонымен қатар
жүздеген киловольтқа жететін жоғары вольтты қондырғылардағы токты
(тіпті аз мөлшерде) өлшеу үшін қолданылады. Тікелей өлшеу (TT жоқ)
амперметрге, яғни жоғары кернеулі сымға тию қаупін білдіреді.
Құрылымдық тұрғыдан алғанда, ток трансформаторлары бір немесе
бірнеше қайталама оқшауланған орамалар оралған суықтай илектелген
кремнийлі трансформатордан, болаттан жасалған өзек түрінде жасалады.
Бастапқы ораманы өзекке оралған шарғы немесе Шина түрінде де жасауға
болады. Кейбір құрылымдарда кірістірілген бастапқы орамалар мүлдем жоқ;
бастапқы ораманы тұтынушы сымды арнайы терезеден өткізу арқылы
жасайды. Орамалар мен өзек орамаларды оқшаулау және қорғау үшін
корпусқа салынған. Кейбір заманауи TT конструкцияларында трансформатор
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дәлдік класында жұмыс істейтін диапазонды кеңейту үшін ядро
нанокристалды (аморфты) қорытпалардан жасалған.
ТТ қайталама орамалары (әрбір магнит құбырына біреуден кем емес)
міндетті
түрде
жүктеледі.
Жүктеме
кедергісі
трансформация
коэффициентінің дәлдігіне қойылатын талаптармен қатаң реттеледі.
паспортында көрсетілген номиналдан екінші тізбектің кедергісінің z
кедергісі модулі немесе cosφ қуат коэффициенті бойынша шамалы ауытқуы
(әдетте cos φ=0,8 индуктор.) түрлендіру қателігінің артуына әкеледі.
Амперметрдің орамасы өте төмен қарсылыққа ие, сондықтан Ток
трансформаторы қысқа тұйықталуға жақын жағдайларда жұмыс істейді.
Қарсылықтың едәуір артуы немесе жүктеме тізбегінің толық ашылуы
трансформатордың оқшаулауын тесіп өтуі мүмкін қайталама орамада жоғары
кернеуді тудырады, бұл трансформатордың істен шығуына әкеледі. ТТ-ның
толық ашылған қайталама орамасы ядрода өтемдік магнит ағынын
тудырмайды, бұл магнит тізбегінің қызып кетуіне, оқшаулауға, оның кейінгі
тозуына және мүмкін болатын сынуға әкеледі. Сонымен қатар, бастапқы
орамадан пайда болған магнит ағыны өте жоғары мәнге ие; трансформатор
қатты ызылдап, магнит өткізгіштегі шығындар оны қыздырады.
Өлшеу ток трансформаторларының трансформация коэффициенті
олардың негізгі сипаттамасы болып табылады. Номиналды (идеалды)
коэффициент трансформатор тақтайшасында бастапқы (бастапқы)
орамалардың номиналды тогының екінші (екінші) орамалардың номиналды
тогына қатынасы түрінде көрсетіледі, мысалы, 100/5 А немесе 10-15-50-100/5
А (бірнеше бұрылыс секциялары бар бастапқы орамалар үшін). Бұл жағдайда
нақты трансформация коэффициенті номиналдыдан біршама ерекшеленеді.
Бұл айырмашылық екі компоненттен тұратын түрлендіру қателігінің
шамасымен сипатталады – фазалық және квадратуралық. Біріншісі
магнитудасы бойынша ауытқуды, нақты екінші токтың фазасындағы
номиналдыдан екінші ауытқуды сипаттайды.
Ток трансформаторлары TАa, ТАс немесе TA1, TA2, ал KA1, KA2
ағымдағы релелерімен белгіленеді. Оқшауланған бейтарабы бар үш фазалы
желілерде (кернеуі 6-10-35 кВ желілер) ток трансформаторлары көбінесе тек
екі фазада (әдетте A және C фазалары) орнатылады. Бұл 6 -35 кВ желілерде
нөлдік сымның болмауына байланысты және ток трансформаторы жоқ
фазалық ток туралы ақпаратты екі фазадағы токты өлшеу арқылы оңай алуға
болады. Жерге тұйықталған бейтарабы (1000 В дейінгі желілер) немесе
тиімді Жерге тұйықталған бейтарабы (кернеуі 110 кВ және одан жоғары
желілер) бар желілерде ТТ міндетті түрде барлық үш фазада орнатылады.
Үш фазада орнатылған жағдайда ТТ қайталама орамалары "жұлдыз"
схемасы бойынша, екі фазада – "толық емес жұлдыз"схемасы бойынша
қосылады. Электрмеханикалық релесі бар күш трансформаторлардың
дифференциалды қорғанысы үшін трансформаторлар "үшбұрыш" схемасы
бойынша қосылады (қорғалған "үшбұрыш – жұлдыз" трансформаторын
жалғаған кезде жұлдызға қосылған трансформатор орамасын қорғау үшін,
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бұл тепе-теңдік емес токты азайту үшін қайталама токтардың фазалық
ауысуын өтеу үшін қажет). Қорғаныс тізбектеріндегі өлшеу органдарын
үнемдеу үшін кейде "ток фазаларының айырмашылығына" схема
қолданылады (үшбұрыш – жұлдыз қосылымы бар күш трансформаторлардың
артындағы қысқа тұйықталудан қорғау үшін қолданылмауы керек).
Ток трансформаторлары әртүрлі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі:
1. Мақсаты бойынша:
•
өлшеу;
•
қорғаныш;
•
аралық (релелік қорғаныстың ток тізбектеріне өлшеу құралдарын
қосу үшін, АТ дифференциалды қорғаныс тізбектеріндегі токтарды теңестіру
үшін);
•
зертханалық (жоғары дәлдік, сонымен қатар көптеген өзгеру
коэффициенттері бар).
2. Орнату түрі бойынша:
сыртқы орнату үшін (ашық тарату құрылғыларында);
ішкі орнату үшін;
электр аппараттары мен машиналарға салынған: ажыратқыштар,
трансформаторлар, генераторлар және т. б.;
үстеме – өтпелі оқшаулағыштың үстіне киілетін (мысалы, күш
трансформатордың жоғары вольтті енгізуіне);
тасымалданатын (бақылау өлшеулері және зертханалық сынақтар
үшін).
3. Бастапқы ораманың құрылымы бойынша:
бір айналымды (өзекті);
шиналы.
орнату әдісі бойынша
өтпелі;
тірек.
5. Оқшаулауды орындау бойынша:
құрғақ оқшаулаумен (фарфор, бакелит, құйылған эпоксидті оқшаулау
және т. б.);
қағаз-май
оқшаулағышы
және
конденсаторлық
қағаз-май
оқшаулағышы бар;
газ толтырылған (элегаз);
компаунд құю арқылы.
6. Трансформация сатыларының саны бойынша:
бір сатылы;
екі сатылы (каскадты).
7. Жұмыс кернеуі бойынша:
1000 В жоғары номиналды кернеуге;
номиналды кернеуге 1000 В дейін.
8. Арнайы ток трансформаторлары:
нөлдік реттілік;
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Роговский белдеуі.
Ток трансформаторларының маңызды параметрлері-трансформация
коэффициенті және дәлдік класы. Тт трансформация коэффициенті токты
өлшеу мәнін анықтайды және қайталама тізбектегі қандай бастапқы ток
белгілі бір стандартты токпен жүретінін білдіреді (көбінесе бұл 5 А, сирек 1
А). Ток трансформаторларының бастапқы токтары стандартталған
номиналды токтардың қатарынан анықталады. Ток трансформаторының
трансформация коэффициенті әдетте номиналды бастапқы токтың бөлшек
түрінде номиналды екінші токқа қатынасы ретінде жазылады [4] [6].
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Трансформаторлардың техникалық жағдайын анықтау.
Техникалық қызмет көрсету картасын орындау»
Жұмыстың мақсаты: Күштік және өлшеу трансформаторларына
техникалық қызмет көрсету технологиясын зерттеу, трансформаторға қызмет
көрсетудің техникалық картасын толтыру.
Құрал-жабдықтар: күштік трансформаторы, ток пен кернеудің өлшеу
трансформаторлары, электромонтер құралдарының жиынтығы, мультиметр,
оқшаулау кедергісін өлшеуіш, мегаомметр.
Жұмысты орындау тәртібі
Зертханалық жұмысты орындау үшін трансформаторлық қосалқы
станциялардың жіктелуі мен мақсатын; күштік трансформатордың жұмыс
принципі мен құрылғыларын; күштік және өлшеу трансформаторына
техникалық қызмет көрсету технологиясын; майды электр беріктігіне сынау
технологиясын зерттеу қажет.
1‑тапсырма. Күштік және өлшеу трансформаторларына техникалық
қызмет көрсету технологиясын зерттеу. ТҚК және сынауларды жүргізу
тәртібі мен көлемін тіркеу, трансформатордың ТҚК технологиялық картасын
дайындау (5-кесте).
2 тапсырма. Күштік трансформаторды визуалды тексеру.
2.1 ауыстыру үшін панельді тексеру.
2.2 ернемектер, түсіру крандары арқылы майдың ағуын тексеруді,
оқшаулағыштардың техникалық жай-күйін шаң, жарықтар, сынықтар
тұрғысынан тексеруді жүргізу.
2.3 силикагельдің күйін тексеріңіз.
2.4 оқшаулағыштың бекітілуін тексеру.
2.5 оқшаулағыштарды сынықтардың, жарықтардың болмауын тексеру
2.7 жерге қосу өткізгіштің тұтастығын тексеру.
2.8 трансформаторды тексеру нәтижелерін 5-кестеге енгізу.
3-жаттығу күш трансформаторының параметрлерін аспаптық тексеру.
3.1 майлы трансформатор орамаларының оқшаулау кедергісін өлшеңіз.
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3.2 трансформатор орамасының R60/R15 сіңіру коэффициентін
өлшеңіз.
3.3 трансформатор орамдарының тұтастығын тексеру.
3.4 орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу.
3.5 қол жетімді байланыстырушы шыбықтардың, бандаждардың және
электр экрандарының оқшаулау кедергісін өлшеу
3.6 трансформаторды тексеру нәтижелерін кестеге енгізіңіз. 1.4.
1.4-кесте-күштік трансформаторларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі
Технологиялық карта
Технологиялықтың
тізбесі-операцияларды
зерттеу

Құралдар,
Өлшеу
аспаптар, керек- бірлік
жарақтар

Бақыланатын мән параметрлері
өлшеу Шекті рұқсат етілген

3.7 2 және 3-тапсырмалардың негізінде күштік трансформатордың
пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды жасау
4‑тапсырма. Өлшегіш түрлендіргішке техникалық қызмет көрсету
4.1 берілген өлшеу трансформаторы үшін 2 және 3-жаттығулардан
мүмкін болатын тармақтарды орындау
4.2 өлшегіш түрлендіргіш үшін ТҚК технологиялық картасын жасау
4.3 пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды жасау.
1.1.7 Тарату құрылғылары және олардың жіктелуі
Таратушы құрылғы (ТҚ) – кернеудің бір класындағы электр
энергиясын қабылдау және тарату үшін қызмет ететін электрқондырғысы.
Тарату құрылғысында коммутациялық аппараттар жиынтығы, РҚА
қосалқы құрылғылары және есепке алу және
өлшеу құралдары бар.
Тарату
құрылғылары
келесі
сипаттамаларға сәйкес жіктеледі:
1.
Орналасқан жері бойынша

Ашық таратушы құрылғылар (АТҚ)
– күш беретін өткізгіштер қоршаған ортаның
әсерінен қорғалмай ашық ауада орналасатын
таратушы құрылғылар. Әдетте АТҚ түрінде 27,5
кВ кернеуге арналған тарату құрылғылары
орындалады.
Сурет 1.35- -құрама шиналардың
бір секциясы бар ТҚ схемасы

38

Жабық
тарату
құрылғылары (ЖТҚ) – жабдығы
жабық үй-жайларда Орнатылатын не
қоршаған ортамен жанасудан арнайы
қаптамалармен (оның ішінде СЖТҚ
сыртқы
орындау
шкафтарында)
қорғалған
тарату
құрылғылары.
Әдетте мұндай тарату құрылғылары
35
кВ
дейінгі
кернеулерде
қолданылады. Кейбір жағдайларда
ЖТҚ-ны жоғары кернеулерде де
Сурет 1.36 - -құрастырмалы
қолдану қажет (800 кВ дейінгі
шиналардың екі секциясы бар ТҚ схемасы
кернеуге арналған жабдық сериялы
түрде шығарылады). Жоғары кернеулі ЖРУ қолдану негізделген: агрессивті
ортасы бар жерлерде (теңіз ауасы, шаңның жоғарылауы), суық климатта,
тығыз жағдайда құрылыс кезінде, шу деңгейін төмендету үшін және
сәулеттік эстетика үшін қалалық жағдайларда.
2.
Секциялауды орындау бойынша
 Құрастырмалы шиналардың бір секциясы бар ТҚ (секцияламай)
(сурет.1.35.)
Мұндай ТҚ артықшылықтары қарапайымдылық пен төмен
шығындарды қамтиды.
Негізгі кемшіліктерге пайдаланудағы қолайсыздықтар жатады, соның
салдарынан мұндай жүйе кеңінен қолданылмаған:
•
ТҚ – ның кез келген элементін профилактикалық жөндеу барлық
ТҚ-ны ажыратумен қатар жүруі тиіс, яғни ТҚ-дан барлық қоректенушілерді
электр энергиясын тұтынушылардан айыруды білдіреді.
•
Құрама шиналардағы апат барлық ТҚ-ды да істен шығарады.

Екі және одан да көп секциялы ТҚ (сурет.1.37.)
Мұндай ТҚ бірнеше секциялар түрінде орындалады, олардың
әрқайсысының өз қуаты және секциялық ажыратқыштармен өзара
байланысқан өз жүктемесі болады. Станцияларда генераторлардың параллель
жұмыс істеуі қажет болғандықтан, әдетте секциялық қосқыш қосылады.
Секциялардың бірінде зақымданған жағдайда секциялық ажыратқыш
зақымдалған секцияны ТҚ-дан кесіп, ажыратылады. Егер секциялық
коммутатордың өзінде апат болса, екі бөлім де істен шығады, бірақ мұндай
зақымдану ықтималдығы салыстырмалы түрде аз. Төмен вольтты ТҚ - да (610кВ) секциялық ажыратқыш әдетте ажыратылған күйде қалады, сондықтан
өзара байланысты бөлімдер бір-біріне тәуелсіз жұмыс істейді. Егер қандай да
бір себептермен секциялардың біреуінің қуаты жоғалып кетсе, АВР
құрылғысы іске қосылады, ол секцияның кіріс ажыратқышын өшіріп,
секциялық ажыратқышты қосады. Қуаты ажыратылған секцияның
тұтынушылары электр энергиясын секциялық ажыратқыш арқылы көршілес
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секцияның қоректенуінен алатын болады. Ұқсас жүйе ТҚ 6 – 35 кВ қосалқы
станцияларда және ЖЭО типті 6 – 10 кВ станцияларда қолданылады.

Құрастырмалы шиналарды секциялаумен және айналма
құрылғымен ТҚ (сурет.1.36.)
Қарапайым секция жеке секция қосқыштарын жоспарлы жөндеу
мәселелерін шешпейді. Егер кез-келген шығатын қосылыстың ажыратқышын
жөндеу немесе ауыстыру қажет болса,
барлық бөлімді өшіру керек, бұл кейбір
жағдайларда қолайсыз. Мәселені шешу үшін
айналмалы
құрылғы
қолданылады.
Айналмалы құрылғы-екі бөлікке арналған
бір немесе екі айналмалы ажыратқыш,
айналмалы ажыратқыштар және шиналардың
айналмалы жүйесі. Шиналардың айналма
жүйесі айналмалы ажыратқыштар арқылы
негізгі шиналар жүйесіне қарама-қарсы
Сурет 1.37 - құрастырмалы шиналардың
екі секциясы және айналма құрылғысы
жағынан
қосылу
ажыратқыштарының
бар ТҚ схемасы
ажыратқыштарына қосылады. Кез-келген
ажыратқышты жоспарлы жөндеу немесе ауыстыру қажет болған жағдайда,
айналмалы ажыратқышты қосыңыз, қажетті ажыратқышқа сәйкес айналмалы
ажыратқышты
қосыңыз,
содан
кейін
жөнделетін
ажыратқыш
ажыратқыштармен бірге өшіріледі. Енді шығыс қосылымының қуаты
айналмалы қосқыш арқылы жүзеге асырылады. Ұқсас жүйелер 110-220 кВ
кернеуде ТҚ-да таралды.
3.
Құрама шиналар жүйелерінің саны бойынша

Құрама шиналардың бір жүйесімен (жоғарыда сипатталғандар
осы ТҚ-ға жатады).

Екі құрама шиналар жүйесімен, ТҚ сияқты, ТҚ-ға ұқсас, құрама
шиналарды бөлу және айналмалы құрылғы бар, бірақ одан айырмашылығы,
шиналардың айналмалы жүйесі жұмыс ретінде қолданылады, жүйенің
жүктемелері екі шина жүйесі арасында бөлінеді. Бұл электрмен
жабдықтаудың сенімділігін арттыру үшін жасалады. Шина жүйелерінің
бірінде қоректенудің болмауы шинаның осы жүйесінде жөндеу жұмыстары
жүргізіліп жатқан кезде уақытша ғана рұқсат етіледі.
Осы жүйенің артықшылықтарына мыналар жатады:
Барлық ТҚ пайдаланудан шығармай, шиналардың кез келген жүйесін
жоспарлы жөндеу мүмкіндігі.
Электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін жүйені екі бөлікке
бөлу мүмкіндігі.
Қысқа тұйықталу тогын шектеу мүмкіндігі.
Негізгі кемшіліктерге мыналар жатады:
Схеманың күрделілігі
•
Ажыратқыштардың жиі ауысуына байланысты префабрикалық
шиналарда зақымдану ықтималдығын арттыру.
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Жүйе 110-220 кВ кернеуде ең көп таралған
4.
Схеманың құрылымы бойынша

Радиалды түрі. Келесі белгілер осы түрге тән:
•
Энергия және қосылу көздері құрастырылған шиналарда
біріктіріледі, сондықтан шиналардағы апат бүкіл бөлімнің (немесе бүкіл
жүйенің) шығарылуына әкеледі)
•
Қосылудан бір ажыратқышты пайдаланудан шығару тиісті
қосылыстың ажыратылуына әкеледі.
•
Ажыратқыштар негізгі функциясынан басқа (ажыратылған
элементтерді ТҚ-дан оқшаулау) схеманың өзгеруіне қатысады (мысалы,
айналмалы ажыратқыштарды енгізу), бұл жүйенің сенімділігін төмендетеді.

Сақиналық типті. Схеманың сақиналық түрі келесі белгілермен
сипатталады:
•
Схема қосылыстар мен қуат көздерінің тармақтары бар сақина
түрінде жасалады
•
Әрбір қосылуды ажырату екі немесе үш ажыратқышпен жүзеге
асырылады.
•
Бір ажыратқышты өшіру қосылымдардың қуатына әсер етпейді
•
ТҚ-да зақымданулар (ҚТ немесе ажыратулар) кезінде жүйенің аз
ғана бөлігі істен шығады.
•
Ажыратқыштар тек негізгі функцияны орындайды-олар істен
шыққан элементті оқшаулайды.
•
Сақиналық тізбектер жүйені дамыту және жүйеге жаңа
элементтер қосу тұрғысынан радиалға қарағанда ыңғайлы.
Ашық тарату құрылғысы (АТҚ) – жабдығы ашық ауада орналасатын
тарату құрылғысы. АТҚ-ның барлық элементтері бетон немесе металл
негіздерге
орналастырылады.
Элементтер
арасындағы
қашықтық
ЭҚОҚсәйкес таңдалады. 110 кВ және одан жоғары кернеуде майды
пайдалану
үшін
қолданылатын
құрылғылардың
астында
(май
трансформаторлары, ажыратқыштар, реакторлар) май қабылдағыштар
жасалады – қиыршық тастармен толтырылған ойықтар. Бұл шара өрттің
пайда болу ықтималдығын азайтуға және осындай құрылғылардағы апат
кезінде зақымдануды азайтуға бағытталған.
АТҚ құрастырмалы шиналары қатты құбырлар түрінде де, иілгіш
сымдар түрінде де орындалуы мүмкін. Қатты құбырлар тіректерге тіреуіш
оқшаулағыштардың көмегімен бекітіледі, ал иілгіш құбырлар аспалы
оқшаулағыштардың көмегімен порталдарға ілінеді.
АТҚ орналасқан аумақ міндетті түрде қоршалады.
Ашық тарату құрылғыларының артықшылығы:
•
АТҚ үлкен мөлшердегі электр құрылғыларын пайдалануға
мүмкіндік береді, бұл шын мәнінде оларды Жоғары кернеу сыныптарында
қолдануға байланысты.
•
АТҚ дайындау үй-жайларды салуға қосымша шығындарды талап
етпейді.
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•

ыңғайлы.

АТҚ кеңейту және модернизациялау тұрғысынан ЖТҚ-ға

АТҚ барлық аппараттарын визуалды бақылау мүмкін.
Ашық тарату құрылғыларының кемшіліктері:
•
АТҚ - ны пайдалану қолайсыз климаттық жағдайларда қиын,
сонымен қатар қоршаған орта АТҚ элементтеріне көбірек әсер етеді, бұл
олардың ерте тозуына әкеледі.
•
ЖТҚ-ға қарағанда АТҚ көбірек орын алады.
Жабық тарату құрылғысында (ЖТҚ) ұқсас жабдық қолданылады, бірақ
жабық үй-жайдың ішінде орналастырылады. Типтік кернеу класы: 35 ... 110
кВ, сирек 220 кВ. ЖТҚ осындай типті аз артықшылықтары салыстырғанда
АТҚ, сондықтан сирек пайдаланылады. ЖТҚ үшін арнайы жабдықты
қолдану практикалық.
Толық тарату құрылғысы (ЖТҚ), бұл зауыттық жағдайда жиналған
стандартты бірыңғай блоктардан (деп аталатын ұяшықтардан) жиналған
тарату құрылғысы толық тарату құрылғысы деп аталады. 35 кВ дейінгі
кернеуде ұяшықтар бүйір қабырғалармен жалпы қатарға қосылған шкафтар
түрінде жасалады. Мұндай шкафтарда кернеуі 1 кВ дейінгі элементтер
(есепке алу, релелік қорғау, автоматика және басқару тізбектері) қатты
оқшаулағыштағы сымдармен, ал 1 – ден 35 кВ дейінгі элементтер ауа
оқшаулағышы бар өткізгіштермен (оқшаулағыштары бар шиналар)
орындалады.
35 кВ жоғары кернеулер үшін ауа оқшаулағышы қолданылмайды,
сондықтан жоғары кернеулі элементтер герметикалық камераларға
орналастырылады. Ескірген технологияда элегаз қолданылады, ал Еуропада
элегаз біртіндеп салыстырмалы түрде қарапайым құрылымы бар вакуумдық
доға сөндіргіш камералармен алмастырылады. Элегазды камералары бар
ұяшықтар сыртқы жағынан құбырлар желісіне ұқсас күрделі құрылымға ие.
Элегазды оқшауланған ҚТҚ қысқартылған түрде ҚТҚЭ деп белгіленеді,
вакуумдық доға сөндіргіш камералары бар ҚТҚ үшін қысқартулар әлі
айналымға енгізілмеген.
Толық тарату құрылғыларын ішкі және сыртқы қондырғылар үшін де
қолдануға болады (бұл жағдайда олар ҚТҚН деп аталады). ЖТҚ тарату
құрылғысын ықшам орналастыру қажет болған жағдайларда кеңінен
қолданылады. Атап айтқанда, ЖТҚ электр станцияларында, қалалық қосалқы
станцияларда, мұнай өнеркәсібі объектілерін (мұнай құбырлары, Бұрғылау
қондырғылары)
қоректендіру
үшін,
кемелердің
энергия
тұтыну
схемаларында қолданылады.
ҚТҚ шкафтарының арасында бір жақты қызмет көрсету құрама
камералары (КӘЖ) бөлек бөлінеді. Бір жақты қызмет көрсету КҚК-ны
қабырғаға немесе артқы қабырғаларға бір-біріне тікелей қоюға мүмкіндік
береді, бұл орынды үнемдеуге мүмкіндік береді (қала құрылысының жоғары
тығыздығы жағдайында маңызды) [1].
•
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Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «ТҚ-3,3 кВ конструкциясын зерттеу»
Жұмыс мақсаты: тұрақты токтың тарту қосалқы станциясының ТҚ-3,3
кВ білімін бекіту, практикалық зерделеу.
Жабдықтар мен аспаптар: 3.3 кВ тарату құрылғысы
Жұмысты орындау тәртібі
1. 3,3 кВ РУ құрылымын, негізгі жабдықты зерттеу: оның түрлері мен
мақсаты
2. Кестеге жабдықтың сипаттамасын жазыңыз. 1.5.
№

1.5-кесте-3,3 кВ ТҚ жабдықтарының сипаттамасы

Жабдықтың атауы

Түрі

Шартты белгі
Графикалық

Әріптік

Мақсаты

1.
A3 миллиметрлік қағаз парағында тұрақты токтың тарту қосалқы
станциясының ТҚ-3,3 кВ бір сызықты сызбасын сызыңыз, қағаз парағында
жабдықтың түрлерін көрсетіңіз және оны нөмірлеңіз.
2.
Жұмыстарды орындау үшін жедел қайта қосуды жүргізу
(электрмен жабдықтауда үзіліссіз) :
1 нұсқа-фидерлік жылдам әрекет ететін ажыратқышта;
2 нұсқа-катодты жылдам әрекет ететін қосқышта;
3 нұсқа-түзеткіште;
4 нұсқа-тартым трансформаторда;
5-нұсқа-ТҚ-3,3 кВ шиналы ажыратқышта.
1.1.8 Тарату құрылғыларының оқшаулағыштары мен ток өткізгіш
бөліктері
Электрқондырғылары
мен
жекелеген
аппараттардың ток өткізгіш бөліктері бір-бірінен
және жерден сенімді оқшаулануы тиіс. Осы
функцияларды орындау және тірі бөліктерді бекіту
үшін әртүрлі оқшаулағыштар қолданылады
(сурет.1.38), олар станциялық, аппараттық және
желілік болып бөлінеді.
Сурет 1.38- электр
Станциялық
және
аппараттық
оқшаулағыштар
оқшаулағыштар электр станциялары мен қосалқы
станциялардың тарату құрылғыларындағы шиналарды немесе сәйкесінше
құрылғылардың ток өткізгіш бөліктерін бекіту және оқшаулау үшін
қолданылады. Бұл оқшаулағыштар өз кезегінде тірек және өтпелі болып
бөлінеді. Соңғылары шиналардың қабырғалар мен үй-жайлар ішіндегі
жабындар арқылы өтуі кезінде, сондай-ақ оларды ғимараттардан шығару
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кезінде орнатылады немесе аппараттардың корпустарынан ток өткізгіш
бөліктерді шығару үшін қолданылады.
Тірек оқшаулағыштары ашық және жабық тарату құрылғылары мен
аппараттарының шиналары мен ток өткізгіштерін бекіту үшін қолданылады.
Өтпелі оқшаулағыштар ток өткізгіштердің қабырғалар арқылы өтуі кезінде
немесе трансформаторлардың, конденсаторлардың, ажыратқыштардың және
басқа да аппараттардың металл бактарының ішіне кернеу енгізу үшін
қолданылады.
Тірек оқшаулағыштарының негізгі оқшаулағыш материалы-фарфор.
Жақында полимерлі тіректер мен өтпелі оқшаулағыштар танымал болды. 35
кВ және одан жоғары кернеулі оқшаулағыштарда фарфордан басқа, қағаз
майы мен май тосқауыл оқшаулау кеңінен қолданылады.
3-35 Кв кернеуге арналған ішкі қондырғыға арналған оқшаулағыштар,
әдетте, өзек түрінде жасалады және фарфор корпусынан және металл
арматурадан тұрады. Ішкі саңылаусыз қуысы бар оқшаулағыштарда (сурет.
1.39, а) шиналарды және дөңгелек немесе сопақ негізді бекітуге арналған
қақпақ түріндегі арматура цемент көмегімен фарформен бекітіледі.
Қырлылығы нашар дамыған және разряд кернеуін біршама арттыруға
қызмет етеді. Ең үлкен әсер-бұл қақпақта орналасқан жиек, ол разрядтың
дамуы басталатын ең жоғары кернеу аймағында өрісті біршама тегістейді.

Сурет 1.38--ішкі орнатуға арналған ОФ-6 типті тірек оқшаулағыштары.
Бұл жиек ең үлкен етіп жасалады. Арматураны ішкі бітейтін
оқшаулағыштар (сурет. 1.39, б) ауа қуысы оқшаулағыштарымен
салыстырғанда салмағы, биіктігі және біршама жақсы электрлік
сипаттамалары бар. Бұған арматураның ішкі бітелуі кезінде фарфорда ең
үлкен кернеу байқалады, ауа қуысы жоқ, ал арматура ішкі экранның рөлін
атқарады.
Ашық тарату құрылғыларында жұмыс істеуге арналған тірек
оқшаулағыштары жаңбыр кезінде қажетті разрядтық сипаттамаларды
қамтамасыз ету үшін дамыған таспаға ие.
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Сурет 1.40-сыртқы орнатуға арналған тіреуіш түйреуіш
оқшаулағыштар: А – ОНШ-10-500, б – ОШП-35-2000.
ОНШ типті тіреуіш түйреуіш оқшаулағыштар 6-35 кВ
кернеуге шығарылады және біреуінен тұрады (сурет. 1.40,
а), екі немесе үш (сурет. 1.40, б) цементтің көмегімен бірбірімен және арматурамен бекітілген Фарфор денелер.
Шиналау мен оқшаулағыштарды бекіту болттардың
Сурет 1.41 -ОНС110-300 сыртқы
көмегімен жүзеге асырылады. 110, 150 және 220 кВ кернеуге
орнатуға
арналған
істік оқшаулағыштар тиісінше ОНШ-35 үш> төрт және бес
өзекті тірек
оқшаулағыштан тұратын колонкаларға жиналады.
ОНС типті сыртқы қондырғыға арналған өзекті оқшаулағыштар 110 кВ
дейінгі кернеуге шығарылады (сурет. 1.41). Қабырғалардың саны мен
өлшемдері тәжірибе негізінде таңдалады. Қабырғаның ұшып кетуіне және
шамамен 0,5-ке тең қабырғалар арасындағы қашықтыққа қатысты, осы
разрядтық қашықтықтағы ылғалды разряд кернеулері ең үлкен болады.
Ішкі қуысы бар өзек оқшаулағыштары да қолданылады. Мұндай
оқшаулағыштардың диаметрі қатты өзектерден үлкен, бұл олардың үлкен
механикалық беріктігін қамтамасыз етеді. Алайда, мұндай оқшаулағыштарда
ішкі қуыста разрядтар болуы мүмкін, олардың алдын алу үшін ішкі қуыстар
Фарфор бөлімдерімен тығыздалады немесе
қосылыспен толтырылады.
330 кВ және одан жоғары кернеуде
оқшаулағыштардың жалғыз бағандары өте
жоғары және қажетті механикалық иілу
беріктігін қамтамасыз етпейді. Сондықтан,
осы кернеулерде тірек конструкциялары
көбінесе үш оқшаулағыш бағаннан тұратын
конус тәрізді штатив түрінде қолданылады.
Иілу күшімен мұндай құрылымдардағы
Сурет 1.42-ОЖ тірек-өзек
оқшаулағыштар тек иілу үшін ғана емес,
оқшаулағыштары
сонымен қатар қысу үшін де жұмыс істейді.
6 – 35 кВ кернеуге арналған өтпелі оқшаулағыштар көбінесе
фарфордан жасалады. Олардың құрылымдық орындалуы кернеумен, токпен,
иілуге рұқсат етілген механикалық жүктемемен және қоршаған ортамен
анықталады.
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Оқшаулағыш (сурет. 1.43, А) 1 цилиндр
пішінді Фарфор корпусынан тұрады, ол
цементте
арматураланған
2
металл
терминалды қақпақтардың көмегімен 3 ток
өткізетін өзекпен тығыз бекітілген. 4 Ернемек
оқшаулағышты ғимарат қабырғасына немесе
құрылғы
корпусына
бекіту
үшін
қолданылады. Сондай-ақ, басқа типтегі
оқшаулағыштар сияқты, өту кернеуі жер
бетіндегі қабаттасу кернеуінен жоғары
болатындай етіп орындалады.
Фарфордан
өтетін
оқшаулағыштардың
Сурет 1.43-өтпелі Фарфор
бұзылу кернеуі фарфордың қалыңдығына
оқшаулағыштары: А — ішкі
қондырғы үшін 6-10 кВ кернеуге, ббайланысты.
Алайда,
мұндай
сыртқы қондырғы үшін үздіксіз
оқшаулағыштардың дизайны іс жүзінде
құрылым үшін 35 кВ кернеуге.
қажетті механикалық беріктікпен, еденнің
есептелген кернеуімен және тәжді жою шараларымен анықталады.
3-10 кВ оқшаулағыштар ішкі ауа қуысымен орындалады. Мұндай
кернеулерде тәждеу мүмкіндігін жою үшін арнайы шаралар қажет емес. 2035 кВ кернеулерде ернемекке қарама-қарсы өзекте тәждің пайда болуы
мүмкін, онда ауада өрістің ең жоғары кернеуі байқалады. Тәждеудің алдын
алу үшін мұндай кернеулерге арналған оқшаулағыштар ауа қуысынсыз
жасалады (сурет. 1.43, б). Бұл жағдайда фарфордың сыртқы беті металданған
және өзекке қосылған.
Ернемекте разрядтардың пайда болу
мүмкіндігін жою үшін оның астындағы фарфор
беті металдандырылады және жерге қосылады.
Фарфор
бетінің
бойымен
ернемектен
жылжымалы разрядтардың пайда болу кернеуі,
демек,
беткі
қабаттың
кернеуі
беттік
сыйымдылықтың төмендеуімен артуы мүмкін. Сурет 1.44--10 кВ Полимерлік өту
оқшаулағышы
Мұны
істеу
үшін
ернемекке
жақын
оқшаулағыштың диаметрін көбейтіңіз немесе
оқшаулағыштың беті ернемекке жақын массивті жиектерді орналастыра
отырып, қабырғалы етіп жасалады.
Бір ортадан екіншісіне кернеуді енгізуге
арналған оқшаулағыштар (ауа майы және т.б.)
ернемекке
қатысты
асимметриялы
түрде
орындалады. Мысалы, майдағы қабаттасу жолын
ауадан 2,5 есе аз алуға болады. Бір ұшы үй –
жайда, ал екіншісі ашық ауада орналасқан кіріс
асимметриялы түрде жасалады, сыртқы бөлігі
Сурет 1.45-сызықтық
дымқыл разряд кернеуін арттыру үшін дамыған
оқшаулағыш LCC (LC)
таспаға ие.
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Сызықтық оқшаулағыштар (сурет.1.45) әуе
электр желілерінің сымдарын және ашық тарату
құрылғыларының шиналарын бекіту үшін
қолданылады. Оқшаулағыштар құрылымдық
және мақсаты бойынша істікшелі, аспалы, тірек
және өтпелі болып бөлінеді.
Сызықтық оқшаулағыштар жіктеледі:
1.
Тірекке бекіту әдісіне, дизайнға,
өндіріс материалына және кернеу класына
Сурет 1.46-сызықты тірек
сәйкес.
оқшаулағыштары
Сызықтық
тірек
оқшаулағыштары
(сурет.1.46):
Бөлмелерде жұмыс істеу үшін – беті тегіс және қабырғалы.
Ашық ауада жұмыс істеу үшін-түйреуіштер, шыбықтар.
Өту.
Үй – жайларда жұмыс істеу үшін-тоқ өткізгіш шиналары (ток
өткізгіштер) бар, тоқ өткізгіш шиналары жоқ.
Ашық ауада жұмыс істеу үшін – қалыпты және күшейтілген
оқшаулаумен.
•
Ашық ауада жұмыс істеуге арналған жоғары вольтты кірмелер –
герметикалық және герметикалық емес.
•
Ашық ауада жұмыс істеуге арналған сызықтық-түйреуіш, табақ,
өзек, жаңғақ, зәкір.
•
Қорғаныс-электржабдықтарының оқшаулағыш қорғаныс қабығы
ретінде пайдалануға арналған қуыс оқшаулағыш.
•
Жұмыс істеп тұрған антенна діңгектерінің тартпа арқандары,
түйіспелі желі аспалары, антенна сымдары арасында орнатуға арналған
такелаждық оқшаулағыш.
Электр оқшаулағыштары әйнектен, фарфордан және полимерлі
материалдардан жасалуы мүмкін. Фарфор оқшаулағыштары оқшаулау
қасиеттерін жақсарту үшін глазурьмен жабылған.
2.
Тірекке бекіту әдісіне сәйкес оқшаулағыштар түйреуіш, аспалы
және тірек сызығына бөлінеді:
•
Істік оқшаулағыштар (ілгектерге немесе түйреуіштерге
бекітіледі) 35 кВ дейінгі әуе желілерінде қолданылады
•
Аспалы оқшаулағыштар (гирляндаға жиналып, арнайы
арматурамен бекітіледі) 35 кВ және одан жоғары ӘЖ қолданылады.
•
154 кВ дейінгі ӘЖ – де (отандық тәжірибеде-6-10 кВ ӘЖ-де)
желілік тірек оқшаулағыштары (траверске немесе ЭБЖ тіректерінің
тіректеріне бұрандалардың көмегімен бекітіледі) қолданылады.
3.
Оқшаулағыштар өндіріс материалы бойынша фарфор, шыны
және полимер болып бөлінеді:
•
Фарфор оқшаулағыштары электрлік фарфордан жасалған, глазурь
қабатымен жабылған және пештерге жағылған.
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Шыны оқшаулағыштар арнайы температуралы әйнектен
жасалған. Олар үлкен механикалық беріктікке ие, өлшемдері мен массасы аз,
фарформен салыстырғанда баяу тозуға ұшырайды, бірақ электр кедергісі аз.
•
Полимерлі оқшаулағыштар арнайы пластикалық массалардан
жасалған.
o
Электр аппараттарындағы ток өткізгіш бөліктерді оқшаулауға
және механикалық бекітуге және электр станциялары мен қосалқы
станциялардың тарату құрылғыларының ток өткізгіш шиналарын
монтаждауға арналған.
4.
Кернеу класы бойынша 1, 3, 6, 10, 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330,
500, 750, 1150кВ оқшаулағыштар сыныптарға бөлінеді, бұл ӘЖ немесе
таратушы құрылғылардың номиналды электр кернеулеріне сәйкес келеді.
Тірек оқшаулағышы электр құрылғыларында, электр станциялары мен
қосалқы
станциялардың
тарату
құрылғыларында,
толық
тарату
құрылғыларында ток өткізгіш бөліктерді бекітуге арналған. Дизайн бойынша
бұл цилиндрлік немесе конустық пішінді оқшаулағыш материалдың бөлігі,
оның ішінде шиналарды бекітуге және оқшаулағышты орнатуға арналған
бұрандалы тесіктері бар металл арматура бекітілген. Оқшаулағыштың жұмыс
(разряд) кернеуін арттыру үшін оның бүйір бетінде ағып кету жолының
ұзындығын ұлғайтатын қабырғалар көзделеді.
Өткізу оқшаулағышы басқа электрлік потенциалы бар қабырға арқылы
өткізгіш элементтерді өткізуге арналған. Ток өткізгіші бар өткізгіш
оқшаулағышта оқшаулау бөлігіне механикалық түрде қосылған ток өткізгіш
элемент болады.
Гирляндалардың түрлері:
•
Қолдау гирляндасы: аралықта тек сымның массасын алып жүреді.
•
Созылу гирляндиясы: сымдардың кернеуін қабылдайды және
оларды зәкір мен бұрыштық зәкір тіректеріне бекітеді.
Істік оқшаулағыштары бір немесе екі фарфор элементтерінен тұрады
және тіректердің траверсіне бекітілген металл түйреуіштерге күшейтіледі.
Барлық түйреуіш оқшаулағыштар сымдардың тіректерге қатаң бекітілуін
қамтамасыз етеді.
Шиналар-бұл тарату құрылғыларының құрама шиналары үшін, сондайақ құрылғыларды бір-біріне электрлік қосу және оларды құрама шиналарға
қосу үшін қолданылатын қатты оқшауланбаған өткізгіштер. Шина материалы
бірқатар талаптарды қанағаттандыруы керек: қажетті электр өткізгіштігін,
механикалық беріктігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның химиялық әсеріне
төзімді, салмағы мен құны аз. Шина материалы ретінде мыс, алюминий және
болат қолдануға болады. Шиналар материалы тиісті техникалық
экономикалық негіздеме негізінде таңдалады. Болат шиналарды 200-300 А
дейінгі жұмыс токтарында төмен қуатты электрқондырғыларында қолдануға
болады.
•
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Экономикалық талап тұрғысынан, әдетте, әртүрлі электрлік және
механикалық сипаттамалары бар алюминий мен оның қорытпаларынан
жасалған шиналар қолданылады.
Шиналардың көлденең қимасының жалпы формасы–B/h = 1/5-1/12
арақатынасы бар тіктөртбұрыш (сурет. 1.47, а). Мұндай шиналар жалпақ
шиналар деп аталады. Олар қоршаған ортаға жақсы жылу шығаруды
қамтамасыз етеді, себебі олар үлкен салқындату бетіне ие. 2000 А астам
жұмыс токтарында ток өткізгіштер бірнеше шиналардан (шиналар пакетінен)
жиналады. Пакет екі немесе үш жолақтан тұрады (сурет. 1.47, б және в). Бұл
жағдайда рұқсат етілген ток сәйкесінше 3200 және 4100 А дейін артады, яғни
жолақтар арасындағы токтың біркелкі бөлінбеуіне және салқындату
жағдайларының
нашарлауына
байланысты
жолақтар
санына
пропорционалды емес.

атікбұрышты; б және в-екі және үш жолақтан тұратын пакет; г-қорапты;
д-сақиналы (құбырлы)

Сурет 1.47-шиналардың көлденең қимасы

Шиналар пакетінің кемшілігі сонымен қатар орнатудың күрделілігі
және шиналардың механикалық тұрақтылығының төмендеуі болып
табылады. жолақтардың бір-біріне тартылуына байланысты, себебі олар
бойымен бір бағыттағы токтар ағып жатыр. Қ.т. кезінде жолақтардың
жабылуын болдырмау үшін олардың арасына тиісті бекіткіші бар қашықтық
төсемдер қойылады.
Үлкен жұмыс токтарында екі үлкен қорапты шиналардан тұратын
құрама шиналар қолданылады (сурет. 1.47, г) қалыңдығы t. Жақындық
әсерінің төмен әсеріне және жеткілікті жақсы салқындауға байланысты қорап
шиналарының металын қолдану бірдей жалпы қиманың тікбұрышты
шиналарының пакетімен салыстырғанда әлдеқайда жақсы. Есептеулер
көрсеткендей, үш жолақты шиналар пакеттерін қорап шиналарымен
ауыстыру тиімді.
Тік бұрышты және қорапты қиманың шиналары 10 кВ дейінгі кернеуде
қолданылады. 35 кВ және одан жоғары кернеулі қондырғыларда өткізгіштің
бетіне жақын ауаның ішінара электрлік бұзылуы кезінде пайда болатын тәж
разрядының құбылысын ескеру қажет. Тікбұрышты және қорапты қиманың
шиналары біркелкі емес электр өрісінің пайда болуына және тәждің пайда
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болуына ықпал етеді (қараңғыда айқын көрінетін күлгін жарқыл).
Шиналарды тәждеу өте қажет емес, себебі ауаның иондалуы оның электрлік
беріктігін төмендетеді және оқшаулағыштардың қабаттасуын жеңілдетеді
және фазалар арасындағы бұзылу. Шиналардың көлденең қимасының ең
керемет формасы-құбырлы шиналары бар дөңгелек сақина (сурет. 1.47, д).
Көп сымды икемді сымдар қысқышты шиналармен қатар ашық тарату
құрылғыларында кеңінен қолданылады.Әдетте AC маркалы болат алюминий
сымдары қолданылады, олардың өзегі мырышталған болат сымдардан
бұралған, ал диаметрі бірдей сымдардың алюминий бөлігі болат өзектің
айналасындағы қатарларға (ілмектерге) салынған.
Шиналарды эмаль бояумен бояу қоршаған ортаға жылу беруді біршама
арттырады, бұл шиналарға рұқсат етілген жүктеме тогын арттыруға
мүмкіндік береді. Электрқондырғыларында қызметкерлердің бағдарлануын
жеңілдету үшін шиналардың түрлі-түсті бояуы қолданылады.
Тұрақты ток тарату құрылғыларында оң полярлық шиналар қызыл,
теріс – көк түске боялған.
Айнымалы үш фазалы токтағы шиналардың түсі келесідей: а фазасы
сары; в фазасы – жасыл; с фазасы – қызыл; нөлдік жұмыс N – көк; нөлдік
Қорғаныс N – сары және жасыл түсті бойлық жолақтар.
Үш фазалы ток жүйесінің тарамдары болып табылатын бір фазалы ток
шиналары тиісті шиналар ретінде боялады, қайсы олар тармақталады.
Резервтік шиналар резервтелетін негізгі шинаның түсіне боялады. Егер
резервтік шина кез-келген негізгі автобусты алмастыра алса, онда ол бірбірімен кезектесетін негізгі түстердің көлденең жолақтарымен боялған.
Көп сымды икемді сымдар боялмайды, себебі қыздыру температурасы
өзгерген кезде олардың салбырауы бояу қабатының бұзылуына әкеледі.
Кабельдер жер, су және ауада электр тогын беру үшін қызмет ететін
оқшауланған өткізгіштер деп аталады. Мақсаты бойынша кабельдер қуат
және басқару болып бөлінеді. Электр сымдары электр энергиясын беру үшін
қолданылады, мұнда оқшауланбаған шиналар мен сымдарды қолдану мүмкін
емес немесе қисынсыз. Бақылау кабельдері басқару, өлшеу, бақылау және
есепке алу, қорғау және сигнал беру, автоматика және телемеханика
тізбектеріндегі ақпаратты беру үшін қолданылады. Олар өлшеу
трансформаторлары мен өлшеу құралдарын, басқару құрылғылары мен
басқару объектілерін, сигнал беру құралдары мен сигнал беру объектілерін
өзара байланыстырады. Сондықтан басқару кабельдері көбінесе байланыс
кабельдері деп аталады.
Кабельдің дизайны оның мақсаты мен қолдану жағдайларына
байланысты. Кабельдің негізгі құрылымдық элементтері: токөткізгіш
талсымдар, оқшаулау, қорғаныс қабығы, құрыш және қорғаныс жабындары.
Кабельдерде барлық аталған элементтер немесе олардың кейбіреулері болуы
мүмкін.
- Сур. 1.48 сіңдірілген қағаздан оқшауланған үш ядролы қуат кабелінің
дизайнын көрсетеді. 1 кабельдің үш өзегі 2 кабель қағазымен оқшауланған.
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Өткізгіштер мен белдікті оқшаулау арасындағы бос кеңістік 4 иірілген
жіптен 3 джут толтырғышымен толтырылады. Белдікті оқшаулаудың үстінде
оқшаулаудың кебуіне және кабельдің ішіне кіруіне жол бермейтін 5
гидрооқшаулағыш орналасқан. Қабықты қышқылдардың әсерінен қорғау
үшін оны компаундпен сіңірілген 6 кабелдік қағазбен және джут немесе
сіңірілген кабельдік иірімжіптен жасалған 7 қабатпен жабады. Болат
таспалардың 8 құрышы битум сіңдірілген кабельдік иірімжіптің (джут
торламасы) топырақтың химиялық әсерінен қорғалған 9, ол бөлмеде кабель
төсеу кезінде өрттің таралу қаупіне байланысты жойылады.
Резеңке оқшауламасы бар айнымалы токтың күш беретін кабельдері
негізінен 0,66–10 кВ кернеуге, пластмасса оқшауламасы бар кабельдер 35 кВ
дейінгі кернеуге, қағаз сіңдірілген оқшауламасы бар кабельдер 1-35 кВ,
сондай – ақ кернеуі 110-200 кВ май толтырылған кабельдер шығарады[5].

а-кабельдің конструкциясы; б және в – дөңгелек және секторлық желілері бар
кабельдердің қималары

Сурет 1.48-қуат кабелі

Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Оқшаулағыштардың құрылымдық ерекшеліктерін
зерттеу»
Жұмыстың мақсаты: оқшаулағыштарды зерттеу, оқшаулаудың
қалыңдығын өлшеу, оқшаулау қандай материалдан жасалғанын анықтау,
оқшаулағыштардың гирляндасы бойымен кернеудің таралу сипатын анықтау.
Жабдықтар мен аспаптар: оқшаулағыштардың үлгілері, сызғыш,
оқшаулағыштардың гирляндалары.
Жұмысты орындау тәртібі:
1. Оқшаулағыштардың негізгі құрылымдық элементтерін анықтаңыз.
2. Диэлектрик материалын анықтаңыз.
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3. Мәліметтері бойынша,1.7 кесте сипаттама құру: өлшенген кернеудің
гирляндадағы изолятор нөміріне тәуелділігі. (Um = f (n)), гирляндадағы
қандай изолятор тесілгенін анықтаңыз.
4.Оқшаулағыштардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаңыз.
3. Қорытынды жасауға.
№

Шартты белгі
Сыртқы түрі
(суреттеу)

Кесте 1.6-оқшаулағыштардың құрылымы
Материал
диэлектриктер

бекіту

Артықшылықтары

Оқшаулау
қалыңдығы
мм

Кесте 1.7-оқшаулағыштардың гирляндалары бойымен кернеудің таралуы
N
1
2
3
4
5
6

Нивелирлеу сақинасы
жоқ, Uism
10
18
25
20
44
63

N
1
2
3
4
5
6

Нивелирлеумен
сақина, Uism
10
20
25
22
45
60

1.1.9 Тарату құрылғыларының коммутациялық және қорғау
аппараттары
Коммутациялық аппарат-электр тізбегін коммутациялауға және
электрқондырғысының бір бөлігінен кернеуді алуға арналған электр
аппараты. Мұндай құрылғылар екі түрге бөлінеді:
1.
Коммутациялық құрылғылар-электр желісінің белгілі бір
аймақтарын қосыңыз және ажыратыңыз. Оларға ажыратқыштар, қосқыштар
және ажыратқыштар жатады.
2.
Коммутациялық
қорғаныс
құрылғылары-коммутациялық
құрылғылардың рөлін атқарып қана қоймай, сонымен қатар тізбекті шамадан
тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғайды. Коммутациялық қорғаныс
құрылғыларына Автоматты қосқыштар кіреді.
Негізгі электр коммутациялық құрылғылар: ажыратқыш, жүктеме
қосқышы, бөлгіш, қысқа тұйықтағыш, айырғыш, автоматты сөндіргіш,
қауіпсіз ажырату құрылғысы, контактор, реле, ажыратқыш, пакеттік
сөндіргіш, сақтандырғыш.
Ажыратқыштар энергия жүйелеріндегі жедел және апаттық
коммутацияға, яғни қолмен немесе автоматты басқару кезінде жеке
тізбектерді қосу және өшіру операцияларын орындауға арналған. Қосылған
күйде ажыратқыштар жүктеме токтарын кедергісіз өткізуі тиіс. Бұл
құрылғылардың жұмыс режимінің сипаты біршама ерекше: олар жүктеме
тогымен ағып жатқан кезде қосылған күй де, тізбектің ашық бөліктері
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арасында қажетті электр оқшаулауын қамтамасыз ететін ажыратылған күй де
олар үшін қалыпты болып саналады. Ажыратқышты бір күйден екінші күйге
ауыстыру кезінде жүзеге асырылатын тізбекті коммутациялау жүйесіз,
мезгіл-мезгіл жүргізіледі, ал тізбекте пайда болатын қысқа тұйықталуды
ажырату бойынша оның ерекше талаптарын орындауы өте сирек.
Ажыратқыштар қызмет ету мерзімі ішінде (25 жыл), көрсетілген
жағдайлардың кез келгенінде өз функцияларын
сенімді орындауы және бір мезгілде кез келген
коммутациялық операцияларды жедел тиімді
орындауға әрдайым дайын болуы тиіс, көбінесе
қозғалмайтын күйде ұзақ уақыт болғаннан кейін.
Бұдан шығатыны, олар өте жоғары дайындық
коэффициентіне ие болуы керек: коммутация
процестерінің қысқа ұзақтығымен (жылына
бірнеше минут) коммутацияны жүзеге асыруға
тұрақты дайындық қамтамасыз етілуі керек.
Секциялық ажыратқыштар құрастырмалы
шиналарда
қолданылады.
Электр Сурет 1.49-сұйыққойма MKP110 қосқышы
станцияларының тарату құрылғыларында (ТҚ)
секциялық ажыратқыштар қалыпты жұмыс
кезінде әдетте жабық болады. Олар Құрама шиналар аймағында зақымданған
жағдайда ғана автоматты түрде ажыратылуы тиіс.
Олармен бірге зақымдалған секцияның басқа
ажыратқыштары да ажыратылуы тиіс. Осылайша,
зақымдалған ТҚ бөлімі өшіріледі, ал қалған
бөлігі жұмыста қалады.
Жүктеме
ажыратқышы-рұқсат
етілген
коммутациялық токтардың деңгейі бойынша
ажыратқыш
пен
ажыратқыштың
(майлы,
вакуумдық, ауа, электрмагниттік, элегазды)
арасындағы аралық жағдайды алатын жоғары
вольтты коммутациялық аппарат, ол апаттық
режимдер кезінде номиналды жүктеме токтарын
да, шамадан тыс токтарды да зақымдамай
ажыратуға
қабілетті.
Жүктеме
қосқышы
номиналды токтың ауысуына мүмкіндік береді,
Сурет 1.50-май резервуарын
бірақ K. z кезінде токтардың үзілуіне арналмаған.
ажыратқыштың дизайны. 1 Мұндай ажыратқыштардағы артық токтарды
Болат бак; 2-май; 3-қақпақ; 4 ажырату арнайы сақтандырғыштармен жүзеге
өтпелі оқшаулағыш; 5ажыратқыш
серіппе; 6асырылады.
ажыратқыш Білік; 7Майлы ажыратқыш-энергия жүйесіндегі,
қозғалмайтын контактілер; 8жылжымалы контактілер
қалыпты немесе апаттық режимдердегі, қолмен
(траверс); 9-резервуар
немесе автоматты басқару кезіндегі жекелеген
қабырғаларын оқшаулау.
тізбектерді немесе электр жабдығын жедел
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қосуға және ажыратуға арналған коммутациялық аппарат. Мұндай қосқышта
доға сөндіру майда болады.
Мұнай қосқыштары жіктеледі:
•
Бак (сурет.1.49, 1.50)
•
Аз майлы (сурет. 1.50)
Доға сөндіргіш құрылғының жұмыс принципі бойынша:
•
авто үрлеумен (май мен газдың қысымы мен қозғалысы доғадан
бөлінетін энергияның әсерінен болады)
•
мәжбүрлі майды үрлеу арқылы (май арнайы гидравликалық
механизмдердің көмегімен жарылған жерге жіберіледі)
•
майда магниттік сөндірумен (доға магнит өрісінің әсерінен тар
арналарға ауысады)
Сұйық қоймадағы ажыратқыштар маймен толтырылған сұйық қоймаға
салынған кірістерден, контактілерден және доғалардан тұрады. 3-20 кВ
кернеулер үшін қолмен немесе қашықтықтан басқарылатын бір бумалы (бір
бактағы үш фаза), ал 35 кВ кернеулер үшін – қашықтықтан немесе автоматты
басқарылатын, қайта қосу автоматы (АҚҚ) бар үш бумалы (жеке бактағы
әрбір фаза) болады. Май фазаларды бір-бірінен (бір бакта) және Жерге
тұйықталған бактан оқшаулайды, сондай-ақ доғаны сөндіру және
ажыратылған
күйдегі
түйіспелер
арасындағы алшақтықты оқшаулау үшін
қызмет етеді. Ажыратқыш іске қосылған
кезде алдымен доға сөндіру камераларының
контактілері ашылады. Бұл байланыстар
ашылған кезде пайда болатын электр доғасы
майды ыдыратады, ал доғаның өзі жоғары
қысымды газ көпіршігінде (сутектің 70%
дейін) болады. Көпіршіктегі сутегі мен
жоғары қысым доғаның деионизациясына
Сурет 1.51--ВМТ сериялы аз майлы
ықпал етеді. 35 кВ жоғары кернеулер үшін
ажыратқыштар
ажыратқыштарда
доға
сөндіргіш
камераларда үрлеу құрылады. Доға сөндіру жүйесінде түйіспелердің бөліну
жылдамдығына қатысты доғаны созу жылдамдығын арттыратын бірнеше
үзілістер болуы мүмкін. Үзілістерді қарқынды газды үрлеуді жасауға
арналған доға камераларына орналастыруға болады (доға доғаға қатысты
майдың қозғалыс бағытына байланысты бойлық немесе көлденең болуы
мүмкін). Контактілердегі кернеулерді (доғалардың мөлшерін) теңестіру үшін
үзілістер айналып өтеді. Доғаны сөндіргеннен кейін, траверс контактілері
ашылады, шунттар арқылы өтетін токты үзеді.
Шағын майлы ажыратқыштарда ток өткізгіш бөліктерді бір-бірінен
және доға сөндіргіш құрылғыларды жерден оқшаулау ретінде әртүрлі қатты
оқшаулағыш материалдар (керамика және т.б.) қолданылады. Май тек газ
шығаруға қызмет етеді. Тізбектің әр үзілісі әдетте көлденең соққымен
жасалған доға сөндіргіш құрылғысы бар жеке камерамен жабдықталған.
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Ажыратылған күйде жылжымалы байланыс Үзілудің электрлік беріктігін
арттыру үшін май деңгейінен жоғары, себебі ыдырау өнімдерімен
ластануына байланысты майдың аз мөлшері диэлектрлік қасиеттерін
жоғалтады. Доғаны алып кетуден сөндіру кезінде май буын ұстап тұру үшін,
ыдырау өнімдерімен бірге құрылымда май бөлгіштер қарастырылған. Үлкен
номиналды токтарда екі жұп байланыс қолданылады: жұмыс және доға
сөндіргіш. Жұмыс контактілері коммутатордың сыртында, ал ішкі жағында
доғалар бар. Доға сөндіргіш контактілердің ұзындығын реттеу арқылы
алдымен жұмыс контактілерін (доға пайда болмай), содан кейін доға
сөндіргіштерді өшіру қамтамасыз етіледі.
Вакуумдық ажыратқыш (сурет.1.52) жоғары вольтты ажыратқыш, онда вакуум
электр доғасын сөндіруге арналған орта
ретінде қызмет етеді. Вакуумдық ажыратқыш
электр
тогын-электрқондырғыларындағы
номиналды және қысқа тұйықталу токтарын
(қысқа
тұйықталу
токтарын)
коммутациялауға
(қосу
–
өшіру
операциялары) арналған.
Сирек
газ
(10-6
...10-8
Н/см2)
атмосфералық
қысым
кезінде
газдың
беріктігінен он есе көп электр беріктігіне ие
Сурет 1.52-қимадағы вакуумдық
болғандықтан, бұл қасиет жоғары вольтты
ажыратқыш.
ажыратқыштарда кеңінен қолданылады:
оларда контактілер вакуумда ашылған кезде,
доғадағы токтың нөлден бірінші өтуінен
кейін оқшаулау қалпына келеді және доға
қайтадан жанбайды. Вакуумдық аралықта
контактілер
ашылған
кезде
коммутацияланған ток электр разрядының –
вакуумдық доғаның пайда болуын бастайды,
оның
болуы
вакуумдық
аралықта
контактілердің бетінен буланып кететін
металдың арқасында сақталады. Иондалған
металл жұптарынан пайда болған Плазма
электр тогын өткізеді, сондықтан ток нөлге
ауысқанға дейін контактілер арасында өтеді.
Сурет 1.53-вакуумды ажыратқыштың
Ток нөлдік доғадан өткен кезде сөнеді, ал
дизайны
қалған
металл
буы
бірден
(7-10
микросекундта) контактілердің бетіне және доға сөндіргіш камераның басқа
бөліктеріне конденсацияланып, вакуумдық алшақтықтың электр беріктігін
қалпына келтіреді. Сонымен қатар, ажырасқан контактілерде оларға
қолданылатын кернеу қалпына келтіріледі (ажырату процесінің суретін
қараңыз).
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- Сур.1.53 ваккумдық ажыратқыштың конструкциясы келтірілген.
Жылжымалы байланыс 2 сильфонда бекітілген 1. Сильфон гофрленген
болаттан жасалған цилиндр болып табылады, ол жылжымалы түйіспеге
ілгерілемелі қозғалыс жасауға мүмкіндік береді. Сильфонның ішкі көлемі
атмосферамен байланысады және атмосфералық қысым жанаспалы басуды
қамтамасыз етеді. Бекітілген Байланыс 3 вакуум камерасының төменгі
бөлігінде герметикалық түрде бекітілген.
Ауа қосқышы (сурет. 1.54) (ағыл. airblastswitch) – жоғары вольтты ажыратқыш, онда
электр доғасын сөндіру және контактілерді
жылжыту жеке құрылғы жасаған Сығылған ауа
ағынымен
жүзеге
асырылады
(автогаз
ажыратқышынан айырмашылығы-мұнда доға
сөндіруге арналған газдар құрылғының ішінде
жасалады).
Ауа қосқышы Сығылған ауа ағынын
өздігінен жасай алмайтындықтан, оның жұмысы
Сурет 1.54 - ауа қосқышы
330кВ
үшін келесі қосымша элементтер қажет:
•
Сығылған ауаны құру құрылғысы - компрессор;
•
Пневмоөткізгіштер жүйесі;
•
Сығылған ауаны сақтау құрылғысы - ресивер
Ауа ажыратқышындағы доғаны сөндіру ауаның бойлық және көлденең
қозғалысында да орын алуы мүмкін. Бір полюстегі байланыс үзілістерінің
саны коммутатордың номиналды кернеуіне байланысты. Доғаны сөндіретін
контактілерге параллель, доғаны сөндіруді жеңілдету үшін әдетте айналмалы
кедергі қосылады.
Ажыратқыштардағы
және
бөлгішсіз
механизмдердің
жұмыс
принциптері біршама ерекшеленеді.
•
Бөлгіші бар ажыратқыштарда
доға сөндіргіш контактілер піспектермен
байланыс-піспектік механизмге қосылады.
Бөлгіш доғалы контактілермен қатар
қосылады. Бөлгішпен доғалы байланыс
ажыратқыштың
полюсін
құрайды.
Ажыратқыштың қосулы күйінде доға
соратын контактілер мен бөлгіш жабық
болады. Ажырату сигналын берген кезде
пневмоклапан
іске
қосылады,
ол
пневмөткізгішті
және
кеңейткіштен
(ресиверден) ауаны ашады, доға сөндіргіш
контактілердің піспектеріне әсер етеді.
Контактілер ашылып, пайда болған доға ауа
Сурет 1.55-доға камерасының
ағынымен сөндіріледі, содан кейін бөлгіш
дизайны
өшіп, қалдық токты бұзады. Ауа беру
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уақыты пайда болған доғаның өтелуіне кепілдік беретін етіп есептеледі. Ауа
беру тоқтағаннан кейін доға сөндіргіш контактілер іске қосылған күйге
оралады, ал тізбектің үзілуі ашық бөлгішпен қамтамасыз етіледі.
Құрылымдық жағынан, бөлгішті ашық түрде жасауға болады-бұл дизайн
әдетте 35 кВ дейінгі қосқыштарда қолданылады. Ажыратқыштарда жоғары
номиналды кернеуге бөлгіштер ауа толтырылған камералар түрінде
жасалады.
•
Ажыратқышсыз ажыратқыштарда доға сөндіргіш контактілер
доғаны өшіру және ажыратылған күйде тізбекті бұзу рөлін атқарады (бөлгіш
функциялары).
Ажыратқышы жоқ ажыратқыштардың конструкциясында олардың
ішінде доға сөндіргіш құрылғылары орналастырылған ауа толтырылған
камералар (сұйық қоймалар) қолданылады. Контактілер жетегі сөндіру
ортасынан бөлінеді. Контактілер бір және екі сатылы орындалуы мүмкін.
Доға сөндіру камерасында (сурет.1.55) 5 бөліміндегі тесіктер арқылы
сығылған ауа беріледі. Ауа ағыны піспекті көтереді 2, онда жылжымалы
байланыс күшейтіледі 3. Жылжымалы Контакт 3 қозғалмайтын контактімен 4
ашылады. Бұл жағдайда Көктем 1 қысылады. Ауа беруді тоқтатқаннан кейін
поршень серіппенің қысымымен түсіп, іске қосылады. Ажыратқыштың
қосулы күйінде камера ауа қысымымен болуы керек.
Элегазды
ажыратқыштарда
(сурет.1.56)
доғаның сөндірілуі газ ағынымен доғаның
қарқынды
салқындауы
кезінде
ауа
ажыратқыштарындағыдай болады. Элегаздың
доға
сөндіру
қабілеті
салыстырмалы
жағдайларда ауадан 4-4, 5 есе жоғары. Бұл
артықшылық элегаз бен ауаның телофизикалық
қасиеттерінің айырмашылығына байланысты.
Элегаздағы доға бағанының арнасы ауамен
салыстырғанда жылу мөлшері аз және элегаздың
бос электрондарды ұстап алу қабілеті жоғары.
Нәтижесінде
доғаның
бағанындағы
ток
Сурет 1.56-элегазды ажыратқыш
110кВ
тасымалдаушыларының – бос электрондардың
саны азаяды, олардың тепе-теңдігі теріс болуы мүмкін және доға сөнеді.
Электронды ұстап қалу құбылысы токтың нөл арқылы өтуінен кейін әсіресе
жағымды әсер етеді, нәтижесінде элегазды ажыратқыштар қалпына келетін
кернеудің жиілігіне аз сезімтал болады. Зерттеулер көрсеткендей, элегазда
токтың нөл арқылы табиғи өтуіне дейін жоғары өткізгіштігі бар доға
бағанының каналы бұзылмайды. Бұл жүктелмеген трансформаторлар мен
электр беру желілерін ажырату кезінде асқын кернеулердің пайда болу
мүмкіндігін болдырмайды. Керісінше, ауа ажыратқыштарында қарқынды
турбулентті процестермен доғаның бағанасы токтың нөл арқылы табиғи
өтуінен бұрын бұзылуы мүмкін, бұл шамадан тыс кернеудің пайда болуына
әкеледі, оны шектеу үшін ауа ажыратқыштары маневрлік кедергілермен
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қамтамасыз етіледі. Элегазды доға сөндіру құрылғыларында (ДУ) доғаның
сөнуі кезінде әуеден айырмашылығы, саптама арқылы газдың ағуы
атмосфераға емес, азғантай артық қысым кезінде элегазбен толтырылған
камераның тұйық көлеміне өтеді.
Элегаздағы доғаны сөндіру әдісіне сәйкес келесі ДУ бөлінеді:
алдын
ала
сығылған
газ
салыстырмалы түрде жоғары қысымды
элегаз сұйық қоймасынан келетін бойлық
үрлеу жүйесімен (қысымның екі сатысы
бар ДУ));
кіріктірілген
компрессиялық
құрылғы (қысымның бір сатысымен ДУ)
Сурет 1.57-ажыратқыштың
автоматты пневматикалық үрлеу
арқылы құрылатын элегаздағы үрлеумен
контактілерінің дизайны
автокомпрессионды);
доғаның сөнуі электр магниттік
өрістің әсерінен сақиналы электродтар бойымен қозғалмайтын элегазда
жоғары жылдамдықпен қозғалу нәтижесінде қамтамасыз етілетін
электрмагниттік үрлеумен (электр магниттік үрлеумен бірге);
Элегаздағы қысымның жоғарылауы магнит өрісінің әсерінен арнайы
камерада айналатын доғамен қызған кезде пайда болатын бойлық үрлеу
жүйесімен.
Ажырату кезінде (сурет.1.57) жылжымалы байланыс 2 3 бұрауышы бар
бөлім арқылы 2 байланысына қосылған 4 саптамамен бірге оңға қарай
жүреді. Піспек 5 орнында қалады. 4-тен 5-ке дейінгі көлемдегі элегаз
сығылып, аралықтағы реверсия арқылы доға бойымен беріледі
Электрмагниттік ажыратқыштар (сурет.1.58)
өз жұмысы үшін майды да, сығылған ауаны да,
элегазды да қажет етпейтін артықшылықтарға ие,
олар көптеген қосылыстарға мүмкіндік береді.
Алайда, олардың ажырату қабілеті кернеумен
шектелген.
Электрмагниттік
қосқыштардағы
сөндіру доғаның барреліне әсер етуге және
доғаның барреліне қолданылатын кернеудің
төмендеуіне негізделген. Олар 6-20 кВ кернеуге
арналған ҚТҚ үшін ажыратқыштар ретінде, жиі
коммутацияларда 3200 а дейінгі токтар ретінде
Сурет 1.58қолданылады (жүктеме қосқыштары – қуатты
Электромагниттік қосқыш
қозғалтқыштар тізбегіндегі ажыратқыштар және
ВЭМ-10Э-1000/20 У3
басқа жүктемелер).
Мұнда доғаны сөндіру бойлық (түзу,
орамалы және т.б.) саңылаулары бар камераларда магниттік үрлеу арқылы
жүзеге асырылады. Магнитті үрлеу шарғылары және оларға ток өткізгіштер,
әдетте, жабық түйіспелерде ток өткізбейді. Ажыратқан кезде пайда болған
доға осы бөліктерге лақтырылады және оларды тізбектегі ток тізбегіне
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қосады. Доғаны сөндіру өрісі қозғалады. Доға сөнеді, тізбектегі ток үзіледі.
Осылайша, бұл бөліктер тек сөндіру кезінде ток астында болады-шамамен
0,02 с.

Сурет 1.59-электрмагниттік ажыратқыштың байланыс және доға сөндіру
жүйелерінің схемасы
- Сур. 1.59, ал электрмагниттік қосқыштың байланыс және доға сөндіру
жүйелерінің схемасы ұсынылған. Байланыс жүйесі негізгі 1 және 2 және
доғалы 3 және 10 контактілерден тұрады, соңғыларында доғаға төзімді
дәнекерлеу бар. Доға сөндіру жүйесі 4 оқшаулау камерасынан және U-тәрізді
магниттік тізбектің 5 камерасынан тұрады, оның ортаңғы бөлігіне доға
сөндіргіш 6 киіледі. Камераның ішінде бір-бірінен қысқа қашықтықта
орналасқан 8 доғалы керамикалық плиталар пакеті бар. Пластинаның төменгі
бөлігінде біртіндеп жоғары қарай созылатын кесектер бар. Пластиналар
біртіндеп тарылтатын зигзаг саңылауын құрайды (сурет. 1.59,6). Мүйіз 7 тек
доғалы шарғыларға электр арқылы қосылады. Шарғының екінші ұшы
бекітілген контактіге қосылады. Мүйіз 9 жылжымалы контактіге қосылған.
Жабық контактілерде шарғы ток өткізбейді. Контактілер ашылған кезде
пайда болатын доға алдымен тек контурдың электрдинамикалық күштерінің
әсерінен қозғалады (А және Б позициялары) және осы күштер 7 және 9
мүйіздерге лақтырылады. Бұл жағдайда доға сөндіргіш ток тізбегіне
қосылады және ол жасаған магнит өрісі доғаны торға апарады (в, Г және Д
позициялары), онда ол сөнеді. Көптеген доға сөндіргіштерде жалын
сөндіргіштер бар.
Электрмагниттік үрлеуі бар жүйелерде кіші электрдинамикалық
күштерге байланысты кіші токтарды сөндіру қиын,
кейде доғаны созып, оны мүйізге лақтыру үшін
жеткіліксіз. Сондықтан көптеген құрылымдар
жылжымалы
жүйемен
байланысты
және
контактілердің алшақтығының бастапқы кезеңінде
әрекет
ететін
шағын
авто-пневматикалық
Сурет 1.60-ажыратқыш
құрылғымен жабдықталған.
Ажыратқыштың
барлық
үш
полюсі
роликтері бар болат дәнекерленген жақтауға
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орнатылады. Жетек раманың төменгі жағында орналасқан. Әдетте, жетек
электрмагниттік, бірақ басқаша болуы мүмкін. Раманың тік тірегіне
бекітілген тірек Фарфор оқшаулағыштарында байланыс және доға сөндіру
жүйелері күшейтіледі. Ажыратқышты ЖТҚ-ға салу кезінде ток өткізгіштер
түйіспелермен жабдықталады. Үш полюстің қозғалмалы контактілері
оқшаулағыш тартымтармен коммутатордың жалпы білігімен байланысады.
Доға сөндіру камерасы мен әр полюстің контактілері ажыратқыштың
полюстерін бір-бірінен және тарату құрылғысының қабырғаларынан бөлетін
оқшаулағыш қаптамамен жабылған.
Ажыратқыштардың механикалық тозуға төзімділігі-50000 циклге
дейін, коммутациялық-5000 өшіру.
Ажыратқыш (сурет 1.60) - тізбектегі қалыпты жағдайларда токтарды
қосуға, оларды жүргізуге және ажыратуға, сондай-ақ қысқа тұйықталу
токтары сияқты тізбектегі нормаланған қалыпсыз жағдайлар кезінде
токтарды қосуға, белгіленген уақыт ішінде жүргізуге және автоматты түрде
ажыратуға қабілетті түйіспелі коммутациялық аппарат (механикалық немесе
электрондық).
Ажыратқыш (сурет. 1.61) - тоқсыз немесе
болмашы токпен электр тізбегін коммутациялауға
арналған, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
ажыратылған жағдайда оқшаулағыш аралығы бар
түйіспелі коммутациялық аппарат.
Ажыратқыш оқшаулағыштарға бекітілген
жылжымалы және бекітілген контактілерден
тұрады.
Ажыратқыш
қосылған
кезде
жерге
тұйықтағыштардың
қосылуын
және
жерге
тұйықтағыштар қосылған кезде ажыратқыштың
қосылуын
болдырмайтын
механикалық
Сурет 1.61-бір полюсті
бұғаттағышпен жабдықталған.
ажыратқыш
Ажыратқышты ажыратылған учаскелерде
тексеру және жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
жоғары вольтты тарату құрылғыларында қолданады.
Ажыратқыштар сонымен қатар шиналарды бөлу және электр желілерін
тарату құрылғысының шиналарының бір жүйесінен екіншісіне ауыстыру
үшін қолданылады.
Ажыратқыштармен трансформаторлардың бос жүріс тогын және
желілердің зарядтау тогын, қуаты аз трансформаторлар жүктемесінің
токтарын қосуға және ажыратуға, сондай-ақ тұйықталған шунттаушы тізбек
болған кезде электр тізбектерін ток астында ауыстырып қосуға жол беріледі.
Ажыратқыштар жабдықты тексеру немесе жөндеу кезінде электр желісі
учаскесінің көрінетін бөлімшесі үшін, қауіпсіз жұмыс жағдайларын жасау
және кернеудегі электр жабдығының аралас бөліктерінен бөлу үшін
пайдаланылады, оларды жасау үшін ажыратқыштар қосылған (ажыратылған)
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жағдайды бұғаттаумен және жөндеуге шығарылған желі учаскесіне кернеу
беруді болдырмайтын жерге тұйықтау пышақтарымен жабдықталады.
Сондай-ақ,
ажыратқыштар
бірнеше
шиналар
жүйесі
бар
электрқондырғыларында шиналардың бір жүйесінен екіншісіне ауысу үшін
қолданылады.
Ажыратқыштарда доғаны сөндіруге арналған құрылғылар жоқ,
сондықтан олар тізбектерді жүктеме астында өшіруге жол бермейді, себебі
бұл фазалар арасында қысқа тұйықталуды тудыратын тұрақты доғаның пайда
болуына әкеледі. Ажыратқыш үш полюсті (бір полюсті) ажыратқыш
топтарынан және жерге қосқыштардан тұрады. Әр топ өз жетегімен
басқарылады.
Ажыратқыштың полюсі-бұл рамкаға орнатылған және көлденең
жазықтықта екі өтетін және бір ашылатын контактісі бар тірі жүйені алып
жүретін оқшаулағыштардың екі айналмалы бағандары.
Ажыратқыштың ашық контактісі бір ток өткізгіштің соңында
бекітілген камера контактісі түрінде жасалады, ал екіншісінің ұшына
бекітілген түйіспелі саусақтар ажыратқыштың қосылған күйінде байланыс
саусақтары камера контактісін жабады. Саусақтар мен камера контактілері
күміс жабынға ие.
Ажыратқыштар жіктеледі:
1. Пышақ қозғалысының сипаты бойынша:
Айналмалы тип-бұл ажыратқыштарда пышақ қосылған және
ажыратылған кезде тірек оқшаулағыштарының осьтеріне перпендикуляр
жазықтықта бұрылады.
Кесу түрі-осы ажыратқыштарда пышақ қосу және ажырату кезінде осы
полюстің тірек оқшаулағыштарының (тірек немесе өту) осьтеріне параллель
жазықтықта айналады.
Тербеліс
түрі-бұл
ажыратқыштарда
жылжымалы
байланыс
оқшаулағышпен бірге қозғалады, ол тіреуіш оқшаулағыштардың осьтеріне
параллель жазықтықта бұрылады (тербеледі)
2.
Номиналды кернеу бойынша: 3, 10, 35, 110, 150, 220, 330, 500,
750 кВ
Номиналды ток бойынша: 400, 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150,
3.
3200, 5000 А
4. Орнату түрі бойынша:
Ішкі
қондырғы-ішкі
қондырғыға арналған ажыратқыштар
бір полюсті (РВО) немесе үш полюсті
(РВ, РВК, РВРЗ және т.б.) болады.
Сыртқы қондырғылар-сыртқы
қондырғыларға
арналған
айырғыштардың
қолайсыз
Сурет 1.62-ОД-220 бөлгіш
атмосфералық жағдайларда (жаңбыр,
қар, шаң) жұмыс істеуге есептелген
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оқшаулағышы, сондай-ақ механикалық беріктігі жоғары, себебі олармен
операциялар түйіспелерде мұздақ кезінде де жүргізіледі.
5. Полюстер саны бойынша:
Бір
полюсті
жертөледен,
күшейтілген
тірек
оқшаулағыштарынан,
тірі
бөліктерден
және
басқару
механизмінен тұрады. Оқшаулағыш
қарнақмен басқарылады.
Үш полюсті тұтқамен басқарылады.
Сонымен
қатар,
үш
полюсті
ажыратқыштарды
бір
жалпы
жақтауға немесе әр полюсте – бөлек
Сурет 1.63-қысқа тұйықтағыш КЗ-110
жақтауға орналастыруға болады.
Орнату әдісі бойынша
Көлденең жазықтықта
Тік жазықтықта
Басқару тәсілі бойынша:
Қол
жетегімен
жедел
қарнақмен,
иінтіректі
немесе
штурвалды
Қозғалтқыш
жетегі
барэлектрлік, пневматикалық немесе
гидравликалық
Бөлгіш (сурет.1.62) аз уақыт ішінде
(0,1 с аспайтын) жоғары кернеулі
Сурет 1.64-қорғаныш құрылғысы
токтан
ажыратылған
тізбекті
125А дейін А және А типтерін ажырату
ажыратуға
қызмет
етеді.
Ол
ажыратқышқа ұқсас, бірақ жылдам жетекпен жабдықталған. 4 қысқа
тұйықталу жоғары кернеу тізбегінде жасанды қысқа тұйықталу (қысқа
тұйықталу) жасау үшін қолданылады. Оның дизайны ажыратқыштың жерге
қосу құрылғысының дизайнына ұқсас, бірақ жылдам жетекпен
жабдықталған.
Қысқа тұйықтағыштар (сур.1.63) және бөлгіштер ТҚ ауданы мен құнын
үнемдеу мақсатында ажыратқыштар тек төмен кернеу жағында көзделген
кезде аз жауап беретін тұтынушылардың ТҚ жоғары кернеу жағына
орнатылады. Шектеу құрылғылары ток пен кернеуді шектейтін
құрылғыларға бөлінеді. Ток шектейтін құрылғыларға сақтандырғыштар мен
жоғары
кернеулі
реакторлар
жатады.
Сақтандырғыштар
қуат
трансформаторлары мен кернеуді өлшеу трансформаторларын, ауа және
кабель желілерін, конденсаторларды қорғауға арналған.
Қорғаныс ажыратқыш құрылғылары (ҚАҚ) адамды штепсельдік
розеткаларды қоректендіретін топтық желілерде электр тогынан қорғауға
арналған (сурет.1.64). Бұл ток электржабдықтарының ток өткізгіш
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бөліктеріне немесе кернеуде болуы мүмкін бөліктерге, мысалы, құрылғының
металл корпусына тиюден туындауы мүмкін. ҚАҚ ажыратқыштармен
салыстырғанда ең тиімді қорғаныс құралы болып табылады, себебі ол
электржабдықтарымен немесе өткізгішпен тікелей байланыста болған кезде
қорғауды қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, ЖҚБ электр сымдарының
тұйықталуы нәтижесінде өрттің туындау қаупінің алдын алады. Құрылғының
тиімділігі оның қысқа өшіру уақытымен қамтамасыз етіледі-40 мс-тан аз.
ЖҚБ тұрғын үй-жайларды, қауіптілігі жоғары үй-жайларды және адамдар
мен жануарлар пайда болуы мүмкін объектілерді электрмен қоректендіру
тізбектерінде пайдалану үшін ұсынылады.
Шетелдік
компаниялардың
каталогтарында
ҚАҚ
көбінесе
дифференциалды қорғаныс құрылғылары, дифференциалды релелер,
дифференциалды модульдер және т.б. деп аталады.
ЖҚБ мыналарға бөлінеді:
төмен сезімтал құрылғылар (100, 300 немесе 500 мА ағып кету
токтарына жауап беретін) адамдармен тікелей байланысы жоқ жабдығы бар
тізбектерде қорғауға арналған. Бұл
құрылғылар
электржабдықтарының
оқшаулауы бұзылған жағдайда іске
қосылады.
жоғары сезімтал құрылғылар (ағу
тогы 10 және 30 мА) электр жабдығының
корпусына
қызмет
көрсетуші
Сурет 1.65--үш фазалы контактор
персоналдың
жанасуы
мүмкін
дизайнының схемалық диаграммасы: 1жағдайларда
қорғауға
есептелген. шарғы; 2-серіппе 3-жылжымалы бөлік; 4жабылатын түйіспелер
Мұндай құрылғының іске қосылу
тогының шамасы адамдар мен жануарларға қауіп төндіретін деңгейден төмен
болуы тиіс.
Контактор (сурет.1.65) (лат.Contāctor "түйістіргіш") – қалыпты жұмыс
режимінде күш электр тізбектерін жиі қашықтықтан қосуға және ажыратуға
арналған екі позициялы электрмагниттік аппарат. Электрмагниттік реленің
бір түрі.
Ең көп қолданылатын бір және екі полюсті тұрақты контакторлар және
үш полюсті айнымалы контакторлар. Жиі коммутацияға байланысты
контакторларға (әр түрлі санаттағы ТҚКО саны сағатына 30-дан 3600-ге
дейін өзгереді) механикалық және электрлік тозуға төзімділікке жоғары
талаптар қойылады. Тұрақты және айнымалы токтың контакторларында
мыналар бар: электрмагниттік жүйе, жылжымалы және тұрақты
контактілерден тұратын байланыс жүйесі, доға сөндіру жүйесі, байланыс
жүйесі (қосалқы контактілер, контакторлар жұмыс істеп тұрған кезде сигнал
беру және басқару тізбектері). Ажыратқыштардан айырмашылығы,
контакторлар тек номиналды токтарды ауыстыра алады, олар қысқа
тұйықталу токтарын өшіруге арналмаған.
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Контакторды басқару қосалқы тізбек арқылы жүзеге асырылады, әдетте
кернеуі 24, 42, 110/127, 220 немесе 380 вольт болатын контактордың
шарғыларынан өтетін айнымалы ток. Контакторға қызмет көрсету кезінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жедел токтың шамасы коммутацияланатын
тізбектердегі жұмыс тогының шамасынан едәуір төмен болуы тиіс.
Контакторда контактілерді қосулы күйде ұстап тұруға арналған механикалық
құралдар жоқ, контактордың шарғысында басқару кернеуі болмаған кезде ол
контактілерді ашады. Контактілерді жұмыс жағдайында ұстау үшін қалыпты
ашық контактілер жұбын немесе тұрақты потенциалды қолдана отырып,
"өзін-өзі ұстау" схемасы қолданылады, мысалы, PLC шығысындағы кернеу.
Әдетте, контакторлар 660 В дейінгі кернеуде және 1600 А дейінгі
токтарда өнеркәсіптік токтың электр тізбектерін ауыстыру үшін
қолданылады. Контактор ретінде пайдалану үшін басқару релесін (ағылш.
controlrelay), әдетте ашық байланыс жұптары бар.
Реле-токтың кіріс шамалары өзгерген кезде электр немесе электрондық
схеманың тізбегін қосатын немесе ажырататын коммутациялық құрылғы
(КҚ).
Ажыратқыштар тұрақты және айнымалы токтың төмен вольтты электр
тізбектерін қолмен қосуға және өшіруге арналған. Бұл 1000 А дейінгі
номиналды тогы бар тізбектерге арналған ең қарапайым және кең таралған
құрылғылар.
Басқару әдісі бойынша ажыратқыштар орталық тұтқамен (Р) немесе
бүйірмен (РБ), сондай-ақ орталық иінтіректі жетекпен (ОИЖ) немесе
бүйірмен (БИЖ) болуы мүмкін.
Полюстер саны бойынша бір, екі, үш және төрт полюсті ажыратқыштар
бөлінеді.
Орнату орнында – ажыратқыштар қалқанның алдыңғы немесе артқы
жағында орналасқан. Алдыңғы жағына орнатылған ажыратқыштарда
сымдардың алдыңғы және артқы жалғаулары болуы мүмкін.
Ажыратқыштың түрін белгілеу әріптерден басқа, полюстер санын,
номиналды токты және басқа деректерді көрсететін сандарды қамтиды.
Мысалы, P16 бұл 600 А-ға арналған бір полюсті ажыратқыш дегенді
білдіреді.
- Сур. 1.66, ал үш полюсті ажыратқыш орталық тұтқамен және
сымдардың алдыңғы қосылуымен бейнеленген. Оқшаулағыш материалдың 4
панелінде 5 бекітілген байланыс тіректері еріншелермен бекітіледі.
Жылжымалы байланыс пышақтары 3 төменгі тіректерге байланған. 2 басқару
тұтқасы бар 1 - ші оқшаулағыш жолақ пышақтарды бір – біріне біріктіреді
және оларды өшіру және жабу кезінде 5 жоғарғы түйіспелі тіректермен бір
уақытта ашуды қамтамасыз етеді-қосылған кезде, осы типтегі ашық
ажыратқыштар жөндеу жұмыстары кезінде тізбектің көрінетін үзілуін жасау
үшін жүктемесіз электр тізбектерін ажыратуға қызмет етеді.
- Сур. 1.66, Б иінтіректі жетегі бар ажыратқыш көрсетілген. 9
жылжымалы байланыс пышағы 10 түйіспесінде айналады, 7 бекітілген
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контактімен үзіліс жасайды. 8 доға сөндіру камерасы контактілерді ашқан
кезде пайда болатын электр доғасының сөндірілуін қамтамасыз етеді. Бұл
шкафтың алдыңғы панеліндегі басқару тұтқасын 6 осьінің айналасында бұру
кезінде пайда болады, ал 11 тарту оң жаққа жылжиды және қозғалысты
білікпен біріктірілген барлық полюстердің 9 пышақтарына береді.
Ажыратқыштың байланыс жүйесі шкафтың ішінде орналасқан, бұл
ажыратқыштармен операцияларды қызметкерлер үшін қауіпсіз етеді.

а-орталық тұтқасы бар; б-иінтіректі жетегі бар

Сурет 1.66-үш полюсті ажыратқыш

Қосқыштар төмен вольтты электр тізбектерін кезекпен қосуға және
өшіруге арналған. Құрылымдық жағынан олар ажыратқыштардан қосымша
бекітілген Байланыс тіректері мен екі жақты түйреуіштермен ерекшеленеді
(сурет. 1.67, а). Ажыратқыштардың белгілеулерінде Р әрпінің орнына
(ажыратқыш) П (ауыстырып қосқыш) қойылады. Мысалы, PPC-орталық
тұтқасы бар қосқыш.
Пакеттік қосқыштар ажыратқыштар мен қосқыштармен бірдей
мақсатқа ие және көптеген жағдайларда олардың ескірген конструкцияларын
ауыстырады. Пакеттік ажыратқыштар әр полюсте доғаның екі есе үзілуіне,
жабық доға сөндіру камерасындағы сөндіруге және байланыстардың
айтарлықтай жылдамдығына байланысты Төмен вольтты электр тізбектерін
айтарлықтай токтармен сенімді қосуға мүмкіндік береді.
Пакеттік қосқыш (сурет. 1.67, б) 2 төрт пластмасса дискісі (пакеті) бар,
олардың ойықтарына 3 бекітілген (әр полюсте екіден) бекітілген.
Контактілерді жабу және ажырату 1 түйіспелі көпірмен жүзеге асырылады,
ол 6 тұтқасынан шығады, ол бір білікте орналасқан. Ажыратқыш корпуста
орналасқан серіппелі жедел коммутация механизмімен жабдықталған 5.
- Сур. 1.67, бір пакеттің үш электр тізбегінің бірін кезекпен жабуға
арналған пакеттік камера қосқышы көрсетілген. Ажыратқыштың негізінде І
және ІІ екі пакет бекітілген, олардың ішінде 7 түйіспесі бар байланыс
жүйесінің триполисі орналасқан. Тұтқаны 14 бұраған кезде білік 12 және
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оған бекітілген камера 13 бұрылады. 8 өзек камераның ойығына түскен кезде,
10 түйіспелі көпір серіппенің әсерінен 9 түйіспемен жабылады 11.
Түйіспелер 8 түйіспесімен қысылған кезде ашылады және пакеттің жабық
кеңістігінде пайда болады.

а-ауыстырып қосқыш; б және в-пакеттік ажыратқыштар

Сурет 1.67 - коммутациялық аппараттар

Сақтандырғыш (сурет.1.68) - белгілі бір мәннен асатын токтың әсерінен
осы үшін арнайы қарастырылған ток өткізгіш бөліктерді ашу немесе бұзу
арқылы қорғалған тізбекті ажыратуға арналған коммутациялық Электр
аппараты.
Сақтандырғыш электр тогын тұтынушымен
қатар қосылады және номиналды ток –
сақтандырғыш есептелген ток асып кеткен кезде
ток тізбегін бұзады.
Қорғалған
тізбектегі
токтың
үзілу
принципіне сәйкес сақтандырғыштар төрт
сыныпқа
бөлінеді
–
балқитын,
электрмеханикалық, электронды және кейбір
өткізгіш Жартылай өткізгіш материалдардағы
(өзін-өзі қалпына келтіретін сақтандырғыштар)
шамадан тыс ток әсерінен кейін қарсылықтың
Сурет1. 68-автоматты
өзгеруі үшін сызықты емес қайтымды қасиеттерді сақтандырғыш құрылғысы 1қосқыш/қосқыш; 2 —
қолданады.
Механикалық жетек; 3 —
Сақтандырғыштарда ток номиналды мәннен
байланыс жүйесі; 4 —
қосқыштар (2 дана); 5 —
асып кетсе, сақтандырғыштың өткізгіш элементі
термиялық ажыратқыш; 6 —
бұзылады (балқу, булану), дәстүрлі түрде бұл ағымдағы
реттеу бұрандасы; 7
процесс сақтандырғыштың "жануы" немесе
— электромагниттік
ажыратқыш; 8-доға сөндіру
"жануы" деп аталады.
камерасы.
Желіні қорғаудың автоматты ажыратқышы
ағып жатқан ток датчиктерімен (электрмагниттік
және/немесе жылу) жабдықталған, егер ток номиналдан асып кетсе, олар
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контактілерді ашу арқылы тізбекті бұзады, әдетте контактілердің ашылуы
алдын-ала серіппелі серіппе арқылы жүзеге асырылады.
Электрондық сақтандырғыштарда контактісіз кілттер қорғалған
тізбекті бұзады.
Өздігінен қалпына келтірілетін сақтандырғыштарда ток асып кеткен
кезде сақтандырғыштың өткізгіш элементінің жартылай өткізгіш
материалының меншікті электр кедергісі бірнеше рет артады, бұл тізбектің
тогын азайтады, токты алып тастап, салқындағаннан кейін олардың
қарсылығын қалпына келтіреді.
Электрлік сақтандырғыш немесе әдетте сақтандырғыш термині ең көп
қолданылатын және арзан сақтандырғышты білдіреді.
Сақтандырғыштар кез-келген электржабдықтарын қорғау үшін кеңінен
қолданылады, мысалы, қысқа тұйықталу жағдайында тұрмыстық электр
желісінің сымдарының қызып кетуін болдырмау.
Сақтандырғыштардың болмауы немесе оларды сауатсыз қолдану өртке
әкелуі мүмкін[1].
1.1.10 Тартым (трансформаторлық) қосалқы станцияның
найзағайдан қорғау және жерге қосу мақсаты, конструкциясы және
жұмыс принципі
Электр қосалқы станциялары үшін найзағайдан қорғауды қамтамасыз
ету осындай объектілерді салу кезінде негізгі талаптардың бірі болып
табылады. Бұл жүйе найзағай түскеннен кейін пайда болған электр разрядын
тарату құрылғыларымен байланыссыз жерге жібереді. Сондықтан
трансформаторлық қосалқы станциялардың найзағайдан қорғанысы үш
бөліктен тұруы мүмкін:
•
найзағай;
•
қорғаныс контуры;
•
қосалқы станцияның жерге тұйықталуы.
Тарату құрылғылары объектінің ішінде болған кезде, олар кернеуді
болдырмау үшін тек қорғаныс контурымен жабдықталған.
Сыртқы қорғауды ғимараттың өзі қамтамасыз етеді. Барлық үш
элемент – найзағай, қорғаныс тізбегі және жерге қосу – қосалқы станция
жеке құрылым болған жағдайда ғана қажет.
- Сур.1.69 қосалқы станцияның найзағайдан қорғаудың негізгі
компоненттері көрсетілген.
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Сурет1. 69-қосалқы станцияның найзағайдан қорғау компоненттері
Найзағайдың әсерінен жұмыс кернеуінің жоғарылауы (шамадан тыс
жүктеме) екі жолмен жүруі мүмкін. Тікелей соққы (ПУМ) шамадан тыс
найзағай қосалқы станцияға тікелей тигенде пайда болады. Индукция
объектінің жанындағы жерге соққы нәтижесінде пайда болады.
Қысқа мерзімді әсерге қарамастан (шамамен 100 микросекунд), залал
айтарлықтай болуы мүмкін. Сонымен қатар, найзағай үлкен кернеуге ие
болғандықтан, негізгі арнадағы разряд температурасы 30 000°c жетуі мүмкін.
Әрине, қосалқы станцияның немесе оның элементтерінің бұзылуы өте
маңызды болуы мүмкін.
Жалпы жағдайда объектілерді найзағайдан қорғайтын құрылғылармен
жабдықтау қажеттілігінің келесі негізгі себептерін анықтауға болады:
•
егер қосалқы станция жеке ғимаратта болса, оның бұзылуына
жол берілмейді;
•
жабдықты бұзудан қорғау, бұл оның қызмет ету мерзімін едәуір
арттырады;
•
тұтынушыларды қосалқы станциямен тұрақты электрмен
жабдықтауды қамтамасыз ету.
Тарату құрылғылары объектінің ішінде болған кезде, олар кернеуді
болдырмау үшін тек қорғаныс контурымен жабдықталған. Сыртқы қорғауды
ғимараттың өзі қамтамасыз етеді. Барлық үш элемент – найзағай, қорғаныс
тізбегі және жерге қосу – қосалқы станция жеке құрылым болған жағдайда
ғана қажет.
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Жабық типтегі трансформаторлық қосалқы станцияның жерге
тұйықталу контуры. Жабық үлгідегі энергия қондырғысы жекелеген
жағдайларда жерге тұйықтау контурымен жабдықталуы мүмкін. Ол
разрядтауыштың көмегімен ұйымдастырылған-кернеуді шектейтін құрылғы.
Құрылымдық жағынан, құрылғы екі электрод болып табылады, олардың
біреуі жерге тұйықталған, ал екіншісі объектіге, сондай – ақ доға сөндіргішке
бекітілген. Электродтар арасындағы қашықтық ұшқын саңылауы деп
аталады. Шамадан тыс жүктеме қаупі туындаған жағдайда бұл кеңістік
иондалады, электродтар арасында электр доғасы пайда болады, ол арқылы
найзағай энергиясы жабдыққа зиян келтірместен жерге ағып кетеді.
Құбырлы ажыратқыштар ғимараттардың оқшаулауын қорғауда кеңінен
қолданылады. Тарату құрылғыларының жерге тұйықталуын ұйымдастыру
үшін вентильді ажыратқыштар пайдаланылады.
Ашық энергия қондырғыларын найзағайдан қорғау. Қорғаныс үшін
өзекті найзағай шыбықтары қолданылады. Олар прожекторлық тіректерге,
Болат порталдарға (трансформаторлықтан басқа), жақын орналасқан
ғимараттардың шатырларына орнатылады. Ашық энергоқондырғылардың
конструкцияларында жайтартымтарды монтаждау мүмкін болмаған кезде
жеке тұрған құрылғылар пайдаланылады.
Тарату құрылғыларының жерге тұйықталуы көзбен тор болып
табылады: жерге салынған және тік электродтармен өзара байланысқан
көлденең шиналар. Барлық өткізгіш металл конструкциялар жерге қосу
тізбегіне қосылған.
Егер желінің номиналды кернеуі 110 кВ-тан жоғары болса және ол
Жерге тұйықталған бейтараппен жұмыс істесе, жерге берілетін қысқа
тұйықталу тогы артады. Осыған байланысты жерге тұйықтау кедергісінде
адам өміріне қауіп төндіретін жоғары потенциал жиі пайда болады.
Сондықтан мұндай қондырғылар үшін стационарлық кернеу 0,5 Ом аспауы
мүмкін.
Жайтартымтан жерге тұйықтағышқа түсу құрылыстар мен
конструкциялардың шатыры мен қабырғалары бойынша төселеді, ток
өткізгіш бөліктерден барынша алыс орналастырылады. Найзағай
шыбықтарының саны, олардың биіктігі сияқты, ғимараттардың биіктігі мен
электрқондырғысының мөлшерімен анықталады.
ТСҚ-нан қорғау. Ғимараттар, қосалқы станциялар, оның ішінде ашық
тарату құрылғылары (АТҚ), әуе желілері және басқа да объектілер өзекті
жайтартымтың көмегімен ТСҚ-дан немесе осылар кешенімен қорғалады.
Олардың біріншісі шиналық көпірлер сияқты ұзын заттарды
найзағайдан қорғау үшін қолданылады және салыстырмалы түрде сирек
қолданылады. Екіншісі-ең көп таралған және ғимараттарды, электр
желілерінің тіректерін және басқа объектілерді найзағайдан қорғауды
қамтамасыз етуге қабілетті.
Өзекті найзағай, аты айтып тұрғандай, найзағай, ток сымы және жерге
тұйықтағыштан тұратын құрылғы. Құрылымның басқа құрылымдық
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элементтерінен едәуір жоғары орналасқан, кем дегенде 3 метр (ПУЭ), ол
найзағай соққысын алады.
Найзағай болаттан жасалған. Ток ағып жатқан кезде жылу
жүктемелеріне, сондай-ақ найзағайдың жоғары температурасына төтеп беру
үшін, ЭҚОҚ-ге сәйкес оның диаметрі 6 мм-ден асуы керек. Егер бұл мүмкін
болмаса, бұрандамен және гайкамен бұрандалы қосылуға рұқсат етіледі. Бұл
жағдайда шайбалардың диаметрі ұлғайтылуы керек. Осы себепті құлауды
және зақымдануды болдырмау үшін құрылғы тірекке немесе басқа тірек
конструкциясына мықтап бекітілуі керек.
Найзағай шыбықтары әдетте қолданыстағы металл конструкцияларға
бекітіледі. Бұл прожекторлық діңгектер, биік ғимараттардың төбелері,
қосалқы станцияға кіре берістегі биік нүктелер болуы мүмкін.
Ерекшелік-трансформаторлық
қосалқы
станциялар.
Оларға
найзағайдан қорғау үшін найзағай қабылдағыштар орнатылмайды. Егер
мұндай қажеттілік туындаса, онда төменгі кернеулі орамалар клапан
разрядтағыштарымен қорғалған.
Жерге қосқыш. Ол жерге тұйықтағышпен қосылады – найзағайдан
қорғаудың маңызды бөліктерінің бірі. Жерге тұйықтау құралы ретінде
үнемдеу мақсатында мынадай жерге тұйықтау түрлерінің неғұрлым қатаң
талаптарына жауап беретін бір жерге тұйықтау құрылғысы пайдаланылады:
•
найзағайдан қорғайтын жерге қосу;
•
жұмыстық жерге тұйықтау (трансформаторлар, генераторлар
және басқа да жабдықтар);
•
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныс жерге қосу.
Қосалқы станциялардағы найзағайдан қорғаудың жерге қосу
құрылғысы жерге көлденең орналастырылған жолақтармен орындалады,
олар ток өткізгішке өтетін тік электродтарға қосылады. Шағын станцияның
барлық металл бөліктері, бактардың корпустарын, ажыратқыштарды және
басқаларды қоса алғанда, жерге тұйықталумен байланыста болуы тиіс. Тек
осы жағдайда сенімді найзағайдан қорғауға кепілдік беріледі.
Кернеуі 110 кВт-тан басталатын желілер Жерге тұйықталған
бейтараппен жасалады, ал 35 кВ және одан төмен қосалқы станциялар доға
сөндіргіш реактор арқылы жерге тұйықталады. Найзағайдың барлық
компоненттері жегідеға қарсы жабынға ие болуы керек, ол әдетте
мырышталған. Құрылғылар саны бір ғимарат, сондай-ақ олардың тиімділігі
мен қорғаныс аймақтары тиісті есептеулерде анықталады. Осылайша,
қосалқы станцияларды өзекті жайтартымтардың көмегімен найзағайдың
тікелей соққыларынан қорғау қамтамасыз етіледі.
Индукцияланған толқындардан қорғау.
Найзағайдың қайда түсетіні алдын-ала белгісіз екенін ескере отырып,
қосалқы
станцияның
барлық
кіреберістері
мен
шығулары
разрядтағыштармен немесе жетілдірілген асқын кернеуді шектегіштермен
(ОПН) жабдықталған.
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Ұшқын сөндіргіштің жұмыс принципі екі өзек электродтары арасында
доғаның пайда болуына негізделген, олардың біреуі жерге тұйықталған,
екіншісі фазалық сымға қосылған.
Олар қорғаныс саңылауымен бөлінеді. Соңғысы тесілген кезде (ұшқын
пайда болған кезде) барлық электрқондырғысы найзағайдан қорғауды
қамтамасыз ете отырып, ажыратылады.
Соңғысы, шамадан тыс кернеу пайда болған жағдайда, жоғары
температура газ генераторын іске қосатын доға пайда болады. Қысыммен газ
түтіктің ашық ұшына қарай жылжиды, бұл доғаны үрлеу үшін жеткілікті.
Ұшқынның пайда болуына арналған саңылаулардан басқа, оның
құрамына герметикалық фарфор шинасы және сызықты емес вольтамперлік
сипаттамасы бар резисторлар кіреді (ВАС) [1][8].
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Разрядтаушыларды таңдау»
Жұмыстың мақсаты: есептелген мәліметтерге сәйкес, қажетті
разрядтауыштың түрін таңдауға үйреніңіз.
1 міндет.110 кВ тораптық қосалқы станциядан АС-120 сымдары бар
әуе желісі шығады, сымдардың арасындағы қашықтық (орташа) 3,5 м.
Қосалқы станциядан 40 км қашықтықта желінің тармақталу нүктесінде
құбырлы раз ник орнату туралы шешім қабылданды. Импульстік режимдегі
тіректің жерге тұйықталу кедергісі 15 Ом. Егер түйіндік қосалқы станция
шиналарындағы бір полюсті және үш полюсті қысқа тұйықталу тогы
сәйкесінше 5000 және 8000 А-ға тең екендігі белгілі болса, ажыратылған
токтардың шегі бойынша құбырлы ажыратқыштың түрін анықтаңыз.
Электр желісінің жұмыс режимі тұрақты.
2 міндет. А-70 және А-35 сымдары бар әуе желісі бойынша аудандық в
қосалқы станциясынан қоректенетін Л трансформаторлық пунктіне
жақындауға орнатылған құбырлы ажыратқыштың түрін таңдаңыз, сымдардың
арасындағы орташа қашықтық 1,25м. Ажыратқышты максималды
ажыратылатын ток бойынша таңдау-бұл разрядтағыштар арқылы жүретін
токтың максималды мәні.
3 міндет.Кернеуі 110 кВ, бір шығатын желісі бар қосалқы станцияда
импульсті тесетін кернеуі 340 кВ РВС-110 типті вентильді ажыратқышпен
қорғалған күш трансформатор орнатылған). Трансформатордың импульстік
оқшаулау беріктігі 525 кв макс. Егер 110 кВ кернеулі желі ұзындығы 1 км
кабельмен жабылғандығы белгілі болса, разрядтағыштың қорғаныс аймағын
анықтаңыз.
4 міндет. Бүкіл ұзындығы бойынша арқанмен қорғалған желі
бойынша 110 кв кернеуге арналған қосалқы станцияға екі шығу сызығымен
(өтпелі) 0,75 кВ/м тіктілігі бар асқын кернеу толқыны жүгіреді.
Трансформаторды шамадан тыс кернеуден қорғау үшін қосалқы станцияға
орнатылған клапанды ажыратқыштың қорғаныс аймағын анықтаңыз.

71

5 міндет. Ағаш аралық тірекке РТ типті разрядтауыштар жиынтығы
орнатылған – фазаларды бөлек жерге тұйықтау.Сымның кедергісін
ескерместен, екі фазалы қысқа тұйықталудың ең аз ажыратылған тогының
шамасына сүйене отырып, жерге қосу кедергісінің рұқсат етілген мөлшерін
анықтаңыз.
1.1.11 Трансформаторлық қосалқы станцияға техникалық қызмет
көрсету
Техникалық қызмет көрсету - трансформаторлық қосалқы станцияны
пайдалану
кезеңінде
барлық
жоғары
және
төмен
вольтты
электржабдықтарының жұмыс ресурсын ұзарту үшін сенімді, уақытпен
тексерілген және экономикалық тиімді шаралар кешені.
Кесте бойынша дұрыс орындалған техникалық қызмет көрсетуэлектрмен жабдықтау жүйесінің негізгі буындарының бірі болып табылатын
трансформаторлық қосалқы станцияны қауіпсіз пайдаланудың негізі.
ТҚК орындау апаттық жағдай кезінде электр схемасын жедел қалпына
келтіру бойынша шарттардың бірі болып табылады.
Техникалық қызмет көрсету мақсаты:
•
Тұтынушыларды электрмен жабдықтау схемасының сенімділігін
қамтамасыз ету.
•
Электрмен
жабдықтаудағы
үзілістер
кезінде
тұтыну
объектілерінің тоқтап қалуын азайту.
•
Жөндеуді уақтылы орындау арқылы тозу немесе дұрыс
пайдаланбау нәтижесінде электр жабдығының істен шығуының алдын алу.
•
Қаржы, уақыт және еңбекке аз шығындармен жөндеу
жұмыстарының сапасын жақсарту.
ТҚК орындау үшін жедел персоналдың мерзімді және кезектен тыс
тексеруі және қажет болған жағдайда жоспарлы немесе кезектен тыс жөндеу
жүргізу маңызды.
Тексерулер мен жөндеулерді орындау кезінде қосалқы станцияларға
қызмет көрсету жөніндегі электр монтері үшін еңбекті қорғау жөніндегі
үлгілік нұсқаулықта айтылған қауіпсіздік қағидалары сақталады.
Тізбеге алдын ала қызмет көрсету міндетті шарттарды орындай
отырып, белгіленген тәртіппен бір рет жүргізілетін визуалды тексерулер
кіреді.
Тексерулердің жалпы тізіміне мыналар кіреді:
Электр жабдығын жұмыстан шығармай және кернеу желісінен
ажыратпай мерзімді тексеру;
•
Кезектен тыс тексеру ҚТ тогы (қысқа тұйықталу) ажыратылған
кезде қорғаныс іске қосылғаннан кейін жүргізіледі. ҚТ тогы өткен жабық
тарату құрылғысының ұяшықтары тексеріледі.
•
Ағымдағы жөндеу электр шаруашылығына жауапты тұлға
белгілеген кесте бойынша орындалады. Жөндеу кезінде тексеру кезінде
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анықталған ақаулар жойылады. Жөндеу ҚТЕ салааралық ережелерін сақтай
отырып
және
ажыратылған
және
жұмыстан
шығарылған
электржабдықтарында жүргізіледі.
•
Күрделі жөндеу ТПЕ нормалары және жергілікті нұсқаулықтар
бойынша жүргізіледі.
Апаттық-қалпына келтіру жұмыстарына кімдер жатады, олардың
көлемі апат кезінде пайда болған зақымдардың ауырлығына және санына
байланысты.
Жөндеу жұмыстарының сапасы міндетті түрде қабылдау-тапсыру
сынақтарымен расталады. ТҚК өндірісі орындалған жұмыстар түрінің
жазбаларымен және электржабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі
пайдалану журналдарындағы нәтижелермен, жойылған ақаулар тізімі бар
актілермен, сондай-ақ сынақ нәтижелерімен тіркеледі. ТҚК электр
жабдығының жұмысын қадағалауды, қажетті реттеулерді орындауды, үйжайларды мерзімді жууды, тазалауды және желдетуді қамтиды.
ТҚК – ның екі түрі бар – бұл регламенттелген және регламенттелмеген
техникалық қызмет көрсету.
Регламент жабдықтың жұмысын және дұрыс пайдаланылуын
қадағалауды, құрылғыларды жарамды күйде күтіп-ұстауды білдіреді.
Реттелмейтін техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
1.
Техникалық процестердің үздіксіздігін сақтау және пайдалану
шарттарын сақтау мақсатында электр жабдығының жұмыс кестесін орындау.
Зауыт нұсқаулығын басшылыққа алады.
2.
Паспорттық мәліметтерге сәйкес электр жабдығына жүктемені
шектеуді, нұсқаулықта арнайы айтылған жағдайлардан басқа, мысалы, қайта
іске қосу кезінде артық жүктеменің болмауын қадағалау қажеттілігін сақтау.
3.
Электр желілері жұмысының пайдалану техникалық режимдерін
сақтау.
4.
Жабдықтың барлық құрылымы мен жекелеген тораптарының
салқындату деңгейін ұстап тұру.
5.
Нұсқаулықты сақтай отырып, электрқондырғысын тоқтату және
іске қосу тәртібін орындау.
6.
Апаттық жағдайдың пайда болуына, ақаулықтың себептерін
анықтау және жою жөніндегі шараларды орындау үшін істен шығуға
әкелетін режимдер туындаған кезде электр жабдығын дереу тоқтату.
7.
Тораптар мен жекелеген бөлшектердің және механизм
элементтерінің тозуы мен жұмыс жағдайын анықтау.
8.
Жабдықтың сыртқы жай-күйін, бетінің қызу дәрежесін тексеру
және түйіспелі қосылыстардың қызуын анықтау, сондай-ақ салқындату
жүйелерінің функционалдығын тексеру.
9.
Трансформатор майының және басқа сұйықтықтардың ағуын,
жерге тұйықталудың сапалық жай-күйін, трансформатордың газ релесіндегі
газдардың өтуін, жылу оқшаулаудың жай-күйін бақылау.
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Барлық байқалған бұзушылықтар және жүргізілген ТҚК туралы
мәліметтер "анықталған ақауларды және техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын есепке алу жөніндегі ауысым журналына"енгізіледі.
Регламенттелген ТҚК кесте бойынша орындалады. ТҚК кезеңділігі
шағын көлемді жоспарлы жұмыстар үшін ағымдағы жөндеуді орындау
кестесінен аз немесе оған тең.
Регламент бойынша жүргізілетін ТҚК ұзақтығы шағын күрделі
ағымдағы жөндеуді орындаудан артық емес.
Реттелетін ТҚК кәсіпорынның немесе РЭҚ энергетикалық қызметі
жасаған кесте бойынша орындалады. Жоспарлы реттелген ТҚК, мерзімді
тексерулер және кезекті және кезектен тыс визуалды тексерулер
ерекшеленеді.
Жеке жұмыс
түріндегі жоспарланған
ТҚК
үлкен
еңбек
сыйымдылығына, уақыт ұзақтығына және дайындық коммутациясының
күрделілігіне, сондай-ақ жұмыстың өздеріне байланысты жабдықтар мен
электр желілерінің белгілі бір түріне ғана жарамды.
Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
1. Электржабдықтарын диагностикалау.
2. Механизмдердің функционалдығын тексеру және реттеу.
3. Беттерді шаңнан, кірден және майдың ықтимал дақтарынан тазарту
4. Байланыс қосылыстарын тарту.
5. Түйіспелі және басқа үйкелетін бөлшектер мен қосылыстарды майлау.
6. Жабдықтар мен үй-жайларды үрлеу.
7. Ағып кету кезінде трансформатор майы мен майлау сұйықтықтарын
қосу.
8. Жоспарлы ТҚК жұмыс кезінде туындайтын ақауларды және пайдалану
сәйкессіздігі мен қауіпсіздік техникасының бұзылуын анықтауға
көмектеседі.
9. Жоспарлы ТҚК электржабдықтарының жай-күйін анықтай отырып,
жақын арадағы күрделі жөндеудің болжамды ұзақтығын анықтайды.
Жеке жұмыс
түріндегі жоспарланған
ТҚК
үлкен
еңбек
сыйымдылығына, уақыт ұзақтығына және дайындық коммутациясының
күрделілігіне, сондай-ақ жұмыстың өздеріне байланысты жабдықтар мен
электр желілерінің белгілі бір түріне ғана жарамды.
Шұғыл жоюды қажет етпейтін ақауларды "жөндеу журналына"
енгізеді.
Регламенттелген ТҚК инженерлік-техникалық персоналдың жұмысқа
қабілеттілігін бағалау үшін жоспар бойынша жүргізілетін жабдықты
тексеруді қамтиды.
Тексерулер мыналарды қамтиды:
1. ТҚК орындау және жұмыс сапасы мен жеткіліктілігін бағалау кезінде
жедел және жөндеу персоналының іс-қимылдарының дұрыстығын
анықтау.
2. Жабдықтың кенеттен істен шығуына әкелетін ақауларды анықтау.
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3. Алдағы жоспарлы жөндеу міндеттерін анықтау үшін жабдықтың
маңызды тораптары мен элементтерінің жұмысқа қабілеттілігі мен тозу
дәрежесін анықтау.
Трансформаторлық қосалқы станциялардың жоғары вольтты
жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар тізімі
жоспарлы және алдын-ала жөндеу кестесі бойынша орындалады[4][6].
1.2 Кіші станцияның жоспарлары мен қималары, принципті,
жедел, технологиялық, электр схемалары
Темір жолдарды электрмен жабдықтау бойынша техникалық
құжаттама және есептілік. Электрмен жабдықтау дистанциясында және
оның желілік бөлімшелерінде пайдалануға берілген әрбір объектіге мынадай
құжаттама болуы тиіс: ғимараттар, құрылыстар және жерасты
электртехникалық коммуникациялары бар бас жоспар; барлық кейінгі
өзгерістері бар бекітілген жобалау құжаттамасы (сызбалар, түсіндірме
жазбалар және т.б.); жасырын жұмыстарды қабылдау, электр жабдығын
сынау және баптау, электрқондырғыларын пайдалануға қабылдау актілері;
бастапқы және қайталама электр қосылыстарының атқарушы жұмыс
схемалары; негізгі электр жабдығының техникалық паспорттары;
электрқондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар, сондай-ақ
әрбір жұмыс орны бойынша
Әрбір желілік бөлімшеде ЭЧ бас инженері бекіткен нұсқаулықтар мен
схемалардың тізбесі жасалуы тиіс. Олар 3 жылда кемінде 1 рет қайта
қаралуы тиіс. Тізбеге мынадай құжаттар кіруі тиіс:
- электржабдықтары мен құралдары аударылған төлқұжат карталары
немесе журналдар
техникалық деректері, сондай-ақ оларға берілген түгендеу ном
көрсетілген қорғау (паспорт деректеріне немесе журналдарға хаттамалар мен
жабдықты сынау, жөндеу және тексеру актілері қоса беріледі);
электржабдықтарының,
электрқондырғыларының
және
құрылыстардың
сызбалары,
қосалқы
бөлшектер
сызбаларының
жиынтықтары, әуе және кабельдік трассалардың атқарушы сызбалары және
кабельдік журналдар;
– ғимараттар мен тұрақты құрылыстарға байланыстырылған, сондай-ақ
жалғағыш
жалғастырғышларды
орнату
орындары
мен
басқа
коммуникациялармен қиылысатын жер асты кабельдік трассалары мен жерге
қосу құрылғыларының сызбалары;
- жалпы кәсіпорын бойынша және жеке цехтар мен учаскелер
(бөлімшелер) бойынша жасалған Электрмен жабдықтаудың жалпы
схемалары);
- цехтың, учаскенің (бөлімшенің) электрқондырғыларына қызмет
көрсету жөніндегі пайдалану нұсқаулықтарының жиынтығы және әрбір
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жұмыс орны бойынша лауазымдық нұсқаулықтардың және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықтардың жиынтығы.
Пайдалану процесінде жүргізілген электрқондырғыларындағы барлық
өзгерістер дереу электр схемаларына енгізілуі тиіс және олармен міндетті
түрде қызмет көрсетуші персонал таныстырады.
Қосалқы
станция
схемаларын
жіктеу
және
орындау.
Трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату пункттерінің схемалары
бастапқы тізбектердің қосылу схемаларына немесе бастапқы тізбектерге
және екінші тізбектердің қосылу схемаларына немесе екінші тізбектерге
бөлінеді.
Екінші реттік тізбектер схеманың жұмысын қамтамасыз ететін ретпен
өзара байланысқан екінші реттік жабдық элементтерін қамтиды. Бақылауөлшеу аспаптары, қорғау және автоматика релесі, өзара сымдармен және
бақылау кабельдерімен жалғанған басқару және сигнал беру аппаратурасы
қайталама жабдық болып табылады. Қайталама жабдық бастапқы жабдықты
басқару, оны қорғау, жұмысты бақылау үшін қызмет етеді.
Мақсаты бойынша схемалар принципиалды және монтаждық болып
бөлінеді.
Жабдық пен оның жұмысының реттілігі арасындағы электр
байланысын көрсететін схемалық схемалар тұтастай орнату үшін немесе
электр тізбегінің жеке элементі үшін жасалады (мысалы, электр желісінің
схемалық диаграммасы, желіні қорғаудың схемалық схемасы).
Негізгі бастапқы және қайталама тізбектер негізінде қарастырылып
отырған тізбекке тікелей қатысты бастапқы және қайталама жабдықтардың
элементтерін қамтитын толық тізбектер жасалады.
Кескін әдісіне сәйкес принципиалды және толық схема бір және көп
сызықты, біріктірілген (бүктелген) және кеңейтілген.
Бір сызықты тізбектерде барлық фазалық сымдар шартты түрде бір
сызықпен белгіленеді, көп сызықты-әр фаза бөлек сызылады. Бір сызықты
суретте тек негізгі бастапқы схемалар сызылған.
Біріктірілген схемаларда жиналған барлық жабдықтар мен құрылғылар
шартты белгілер болып табылады және олардың арасындағы электр
байланысын көрсетеді. Кеңейтілген схемаларда аспаптар мен құрылғылар
тізбекте полюстен полюске токтың ағу бағытында өзара байланысқан жеке
элементтермен бейнеленген.
Аспаптарға, аппараттарға және олардың бөліктеріне нақты бағдарлану
үшін бірдей әріптік таңба беріледі. Егер схемада бірнеше бірдей құрылғылар
болса, онда олар нөмірленеді.
Кеңейтілген тізбектерде тізбектер мен олардың қатарлары тізбек
төменнен жоғарыға және солдан оңға немесе солдан оңға және жоғарыдан
төменге оқылатындай етіп орналастырылған.
Орнату схемасы негізгі негізде жасалады және екінші реттік
коммутацияны орнатудың жұмыс сызбасы болып табылады. Оның мұндай
мақсаты оған құрылғылардың, жабдықтардың және терминалдық
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қысқыштардың бейнесін, олардың орналасуына сәйкес қосылатын сымдар
мен кабельдердің орналасуын талап етеді. Орнату схемалары жеке орнату
түйіндері үшін жасалады (ажыратқышы бар ТҚ камерасы, релелік қалқан
панелі және т.б.), бұл барлық түйіндерде бір уақытта орнатуға мүмкіндік
береді.
Әртүрлі жерлерде орналасқан жабдық тораптарын қосу бір қондырғы
торабының жалғағыш қысқыштарының жинақтарынан екіншісіне дейін
жалғағыш сымдармен немесе бақылау кабельдерімен орындалады. Бұл
сыртқы қосылыстар кабельдік байланыс тізбегінде көрінеді.
Монтаждау схемаларында барлық аппараттардың, аспаптардың,
қысқыштардың, сымдар мен кабель желілерінің, сондай-ақ бақылау
кабельдерінің таңбалануы нақты жазылуы тиіс.
Көптеген бақылау кабельдері бар күрделі схемалар және
байланыстардың үлкен ұзындығы жағдайында кабельдердің орналасу
сызбасы жасалады және кабельдік журнал жүргізіледі, онда кабельдердің
монтаж схемасы бойынша таңбалануы, олардың бағыты, маркалары,
өзектердің саны мен көлденең қимасы көрсетіледі.
Схемалық және монтаждық схемалардың негізінде олар схеманың жеке
элементтерінің өзара әрекеттесуін көрсететін және орнату кезінде орнатуды
бағдарлауға мүмкіндік беретін біріктірілген принципті-монтаждық
схемаларды құрайды. Орнату және реттеу процесінде түзетілген біріктірілген
схемалар жұмыс үшін атқарушы схемалар ретінде қызмет етеді.
Бастапқы схемалар жұмыс кернеуіндегі электр жүктемесінің көзден
тұтынушыға өту жолдарын көрсетеді және жабдық элементтерін
(трансформаторлар, коммутациялық жабдықтар) және тірі бөлшектерді
(шиналар, кабельдер) біріктіреді.
Бастапқы схемалар ТҚС немесе ТҚС мақсатына, қосылған
тұтынушылардың сипаттамаларына, электрмен жабдықтау схемасына, ТҚС
немесе ТҚС құрылымдық орындалуына байланысты бөлінеді.
Құрама шиналардың бір жүйесі бар схемалар бірнеше күш түсіретін
трансформаторларды,
сондай-ақ
ТҚ-на
қосылған
күш
электрқабылдағыштарды қоректендіру үшін қолданылады[1].
Бақылау сұрақтары:
Тұрақты және айнымалы токтың қосалқы станциясы нені

1.
қамтиды?
2.
Электрқондырғыларының қандай жұмыс режимдерін білесіз,
оларды атаңыз және анықтаңыз?
3.
Қысқа тұйықталу дегеніміз не?
4.
Қысқа тұйықталу токтарын анықтау әдістері
5.
Ток трансформаторларының мақсаты (ТТ).
6.
Ток трансформаторлары қандай режимде жұмыс істейді?
7.
Қуат трансформаторының мақсаты?
8.
Ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының мақсаты?
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9.
Трансформаторлардың негізгі ақауларын және олардың пайда
болу себептерін атаңыз.
10. Олар не деп аталады, таратушы құрылғы және олар өз
мақсаттарына қалай бөлінеді?
11. Негізгі жабдықты орнату және құрылымдық іске асыру түріне
сәйкес қандай тарату құрылғыларын білесіз?
12. Жабық және ашық тарату құрылғыларының құрылысына қандай
талаптар қойылады?
13. Жабық тарату құрылғыларының қандай конструкцияларын
білесіз?
14. Ашық тарату құрылғыларының негізгі артықшылықтары мен
кемшіліктері қандай?
15. Оқшаулағыштардың мақсаты
16. Жоғары вольтты кабельдердің мақсаты
17. Оқшаулағыштардың түрлері.
18. Коммутациялық аппарат не үшін арналған?
19. Коммутациялық құрылғылардың негізгі түрлері қандай
20. Негізгі электр коммутациялық құрылғылар қандай
21. Ажыратқыштар не үшін арналған және ажыратқыштың жұмыс
режимінің сипатын сипаттаңыз
22. Жерге қосудың қандай түрлерін білесіз?
23. Темір жолдарды электрмен жабдықтау бойынша техникалық
құжаттама және есептілік.
Әдебиет
1.
Почаевец В. С., Электр қосалқы станциялары / / оқулық / /
Мәскеу-2012
2.
Соколов С. Е., Кузембаева P. M., Хожин Г. Х. Электр
станциялары мен қосалқы станциялар: оқу құралы. – Алматы, 2006.
3.
Объектілерді электрмен жабдықтау 2 сағ 1000 В дейінгі
электрқондырғыларындағы қысқа тұйықталу токтарын есептеу: Оқу құралы/
Кабышев А.В. – Томск: Томск политехникалық университетінің баспасы,
2009-168с.
4.
Трансформаторлар: оқу құралы / Кислицын А. Л. – Ульяновск:
УлГТУ, 2001.– 76 б.
5.
Электр станциялары мен қосалқы станциялардың ток өткізгіш
бөліктері: студенттерге арналған әдістемелік құрал / И. И. Сергей [және т.б.].
- Минск: БНТУ, 2011. – 82 б.
6.
Күш трансформаторлар. Анықтамалық кітап / С.Д. Лизунов ред.,
А. К. Лоханина. М.: Энергия өндірісі 2004. — 616 Б.
7.
Павлович, С.Н. Электржабдықтарын жөндеу және қызмет
көрсету: Оқу құралы/ С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск: Жоғарғы
мектеп, 2005. – 245с.

78

8.
Халилов Ф. Х. Асқын кернеулерді жіктеу. Ішкі асқын кернеу. Оқу
құралы "Энергетика мамандарын даярлау орталығы" ОҒҚ басылымы, СанктПетербург, 2012.

79

ІІ-ТАРАУ. ТҮЙІСПЕЛІ ЖЕЛІНІ ПАЙДАЛАНУ

2.1 Түйіспелі аспалар
Байланыс желісінің құрылғылары келесі талаптарға сай болуы керек:
–
кез келген атмосфералық жағдайда қозғалыстың ең жоғары
жылдамдықтарында тоқтаусыз токты қамтамасыз ету;
–
болуы
қарапайым құрылымы,
зақымдану кезінде желіні тез
қалпына келтіруді және ең аз зақымдану аймағын қамтамасыз етеді;
–
климаттық және пайдалану факторларының әсеріне қарсы тұру;
–
пайдалану қызметін көрсетуге арналған ең аз шығыстарды қамтамасыз
ету;
–
ұзақ қызмет мерзімі болуы керек;
Түйіспелі аспалар (ТА) - жүйеде ілінген және түйіспелі желіні құрайтын
сымдар мен арқандардың жиынтығы. Өз кезегінде, байланыс желісі-бұл бір
бағыттағы сымдар мен кабельдердің эго[1].
Түйіспелі аспалар өткізгіш және байланыс элементі ретінде үлкен
әртүрлілікке ие болды және оларды кестеде көрсетілген бірқатар белгілерге
сәйкес жіктеуге болады. 2.1.
Кесте 2.1-түйіспелі аспалардың жіктелуі

Белгінің жалпы Жіктеу белгісі
мақсаты
Жүйесі
Токалғыштың орналасуы
Сынып
Түрі

Түрі

Белгінің мәні

Жоғарғы-әуе ТА
Төменгі-түйіспелі рельс
Бүйір-шина сымы
Байланыс
желісін
құрайтын Қарапайым ТА
функционалды сымдардың саны
Бір ТА
Тізбекті ТА
Сымдардың
температуралық Өзін-өзі өтеу
ұзаруын өтеу тәсілі
Ішінара өтеу
Өтелмеген
Теңгерілетін
Сымдарды ілу тәсілі, аралықтағы Қатты, жартылай қатты, серпімді
ішектердің түрі мен саны
ТА. Жолдардың саны аз 1-2,
екіден
көп-тірек,
серпімді,
тіректен ығыстырылған

2.1.1 Қарапайым түйіспелі аспа
Қарапайым байланыс аспасы-бұл тірек конструкцияларына тікелей
бекітілген байланыс сымы. Мұндай аспақалалық электр көлігінде кеңінен
қолданылады (әсіресе трамвайлар үшін, сондықтан оны көбінесе трамвай
деп атайды). Магистральдық темір жолдарда қарапайым түйіспелі аспаны
пойыздар қозғалысының жылдамдығы 50 км/сағ аспайтын станциялық және
кірме жолдарда ғана қолдануға жол беріледі.
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Қарапайым түйіспелі аспалар бір немесе екі түйіспелі сымдардан
тұрады, олар тірек арқансыз тіреуіш құрылғыларға тікелей бекітіледі
(сурет.2.1)

Сурет 2.1 – Байланыс аспалары
Қарапайым түйіспелі аспадағы ток көтергіштің сапасы байланыс
сымының тік жазықтықтағы жағдайына байланысты: оның көлбеу жебесі f
және тангенс 1 сымына көлбеу бұрышпен сипатталатын тірек түйініндегі
иілу (сурет. 2.1, а), сондай-ақ тірек түйінінің икемділігінен.
Токқабылдағыштың өткен аралықтың түйіспелі сымының жоғары
тармағынан келесі тармақтың төмен түсетін тармағына жылдам өтуі кезінде
токқабылдағыштың жыланының соққысы болады, бұл токқабылдағыштың
үздіксіздігін бұзады.
Аспалы нүктелердегі байланыс сымы иілуден қосымша кернеуге
ұшырайды, олар 40 МС ұзындықта 120-130 МПа құрайды.
Мыс байланыс сымдары үшін 100-120 МПа-ға тең құбырдың негізгі созылу
кернеуімен бірге сымға жалпы жүктемелер оның материалының кірістілік
шегіне жетеді. Сондықтан, 10 жергілікті максималды кернеулердің мәндеріне
сәйкес, тіректерге бір сымды ұстап тұратын қарапайым түйіспелі аспалар
(сурет. 2.1, а) 40-45 м-ден астам аралықпен орындалуы мүмкін емес. Тірек
түйініндегі байланыс сымының бүгілуін азайту үшін, демек, ілмектер түрінде
бекітілген бойлық арқанның көмегімен оңай орындалатын тіректерге екі
немесе бірнеше рет ұстап тұру (аспа) арқылы үлкен аралықтары бар
қарапайым аспаны орындауға болады. Бұл аспа қарапайым циклды байланыс
аспасы деп аталады. Құрылымдық жағынан ол бірнеше нұсқада орындалады:
тіректен екі немесе төрт ішекті, серіппелі Ішекті, серіппелі ішекті және екі
қарапайым Ішекті, сондай-ақ ішектерсіз.
2.1.2 Тізбекті түйіспелі аспасы
Тізбекті түйіспелі аспалар көтергіш арқанды пайдалану есебінен
электржылжымалы құрамның қозғалыс жылдамдығын едәуір арттыруға
мүмкіндік береді. Байланыс сымы әр түрлі ұзындықтағы жіптердің көмегімен
тірек конструкцияларына бекітілген Жүк көтергіш кабельден ілінеді, бұл
салбыраған жебелердің ток тарту сапасына аз әсер ететін мәндерге дейін
төмендеуіне әкеледі.
Тасымалдаушы кабельдің тізбекті аспасында болуы, қарапайым
түйіспелі аспалардан айырмашылығы, байланыс сымына (тиісті ұзындықтағы
жолдарды таңдау) аралықтағы тегіс емес позицияны орнатуға немесе оны
кішкене салбыраған жебемен орнатуға мүмкіндік береді. Жартылай өтелген
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тізбекті аспадағы түйіспелі сымның салбыраған жебесінің өзгеруі алып
жүретін арқанның салбыраған жебесінің өзгеруіне байланысты [2].
Тізбекті түйіспелі аспалардың жіктелуі:
1.
Түйіспелі сымды ілу тәсілі бойынша
2.
Сымдардың керілуін реттеу тәсілі бойынша
3.
Тірек торабының құрылымы бойынша
4.
Жоспардағы сымдардың орналасуы бойынша
5.
Түйіспелі сымдарының саны және оларды іліп қою әдісі бойынша
Түйіспелі сымын іліп қою әдісіне сәйкес тізбекті байланыс аспалары
(2.2-сурет) бөлінеді:
Жалғыз-бұл түйіспелі сымдары тікелей тасымалдаушы кабельге ілулі
болатын тізбекті аспалар;
Қос-бұл тірек кабеліне бекітілген тізбекті байланыс аспалары, түйіспелі
сымдары бекітілген ішектерге қосалқы сым ілінеді;
Күрделі-бұл түйіспелі сымдары бекітілген екі немесе одан да көп
қосалқы сымдар тірек кабеліне ілінген тізбекті байланыс аспалары.

Сурет 2.2-Түйіспе сымын ілу тәсілі бойынша тізбекті түйіспелі
аспаларды жіктеу
Түйіспелі желілерінің сымдарының кернеуін реттеу әдісіне сәйкес
(сурет. 2.3) бөлінеді:
Өтелмеген-бұл түйіспелі сымы мен тасымалдаушы кабель қатты
бекітілген (бекітілген) және олардың кернеуін автоматты түрде реттейтін
құрылғылар (компенсатор) болмаған кезде тізбекті байланыс аспасы.
Жартылай өтелген-бұл сымдардың тек бір бөлігі (ТА немесе КА және
көмекші) компенсатормен жабдықталған, ал тасымалдаушы кабель қатаң
бекітілген тізбекті байланыс аспасы.
Өтелген-бұл барлық сымдар әр сым үшін ортақ немесе бөлек
компенсаторлармен жабдықталған тізбекті байланыс аспасы.
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Сурет 2.3-сымдардың керілуін реттеу тәсілі бойынша тізбекті түйіспелі
аспалардың жіктелуі
Тірек түйінінің дизайны бойынша тізбекті түйіспелі аспалары
ерекшеленеді (сурет. 2.4):
 қарапайым тік ішектермен, ішектер тіректерден 1-2 м қашықтықта
орнатылса;
 Ішектер тіректерден 2 м-ден артық алыстаған кезде ығыстырылған
ішектермен.
 Түйіспелі сымының (немесе қосалқы) ішектері серіппелі арқанға
(жолға) бекітілген кезде серіппелі)
Аспалы жоспардағы сымдардың өзара орналасуы бойынша олар тік,
қиғаш және жартылай осьтік түйіспелі аспаларына бөлінеді. Тізбекті
аспалардың жеке түрі-ромб тәрізді және кеңістіктік-ромб тәрізді түйіспелі
аспалары.
Сымдарды бір-біріне және жолдың осьіне қатысты таңдауды көптеген
факторлар анықтайды. Алайда, түйіспелі сымын жол осьінің үстіне
орналастыруға міндетті талап бар:

Сурет 2.4-тірек торабының конструкциясы бойынша тізбекті түйіспелі
аспалардың жіктелуі
жолдың түзу учаскелеріндегі түйіспелі сымы әрқашан зигзаг түрінде
орналастырылады. Бұл түйіспелі сымының кез-келген басқа орналасуымен
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электрлік жылжымалы құрамның жыландарының байланыс тақталары
біркелкі тозбайды, бұл ток көтерудің табиғи нашарлауына және байланыс
тақталарының қызмет ету мерзімінің төмендеуіне әкеледі.
Электрлендірілген темір жолдарда түзу учаскелерде жол осьінен
түйіспелі сымының зигзагы 300 мм құрайды (сурет.2.5).
Тік аспа (сурет., 2.5 а) түйіспелі сым мен алып жүретін арқан жол
осьінің үстінде бір тік жазықтықта орналасқан аспаны білдіреді.
Жартылай осьтік аспада (сурет. 2.5. б) түйіспелі сым зигзаг түрінде, ал
алып жүретін арқан жол осьінің үстінде ілінеді. Бұл жағдайда жолдар тігінен
көлбеу орналасқан. Сымдардың бұл орналасуы түйіспелі аспада
қолданылатын түсті металдың құнын едәуір төмендетеді.
Қиғаш аспада
(сурет.
2.5.
в)
тасымалдаушы трос
түйіспелі
сымға
қатысты
едәуір
ығыстырылған, бұл
ретте оның Ирегі
түйіспелі сымның
ирегіне
қарамақарсы орналасқан.
Мұндай
аспамен
Сурет 2.5- жоспардағы сымдардың өзара орналасуы: А — тік
жолдардың көлбеу
аспа; б — жартылай осьтік аспа; в — қиғаш аспа; / — түйіспелі
бұрышы
20
желінің тірегі; 2-консоль; 3-Көтергіш арқан; 4-түйіспелі сым; 5ішектер; / - аралық ұзындығы
градустан
асады.
Сымдардың мұндай
орналасуы аралықта пайда болатын көп бағытты жүктемелердің арқасында
байланыс аспасының желге төзімділігін арттырады.
Түйіспелі аспаның желге төзімділігін одан әрі арттыру үшін екі
байланыс сымы бар гауһар тәрізді аспа қолданылады (сурет.2.6).
Ромбоидті тізбекті аспа – бұл байланыс сымдары әртүрлі зигзагтары бар
(300-400 мм) ромбтар түрінде тіректерде, ал қалған бөлігінде-олардың
арасындағы қашықтық 50-100 мм болатын жолдың осьіне параллель
орналасқан құрылым.
Кеңістік-ромбтық автоөтелген түйіспелі аспасы (КРАТА) - бұл екі
байланыс сымдары мен екі жүк көтергіш арқандары бар аспа (сурет. 2.6).
Жолдардың түріне және олардың тіректердегі орналасуына
байланысты түйіспелі аспалары қарапайым тік ішектермен, ығыстырылған

84

Сурет 2.6-Алмаз тәрізді байланыс аспасы: 1 істікшелі сым; 2-тірек
кабель; 3-жолдар
қарапайым тік ішектер мен серіппелер. Сонымен қатар, әрбір тірек түйінінде
(тіректерден алғашқы жолдар арасындағы аралықтың бөліктері) олардың
астынан өту үшін ерекше жағдайлар туындайды

Сурет 2.7-кеңістік-ромб автоматты өтелген түйіспелі аспасы: 1-түйіспелі
сымдар; 2-тірек кабельдер; 3-түйіспелі сымның тозуы мен ток көтергіштің
сапасына түйіспелі ток қабылдағыштың топсалы жолақтары
Байланыс сымдарының саны мен оларды іліп қою әдісіне сәйкес
тізбекті байланыс аспалары бір, бір серіппелі, қос және арнайы болып
бөлінеді.
Бір түйіспелі аспаларда (сурет. 2.8, а)1 түйіспелі сым тікелей 2
көтергіш арқанға 3 жолдар арқылы бекітіледі.
Бір серіппелі түйіспелі аспалар (сурет. 2.8, б) байланыс сымы бекітілген
4 серіппелі жолдың тірегіне жақын орнату арқылы ток қабылдағыштың тірек
тораптары арқылы өтуін жақсартуға мүмкіндік береді.
Қоскулондар (сурет. 2.8. в) түйіспелі сымның іс жүзінде сымсыз
орналасуын қамтамасыз ету қажет учаскелерде пайдаланылады. Мұндай
аспаларда 2-ші көтергіш арқанға 3-ші жолдардың көмегімен 5-ші көмекші
сым бекітіледі, оған 1-ші байланыс сымы ілінеді[1].

2.8-сурет-тізбекті түйіспелі аспа сымдарын ілу тәсілдері: а-дара аспа; б дара серіппелі аспа; в-қосарланған
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2.1.3 Түйіспелі аспа түрін таңдау
Аралықтар мен станцияларға арналған түйіспелі аспаның түрі
пойыздар қозғалысының қабылданған жылдамдығына, түйіспелі желі
сымдары қимасының жалпы ауданына, климаттық және басқа да жергілікті
жағдайларға, сондай-ақ ЭЖҚ ерекшеліктеріне байланысты жобамен
анықталады.
Түйіспелі аспадағы сымдардың саны және олардың көлденең қимасы
беріктік пен жылуды есептеу арқылы анықталады. Көп сымды сымдардың
маркасын (материалын) олар пайдаланылатын ауа атмосферасының
сипаттамасын ескере отырып, Ал түйіспелі сымдардың маркасын (мыс,
төмен қоспаланған, қола) олардың тозуға төзімділігін, қыздырудың рұқсат
етілген температурасын және созылу кезіндегі рұқсат етілген кернеуді
ескере отырып таңдайды.
Түйіспелі аспаның түрін түпкілікті таңдағаннан кейін оның сымдарын
пайдалану шарттары бойынша (материал, Қима ауданы және Саны) тарту
токтарымен қыздыруға тексерілуі тиіс. Түйіспелі аспаны термиялық
есептеудің міндеті-қоршаған ортаның ең жоғары температурасын (+35
немесе +40°C) ескере отырып, оның сымдарын жылытудың ең жоғары
температурасын анықтау.
Пойыздар қозғалысының берілген ең жоғары жылдамдығы үшін
түйіспелі аспаның типін таңдау осы учаскедегі айналымдағы ЭПЖ-дағы ток
қабылдағыштардың саны мен сипаттамаларын ескере отырып және әртүрлі
аспаларды нұсқалық техникалық-экономикалық салыстыру нәтижелері
негізінде жүргізіледі. Бұл ретте, қаралып отырған учаскедегі пойыздар
қозғалысының салмақтық нормалары мен жылдамдықтарының болашақта
мүмкін болатын артуы да ескеріледі.
Басты жолдарда желі санатына байланысты, сондай-ақ пойыздар
қозғалысының жылдамдығы 70 км/сағ аспайтын станциялық жолдарда
тіректерден 2-3 м ығыстырылған тік ішектері және бекіткіштері бар
жартылай өтелген тізбекті аспа (КС-70) қолданылуы тиіс.
Пойыздарды 120 км/сағ дейінгі жылдамдықпен тоқтаусыз өткізу
көзделетін бас және қабылдау-жөнелту жолдарында КС-120 жартылай
өтелген рессорлы аспасын немесе өтелген КС-140 пайдалануға жол беріледі.
Пойыздар қозғалысының жылдамдығы сағатына 120 км-ден (160 кмге дейін) асатын аралықтар мен станциялардың басты жолдарында, әдетте,
өтелген рессорлық аспа қолданылады (сурет. 2.9, а) немесе екі байланыс
сымдары КС-160 (сурет. 2.9, б). Жұмыс істеп тұрған электрлендірілген
желілерде пойыздар қозғалысының жылдамдығы 140 км/сағ дейін болғанда
қосалқы бекіткіштері бар КС-120 жартылай өтелген рессорлық аспаларды
және КС-140 – 160 км/сағ өтелген рессорлық аспаларды жаңартуға немесе
реконструкциялауға дейін пайдалануға жол беріледі.
Өтелген аспада түйіспелі сымдарды fк= 20-50 мм (аралық ұзындығына
байланысты) салбыраған аралық аралықтарда, ал өтпелі аралықтарда –
салбыраған жердің теріс көрсеткісімен fk = -20 мм монтаждау ұсынылады.
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Жартылай өтелгенаспаларда реттеу кезінде ауа температурасы ескеріледі.
Аралықтардағы түйіспе сымдары салбырауының нақты жебелері есептік
көрсеткіштерден ±10 мм артық, алып жүретін арқан салбырауының
жебелері – ±50 мм артық болмауы тиіс[3][4].

2.9-сурет-Бір (А) және екі (б) түйіспелі сымдары бар типтік серіппелі
аспалардың схемалары
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: " Түйіспелі аспасының түрін таңдау".
Жұмыстың мақсаты: берілген жағдайларға байланысты түйіспелі
аспасының түрі мен схемасын таңдауда практикалық дағдыларды игеру.
Бастапқы деректер:
Пойыздардың қозғалыс жылдамдығы-70 км/сағ
түйіспелі сымдарының саны-1
Әсіресе климаттық жағдайлар-жел
Орындау тәртібі:
1. Тізбекті байланыс аспасын таңдау тәртібін сипаттаңыз.
2. Ілінісу әдісіне және сымдардағы кернеуді реттеу әдісіне сәйкес
тізбекті түйіспелі аспасының түрін таңдаңыз, таңдалған түрді сызыңыз.
3. Түйіспелі аспасының түрін жолдың осьіне қатысты жоспарда
байланыс аспасының сымдарының орналасу әдісіне сәйкес таңдаңыз және
оны сызыңыз.
4. Тіреудің ішек түрі бойынша түйіспелі аспа түрін таңдау
5. Жүрдек пойыздарды өткізуге арналған тізбекті түйіспелі
аспалардың сипаттамасын беру
2.1.4

Жүрдек магистральдық теміржол
түйіспелі аспаның ерекшеліктері

көлігіне

арналған

Жоғары жылдамдықты түйіспелі аспаларды дамытудағы негізгі
бағыттар: түйіспелі аспалардың оңтайлы геометриялық параметрлерін
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анықтау; тең серпімді және бір уақытта тең массалы түйіспелі аспаларды
жасау, яғни.бірдей серпімділік пен аралық ұзындығы бойынша массасы бар;
аспаны құрайтын сымдардың кернеуін арттыру.
Түйіспелі аспаның оны 160 км/сағ астам жылдамдықпен пайдалану
үшін жарамдылығы эмах аспасының ең жоғары икемділігінің аралықтағы ең
кіші эміх қатынасымен анықталады. Бұл қатынас – біркелкі емес серпімділік
коэффициенті ke= эмах / эмих-1,2-ден аспауы керек.
КС-200 түйіспелі аспасында серпімділіктің біркелкілігіне М-120 алып
жүретін арқанды 18 кН дейін, екі МФ-120 түйіспелі сымдарын 24 кН (2‧12
кН) дейін, серіппелі арқанды М-35 ұзындығы 20 м – 3,5 кН созу, сондай-ақ
тіректер арасындағы аралық ұзындығын 65 м дейін шектеу арқылы қол
жеткізіледі. Бұл икемділіктің біркелкі емес коэффициентін 1,2-ден аспайды.
Бұл ретте аралықтағы түйіспелі сымдар салбырамай ілінеді.
Жұмыс істеп тұрған электрлендірілген желілерде 200 км/сағ
жылдамдық үшін оның схемасын өзгерте отырып (серіппелі тростарды
ұзарту, олардың тартылуын арттыру, тіректерден қарапайым ішектер
тіректерінен үлкен қашықтыққа ығыстыру), сондай-ақ көтергіш тростың
және түйіспелі сымдардың керілуі мен қима ауданын ұлғайту мүмкіндігі
бар бір серіппелі түйіспелі аспа қолданылуы мүмкін.
Түйіспелі аспалардың жалпы қима ауданын ұлғайту үшін 200 км/сағ
жылдамдықпен пойыздар қозғалысына оның жекелеген учаскелерінде
қосымша күшейткіш сымдар ілінеді, ал жартылай өтелген аспаның ПБСМ95 болат-мыс салмақ түсетін тросы М-120 мыс тросына ауыстырылды. Сонымен қатар, серіппелі ішектердің кабельдерінің ұзындығы 18-20 м-ге
дейін ұлғайтылды, ал алғашқы тік ішектер тіректерден 14-15 м қашықтыққа
ауыстырылды.
Ұзартқыштағы аспалардың икемділігін қосымша теңестіру М-120
өтелген жүк көтергіш кабельдің номиналды кернеуін 19,5 кН – ге және
байланыс сымдарын-12 кН-ге дейін арттырады (жыртылу кедергісіне
негізделген). Бұл жағдайда өтелгенаспалардың байланыс сымдары FN= 2030 мм кішкентай салбыраған жебемен орнатылады.
Жартылай өтелген аспаларда ток тарту сапасы ауа температурасы
кезінде байланыс сымдарының салбыраған жебелеріне айтарлықтай
тәуелді болады, олар байланыс сымдары қанықпаған күйде болатын
температурадан айтарлықтай ерекшеленеді. 200 км/сағ жылдамдықпен
жоғары сапалы токты қамтамасыз ету үшін желідегі осындай аспаларда
тіректерден алғашқы ішектерге дейінгі қашықтықты 10-нан 15 м-ге дейін
арттыру арқылы аралықтың бір бөлігінің ұзындығы 50-ден 40 м-ге дейін
қысқарды, бұл осы жағдайларда байланыс сымдарының салбырауын бір
жарым есе азайтуға мүмкіндік берді.
Жартылай өтелген аспалардағы түйіспелі сымдардың салбыраған
жебелерінің жоғары оң ауа температуралары кезінде азаюы алып жүруші
арқанның керілуінің шекті рұқсат етілгеннен (М-120 үшін 20 кН) өзгеруіне
әкеледі. Бұл өз кезегінде жоғары оң ауа температурасында жартылай
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өтелген аспаның ұзындығы бойымен біркелкі икемділікті қамтамасыз
етеді.
Аралықтар мен станциялардағы рельс бастиектерінің жоғарғы
деңгейінен (РБД) түйіспелі сым аспасының биіктігі 6250 мм болуы тиіс.
Түйіспелі сымның негізгі еңістері ілудің бір биіктігінен екіншісіне
ауысқан кезде 0,002-ден аспауы тиіс. Бұл ретте негізгі еңісі бар әрбір
учаскенің екі жағынан тіреулердің арасындағы ұзындығы кемінде бір
аралықтан тұратын өтпелі учаскелер орнатылуы тиіс, мұнда сымның
еңістері негізгіден екі есе аз болуы тиіс[6].
Кесте 2.2-жоғары жылдамдықты байланыс аспасының негізгі
параметрлері
Параметрлері
Ток түрі, номиналды
кернеу
Максималды
пайдалану.
жылдамдық
Қолдану саласы

Минималды радиусы,
м
Байланыс аспасының
түрі
Негізгі сымдар және
олардың номиналды
кернеуі

Түйіспелі желісінің нұсқалары үшін мәндер
КС-400
КС-170
КС-250-3
КС-170-3
Ауыспалы 25 кВ
Тұрақты 3 кВ
жүк,
км / сағ

жүк,
км / сағ

жүк,
км / сағ

жүк,
км / сағ

Жоғары
жылдамдықты
учаскенің басты
жолы

Жол
станциясы,
жоғары
жылдамдықты
учаскенің
диспетчерлік
съездері
500 м

Тұрақты ток
учаскесінің
негізгі
жолдары

Тұрақты ток
учаскесінің
станциялық
жолдары

7500 м

3000 (1500) м 500 м

Өтемдік бір тізбекті
JMH-120
CTCZ-150
(Бр2-120
БрФ2-150)
28 + 36 кН
BzII-35

+ Бр1-120
БрФ1-120
+ 18 + 15 кН

Көктемгі арқан
Ішектер
BzII-10
Макс.
аралық
65 м
ұзындығы
Макс.ұзындығы а.у.
1400 м (2х700 м)
Номин. биіктігі КП
5,9 м
Құрылымдық биіктігі 1,6 м

+ Бр1-120
+ Бр1-120
+
2брф1-120
2брф1-120
18 + 2х20 кН 18 + 2х15 кН

жоқ

BzII-35

70 м

65 м

BzII-16

жоқ
65 м

2.1.5 Түйіспелі желісінің негізгі материалдары
Түйіспелі сымдары байланыс желісінің негізгі элементтерінің бірі болып
табылады. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер, құрылыстың құны және
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байланыс желісін пайдалану олардың материалдарын, көлденең қимасы мен
дизайнын дұрыс таңдауға байланысты.
Түйіспелі сымдары үшін материал болуы керек:
•
жоғары механикалық беріктігі,
•
тозуға төзімділік (қаттылық),
•
электрөткізгіштігі,
•
жылу кедергісі (жылу өткізгіштік).
Сымдардың жоғары механикалық беріктігі оларға үлкен кернеулер беруге
мүмкіндік береді. Бұл түйіспелі аспасының желге төзімділігін арттырады, ток
көтеру сапасын жақсартады, әсіресе пойыздардың жоғары жылдамдықтарында,
тізбекті аспаның бүкіл жұмыс кезеңінде тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.
Сымдардың жоғары электр өткізгіштігі түйіспелі аспасындағы электр
энергиясының жоғалуын азайтуға көмектеседі. Ыстыққа төзімді материал
жоғары жылу температурасында беріктік пен қаттылықты сақтайды.
Байланыс сымдары. ҚР-да төмен қоспаланған түйіспесіз мыс
(Мыстың қоспалаушы компоненттері 0,01-0,08%) және қола (мыстың
қоспалаушы компоненттері 0,08% астам) түйіспелі сымдар шығарады. КП
созба сымды үздіксіз құю және прокаттау әдісімен, қабықсыз, яғни сымның
бүкіл құрылыс ұзындығында жалғау орны жоқ (дәнекерлеу) дайындалады.
Байланыс сымы (КП)-КС негізгі элементі, техникалық-экономикалық
көрсеткіштері және құны: материалға, қимаға, конструкцияға байланысты.
Материал болуы керек:
– жоғары механикалық беріктік, үлкен кернеулерді, желге төзімділікті
қамтамасыз етеді, сондықтан жоғары жылдамдықта жоғары сапалы токты
қамтамасыз етеді
– электр өткізгіштік, энергия шығынын азайтады, жылуды азайтады
– жоғары tºC кезінде қаттылық пен беріктікті сақтауға мүмкіндік беретін
жылуға төзімділікпен (жылу өткізгіштікпен)
– - тозуға төзімділігі;
Электрлендірілген темір жолдар үшін пішінді түйіспелі сымдары
қолданылады (сурет. 2.10, а) және пішінді сопақ Профиль (сурет. 2.10 б)
сымның басын қысқышпен ұстауға арналған екі бойлық ойықтары бар. Сопақ
сымдардың артықшылығы-олардың рұқсат етілген 10% - ға жоғарылауы
(профиль периметрі үлкен болғандықтан, сондықтан салқындату жақсы)
және аэродинамикалық кедергісі аз. Соңғысы өте маңызды, себебі ол жаңа
желілерді жобалау кезінде аралықтың ұзындығын ұлғайтуға мүмкіндік
береді, ал аралық таңдалған жұмыс істеп тұрған желілерде байланыс
желісінің желге төзімділігі жоғарылайды. Темір жолдардың, трамвайлар мен
троллейбустардың байланыс желілерінде қолданылатын байланыс сымдары.
Мыс МФ және қола БрФ байланыс сымдарын жасайды. Қима ауданы 100 мм2
фасонды профильдегі мыс түйіспелі сымның шартты белгісі; МФ-100 сымы
КП пішінді ф профиліне және сымды қысқыштармен ұстап тұруға
арналған екі бойлық ойыққа ие.
Ажыратады:
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МФ-мыс пішінді
БрФ-қола пішінді (қоспалар: магний-0,06%; цирконий-0,4%; кадмий0,08%). Қола сымдары тозуға төзімді және ыстыққа төзімді, берік, бірақ
өткізгіштігі төмен және қымбатырақ)
НЛФ-төмен қоспаланған фасонды (телімдер: қалайы-0,06%; магний0,04%; цирконий-0,04%; кремний-0,03%; титан-0,04%)
МФО - мыс пішінді сопақ
БрФО-қола пішінді сопақ
Әріптерден кейінгі сандар қиманы білдіреді. ММ.
Сопақ сымдардың артықшылығы-олардың рұқсат етілген 10% - ға
жоғарылауы, аэродинамикалық кедергісі аз, яғни аралықтың ұзындығы
артып, желге төзімділігі артады.
Электрлендірілген темір жолдарда негізінен МФ-150, МФ-100, МФ-85
мыс байланыс сымдары қолданылады. Мыстан қоспаланған қоспалармен
(кадмий, магний және т.б.) жасалған қола байланыс сымдары мыс
сымдарымен салыстырғанда уақытша үзілуге және электр өткізгіштікке ие.
Мұндай сымдар аз тозады, сондықтан олардың қызмет ету мерзімі артады;
олар жұмыс кезінде қызып кетуге аз сезімтал. Бөлімнің жоғарғы бөлігіндегі
қола сымдар ерекше ойықпен жабдықталған (сурет. 2.9, б).

2.10-сурет-байланыс сымдары:а – фасонды профиль; б – фасонды сопақ
профиль; а, Н-сымның геометриялық өлшемдері
Айырықша ойықтар – қола сымдар үшін - бір; төмен қоспаланған
сымдар үшін - екі.
Қиманың жоғарғы бөлігіндегі (басындағы) қола байланыс сымдары бір
ерекше ойыққа ие болуы керек (сурет. 2.11, а), ал төмен қоспаланған – тік
оське қатысты симметриялы орналасқан екі ойық (сурет. 2.11, б). НЛ және
Бр әріптерінен кейін барабан трафаретіндегі төмен қоспаланған және қола
байланыс сымдарының белгілерінде қоспалаушы компонент және оның
құрамының есептік пайызы көрсетіледі, мысалы: нлоло,04фо-100– қалайы
қоспасы бар төмен қоспаланған (0,04%), фасонды, сопақша, қимасы 100
мм2, БрЦрО,5ф-100 – цирконий қоспасы бар қола (0,5 %), фасонды, қимасы
100 мм2.
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2.1-сурет-қола түйіспелі сымдардағы (а) айырым жырашықтардың және
айырым жырашықтардың орналасуы
төмен қоспаланған түйіспелі сымдарда (б)
Мыс байланыс сымдарының қызмет ету мерзімі кемінде 6 жыл, төмен
қоспаланған – 8 жыл, қола – 15 жыл болуы керек.
Арқандар. Тасымалдаушы кабельдер ретінде көп сымды сымдар
қолданылады, олар әріптік және сандық бөліктерден тұрады. Әріптер
сымның материалы мен құрылымын көрсетеді: М – мыс; Бр – қола; с –
Болат; ПБСМ – биметалдық болат – мыс; АС – құрама болат-алюминий;
АПБС-алюминий және биметалдық болат-алюминий сымдарынан жасалған
құрама. Сандар сымның номиналды қимасын шаршы миллиметрмен
көрсетеді. Мысалы, М-120 дегеніміз: 120 мм2 қимасы бар мыс сым.
Алып жүретін арқанға қойылатын талаптар (НТ):
–
үлкен механикалық беріктік
– түйіспелі сымдарының салбыраған жебелерінде үлкен өзгерістер
тудырмас үшін температуралық сызықтық ұзартудың шағын
коэффициенті,
–
атмосфераға төзімділігі
Оқшауланбаған монометалл, биметалл және аралас көп сымды сымдар
жүк көтергіш кабельдер ретінде қолданылады.
Тізбекті аспаның тірек кабелі ретінде көп сымды сымдар қолданылады:
мыс, биметалл және болат. Сым материалын таңдау оның қажетті көлденең
қимасы мен тізбекті аспаның дизайнымен, электрлендірілген желінің
орналасуымен және басқа жағдайлармен анықталады. Көп сымды сымдар бір
орталық сымнан тұрады, олардың айналасында бір немесе екі спираль
орналасқан (сурет. 2.11, б, в)осындай сымдар қатарының. Сымдардың әр
қатары алдыңғы қатарға қарама-қарсы бағытта оралған, сыртқы ілмек дұрыс
болуы керек.
1. Монометалл-сымдардан жасалған (орталық бөлігінде олар
1+6+12+18+24+және т.б.), бір металдан жасалған. Сымдардың әр қатары
алдыңғы қатарға қарама-қарсы бағытта оралған, сыртқы Ілмек дұрыс болуы
керек. Бір орамның барлық сымдарының диаметрі бірдей болуы керек; жеке
орамдардың
сымдарының
диаметрлері
әртүрлі
болуы
мүмкін.
Монометаллды сымдар (сурет. 2.12, а) Бір металдан (мыс, қола, Болат)
жасалған сымдардан жасалған.
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2. Биметалл-бірінің өзегі бар биметалл сымдардан, ал басқа металдың
қабығынан (PBSM және PBSA) бұралған. Биметалды сымдар (сурет. 2.12, б)
(болат-мыс, болат-алюминий).
3. Аралас – әртүрлі металдардан (АС) немесе биметалл сымдардан
және басқа металдан (APBSA) жасалған. Аралас сымдар әртүрлі металдардан
жасалған сымдардан тұрады (сурет. 2.12, в, г), не бір металдан, мысалы,
Болат-алюминийден жасалған биметалдық сымдардан және сымдардан.

Сурет 2.12-көп сымды сымдардың дизайны:

а-мыс М, қола Бр, Болат с; б-биметалл болат-мыс ПБСМ және болат-алюминий
ПБСА; в-құрамдастырылған АС; г - құрамдастырылған АПБСА

Мыс сым жоғары электр өткізгіштікке ие, жегідеға жақсы төзімділігі
арқасында берік және сенімді жұмыс істейді. Мыс кабелінің температураның
ауытқуы кезіндегі кемшілігі биметалды немесе болат кабельге қарағанда
үлкен, жартылай өтелген тізбекті аспа сымдарының салбыраған өзгерістері.
Номиналды қимасы бар мыс оқшауланбаған сымның шартты белгісі,
мысалы, 120 мм2. Тұрақты тоқ жолдарының басты жолдарында салмақ
түсетін Тростар М-95 және М-120 сымдарынан жасалған.
Оқшауланбаған биметалды сымдар (сурет. 2.13) болат өзегі мен мыс
қабығы бар сымдардан жасалған қадалар. Биметалл сымдарының екі
маркасы-ПБСМ1 және ПБСМ2 шығарылады. БCM1 сымының мыс
қабығының ең аз қалыңдығы радиустың 10% құрайды, ал ПБСМ2 сымы
шамамен 7% құрайды. Қимасының номиналды ауданы 70 мм2 болатын пбсм1
маркалы оқшауланбаған биметалды болат сымды шартты белгілеу: ПБСМ 170 сымы 60. Тізбекті аспалардың тірек кабельдері үшін ПБСМ-70 және
ПБСМ-95 сымдары қолданылады. Биметалл сымдары икемді және қатаң
қималардың көлденең көтергіш және бекітетін кабельдері ретінде
қолданылады.
Болат сымдар тірек кабель ретінде және байланыс желісінің тірек
құрылғыларында қолданылады. Болат сымдардың басты кемшілігі жегідеға
ұшырағыштық болып табылады, әсіресе теңізге жақын жерлерде,
өнеркәсіптік кәсіпорындарда, аралас сызықтарда, мұнда мырышпен
қапталған сымдар олардың жегідесіне жол бермейді.
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A-J5

Сурет 2.13 Көп сымды сымдардың конструкциялары
Электр
жалғағыштар
мен
ішектердің
сымдары.Секциялық
ажыратқыштарды, разрядтағыштарды және басқа да аппараттарды түйіспелі
желі сымдарына қосуға арналған әртүрлі электр қосылыстары мен шлейфтер,
рельстік тізбектің түйіспелі электр жалғағыштары МГ маркалы мыс иілгіш
оқшауланбаған көп сымды сымдардан жасалады. МГҚ сымдарынан тізбекті
түйіспелі аспалардың тұтас ішектерін жасаған жөн.
МГ маркалы сымдар өз кезегінде диаметрі 0,52 – 0,97 мм бірнеше жұқа
мыс сымдардан бұралған бірнеше жіптерден бұралған. Бұл М маркалы
сымдармен салыстырғанда МГ маркалы сымдардың икемділігін қамтамасыз
етеді.
Шынжырлы аспалардың буын ішектері диаметрі 4 мм БСМ1 немесе
БСМ2 маркалы болат-мыс сымнан дайындалады. Серіппелі ішектердің
сымдары диаметрі 6 мм болат-мыс сымнан жасалады [6].
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: «Түйіспелі желісінің тораптары үшін бөлшектер мен
материалдарды таңдау»
Жұмыстың мақсаты: берілген тізбекті түйіспелі аспасының бөлшектерін
іс жүзінде таңдауға үйрену.
Бастапқы деректер:
Бүйірлік жол:
Көтергіш трос-ПБСМ-70
Байланыс сымы - МФ-85
Ток жүйесі-тұрақты, айнымалы
Кулон түрі-КС70
Басты жол:
Көтергіш трос-М-120
Байланыс сымы-БрФ-100
Ток жүйесі-тұрақты
Кулон түрі-КС140
Тізбекті түйіспелі аспа торабы
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Орындау тәртібі:
1. Станцияның негізгі жолдары үшін тізбекті түйіспелі аспасының тірек
түйінінің қарапайым және серіппелі ішектері үшін материал мен сымдардың
көлденең қимасын таңдаңыз.
2. Берілген түйін үшін бөлшектерді таңдап, оларды еркін кестеге
салыңыз.
3. Түйіспелі сымды түйістіру және алып жүретін арқанды қосу үшін
бөлшекті таңдап, оларды еркін кестеге кіргізу керек.
4. Бойлық және көлденең электр қосқыштарының мақсаты мен орнын
сипаттаңыз.
2.1.6 Байланыс желісінің арматурасы мен тораптары
Түйіспелі
желісінің
арматурасы-конструкцияларды
тірек
құрылғыларына
бекітетін,
оқшаулағыштардың
гирляндаларын
жинақтайтын, сымдар мен кабельдерді бір-бірінен және жолға қатысты
белгілі бір қашықтықта бекітетін, сымдар мен кабельдерді бір-біріне
қосатын және т. б. өнімдер жиынтығы.
Бұл өнімдер ашық ауада, әсіресе өнеркәсіптік кәсіпорындардан,
химиялық тыңайтқыштардан, теңіз тұздарынан, сондай-ақ тепловоздар мен
паровоздардан ауаның жоғары ластануы жағдайында жұмыс істейді.
Сонымен қатар, олар электрлік жылжымалы құрамның өтуі кезінде
тұрақты тербелістерге, жел мен мұздақ жүктемелерінің әсеріне және
температураның өзгеруіне ұшырайды.
Сондықтан арматура жоғары талаптарға сай болуы керек: айнымалы
жүктеме астында ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде металдағы шамадан тыс
жүктеме мен шаршау құбылыстарын ескере отырып, жеткілікті
механикалық беріктікке ие болу, топсаларда еркін сырғуды қамтамасыз
ететін жақсы жұптасу, қатты бекіту түйіндерінде жеткілікті сенімділік,
жоғары жегідеға төзімділік.
Иілгіш немесе сұр шойыннан жасалған арматура (сурет. 2.14). Ток
өткізуге арналмаған тораптардағы оқшаулағыштар мен байланыс желісінің
сымдарын бекіту үшін шойын бөлшектері кеңінен қолданылады. Мақсатына
байланысты олар әртүрлі конфигурацияға ие және белгілі бір жүктемеге
арналған. Бұл бөлшектерді дайындау кезінде құймалардың сапасы иілу, қысу,
созылу және қаттылыққа тексеріледі. Құймалардың бетін тексеру кезінде
бұйымның сапасын төмендететін жарықтар, қылаулар, шайындылар,
күйіктер, қабыршақтар, жарылған бөліктер және басқа да ақаулардың
болмауына назар аударылады. Шойын арматурасы мырышталған немесе
атмосфералық жегідеге жол бермейтін ылғалға төзімді басқа жабынмен
қорғалған.
Түрлі-түсті құю арматурасы (сурет. 2.15). Токтың өтуіне арналған
барлық түйіндерде байланыс сымдары мен кабельдерді бекіту және қондыру
үшін түрлі – түсті құю бөлшектері қолданылады: жез, қола және мыс – мыс,
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болат-мыс, қола сымдары мен кабельдері үшін; алюминий-алюминий және
болат-алюминий сымдары үшін.
Құю немесе штамптау арқылы түсті металдардан бөлшектерді
дайындау кезінде материалдың химиялық құрамының стандарттар
талаптарына сәйкестігіне назар аударыңыз. Бөлшектердің беті тегіс, тегіс өту
жолдары болуы және бұйымның сапасын төмендететін жарықтары,
қылтанақтары, шайындылары, күйіктері мен қабыршақтары, жарылған
бөліктері, раковиналары және басқа да ақаулары болмауы тиіс. Әр түрлі
сымдарды бекіту үшін қолданылатын бөліктер осы сымдардың көлденең
қимасын көрсетеді.

Сурет 2.14-шойыннан жасалған арматура: а-006 сырға астындағы ашалы
сымарқан қалқаны;

б, в – біріктірілген тік және кері бекіткіштердің тіреулері; г-дара ер-тоқым; 1-ашалы
коуш; 2-білікше; 3-сірге; 4-бекіткіштің тіреуі; 5 – қайысшы; 6, 7-болт М12; 8-гайка М12;
9-ер-тоқым; 10-бұрандасы бар бұранда кескіш; 11-шайба

Болаттан жасалған арматура (сурет 2.16). Жіптері бар байланыс
желісінің барлық бөлшектері, сондай – ақ кернеу шыбықтары,
байланыстырушы жолақтар, сырғалар мен келсап SТЗsp5 (тыныш) болаттан,
қалғандары SТЗps5 (жартылай тыныш) болаттан жасалған. Жіптері бар және
айтарлықтай механикалық жүктемелерге ие арматура үшін тыныш болатты
қолдану қажеттілігі төмен температурада жұмыс істеу сенімділігін
қамтамасыз ету талаптарына байланысты. Төмен температурада жоғары
сынғыштығы бар SТЗkp2 (қайнаған) болаты тек жүктемелерге, жерге қосу
қысқыштарына және айтарлықтай жұмыс жүктемелерін көтермейтін басқа
бөлшектерге арналған қарнақларды жасау үшін қолданылады.
Болат бөлшектерді қабылдау кезінде жарықтар, қабыршақтар, сынған
бөліктер және металдың күйіп кетуіне назар аударыңыз; бір қимадан
екіншісіне өту тегіс, кесусіз болуы керек.
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Барлық дәнекерленген жіктер және оларға жапсарлас беттер шлактан,
қақтан, ағындардан және металл шашырандыларынан тазартылуы тиіс.
Дәнекерленген жалғаудың беріктігі негізгі металдың беріктігінен кем
болмауы тиіс; балқыған металл тығыз болуы, жарықтары, саңылаулары және
аяқталмаған кратерлері болмауы тиіс. Жегідеден қорғау үшін болат бөліктері
жегідеға қарсы жабынмен жабылған, әдетте қалыңдығы 70-150 мкм мырыш
(ыстық мырышпен қапталған) немесе термиялық диффузиялық мырыш
жабыны бар. Лак-бояу материалдарымен қорғауға жол беріледі.

Сурет 2.15-түрлі-түсті құю арматурасы:

а-сына бар қоректендіруші қысқыштар (бұрын жасалған); б-сына жоқ кертпеші бар
қысқыш; в-ішекті қысқыш 046; г-қосқыш қысқыш 054; д-алюминий сымдарға арналған
қосқыш қысқыш; I – түйіспелі сым; 2 – электр жалғағыш; 3-сына; 4 – бұранда кескіш; 5болт; 6-тайка; 7, 8-жақ

Сурет 2.16-болат Арматура:

а – 066 жалпақ жерге қосу сымының қысқышы; б-сырға Ср – 4,5 075; вартикуляциялық қарнақкелсап – кесу (ұзындығы 1600) 181; 1 – бұранда кескіш; 2 –
М10бұрандасы; 3 –М10 сомыны; 4 – серіппелі шайба; 5- ойық бөлшектенбеген қарнақ–
ушко (ұзындығы 600) 168; 6-келсап бөлшектенбеген қарнақсы–құлақшасы (L = 1000)172;
7-жаңғақ М16
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Түйіспелі желісінің бөлшектері типтік болып табылады және
электрлендірілген темір жолдардың байланыс желісінің арматура каталогы
бойынша белгілі бір нөмірлерге ие. Мысалы, тасымалдаушы кабельді төсеуге
арналған жалғыз ер-тоқым оқшаулағышпен байланыс түйінінің дизайнына
байланысты 008 немесе 009 деп белгіленеді: сырғамен немесе келсаппен.
Алғашқы үш сан каталогтағы бөліктің нөмірін, соңғы сандар –
модификацияны білдіреді.
Әрбір арматураның бұйымында дайындаушы кәсіпорынның тауарлық
белгісі, дайындалған жылы, сондай-ақ көп желілі сымдарды жалғайтын
бұранда кескішларда – пайдалану кезеңі ішінде белгілердің анықтығы
қамтамасыз етілетіндей сымдар қимасының ауданы болуы тиіс.
Дәнекерленген,
штампталған
және
соғылған
бұйымдарға
таңба
салынбайды[4].
2.1.7 Анкерлік учаскелер және олардың түйісулері
Түйіспелі аспалар бір-біріне механикалық тәуелді емес, ұзындығы 1600
м аспайтын жеке анкерлік учаскелер түрінде орындалады. Жаңартуға және
реконструкциялауға дейін анкерлік учаскенің ұзындығын ұлғайтуға жол
беріледі, бірақ 1800 м аспайды. Пойыздардың жүрдек қозғалысы
учаскелерінде (161-200 км/сағ) анкерлік учаскенің ұзындығы 1400 м-ден
аспауы тиіс. Бұл бөлу оның сымдарының өтелгензәкірлерін орындауға,
сымдар сынған жағдайда зақымдану аймағын азайтуға, аспаны орнатуды
жеңілдетеді, себебі оны жеке бөлімдерде салуға болады, зәкір тіректері
арасындағы сымдардың қозғалуына жол бермейді.
Бөлу сымның бір ұшын сымның кернеуін қабылдауға қабілетті арнайы,
неғұрлым күшті тірекке бекіту (зәкір) арқылы жүзеге асырылады. Содан
кейін сым тек сымдардың массасынан, мұздан және желден түсетін
жүктемелерге арналған аралық тіректердің
қатарына ілінеді. Сымның екінші ұшы бірдей
қуатты арнайы тірекке бекітіледі (компенсатор
арқылы немесе қатаң түрде). Сымның кернеуін
қабылдайтын тіректер зәкір деп аталады, ал Lay
тіректері арасындағы қашықтық зәкір бөлігінің
ұзындығы немесе зәкір деп аталады.
Түйіспелі
аспалардың
өтелген
Сурет 2.17--тірекке
сымдарының қажетті кернеуін ұстап тұру үшін
орнатылған "Ретрактор" типті
түйіспелі аспаның
олардың зәкірлерінде автоматты түрде жұмыс
компенсаторы
істейтін
компенсаторлық
құрылғылар
орналастырылған (сурет.2.17). Блок, блок-полиспаст жүк компенсаторлары
қолданылады. Екі байланыс сымын, байланыс сымын және тасымалдаушы
кабельді немесе бір сымды бекіту үшін беріліс коэффициенті 4:1 болатын үш
блокты компенсаторлар қолданылады, яғни компенсатор жүктерінің салмағы
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өтелген сымның кернеуінен 4 есе аз. Бір түйіспелі сымды бекіту үшін 2:1
беріліс коэффициенті бар екі блокты компенсаторлар қолданылады.
Жүктің салмағын сымның кернеуімен салыстырғанда 4 немесе 2 есе
азайту арқылы блоктық компенсатор ауа температурасы өзгерген кезде
зәкірдегі сымның бойлық қозғалысымен салыстырғанда жүктің қозғалысын
бірнеше есе арттырады.
Өтелген тізбекті аспаның байланыс сымы мен тірек кабелі бөлек
бекітіледі, әрқайсысы өз компенсаторында.
Ток коллекторлары бір зәкір учаскесінің түйіспелі сымдарынан келесі
зәкір учаскесінің түйіспелі сымдарына өтетін жерлерді зәкір бөлімдерінің
түйісулері деп атайды (сурет.2.18). Бұл түйісулер электр тізбегін үзбей,
үзбей және соқпай пойыздар қозғалысының белгіленген жылдамдығы кезінде
ток қабылдағыштардың бір сымнан екінші сымға бірқалыпты өтуін, сондайақ сымдардың анкерлеудегі өтемдік құрылғылардың сенімді жұмысын
қамтамасыз етуі, яғни ауа температурасы өзгерген кезде түйіспелі желі
сымдарының өзара бойлық орын ауыстыруына жол беруі тиіс. Анкерлік
бөлімдердің конъюгациялары оқшауланбайды, яғни. тек тізбекті аспалардың
механикалық бөлінуімен және оқшаулаумен (бөлумен), оларда механикалық
бөлуден басқа, электрлік бөлу жүзеге асырылады. Токқабылдағыш
жыланының ортаңғы бөліктегі үш аралықты түйіндесудің екі тармағының
түйіспелі сымдарымен бір мезгілде өзара іс – қимылы ұзындығы 8-12 М,
оқшаулаушы кезінде-ұзындығы 6-12 М оқшауланбаған түйісу кезінде болуы
тиіс.

Сурет 2.18-зәкір учаскелерінің жұптасу схемалары:

а – оқшауланбайтын; б-бейтарап ендірмесі жоқ оқшаулағыш; в – электровозды
тартуға арналған бейтарап ендірмесі бар оқшаулағыш; lо – кәдімгі аралықтың ұзындығы;
1 – темір жол осьі; 2 – анкерлік тіректер; 3 – бойлық электр қосқыштары; 4 – өтпелі
тіректер; 5 – оқшаулағыштар; 6 – бейтарап ендірме; 7 – Қол жетегі бар секциялық
ажыратқыштар (қалыпты-ашық); 8 – "токты ажырату" сигналдық белгісі; 9 – "токты
қосу"сигналдық белгісі.

Түйіспелі желісінің әуе көрсеткілері. Әуе бағыттамалары бір жолдың
(съездің) түйіспелі сымдарынан екінші жолдың түйіспелі сымдарына
токқабылдағыш жыланының бірқалыпты, соққысыз және ұшқынсыз, электр
тізбегін үзбей өтуін, ауа бағыттамасын құрайтын аспалардың өзара еркін
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орын ауыстыруын және жанасатын жол сымының тоққабылдағышы
жыланының қармау аймағында түйіспелі сымдардың ең аз өзара тік орын
ауыстыруын қамтамасыз етуі тиіс.
Кәдімгі және айқаспалы бағыттамалық бұрмалардың үстіндегі және
жолдардың тұйық қиылыстарының үстіндегі әуе бағыттамалары түйіспелі
өткізгіштердің өзара бойлық орын ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ете
отырып, бекітілуі тиіс. Екінші дәрежелі жолдарда бекітілмеген әуе
бағыттамаларын қолдануға жол беріледі.
Әуе бағыттамаларында басты жолдардың немесе пойыздар
қозғалысының басым бағыты жолдарының түйіспелі сымдары төменде
орналасуы тиіс.
Кәдімгі бағыттамалы ауыстыру кезінде ауа бағыттамасын құрайтын
түйіспелі сымдардың қиылысуы тікелей және жанасатын жолдардың
осьтерінен 360-400 мм-ге дейін тұруы тиіс және жалғастырушы рельстердің
бастиектерінің ішкі қырлары арасындағы қашықтық 730-800 мм-ді құрайтын
жерде болуы тиіс (сурет. 2.19).

Сурет 2.19-кәдімгі бағыттамалы ауыстырғышта тіркелген әуе
бағыттамасының сызбасы:

1 – түйіспелі сым тармағының жұмыс істемейтін астынан токқабылдағыш
жыланының өту аймағы; 2-түйіспелі сымның жұмыс істемейтін тармағы; 3-Электр
жалғағыштары; 4 – бекіту құрылғысының орналасу аймағы; 5-түйіспелі сымдар
тоққабылдағышын апару аймағы; 6 және 7-түйіспелі және тікелей жолдардың 6 және 7
түйіспелі сымдары; 8-айқастырма; 9-түйіспелі сымдардың қиылысу орны

Қиылысатын жолдардың түйіспелі сымдары қиылысатын рельстердің
бастиектерінің ішкі қырлары арасындағы қашықтық 730-800 мм болатын
жерде қос (ромб тәрізді) қиылысуы болуы тиіс (сурет. 2.20, а). Байланыс
сымдарының жол осьтерінің қиылысу орталығынан бір-бірімен қиылысуына
жол беріледі[1][6].
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Сурет 2.20 - әуе жебесінің сызбасы:

а-қиылыспалы бағыттамалы ауыстырғанда; б – жолдардың тұйық қиылысуында; 1 –
қиылысатын жолдардың түйіспелі сымдары; 2 – электр қосқыштар; 3 – түйіспелі
сымдардың тоқ қабылдағышын апару аймағы; 4 – түйіспелі сымдардың қиылысу орны; 5 –
жолдар қимасының бекіткіш құрылғысы түйіспелі сымдары жолдар осьтерінің қиылысу
орталығының үстіне орналастырылады (сурет. 5.25, б).

2.1.8 Жасанды құрылыстардағы түйіспелі аспалар
Электрлендірілген желінің аралықтары мен станцияларында кездесетін
жасанды құрылыстар (көпірлер, жол өтпелері, тоннельдер және т.б.) көбінесе
типтік тізбекті аспаны орнатуға мүмкіндік бермейді. Жасанды құрылыстарда
түйіспелі аспаның өту тәсілі түйіспелі желінің кернеуіне, жасанды
құрылыстың рельс бастиектерінің жоғарғы деңгейінен биіктігіне, оның
электрлендірілген жолдар бойымен ұзындығына, пойыздар қозғалысының
жылдамдығына байланысты жеке таңдалады.
Түйіспе аспасын шектеулі өлшемдері бар жасанды құрылымдарға
орналастыру екі негізгі мәселені шешумен байланысты:
түйіспелі аспа мен жасанды құрылыстардың жерге тұйықталған
бөліктері арасындағы қажетті ауа саңылауларын қамтамасыз ету;
қолдау құрылғыларының материалын, дизайнын және бекіту әдісін
таңдау.
Жасанды құрылыс шегіндегі аспа қимасының ауданы іргелес
учаскелердегі түйіспе аспасының қимасының ауданына тең болуы тиіс, ол
үшін қажет болған жағдайларда алып жүретін арқанның қимасының ауданын
толтыратын немесе нығайтатын сымдар монтаждалады. Габариттері тар
құрылыстарда, әдетте, екі түйіспелі сым ілінеді; оларды қатты бекітуге жол
берілмейді.
Жасанды құрылыстар шегінде кернеудегі токқабылдағыш пен түйіспелі
желі бөліктерінен құрылыстар мен жылжымалы құрамның Жерге
тұйықталған
бөліктеріне
дейінгі
қашықтық
суретте
келтірілген
қашықтықтарға сәйкес келуі тиіс, сурет 2.20 және кесте 2.3.
Түйіспелі сым аспасының рельс басының жоғарғы деңгейінен биіктігі
5750 мм кем болмауы тиіс. Ерекше жағдайларда инфрақұрылым иесінің
шешімі бойынша бұл қашықтық ауыспалы токтағы желіні электрлендіру
кезінде 5675 мм – ге дейін және тұрақты токтағы желіні 5550 мм-ге дейін
азайтылуы мүмкін.
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Сурет 2.21-жасанды құрылыстардағы рұқсат етілген саңылаулар
(қашықтықтар) :

1-жасанды құрылыс; 2-ЭПЖ токқабылдағышы; 3-байланыс сымы; 4-салмақ түсетін трос;
5-жылжымалы құрам; A1, А2, А3 – саңылаулар (қашықтықтар)

2.3-кесте-токқабылдағыштың ток өткізгіш элементтері мен кернеудегі
түйіспелі желі бөліктері арасындағы жасанды құрылыстардағы жерге
тұйықталған бөліктерге дейінгі рұқсат етілген арақашықтық
Ток тегі
Номиналды
Тұрақты ток 3 кВ
Айнымалы ток 25 кВ

450
450

Саңылау (қашықтық), мм
А1
А2
Инфрақұрылым иесінің
МПа, кем
шешімі бойынша жол
емес
берілетін
250
200
375
270

А

з
МПа, кем
емес
200
270

Түйіспе сымынан оның үстінде орналасқан жасанды құрылыстар мен
ұстап тұратын құрылғылардың (көпірлердің, жол өткізгіштердің,
тоннельдердің, сигналдық көпірлердің) Жерге тұйықталған бөліктеріне
дейінгі қашықтық екі түйіспелі сымдарда кемінде 500 мм, біреуінде кемінде
650 мм болуы тиіс. Жасанды құрылыстардағы байланыс сымдарының
орналасуы және оқшауланған кескіштерді орнату шарттары сурет 2.22
көрсетілген және кесте 2.4.
Түйіспелі сымдардың көтерілуін оқшаулайтын опырғыштар немесе
шектегіштер өздігінен тербеліс кезінде немесе түйіспелі сымдар мен
токқабылдағыштың олардың үстінде орналасқан жерге тұйықталған
бөліктерге жақындауының басқа себептеріне жол бермейді. Опырғыштар
түйіспелі сымды қысу кезінде оларға токқабылдағыш жыланының соғуын
болдырмайтын нысанда болуы тиіс.
Түйіспелі сымнан оқшауланған шой тартымқа дейінгі ең аз рұқсат етілген
қашықтық (түйіспелі сымды ток қабылдағышпен қысуды есепке алмағанда)
мынадай:
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* электржылжымалы құрамның қозғалыс жылдамдығы 121-ден
200 км/сағ дейін болғанда бір түйіспелі сым үшін 150 мм және екі жұмыс
түйіспелі сым үшін 100 мм кем емес;
•
* пойыздардың қозғалыс жылдамдығы 51-ден 120 км/сағ дейін
болған кезде бір түйіспелі сым үшін кемінде 100 мм және екі жұмыс
түйіспелі сым үшін 70 мм;
•
* қозғалыс жылдамдығы сағатына 50 км-ден аспайтын
станцияларда, деполық және басқа да қосалқы жолдарда кемінде 50 мм.
•

•

Сурет 2.22- жасанды құрылыстардағы байланыс сымдарының орналасуы:

а – опырғышсыз жасанды құрылыстағы көтергіш арқанның орналасу схемасы; б – Контакт
сымына арналған опырғыші бар жасанды құрылыстағы түйіспелі аспа сымдарының
орналасу схемасы; в – түйіспелі сым үшін тығындағыш схемасы; г – салмақ түсетін тросқа
арналған опырғыш схемасы; 1 – салмақ түсетін трос; 2 – жасанды құрылыс; 3 –
сақтандырғыш қалқан; 4 – салмақ түсетін арқанды айналып өту; 5 – опырғыш; 6 –
түйіспелі сым; А – салмақ түсетін тростан жасанды құрылысқа дейінгі қашықтық; бтүйіспелі сымнан (салмақ түсетін тростан)) дейін

2.4-кесте-түйіспелі сымнан жасанды құрылысқа дейінгі " а " рұқсат
етілген ара қашықтық және "Б" қашағышқа дейінгі ара қашықтық, мм
Жасанды құрылыста оқшауланған
опырғыштың болуы
Жоқ бар

Екі түйіспелі сымдармен

Бір түйіспелі сыммен

500-ден астам 70-тен кем
емес

650-ден астам 100-ден
кем емес

Кернеу жағынан (немесе өзекті оқшаулағыш қабырғасының кернеуінен
бірінші) оқшаулағыштың фарфорынан жерге тұйықтау тірек құрылғылары
мен жасанды құрылыстарға дейінгі ең аз ауа саңылауы тұрақты ток кезінде
кемінде 150 мм және ауыспалы ток кезінде кемінде 300 мм болуы тиіс. Жерге
тұйықталған бөліктер жағында орналасқан оқшаулағыштың фарфорынан
(немесе өзекті оқшаулағыш қабырғасының Жерге тұйықталған бөліктерінен
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бірінші) бұл қашықтық ток пен кернеу жүйесіне қарамастан кемінде 100 мм
болуы тиіс.
Жасанды құрылыс шегінде жанаспалы аспаны ұстап тұратын және осы
құрылыстарға анкерлеудегі оқшаулағыштарды жаңбыр жауған және қар
еріген кезде оқшаулағыштарға ластанған ағындардың ағып кету және түсу
мүмкіндігін болдырмайтын орындарда орнату керек. Су ағатын тоннельдерде
оқшаулағыштардың жабылуын болдырмау үшін полимерлі материалдардан
немесе жергілікті жағдайлар бойынша қорғаныш экрандар (қолшатырлар)
орнатылады.
Жасанды құрылыстардың астындағы салмақ түсетін тростардың жерге
қосылған ендірмелері Болатсыз арматурамен бекітілген болат прокаттан
жасалуы және ашық төселуі тиіс.
Арналған тәсілдер қолдан салу орындалуға тиіс еңіс түйіспелі сымдар
(төмендеуі биіктікке ілуге жылғы УГР) (сур. 2.23). Тікелей жасанды
құрылысқа кіреберістерде және оның шегінде пойыздар қозғалысының
жылдамдығы 161-ден 200 км/сағ-қа дейін болғанда ток көтергіштің сапасына
қойылатын талаптарды орындау (аралық бойымен түйіспелі аспаның
икемділігін теңестіру) жүзеге асырылады:
•
- аралық Ұзындығы 18 м дейін қарапайым ішектерді тірек
торабына орнату;
•
- ұзындығы 25-тен 40 м-ге дейінгі аралықтағы ұзындығы 12 м
қысқартылған серіппелі ішектерді орнату;
•
- Ұзындығы 18-ден 25 м-ге дейінгі аралықтағы аралас
тіректердегі қарапайым жолдардан қысқартылған серіппелі жолға өту;
•
- қысқартылған серіппесі бар тірек түйінінен жасанды құрылымға
жақын ұзындығы 40 м-ден асатын типтік тірек Түйініне өту. Жасанды
құрылыстың артында байланыс сымы көтерілуі керек (УГР аспасының
биіктігін арттыру).

Сурет 2.23 -пойыздар қозғалысының жылдамдығына байланысты жасанды
құрылысқа кіреберістегі түйіспе сымының еңісі
Төмен фермалары бар орташа ұзындықтағы аралық ғимараттары бар
көпірлерде тірек кабель аралық құрылымның үстінен өтіп, арнайы
кронштейндерге бекітіледі (сурет.2.24, а).Байланыс сымы көпірдің жоғарғы
жел
байланыстары
арасындағы
аралықта
орналасқан
жолдарға
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тасымалдаушы кабельден ілінеді. Қажет болса, түйіспелі сымның үстіне
джекерлер орнатылады.

Сурет 2.24 -төменгі жағында жүретін көпірлердегі байланыс аспаларының
өту схемалары:
а-көпірдің жоғарғы жел байланыстары төмен орналасқан кезде; б – жоғарғы жел
байланыстары жоғары болған кезде; 1-байланыс сымының кескіші; 2-V - тәрізді
кронштейн; 3-бекіткіш; 4-кронштейн; УГР – деңгей

Егер көпірлер биік фермалардан тұрса, тасымалдаушы кабель осындай
көпірдің көлденең байланыстарының астынан өтіп, оларға дөңгелек болаттан
немесе бүйірлік фермалардың элементтері арасында (қосымша кронштейндер
арасында) созылған көлденең кабельдердің көмегімен бекітіледі (сурет.2.24,
б). Өтелгенаспалар үшін тірек кабельді бекіту үшін оның бойлық қозғалысын
қамтамасыз ететін роликтер қолданылады.
Тоннельдерде, әдетте, екі байланыс сымы бар жартылай өтелген
тізбекті аспа қолданылады. Рельсті жүк көтергіш арқанның ілу нүктелерімен
аралықтың ара қашықтығы 10-нан 30 м-ге дейін қабылданады.
Байланыс сымы мен тасымалдаушы кабель арасындағы қашықтық 0,25
– тен 0,5 м-ге дейін. Өлшемдері шектеулі құрылымдарда кеңістіктік-ромб
тәрізді немесе екі түйіспелі сымдары бар тірек кабельсіз байланыс аспасы
қолданылады. Іс жүзінде байланыс сымдарының орнына шинаны қолдану
мысалдары бар[1] [6].
2.1.9 Түйіспелі желісінің қолдау құрылғылары
желісінің тірек
құрылғылары-бұл
байланыс
желісінің сымдарын теміржолға
қатысты белгілі бір қалыпта
бекітуге арналған құрылымдар.
Оларға
консольдер,
Түйіспелі

Сурет 2.25- байланыс желісінің консольдері: а
— Бір жолды; б-екі жолды; 1-тірек; 2-тарту; 3Бекіту тірегі; 4-кронштейн
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кронштейндер, қатты және икемді кресттер жатады.
Консоль-тірекке бекітілген кронштейннен, тіректен және тартымтан
тұратын құрылым. Консольдер жіктеледі:
• - жабылатын жолдардың саны
бойынша (бір жолды, екі жолды,
сирек көп жолды);
• - пішіні (көлденең, көлбеу,
иілген);
Сурет 2.26-консольдердің түрлері:
• - тіректен оқшаулаудың болуы
а-көлденең; б-көлбеу; в-қисық; 1-тірек; 2(оқшауланған
және
тарту; 3-кронштейн
оқшауланбаған);
• - айналмалы түйіннің болуы (айналмалы және бұрылмайтын).
Бір жолды консольдер (сурет. 2.25, а) бір - екі жолды учаскелерде
орнатылады. Жолдар саны көп аралықтарда, сондай-ақ станцияларда қос
жолды консольдерді орнатуға жол беріледі (сурет. 2.25, б). Көп жолды
консольдерді қолдану көлденеңді қолдану мүмкін болмаған кезде оларды
орнатудың төтенше қажеттілігінен туындауы керек.
Көлденең консольдер (сурет. 2.26.а) кронштейндері темір жолдың
түйіспе желісінің тіректеріне тік бұрышпен орнатылған тіректердің биіктігі
еңкіш тартымты бекіту үшін жеткілікті болған жағдайларда қолданылады.
Көлбеу консольдердің кронштейндері (сурет. 2.26. б) жалғағыш
планкалармен өзара байланысқан екі швеллерден немесе мырышталған
құбырлардан орындалады.
Иілген консольдер (сурет. 2.26, в) екі бөліктен тұратын бұйра
кронштейндері бар: тірекке көлбеу және көлденең. Кронштейндер
арналардан жасалады, тірекке өкшенің көмегімен бекітіледі және дөңгелек
болаттан жасалған тартымтармен ұсталады.
Оқшауланған консольдер байланыс желісі бар бір потенциалда болады
және тіректерден электрлік оқшауланған. Олар тіректерге және
кронштейндерге орналастырылған өзек консольдік оқшаулағыштар арқылы
тірек құрылымдарына бекітіледі (сурет. 2.27). Мұндай консольдердің
артықшылығы-кернеуді
алып
тастамай,
олардың жанындағы жүк көтергіш кабельде
жұмыс істеу мүмкіндігі.
Оқшауланбаған
консольдер,
керісінше,
тіректерден электрлік оқшауланбайды және
Сурет 2.27- оқшауланған
жермен бір потенциалда болады. Мұндай
консоль:/, 6-оқшаулағыштар; 2консольдерде оқшаулағыштар кронштейн мен
консоль кронштейні; 3-салмақ
жүк көтергіш кабель арасында, сондай-ақ
түсетін трос; 4-байланыс сымы;
5-бекіткіш
құлыптау өзегінде орналасқан (сурет. 2.28).
Оқшауланбаған
консольдерді
пайдалану
кезінде тасымалдаушы кабельдің жағдайы механикалық кернеулер кезінде
тұрақты болады, бұл өз кезегінде ток көтеру сапасының жақсаруына әкеледі.
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Жоғарыда айтылғандай, консольдер тірек құрылымына тіректермен
бекітілген, олар бұралмалы және бұрылмайтын болуы мүмкін.
Айналмалы консольдерде жол осьі бойымен 90° бұрылу бұрышы бар,
бұл жүк көтергіш кабельдің температуралық
қозғалысы кезінде қалыпты жұмыс істеуге мүмкіндік
береді және консоль бөлшектерінің механикалық
зақымдалуына жол бермейді.
Консольдерден
басқа,
байланыс
желісінің
тіректерінде байланыс аспасының күшейтетін,
қоректендіретін сымдарын, бойлық электрмен
Сурет 2.28жабдықтау желілерінің сымдарын іліп қоюға
оқшауланбаған
арналған
әртүрлі
кронштейндер
орнатылады.
консоль:1-консоль
кронштейні; 2, 5 —
Кронштейндер
екі
түрлі:
қарапайым
және
оқшаулағыштар; 3ұзартылған.
Көтергіш кабель; 4байланыс сымдары
Фидерлік кронштейндер қызмет етеді бекітуге
арналған қоректендіретін және күшейтетін сым,
кронштейндер КФҚ арналған аспа сымдар жүйесін ПЕО 6-10 кВ бойлық
электрмен жабдықтау желілерінің сымдары үшін ағаш немесе металл
кронштейндер қолданылады.
Әдетте, КФД кронштейндерін қоспағанда, барлық кронштейндер
көлденең орнатылады. Қалған кронштейндердің көлбеу жағдайына түйіспелі
аспа сымдарынан жер бетіне дейінгі нормативтік қашықтықты ұстап тұру
мүмкін болмаған кезде жол беріледі.
Көп жолды учаскелер мен жолдары тармақталған станцияларда консольдері
бар тіректердің көп санын орнату іс жүзінде мүмкін емес. Сондықтан,
мұндай жерлерде көптеген жолдарды жабатын қатаң және икемді кресттерді
қолдану қарастырылған.
Қатты крест мүшелері (сурет. 2.29 а) оларға бекітілген металл
конструкциялары (ригельдері) бар екі және одан да көп тіректерден тұратын,
бірнеше электрлендірілген жолдардың түйіспе аспаларының сымдарын ұстап
тұруға және бекітуге арналған.
Қатты кресттердің басты кемшілігі, сондай-ақ кернеуді босатпай
техникалық қызмет көрсету мүмкін еместігі.

Сурет 2.29-а) қатаң крест мүшесі б) икемді крест мүшесі:
1-көлденең көтергіш кабель; 2-төменгі бекітетін кабель; УГР-рельс
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Икемді кресттер одан да көп жолдарды жабуға мүмкіндік береді-20-ға
дейін. Икемді крест мүшелері (сурет. 2.29 б) - бұл екі тіректен және
теміржолдардың үстіне созылған кабельдер жүйесінен тұратын құрылым.
Негізінен икемді көлденең қималар оқшауланған түрде жасалады, бұл
профилактикалық тексерулер жүргізуге, байланыс желісінің бөлшектерін
байланыс желісінен кернеуді алып
тастамай ұсақ жөндеуге мүмкіндік береді.
Тіректер
арасында
бекітілген
Тростар жүйесіне көлденең салмақ түсетін
трос (ПНТ), жоғарғы бекіткіш трос (ВФТ)
және төменгі бекіткіш трос (НФТ) кіреді.
Оқшаулағыштар
барлық кабельдерге
кесіліп, тіректердің тірі бөліктерін тірек
құрылымдарынан
оқшаулауды
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, екі
жағынан екі оқшаулағыш төменгі бекіту Сурет 2.30- түйіспелі сымның тікелей
кабеліне олардың арасында бейтарап біріктірілген бекіткіші: 1 — түйіспелі
кірістірумен
кесіледі,
ол
электр сым; 2 — қосымша өзек; 3 — негізгі
өзек; 4 — қос ішекті; 5 — тіреу; 6 —
коннекторларының көмегімен жоғарғы бекіткіш изолятор; 7 — бекіткіш
бекіту және көлденең тірек кабельдерге кронштейн; 8 — көтергіш кабель; 9қосылады. Бұл дизайн потенциалды консоль.
теңестіруге және барлық жұмыс түрлерін
кернеуді босатпай қауіпсіз орындауға мүмкіндік береді.
Бұл дизайндағы көлденең тірек кабель жүктемелерді тек түйіспелі
аспалардан ғана емес, сонымен қатар өз салмағынан да қабылдайды.
Жоғарғы бекітетін кабель аспаның тірек кабельдерінің жол осьтерінің
үстіндегі орнын, ал төменгі бекітетін кабель – байланыс сымдарының орнын
бекітеді.
Түйіспелі сым бекіткіші-түйіспелі сымның орнын ток қабылдағыштың
осьіне қатысты көлденең жазықтықта бекітуге арналған құрылғы. Рельс
бастарының деңгейлері әртүрлі болатын қисық сызықты учаскелерде ток
қабылдағыштың осьі жолдың осьіне сәйкес келмейді. Түйіспелі сымының
бекітпелері оқшауланбаған және артикуляцияланған.
Бөлінбеген бекіткіш
түйіспелі
сымды
ток
қабылдағыштың
осьінен
тірекке (созылған бекіткіш)
немесе тіректен (қысылған
бекіткіш) зигзаг мөлшеріне
дейін тартатын бір өзектен
тұрады. Отандық темір
Сурет 2.31--түйіспелі сымның тікелей біріктірілген бекіткіші:
жолдарда темір жолдардың
1 — түйіспелі сым; 2 — қосымша өзек; 3 — негізгі өзек; 4 —
электрлендірілген
қос ішекті; 5 — тіреу; 6 — бекіткіш оқшаулағыш; 8 —
көтергіш кабель; 9-консоль.
учаскелеріндегі түйіспелі
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сымның бекітілмеген бекіткіштері өте сирек қолданылады (мысалы,
түйіспелі аспаның анкерлі тармақтарында, әуе бағыттамаларында), себебі
мұндай бекіткіштерде "қатты нүкте" пайда болады, бұл ток көтеру жағдайын
нашарлатады.
Артикуляциялық бекіткіш үш элементтен тұрады: негізгі өзек, тірек
және қосымша өзек, оның соңында байланыс сымының бекіту қысқышы
бекітіледі. Тікелей артикуляциялы байланыс сымының бекітпесі (сурет.2.30)
бекіткіш оқшаулағышқа бекітілетін негізгі өзегі бар және тізбекті түйіспелі
аспаның көтергіш арқанына екі ішекпен ілінеді. Негізгі шыбықтың массасы
байланыс сымына берілмейді және ол жүктемені қосымша қарнақтың
салмағының бір бөлігінен бекіту қысқышымен қабылдайды. Жүктемені
азайту ток тарту сапасын жақсартады.
Түйіспелі сымының кері артикуляциялық бекіткіші (сурет. 2.31) ұзын
негізгі өзегі бар. Мұндай бекіткіштер тіректен бағытталған байланыс
сымының зигзагтары бар жолдың түзу учаскелерінде, сондай-ақ
қисықтардың ішкі жағында қолданылады. Болат жолақтан жасалған қосымша
шыбықтар тіректердің бөлінген құлақтарына бекітілген. Өзектер түйіспелі
сымды сығу кезінде токқабылдағыштың сенімді өтуін қамтамасыз ететіндей
иілген[6].
2.1.10 Түйіспелі желісінің тіректері
Түйіспелі желісінің тіректері-сымдардан жүктемені қабылдайтын
түйіспелі желісінің тірек және бекіту құрылғыларын бекітуге арналған
дизайн. Қолдау құрылғысының түріне байланысты байланыс желісінің
тіректері консольге (бір жолды немесе қос жолды консольдермен), қатты
көлденең тіректерге (жалғыз немесе қосарланған), икемді көлденең
тіректерге және фидерлерге (тек қуат беретін және соратын сымдарға
арналған кронштейндермен) бөлінеді. Қолдау жоқ, бірақ бекіту құрылғылары
бар тіректер, наз. тіркейтін.
Консольді тіректер аралық болып бөлінеді-бір түйіспелі аспаны бекіту
үшін, зәкір учаскелерінің түйісулеріне Орнатылатын өтпелі тіректер-екі
түйіспелі аспаларды бекіту үшін және зәкір, сымдарды зәкірден күш
қабылдайтын, тіректерді бекітетін тіректер сымдардың массасынан жүктеме
алады және тек көлденең жүктемелерді қабылдайды.жолдың қисық
учаскелеріндегі сымдар бағытының өзгеруінен, ауа жебелерінде, зәкірге және
жел қысымынан сымдарға(сурет.2.32).
Әдетте, түйіспелі желісінің тіректері бір уақытта бірнеше
функцияларды орындайды. Мысалы, икемді крест тірегінің тірегі зәкір болуы
мүмкін, консольдер қатаң крест тіректеріне ілінуі мүмкін. Күшейткіш және
басқа сымдарға арналған кронштейндер байланыс желісінің тіректеріне
бекітілуі мүмкін.
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Сурет 2.32 - а-аралық; б-өтпелі; в-бекіту; г-анкерлік
Түйіспелі желісінің тіректері темірбетон, металл (болат) және ағаштан
жасалған. Түйіспелі желісінің металл тіректері, әдетте, жүк көтергіштігі
немесе мөлшері бойынша темірбетонды пайдалану мүмкін болмаған
жағдайда орнатылады (мысалы, икемді көлденең қималарда). Түйіспелі
желісінің ағаш тіректері сирек жағдайларда уақытша ғана қолданылады.
Түйіспелі желісінің темірбетон тіректерінің тұрақты тогы учаскелері үшін
тіректердің негізгі бөлігінде орналасқан қосымша арматурамен жасалады,
олардың қызмет ету мерзімін ұзартуға және тірек арматурасының кезбе
токтардан туындаған электр жегідесымен зақымдалуын азайтуға арналған.
Түйіспелі желісінің темірбетон тіректерін және қатаң көлденең тіректерді
орнату әдістеріне байланысты бөлек, шыны темірбетон іргетастарына және
бөлінбейтін, тікелей жерге орнатылады.
Түйіспелі желісінің темірбетон тіректерінде жол бойында 45°
бұрышпен орнатылатын және зәкірге бекітілген тартымтар қолданылады.
Түйіспелі желісінің бөлек тіректері үшін темірбетон негіздері мен зәкір
қолданылады. Антенналық бөліктердегі іргетастарда 1,2 м тереңдіктегі әйнек
бар, оған байланыс желісінің тірегін орнату үшін, содан кейін әйнектің
синусын цемент ерітіндісімен тығыздау керек. Іргетастар мен зәкірлер
негізінен діріл тарылту арқылы жерге көміледі.
Иілгіш көлденең қималардың байланыс желісінің металл тіректері
әдетте стандартты ұзындығы 15 және 20 м тетраэдрлік пирамида түрінде
жасалады. Бұрыштық прокаттан жасалған бойлық тік тіректер бұрыштан
жасалған үшбұрышты тормен қосылған. Жегіде ұзындығы 9,6 және 11,6 м
металл консольді тіректерді орнатады. Топырақта металл тіректерді бекіту
іргетастарда жүзеге асырылады. Түйіспелі желісінің кантильді тіректері
призмалық немесе үш сәулелі іргетастарға орнатылады, ал икемді крест
тіректері бөлек темірбетон блоктарына немесе грильдері бар қадалық
іргетастарға бекітіледі. Түйіспелі желісінің металл тірегінің негіздері зәкір
болттарымен іргетастарға қосылады. Жартастағы тіректерді бекіту үшін,
мәңгі аяз және терең маусымдық қату аймақтарының терең топырақтарында,
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әлсіз және батпақты топырақтарда және т. б. қолданылады. Құрылыс
негіздері [2].
2.1.11 Тартым рельс тізбектері
Электрлендірілген жолдарда рельстер тарту желісінің екінші сымы
болып табылады, сондықтан олар жақсы өткізгіштікке ие және жерден
оқшауланған болуы керек. Біріншісі тарту желісіндегі энергия мен кернеудің
жоғалуын азайту үшін, екіншісі – жердегі және металл жерасты
құрылыстарындағы кезбе токтарды азайту үшін қажет. Рельс тізбегінің
схемасы суретте көрсетілген.2.33.
Жұмыс әдісіне сәйкес рельс тізбектері:
1. Әдетте жабық-бұл теміржол тізбегінің бос және тұтастығы бар жол
қабылдағышы ток астында орналасқан (қосылған).
2. Әдетте ашық РЦ-тек таулы орталықтандыруда қолданылады, себебі
олар рельс жолының тұтастығын бақыламайды.
Қалыпты жабық теміржол тізбектерінің үш негізгі жұмыс режимі бар:
•
қалыпты-рельс тізбегі жылжымалы құрамнан бос;
•
шунтты-жылжымалы құрамның кем дегенде бір доңғалақ жұбы
рельс тізбегінде орналасқан;
•
бақылау-рельс тізбегінің тұтастығы бұзылған.

Сурет 2.33-рельс тізбегінің схемасы

АПК-қоректендіргіш ұшының аппаратурасы; АРК-релелік ұшының аппаратурасы; Пжол қабылдағышы; НДП-пойыз қозғалысының бағыты; ИС-оқшаулағыш
түйістер(изожіктер); Іт1, ІТ2-тартым токтар; ІС-сигналдық ток;

Қалыпты режимде сигнал тогы рельс жіптері арқылы көзден жол
релесіне өтеді, оның алдыңғы байланыстары жабық, бұл бақыланатын
аймақтың бос екендігін бекітеді. Шунт режимінде рельс жіптері доңғалақ
жұптарының төмен кедергісі арқылы бір-бірімен жабылады, жол релесі
арқылы өтетін ток күші күрт төмендейді, ол алдыңғы контактілерді ашады
және артқы жағын жабады, бұл бақыланатын аймақтың бос еместігін
бекітеді. Бақылау режимінде жол релесі арқылы ток азаяды (бірақ нөлге
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дейін емес, үзіліс орнын айналып өтіп, балласт арқылы токтың таралуына
байланысты), нәтижесінде бақыланатын учаскенің бос еместігі анықталады.
Теміржол тізбектерін қосу үшін тұрақты немесе ауыспалы сигнал
тогын қолдануға болады. Тұрақты токтың рельстік тізбектері автономды
тартымы бар учаскелерде, айнымалы-автономды және электрлік тартымы бар
учаскелерде қолданылады.
Рельс тізбектерінің қуат режимі болуы мүмкін:
•
үздіксіз-станциялық жолдар мен бағыттамалық бұрмаларды
бақылайтын рельстік тізбектерде пайдаланылады; рельстік тізбектер кодтау
аппаратурасымен толықтырылуы мүмкін (бұл ретте рельстік тізбекті кодтау
оның бос еместігін айқындау кезінде қосылады);
•
импульстік-теміржол тізбектерін тұрақты токпен қамтамасыз ету
үшін қолданылады;
•
кодтық-аралықтардағы кодтық автобұғаттау жүйелерінде
қолданылады.
Автобұғаттаумен немесе электрлік орталықтандырумен жабдықталған
желілердегі жүріс рельстері осы құрылғылардың электр тізбектері болып
табылады. Буындардағы кедергіні азайту үшін рельс буындарының ұштары
сыртқы жағынан термиттік дәнекерлеу арқылы рельс бастарына
дәнекерленген түйіспелі қосқыштармен жалғанады. Жіктік қосқыштары 2
(сурет. 2.34) тұрақты ток учаскелерінде МГГ-70 мм2 және ауыспалы ток
учаскелерінде 50 мм2 сымнан орындайды. Мұндай түйіспенің кедергісі
рельстердің ұзындығы 12,5 м кезінде ұзындығы 3 м және рельстердің
ұзындығы 25 м кезінде және түйіспесіз жолдың теңестіру рельстерінде
ұзындығы 6 м тұтас рельстің кедергісінен аспауы тиіс. Автобұғаттаумен
жабдықталмаған учаскелердегі рельстердің электр жүктемелерін теңестіру
үшін рельсті 1 арасындағы әрбір 300 м сайын және әрбір 600 м сайын
жоларалық 3 Электр жалғағыштарын орнатады (сурет. 2.34, а). Олар мыс
эквивалентіндегі 40 мм2 қимасы бар сымнан жасалған. Автобұғаттаумен
жабдықталған желілерде бір блок-учаскені екіншісінен электрлік бөлу үшін
оқшаулағыш жіктер орнатылады.

Сурет 2.34-рельс тізбегіндегі электр қосылыстарының схемалары
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Бұл жағдайда оқшаулағыш түйіспелерді айналып өту үшін тарту
тогының өтуі үшін екі жағынан жолдық дроссель-трансформаторлар
орнатылады. Сонымен қатар, олар рельс тізбегіне оның қуат ұшындағы
сигнал тогын беру және релелік ұшындағы рельстерден токты қабылдау үшін
трансформаторлар ретінде қызмет етеді.
Дроссель-трансформатор (ДТ) – бұл трансформаторлық болаттан
жиналған және оған негізгі және қосымша орамалармен бекітілген өзегі бар
реактивті шарғы. Дроссель трансформаторы аз белсенді және үлкен
индуктивті кедергіге ие. Орамалары бар өзек қақпағы бар металл корпусқа
салынып, трансформатор майымен құйылады. Негізгі ораманың экстремалды
түйреуіштері рельстерге, ал орташа – басқа жолдың ортаңғы терминалына
қосылады. Кабель арқылы қосымша ДТ орамасы теміржол тізбегіндегі
құрылғыларға қосылады. Егер станцияларда Бір тізбекті рельс тізбектері
болса, онда рельстердің бір тармағы тарту тогының өтуі үшін, ал екіншісі
өздігінен құлыптау токтары үшін қолданылады.
КС тіректерін жерге қосу. Адамдарды қауіпті әлеуеттерден (осының
салдарынан токпен зақымданудан) қорғауды қамтамасыз ету үшін түйіспелі
желінің оқшаулағышы зақымданған кезде туындауы мүмкін қорғаныстық
жерге тұйықтау қолданылады.Оқшаулаудың бұзылуы және олардың үзілген
сымдармен жанасуы салдарынан кернеуде болуы мүмкін құрылғылар электр
тарту рельс жіптеріне немесе дроссель-трансформаторлардың орта
нүктелеріне жалғанады. Жерге қосу қысқа тұйықталу токтарына аз
қарсылықты қамтамасыз етеді және осылайша байланыс желісінің жоғары
жылдамдықты қорғанысын сенімді түрде өшіреді[6].
2.1.12 Ток қабылдағыштардың конструкциясы және жұмысы
ЭЖҚ ток қабылдағыштары-бұл байланыс аспасымен (байланыс
сымымен) электр байланысын жасауға арналған тартым электр аппараттары.
Ток қабылдағыштың конструкциясы ЭЖҚ есептелген қозғалыстың ең
жоғары жылдамдығы кезінде берілген мәннің түйіспелі сымынан
(сырғымалы түйіспеден) токты алуды қамтамасыз етуі тиіс.
Электрлендірілген желілерде әртүрлі конструкциялардың ток
қабылдағыштары қолданылады. Пантограф түріндегі ток қабылдағыштар ең
көп таралған (сурет. 2.35).
Ток қабылдағыштардың жыландары көмір кірістері немесе металл
керамикалық плиталары болуы мүмкін. Ток коллекторлары-бұл әртүрлі
тұтқалар мен жеңіл жақтаулар жүйесінен тұратын, бір-бірімен байланысқан
және жыландардың тігінен қозғалуын қамтамасыз ететін күрделі кеңістіктік
механизмдер.
Жыландар
рамаларға
қажетті
қысуды,
сондай-ақ
токқабылдағыш рамаларының жоғарғы топсасына қатысты бұрыштық
қозғалысты қамтамасыз ететін вагондардың көмегімен бекітіледі.
Көтеру және түсіру механизмдері бар ток коллекторлары келесідей
жұмыс істейді. Пневматикалық цилиндрдегі ауа қысымы атмосфералық
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қысымға сәйкес келсе және түсетін серіппе босатылса, ток қабылдағыш
төмен түседі.

Сурет 2.35- ток қабылдағышының жалпы көрінісі

(а); ток қабылдағыштардың барлық түрлеріне арналған жыландардың конфигурациясы
мен өлшемдері (б); 1-сырғытпа; 2-арба; 3-жоғарғы жылжымалы жақтау; 4-диагональды
тарту; 5-төменгі жылжымалы раманың тұтқасы; 6-негіз; 7-оқшаулағыш

Қысымды ауа қысымды құрылғы (клапан) арқылы цилиндрге ток
қабылдағышты көтеру үшін беріледі, ол піспекті және оған қосылған
тұтқалар жүйесін жылжыту арқылы түсіру серіппелерін қысады. Бұл
жағдайда созылған күйдегі көтергіш серіппелер қысылып, ток
қабылдағыштың төменгі және жоғарғы жақтауларын көтереді, нәтижесінде
оның жүгірушілері байланыс сымына басылады.
Ток қабылдағышты төмендету үшін цилиндрден сығылған ауа
шығарылады, түсіру серіппелері босатылып, күштер тұтқалар жүйесі арқылы
ток қабылдағыштың жақтауларына өтеді; көтергіш серіппелер созылып,
бүкіл жылжымалы ток қабылдағыш жүйесі бастапқы күйіне оралады.
Ток қабылдағыштардың пневматикалық цилиндрлеріндегі азайту
клапандары ток қабылдағышты көтеру және түсіру кезінде жүгірткінің тік
қозғалу жылдамдығын автоматты түрде өзгертуге арналған. Олар
төмендетілген ток қабылдағыштың жылдам бастапқы көтерілуін қамтамасыз
етеді, содан кейін оның байланыс сымына баяу жақындауын қамтамасыз
етеді, осылайша жылан байланыс сымына әсер етпейді. Ток қабылдағышты
түсіргенде, жылан байланыс сымынан тез шығады, содан кейін баяу төмен
түседі. Мұндай режимдерге цилиндрге сығылған ауаны беру және оны
атмосфераға шығару жылдамдығын автоматты түрде реттеу арқылы қол
жеткізіледі. Сығылған ауаның номиналды қысымы кезінде токқабылдағышты
бүктелген күйден ең жоғары жұмыс биіктігіне (7,0 м) дейін көтеру уақыты 4
– тен 12 с-қа дейін, ал түсіру уақыты 3-тен 8 С-қа дейін болуы тиіс.
Ток қабылдағыштардың вагондары "қатты" нүктелерден өткен кезде
(түйіспелі сымның икемділігін күрт төмендететін немесе оған шоғырланған
масса – қысқыштардың болуы және т.б.) және түйіспелі сымның бірдей емес
икемділігі бар тізбекті түйіспелі аспаның Ішекті аралықтары кезінде ток
көтергіштің сапасын жақсартуға арналған. Осы сәттерде жүгірушілер
вагондардың арқасында тігінен араласады, яғни. бүкіл ток қабылдағышы
байланыс сымымен өзара әрекеттеспейді, тек оның массасы аз жоғарғы
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түйін. Бұл байланыс сымына токқабылдағышты басудың динамикалық
компонентін азайтады, бұл, әсіресе пойыздардың жоғары жылдамдығында,
жоғары сапаны қамтамасыз етеді. Екі жолақты ток коллекторларында
вагондар жүгірушілер арасында біркелкі басуды қамтамасыз етеді.
Жоғары жылдамдықта ток қабылдағыштармен жоғары сапалы ток
өткізу олардың рамаларын, ал кейбір жағдайларда жыландарды
демпфирлеумен қамтамасыз етіледі. Рамаларды демпфирлеу телескопиялық
гидравликалық демпферлердің көмегімен жүзеге асырылады.
Пайдаланудың белгілі бір жағдайлары үшін ток қабылдағыштың
конструкциясы оның статикалық және аэродинамикалық сипаттамаларын,
сондай-ақ келтірілген массаны ескере отырып, жүктеме қабілеті бойынша
таңдалады.
Ток қабылдағыштың жүктеме қабілеті-бұл ток қабылдағыштың
байланыс сымынан алатын жұмыс тогының мәні. Ток қабылдағыштардың
жүктеме қабілеті екі режимге – ЭЖҚ қозғалысы мен тұрағына орнатылады.
Жүктеме қабілеті ауыр (Т) және жеңіл (Л) типтегі ток коллекторларын
ажыратады. Т типті ток қабылдағыштар тұрақты ток және қос қуатты жүк
электровоздарына арналған. ЭҚЖ қозғалысы кезінде олар 2200 а ұзақ токты
түйіспелі сымнан алуды қамтамасыз етуі тиіс, тұрақ кезінде – 300 а есептік
қысқы режим үшін және 160 а есептік жазғы режим үшін.
Л типті ток қабылдағыштар ауыспалы токтың жүк және жолаушы
электровоздарына, ауыспалы және тұрақты токтың электр пойыздарына
арналған. ЭҚЖ қозғалысы кезінде олар түйіспелі сымдардан 500 а ұзақ токты
алуды қамтамасыз етуі тиіс, тұрақта – 80 А есептік қысқы режим үшін және
50 А есептік жазғы режим үшін. Екі типтегі ток қабылдағыштар үшін 1
минуттан аспайтын максималды ток 1,4 ұзақ токтан аспайды.
Токқабылдағыштың статикалық басылуы, ең үлкен және ең кіші
басулар арасындағы айырмашылық және жыландардың түйіскен бетіне
келтірілген топсалардағы үйкеліс кедергісінің қос мәні көтергіш серіппелер
тудыратын белсенді (жоғары қарай қозғалу кезінде) және пассивті (төмен
қарай қозғалу кезінде) басулардың биіктік бойынша жыланның жағдайына
тәуелділігі болып табылатын статикалық сипаттама бойынша анықталады.
Жұмыс биіктігінің диапазонындағы ток қабылдағыштың бір жақты
қозғалысы кезіндегі ең үлкен және ең кіші қысымдар арасындағы
айырмашылық Т типті ток қабылдағыштарда 15 Н және Л типті ток
қабылдағыштарда 10 Н артық болмауы тиіс. Жыландардың жанасу бетіне
келтірілген ілмектердегі үйкелістің Қос мәні осы ток коллекторларында
сәйкесінше 30 және 20 Н аспайды. ток коллекторларының статикалық
сипаттамаларын алу схемалары суретте көрсетілген. 2.36. Ток
қабылдағыштарды тексеруді локомотив депосының қызметкерлерімен
бірлесіп комиссия жүргізеді.

115

Сурет 2.36 - (а) токқабылдағышты түсіру және көтеру (б) кезінде
токқабылдағыштардың статикалық сипаттамасын алу схемасы;
1-түйіспелі аспа; 2-токқабылдағыштың жылқысы; 3-динамометр

Ток қабылдағыштың берілген массасы деп жыланның байланыс
сымымен жанасу нүктесінде шоғырланған, қарастырылып отырған ток
қабылдағышпен бірдей әсер ететін масса деп аталады. 160 км/сағ дейінгі
қозғалыс жылдамдығына арналған л және Т үлгісіндегі ток қабылдағыштарда
келтірілген масса тиісінше 33 және 45 кг-нан аспайды.
Қарастырылып отырған аралық нүктедегі байланыс аспасының
икемділігі оған қолданылатын тік күштің әсерінен байланыс сымының
сығылу шамасының мәнімен сипатталады 1 Н. бұл мән серпімділік
коэффициенті немесе жай Байланыс аспасының икемділігі деп аталады;
мысалы, e = 0,5 мм/Н дегеніміз, 1 Н тік күштің тізбекті аспасының байланыс
сымына қолданылған кезде ол 0,5 мм-ге дейін басылады.
Байланыс аспасының серпімділігінің кері мәні оның қаттылығы L-1 / E.
Қарастырылып отырған аралық нүктедегі түйіспелі аспаның қаттылығы оны
1 мм-ге қысу үшін байланыс сымына қолданылуы керек күшпен
сипатталады. Мысалы, Ж-2 Н/мм байланыс сымын 1 мм-ге қысу үшін оған 2
Н күш салу керек дегенді білдіреді. байланыс аспасының икемділігі оны
реттеу сапасына байланысты.
КС-200 түйіспелі аспалары үшін икемділіктің біркелкі емес
коэффициенті КС-160 үшін 1,2 – ден аспауы тиіс-1,35-тен аспауы тиіс,
түйіспелі аспалардың қалған түрлері үшін жобалау кезінде[3][6] белгіленеді.
2.1.13 Түйіспелі желісінің желге тұрақтылығы
Жел кезінде (әсіресе екпінді жел кезінде) ток қабылдағыштардың
түйіспелі аспалармен қалыпты өзара іс-қимылы тоқ қабылдағыш жыланының
осьінен түйіспелі сымның үлкен көлденең ауытқулары, аралықтардағы
тізбекті аспалар сымдарының ұзақ тұрақты тік тербелістері, түйіспелі
өткізгіштердің ток қабылдағыштармен жол берілмейтін сығылуы салдарынан
бұзылуы мүмкін.
ҚР – да барлық ток қабылдағыштарда жыланның ұзындығы 2260 мм,
көлденең бөлігі 1270 мм, жыланның көлбеу бұрышы 45°, соңғы уақытта (tu
16-89 DTJI бойынша) - 30° және 42°.
Түйіспелі аспалар аралықтарының ұзындығын статикалық есептеу әдісі
мынадай кемшіліктерге ие: жел жүктемесі уақыт бойынша және желдің
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орташа есептік жылдамдығына сәйкес келетін тұрақты аралықтың ұзындығы
бойынша қабылданады; оларға пульсирленген жел жүктемесінің әсер етуі
кезінде түйіспелі аспаны құрайтын сымдардың керілуінің өзгеруі
ескерілмейді.
Түйіспелі желі сымдарының жел ауытқуларын және түйіспелі
аспалардың рұқсат етілген ең ұзақ ұзындығын динамикалық есептеу әдісі
кездейсоқ кеңістіктік-уақытша жел жүктемесінің әсерінен сымдардың
тербеліс теңдеуін шешуге негізделген. Бұл әдістің жобалық схемасы жел
жүктемесіне ұшыраған кезде сымдардың тербелістерінің нақты динамикалық
процесін үлкен дәлдікпен көрсетеді.
Түйіспелі аспа аралығының ең үлкен ұзындығы аспауы тиіс:
жолдың түзу учаскелерінде 70 м, ал пойыздар қозғалысының
жылдамдығы сағатына 160 км - ден астам болғанда-65 м;
желден қорғалмаған жерлерде және биіктігі 5-тен 10 м-ге дейінгі
үйінділерде орманды жерлерде - 60 м;
биіктігі 5-тен 10 м-ге дейінгі ашық жерлердегі үйінділерде, өзендердің
жайылмаларында және жыралардың үстінде - 50 м;
үймелерде, эстакадаларда және көпірлерде ашық жерден 10 м астам
биіктікте немесе орманды жерден ағаштар үстінде - 40 м.
Номограммаларға түсініктеме. Номограммаларды пайдалану үшін
осы жергілікті жер үшін есептік климаттық жағдайларды білу қажет: V –
мұздақсыз және мұздақ кезінде желдің ең жоғары жылдамдығы, м/с, В –
мұздақ қабырғасының қалыңдығы, мм, сондай-ақ жол жоспары (радиусы R,
М түзу немесе қисық).
Желге төзімділігі жоғары түйіспелі аспалар. Түйіспелі желіні
пайдалану процесінде желдің жылдамдығы (5-10 м/с және одан жоғары)
аралықтардың ұзындығын анықтау кезінде есептеулерде қабылданғаннан
асатын жекелеген учаскелер анықталады. Мұндай учаскелерде байланыс
сымының қатты жел кезінде ток қабылдағыштың осьінен ауытқуы
максималды қауіпсіз мәннен асуы мүмкін - 0,8м. Бұл жағдайда Контакт
сымының ток қабылдағыштың жүгірткісінен тыс шығуы мүмкін, содан кейін
жүгірткі мен түйіспелі аспа зақымдалуы мүмкін.
Тіректерге тартылатын сымды іліп қою арқылы байланыс сымының
ұзындығын азайту өте ұтымды (сурет. 2.37) немесе екі түйіспелі сымы бар
тізбекті аспаларды гауһар тәрізді аспаларға қайта жабдықтау (сурет. 2.38).

Сурет 2.37 -әрбір тіректің (а) және бір тірек (б) арқылы түйіспелі сымға
тартушы сымдары бар желге төзімділігі жоғары аспалар сұлбасы)
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Сурет 2.38 -әрбір тіректің (а) және бір тірек (б) арқылы ромбпен алмас тәрізді
түйіспелі аспалардың сұлбасы)
Өздігінен тербелу және сымдардың дірілі. Өшпейтін мәжбүрлі
тербелістер оларды ұстап тұру үшін сыртқы периодтық күшті қажет етеді.
Алайда, жүйеде ауытқулар сыртқы периодтық күшке әсер етпей, өшпеуі
мүмкін. Мұндай тербелістер өзін-өзі ұстайтын тербелістер немесе өздігінен
тербелістер деп аталады.
Көп жағдайда бір жақты мұз немесе аяз шөгінділері бар сымдар
өздігінен тербелуге ұшырайды. Сымдардың тербеліс жиілігі 0,6-1 Гц, ал
аралықтағы жарты толқындардың саны (сызық сызықтары), әдетте, 1-3
құрайды (сурет. 2.39, а, б, в). Желдің белгілі бір жылдамдығында және
сымдардағы мұздақтың қандай да бір түрінде пайда болған діріл.

2.39-сурет-ұшып өтудегі бір (а), екі (б) және үш (в) жартылай толқындары
бар тізбекті түйіспелі аспаның өзіндік тербелістерінің түрлері жел
жылдамдығының Елеулі ауытқулары және атмосфералық шөгінділердің
пішіні мен көлемінің өзгеруі кезінде өзгермейтін жиілікте болуы мүмкін[6].
2.1.14. Әр түрлі климаттық жағдайдағы түйіспелі желісінің
механикалық есептеулері
Есептік климаттық жағдайлар. Пайдалану жағдайында түйіспелі
желісі мен әуе желілерінің жұмысына негізгі әсер етеді: – температура және
оның өзгеруі; – әр түрлі комбинацияларда әрекет ететін жел мен мұздақ.
Жоғарыда қарастырылған екі әдістің кез-келгенін есептеу үшін есептелген
климаттық жағдайларды білу қажет. Есептік климаттық жағдайлар
нормативтік құжаттар және ТТ мен ЭЖЖ жобалау орындалатын темір жолға
жақын орналасқан метеорологиялық станциялардың көп жылдық
бақылаулары негізінде қабылданады.
ТТ және ЭБЖ есептеу кезінде Климаттық жүктемелердің қайталануы
10 жылда 1 рет қабылданады. Құрылымдардың ең қолайсыз жағдайлары
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климаттық факторлардың әртүрлі комбинацияларында пайда болуы мүмкінминималды және максималды температура, максималды жел, мұз
түзілімдерінің максималды қарқындылығы, қар.
Көп жылдық пайдалану тәжірибесінің негізінде негізгі есептік
режимдер ретінде мынадай режимдер қабылданды:
Рtmin - минималды температура режимі (жел мен мұз жоқ);
Рtmах-ең жоғары температура режимі (жел мен мұздақ жоқ);
РГВ-жел болған кезде ең жоғары мұздақ режимі (t = -5 ◦C қабылдайды);
РВмах-ең жоғары қарқындылықтағы жел режимі (мұздақ жоқ, t= -5 ◦C
қабылдайды).
Жүктемелер мен әсерлер. Жүктемелердің жіктелуі суретте
көрсетілген. 2.40
Жүктеме
уақыт;
Тұрақты
Сымдардың керілуінен және
бағытының өзгеруінен түсетін
салмақ, жүктеме (өтелмегендер
үшін-орташа жылдық t кезінде).

ӨТКІНШІ

Ерекше

Желдің, көктайғақтың, қардың
әсерінен; төтенше жағдайларда;
тасымалдау, монтаждау кезінде

Сымдардың үзілуінен, сейсмикалық
әсерлерден, тіректің шабуылынан
және т. б.

Сурет 2.40 -жүктемелердің жіктелуі
ТЖ және ЭБЖ есептеулері құрылыс және пайдалану процесінде бір
мезгілде әрекет ететін жүктемелердің неғұрлым қолайсыз үйлесіміне
жүргізіледі. Жүктемелердің негізгі және арнайы комбинацияларын
қарастырыңыз. Негізгі комбинацияларға тұрақты және мүмкін қысқа
мерзімді жүктемелер кіреді. Арнайы комбинацияларға қосымша арнайы
жүктемелер кіреді (сурет. 2.41).
Жүктеме
Нормативтік

Есептік

Қайталану шарттарынан N жылдан
кейін анықталады (КС үшін 10 жыл).
Сымдарды рұқсат етілген кернеулер
әдісі бойынша есептеу үшін
қабылданады.

Шекті күй әдісі бойынша есептеу үшін
қабылданады. Нормативтік
жүктемелерді сенімділік
коэффициенттеріне көбейту арқылы
анықталады

2.41 - сурет-нормативтік және есептік жүктемелер
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2.42-сурет-жүктемелерді бағыт бойынша жіктеу

g-тік жүктемелер (сымның, конструкцияның, мұздақтың және т. б. салмағы), Н/м, р –
көлденең жүктемелер (жел, көлденең жазықтықтағы сымдар бағытының өзгеруінен), Н/м,
q – нәтижелік жүктемелер, H/М.

𝑞𝑞𝑞𝑞 = �𝑔𝑔𝑔𝑔2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃2

Сымдар мен кабельдерге нормативтік жүктемелерді есептеу. Сымдар
мен кабельдердегі жүктемелер әдетте ұзындығы бойынша біркелкі бөлінеді
және сымның ұзындығының 1 м-ге жатады. КС және ЭБЖ есептеулерінде
әдетте Н/м өлшемділігі пайдаланылады.
Сымдардың өз салмағынан G сымдарының өз салмағынан түсетін
жүктемелер МЕМСТ немесе анықтамалық кітаптармен анықталады.
Деректер болмаған кезде монометалл сымының немесе тростың салмағынан
бөлінген сызықтық жүктеме мынадай формула бойынша болады:
𝑔𝑔𝑔𝑔 = 9.81𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶10−6

(1)

мұндағы S-сымның немесе тростың көлденең қимасының ауданы, мм2; ρ –
материалдың тығыздығы, кг/м3; α-сымның құрылымын ескеретін
коэффициент (бір сымды сымдар үшін α =1,0 көп сымды сымдар үшін, бұрау
кезінде сымдар ұзындығының артуын ескере отырып, α = 1,025). Түйіспелі
аспаның өз салмағынан бөлінген сызықтық жүктеме, Н/м:
Мұздақ жүктемесі мұздақтан туындайды, ол шыны тәрізді құрылыстың
тығыз (мөлдір немесе күңгірт) мұз қабаты болып табылады. Мұздың пайда
болуы көбінесе айтарлықтай желмен бірге жүреді. Желмен сымдарға
қолданылатын гипотермиялық ылғал тамшылары бір-біріне қосылып, сымға
мықтап бекітілген мұз қабығын құрайды.- Сур. 2.43 сымдарға мұздақ
жүктемесін табу схемасы келтірілген.

2.43-сурет-КС сымдарына мұздақ жүктемесін анықтауға арналған
есептік схема
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Әрбір мұздақ ауданы үшін жер бетінен 10 м биіктікте диаметрі 10 мм
сымдарға арналған мұздақ қабырғасының нормативтік қалыңдығы 10 жылда
кемінде 1 рет қайталанып анықталады, оның мәні кестеде келтірілген.2.5.
2.5-кесте-мұздақ түзілімдері қабырғасының нормативтік қалыңдығы

Мұздақ ауданы
bн, мм

I
5

II
10

III
15

КС және ЭБЖ сымдарының
қабырғасының максималды қалыңдығы

IV
20

V
25

сымдарындағы

bmax

мұздақ
(2)

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑏𝑏𝑏𝑏н 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟

мұндағы k-сым диаметрінің мұз қабырғасының қалыңдығына әсерін
ескеретін коэффициент. КС сымдарын есептеу кезінде k = 1 қабылдауға
болады.
кг-сымдарда мұздақтың пайда болуының жергілікті жағдайларын ескеретін
коэффициент 2.6-кесте бойынша қабылданады.
Кесте 2.6-кг мәндері

Бетінің түрі

Үйінді биіктігі, м:
5
10
15
20
25
30 және одан көп

кг

Алу тереңдігі, м:
5
7 және одан көп
Желден қорғалмаған, ашық, тегіс бет
Сымдардың орналасу биіктігінен жоғары орман, ғимараттар, станциялық құрылыстар

1,10
1,2
1,3
1,4
1,45
1,5
0,75
0,60
1,1
0,8

Жел жүктемелері. Есептеу кезінде жел жүктемелері екі режимде
анықталады: ең жоғары қарқындылықтағы жел (РВмах) және желмен мұздақ
(РГВ). Әрбір жел ауданы үшін 10 жылда кемінде 1 рет қайталанып отыратын
жер бетінен 10 м биіктіктегі vн желдің нормативтік жылдамдығы анықталды
(2.7-кестені қараңыз)
2.7-кесте-әртүрлі
жылдамдығы, м/с
Жел ауданы
Vн

жел
Ia
17,8

аудандары
I
20,6

II
23,6

үшін
III
26,5

желдің
IV
29,8

V
33,3

Нормативтік
VI
36,8

VII
39,7
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Жер бетінен 10 м биіктікте VН РГВ-да желдің нормативтік жылдамдығы 10
жылда 1 реттен кем емес қайталанумен мұздақ ауданына байланысты
анықталады, 2.8-кестеде келтірілген.
2.8-кесте-әртүрлі
жылдамдығы, м/с

Мұздақ ауданы
VГH

мұздақ

аудандар
I
12

үшін
II
13

желдің
III
14

Нормативтік
IV
17

V
18

Есептеулер үшін Vmax РВмах желдің максималды жылдамдығы
анықталады:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉

(3)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉

4.

мұндағы kv-жергілікті жағдайларды ескере отырып, КЖ (ЭБЖ) қорғалуының
жергілікті жағдайларын және РГВ Vг мұздақ кезіндегі желдің жылдамдығын
сипаттайтын жел жылдамдығының өзгеру коэффициенті:

Kv мәні РВмах және РГВ үшін бірдей болып қабылданады (бірдей қорғау
шарттары үшін) және мынадай формула бойынша айқындалады:
k V = 0.238ln

𝑧𝑧𝑧𝑧

𝑧𝑧𝑧𝑧0

(5)

мұндағы z-сымдардың төсеніш бетінен жоғары орналасу биіктігі, м; z0-жер
беті кедір-бұдырлығының параметрі жергілікті жердің түріне байланысты
анықталады, М.
РВмах үшін сымға бөлінген жел жүктемелерінің статикалық (орташа)
құрамдастары анықталады:
2
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.615𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ10−3
(6)
Немесе РГВ үшін
𝑃𝑃𝑃𝑃г𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.615𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉г2 ℎ10−3
(7)

мұндағы h-сымның биіктігі (дөңгелек сымдар үшін h=d, мұздақпен жабылған
сымдар үшін, мұздақпен биіктігі H=d+2bmax алынады), мм;
Cx-фронтальды кедергінің аэродинамикалық коэффициенті.
CX эксперименттік мәліметтер бойынша қабылданады:
– диаметрі 20 мм және одан астам жеке сымдар мен арқандар үшін-1,10;
- диаметрі 20 мм-ден кем жеке сымдар мен арқандар үшін, сондай – ақ
мұздақпен жабылған сымдар мен арқандар үшін-1,20;
- қысқыштар мен ішектерді есепке ала отырып, шынжырлы аспаның дара ТС
және тростары үшін – 1,25;
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– нөлдік жерлерде және биіктігі 5 м дейінгі үйінділерде олардың арасындағы
қашықтық 40 мм болатын қос ТС үшін – 1,55, ал үймелерде 5 м-ден астам1,85.
Тірек конструкцияларына берілетін сымдардың жүктемелерін анықтау
үшін статикалық және динамикалық компоненттер ретінде анықталған жел
жүктемелері қолданылады. РВмах режимінде:
дин
РВ = РСТ
В + РВ

(8)

Рдин
= 0,88РСТ
В 𝜂𝜂𝜂𝜂ξ𝛿𝛿𝛿𝛿
В

(9)

𝑔𝑔𝑔𝑔г = 𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑔𝑔𝑔𝑔гн + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔гк

-10

мұндағы η және δ-желдің пульсациясын ескеретін коэффициенттер; ωдинамизм коэффициенті. РГВ үшін жалпы жел жүктемелері бірдей
анықталады.
Жалпы және алынған жүктемелер негізгі есептеу режимдеріндегі
жалпы тік және көлденең жүктемелер тиісті компоненттерді қосу арқылы
анықталады. Мысалы, РГВ режиміндегі барлық сымдардың салмағынан
түйіспелі аспаның тірек кабеліне жалпы тік жүктеме:

мұндағы-аспаның салмағы (4); – салмақ түсетін тростағы мұздақтың
салмағы; – бір түйіспелі сымдағы мұздақтың салмағы; n – түйіспелі
сымдардың саны.𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔гн 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔гк
Алынған жүктемелер жалпы тік және көлденең жүктемелердің
векторлық қосындысы ретінде анықталады.
Температуралық әсер ету. ҚР климаттық аймақтарға бөлінген, олар
бойынша берілген ауа температурасының ең төменгі, ең жоғарғы
температурасы анықталады. ТТ және ЭБЖ сымдарын есептеу кезінде
максималды температураны күн радиациясымен (+10...14оС) жылытуды және
жүктеме токтарын ескере отырып есептеу қажет.
Қолдау және бекіту құрылымдарына берілетін сымдардан түсетін
жүктемелер. Қолдау құрылғыларына берілетін жиынтық тік жүктеменің
шамасы сым ілмегінің бірдей биіктігінде мынадай формула бойынша
айқындалады::
l +l
G = g 1 2 + Gи
(11)
2

Нормативтік көлденең жүктеме формула бойынша:
l +l

Р = рв 1 2 + Pи
(12)
2
мұндағы рв-тиісті есептік режимдегі сымға бөлінген жел жүктемесі, Н/м;
Ри-бағыты өзгерген кезде сым кернеуінің өтелмеген компоненті, Н.
Pи–келесі формула бойынша анықталады:

123

Ри = 2Н𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠

(13)

Кішкентай бұрыштар үшін sinα≈tgα, сымның бүгілуі жолдың түзу
бөлігінде зигзагтан туындаған кезде, сіз оны жаза аласыз
tgα =

2α
l

(14)

мұндағы А-зигзаг, М; l-аралықтың ұзындығы, м.
Сыни аралық және температура. Балама аралық.
Сыни аралық. Максималды кернеу жұмыс кезінде тоқтатылған сым
минималды температура режимінде (tmin) немесе мұздақ пен жел кезінде
немесе максималды жел кезінде ең үлкен Қосымша жүктеме режимінде
(qmах) алынуы мүмкін. Сымның ең үлкен кернеуі минималды температурада
пайда болатын кіші аралықтардың және ең үлкен Қосымша жүктеме кезінде
(мұз, жел) ең үлкен кернеу пайда болатын үлкен аралықтардың арасында
бөлу аралығы болуы керек, онда сымның кернеуі минималды температурада
да, ең үлкен жүктеме кезінде де максималды рұқсат етілген мәнге жетеді.
Мұндай аралық сыни LKR деп аталады. Егер сіз х индексі бар шамаларды ең
үлкен қосымша жүктеме режиміне, ал 1 индексі бар шамаларды минималды
температура режиміне жатқызсаңыз, сыни аралықты теңдеуден табуға
болады.
Сыни аралықты анықтағаннан кейін оны есептелген аралықпен
салыстырыңыз. Егер есептелген аралық тұрақсыздан аз болса, онда
бастапқы есептеу режимі минималды температура режимі болады, егер
тұрақсыздан көп болса – бастапқы есептеу режимі ең үлкен Қосымша
жүктеме режимі болады.
Тұрақсыз температура. Кейбір жағдайларда салбыраудың қай
режимде болатынын білу керек: мұзда немесе жоғары температурада. Белгілі
бір температурада салмақтың әсерінен сымның салбыраған жебесі сымда
мұздақ болған кездегідей мәнге жетеді. Бұл температура сыни деп аталады
және TKR деп аталады.
Эквивалентті аралық дегеніміз-температура мен қосымша жүктеме
өзгерген кезде сымның кернеуі зәкір учаскесіндегі сияқты қолданыстағы
аралықтармен бірдей заңға сәйкес өзгеретін аралық.
Анкерлі учаскедегі сымдарды есептеу. Зәкір учаскелері әртүрлі
ұзындықтағы бірнеше аралықтан тұрады. Әр түрлі ұзындықтағы 11,/2,..., 1p
аралықтардан тұратын зәкір бөлімі (сурет. 2.44).

2.44-сурет-сым торабының сызбасы

124

Жалпы түрде эквивалентті аралықты анықтау формуласы келесідей
жазылуы мүмкін:
п

lЭ =

∑Ι
1
п

j

∑Ι
Ι

3

j

(15)

мұндағы li-нөмірі бар аралықтың ұзындығы; n-анкерлік учаскедегі
аралықтардың саны; lау = Σ li-анкерлік учаскенің ұзындығы
Әр түрлі аралықта сымның салбырауы әр түрлі болады. Салбыраған
жерді әрбір аралық үшін жеке анықтайды
fi = fэ ⋅

li2
l э2

(16)

мұндағы fi-анкерлі учаскенің i-u аралығындағы сымның салбыраған жебесі; fэ
- белгілі бір температурада баламалы аралықтағы сымның салбыраған
жебесі; li – сым салбыраған жердің жебесі анықталатын i-ші аралықтың
ұзындығы.
Түйіспелі аспасын есептеу. Салбыраған жердің керілуі мен жебелері.
Егер тұрақты көлденең қимасы бар сым бір деңгейде орналасқан екі нүктенің
арасында ілінсе, онда оның ұзындығы бойымен біркелкі бөлінген жүктеме
әсерінен сым тізбек сызығының пішінін алады.
А ілу нүктелері арасындағы көлденең қашықтық аралық деп аталады
және l әрпімен белгіленеді. Ілініс нүктелерін қосатын сым мен AB түзуінің
арасындағы аралықтың ортасындағы тік қашықтық салбыраған Жебе деп
аталады және f әрпімен белгіленеді. Екі шама да метрмен өлшенеді.
Кішкентай салбыраған жебелері бар икемді жіптерді есептеу кезінде тік
жүктеме жіптің ұзындығында біркелкі бөлінбейді деп саналады (сурет. 2.45,
а), ал жіптің көлденең проекциясы бойынша (сурет. 2.45, б); мұндай
жүктемесі бар жіп параболада ілулі. Мұндай болжам кішігірім қателіктерді
тудырады және сонымен бірге есептеуді айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік
береді.
Т сымының керілуі аралықтағы т – Н ең кіші мәнінен сым
салбырауының төменгі нүктесіндегі тіректердің ең үлкен мәніне дейін
өзгереді
TA = TB = H 2 + V 2

(17)

Себебі V = 0,5 ql (сурет. 2.45, б), т.
TA = TB = H 1 + (

ql 2
)
2H

(18)
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2.45-сурет-аралықтағы сымның салбырау қисықтары: а-тізбекті желі; бпарабола
Жартылай өтелген тізбекті аспаның тірек кабелі қоршаған ауаның
температурасы өзгерген кезде оның кернеуін, демек, салбыраған жебені
өзгертеді.
Жартылай өтелген рессорлы аспаның және ЭК есепке алу кезінде
тіректерден ығыстырылған қарапайым ішектері бар аспаның алып жүретін
арқанның жай-күйінің теңдеулері, сондай-ақ арқанға әсер ететін шоғырланған
жүктемелер есептеу үшін қолайсыз және ыңғайсыз болып шығады, сондықтан
олар мұнда келтірілмейді. Алайда, теңдеулерді қолдана отырып есептеулер
көрсеткендей, байланыс сымы тек l к =l - 2Е аралықта орналасқан кезде,
әсіресе үлкен Е мәндерінде (10– 12 м), байланыс сымы ауа температурасы
өзгерген кезде тасымалдаушы кабельдің кернеуінің өзгеруіне аздап әсер етеді.
Шынжырлы аспалардың көтергіш арқанының салбыраған теңдеуі.
Тізбекті аспаны есептеудің негізгі бөлігі тасымалдаушы арқанның
салбыраған жерінің керілуі мен жебелерін есептеу болып табылады. Бұл
есептеудің ерекшелігі-тізбекті аспаның тірек кабелі өз салмағынан және мұз
бен желден қосымша жүктемелерден басқа, оған ілінген түйіспелі және
қосалқы сымдардың жүктемелерін, соның ішінде мұздан қосымша
жүктемелерді және кейбір жағдайларда желді де қабылдайды.осы сымдар.
Жүктеме біркелкі бөлінген кезде тізбекті ілмек көтергіш арқанының
салбыраған теңдеуі. Байланыс сымынан тасымалдаушы кабельге (көптеген
жолдар) тік жүктеменің барлық аралығына біркелкі бөлінген кезде тізбекті
аспаның тірек кабелінің салбыраған теңдеуін шығару үшін біз суретте
көрсетілген схемаларды қолданамыз. 2.46.

2.46-сурет-тізбекті аспаның көтергіш арқанының салбыраған теңдеуін алып
тастау схемасы
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Бұл жағдайда нүктелердегі тірек реакциялары
V A = VB

g x/ ⋅ l
2

(19)

F (өтелген және жартылай өтелген аспаларды) ат (жартылай өтелген
аспаны) анықтау үшін ТҚ білу қажет, яғни өтелген аспаның алып жүретін
тросының номиналды (бастапқы) керілуін немесе тиісінше түйіспелі
сымдардың сымдарсыз жағдайы кезінде жартылай өтелген аспаның алып
жүретін тросының керілуін.
Тізбекті аспаларда, әсіресе бір түйіспелі сыммен, бірнеше Ішекті
орнатыңыз. Сондықтан, байланыс сымынан тасымалдаушы кабельге берілетін
жүктеме есептеулерінің дәлдігін арттыру үшін оны бүкіл аралыққа біркелкі
бөлінбеген деп емес, тізбекті аспа ішектерін орнату орындарында
шоғырланған деп қарастырған жөн.
Жартылай өтелген тізбекті аспалардың ішектерінің ұзындығын анықтау
кезінде аспалы байланыс сымдарының сымсыз орналасуы режимінде
қарастырылады. Өтелгенаспаларда байланыс сымының салбырауы ескеріледі
(сурет. 2.47).

2.47-сурет-тізбекті аспалардың ішектерін анықтау схемасы

мұндағы λх-тіректен х қашықтықта орнатылған жолдың ұзындығы, м; h– тізбекті аспаның
конструкциялық биіктігі, м; уТ Х – тіректен х қашықтықта алып жүретін арқанның
салбырауы, м;укх-тіректен х қашықтықта байланыс сымының салбырауы (өтелген
аспаларда), м.

Жолдың түзу және қисық учаскелеріндегі аралықтың ұзындығын
есептеу режимінде анықтау. Re-ді біле отырып, тік тізбекті аспаның
байланыс сымының желдік статикалық ауытқуына тасымалдаушы кабельдің
әсерін ескере отырып, BK'max анықтау формуласын жазу қиын емес.
Сонымен, тік тізбекті аспаның түйіспелі сымы жолдың осьі бойымен
(зигзагсыз) орналасқан кезде, аралықтың ортасындағы сымның ең үлкен
ауытқуы:
bK max =

(ΡK − ΡЭ )l 2
8K

+γк

(20)

Тіректерде бірдей зигзагтары бар байланыс сымының жол осьінен ең
үлкен статикалық ауытқуы:
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bK max =

(ΡK − ΡЭ )l 2 +
8K

2a 2 K
+γ
(Ρк − ΡЭ )l 2 к

(21)

Бұл ауытқу аралықтың ортасынан x = 2ak/(l(pK – Rp) қашықтықта
орналасқан нүктеде орын алады))
Егер түйіспелі сымы желдің әсерінен тасымалдаушы кабельден көп
ауытқып кетсе (сурет. 2.48, а) ішектер көлбеу орналасады және оларда ҚР жел
жүктемесіне қарсы бағытталған РС кернеуінің көлденең компоненттері пайда
болады. Бұл жағдайда тасымалдаушы кабель байланыс сымының ауытқуына
жол бермейді. Сымдардың басқа позициясы мүмкін (сурет. 2.48, б)
тасымалдаушы кабель байланыс сымынан гөрі желмен ауытқыған кезде,
жолдар қарама-қарсы бағытта көлбеу орналасады. Бұл ретте МС бағыты ҚРмен сәйкес келеді және олар қалыптасатын болады.
Сондықтан тасымалдаушы кабель түйіспелі сымының ауытқуын
арттырады. Қорытындысында, тасымалдаушы кабель мен байланыс сымының
жел ауытқулары бірдей болған жағдайда мүмкін (сурет. 2.46, в), ішектер тік
орналасады, ал рс = 0. Сондықтан тасымалдаушы кабель байланыс сымының
жел ауытқуына әсер етеді [4].

2.48-сурет-тасымалдаушы арқанның байланыс сымының ауытқуына әсерін
сипаттайтын схемалар
Бақылау сұрақтары:
желісінің
құрылғылары

1.
Түйіспелі
қандай
талаптарды
қанағаттандыруы керек?
2. Түйіспелі аспалары қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
3. Түйіспелі аспаның негізгі элементтері қандай?
4. Қарапайым түйіспелі аспалардың қандай түрлерін атаңыз.
5. Қарапайым түйіспелі аспасы мен шынжырдың айырмашылығы неде?
6. Қарапайым түйіспелі аспасы қайда қолданылады?
7. Тізбекті түйіспелі аспалары қалай реттелген?
8. Тізбекті түйіспелі аспалардың қандай түрлері және электрлендірілген
темір жолдарда қайда қолданылады?
9. Тізбекті түйіспелі аспалары қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
10. Қарапайым түйіспелі аспалардың қандай түрлерін атаңыз.
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неде?

11. Қарапайым түйіспелі аспасы мен шынжырдың айырмашылығы

12. Қарапайым түйіспелі аспасы қайда қолданылады?
13. Ол қандай элементтерден тұрады?
14. Тізбекті байланыс аспалары қалай реттелген?
15.
Тізбекті
түйіспелі
аспалардың
қандай
түрлері
және
электрлендірілген темір жолдарда қайда қолданылады?
16. Тізбекті түйіспелі аспалары қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
17. Түйіспелі желісінің арматурасы қандай талаптарға сәйкес келуі
керек?
18. Түйіспелі желісінің арматурасы қандай материалдардан жасалады?
19. Түйіспелі аспалардың зәкір учаскелері дегеніміз не және зәкір
учаскелерінің жұптасуы қалай жүзеге асырылады?
20. Компенсаторлар дегеніміз не және олар қандай функцияны
орындайды?
21. Желге төзімді түйіспелі аспаларын атаңыз.
22. Түйіспелі желісінің қолдау құрылғыларына не жатады?
23. Бекіткіштердің негізгі элементтерін және олардың дизайнын
тізімдеңіз.
24. Түйіспелі желісінің тіректері қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
25. Электрлік теміржол тізбектерінің мақсаты қандай?
26. Электр рельс тізбектерінің түрлері және оларды қолдану
ерекшеліктері қандай?
27. Ток қабылдағыштың дизайны.
28. Ток алғыштың келтірілген массасы не деп аталады?
29. Түйіспелі аспалардың желге төзімділігіне қалай қол жеткізіледі?
2.2

Түйіспелі желісін қоректендіру және секциялау

Түйіспелі желісін қоректендіру және секциялау схемалары.
Электрлендірілген теміржол желісінің әрбір учаскесі үшін оны жобалау
кезінде байланыс желісін, автобұғаттау желілерін және бойлық электрмен
жабдықтауды қоректендіру және секциялау схемасы әзірленеді. Қоректендіру
және секциялау схемасы пойыздардың тартымын сенімді электрмен
жабдықтауды, БОБ құрылғыларын және тартылмайтын тұтынушыларды
электрмен жабдықтауды, сондай-ақ станциялар мен аралықтардың басты
жолдарының түйіспелі желісінің сымдарын, электр берудің әуе желілерін
электрмен балқытуды немесе профилактикалық жылытуды, электрмен
жабдықтау құрылғыларында жұмыс жүргізу кезінде Жөндеу персоналына
еңбекті қорғауды және электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.
Тұрақты ток электрмен жабдықтау жүйесі кезінде электр энергиясы
тартым қосалқы станциялардың шиналарында кернеуі 3,3 кВ оң полярлы
шиналардан келіп түседі және теріс полярлықтың шиналарына қосылған
рельстік тізбектер бойынша ЭЖҚ тартым қозғалтқыштары арқылы өткеннен
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кейін қайтарылады. Тұрақты токтың тартым қосалқы станциялары
арасындағы қашықтық жүк кернеуіне және жол профиліне байланысты 7-ден
30 км-ге дейін.
Бір фазалы айнымалы токтың электрмен жабдықтау жүйесінде
түйіспелі желісіне электр энергиясы 27,5 кВ кернеулі а және b екі фазасынан
келеді (тартым қосалқы станциялардың шиналарында) және рельстік тізбек
бойынша С үшінші фазасына оралады, бұл ретте қоректендіру энергиямен
жабдықтаушы жүйенің жекелеген фазаларының жүктемелерін теңестіру
мақсатында келесі фидерлік аймақтар үшін қоректендіруді кезектестіре
отырып, фидерлік аймаққа бір фазамен қарсы жүзеге асырылады. Бұл
электрмен жабдықтау жүйесінде жоғары кернеуге байланысты тартым
қосалқы станциялар 40-60 км-ден кейін орналасады.
Автотрансформаторлары бар 2×25 кВ электрмен жабдықтау жүйесінде
тартым қосалқы станцияда арнайы бір фазалы трансформаторлар
орнатылған, олардың қайталама орамалары әрқайсысы 27,5 кВ-қа есептелген
екі секциядан тұрады. Бұл бөлімдер қатарға қосылған, ал жалпы нүкте
рельстерге қосылған. Екінші ораманың бір бөлігінің шығысы байланыс
желісінің сымдарына, ал екіншісі байланыс желісінің тіректеріне ілінетін
қосымша қуат сымына қосылған. Осылайша, байланыс желісі мен қуат сымы,
кернеудің жоғалуын ескере отырып, жерге қатысты 25 кВ кернеуде, ал
олардың арасындағы кернеу 50 кВ.
Станцияаралық аймақта 8-ден 15 км-ге дейінгі қашықтықта олардың
арасында 2/1 трансформация коэффициенті бар автотрансформаторлар
орнатылған. Автотрансформаторлар түйіспелі желісінің сымдарына және
қуат сымына, ал ортаңғы нүкте тарту рельстеріне қосылған.
2×25 кВ электрмен жабдықтау жүйесінде тартым қосалқы станциядан
электр энергиясы байланыс желісінің сымдары мен олардың арасындағы
номиналды кернеу 50 кВ болған кезде қуат сымы арқылы беріледі,
нәтижесінде тарту желісіндегі ток электровоздар тұтынғаннан екі есе аз, бұл
кернеу мен энергия шығынын азайтады және тарту қосалқы станциялары
арасындағы қашықтықты 80-100 км-ге дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Автотрансформаторлар учаскедегі пойыз қозғалысы кезінде жүктемені
қабылдайды, кернеуді 25 кВ дейін төмендетеді және оны ЭЖҚ
қоректендіретін байланыс желісіне береді.
Бір фазалы токтың электрмен жабдықтау жүйесінде іргелес желілерге
магниттік әсерді азайту үшін олардың арасында 3-4 км қашықтықта 1/1
трансформация коэффициенті бар сорғыш трансформаторлар орнатылады,
мұнда байланыс желісі оқшаулағыш конъюгациялармен бөлінеді. Мұндай
трансформатордың бастапқы орамасы оқшаулағыш конъюгация шегінде
байланыс желісінің ажыратылуына, ал екінші – кері токтың бөлінуіне
қосылады.
Электрлендірілген темір жолдарда екі жақты тамақтану схемасы
қолданылады. Желідегі әрбір локомотив электр энергиясын екі тартым
қосалқы станциядан алады. Ерекшелік электрлендірілген желінің соңында
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орналасқан байланыс желісінің учаскелері болып табылады, мұнда шеткі
тартым қосалқы станциядан консольді (бір жақты) қоректендіру схемасы
қолданылуы мүмкін.
Түйіспелі желісі жеке, электрлік байланысты емес бөлімдерге
(бөлімдерге) бөлінеді, ол үшін тартым қосалқы станциялар мен секция
посттарында оқшаулағыш конъюгациялар қарастырылған – бұл бойлық
секция деп аталады. Әрбір секция электр энергиясын тартым қосалқы
станциясының қоректендіру желісінен және секциялау посты арқылы
байланыс желісінің көршілес секцияларынан алады.
Оқшаулағыш түйіспелердің (әуе аралықтарының) көмегімен бойлық
секциялау кезінде әрбір аралықтың және станцияның байланыс желісін жеке
секцияларға бөледі. Бұл бөлімдер секциялық ажыратқыштармен өзара
байланысты, бұл қажет болған жағдайда кез-келген бөлімді электр қуатынан
ажыратуға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда ірі тоннельдер мен
көпірлердің байланыс желісі бөлек бөлімдерге бөлінеді.
Екі жолды және көп жолды учаскелерде әр негізгі жолдың және
станцияның байланыс желісі басқа жолдардан электрлік түрде бөлінеді-бұл
көлденең секция деп аталады. Бұл жағдайда станцияларда жолдар тобының
байланыс желісі бөлек бөлімдерге бөлініп, қажет болған жағдайда
ажыратылуы мүмкін секциялық ажыратқыштар арқылы негізгі жолдардан
электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Басты жолдар мен екінші дәрежелі
топтар арасындағы тиісті құламалардағы байланыс желісінің секциялары
секциялық оқшаулағыштармен оқшауланады. Бұл әр негізгі жол мен кіші
жолдардың электрлік бөлінуіне қол жеткізеді, бұл қорғаныс тізбегі мен
құрылғысын жеңілдетеді және бөлімдердің біреуі зақымдалған немесе
ажыратылған кезде пойыздардың басқа бөлімдер мен негізгі жолдармен
жүруіне мүмкіндік береді.
Тартым қосалқы станциялардағы айнымалы ток учаскелерінің
байланыс желісіне олардың арасындағы бейтарап кірістірумен қатар
орналасқан екі оқшаулағыш түйісулер орнатылады. Бұл іргелес секциялар
әртүрлі фазалардан қоректенетіндіктен және оларды оқшаулағыш
конъюгация арқылы өтетін ток қабылдағыштың жыланы арқылы өзара
байланыстыруға жол берілмейді, әйтпесе фаза аралық қысқа тұйықталу пайда
болады.
Тораптық қоректендіру схемасы кезінде тартым қосалқы станция мен
секциялау посты арасындағы қандай да бір учаскелердің зақымдануы
жағдайында қорғаныс аппаратурасы зақымдану болған учаскенің желісін
ғана ажыратады, ал қалғандары бойынша пойыздардың қозғалысы жалғасуы
мүмкін. Ток қабылдағыштағы кернеуді арттыру және байланыс желісінің
кедергісін азайту үшін жүк кернеулі екі жолды және көп жолды желілерде
параллель қосылу пункттерін орнату арқылы жүзеге асырылатын тартым
қосалқы станциялар мен бөлу бекеттері арасындағы байланыс желілерін
параллель қосу қарастырылған (сурет. 2.49).
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2.49 - сурет-секциялау бекеті (ТТ) және параллель қосу пункттері (ПҚП)
болған кезде түйіспелі желісінің қоректенуінің қағидатты схемасы):

1-тұрақты ток учаскелеріндегі оқшаулағыш түйіспе (ауа аралығы) немесе ауыспалы ток
учаскелеріндегі бейтарап ендірме; 2-тартым қосалқы станция; 3-параллель қосылу пункті;
4-секциялау бекеті; 5 – секциялау бекетінің жанындағы оқшаулағыш түйісу; 6-қос жолды
учаскелердегі басты жолдардың түйіспелі желісі

Барлық айырғыштар түйіспелі желінің мақсатына байланысты және
жиіліктің қайта қосу жабдықтайды қозғалыс (моторлы) қашықтықтан
басқармалары немесе қол жетектерімен. Бұл ретте мотор жетектері тартым
қосалқы станциялардың, секциялау бекеттерінің, автотрансформаторлардың
қоректендіруші желілерінің айырғыштарында және түйіспелік желіде
мұздақты алдын ала қыздыру және балқыту схемаларына қатысатын
айырғыштарда болуы тиіс. Байланыс желісі, тартым қосалқы станциясы,
станция, парк және депо бойынша кезекшінің үй-жайлары тұрақты
орналасқан пункттерден ажыратқыштарды қашықтықтан басқарады.
Телебасқаруы бар учаскелерде ажыратқыштардың мотор жетектері
телебасқару жүйесіне енгізіледі және оларды Энергодиспетчерлік пункттен
ауыстырады.
Түйіспелі желісін, автобұғаттау желілерін және бойлық технологиялық
электрмен жабдықтауды қоректендіру және секциялау схемаларын темір жол
инфрақұрылымының иесі айқындайды. Схемаға өзгерістер Инфрақұрылым
дирекциясының электрлендіру және электрмен жабдықтау қызметімен
келісім бойынша энергия диспетчерін, байланыс желісі аудандарының
қызметкерлерін және басқа да қатысы бар адамдарды хабардар ете отырып
енгізіледі. Схемалар жыл сайын 1 қаңтарда тексеріліп, әр 5 жыл сайын
бекітіледі.
Түйіспелі желісін, автобұғаттау және бойлық электрмен жабдықтау
желілерін қоректендіру және секциялау схемаларында шартты белгілермен
көрсетілуі тиіс: байланыс желісі, автобұғаттаудың әуе және кабельдік
желілері, БОБ, ЕСР бойлық электрмен жабдықтау және басқа да
тартылмайтын тұтынушылар, қоректендіретін және соратын желілер, тартым
қосалқы станциялар, секциялау бекеттері, параллель қосылу пункттері,
топтастыру пункттері, трансформаторлар және автотрансформаторлық
пункттер, қоректендіретін пункттер, қалыпты жағдайдағы ажыратқыштар,
анкерлік учаскелердің оқшаулағыш түйіндесулері, бейтарап ендірмелер,
секциялық оқшаулағыштар және оларға берілген белгілер немесе нөмірлер,

132

станциялар мен аралықтар жолдарының нөмірлері, байланыс желісі мен ӘЖ нің басқа әуе желілерімен, арқан жолдармен, жер үсті құбырларымен,
жасанды құрылыстармен қиылысуы, сондай-ақ депо, аялдама пункттері,
байланыс желісі аудандарының, тартым қосалқы станциялардың, электрмен
жабдықтау аудандарының кірме жолдары, шектеспейтін электрлендірілген
жолдар, электрмен жабдықтау дистанцияларының шекаралары, түйісу желісі
мен электрмен жабдықтау аудандарының шекаралары, жолаушылар
ғимараттары осьтерінің, электр орталықтандыру посттарының, байланыс
пункттерінің, тартым қосалқы станциялардың, секциялау посттарының,
оқшаулағыш, бейтарап кірістірулер, түйіспелі желісінің қиылыстары, сигнал
нүктелері және басқа да қажетті ақпарат.
Оқшаулағыш түйіндесулер мен олардың ажыратқыштары ажыратқыш
жетегіне (бірінші жол бойынша А, екінші жол бойынша Б, станцияның
қарама-қарсы жағынан, тиісінше, в, Г) түсірілетін километр саны бойынша
орыс әліпбиінің бас әріптерімен белгіленуі тиіс.
Секциялық оқшаулағыштар мен ауа бағыттамаларының берілген нөмірі
болуы тиіс. Секциялық оқшаулағыштардың нөмірлері бар тақтайшалар алып
жүретін арқанға орнатылады.
Түйістіру станцияларының ауыстырып-қосқыштарында ұяшық есігінің
үстінде және ауыстырып-қосқыш орналасқан ұяшықтың артқы жағында
қолданылатын түйіспелі желі секцияларының нөмірлері болуы тиіс.

2.50-сурет – екі (А) дейін және үш (Б) тақ және жұп жолдарға дейін
электрлендірілген екінші дәрежелі жолдар санымен станцияның байланыс
желісін секциялаудың схемасы; А, Б, В, Г, П, 3-түйіспелі желінің секциялық
айырғыштары кернеудегі түйіспелі желінің секциялық оқшаулағыштарында
жұмыстарды орындау үшін жолдарды тегістеу.
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Темір жол станциялары мен аралықтардың байланыс желісін бөлетін
оқшаулағыш түйісулер кіру бағдаршамдарының немесе "станция шекарасы"
белгісінің және станцияның алғашқы кіру бағыттамалы бұрмаларының
арасында орналасуы тиіс.
БОБ және басқа да тартылмайтын тұтынушыларды электрмен
жабдықтаудың бойлық желілері (6-дан 35 кВ-қа дейінгі ӘЖ және 25 кВ ЕСР)
тартым қосалқы станцияларда, түйіспелік желіні секциялау бекеттерінде,
кабельдік ендірмелерде, ірі жасанды құрылыстарда және түйіспелік желі
секцияланатын станциялардың қылталарында электрлік бөлінуі болуы тиіс.
Электрмен жабдықтау және бөлу схемасында ажыратқыштардың
әрқайсысы үшін қалыпты жағдай және оның белгіленуі де көрсетіледі.
Қоректендіруші сызықтарға Орнатылатын ажыратқыштар Ф әрпімен;
көлденең – п әрпімен белгіленеді, қажет болған жағдайда аталған әріптердің
әрқайсысына жол нөмірлеріне сәйкес келетін сандық индекс қосылады.
Схемаларда бұдан басқа, бағыттамалық бұрмалардың нөмірлеріне сәйкес
келуі тиіс жолдардың, әуе бағыттамаларының нөмірлері көрсетіледі.
Электрлендірілген темір жол желісінің түйіспелі желісін қоректендіру
және секциялау схемаларын әзірлеу кезінде байланыс желісін салу
шығындарын ескере отырып, пайдалану тәжірибесі негізінде әзірленген
секциялаудың принципті схемалары пайдаланылады. Аралық станцияларда
станцияның екі жағынан байланыс желісін бөлу қарастырылған (сурет. 2.50).
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Бойлық
ажыратқыштар
екі
мойында
мотор
жетектерімен
жабдықталады. Станция ішіндегі қос жолды учаскелерде негізгі жолдар
арасында көлденең секциялық қалыпты ажыратылған ажыратқыш П
орнатылады.
Жолдар тобы негізгі жолдан бөлініп, қалыпты қосылған секциялық
ажыратқыш арқылы қоректенеді. егер станцияда тиеу-түсіру жұмыстарына
арналған жол болса, онда оның үстіндегі байланыс желісі қалған жолдардан 3
секциялық ажыратқыш арқылы Жерге
тұйықталған пышақпен бөлінеді.
Егер станцияның бір мойнында
секция
бекеті
болса,
байланыс
желісінің бойлық бөлінуі суретте
көрсетілгендей орындалады. 2.51.
Тартым қосалқы станция (ТҚС)
болған кезде тұрақты токтың қос
жолды
желісі
станциясында
2.52-сурет-тұрақты токтың тартқыш қосалқы
қоректендіру
және
секциялаудың станциясы бар станциядағы қос жолды
принципті
схемасы
суретте учаскенің байланыс желісін қоректендіру және
секциялау схемасы; А, Б, В, Г-түйіспелі желінің
көрсетілген.
2.52.
Қоректендіруші секциялық
ажыратқыштары; ф / — Ф5-тартқыш
желіде тікелей ТҚС жанында мотор қосалқы
станцияның
фидерлік
ажыратқыштары;
ФЦ-Ф52-тартқыш
қосалқы
жетектері
бар
ажыратқыштар
станция
фидерлерінің
қайталама
орнатылады, бұдан басқа желінің ажыратқыштары
ұзындығы 150 м артық болған кезде
түйіспелі желіде қосымша Қол жетегі бар ажыратқыштар, ұзындығы 750 м
артық болған кезде – мотор жетектері бар ажыратқыштар орнатылады.
ТҚС бар айнымалы ток желісінде, тұрақты ток сызықтарынан
айырмашылығы, бейтарап кірістірулер мойындардың біріне орнатылады, ал
қуат желілеріндегі ажыратқыштар тікелей байланыс желісіне орнатылады
(сурет. 2.53).
Электрмен жабдықтау жүйесіндегі 2×25 кВ автотрансформаторлар
байланыс желісіне мотор жетектері бар ажыратқыштармен қосылады.
Ірі станциялардағы келу және кету парктерінің байланыс желісі жеке
бөлімдерге бөлінеді және жиі топтарға бөлінеді, бұл жөндеу үшін Парктің
байланыс желісінің бір бөлігін өшіруге мүмкіндік береді.
Оқшаулағыш конъюгациялар және бейтарап кірістірулер. Станцияның
аралықтары мен бас жолдарында түйіспе желісін секциялау үшін жолдың
түзу және қисық учаскелерінде оқшаулағыш түйісулер қолданылады
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2.53-сурет-қос жолды (А) және бір жолды (б) учаскелердегі ауыспалы тоқтың
тартым қосалқы станциясымен станциядағы түйіспелі желіні қоректендіру
және секциялау схемасы; А, Б, В, Г, Als А2, П-түйіспелі желінің секциялық
айырғыштары; Ф (ф52-тарту қосалқы станциясының фидерлік айырғыштары
радиусы 2000 м – ден астам үш аралықты немесе төрт аралықты, радиусы
2000 м және одан кем және габариті бойынша шектелген (қысылған)
жерлерде-үш аралықты (сурет. 2.54, а, б). Мұндай схемада зәкір тіректері
арасында екі өтпелі тіректер орнатылады, оларға сымдар өтпелі тіректер
арасындағы аралықта түйіспелі сымдары бір-бірінен белгілі бір қашықтықта
болатындай етіп орнатылады, бұл ауа саңылауы деп аталады, бұл ток
қабылдағыштың жүгірткісінің бір зәкірден екіншісіне тегіс өтуін және
сонымен бірге осы түйіспелі аспалардың тармақтары арасында электр
оқшаулауын қамтамасыз етеді.
Оқшаулағыш түйісулерде өтелген және жартылай өтелген түйіспелі
аспаларды біріктіруге жол берілмейді.
Жұмыс түйіспелі сымдарының ішкі жақтары арасындағы қашықтық
және өтпелі тіректің ойма оқшаулағышынан жұмыс түйіспелі сымға дейінгі
тігінен арақашықтық кестеде келтірілген. 2.54.
Ток қабылдағыштың неғұрлым тегіс өтуі үшін анкерлі учаскелерді
оқшаулайтын түйіндесудің төрт аралықты немесе бес аралықты схемасы
қолданылуы мүмкін.
Ауыспалы ток желілерінде секцияларды әртүрлі фазалармен
қоректендірген кезде, сондай-ақ әртүрлі ток кернеуімен қоректендірген
жағдайда және ток қабылдағыш арқылы екі секцияның тұйықталуына жол
берілмейтін өлшемдері шектеулі жасанды құрылыстағы аспаның Жерге
тұйықталған учаскелеріне жақындаған кезде бейтарап ендірмелер
қолданылады.
Бейтарап кірістірулер бірінен кейін бірі орналасқан зәкір учаскелерінің
екі оқшаулағыш түйісулерінен тұрады (сурет. 2.54, в, г). Бейтарап
ендірмелердің өтуі кезінде екі
оқшаулағыш
түйіспелерді ток
қабылдағыштармен бір уақытта жабуға (шунттау) жол берілмейді.
Сондықтан бейтарап кірістірудің ұзындығы кез-келген комбинацияда ЭЖҚ
экстремалды ток коллекторлары арасындағы қашықтықтан үлкен
орнатылады. Электр пойыздары жұмыс істеген кезде бұл ұзындық шамамен
200 м құрайды (немесе өтпелі тіректер арасында кемінде 140 м). Егер
учаскеде тек электровоз тартымы жұмыс істесе, өтпелі тіректер арасындағы
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бейтарап кірістірудің ұзындығы 80-120 м (немесе бес электровоздан тұратын
шоғырдың ұзындығына) қабылданады.

Сурет 2.54-анкерлі учаскелердің: жолдың түзу (А) және қисық (6)
учаскелеріндегі оқшаулағыш түйіндесулердің; электровозды тартым (в)
кезінде және электр пойыздарының айналысы кезінде бейтарап ендірмемен
(г) түйіндесу схемалары);
1-тірек; 2-консоль; 3-электр байланысы; 4-анкеровка; 5-оқшаулағыштар; / - аралық
ұзындығы; а-зигзаг; Н-сымдар аспасының биіктігі

Күйіп қалуды қорғау құрылғысының конструкциясы (КҚҚ) ұзындығы
0,6 м, қимасының ауданы 25 × 4 мм арнайы профильдегі Болат жолақтардан,
бекіту
бөлшектерінен,
сондай-ақ
көтергіш арқанды оқшаулауға арналған
оқшауланған ішектер мен полимерлі
құбырлардан тұрады (сурет. 2.55)
токқабылдағыштың жыланының әрбір
түйіспелі сымның екі жағынан шығатын
тармақтан ықтимал ажырау аймағында
орнатылады
және
бір-бірімен
2.55-сурет-түйіспелі сымдарды қорғаныш
бұрандамалармен жалғанады. Дизайн
жолақтармен оқшаулағыш жанасудағы
жұмыста жоғары сенімділікке ие. 4
күйіктен қорғау құрылғысы:
1-түйіспелі
сымдағы қорғайтын Болат
және 5 аралық оқшаулағыш түйісулерде
жолақтар; 2-түйіспелі сымдардың күйіп
қорғаныс
жолақтарының
Қос
қалуынан қорғайтын құрылғыны монтаждау
аймағы (УЗП)
жиынтығы қолданылады.
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Секциялық
оқшаулағыштар.
Секциялық
оқшаулағыштар
станциялардағы жолдарды, құламаларды бөлуге арналған, оның ішінде
оқшаулағыш түйісулерді орналастыру үшін ұзындығы жеткіліксіз болған
жағдайда байланыс желісі секциялық оқшаулағыштармен бөлінеді.
Секциялық оқшаулағыштардың әртүрлі конструкциялары, соның ішінде
әртүрлі қолдану жағдайлары үшін – шағын секциялық оқшаулағыштар
жасалды. Секциялық оқшаулағыштарда оқшаулағыш элементтер ретінде
полимерлі кірістірулер, өзекті Фарфор оқшаулағыштар және тасымалдаушы
кабельде-фарфор немесе шыны оқшаулағыштар қолданылады.
Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған бірінші секциялық
оқшаулағыштарға үш сымды секциялық оқшаулағыштар жатады. Олар
электрмен жабдықтау дистанцияларында дайындау үшін қол жетімді (сурет.
2.56). Осы оқшаулағыштарда негізгі түйіспелі сымға көмекші түйіспелі
сымның екі кесіндісі оралып, оларды ауыспалы ток кезінде жоспар бойынша
300 мм және тұрақты ток кезінде 100 мм қашықтықта орналастырады.

2.56-сурет-үш сымды секциялық оқшаулағыш:

1-тірек кабель; 2-оқшаулағыш; 3 - негізгі байланыс сымы; 4-ортаңғы зәкір қысқышы; 5болат сым; 6-тартым жалғастырғыш; 7-өтпелі қысқыш; 8-рокер; 9-аралық; 10-қосалқы
байланыс сымы; 11-сына қысқышы

Бір жағынан, бұл екі сегмент негізгі байланыс сымына бекітіледі, ал
екінші жағынан, оқшаулағыштар арқылы олар рокерге бекітіледі. Кернеу
жалғастырғышы мен болат-мыс кабелінің сегменттерін қолдана отырып,
негізгі байланыс сымының кернеуінің жартысына жуығы көмекші байланыс
сымдарына беріледі.
Секциялық
оқшаулағыштар
ток
қабылдағыштардың
өту
жылдамдығына 200 км/сағ дейін есептелген, -50–ден +40 °С-қа дейінгі
температурада пайдалануға арналған.
Түйісу
станцияларында
секциялық
оқшаулағыштардың,
бағдаршамдардың және рельс тізбегінің оқшаулағыш түйіспелерінің өзара
орналасуы электровоздың кез келген алдыңғы немесе артқы көтерілген ток
қабылдағышымен қозғалу кезінде электровоздың басқа кернеуге кіруін
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болдырмауы тиіс (сурет. 2.57). Теміржол станцияларында секциялық
оқшаулағыштар ЭҚЖ тоқтаған кезде шығу бағдаршамының жанында түйіспе
желісінің аралас секцияларының ток қабылдағыштарын жүгіртпелермен
жабу мүмкіндігі болмайтындай орналасуы тиіс. Станциялардың қабылдаужөнелту жолдарында ұзындығы үлкен (8-ден 16 м-ге дейін) Секциялық
оқшаулағыштарды шығу бағдаршамының артына шекті бағанға қарай
(пойыздар қозғалысының бағыты бойынша) орнату ұсынылады.

2.57-сурет-секциялық оқшаулағыштың, бағдаршамның, рельстік тізбектің
және ЭЖҚ ток қабылдағышының оқшаулағыш түйіспесінің орналасуына
тәуелділік сызбасы (бағыттағышпен қозғалыс бағыты көрсетілген):

1-секциялық оқшаулағыш; алдыңғы және артқы көтерілген ток қабылдағышы бар 2 және 5
– ЭПЖ; 3-бағдаршам; 4-рельс тізбегінің оқшаулағыш түйісуі; A, b, C, d, f– жол осьі
бойындағы құрылғылар арасындағы қашықтық

Жартылай өтелген аспа кезінде 200 м астам орташа немесе қатты
анкерлеуден
орнатылатын
секциялық
оқшаулағыштар "жаңғақты" оқшаулағыштар
орнатылуы тиіс жылжымалы ішектердегі
көтергіш арқанға ілінуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету кезінде
мыналарға назар аударыңыз:
•
* оқшаулағыш элементтердің,
оқшаулағыш
сырғымалардың
және
оқшаулағыштардың, сондай - ақ терезелердің
жай-күйі оларды ластанудан тазартуды
жүргізеді.
Оқшаулағыш
элементтер
(сырғымалы емес) және оқшаулағыштар
пайдалану процесінде ток қабылдағыштардың
әсеріне
ұшырамауы
(тозуы
немесе
зақымдануы)
тиіс.
Полимерлік
оқшаулағыштар
мен
оқшаулағыш 2.58-сурет-қос жолды учаскені
элементтерді тазалау кезінде оларға химиялық секциялау постының қағидаттық
белсенді
заттарды
пайдалануға
жол схемасы: 1-жалпы шина; 2ажыратқыш аппарат; 3-ажыратқыш; Iберілмейді;
бірінші жол; II-екінші жол; А, Б, С1 —
•
* секциялық оқшаулағыштың С4-ажыратқыштардың литерлері
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барлық түйіндерін және тірек ішектерін бекіту сенімділігі.
Секциялау бекеттері және параллельдік қосылу пункттері. Секция
посттары секцияларды бөлу орындарында түйіспелі желіні шамадан тыс
жүктеме және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауды қамтамасыз етеді
және тартым қосалқы станциялар арасындағы ортада екі жолды және көп
жолды учаскелердің электр түйіспелі желісін қосады, бұл электр
энергиясының шығынын азайтуды және түйіспелі желідегі кернеу деңгейін
арттыруды қамтамасыз етеді.
Секциялау бекеттерінде тұрақты ток
кезінде
тез
әрекет
ететін
автоматты
ажыратқыштар және ауыспалы ток кезінде
майлы (элегазды, вакуумды) ажыратқыштар
орнатылған. Байланыс желісінің әр бөлімі
көрсетілген ажыратқыштар арқылы жалпы
шинаға
қосылады
(сурет.
2.58).
Бұл
құрылғылар токтың белгілі бір бағытта өтуі
жағдайында
ғана
ажыратқыштың
қондырғысынан
асатын
токтардың
ажыратылуын қамтамасыз етеді. Бөлімдердің
бірінде қысқа тұйықталу кезінде электр тогы
2.59-сурет-тұрақты токтың қос осы бөлімге жалпы шинадан ажыратқыш
жолды учаскесін параллель
арқылы
өтеді,
бұл
ажыратқыштың
қосу пунктінің принципті
ажыратылуына әкеледі, қалған бөлімдерде
схемасы: 1-кернеуді бақылау
токтың бағыты жалпы шинаға айналады және
релесі; 2-ажыратқыштар; 3жылдам әрекет ететін
қосқыштар қосылады. Ажыратқыштарды қосу
ажыратқыш; 4-кернеу релесі
автоматты түрде немесе телебасқару арқылы
тартым
қосалқы
станциядан
түйіспелі
желісіндегі кернеуді қалпына келтіру кезінде жүзеге асырылады.
Түйіспелі желі секциясының бірінде қысқа тұйықталу кезінде РДШ
кернеу релесі іске қосылады және параллель қосылу пунктінің жылдам
әрекет ететін ажыратқышы ажыратылады. Екі жолдың түйіспелі желісінде
кернеу пайда болған кезде тез әрекет ететін ажыратқыш қосылады.
Айнымалы ток желілері үшін параллель қосылу нүктелері май қосқышымен
орындалады, ал кернеу релесі кернеу трансформаторлары арқылы қосылады.
2×25 кВ электрмен жабдықтау жүйесінде автотрансформаторлық
қоректендіру пункттері (АЕК) қолданылады. Оларға орнатылған қуаттылығы
10 немесе 16 MBA aomz арнайы автотрансформаторы екі орамадан тұрады:
сериялық, қуат сымына қосылған және жалпы, байланыс аспасына қосылған.
Бұл орамалардың біріктірілген шығысы саяхат дроссель-трансформатордың
(DT) ортаңғы нүктесіне қосылған. Автотрансформаторлар байланыс
желісіндегі кернеуді арттыру қажет болған кезде диспетчерлік пункттен
позицияларды режимдік өзгертуге мүмкіндік беретін ТБН құрылғысымен
жабдықталған.
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2×25 кВ электрмен жабдықтау жүйесіндегі секциялық посттар, 25 кВ
жүйеден айырмашылығы, екі шинаға ие – байланыс желісі және қуат сымы.
Пойыздардың екі жақты қозғалысы болған кезде сымдарды күйдіруден
қорғайтын құрылғылар екі бағытта да орнатылады.
Секциялық ажыратқыштар байланыс желісінің жекелеген секцияларын
(учаскелерін) электрлік қосуға немесе ажыратуға, сондай-ақ байланыс
желісіне қуат беретін желілерді қосуға арналған.
Ажыратқыштардың
жетектері
құлыптармен
жабылуы
тиіс.
Ажыратқыштың жылжымалы оқшаулағышы мен жетегі білікпен немесе
тартымпен жалғанады. Сым арқанды тартымдарды қолдануға жол беріледі.
Мотор жетегінде ажыратқышты қолмен ауыстыруға мүмкіндік беретін
құрылғы болуы керек. Ажыратқыштарды ауыстырып қосу жүктеме тогы
болмаған кезде орындалуы тиіс.
Ажыратқыштардың пышақтары арнайы жақтауға тігінен орнатылған
тірек-түйреуіш оқшаулағыштарға орнатылады. Оқшаулағыштардың бірі
тұрақты, ал екіншісі төменгі бөліктегі арнайы біліктің көмегімен тік
позициядан ауытқуы мүмкін. Жылжымалы оқшаулағыштың тұтқасын көлбеу
күйге ауыстыру кезінде пышақ еріншелерден шығып, тізбекті бұзады.
Пышақты еріншелермен тығыз басу болат серіппелермен қамтамасыз етіледі.
Ажыратқыштың әр басына сымдар әрқайсысы 120 мм2 дейінгі қимасы бар
төрт сымға арналған болтты қысқыштармен бекітіледі.
Ажыратқыш қосылған кезде жартылай аяқтардың бірі екінші жарты
аяғының соңында орналасқан саусақ байланыстарына енеді. Оқшаулағыштың
бастарында таспалы мыстан жасалған икемді өткізгіштердің жартылай
аяқтарымен байланысты түйіспелер бекітілген. Қажет болған жағдайда жерге
тұйықтағыш пышақты айырғыштың негізінде орнатылған мойынтіректе
айналатын арнайы білікке (саусақтық түйіспелері бар жартылай аяқ жағынан)
орналастырады. Жерге тұйықтау пышағы қосылған кезде оның саусақтық
түйіспелері түн ортасына бекітілген түйіспемен жалғанады. Жерге тұйықтау
пышағын түйіспенің сенімділігі үшін жерге тұйықтау негізімен жалғау
иілгіш таспалы мыспен орындалады.
Секциялық ажыратқыштардың жетектері секциялық ажыратқыштарды
қосуға және ажыратуға арналған. Олар тіректің түбіне орнатылады және
ажыратқыштың тұтқаларына бір-бірімен байланысқан құбырлар немесе
кабельдер жүйесі арқылы қосылады. Электрлендірілген айнымалы және
тұрақты желілерде мотор жетектері қолданылады.
Секциялық ажыратқыштарды тұрақты және ауыспалы токпен
қашықтан ауыстыру үшін УМП-П әмбебап қозғалтқыш жетегі қолданылады,
ол ажыратқыштарды қашықтан басқару құралынан, қашықтан басқару
құралынан және қақпақты ашық білікпен қолмен бұруға мүмкіндік береді.
Жетек механизмі қақпағы бар шойын корпусына салынған. Жетек 220 В
айнымалы ток желісінен жұмыс істейді және қуаттылығы 180 Вт және айналу
жиілігі 8500 айн/мин болатын УЛ-062 электрқозғалтқышынан, редуктордан,
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фрикционнан және құлыптардан тұрады. Мотор жетегінің сенімді жұмысы
кемінде 180 В кернеу кезінде қамтамасыз етіледі.
Мотор жетектерін қашықтан басқару пульті арқылы жүзеге асырылады,
мысалы, ПУ-3, ол пластикалық негізге орнатылып, сол материалдың
қақпағымен жабылған. Пакеттік қосқыштың тұтқасы оны қашықтан басқару
құралынан қашықтан басқару немесе қашықтан басқару режиміне
ауыстыруға арналған. Ажыратқыштарды қашықтан басқару схемасы 2.60суретте көрсетілген.

Сурет 2.60-басқару пультінен мотор жетегін басқару схемасы
Айнымалы және тұрақты токтың байланыс желісінің түйісуі. Темір
жол желісінде станцияда (немесе оның жекелеген парктерінде) тұрақты және
ауыспалы токтың электрлендірілген учаскелерін түйіспелі желі секцияларын
токтың екі түріне ауыстыру тәсілімен түйістіру жүйесі қолданылады (2.61сурет). Мұндай станциялардағы байланыс желісінің оқшаулау деңгейі
айнымалы ток учаскелеріндегі сияқты, ал тіректерді электр жегідесінен
қорғау әдісі тұрақты ток учаскелеріндегі сияқты болуы керек. Түйіспелі
желінің
ауыстырып
қосылатын
секциялары
өзара
секциялық
оқшаулағыштармен бөлінеді, олар шамалы ұзындыққа ие болуы тиіс. Түйіспе
желісінің ауыстырып қосылатын секцияларының шекаралары СОБ
құрылғыларының рельс тізбектерінің оқшаулағыш түйісулерімен сәйкес
келеді.
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Сурет 2.61-түйісу станциясының байланыс желісін қоректендіру және
секциялау схемасы

1 және 8 - аралықтардың тұрақты және айнымалы токтың байланыс желісі; 2 және 7тұрақты және ауыспалы токтың фидерлік желілері; 3 және 9 - тұрақты токтың
ажыратылмайтын секциялары; 4-ауыстырылатын секциялар; 5 және 6 - тартым қосалқы
станциядағы тұрақты (3,3 кВ) және ауыспалы (27,5 кВ) токтың тарату құрылғысы; 10топтастыру пункттері; 11-бейтарап ендірме

Түйістіру станцияларының ауыстырып қосқыштары тұрақты (3 кВ)
және ауыспалы (25 кВ) тоқтың түйіспе желісінің секцияларында ток түрін
ауыстырып қосуға арналған жеке топтық пункттерге топтастырылады және
станцияның жол даму схемасына байланысты жолдың жиегінде немесе кең
жол аралығында орналастырылады. Олар тұрақты ток тізбегіне айнымалы
токтың түсуінен түйісу станцияларын қорғаумен жабдықталады.
Түйістіру станциясын қорғау құрылғысы (ТСҚ) түйіспелік желі
секцияларының электржабдықтарының, қоректендіруші желілердің, тартым
қосалқы станцияның, 3 кВ тұрақты ток ЭЖҚ олардың тізбегіне 25 кВ
ауыспалы ток түскен кезде зақымдануының алдын алуға арналған[1][6].
2.3 Түйіспелі желісінің монтаждау жоспарларын жасау
Түйіспелі желісінің жоспарларын құру (бақылау) түйіспелі желісін
жобалаудағы маңызды қадам болып табылады. Түйіспелі желісінің
жоспарлары станциялар мен аралықтар үшін бөлек жасалады. Станцияларда
тіректерді орналастыру шарттары аралықтарға қарағанда біршама күрделі.
Сондықтан байланыс желісін бақылау әдетте алдымен станцияларда, содан
кейін аралықтарда жүзеге асырылады, оны тиісті станциялармен
байланыстырады.
Түйіспелі желісінің жоспарлары жабдықтар мен материалдарға
өтінімдер жасау үшін, сондай-ақ байланыс желісін құру үшін барлық қажетті
деректерді береді. Бұл, ең алдымен, ерекшеліктер: сымдардың ұзындығы мен
маркаларын
көрсететін
түйіспелі
аспалардың
зәкір
учаскелері;
қоректендіретін, соратын және басқа сымдар; тіректер, крест мүшелері,
консольдер,
бекіткіштер,
іргетастар,
зәкірлер,
төсек
орындары;
электрлендірілген жолдардың жалпы ұзындығы.
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Түйіспелі желісінің жоспарлары олар бойынша салынған байланыс
желісі құрылыста және пайдалануда сенімді, үнемді және ыңғайлы
болатындай етіп жасалады.
Түйіспелі желісін бақылау кезінде шешілетін негізгі мәселелердің бірітіректерді орналастыру. Станциялар мен аралықтардың жоспарларындағы
байланыс желісінің тіректері, әдетте, осы аспа конструкциясы үшін, сондайақ барлық қабылданған тірек және тірек конструкциялары үшін рұқсат
етілетін ең үлкен аралықтармен орнатылады. Бұл ретте темір жол
трассасының өтуінің жергілікті жағдайларын, жел әсері жоғары және электр
беру желілері сымдарының өздігінен тербелістері бар орындарды міндетті
түрде ескереді. Тіректерді орналастыруға тікелей кіріспес бұрын, әдетте
байланыс желісінің зәкір учаскелері және олардың түйіскен жерлерінің
шамамен орналасуы көрсетілген.
Түйіспелі аспа анкерлік учаскелерге бөлінеді, ал анкерлік тіректер
түйіспелі аспа тораптарының қалыпты жұмыс істеуін және оның шекті
есептік ауа температурасы кезінде ток қабылдағыштармен өзара іс-қимылын
қамтамасыз етуді ескере отырып орналастырылады.
Станциялардың түйіспелі желісінің жоспарлары қолданыстағы
объектілермен және станцияларды, Көпірлер мен өтпежолдарды, электр беру
желілері, су құбыры, кәріз және басқа да жер асты коммуникацияларының
өтпелерін дамыту жобаларымен, сондай-ақ тартым қосалқы станциялардың,
секциялау бекеттерінің және электр депосының бас жоспарларымен
байланыста жасалады. түйіспелі желісінің жоспарын құрудың негізгі
бастапқы құжаты-1:1000 масштабтағы станция жоспары.
Жоспарда электрлендіруге жататын жолдар, сондай-ақ бағыттамалық
бұрмалар, сигналдар, жерасты коммуникациялары, жасанды құрылыстар
көрсетіледі, бұл олардың жолаушылар ғимаратының осьіне және жақын
жолдарға қатысты орналасуын көрсетеді. Түйіспелі желісімен жабдықталған
жолдардың саны мен мақсаты қозғалыс көлеміне, электр тартымына
ауыстырылатын пойыздар түріне, жолдардың мамандануына, маневрлік
жұмысты орындайтын локомотивтің (тепловоз, электровоз) қозғалысы мен
тартымының қабылданған ұйымдастырылуына байланысты белгіленеді.
Аралықтардың түйіспелі желісінің жоспарлары жолдың профилімен
және жоспарымен, қолданыстағы құрылыстармен және көпірлер мен
өтпежолдардың жобаларымен, электр беру желілерінің өтулерімен, әртүрлі
коммуникацияларды төсеу немесе қайта құрумен байланыстырылады.
Аралықтың түйіспелі желісінің жоспарын құрудың негізгі бастапқы
құжаты жоспардың және жол профилінің негізгі элементтері көрсетілген
электрлендірілген учаскенің егжей-тегжейлі профилі болып табылады.
Тіректерді орналастыруға арналған аралықтың жоспары әдетте 1:2000
масштабында схемалық түрде дайындалады[6].
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Бақылау сұрақтары:
1 Электрлендірілген темір жолдарда Электрмен жабдықтаудың қандай
жүйелері қолданылады?
2 Бойлық және көлденең бөлу дегеніміз не?
3 Қандай құрылғылар түйіспелі желісінің бөлімдерін электрлік бөлуді
жүзеге асырады?
4 Оқшаулағыш жұптарға байланыс сымдарының күйіп қалуынан
қандай қорғаныс орнатылады?
5 Секциялық оқшаулағыштардың дизайнын атаңыз?
6 Тұрақты және ауыспалы токтарда ажыратқыштар мен мотор
жетектерінің қандай түрлері қолданылады?
7 Тұрақты және айнымалы ток жүйелерінің түйісуі қалай жүзеге
асырылады?
8. Станциядағы түйіспелі желісінің жоспарларын құруға қойылатын
талаптарды тізімдеңіз.
Әдебиет
1. Түйіспелі желісі: оқу құралы / В. В. Ильичева (вариативті бөлім);
2. Түйіспелі желісінің құрылысы және техникалық қызмет көрсету: Оқу
құралы / В. Чекулаев [және басқадары.]; А. А. Федотовтың редакциясымен. М.: ФГБОУ ОӘК ЖДТ, 2014.- 436 б.
3. Электрқондырғыларын орнату ережелері: ПУЭ-6 және ПУЭ-7
барлық қолданыстағы бөлімдері.
4. Түйіспелі желісі: әдістемелік. кәсіби модуль/ Л.П. Чайкин бойынша
практикалық сабақтарды өткізу бойынша нұсқаулық - М.: ФГБОУ "УМЦ
ЖДТ", 2015. - 146 б.
5. Бочаров, Ю. Н. жоғары кернеулер техникасы: Оқу құралы/ Ю. Н.
Бочаров, С. М. Дудкин, В. В. Титков.- Электрон.мәтіндік деректер.- СПб.:
Ұлы Петрдің Санкт-Петербург политехникалық университеті, 2013.- 265 c.
6. Электрлендірілген темір жолдарын электрмен жабдықтау: дәріс
конспектісі / О. И. Ветлугина. - Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 60 Б.
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III БӨЛІМ. ЭНЕРГОУЧАСКЕНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
БӨЛІМШЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Энергия учаскесінің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс
сапасын ұйымдастыру және бақылау
3.1.1 Темір жолды электрмен жабдықтау дистанциясының
құрылымы және құрылымдық бөлімшелердің функциялары
Электрмен жабдықтау дистанциясы тартым қосалқы станцияларға және
электрлендірілген темір жолдардың байланыс желілеріне, кейбір электр
станциялары мен төмендеткіш трансформаторлық қосалқы станцияларға,
СОБ құрылғыларын қоректендіруге арналған сыртқы электр желілеріне,
бойлық электрмен жабдықтау желілеріне (ғимаратқа кіргенге дейін),
шырақтар мен прожекторлық жарықтандыруды қоса алғанда, сыртқы
жарықтандыру электр желілеріне техникалық және шаруашылық қызмет
көрсетуді қамтамасыз етеді.
Электрмен
жабдықтау
қашықтығын
ұйымдастырушылықэкономикалық және техникалық басқару жүйелерінен тұратын және жақында
интеграцияланған деп аталатын күрделі жүйелерге жатқызуға болады.
Мұндай жүйенің күрделілігі ұйымдастырушылық жүйелерге тән басқару
функциялары мен технологиялық процесті басқару функциялары мен
технологиялық процестердің ерекшелігімен бірге анықталады. Оған негізгі
және айналым қаражаты беріледі; шаруашылық есеп негізінде бекітілген
жоспарға сәйкес өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастырады; өзінің
аяқталған есептілігі бар. Қаржылық және экономикалық қызметте электрмен
жабдықтау қашықтығы жол бөліміне бағынады. 3.1 суретте көрсетілген
электрмен жабдықтау қашықтығын басқару құрылымы, белгілі бір дәрежеде
жалпыланған.
Электрлендірілген теміржолдарды электрмен жабдықтау жүйесіндегі
тартым қосалқы станциялар электр жүйелерінен алынған үш фазалы
айнымалы токты кернеуі 27,5 кВ бір фазалы айнымалы токқа немесе
кернеуі 3,3 кВ тұрақты токқа айналдырады.
Тартым қосалқы станциялар бастапқы электрмен жабдықтау
схемасына байланысты тірек және аралық болып бөлінеді. Тірек тартым
қосалқы станциялар электр жүйесінен келетін электр энергиясын тарату
үшін қолданылады; басқа тартым қосалқы станцияларды қуаттандыру үшін
электр беру желілері олардың шиналарынан шығады. 110-220 кВ
шиналарына кемінде үш қоректендіруші электр беру желісі қосылатын
қосалқы станция тірек болып саналады. Аралық қосалқы станциялар
дәнекерлеуші немесе транзиттік болуы мүмкін. Дәнекерлеушілер электр
беру желілерінен тармақтарға, ал транзиттілер – қоректендіруші жоғары
вольтты желілерді бөлуге қосылады.
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Сурет 3.1-электрмен жабдықтау қашықтығының құрылымы.
Тартым қосалқы станцияларды пайдалану электр Жылжымалы
құрамды, тартылмайтын темір жол және аудандық тұтынушыларды үздіксіз
электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететіндей ұйымдастырылуы тиіс.
Тартым қосалқы станцияны пайдалануды ұйымдастыруға, дұрыс ұстауға
және үздіксіз жұмыс істеуге, жаңа техника мен еңбектің озық әдістерін
енгізуге, қаражат пен электр энергиясын үнемдеуге тартым қосалқы
станциялардың бастықтары мен электрмен жабдықтау дистанцияларының
бастықтары жауап береді.
Тартым қосалқы станциядағы жедел-жөндеу персоналы қосалқы
станция бастығы, жабдықты жөндеу жөніндегі электрмеханигі (аға
электрмеханигі), пайдалану жөніндегі электрмеханиктері, электр
монтерлері болып табылады.
Тартым қосалқы станциясының бастығы персоналға техникалық және
шаруашылық басшылықты жүзеге асырады; жабдықты ұстау және жөндеу,
сондай-ақ оны күшейту және қайта жаңарту бойынша жұмыстарды
уақтылы жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру; жөндеу-ревизиялық цех
пен құрылыс-монтаж ұйымдарының персоналы орындайтын жұмыстардың
сапасын бақылайды; күрделі технологиялық жұмыстарды жүргізуді жеке
өзі ұйымдастырады және жүзеге асырады; техникалық, есептік және есептік
құжаттаманы жүргізеді; қосалқы станция персоналының техникалық оқуын,
білімін мерзімді тексеруді, еңбекті қорғау күндерін өткізуді, қосалқы
станцияға
Практикалық жұмыс
Электрмен жабдықтау қашықтығының құрылымын, желілік аймақты,
тартым қосалқы станцияны анықтаңыз.
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3.1.2 Еңбек ұжымын және құрылымдық бөлімшелерді басқару
әдістері
Барлық электрмен жабдықтау құрылғыларының қалыпты жұмысын
қамтамасыз ету үшін ЭҚ-да негізгі, көмекші және желілік бөлімшелер
құрылды. Негізгілеріне мыналар жатады: тартым қосалқы станциялар (ЭЧЭ),
байланыс желісінің аудандары (ЭЧК), электрмен жабдықтау аудандары
(ЭЖС), энергодиспетчерлік топ (ЭЧЦ); қосалқы станцияларға – жөндеутексеру учаскесі (РРУ), механикалық шеберханалар (ЭЧМ), қойма
шаруашылығы.
Электрмен жабдықтау қашықтығының негізгі технологиялық процесі
сыртқы электрмен жабдықтау жүйесінен алынған электр энергиясын өңдеу
және оны тасымалдау процесіне қатысатын тұтынушыларға беру болып
табылады. Электрмен жабдықтау құрылғыларының жұмыс істеу сенімділігі
техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеулерін
жүргізумен қамтамасыз етіледі. Бұл процесті энергия диспетчері жүзеге
асыратын жедел басқару кезінде тиісті құрылғыларға қызмет көрсететін
персонал орындайды.
Электрмен жабдықтау қашықтығының жалпы жұмыс істеуі және
жоғарыда қарастырылған процестерді өзара үйлестіру Әкімшілік басқарумен
жалпы қашықтық жұмысына қойылатын техникалық және экономикалық
талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі. Әкімшілік басқару ақпаратты
қабылдау, сақтау, өңдеу және беру, сондай-ақ қабылданған және сақталған
ақпарат негізінде шешім қабылдаудан тұрады.
Осылайша, электрмен жабдықтау қашықтығының жұмысын төрт
негізгі процеске дейін азайтуға болады: электрмен жабдықтау, жоспарлы
және профилактикалық жөндеу өндірісі, жедел және әкімшілік басқару.
Алғашқы екеуі технологиялық процестерге, екіншісі ақпараттық процестерге
жатады. Электрмен жабдықтаудың әртүрлі қашықтықтарын басқару
құрылымын талдау олардың жалпы алғанда аздап ерекшеленетінін көрсетті:
бұл олардың ерекшелігіне, ұзындығына және жұмысшылардың
контингентіне байланысты. Алайда, міндеттер мен функцияларды басқару
буындары арасында бөлу ЭЧ-да айтарлықтай ерекшеленеді және көптеген
факторларға, соның ішінде дәстүрлі факторларға да байланысты[1][2].
3.1.3. Электрлендірілген темір жолдың энергетикалық учаскесінің
ұйымдық құрылымы
Қашықтықты басқару құрылымы көп деңгейлі: төрт басқару деңгейі
мен бір ішкі деңгейден тұрады. Басқару деңгейлерінен тыс жерде машинаесеп станциясына бағынатын жалақыны есептеу және берудің есепке алубақылау тобы орналасқан.
ЭЧ бастығы белгіленген қаржылық және өндірістік тапсырмалардың
орындалуына, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қатынас жолдары
министрлігінің, темір жол басқармасының нұсқауларының сақталуына жауап
береді.

148

Тікелей электрмен жабдықтау дистанциясының бастығына екі
орынбасар, бас инженер және энергия диспетчерлік топ, сондай-ақ
бухгалтердің функцияларын бір уақытта орындайтын аға экономист және
кадрлар жөніндегі инспектор бағынады. Әрбір орынбасар, әдетте, біртекті
бөлімшелер тобын басқарады және электрмен жабдықтау құрылғыларын
пайдалануды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Оларға тиісті бөлімшелердің
бастықтары: байланыс желісінің аудандары, тартым қосалқы станциялар,
электрмен жабдықтау аудандары, жөндеу-тексеру учаскесі, автошаруашылық
және шеберханалар, сондай-ақ ЭЧ-ны техникалық басқаруды қамтамасыз
ететін техникалық бөлімнің инженерлері тікелей бағынады.
Бас инженер күрделі жөндеу мен құрылысты ұйымдастырумен тікелей
айналысады, сондай-ақ ЭЧ барлық бөлімшелерімен жұмыстарды жүргізу
кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді.
Бас инженерге еңбекті қорғау жөніндегі инженер және техникалық бөлімнің
аға инженері бағынады.
Аға энергодиспетчер (ЭЧЦС) басқаратын энергодиспетчерлік топ
Электрмен жабдықтаудың технологиялық процестерін және жоспарлы-алдын
алу жөндеулерін жүргізуді жедел басқаруды жүзеге асырады. Оған ЭЧК,
ЭЧЭ, ТЖК, РРУ барлық бөлімшелерінің бастықтары жедел бағынады, аға
инженер бас инженерге бағынады және бөлімнің инженерлерін басқарады,
энергиямен жабдықтау учаскесінің барлық бөлімшелері бойынша күрделі
жөндеу мен құрылысты ұйымдастыруды басқаруды қамтамасыз етеді.
Техникалық бөлімнің инженерлеріне біртекті бөлімшелер топтары
тағайындалады, олар сонымен қатар мақсатты функцияларды орындай алады.
Техникалық бөлімнің құрамына электрмен жабдықтау, тарту қосалқы
станциялары, байланыс желісі, автобұғаттау және бойлық электрмен
жабдықтау, энергия қадағалау бойынша инженерлер кіреді. Техникалық
бөлімнің әр инженері тікелей аға инженерге және электрмен жабдықтау
дистанциясы бастығының тиісті орынбасарына есеп береді. Еңбекті қорғау
жөніндегі инженерге еңбекті қорғау мәселелерінде бөлімшелердің барлық
бастықтары мен олардың персоналы бағынады.
Бөлімшелердің бастықтары өз бөлімшелерінің персоналына әкімшіліктехникалық басшылықты жүзеге асырады, олардың жұмысын жоспарлайды
және оларға бекітілген электрмен жабдықтау құрылғыларының дұрыс
ұсталуына және жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз
етуге жауапты болады. Тиісті бөлімшелердің құрамына кіретін жедел және
жөндеу персоналы, әдетте, олар қызмет көрсететін құрылғыларда ғана жұмыс
жүргізуге тікелей қатысады.
Жалпы алғанда, электрмен жабдықтау дистанциясын басқару
құрылымы сызықтық болып табылады, оған басшылық өзіне бағынышты
бөлімшелердің жұмыс нәтижелері үшін толық жауап берген кезде дара
басшылық принципі тән. Мұндай құрылым қарама-қайшылықты немесе
үйлестірілмеген тапсырмалардың берілуін жояды және әртүрлі ішкі басқару
жүйелерінің өзара әрекеттесуін жеңілдетеді. Алайда, басқару тиімділігі

149

жүйенің өсуіне және шешілетін міндеттердің күрделілігіне байланысты
төмендейді, бөлімшелер басшылары бір уақытта тиісті пайдалану
орынбасарларына, сонымен қатар белгілі бір дәрежеде техникалық бөлімнің
инженерлеріне, ал ірі күрделі жөндеу мен құрылыс кезеңінде бас инженерге
бағынады. Бөлімшелер бастықтары энергодиспетчерлік топтың жедел
бағынысында болады. Мұндай күрделі бағыныштылық үйлестірілмеген,
кейде қарама-қайшы тапсырмаларды алуға алғышарттар жасайды[3].
3.1.4. Құрылымдық бөлімшенің (бригаданың) жұмыстары
Тарту қосалқы станциялары. ¾ Электр энергиясымен қамтамасыз ету:
байланыс желісі, автоматты блоктау ӘЖ, сыртқы тұтынушылар және
қосалқы станцияның жеке қажеттіліктері.
Қосалқы станцияда келесі штат бар:
Чщ = 292 адам.
аға электрмеханигі ¾ 1 адам.
Электрмеханигі ¾ 1-2 адам.
электр монтері ¾ 3-4 адам.
Келесі жұмыс түрлерін орындайды:
ағымдағы жөндеулер: АТҚ-35 кВ (шиналар мен түсірулер, 35 кВ
ажыратқыштар (МКҚ, ВМД) және олардың жетектері), қуаты 6200 кВА
тартым трансформаторлар, қуаты 560 кВА дейінгі күш трансформаторлар, 6
және 35 кВ ток трансформаторлары, кернеуі 6-35 кВ трансформаторлар, БВ
БДА, БАО, қосарланған ВАБ-2, АБ-2/4, ВАБ-43 трансформаторлар, БВ доға
сөндіру камералары, тегістейтін құрылғылар, РБФА реакторлары,
қозғалтқыш жетектері, байланыс желісінің секциялық ажыратқыштары,
РБМВ, РВПК-ЦН44 ажыратқыштары.
Тартым қосалқы станция бастығының функциялары:
1. Өзіне сеніп тапсырылған штаттың әкімшілік-техникалық басқаруын
жүзеге асырады.
2. Пойыздардың қауіпсіздігіне жауап береді.
3. Тартым қосалқы станцияның ПТОР жабдықтарының уақтылы
орындалуына жауап береді.
4. Энергиямен жабдықтау құрылғыларын жаңғырту және күшейту.
Ғимараттардың санитарлық жағдайына жауап береді.
Төлем жүйесі.
Бастық, электрмеханигі ¾ жалақы, электромонтер ¾ уақытша сыйақы.
Тартым қосалқы станцияларға жедел қызмет көрсету.
1. Тікелей тартым қосалқы станцияда электрмеханиктерінің тәулік
бойы кезекшілігі. Бұл әдіс жабдықтың ерекшеліктері бар тірек және басқа да
қосалқы станцияларда қолданылады.
2. Үйде тәулік бойы кезекшілік ету. Кезекші персоналсыз тартым
қосалқы станцияға қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
Жаңа техника.
1. УВКЭ-1 типті КВ-ны неғұрлым қуатты ТПЕД-3150-ге ауыстыру.
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2. Қуаты 6300 кВА тарту трансформаторларын 12500 кВА ауыстыру.
3. АБ-2/4 автоматтарын ВАБ-43-ке ауыстыру.
4. ВВВ-10 вакуумдық ажыратқыштарын орнату.
Электр энергиясын үнемдеу әдістері.
1.
Оны
ұтымды
пайдалану
есебінен
үнемдеу
бойынша
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар әзірленуде.
2. Максималды жүктеме сағаттарында электржабдықтарын қосу
кестелері жасалады.
Байланыс желісінің ауданы. Байланыс желісінің ауданы пойыздардың
қозғалысын қамтамасыз етуге, олардың қозғалыс кестесін ұстауға, байланыс
желісін пайдалануға, оны күрделі жөндеуге және ұстауға арналған[2].
3.1.5. Материалдарды қабылдау және жинақтау жөніндегі ісшаралар
Құрылыс жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін жер үсті суларын
бұру үшін I=0,01% еңісі бар материалдарды жинауға арналған алаң
жоспарлануы, кірме жолдар орындалуы тиіс.
Алаң борттық автомашиналарды түсіру үшін эстакадамен
жабдықталуы, алаңды үнемі қоқыстан тазартуы, үйіп тастамауы, қысқы
уақытта қар мен мұздан тазартуы тиіс. Бұл ретте өздігінен орын
ауыстыруларға, шөгулерге, деформацияларға, фактуралық қабаттың
бүлінуіне қарсы шаралар қабылдануы тиіс. Материалдар мен
конструкцияларды ретсіз жинауға тыйым салынады.
Биіктігі 150 см-ден астам қатарларды төсеу және бөлшектеу кезінде
тасымалданатын мүкәммалдық сатыларды қолдану қажет. Жиналмалы
конструкциялар қатарларының төменгі қатарын қимасы 150х100 мм ағаш
мүкәммал төсемдерге немесе екі жағынан араланған бөренелерге, ал келесі
қатарларды – қимасы 80х80, бірақ шығып тұрған монтаждау ілмектерінің
биіктігінен кем емес төсемдерге салу керек. Төсемдер мен төсемдер бірдей
ұзындықта болуы және бұйымның шетінен кемінде 50 мм шығып тұруы және
тігінен бір жазықтықта орналасуы тиіс.
Қоймалау аймағын кран асты жолынан кемінде 3 м қашықтықта
орналастыру керек.
Бұйымдарды уақытша және күрделі құрылыстардың қоршауларына,
конструкцияларына сүйенуге (тіреуге) тыйым салынады. Қатарлар олардың
арасында ені кемінде 1 м бойлық және көлденең өту жолдары болатындай, ал
аралас қатарлар арасындағы үзіктер кемінде 0,2 м болатындай етіп
орналастырылуы тиіс.
Бойлық өту жолы қойма алаңының ортасында, ал көлденең өту
жолдары – әрбір 25 м сайын орналасуы тиіс. Қатарлардың, материалдардың,
бұйымдардың және құлау призмасының орналасуы, бірақ табиғи еңіс жиегіне
дейін кемінде 1 м.
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Сығылған газдары бар баллондар ашық от көздерінен оқшауланған
арнайы, жабық, желдетілетін үй-жайларда сақталуы тиіс.
Неғұрлым ауыр элементтері бар қатарлар мен пирамидалардың
крандарының жүк көтергіштігін ұтымды пайдалану мақсатында рельс
жолына жақын орналастыру керек.
Бұл ретте қоймалау жолағының ені кран жебесінің ең жоғары ұшып
шығуынан аспауы тиіс. Т/б бұйымдары мен блоктарын қоймаға өту, таңбалау
өту жағынан оңай оқылатындай етіп орналастыру қажет немесе әртүрлі
маркалы бұйымдар пирамидасы оларды монтаждау және қалау кезектілігін
ескере отырып орналастыру керек[2][4].
3.1.6. Жөндеу және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесі
Монтаждалған жабдықты бос және жүктемемен кешенді сынау іске
қосу-жөндеу жұмыстарына жатады және оны монтаждау және реттеу
ұйымдарын тарта отырып, кәсіпорынның пайдалану персоналы жүргізеді.
Объектідегі жұмыстар дайындық және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
ұйымдастыру жоспарын әзірлеуден басталады.Жоспарда көрсетілуі керек:
а) дайындық және іске қосу-жөндеу жұмыстарының технологиялық
реттілігі, кестесі және жүргізу мерзімі (күрделі технологиялық объектілер
үшін желілік кесте жасалады);
б) іске қосу-реттеу мәселелері бойынша арнайы жобалық шешімдер;
в) жабдықты, тораптарды, агрегаттар мен жүйелерді іске қосуға және
баптауға дайындау жөніндегі техникалық құжаттаманы әзірлеу кестесі;
г) пайдалану техникалық құжаттамасын әзірлеу кестесі;
д) объектіде кадрлар даярлау және жұмысты ұйымдастыру.
Ең тиімді жүктеме кезінде энергетикалық жабдықтың оңтайлы
режимде дұрыс жұмыс істеуі үшін кез-келген орнатудан кейін кәсіби іске
қосу және жөндеу жұмыстары қажет (ПНР).
Іске қосу – жөндеу жұмыстары-бұл Құрылыс және күрделі жөндеу
объектілерінде орнатылған энергетикалық жабдықты пайдалануға беру
жөніндегі іс-шаралар кешені. Іске қосу-жөндеу жұмыстары технологиялық
жабдықтар мен автоматтандыру құралдарын баптау жөніндегі жұмыстарға
бөлінеді. Қазандықты іске қосу-жөндеу жұмыстары энергетикалық қазанды
пайдалануға енгізу кезінде бір рет жүргізіледі.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізудің мақсаты орнатылған
жабдықты баптау, энергия қондырғысының кемшіліктерін және
энергетикалық жабдықты пайдалану қауіпсіздігіне теріс әсер етуі мүмкін
энергиямен жабдықтау жобасына сәйкессіздіктерді анықтау, сондай-ақ
жүйенің жұмыс істеу дайындығын тексеру болып табылады.
Іске қосу-жөндеу жұмыстары бірқатар міндетті сынақтар мен
өлшеулерді қамтитын энергия қондырғыларының диагностикасын жүргізуді
білдіретін регламентке сәйкес жүзеге асырылады[4] .
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3.1.7. Бригада мүшелерінің және жалпы бөлімшенің қызметін
бағалау
Қызметкерлерді бағалау-бұл ұйым басшысына бағыныштылардың
жұмысын жақсарту үшін басқарушылық шешімдер қабылдауға көмектесуге
бағытталған қызметкерлердің сипаттамаларын анықтаудың күрделі жүйесі.
Бағалау персоналды басқарудың барлық негізгі функцияларымен тығыз
байланысты.
Кадрлық жоспарлау: жұмыс көрсеткіштерін бағалау компанияның
персоналға деген сапалық және сандық қажеттілігін анықтайды.
Қызметкерлерді іріктеу: бағалау компанияда қолданылатын жаңа
қызметкерлерді тарту және іріктеу әдістерінің қаншалықты тиімді екенін
көрсетеді.
Қызметкерлерді оқыту: бағалау оқу қажеттілігін анықтайды және
қолданыстағы оқу бағдарламаларының тиімділігін анықтайды.
Кадрлық резервті қалыптастыру: оның негізінде компания
қызметкерлерінің жұмысы мен жұмыс тәртібін бағалау жатыр.
Қызметкерлердің жұмысын талдау: бағалау белгілі бір компания
қызметкерлерінің
жұмыс
тәртібі
бағаланатын
стандарттар
мен
көрсеткіштерді анықтауға мүмкіндік береді.
Персоналды дамыту: бағалау қызметкерлердің жұмыс әлеуетін
анықтайды.
Материалдық ынталандыру жүйесі: бағалау мотивациялық жүйелердің
тиімділігін арттырады.
Қызметкерлерді бағалау рәсімдері кадрлармен жұмыс істеудің бірқатар
аспектілері үшін негізгі болып табылады – жұмысқа қабылдау, оқыту,
жоғарылату, қысқарту және жұмыстан шығару, қайта құру және көтермелеу.
Бағалау жүргізудің негізгі мақсаттары:
қызметкерді ұстауға кететін шығындар мен оның нақты жұмыс көлемі
арасындағы байланысты анықтау, басқаша айтқанда, белгілі бір қызметкерді
белгілі бір жерде ұстау пайдалы ма;
қолда бар қызметкерлердің әлеуетін бағалау-олардың біреуін жаңа
қызметкерлерді іздеу және оқыту шығындарынсыз басқарушы лауазымдарға
ұсыну мүмкіндігі бар ма;
жеке қызметкердің функционалды рөлін анықтау-ол тек командалық
ойыншы ма, әлде белгілі бір жағдайлар жасалған кезде өзін жарқын тұлға
ретінде көрсете алады және т. б.
Сайып келгенде, өткізілген іс-шаралар жекелеген қызметкерлер мен
жалпы компания жұмысының тиімділігіне оң әсерін тигізеді.
Бағалау критерийлері
Біз қызметкердің тиімділігі бағаланатын жұмысшы, жеке, мінез-құлық
және басқа да сипаттамалар туралы айтып отырмыз. Әрбір критерий
клиенттер мен компанияның талаптарына толық сәйкес болу үшін жұмыс
функциясының нақты қалай орындалатынын анықтайды. Қызметкерлерді
бағалау критерийлерін әзірлеу кезінде ұйымның ерекшелігін, ол жұмыс
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істейтін нарық сегментін, бағалаудың мақсаттары мен міндеттерін, яғни одан
не алу жоспарланғанын ескеру қажет. Сондай-ақ, критерийлердің қайсысы
басым болатынын анықтау қажет.
Қойылатын критерийлерге қойылатын негізгі талаптар:
Қолжетімділік.
Объективтілік: критерийлерді әзірлеу адам үшін емес, белгілі бір
лауазым үшін жүзеге асырылады.
Ашықтық: қызметкерден нақты қандай нәтижелер күтіледі.
Жұмыс мазмұнына сәйкестігі.
Қызметкердің нәтижеге жету мотивациясы.
Жұмыстың маңызды нәтижелерімен түсініктілік және байланыс.
Динамизм: компанияның ағымдағы өзгерістеріне сәйкес даму
мүмкіндігі.
Қызметкерлерді бағалаудың барлық критерийлері әдетте екі топқа
бөлінеді.
Құзыреттерді бағалау. Бұл жағдайда қызметкердің білімі мен
дағдылары, оны практикалық жұмыста қолдану қабілеті, сондай-ақ мінезқұлқы мен жеке қасиеттері бағаланады. Құзыреттерді бағалаудың ең тиімді
тәсілдерінің бірі қызметкер атқаратын немесе иеленуді жоспарлап отырған
лауазымның ерекшелігін ескере отырып, ахуалдық міндеттерді шешу болып
табылады.
Нәтижелілікті бағалау. Ол белгілі бір қызметкердің жұмыс
көрсеткіштерін осы жұмыс кезеңі мен лауазымға жоспарланған
көрсеткіштермен салыстыруға негізделген. Ол үшін бағалауды бастамас
бұрын нақты өлшенетін міндеттер қою керек. Қызметкердің жұмысының
тиімділігі, мысалы, бір айдағы сатылым көлемінде, іске асырылған жобалар
санында, пайда мөлшерінде немесе жасалған мәмілелер санында көрсетілуі
мүмкін.
Бағалау критерийлерін әзірлеуді әдетте персонал бөлімінің маманы
жетекшімен немесе тиісті жұмысты орындайтын қызметкерлермен бірлесіп
жүзеге асырады. Бұл критерийлер бағалаудың барлық қатысушыларына
түсінікті болуы және жұмыстың нақты шарттары мен мазмұнын ескеруі үшін
қажет.
Персоналды бағалау тәсілдері
Қызметкерлерді бағалауға көптеген тәсілдер бар, бірақ олар әдетте
бағытқа сәйкес үш топқа біріктіріледі.
Сапалы әдістер
Олардың екінші атауы сипаттамалық болып табылады, себебі олар
қызметкерлерді қатаң сандық деректерді қолданбай сипаттайды. Сапалы
бағалауға мыналар жатады:
Матрицалық әдіс-белгілі бір адамның қасиеттерін белгілі бір лауазым
үшін идеалды қызметкер моделімен салыстыру.
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Ерікті сипаттамалар жүйесінің әдісі-кадрлық қызмет немесе менеджер
жұмыстағы ең үлкен жетістіктер мен елеулі бұзушылықтарды анықтайды
және оларды салыстыру негізінде қорытынды жасайды.
Тапсырмаларды бағалау-бұл қызметкердің жұмысы жалпы бағаланған
кезде қарапайым әдіс.
Топтық пікірталас-қызметкердің осы саладағы жетекшімен немесе
сарапшылармен оның жұмысының нәтижелері мен перспективалары туралы
сөйлесуі.
Сандық әдістер
Бұл әдістер ең объективті болып саналады, себебі оларды жүзеге
асырудың барлық нәтижелері сандармен көрсетілген:
Балдық бағалау әдісі. Әрбір кәсіби жетістік үшін персонал нақты кезең
– айдың, тоқсанның немесе жылдың қорытындылары бойынша
жинақталатын белгілі бір, алдын ала келісілген балл санын алады.
Дәреже әдісі. Менеджерлер тобы қызметкерлердің рейтингі сияқты
нәрсе жасайды, содан кейін барлық рейтингтер бір-бірімен тексеріледі, ал ең
төменгі позицияда тұрған қызметкерлер жұмыстан шығарылады немесе аз
жауапты лауазымға ауысады.
Еркін балдық бағалау әдісі. Бұл жағдайда қызметкердің әр сапасын
сарапшылар белгілі бір баллға бағалайды және нәтижелері жинақталады.
Алынған фактілер негізінде рейтинг жасалады.
Аралас әдістер. Бағалаудың ең тиімді тәсілдері, себебі олар
сипаттамалық және сандық аспектілерді қолданады:
Бағалау сомасы әдісі. Қызметкердің әр сипаттамасы белгілі бір шкала
бойынша бағаланады, содан кейін белгілі бір лауазым үшін идеалмен
салыстырылатын белгілі бір орташа көрсеткіш көрсетіледі.
Топтау жүйесі. Барлық қызметкерлер бірнеше топқа бөлінеді –
қанағаттанарлықсыз жұмыс істейтіндерден бастап, жұмысы іс жүзінде мінсіз
адамдарға дейін.
Барлық осы әдістер қызметкердің немесе оның әлеуметтікпсихологиялық сипаттамаларының белгілі бір аспектісін ғана бағалай алады,
сондықтан жақында HR бөлімдері немесе Кадрлық кеңесшілер объективті
бағалау талдауы үшін барлық қол жетімді тәсілдердің жетістіктерін
қамтитын жан-жақты әмбебап әдістерді көбірек қолданады.
Персоналдың құзыреттілігін бағалау әдістері. Қызметкерлердің
құзыреттілігін
бағалау
әдістерін
толығырақ
қарастырайық-олар
қызметкерлердің кәсіби қасиеттері туралы ең объективті түсінік береді. Бұл
тәсілдің негізгі мақсаты компанияда бар кадрлық әлеуетті пайдалану
тиімділігін арттыру болып табылады. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде
жалақы, жұмыс уақыты үнемделеді және белгілі бір міндеттерді орындау
үшін білікті емес қызметкер талап ететін қосалқы ресурстарға шығындар
азаяды.
Құзыреттілікке бағалау жүргізілгеннен кейін адам өзінің қабілеттері
мен мүмкіндіктері көбірек пайда әкелетін басқа лауазымға ауыстырылуы
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мүмкін. Тағы бір нұсқа-қызметкерді оның әлеуетін ашу үшін үздіксіз білім
беру курстарына жіберу.
Аттестаттау. Оны өткізу тәртібі компания басшылығы ресми
бекіткен құжаттарда баяндалуы тиіс. Оның барысында қызметкердің
біліктілігі, еңбек нәтижелері, практикалық дағдылар мен теориялық білім
деңгейі, іскерлік және жеке қасиеттері бағаланады. Бағалау критерийілауазымдар мен мамандықтардың кәсіби стандарты. Компания басшылығы
компанияда жұмыс өтілі бір жылдан кем жұмыскерлерді, жүкті әйелдерді
және топ-менеджмент өкілдерін қоспағанда, барлық қызметкерлерді
аттестаттаудан өткізуге құқылы.
Аттестаттау жылына бір, екі немесе үш рет өткізіледі. Аттестаттау
қорытындысы бойынша қызметкер еңбек кодексінің бабына сәйкес
жұмыстан босатылуы мүмкін
Ассесмент-орталық (бағалау орталығы). Қызметкерлерді бағалаудың
заманауи әдісі, бұл қызметкердің жеке, іскерлік қасиеттері туралы және
ұйымның кадрлық құрамы оның мақсаттарына, саясатына және құрылымына
қаншалықты сәйкес келетіні туралы сенімді ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Осы әдіспен бағалау үш кезеңнен тұрады:
Дайындық, оның барысында бағалау мақсаттары және құзыреттілік
моделін әзірлеу анықталады.
Ассесмент-орталықты өткізу сценарийін, жаттығуларды үлгілеу мен
бейімдеуді, бағалау әдістемелерінің жиынтығын анықтауды, сарапшылар мен
бақылаушыларды оқытуды қамтитын рәсімді әзірлеу.
Бизнес ойындар, кейстер, топтық пікірталастар, жеке сұхбаттар мен
тесттерді қамтитын ассессмент-орталық рәсімі. Іс – шаралар нәтижелері
бойынша Қатысушыны жалпы бағалау-интеграциялық сессия және есеп
жасау жүргізіледі. Кезең қатысушылармен кері байланыс берумен аяқталады.
Бұл ең күрделі және күрделі әдіс, әдетте ол тек ірі компанияларда
қолданылады.
Тестілеу. Кандидаттарды бағалау кезінде кәсіби және психологиялық
тесттер қолданылады. Психологиялық қызметкердің жеке ерекшеліктерін
анықтауға көмектеседі, ал кәсіби – оның міндеттерін сәтті орындау үшін
қажетті дағдылары мен білімі.
Сұхбат. Сұрақтар мен жауаптарға негізделген әдіс. Процедура еркін
түрде жүргізілуі мүмкін (құрылымданбаған сұхбат), бұл жағдайда сұрақтарға
эмоционалды реакция анықталады. Құрылымдық сұхбат әзірленген схемаға
сәйкес сұрақтарды алдын-ала дайындауды қамтиды. Ең тиімді
құрылымдалған сұхбат жағдайлық-мінез-құлық болып саналады, онда
үміткерге жағдайды өзінің кәсіби қызметінен еске түсіруге, содан кейін оның
рөлін бағалауға және мінез-құлық моделін шығаруға шақырылады.
Персоналды сараптамалық бағалау әдісі. Ол болып табылады
тартылған персоналды бағалау сарапшылар талдайды сипаттамалары
қызметкерлер мен негізінде өз тәжірибесі мен білімін қорытынды жасайды.
Сарапшы ұйымның басшысы да, бағалаушыны жақсы білетін қызметкерлер
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де бола алады (ішкі бағалау). Сыртқы бағалау-бұл бақылау және психология
саласындағы мамандардың қатысуымен Бағалау.
Іскерлік ойындар. Қызметкерлерді іскерлік белсенділікке еліктеу
арқылы бағалау. Іскерлік ойын әдісі қызметкердің әрекеттерін белгілі бір
қиын жағдайда модельдеуге және оның мінез-құлқын, стресске төзімділігін,
тез және дұрыс шешім қабылдау қабілетін, әріптестерімен және
клиенттермен қарым-қатынасты бағалауға мүмкіндік береді.
Қызметкерлерді бағалау кезінде бірнеше принциптерді сақтау өте
маңызды: объективтілік, сенімділік, күрделілік, сенімділік және түсіну үшін
қол жетімділік, олар екі жаққа да бірдей таралады – бағалау және
бағалау[2][4].
Бақылау сұрақтары:
1.
Электрмен жабдықтау қашықтығы нені қамтамасыз етеді?
2.
Электрмен жабдықтаудың күрделі қашықтық жүйесі қалай
анықталады?
3.
ЭЧ-да қалыпты жұмысты қамтамасыз ету үшін қандай
бөлімшелер құрылды?
4.
Электрмен жабдықтау қашықтығы қанша деңгейден тұрады?
5.
Қандай бөлімшелер электрмен жабдықтау қашықтығына ие?
6.
Тартым қосалқы станция бастығының функциялары қандай?
7.
Байланыс желісі бригадасы қандай жұмыстарды орындайды?
3.2. Пайдалану және жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі
диспетчерлік қызмет
3.2.1. Электрмен жабдықтау шаруашылығын диспетчерлік басқару
құрылымы
Электрмен жабдықтау дистанциясының электр энергиясын қайта өңдеу
және энергетикалық жабдықтың жөндеу-тексеру жұмыстарын орындау
жөніндегі құрылымдық бөлімше ретінде жұмыс істеуі бақылау әсерлері
арқылы жүзеге асырылады.
Басқа ТҚ-бұл объектіге немесе технологиялық процеске мақсатты әсер
ету, нәтижесінде процесс немесе объект өзгеріп, мақсатқа жетеді. ECH-ге
қатысты басқару әсерлері әкімшілік және жедел болуы мүмкін. Біріншісі ЭЧ
қызметкерлерінің құрамын тұтастай және бөлімшелер бойынша
қалыптастыруға, олардың кәсіби даярлығын ұйымдастыруға және
жұмыстарды жоспарлауға, бөлімшелердің ішкі жұмыс тәртібін бекітуге және
басқа да әкімшілік іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған. Әкімшілік
басқармаға басшылық ету ЭЧ дистанциясының бастығына, оның
орынбасарларына және цех басшыларына жүктеледі.
Соңғысы электр энергиясын өңдеу және жабдықты жөндеу бойынша
барлық ағымдағы жұмыстарды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Жедел

157

басқару әрекеттерін қалыптастыруды энергия диспетчері жүзеге асырады, ол
Ережеге сәйкес электрмен жабдықтау шаруашылығындағы барлық жұмыс
түрлерін жедел басқарады, ағымдағы жағдайды толық біле отырып,
өндірістік процесті нақты қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдайды.
Энергия шаруашылығын диспетчерлендіру пойыздар мен басқа да
тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету барысына үздіксіз
бақылауды ұйымдастыруға, сондай-ақ ЭЧ энергия шаруашылығында жөндеу
жұмыстарын сапалы орындауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Сур. 3.2 басқару түрлерінің әкімшілік (блоктар арасындағы тұтас
байланыс желілері) және жедел (үзік байланыс желілері) көрсетілген ЭЧ
энергия шаруашылығын басқарудың үлгілік құрылымы ұсынылған.
Басқарудың жоғарғы деңгейінде орынбасарды (ЭЧЗ), бас инженерді (ЭЧГ),
кадрлар бөлімін, бухгалтерияны, энергодиспетчерлік топты (ЭЧЦ) әкімшілік
басқаруды жүзеге асыратын ЭЧ бастығы болады. Өз кезегінде ЭЧЗ. ЭЧГ
бөлімшелерді – ЭЧ цехтарын (ЭЧМ, ЭЧК, ЭЧС, ЭЧЭ, РРУ) олардың
басшылары тұлғасында әкімшілік басқаруды, ал олар өз кезегінде цехтардың
тиісті
жедел-жөндеу
персоналын
қамтамасыз
етеді.
ЭЧО энергодиспетчерлік тобы ЭЧ энергетикалық жабдығын
пайдаланумен байланысты цехтардың жұмысын жедел басқаруды дербес
жүзеге
асырады:
аға
энергодиспетчер
(ЭЧЦС),
ауысымды
энергодиспетчерлер, ауыстырушы (резервтік) энергодиспетчер. ЭЧ-ның
барлық энергетикалық шаруашылығын техникалық жарақтандырылуына
және жұмыс көлеміне қарай өзінің диспетчерлік шеңбері шегінде орналасқан
энергиямен жабдықтау құрылғыларының жұмысына тәулік бойы жедел
басшылықты қамтамасыз ететін ауысымдық энергия диспетчерлерінің бір
немесе екі бригадасы жедел басқара алады. Әр бригаданың құрамына төрт
ауысымды
энергодиспетчер
кіреді.
Аға
энергодиспетчер
ЭЧЦС
энергодиспетчер тобының жұмысын басқарады. Резервтік энергодиспетчер
ауысымды демалыс, іссапар, ауру кезеңіне ауыстырады. Ауысымдық
диспетчердің жұмыс тәртібі-ауысымда 12 сағат: 8.00 – ден 20.00 – ге дейінкүндізгі ауысым, 20.00-ден 8.00-ге дейін-түнгі ауысым. Аға және резервтік
энергия диспетчерлерінің әдеттегі жұмыс аптасы бар: күніне 8 сағат.
Ауысымдық диспетчер өз ауысымы бойы ЭЧ энергетикалық
шаруашылығына жедел басшылықты жүзеге асырады және жұмыстарды
орындаушымен бірге байланыс желісіндегі, әуе желілеріндегі, СОБ ӘЖ, ПЭ
ӘЖ, ЕСР ӘЖ желілеріндегі жұмыстарға рұқсат беру үшін жауап береді.
Ауысымға түсу және жұмысты аяқтау арнайы актімен (айналмалы
бұйрықпен) ресімделеді, оның орындалуы барлық жедел-жөндеу персоналы
үшін міндетті. Ауысымдық энергодиспетчердің әрекетін (төтенше
жағдайларға байланысты) тек аға энергодиспетчер мен ЭЧ бастығы ғана жоя
алады[2].
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3.2-сурет-электрмен жабдықтау қашықтығын басқарудың құрылымдық
схемасы.
3.2.2. Жедел персонал құрамы
Қызметкерлерді жіктеу:
- электртехникалық;
-электртехнологиялық;
- электртехникалық емес
Электрқондырғыларын пайдалануды дайындалған электртехникалық
персонал жүзеге асыруы тиіс. Кәсіпорындардың электртехникалық
персоналы: әкімшілік-техникалық, жедел, жөндеу, жедел-жөндеу болып
бөлінеді.
Электртехнологиялық қондырғыларға (электрмен
дәнекерлеу,
электролиз, электротермия және т.б.), сондай-ақ жұмысы кезінде электр
аппаратурасына, электр жетектеріне, қол электр машиналарына,
тасымалданатын
және
жылжымалы
электрқабылдағыштарға,
тасымалданатын электр аспабына тұрақты техникалық қызмет көрсету және
реттеу талап етілетін күрделі энергияға қаныққан өндірістік-технологиялық
жабдыққа қызмет көрсетуді электртехнологиялық персонал жүзеге асыруы
тиіс. Ол жұмыстарды қауіпсіз орындау және оған бекітілген қондырғыға
техникалық қызмет көрсету үшін жеткілікті дағдылар мен білімге ие болуы
керек.
Электртехникалық
емес
персонал
"электртехникалық",
"электртехнологиялық" персоналдың анықтамасына түспейтін персонал.
Әкімшілік-техникалық. Электрқондырғыларында техникалық және
жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыру, жөндеу, монтаждау және жөндеу
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жұмыстарын жүргізу жөніндегі міндеттер жүктелген басшылар мен
мамандар.
Электрқондырғыларын жедел басқаруды және оларға қызмет
көрсетуді (қарап шығу, жедел ауыстырып қосу, жұмыс орнын дайындау,
жұмыс істеушілерге рұқсат беру және қадағалау, ағымдағы пайдалану
тәртібінде жұмыстарды орындау) жүзеге асыратын жедел персонал)
Жедел-жөндеу. Оған бекітілген электрқондырғыларының бекітілген
көлемінде жедел қызмет көрсету үшін арнайы оқытылған және дайындалған
жөндеу персоналы электржабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және
жөндеуді, монтаждауды, реттеуді және сынауды қамтамасыз ететін жөндеу
персоналы электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болуы қажет
электртехникалық және электр технологиялық персоналдың лауазымдары
мен кәсіптерінің тізбесін кәсіпорын басшысы бекітеді.
Электр қауіпсіздігі жөніндегі топтар-бұл аттестаттауға жататын
персонал.
Персоналға қойылатын талаптар I. Электр тогының соғу қаупі
туындауы мүмкін жұмыстарды орындайтын электртехникалық емес персонал
электр тогының қауіптілігін түсіну. Электр аспаптарымен қауіпсіз жұмыс
істеу ережесін білу. Электр тогының соғуы кезінде алғашқы көмек көрсете
білу.
Персоналға қойылатын талаптар II. Жұмыс істеп тұрған
электрқондырғыларында тікелей жұмыс істейтін және оларға қол жеткізе
алатын Ұйым персоналы. Топ беруді талап ететін лауазымдар тізбесін
кәсіпорын басшысы айқындайды. I топтың міндетті минимумы.
Электрқондырғысы және оның жабдығы туралы қарапайым техникалық
білім. Электр тогының қауіптілігін, ток өткізгіш бөліктерге жақындау
қауіптілігін айқын көрсету. Электрқондырғыларымен жұмыс істеу кезіндегі
негізгі сақтық шараларын білу.
Ұйымның III электртехникалық және электртехнологиялық
персоналы. Топ беруді талап ететін лауазымдар тізбесін тұтынушының
басшысы
электртехникадағы
қарапайым
танымдарды
анықтайды.
Электрқондырғысын және оған техникалық қызмет көрсету тәртібін білу.
Электрқондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын, оның
ішінде жұмысқа рұқсат беру қағидаларын, қорғау құралдарын пайдалану
және сынау қағидаларын және орындалатын жұмысқа қатысты арнайы
талаптарды білу. Электрқондырғыларында жұмысты қауіпсіз жүргізуді және
жұмыс істейтіндерді қадағалауды қамтамасыз ету білігі. Электр тогының
әсерінен босату, алғашқы көмек көрсету ережелерін білу және зардап
шегушіге іс жүзінде көрсете білу.
Тұтынушылардың
электрқондырғыларын
пайдаланатын
IV
электрехникалық персонал мамандандырылған кәсіптік-техникалық училище
көлеміндегі электртехникасын білуі. Электрқондырғыларында жұмыс істеу
кезіндегі қауіптілік туралы толық түсінік. МПОТ, ЭҚОЕ, ТПҚЭ, ЖАЖ
атқаратын лауазымының көлемінде. Қызмет көрсетілетін учаскенің
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электрқондырғылары мен электржабдықтарының схемаларын білу, жұмыс
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық іс-шараларды білу. Нұсқама
жүргізе білу, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру, бригада
мүшелерін қадағалауды жүзеге асыру. Электр тогының әсерінен босату,
алғашқы көмек көрсету ережелерін білу және зардап шегушіге іс жүзінде
көрсете білу. V тұтынушылардың электрқондырғыларын пайдаланатын
электртехникалық персонал электрқондырғыларының схемаларын, өндірістің
технологиялық процестерінің жабдықтарын компанирлеу. ЕОТ-ты, қорғау
құралдарын пайдалану және сынау ережелерін білу, қандай да бір талаптың
туындағаны туралы түсініксіз болу. ТПЕ, ЖАЖ атқаратын лауазымы
шеңберінде білуі. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру және кез
келген кернеудегі электрқондырғыларындағы жұмыстарға тікелей
басшылықты жүзеге асыру білігі. Қызметкерлерге нұсқама жүргізу кезінде
қауіпсіздік шаралары туралы талаптарды белгілеу және баяндау білігі.
Қызметкерлерді қауіпсіздік техникасы ережелеріне, алғашқы медициналық
көмек көрсетудің практикалық ережелеріне үйрете білу [2].
Практикалық жұмыс
Операциялық персоналдың түрлері мен құрамын сипаттаңыз.
3.2.3 Энергия диспетчерінің жедел персоналмен өзара іс-қимылы
Бірыңғай көлік ағыны ретінде темір жолдар бойынша жүктер мен
жолаушыларды тасымалдау процесін қамтамасыз ету оған қатысты барлық
темір жол кәсіпорындары мен шаруашылықтарының іс-қимылдарын нақты
келісуді талап етеді. Көршілес теміржол шаруашылықтарының жедел өзара
әрекеттесу схемасы 3.3. суретте көрсетілген. ЭЧ қапталынан шектес
қашықтықтар (ЭЧ–1) және (ЭЧ+1) шаруашылықтары орналасқан. А
аймағында және екі шаруашылықтың шекарасында жоспарланған жұмыстар
барлық ЭЧ энергия диспетчерлері арасында келісілуі тиіс.

Сурет 3.3-темір жол аралас шаруашылықтарының жедел өзара іс-қимыл
схемасы
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Сонымен бір мезгілде осы аймақтарға өз функцияларына сәйкес
қозғалыс диспетчерлері (ДНЦ), БОБ және байланыс диспетчерлері (СҚБ),
жол диспетчерлері (ПБҚ) қызмет көрсетеді. Электрмен жабдықтау жүйесінде
жұмыс жүргізу ЭЧ энергодиспетчерінің іс-қимылын ДНЦ, ШЧД, ОМҚ жедел
персоналымен келісу қажеттілігіне әкеледі. Жедел жұмыста мұндай
келісімдер бекітілген немесе еркін нысандар бойынша алдағы жұмыстарға
алдын-ала өтінімдер жүйесі бойынша ұйымдастырылады. Темір жол
бөлімшесі шегіндегі әртүрлі шаруашылықтар диспетчерлерінің жедел қызмет
шеңберлері, әдетте, бір-біріне сәйкес келмейді. ЭЧ энергодиспетчерлік
шеңберінің шегінде ДНЦ, ШЧД бірнеше шеңберлері жұмыс істей алады,
олармен энергодиспетчер өз жұмыстарын келіседі.
Энергия диспетчерінің энергия жүйесінің жедел персоналымен өзара
іс-қимылы. ЭЧ дистанциясының тартым қосалқы станцияларын (ЭЧЭ)
енгізуге электр энергиясы энергия жүйесінен келіп түседі. ЭЧ жұмыс істеу
аймағындағы энергия жүйесінің жергілікті конфигурациясына байланысты
ЭЧ кірістеріндегі кернеу деңгейі әртүрлі болуы мүмкін: 10 кВ-тан 220 кВ-қа
дейін. Энергия жүйелерінің желілері олардың кернеу деңгейіне және
жергілікті жағдайларға байланысты аумақтық кернеуі 10, 35, 110 кВ
аудандық желілерге және энергия жүйесінің өз желілеріне (110 кВ және одан
жоғары) бөлінеді.
ЭЧ тартым қосалқы станциялардың енгізу жабдықтарының
шаруашылық тиесілігіне қарамастан, транзиттік қосқыштардың кірмелерін,
коммутациялық аппараттарын жедел басқаруды, кірмелердегі қорғауды
энергия жүйесінің диспетчері қамтамасыз етеді. ЭЧЭ кірмелеріндегі кернеу
деңгейіне байланысты басқару не аудандық желілерден, не тікелей энергия
жүйесінің өзінен жүзеге асырылуы мүмкін. Екі шаруашылықта да
диспетчерлік
орталықтандыру
жұмыс
істейді.
Сондықтан
ЭЧ
энергодиспетчері жедел жұмыста не аудандық желілердің диспетчерлерімен,
не энергожүйенің өзінің диспетчерлерімен өзара іс-қимыл жасайды. Тартым
қосалқы станциялардың кірмелерінің жабдықтарында жұмыстарды
орындауды жабдықты ағымдағы ұстау және жөндеу жоспарына сәйкес ЭЧЭ
персоналы жүргізеді. Бұл жұмыстарды орындау үшін алдын-ала өтінімдер
жүйесі бар. Алдын ала өтінімдер ЭЧ энергия диспетчеріне беріледі, ал ол өз
кезегінде оларды қарау, келісу және рұқсат беру үшін жедел персоналға,
энергия жүйесінің диспетчерлеріне береді. Осы рәсімдер орындалғаннан
кейін жедел ақпаратты кері беру жүзеге асырылады. Тартым қосалқы
станциялар персоналының жедел жұмысында энергия жүйесінің
қызметкерлерімен тікелей байланысқа жол берілмейді.
110-220 кВ ӘЖ желілерінің айтарлықтай ұзындығы бар. Осы BJI-мен
байланысқан аудандық электр жүйелерінің қосалқы станциялары арасында
әдетте бірнеше тарту, қалалық, өнеркәсіптік қосалқы станциялар қосылады.
ӘЖ (110-220 кВ) қосылу конфигурациясы әртүрлі. Жеке тұтынушылардың
кірістерін bji-ге өшіру немесе Қосу басқа тұтынушылар үшін қуат
ағындарының өзгеруіне әкеледі. Сондықтан энергия менеджерлері
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арасындағы алдағы жұмыстарды жедел үйлестіру процедурасы айтарлықтай
күрделене түседі. ЭОО-дан алдын ала өтінім энергия жүйесінің өтінімдер
бөліміне келіп түседі, онда ол талданады. Осы өтінім бойынша жұмыстарды
орындау мүмкіндігін жан-жақты қарастырғаннан кейін, ол бекітіледі. Бұл
өтінімді энергия жүйесінің диспетчерінің бұйрықтары бойынша ауысымдық
энергия диспетчері іске асырады.
10 кВ таратушы құрылғыдағы (ТҚ) тартым қосалқы станцияларда
әдетте темір жолмен байланысы жоқ бөгде тұтынушыларды электр
энергиясымен қоректендіретін фидерлер – зауыттар, тұрғын кенттер,
өнеркәсіптік кәсіпорындар және т. б. болады. Мұндай фидерлерге қызмет
көрсету аудандық электр желілері арқылы жүзеге асырылады, ал тартым
қосалқы станцияларда көрсетілген фидерлердің ажыратқыштарын ЭЧЭ
персоналы жүргізеді. Мұндай ажыратқыштармен жұмыс істеуге және оларда
жұмыс істеуге өтінім берген кезде энергодиспетчер жедел басшылықты
жүзеге асырады. Бұл жұмысқа келісімді қалыптастыруды және оны
ақпараттық қамтамасыз етуді білдіреді. ЭЧ және аудандық электр желілері
арасындағы шаруашылық екіжақты шарттық қатынастар бойынша ЭЧ
персоналына жұмысты қамтамасыз ету үшін аудандық электр желісінің
диспетчерлік қызметімен жедел өзара іс-қимылды дербес жүзеге асыру
құқығы беріледі. Қажеттілігіне қарай көрсетілген мүдделі тараптардың сұрау
салуы бойынша олардың арасында өздерінің техникалық құралдарымен
жедел байланысты жүзеге асыруға ықпал етеді[1].
3.2.4. Өтінімдерді келісу тәртібі
Электрмен
жабдықтау
дистанциясының
электрқондырғыларын
басқаратын энергодиспетчер:
Электрмен жабдықтау құрылғыларының қалыпты жұмысын, электрмен
жабдықтау құрылғыларын жедел басқаруды, электрмен жабдықтау
дистанциясының электрмен жабдықтау құрылғыларына техникалық қызмет
көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету, пойыздық
жағдайды ескере отырып, электрмен жабдықтау құрылғыларының қалыпты
жұмысының бұзылуын жою.
Түйіспелі желіде, 1000 В жоғары ӘЖ және құрылғыларда, тартым
қосалқы станциялардың басқа электрқондырғыларында және оның
басқаруындағы электрмен жабдықтау аудандарында жұмыстарды орындау
кезінде кернеуді алу бөлігінде рұқсат берушінің функцияларын орындау.
Электрмен жабдықтау дистанциясының желілік бөлімшелерімен,
пойыздық
диспетчермен,
ЦУСИ
энергодиспетчерімен,
электрмен
жабдықтаудың аралас дистанцияларының энергодиспетчерлерімен өзара іс қимыл жасай отырып, түйіспе желісінде және электр берудің әуе желілерінде
жұмыстар жүргізу кезінде арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамның
(бұдан әрі-СКӨЖ) қозғалысын бақылау.Пойыздық диспетчермен бірлесіп
пойыздық жағдайды ескере отырып, электрмен жабдықтау құрылғыларының
қалыпты жұмысының бұзылуын жоюды және жүру жолында ССПС тоқтаған
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кезде
резервті
талап
ете
отырып
аралықты
босатуды
ұйымдастыру."Терезелерді" жоспарлауға қатысу, кернеуді алып тастай
отырып терезелерді ұсынуға желілік бөлімшелердің басшыларынан өтінімдер
жинау (АПВО АЖ). Жоспарланған жұмыс жүргізу қарсаңында желілік
бөлімшенің басшысынан немесе жұмыс жүргізушіден немесе электрмен
жабдықтау дистанциясының желілік бөлімшесінің кезекшісінен оның
басқаруындағы жабдықта жұмысты орындауға жазылған рұқсат-рұқсаттарға
сәйкес өтінімдерді қабылдау. Өтінімде рұқсат берушінің, жауапты
басшының, жұмыс жүргізушінің, бақылаушының (жұмысты кең шеппен
орындау кезінде), электр қауіпсіздігі бойынша топтарды көрсете отырып,
бригада мүшелерінің тегі, жұмыстың нақты орны мен мазмұны, жерге
тұйықтау қарнақтарын орнату орны, персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін коммутациялық аппараттарды ауыстырып қосудың қажетті көлемі
көрсетілуге тиіс.
Жұмысқа өтінімді қабылдау кезінде энергодиспетчер:
-жұмыс орнында кернеуді алу үшін рұқсат рұқсатында көрсетілген
коммутациялық аппараттарды ажыратудың жеткіліктілігін, сондай-ақ жұмыс
орнындағы тіректердің нөмірлерін, жұмыстың мазмұнын, жерге тұйықтау
қарнақтарының саны мен орнату орнын тексеру;
- рұқсатта көрсетілген коммутациялық аппараттардың жедел атаулары
энергодиепетчер схемасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізу;
- қауіпті орындар тізімі және оған белгішелері бар схема бойынша
жұмыс аймағында қауіпті орындар жоқ екенін тексеріңіз. Қауіпті орындар
болған жағдайда-рұқсатта қауіпті орында жұмысты орындау кезінде
қосымша қауіпсіздік шараларының болуын тексеру;
- рұқсатта көрсетілген адамдарға: жұмыс жүргізушіге, рұқсат беретін
жұмыстардың жауапты басшысына, рұқсаттағы бригада мүшелерінің атыжөндері мен электр қауіпсіздігі жөніндегі топтарға құқықтары берілгеніне
көз жеткізу. Бұл ретте электр қауіпсіздігі бойынша 2 біліктілік тобы бар
қызметкер тәлімгерімен бірге бригада құрамына кіреді, оған электр
қауіпсіздігі бойынша 3 біліктілік тобы берілгенге дейін электрмен жабдықтау
дистанциясы бойынша өкіммен бекітілген;
- қосымша шараларда арнайы қорғаныс костюмдерін қолдану
көрсетілгенін тексеріңіз. Пойыздық диспетчерге пойыздар қозғалысы үшін
жолдарды жабумен байланысты электрмен жабдықтау құрылғыларына
техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмысқа өтінімдер және
"диспетчерлік өкімдер журналына" (ДУ-58 нысаны) жаза отырып, жұмыстың
аяқталғаны
туралы
хабарлама
беруге.
Пойыздық
диспетчерді
энергодиспетчерден алыстатқан кезде өтінімдер мен хабарламаларды
телефон, селекторлық байланыс арқылы (АПВО АЖ арқылы), келіссөз
тіркеушісімен жабдықталған немесе энергодиспетчердің тегі, беру күні мен
уақыты көрсетілген факс арқылы немесе тиісті энергодиспетчердің АЖО-сын
пайдалана отырып беру керек. Байланыс желісінің, автобұғаттауды
электрмен жабдықтау желілерінің, бойлық Электрмен жабдықтаудың,
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тартым қосалқы станциялардың, электр беру желілерінің және басқа да
электрмен жабдықтау құрылғыларының бекітілген қоректендіру және
секциялау схемаларының жабдықтың нақты жағдайына сәйкестігін бақылау.
Байланыс желісін қоректендіру және секциялау схемаларындағы, ӘЖ
АБ, ПЭ 12 сағаттан астам мерзімге ақауларды жою немесе жұмыстарды
орындау процесінде туындаған жабдықтың жай-күйінің өзгерістері желілік
бөлімше қызметкерінен хабарлама түрінде жедел журналда ресімделуі,
энергия диспетчерінің тәуліктік ведомосында көрсетілуі және ауысым
бойынша берілуі тиіс. Бұл туралы электрмен жабдықтау дистанциясының
басшылығына, аға энергодиспетчерге, техникалық орталыққа, электрмен
жабдықтау
дистанциясының
желілік
бөлімшелерінің
қатысты
қызметкерлеріне, сондай-ақ инфрақұрылым дирекциясының (ЦУСИ
энергодиспетчеріне) электрлендіру және электрмен жабдықтау қызметінің
энергодиспетчеріне хабарлау.
Электрмен жабдықтау құрылғыларындағы жұмыстардың, сондай-ақ
өтінімдер қабылданған жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуге шаралар
қабылдау. Өтінімде көрсетілген уақытта жұмыстардың орындалуын
қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, бұл туралы жұмыс өндірушілерге
немесе олар болған жағдайда жұмыстардың жауапты басшыларына уақтылы
хабарлау.Байланыс
желісінде
және
СОБ
электрмен
жабдықтау
құрылғыларында жұмыс жүргізу үшін ұсынылатын "терезелерді", сондай-ақ
темір жолдардың электрлендірілген учаскелеріндегі темір жол көлігінің
басқа құрылыстарын жөндеу үшін "терезелерді" барынша ұзақ пайдалануды
қамтамасыз ету.
Электрмен жабдықтау дистанциясының желілік бөлімшелерінің
басшыларын немесе жұмыс өндірушілерді немесе олар болған жағдайда
жұмыстардың жауапты басшыларын ұсынылатын "терезелер"туралы алдын
ала хабардар ету.
Энергодиспетчердің басқаруындағы және кернеуді алуды талап ететін
электрмен жабдықтау құрылғыларындағы жұмыстарды орындауға
жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қажетті қайта қосуды
жүзеге асырғаннан кейін, ал электрлендірілген учаскелердің түйіспе
желісінде бұдан басқа, барлық пойыздардың немесе электр тартымындағы
пойыздардың қозғалысы үшін станциялардың, аралықтардың, бағыттамалы
бұрмалардың тиісті жолдарын пойыз диспетчері немесе ҚБП жапқаннан
кейін рұқсат (бұйрық) беру. Жолдар, съездер, бағыттамалар жабылған
жағдайда станция бойынша кезекші жедел журналда жұмыс жүргізушіден
жабылғаны туралы хабарламаны ресімдейді.
Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін және
"токқабылдағышты түсіру", "токқабылдағышты көтеру" сигналдарымен
қоршауды талап ететін түйіспелі желідегі ақаулықтарды жою бойынша
күтпеген
жұмыстарды
орындау
үшін
энергия
диспетчерінің
токқабылдағышты түсіру туралы талапты аралықты шектеуші станциялар
бойынша кезекшілерге дереу беруі мүмкін, кейіннен көрсетілген тіркелетін
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бұйрықты ЭЧО жедел журналында ресімдей отырып, пойыз диспетчеріне
беруі мүмкін. Байланыс желісі ауданы қызметкерінің, ВИКС бастығының
немесе оның орнындағы адамның пойыздарды төмен түсірілген ток
қабылдағышпен өткізуді талап ететін ақаулықтың туындағаны туралы
хабарын энергия диспетчері жедел журналдағы хабарлама ретінде ресімдеуі
тиіс.
Энергодиспетчер екі жақты қоршауы бар оқшаулағыш алмалы-салмалы
мұнаралардан байланыс желісінде жұмыстар жүргізілетін учаскелердің
ерекше қырағылықпен жүріп өтуі туралы пойыздарға ескертулердің берілуін,
Энергодиспетчерлік пункт бойынша жұмыстың тәуліктік ведомосына
жазумен бақылауы тиіс.
Электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы бекіткен жергілікті
нұсқаулыққа сәйкес электрмен жабдықтау құрылғыларының жоспарлы және
ұзақ ажыратылуы кезінде қысқа тұйықталу токтарынан (бұдан әрі - т. б.)
қорғау тағайыншамаларының қайта қосылуын және өзгеруін бақылау.
Электрмен жабдықтау құрылғыларының қалыпты жұмысы бұзылған
жағдайда және байланыс желісінің жекелеген учаскелері немесе
қоректендіру желілері қысқа тұйықталу токтарынан қорғалмайтын схемалар
бойынша қоректендіру кезінде желілік бөлімшелердің кезекші персоналының
өлшеу аспаптарының көрсеткіштеріне бақылау жүргізуіне бақылау орнату[6].
3.2.5. Электрмен жабдықтау жүйесінде қайта қосу
Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларының, БОБ құрылғыларының
және энергия диспетчерінің басқаруындағы басқа жабдықтың байланыс
желісі мен электрмен жабдықтаудың қоректендіру және секциялау
схемаларының өзгеруіне байланысты қайта қосу бұйрықтармен және ЭУ-82
нысанындағы жедел журналға жазумен хабарламалармен ресімделуі тиіс.
Энергодиспетчер электрмен жабдықтау дистанциясы бастығының
бұйрығын басшылыққа алуы тиіс, онда энергодиспетчердің жедел
басқаруындағы жабдықтардың тізбесі белгіленген, оны ауыстыру жедел
журналға жазыла отырып ресімделеді.
Энергия жүйесі диспетчерінің жедел басқаруындағы тартым қосалқы
станциялардың жабдықтарын жедел қайта қосу энергия жүйесі диспетчерінің
командасына сәйкес энергия диспетчерінің бұйрығы бойынша жүргізіледі.
Апаттық
жағдайларда
(адамдардың
қауіпсіздігіне,
пойыздар
қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төнген) немесе байланыстың барлық
түрлері болмаған кезде энергия диспетчерінің бұйрығынсыз, бірақ кейіннен
оны хабардар ете отырып, айырғыштарды, ауыстырып-қосқыштарды және
ажыратқыштарды жедел персоналдың ажыратуына рұқсат етіледі. Оларды
барлық жағдайларда қосу энергия диспетчерінің бұйрығымен ғана жүзеге
асырылуы тиіс.
Телебасқару бойынша немесе Микропроцессорлық техниканы (АЖОЭЧЦ) пайдалана отырып қайта қосу кезінде энергия диспетчері:
- жедел журналда ауыстырып қосу тапсырмасын жазу;
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- басқару қалқанындағы немесе ЭЕМ мониторындағы бақылау
аспаптарының көрсеткіштері бойынша ажыратқыштың немесе айырғыштың
бастапқы жағдайын тексеру;
- ауыстырып қосуды жүргізу және оған бақылау аспаптарының
көрсеткіштері бойынша көз жеткізу;
- жедел журналға ауыстырып қосу уақыты туралы немесе сәтсіз қайта
қосу туралы жазба жасау.
Жабық аралықтағы (жолдағы) "терезедегі" жөндеу-жол жұмыстарын
жүргізу кезінде осы аралықтағы ажыратқыштарды (коммутациялық
аппараттарды) сигнал беру, орталықтандыру және блоктау (СОБ)
құрылғыларының негізгі және резервтік электрмен жабдықтау желілерінде
және олардың қосылыстарында, тартым қосалқы станциялардың тарату
құрылғыларында (ТҚ) және қоректендіру пункттерінде ауыстырып қосу
өндірісі белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Электрмен жабдықтау құрылғыларындағы жұмыс:
-егер энергодиспетчер жұмысты қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету
үшін қажетті ауыстырып қосуды орындайтын немесе бақылайтын болса,
жедел журналда бұйрықтың нөмірін, жұмыс өндірушінің тегін, рұқсат-рұқсат
нөмірін және жұмыс орнын көрсете отырып, энергодиспетчердің бұйрығы
бойынша;
- қалған жағдайларда - ЭУ-89 нысанындағы энергия диспетчері пункті
бойынша жұмыстың тәуліктік ведомосына жаза отырып, жұмыстың орны
мен сипаты туралы энергия диспетчерінің хабарламасынан (рұқсатынан).
Энергодиспетчердің автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО-ЭЧО)
болған жағдайда жұмыс орнын дайындау тәртібі, бұйрықтар, хабарламалар,
тыйым салулар және т.б. мәтіндері жұмыста қолдану үшін электрондықесептеу машинасына (ЭЕМ) енгізілуі тиіс. Бағдарламалық қамтамасыз етуді
(схемалар, технологиялық карталар және т.б.) жасауға арналған бастапқы
деректердің көлемін электрмен жабдықтау дистанциясы әзірлеуі және темір
жол инфрақұрылымы дирекциясының электрмен жабдықтау және
электрлендіру қызметінің басшылығы бекітуі тиіс. Бұл ретте жедел
құжаттаманы (жедел журналды, энергия диспетчерлік пункт бойынша
жұмыстың тәуліктік ведомосын) ресімдеу тәртібі мен көлемі электрлендіру
және электрмен жабдықтау қызметінің, АӨҚО басшысының өкімімен
айқындалуы тиіс.
Келіссөз тіркеушісін немесе басқа техникалық құралдарды пайдаланған
кезде бұйрықтар мен хабарламалардың толық мәтіні жазылуы тиіс,
бұйрықтардың, хабарламалардың нөмірлері, бұйрықтар берілетін және
хабарламалар алынатын адамдардың уақыты, тегі жедел журналда тіркелуі
тиіс. Келіссөз тіркеушісін немесе жедел келіссөздерді жазудың басқа да
техникалық құралдарын пайдалану тәртібін, сондай-ақ бұйрықтар,
хабарламалар мен өтінімдер нысандарының мөртаңбаларын қолдануды
электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы, ТЦЭ ОДА, ЦУСИ бастығы
белгілейді.
Ажыратқыштарды,
ажыратқыштарды
(коммутациялық
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аппараттарды) ауыстырып қосуға арналған бұйрықтарды және электрмен
жабдықтау құрылғыларында жұмыс жүргізуге арналған бұйрықтарды
біріктіруге жол берілмейді.
Энергодиспетчер бұйрықтарға, хабарламаларға және жұмыстарды
жүргізуге және қайта қосуға өтінімдерге нөмір береді және оларды жедел
журналда, өтінімдер журналында хронологиялық тәртіппен тіркейді.
Бұйрықтардың, хабарламалардың және өтінімдердің мазмұны, оның ішінде
жұмыс жетекшісінің (жұмыс жүргізушінің) пойыздық диспетчерге 10-14қосымшаларда келтірілген нысандардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Бұйрықтардың, хабарламалардың нөмірлерін беру тәртібін жергілікті
жағдайларды ескере отырып, электрмен жабдықтау дистанциясының
бастығы белгілейді.
Энергия диспетчері берген айырғыштарды, айырғыштарды ауыстырып
қосуға немесе жұмыс жүргізуге берілген бұйрықты оны қабылдаған адам
сөзбе-сөз қайталауы тиіс. Энергодиспетчер бұйрықты қабылдаудың
дұрыстығына көз жеткізіп, оны "бекітемін" деген сөзбен бекітеді, оларға
берілген бұйрық нөмірін атайды, бекіту уақытын және өзінің тегін көрсетеді,
содан кейін бұйрық күшіне енеді. Қайта қосуды жүргізу туралы немесе
жұмыстың аяқталғаны туралы хабарламаны алған кезде энергия диспетчері
оның бұйрыққа сәйкес келетініне көз жеткізуге міндетті және осыдан кейін
ғана энергия диспетчері хабарламаға нөмір береді және осы нөмірді және
хабарламаны алу уақытын атайды. Хабарлама беруші энергия диспетчері деп
аталатын нөмір мен уақытты қайталайды.
Теміржол станцияларында (бұдан әрі - станция) байланыс желісін
немесе СОБ құрылғыларын ажыратуға байланысты жұмыстарды орындау
кезінде жұмыстарды ресімдеу жүргізіледі:
- станциялар бойынша кезекшілері бар учаскелерде энергодиспетчер
жұмыс жүргізушіден станция бойынша кезекшінің рұқсаты туралы
хабарлама алғаннан кейін ғана "жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, СОБ,
байланыс және байланыс желісі құрылғыларын қарап тексеру журналына"
(ДУ-46 нысаны) қолын және уақытын көрсете отырып, кернеуді түсіруге
және жұмысқа бұйрықтар береді.);
- диспетчерлік орталықтандыруы бар учаскелерде (станция бойынша
кезекшілер болмаған кезде) энергодиспетчер ДУ-58 нысанындағы
"диспетчерлік өкімдер журналына" жаза отырып, пойыздық диспетчерден
рұқсат алғаннан кейін немесе факс арқылы немесе телефон, селекторлық
байланыс арқылы берген кезде ғана кернеуді түсіруге және жұмысқа
бұйрықтар береді.
Автобұғаттаудың негізгі немесе резервтік желісін ажыратумен
байланысты жұмыстарды орындау кезінде бұл жұмыстардың жұмыс жүргізу
күні қарсаңында ресімделуі тиіс сигнал беру, орталықтандыру және блоктау
(ШС) қашықтығымен және өңірлік байланыс орталығымен (РЦС) алдын ала
келісілгеніне көз жеткізу қажет. Жұмысқа бұйрық берер алдында желінің
ажыратылатын учаскесіндегі барлық сигналдық нүктелердің электрмен
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жабдықталуының (негізгі немесе резервтік қоректенуінің) болуына тексеру
жүргізу. Автобұғаттаудың негізгі немесе резервтік желісін пойыздың КТСМ
немесе КҚКАЖ орнатылған аралықта болуы кезінде ауыстырып қосуға жол
берілмейді.
Электрмен жабдықтау құрылғыларында қайта қосуға немесе жұмыс
жүргізуге бұйрықтар мен рұқсаттар беру кезінде энегодиспетчер өз
жұмысында электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы бекіткен
адамдардың тізімін басшылыққа алуы тиіс, олар рұқсат-рұқсат бере алады
(жазып береді), жұмыс жүргізуге өкім бере алады, жауапты жұмыс
басшылары,
жұмыс
өндірушілер,
бақылаушылар
тағайындауы,
айырғыштарды, ажыратқыштарды жедел ауыстырып қосуды жүргізуі,
кернеумен жұмысты орындауы, сигнал беруші болуы тиіс. Оң жақ шеткі
бағанда берілген құқықтардың қолданылу аймағы көрсетілуі тиіс. Тізімдер
әрбір сызықтық бөлімше бойынша парақтың көлденең (ландшафтық)
орналасуы кезінде ресімделуі тиіс. Біліктілік тобын алғаш рет беруге, электр
қауіпсіздігі бойынша топты арттыруға байланысты білімді кезектен тыс
тексеруге, жаңа құқықтарды беруге және т.б. байланысты өзгерістерді аға
энергия диспетчері немесе ЭЧ бойынша өкімнің күні мен нөмірін көрсете
отырып, басқа белгіленген тәртіппен енгізуге тиіс. Тізімге алғаш рет электр
қауіпсіздігі бойынша 2 топ берілген қызметкерді енгізген кезде сілтемеде
электрмен жабдықтау дистанциясы бойынша өкімнің нөмірін, күнін және 3
біліктілік тобы берілгенге дейін көрсетілген қызметкер бекітілген
тәлімгердің тегін көрсету қажет[2].
3.2.6. Бригадаларды жұмысқа жіберу
Жұмыс орындарын дайындау жөніндегі рұқсатта көзделген ісшараларды, атап айтқанда: жұмыс басталғанға дейін орындалған жұмыс
орнында жұмыс істеушіге қауіпті және зиянды өндірістік фактордың әсерін
болдырмау үшін техникалық іс-шараларды өзгертуге жол берілмейді.
Жұмыс орнын дайындау жөніндегі іс-шаралардың жеткіліктілігі мен
дұрыстығына және жұмысты қауіпсіз орындау мүмкіндігіне күмән туындаған
кезде жұмыс орындарын дайындау тоқтатылуға, ал көзделген жұмыс
қауіпсіздікке туындаған күмәнді жоятын техникалық іс-шараларды көздейтін
жаңа рұқсат берілгенге дейін кейінге қалдырылуға тиіс.
Жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарған
жағдайда, жұмыс орнын дайындауды ол III тобы бар бригада мүшелерінің
бірімен орындауға тиіс.
Рұқсат беруші жұмысқа жіберер алдында жұмыс орнын дайындау
жөніндегі техникалық іс-шаралардың орындалуына жеке тексеру жолымен,
жедел журналдағы жазбалар бойынша, жедел схема бойынша және жұмысқа
тартылған ұйымдардың жедел, жедел-жөндеу персоналының хабарламалары
бойынша көз жеткізуі тиіс.
Жауапты басшы және жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жұмысқа жіберер
алдында жұмыс орнын жұмыстарды орындауға дайындау кезінде қандай іс-
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шаралар жүзеге асырылғанын анықтап, рұқсат берушімен бірлесіп жұмыс
орны шегінде жеке тексеру жолымен осы даярлықты тексеруі тиіс.
Жедел персонал болмаған кезде, Бірақ оның рұқсатымен жұмыс
орнының жұмыстарды орындауға дайындығын тексеруді жұмыстың жауапты
басшысы жұмыс өндірушісімен бірлесіп дербес орындай алады.
Рұқсаттар мен өкімдер бойынша жұмысқа жіберу тікелей жұмыс
орнында жүргізілуі тиіс.
Жұмыс орнын дайындау қажет болмаған жағдайда, өкім бойынша
жұмысқа жіберу жұмыс орнында жүргізу міндетті емес, ал ӘЖ, ҮЖЖ және
КЖ - да-талап етілмейді.
Жұмысқа жіберу жұмыс орнының дайындығын тексергеннен кейін
жүргізіледі. Бұл ретте рұқсат беруші бригада құрамының бригада
мүшелерінің атаулы куәліктері бойынша рұқсатта немесе өкімде көрсетілген
құрамға сәйкестігін тексеруі; егер жерге тұйықтау жұмыс орнынан көрінбесе,
белгіленген жерге тұйықтау құралдарын көрсетумен немесе кернеудің
жоқтығын тексерумен бригадаға дәлелдеуі тиіс, ал кернеуі 35 кВ және одан
төмен электрқондырғыларында (конструктивтік орындауға мүмкіндік
беретін) - кейіннен қолмен тоқ өткізгіш бөліктерге жанасу арқылы.
Рұқсат немесе өкім бойынша жұмыстар басталар алдында рұқсат
немесе өкім берген қызметкерден бригада мүшесіне немесе орындаушыға
дейін тізбектелген тізбекте рұқсат немесе өкіммен айқындалған жұмыскерлер
санатын қамтитын электрқондырғысындағы нақты жұмысты қауіпсіз
орындау жөніндегі нұсқауларды көздейтін нысаналы нұсқама болуға тиіс.
Мақсатты нұсқаманы өткізбей жұмысқа жіберуге рұқсат етілмейді.
Рұқсат бойынша жұмыс кезінде мақсатты нұсқама жүргізіледі:
рұқсат беретін қызметкер-жауапты жұмыс басшысына немесе егер
жауапты басшы тағайындалмаса, жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға));
жіберуші-жауапты
жұмыс
басшысына,
жұмыс
жүргізушіге
(бақылаушыға) және бригада мүшелеріне;
жұмыстың жауапты басшысы-жұмыс өндірушіге (бақылаушыға) және
бригада мүшелеріне;
жұмыс өндіруші (бақылаушы) - бригада мүшелері.
Өкім бойынша жұмыс кезінде мақсатты нұсқама жүргізіледі:
жұмысты өндірушіге (бақылаушыға) немесе тікелей орындаушыға өкім
беретін қызметкер;
жіберуші-жұмыс жүргізушіге (бақылаушыға), бригада мүшелеріне
(орындаушыларға).
жұмыс өндірушісі-бригада мүшелері.
Рұқсат беретін, телефон арқылы өкім беретін қызметкердің мақсатты
нұсқама өткізуіне жол беріледі.
Бригада құрамына бригаданың жаңа мүшесін енгізген кезде нұсқаманы,
әдетте, жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жүргізуі тиіс.
Рұқсат беретін, өкім беретін қызметкер, жұмыстардың жауапты
басшысы, олар жүргізетін нысаналы нұсқаулықтарда жұмыс жүргізуші
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электр қауіпсіздігі мәселелерінен басқа, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу
технологиясы, жүк көтергіш машиналар мен механизмдерді, құралсаймандар мен айлабұйымдарды пайдалану жөнінде нақты нұсқаулар беруге
тиіс.
Бақылаушы бригада мүшелеріне электр тогының соғу мүмкіндігін
болдырмайтын жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі шаралар туралы және
бригада мүшелерін электрқондырғысы аумағы бойынша ауыстыру тәртібі
туралы нұсқама береді. Жұмыс жүргізуші бригадаға жұмысты орындаудың
қауіпсіз технологиясы, құрал-саймандар мен айлабұйымдарды пайдалану
мәселелері бойынша нұсқау береді.
Мақсатты нұсқауда жұмыс жүргізуші электр тогының соғуын
болдырмау мақсатында бригада мүшелеріне толық нұсқаулар беруге
міндетті.
Рұқсат беруші мақсатты нұсқамада бригада мүшелерін рұқсаттың,
өкімнің мазмұнымен таныстыруы, жұмыс орнының шекарасын, келтірілген
кернеудің болуын көрсетуі, жұмыс орнына жақын орналасқан жабдықтарды
және жөнделетін жабдықтың және олардың кернеуде болуына немесе
болмауына қарамастан жақындауға жол берілмейтін көршілес қосылулардың
тоқ өткізгіш бөліктерін көрсетуі тиіс.
Рұқсат бойынша жұмыс істеген кезде нысаналы нұсқаулықтарға рұқсат
кестелерінде нұсқама өткізген және алған қызметкерлер қол қоюы тиіс.
Өкім бойынша жұмыс істеген кезде мақсатты нұсқамалар нұсқама
өткізген және алған қызметкерлердің рұқсаттар мен өкімдер бойынша
жұмыстарды есепке алу журналына қол қоюымен ресімделуі тиіс.
Жұмысқа рұқсат рұқсаттың екі данасында ресімделеді, оның біреуі
жұмыс өндірушіде (бақылаушыда), ал екіншісі - рұқсат беруші қызметкерде
қалады.
Жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарған кезде
рұқсат рұқсаттың бір данасында ресімделеді.
Рұқсат және өкім бойынша жұмысқа рұқсат беру рұқсат-рұқсат және
өкім бойынша жұмыстарды есепке алу журналында ресімделеді, жедел
журналда жұмысқа рұқсат беру туралы жазба[2][4].
3.2.7. ҰйымдастыТҚ-жедел ақпаратты қабылдау және беру ережесі
Барлық электрмен жабдықтау құрылғыларының қалыпты жұмысын
қамтамасыз ету үшін ЭҚ-да негізгі, көмекші және желілік бөлімшелер
құрылды. Негізгілеріне мыналар жатады: тартым қосалқы станциялар (ЭЧЭ),
байланыс желісінің аудандары (ЭЧК), электрмен жабдықтау аудандары
(ЭЖС), энергодиспетчерлік топ (ЭЧЦ); қосалқы станцияларға – жөндеу
учаскесі (РРУ), механикалық шеберханалар (ЭЧМ), қойма шаруашылығы.
Электрмен жабдықтау қашықтығының негізгі технологиялық процесі
сыртқы электрмен жабдықтау жүйесінен алынған электр энергиясын өңдеу
және оны тасымалдау процесіне қатысатын тұтынушыларға беру болып
табылады. Электрмен жабдықтау құрылғыларының жұмыс істеу сенімділігі
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техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеулерін
жүргізумен қамтамасыз етіледі. Бұл процесті энергия диспетчері жүзеге
асыратын жедел басқару кезінде тиісті құрылғыларға қызмет көрсететін
персонал орындайды.
Электрмен жабдықтау қашықтығының жалпы жұмыс істеуі және
жоғарыда қарастырылған процестерді өзара үйлестіру Әкімшілік басқарумен
жалпы қашықтық жұмысына қойылатын техникалық және экономикалық
талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі. Әкімшілік басқару ақпаратты
қабылдау, сақтау, өңдеу және беру, сондай-ақ қабылданған және сақталған
ақпарат негізінде шешім қабылдаудан тұрады.
Осылайша, электрмен жабдықтау қашықтығының жұмысын төрт
негізгі процеске дейін азайтуға болады: электрмен жабдықтау, жоспарлы
және профилактикалық жөндеу өндірісі, жедел және әкімшілік басқару.
Алғашқы екеуі технологиялық процестерге, екіншісі ақпараттық процестерге
жатады. 3.2 суретте көрсетілген электрмен жабдықтау қашықтығын басқару
құрылымы, белгілі бір дәрежеде жалпыланған. Электрмен жабдықтаудың
әртүрлі қашықтықтарын басқару құрылымын талдау олардың жалпы алғанда
аздап ерекшеленетінін көрсетті: бұл олардың ерекшелігіне, ұзындығына және
жұмысшылардың контингентіне байланысты. Алайда, міндеттер мен
функцияларды басқару буындары арасында бөлу ЭЧ-да айтарлықтай
ерекшеленеді және көптеген факторларға, соның ішінде дәстүрлі
факторларға да байланысты[3].
3.3. Жедел ауыстырып қосу
3.3.1 Жедел персоналдың негізгі міндеттері
Жөндеу персоналының міндетіне жабдықты жөндеу, оған техникалық
қызмет көрсету, сондай-ақ монтаждау, жөндеу және сынау сияқты ісшараларды жүргізу кіреді. Жедел қызметкерлер жөндеу персоналы
қызметкерлерінің қатарына жататын адам ақаулықтарды келтіру немесе жою
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жұмыс орнын дайындайды. Оның
құзыретіне жабдықты қосу және басқа режимге ауыстыру операциялары
кіреді. Олардың қатарына оқытылған және белгілі бір біліктілік шеңберінде
электрқондырғыларымен жұмыс істеуге рұқсаты бар кәсіпорынның барлық
қызметкерлерін жатқызуға болады. Олардың білімі мен дағдылары
электржабдықтарын жедел режимде ұстау үшін қажет.
Жедел персонал электржабдықтарын қарауды және жедел ауыстырып
қосуды, жөндеу және монтаждау жұмыстары үшін жұмыс орындарын
дайындауды орындайды, жөндеу персоналына осы жұмыстарға рұқсат
береді. Жедел қызмет көрсетуді жедел (кезекші) персонал жүзеге асырады.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жедел персоналға ауысым бойынша
электрқондырғыларына қызмет көрсететін және жедел ауыстырып қосуға
жіберілген қызметкерлер жатады. Бірнеше электрқондырғыларына (мысалы,
қосалқы станцияларға) қызмет көрсету кезінде кезекші персонал жеделкөшпелі деп аталады, себебі ол кезекшілік орнынан жұмыс орнына шығады.
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Жөндеу персоналы электрқондырғыларының электржабдықтарын
жөндеу, қайта жаңарту және монтаждау бойынша барлық жұмыс түрлерін
орындайды. Оларға сондай-ақ мамандандырылған қызметтердің (сынақ
зертханаларының, автоматика және БӨАжА қызметтерінің және т.б.)
персоналы жатады, олардың міндеттеріне қорғау және автоматика
аппаратурасын сынау, өлшеу, баптау және реттеу кіреді.
Жедел-жөндеу персоналына электр жабдығын ағымдағы және күрделі
жөндеуді, оны жөндеуді орындау жөніндегі, сондай-ақ жұмыс орындарында
арнайы оқудан және тағылымдамадан өткен және жедел жұмыс тәжірибесі
мен білімі бар қызметкерлер кіреді.
Рұқсат беруші қызметкерлердің, егер технологиялық процесс немесе
форс-мажорлық жағдайлар талап етсе, оларға электрқондырғысын өз бетінше
іске қосуға құқық беретін электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы болуға тиіс.
Жөндеу персоналының қызметкері дайын жұмыс орнында жұмыс істеуі
керек. Ол электржабдықтарының жеке элементтерін ауыстыру немесе
жөндеу жұмыстарын орындай алады [1].
3.3.2 Апаттық және жоспарлы қайта қосу
Жедел ауыстырып қосу-бұл жедел персоналдың негізгі міндеттерінің
бірі. Ауыстырып қосу электрқондырғысының схемасын немесе жабдықтың
жай-күйін
өзгерту
мақсатында
жүргізіледі.
Бұл
мақалада
біз
электрқондырғыларында жедел коммутация жасаудың негізгі ережелері мен
ұсыныстарын қарастырамыз. Электрқондырғыларындағы жедел ауыстырыпқосулар апаттық және жоспарлы болады. Апаттық қайта қосу
электрқондырғысында апаттық жағдай туындаған кезде жүргізіледі.
Жоспарланған-бұл жоспарлы жөндеу немесе режимдік мақсаттар
үшін жабдықта жүзеге асырылатын коммутациялар. Екі жағдайда да
коммутация жасау процесін толығырақ қарастырыңыз. Жоспарлы
ауыстырып-қосулар, жоғарыда айтылғандай, жабдықта жоспарлы жөндеу
жүргізу үшін талап етілетін қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету
мақсатында жүргізіледі. Әр кәсіпорында жабдықты жөндеу кестелері
жасалып, бекітіледі. Осы кестелерге сәйкес белгіленген мерзімде жабдықты
жөндеуге шығаруға өтінімдер беріледі. Бұдан әрі өтінімдерді жоғары тұрған
басшылықпен, сондай-ақ аралас кәсіпорындармен және тұтынушылармен
келісу жүргізіледі.
Қайта қосу туралы жалпы ережелермен қатар нұсқаулықта РҚА
схемаларында, технологиялық бұзушылықтарды жою кезінде, жаңа
жабдықты іске қосу және сынақтар жүргізу кезінде жедел қайта қосуды
жүргізудің талаптары мен тәртібі көрсетілген. Ажыратқыштармен,
ажыратқыштармен, бөлгіштермен және жүктеме ажыратқыштарымен,
сондай-ақ желілерді, трансформаторларды, синхронды Компенсаторларды
және
генераторларды
қосудың
коммутациялық
аппараттарымен
операциялардың реттілігі келтірілген. Шиналардың бір жүйесінен екіншісіне
қосылуды ауыстыру кезінде, жабдықты жөндеуге шығару кезінде және оны
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жөндеуден кейін іске қосу кезінде және т. б. қайта қосу тәртібі
қарастырылды. Тарату электр желілерінде қайта қосуды сипаттау кезінде
қайта қосуды орындау ерекшеліктерінен және оларды орындау бойынша
жалпы нұсқаулардан басқа, қайта қосудың жекелеген нақты түрлерін
орындау кезіндегі операциялардың реттілігі келтірілген. Көрсетілген
операциялардың реттілігін білу және қатаң сақтау қажет.
Электр энергиясын тұтынушыларда ұйымның техникалық басшысы
бекітетін күрделі қайта қосу тізбелері болуға тиіс, олар диспетчерлік
пункттерде, электр станциялары мен қосалқы станциялардың орталық (бас)
басқару қалқандарында сақталуға тиіс. Күрделі ауысуларды, әдетте, екі
жұмысшы орындауы керек, олардың біреуі бақылаушы. Әртүрлі басқару
деңгейлеріндегі электрқондырғыларындағы және әртүрлі нысандардағы
ауыстырып-қосулар
ауыстырып-қосулар
бағдарламалары
(үлгілік
бағдарламалар) бойынша орындалады [1].
3.3.3 Қайта қосу бланкілерін жасау
Жоспарлы жөндеу жүргізу жоспарланған электрқондырғысына қызмет
көрсететін жедел персонал алдын ала, жұмыс басталғанға дейін қайта қосу
бланкілерін жасайды. Қайта қосу бланкісі-бұл электрқондырғыларында қайта
қосуды жүргізу кезінде басшылыққа алынатын негізгі құжат. Қайта қосу
бланкісінде электрқондырғысында жоспарлы жұмыстарды орындау кезінде
қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету үшін жүргізілуі қажет жабдықпен
барлық қажетті операциялар көрсетіледі. Қайта қосу бланкісіндегі барлық
операциялар олар орындалуы тиіс тәртіппен көрсетіледі.
Күрделі қайта қосу өндірісіне (шиналардың, күш трансформатордың,
кернеу трансформаторының жүйесін немесе секцияларын жөндеуге шығару
және т.б.) қайта қосудың үлгілік бланкілері жасалады. Бұл жедел
персоналдың қайта қосу бланкілерін дайындау процесін жеңілдету үшін,
сондай-ақ бланкілерді жасау кезінде қателерді болдырмау үшін қажет.
Сонымен, коммутация формасын жасамас бұрын, жұмыс істейтін қызметкер
алдағы ауысулардың мақсатын нақты түсініп, олардың реттілігін дұрыс
анықтауы керек. Нұсқаулық қайта қосу бланкілерін пайдалану кезінде
қолдану, ресімдеу, сақтау және есеп беру ережелері мен тәртібін қатаң
реттейді. Қайта қосу бланкісіндегі әрбір операция немесе әрекет реттік
нөмірмен жазылады. Ауыстырып қосу бланкілерінің өзі нөмірленуі тиіс.
Пайдаланылған қайта қосу бланкілері белгіленген тәртіппен кемінде 10 күн
сақталады.
Қайта қосу бланкісін оларды жүргізуге өкім алған кезекші толтырады.
Бланкіге ауыстырып қосуды жүргізген екі қызметкер де қол қояды.
Ауыстырып қосуды орындау кезінде лауазымы бойынша аға қызметкер
бақылаушы болып табылады. Барлық жағдайларда ауыстырып қосудың
дұрыстығы үшін жауапкершілік операцияларды орындаған екі қызметкерге
де жүктеледі [1].
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Практикалық жұмыс
Қайта қосу бланкілерін толтыру.Ауыстыру формаларын жасау кезінде негізгі
принциптерді айтыңыз.
3.3.4 Электржабдықтарын ауыстырып қосу тәртібі
Жедел басшыға қайта қосуды жүргізуге өкім берер алдында
электрқондырғысы схемасының жай-күйін, жедел персоналдың қайта қосуды
жүргізуге дайындығын, қайта қосу бланкісінің (бағдарламасының) болуын,
бақылаушы тұлғаның болуын және т. б. анықтау ұсынылады. Диспетчер
қайта қосу туралы өкімді, әдетте, тікелей төмен тұрған басқару деңгейінің
жедел басшысына береді.
Қайта қосу туралы өкімді қабылдаушы өкім берушіге мәтінді
қайталайды және оны жедел журналға жазады. Тікелей байланысы бұзылған
электрқондырғысының кезекшісіне қайта қосу туралы өкімді басқа
электрқондырғысының кезекшісі арқылы беруге жол беріледі, ол өкімді
өзінің жедел журналына немесе дыбыс жазу қабықшасына (сөйлесулердің
дыбыс жазбасы болған кезде) жазады, содан кейін өкімді оның мақсаты
бойынша береді.
Шұғыл қажет болған жағдайда және басқару қалқанында электр
станциясының ауысым бастығы болмаған кезде энергия жүйесінің диспетчері
өзінің жедел басқаруындағы жабдықта (РҚА-ны қоса алғанда) бірлі-жарым
операцияны орындау туралы тікелей электр цехының ауысым бастығына
немесе бас (орталық) басқару қалқанының кезекші электр монтеріне
(мысалы, ажыратқышты қашықтықтан қосу немесе ажырату туралы, релелік
қорғаныс тізбектерінде қайта қосу туралы және т.б.) өкім береді. Көрсетілген
жедел персонал диспетчердің өкімін орындайды, бұл туралы өкімді берген
диспетчерге және электр станциясының ауысым бастығына хабарлайды.
Ауыстырып қосу туралы өкімнің мазмұны мен оны орындау тәртібін
тапсырманың күрделілігін, жедел персоналдың іс-қимылын қажетті
үйлестіруді және электрқондырғыларының схемаларындағы өзгерістердің
келісілуін ескере отырып, оны берген жоғары тұрған жедел персонал
айқындайды. Қайта қосу туралы өкімде қайта қосудың мақсаты және жоғары
тұрған жедел-диспетчерлік персонал айқындайтын қажетті егжей-тегжейлі
дәрежесі бар электрқондырғысы схемасында және РҚА тізбектерінде
операцияларды орындау кезектілігі көрсетіледі. РҚА тізбектерінде ауысу
кезінде қосылу атаулары, релелік қорғаныс (автоматика) құрылғылары және
орындалатын операциялар аталады.
Ауыстыру туралы бұйрық мазмұны бойынша анық, анық және
мүмкіндігінше қысқа беріледі. Өкімді беруші және қабылдаушы белгіленген
операциялардың орындалу ретін және қауіпсіздік шарттары, схеманың жайкүйі, жабдық пен желінің жұмыс режимі бойынша олардың орындалу
мүмкіндігін нақты меңгереді. Жедел персоналдың оған түсініксіз өкімді
орындауына жол берілмейді.
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Жедел персоналдың тұрақты кезекшілігі бар электр станциялары мен
қосалқы станцияларда қайта қосуды орындаушыға бір мезгілде бір нысаналы
мақсаттағы операцияларды қамтитын жедел қайта қосуды жүргізуге бір ғана
тапсырма беріледі.
Қосалқы станцияларға және тарату желілеріне қызмет көрсететін ОВБ
персоналына уақытты үнемдеу және көлікті ұтымды пайдалану мақсатында
оларды орындау кезектілігін көрсете отырып, бір мезгілде ауыстырып қосуға
бірнеше тапсырма беруге рұқсат етіледі. Бір бригадаға берілетін
тапсырмалардың санын өкім беруші айқындайды. Тапсырмалар орындалатын
тәртіппен ЖЖБ жедел журналына жазылады. Әрбір кезекті тапсырманы
орындауға ІБҚ персоналы диспетчерге алдыңғы тапсырманың орындалғаны
туралы хабарлағаннан кейін және кезекті тапсырманы орындауға оның
рұқсатын алғаннан кейін ғана кіріседі. 10 кВ және одан төмен электр
желілеріндегі зақымдануларды жою кезінде диспетчерге алдыңғы
тапсырмалардың орындалуы туралы алдын ала хабарламай кезекті
тапсырмаларды орындауға жол беріледі.
Өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жоғары тұрған жеделдиспетчерлік персоналдың өкімін оған бағынысты жедел - диспетчерлік
персонал орындауға міндетті. Егер жоғары тұрған жедел-диспетчерлік
персоналдың өкімі бағынысты жедел-диспетчерлік персоналға қате берілген
жағдайда, ол бұл туралы өкімді берген адамға дереу хабарлайды. Өкім
расталған кезде жедел-диспетчерлік персонал оны орындайды. Жоғары
тұрған
жедел-диспетчерлік
персоналдың
қауіпсіздік
қағидалары
талаптарының бұзылуынан тұратын өкімдерін, сондай-ақ жабдықтардың
бүлінуіне, электр станциясының, қосалқы станцияның ҚН қоректенуінің
жоғалуына немесе I санаттағы тұтынушылардың токтан ажыратылуына әкеп
соғуы мүмкін өкімдерді орындауға жол берілмейді. Өкімді орындаудан өзінің
бас тартуы туралы жедел-диспетчерлік персонал өкімді берген жоғары
тұрған жедел-диспетчерлік персоналға және тиісті әкімшілік-техникалық
басшыға баяндайды, сондай-ақ жедел журналға жазады (бас тарту себебін
көрсете отырып).
Жоғары тұрған жедел-диспетчерлік персоналдың жедел басқаруындағы
электржабдықтарына және РҚА құрылғыларына қайта қосу оның өкімі
бойынша, ал оның қарамағындағы электржабдықтарына - оның рұқсатымен
жүргізіледі.
Диспетчердің қайта қосу туралы өкімі, егер бұл туралы өкімді алған
тұлға диспетчерге хабарласа, орындалды деп есептеледі. Егер жабдық
жоғары тұрған жедел персоналдың жедел қарауында болса, онда ауыстырып
қосуға рұқсат алу уақыты және оларды рұқсат еткен тұлғаға ауыстырып
қосудың аяқталғаны туралы хабарлау уақыты жедел журналға немесе дыбыс
жазу қабықшасына (келіссөздердің дыбыс жазбасы болған кезде) жедел
басқаруында жабдық бар жоғары тұрған жедел персоналдың өкімдері
бойынша орындалатын ауыстырып қосу туралы жазбаларға ұқсас жазылады.
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Жоғары тұрған жедел-диспетчерлік персонал оларды схема бойынша
орындау мүмкіндігін тексергеннен, жабдықтың жұмыс режимін тексергеннен
және қажетті режимдік іс-шараларды жүргізгеннен кейін жалпы түрде
(жекелеген операцияларды санамастан) ауыстырып қосуға рұқсат береді[2].
Бақылау сұрақтары:
1. Электр шаруашылығын диспетчерлік басқару дегеніміз не?
2. Ауыстырмалы энергодиспетчер не үшін жауап береді?
3. Электртехникалық қызметкерлер қалай бөлінеді?
4. Әкімшілік персоналдың міндеттері.
5. Тартым қосалқы станциялардың кіріс жабдықтарында кім жұмыс істеуі
керек?
6. Бұл ретте, энергодиспетчер өтінімді қабылдаған кезде болады?
7. Энергия диспетчерінің басқаруындағы сыртқы электрмен жабдықтау
схемаларының өзгеруіне байланысты коммутация қалай жасалуы
керек?
8. Ажыратқыштарды, ажыратқыштарды ауыстыруға немесе жұмыс
өндірісіне энергия диспетчері берген бұйрық қалай бекітіледі?
9. Жұмыс орнын дайындау бойынша нені өзгертуге болмайды?
10.Жұмысқа рұқсат қалай беріледі?
Әдебиет
1. Теміржол
автоматикасы
мен
телемеханикасы
құрылғыларын
диспетчерлік бақылаудың микропроцессорлық жүйесі: оқу құралы /
Ефанов Д. В. - Лань, 2018 ж. – 180 б.
2. Темір жолдарды электрмен жабдықтау қашықтығын жедел басқару:
Оқу құралы / Грибачев О.В. - М: Маршрут, 2006. — 184 б.
3. Электрмен жабдықтау және электрлендірілген темір жолдардың
байланыс желісі: оқу құралы / Дворовчикова Т. В., Зимакова А. Н. М.:
Көлік, 1989.— 166 б.
4. Беляев И. И.және т. б. Байланыс желісін монтаждау, пайдалану және
жөндеу. Студенттерге арналған оқу құралы жоғары. оқу. орындарының
ж.-д. көлік. М.,"Көлік", 1964 - 295 Б.
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IV БӨЛІМ. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК-ШАРУАШЫЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
4.1 Шаруашылық қызметті талдаудың мақсаты, міндеттері,
қағидаттары
Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдаудың
мазмұны мақсатты қондырғының тактикалық міндеттерімен айқындалады,
оларды шешу құрылымдық бөлімше жұмысының тиімділігін арттыруға
ықпал етеді. Ол үшін талдау қажет[1]:
- өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейі;
- өнімді өндіру және өткізу көлемі;
- негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігі;
- материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі;
- еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі;
- өнімді өндіруге арналған ағымдағы шығындар;
- өнімнің пайдасы мен пайдалылығы.
Кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің) өндірістік-шаруашылық
қызметін талдаудың мәні субъективті және объективті факторлардың
әсерінен қалыптасатын және кәсіпорынның (құрылымдық бөлімшенің)
экономикалық ақпарат жүйесінде көрініс табатын шаруашылық процестер,
олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі, қызметтің түпкілікті өндірістік
нәтижелері болып табылады.
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау объектілері болып
табылады:
- кадрлық, техникалық, өндірістік, қаржылық әлеует;
- кәсіпорын қызметінің әртүрлі түрлері, олардың техникалық,
материалдық, қаржылық қамтамасыз етілуі және жай-күйі.
Өндірістік-шаруашылық
қызметті
талдау
өндірістік
және
экономикалық процестердің өзара іс-қимылын зерделеуге, олардың
кәсіпорын қызметінің экономикалық және қаржылық нәтижелеріне әсерін
белгілеуге бағытталған.
Электрмен жабдықтау дистанциясының құрылымдық бөлімшесінің
өндірістік-шаруашылық қызметін талдау өнім өндірісінің тиімділігін арттыру
резервтерін анықтау және кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту
мақсатында жүргізіледі [2].
Талдау міндеттері:
талданатын объектіні сәйкестендіру;
объектінің құрамы мен қасиеттерін зерттеу, оны белгілі аналогтармен
немесе базалық сипаттамалармен, нормативтік шамалармен салыстыру;
объектінің жай-күйіндегі өзгерістерді кеңістік-уақыт бөлінісінде
анықтау;
объектілерді дамытудың негізгі үрдістерінің болжамы.
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Негізгі принциптері экономикалық талдау болып табылады:
Үздіксіздік принципі экономикалық процестердің жағдайы мен дамуын
бақылаудың жүйелілігінде көрінеді. Талдау әр жағдайдан емес, алдын-ала
белгіленген уақыт аралығында үнемі жүргізілуі керек.
Қабылдау принципі талдау әдіснамасы мен оны жүргізу әдістемесін
сақтау арқылы көрінеді.
Объективтілік принципі талдау нәтижелерінің, тұжырымдар мен
ұсыныстардың негізділігі болып табылады.
Ғылым принципі теорияда, әдіснамада, Әдістемеде, талдау әдістерінде
жаңа жетістіктерді қолдануда көрінеді.
Күрделілік принципі экономикалық процестерді олардың арасындағы
қарым-қатынаста қарастыруда көрінеді.
Жүйелілік принципі экономикалық процесті өзара байланысты жеке
элементтерден тұратын біртұтас тұтас ретінде қарастырудан тұрады.
Нақтылық принципі талдау нақты деректерге негізделгенін білдіреді,
оның нәтижелері белгілі бір сандық өрнекті алады.
Практикалық маңыздылық принципі өндірістің тиімділігін арттыру
үшін талдау нәтижелерін қолдануда көрінеді.
Сенімділік принципі талдауда сенімді ақпаратты пайдалануда көрінеді.
4.2 Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау және
кәсіпорындағы құрылымдық бөлімшені басқарудағы рөлі

оның

Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау (ӨШҚТ) кәсіпорынды
басқаруда маңызды рөл атқарады, қолда бар ақпаратты ескере отырып,
басқару объектісін реттеу және шешім қабылдаудың ғылыми базасын
қамтамасыз ететін басқарудың негізгі функцияларының бірі болып
табылады; ӨШҚТ басқару шешімдерін негіздеу үшін негіз болып
табылады[2].
Басқару процесі үш кезеңнен тұрады;
1) ақпаратты жинау және өңдеу;
2) зерттеу объектісінің жай-күйін талдау және бағалау;
3) басқарушылық шешімдер қабылдау.
Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі туралы бастапқы ақпаратты
аналитикалық өңдеу негізінде жүргізілген талдау басқару шешімдерін тек
учаске, цех деңгейінде ғана емес, сонымен қатар кәсіпорын деңгейінде де
негіздеу үшін қолданылады. Кәсіпорынның соңғы қаржылық көрсеткішін
қалыптастыруға құрылымдық бөлімше деңгейінде техникалық-экономикалық
өзгерістер қандай үлес қосатынын түсіну маңызды[2].
4.3 Электрмен жабдықтау дистанциясының жұмыс көлемі мен
жұмысының сапалы көрсеткіштерін жоспарлау
Пайдалану қызметі бойынша электрмен жабдықтау дистанциясы
жұмысының негізгі көлемдік көрсеткіштері:
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- тарту және төмендету қосалқы станцияларында қайта өңдеуге
жататын электр энергиясының мөлшері;
- электрмен жабдықтау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету
және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс бағдарламасы;
- шаруашылық тәсілмен (ұйым күшімен) жүзеге асырылатын күрделі
жөндеу бағдарламасы.
Электр энергиясын қайта өңдеу көлемін есептеу үшін оған қажеттілік
ведомосы жасалады, ол үшін әрбір темір жол кәсіпорны өтінім жасайды, онда
барлық жұмыс түрлері бойынша кәсіпорынның электр энергиясын
тұтынуының есебі келтіріледі. Осындай өтінімдердің негізінде жолды бөлу
бойынша және жалпы жол бойынша электр энергиясына қажеттіліктің
жиынтық ведомосы жасалады, ол энергия жүйелеріне электр энергиясының
тиісті мөлшерін сатып алуға тапсырыс беру үшін негіз болады.
Электр энергиясын қайта өңдеудің жалпы көлемі оны пойыздардың
тартымына, автобұғаттау және диспетчерлік орталықтандыру құрылғыларын
қоректендіруге, электрмен жабдықтау қашықтығының өз мұқтаждарына,
бөгде
тұтынушыларға
жіберуге,
темір
жол
кәсіпорындарының
технологиялық мұқтаждарына, байланыс желісіндегі электр энергиясының
шығындарынан құралады[2].
𝑊𝑊𝑊𝑊ПЕР = 𝑊𝑊𝑊𝑊ТП + 𝑊𝑊𝑊𝑊СН + 𝑊𝑊𝑊𝑊ТН + 𝑊𝑊𝑊𝑊ПП + 𝑊𝑊𝑊𝑊ПОТ , кВт‧сағ

(22)

тартылуына
жұмсалатын
электр
мұндағы
WТП-пойыздардың
энергиясының шығыны, кВт‧сағ;
WСН-электрмен жабдықтау дистанциясының өз мұқтаждарына
жұмсалатын электр энергиясының шығыны, кВт ч сағ;
WТН-темір жол кәсіпорындарының технологиялық қажеттіліктеріне
электр энергиясының шығыны, кВт ч сағ;
WПП-бөгде тұтынушыларға электр энергиясын өңдеу көлемі, кВт‧сағ;
WПОТ-байланыс желісіндегі электр энергиясының шығындары, кВт‧сағ.
Пойыздарды тарту үшін электр энергиясын қайта өңдеу көлемі жол
бөлімшесі берген электровоз және мотор-вагон депосы (қызмет көрсетілетін
дистанция) белгілеген тасымалдау мөлшері мен өлшегішке электр
энергиясының үлестік шығысының жоспарлы нормалары негізінде
жоспарланады [6]:
𝑊𝑊𝑊𝑊ТП =

𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ Р𝑙𝑙𝑙𝑙бр
∙𝑚𝑚𝑚𝑚э𝑖𝑖𝑖𝑖
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(23)

мұндағы-қозғалыс түрлері бойынша тасымалдау мөлшері, млн. ткм
𝑖𝑖𝑖𝑖
брутто;∑ Р𝑙𝑙𝑙𝑙бр
𝐶𝐶𝐶𝐶э𝑖𝑖𝑖𝑖 - өлшеуішке қозғалыс түрлері бойынша электр энергиясының шығын
нормасы 10 мың ткм брутто, кВт ч сағ.
- еңбекті және жалақыны ұйымдастыру;
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Электрмен жабдықтау дистанциясының еңбек жоспарында еңбек
өнімділігінің көрсеткіштері, қызметкерлер саны, орташа айлық жалақы
деңгейі және еңбекақы қоры белгіленеді. Еңбек жоспарының көрсеткіштері
жоғары ұйым бекіткен қашықтықтан жұмыс көлемінің, еңбек өнімділігінің
өсу көрсеткіштерінің, қызметкерлер санының нормативтерінің, қабылданған
еңбекақы төлеу жүйелерінің, қолданыстағы тарифтік мөлшерлемелер мен
лауазымдық жалақылардың негізінде есептеледі.
Электрмен жабдықтау қашықтығындағы Еңбек өнімділігі пайдалану
қызметі бойынша бір орташа тізімдік қызметкерге келетін жол бөлімшесі
беретін "Электровозды тартым кезіндегі бруттоның тонна-км" санымен
анықталады[7]:

ПЭЧ
ТР

=

ЭЛ
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙бр

ЧЭСП

(24)

Есептелген көрсеткіш электр энергиясын өңдеу және сату бойынша
қашықтықтың жұмыс көлемін толық қамтымайды. Сонымен қатар,
жұмысшылар оған тікелей әсер етпейді.
Электрмен жабдықтау дистанциясы қызметкерлерінің жоспарлы
контингенті берілген еңбекақы төлеу қоры шегінде еңбек өнімділігінің өсуі
жөніндегі тапсырма негізінде айқындалады. Бұл ретте құрылғылар мен
жабдықтардың нақты түрлеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы
жөндеу бойынша қызметкерлердің саны "ҚТЖ" ҰК "АҚ қаулысымен
бекітілген"электрлендіру және электрмен жабдықтау шаруашылығы
қызметкерлері санының нормативтері"негізінде есептеледі.
Сан
нормативтері
электрмен
жабдықтау
дистанциясының
қызметкерлері қызмет көрсететін әрбір құрылғы үшін әзірленген және
құрылымдық бөлімшелер бойынша нормативтік кестелерде топтастырылған.
Нормативтерде күрделі жөндеу және күрделі құрылыс жөніндегі
жұмыстарды, электр берудің әуе желілерінің трассасын ағаштар мен
бұталардан тазарту жөніндегі жұмыстарды, бөгде ұйымдармен жасалған
шарттар
бойынша
жөндеу-пайдалану
жұмыстарын
орындайтын
қызметкерлердің саны ескерілмейді.
Ауысымдық
қызметкерлер
үшін
(электрмеханигітер,
электромонтерлер,
энергодиспетчерлер,
автомотрис
машинистері,
дрезиналардың жүргізушілері және т. б.) ауысымдық коэффициенті (КСМ)
қолданылады, ол мынадай формула бойынша айқындалады:
КСМ =

ТР ∙365
ТГ

(25)

мұнда ТР-құрылымдық бөлімшенің ішкі еңбек тәртібі қағидаларында
белгіленген тәулігіне жұмыс уақытының ұзақтығы, сағ;
ТГ-жұмыс сағаттарының жылдық нормасы.

181

Мысалы, байланыс желісі аудандары қызметкерлерінің саны мына
формула бойынша анықталады: [6]:
ЧЭЧК = ЧНАЧ + ЧСТ.МЕХ + ЧМЕХ(ДЕЖ) + (ЧМЕХ.КС + ЧМОНТ.КС ) ∙ ККС +
(ЧМЕХ.ВЛ + ЧМОН.ВЛ ) ∙ КВЛ + ЧССПС + ЧВОД
(26)

мұндағы ЧНАЧ-байланыс желісі аудандары бастықтарының саныбайланыс желісі ауданына бір;
ЧМЕХ.СТ-аға электрмеханигітердің саны-байланыс желісі ауданына бір;
ЧМЕХ.ДЕЖ – кезекші электрмеханигітердің саны-токтың екі буынын
түйістіру станциясы болған кезде ауысымда бір адам;
ЧМЕХ.КС-байланыс желісі құрылғыларына қызмет көрсету жөніндегі
электрмеханиктерінің саны;
ЧМОН.ТВЛ-құрылғыларға қызмет көрсетуге арналған байланыс желісі
электромонтерлерінің саны;
ҚКЖ-байланыс желісін пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент;
ЧМЕХ.ӘЖ-байланыс желісі тіректеріндегі әуе желілеріне қызмет көрсету
жөніндегі электр монтерлерінің саны;
ЧМОНТ.ӘЖ-байланыс желісінің тіректеріне ілінген әуе желілеріне қызмет
көрсету бойынша байланыс желісі электромонтерлерінің саны;
КВЛ-байланыс желісінің тіректеріне ілінген әуе желілерін пайдалану
шарттарын ескеретін коэффициент;
ЧССПС-дрезина жүргізушілерінің, автомотрис машинистерінің, дрезина
жүргізушілері көмекшілерінің, автомотрисалар машинистері көмекшілерінің
саны;
ЧВОД-автомобиль жүргізушілерінің саны.
Байланыс желісінің тіректеріне ілінген байланыс желісінің немесе әуе
желілерінің құрылғыларын ұстаумен және ағымдағы жөндеумен
айналысатын байланыс желісінің электрмеханиктері мен электр
монтерлерінің саны мына формула бойынша есептеледі:
ЧМЕХ(МОНТ) = ∑𝑖𝑖𝑖𝑖1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

(27)

мұндағы Ni-өлшеуішке электрмеханиктерінің (түйіспелі желі электр
монтерлерінің) нормативтік саны;
Li-әрбір қызмет көрсетілетін объект бойынша жұмыс көлемі.
Байланыс желісін пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент:
ККС = КВ ∙ КПЛ (КИС + ККУ + ККЛ − 2)

(28)

мұндағы КВ-құрылғыларды пайдалану мерзімін ескеретін орташа
өлшенген коэффициент;
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КПЛ-қызмет көрсетудің орташа иінін ескеретін коэффициент;
ИҚК-жасанды құрылыстардың орташа өлшемді коэффициенті;
КУ-меншікті электр тұтынудың орташа өлшенген коэффициенті;
ККЛ-орташа өлшенген климаттық коэффициент.
Байланыс желісінің тіректеріне ілінген әуе желілерін пайдалану
шарттарын ескеретін Коэффициент[7]:
КВЛ = КВ ∙ КПЛ (КИС + КМ + ККЛ − 2)

(29)

мұндағы КМ-батпақты жерлерде немесе жартасты топырақта
орнатылған тіректерге қызмет көрсетуге және жер бедерімен күрделенген
жұмыстарды жүргізуге еңбек шығындарының ұлғаюын ескеретін жергілікті
жердің коэффициенті.
Электрмен жабдықтау дистанциясының қызметкерлеріне еңбекақы
төлеу "ҚТЖ"ҰК"АҚ филиалдары мен құрылымдық бөлімшелерінің
қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің корпоративтік жүйесі туралы Ережеге
сәйкес жүзеге асырылады.
ECH қызметкерлеріне еңбекақы төлеу үшін негізінен бонустық жүйе
қолданылады. Жұмысшының – байланыс желісі электр монтерінің, электр
берудің әуе желілеріне қызмет көрсету жөніндегі электр газбен
дәнекерлеушінің, токарьдың, автомашина жүргізушісінің және т.б. айлық
тарифтік мөлшерлемесі тиісті разрядтың сағаттық тарифтік мөлшерлемесін
жұмыс уақытының орташа жылдық айлық нормасына көбейту арқылы
айқындалады.
Ережеге сәйкес, жоғарыда аталған қызметкерлер екінші деңгейдегі
тарифтік ставкалар бойынша төленеді – пойыздардың қозғалысына, теміржол
көлігінің техникалық құралдарын жөндеуге және оларға қызмет көрсетуге
байланысты жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу үшін. Электрмеханигітер,
мамандар ретінде, электрмен жабдықтау дистанцияларының топтары
бойынша сараланған айлық лауазымдық жалақылары бойынша төленеді.
Тарифтік жалақыдан басқа, ЭЧ қызметкерлеріне мереке күндері, түнгі
уақытта жұмыс істегені үшін қосымша ақылар, жұмыстың жүріп-тұру сипаты
үшін үстемеақылар, ауыр және зиянды жағдайларда жұмыс істегені үшін
қосымша ақылар және сыйлықақылар жоспарланады. Мереке күндері және
түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақылар жұмыс істелген мереке және
түнгі сағаттардың санымен, тарифтік мөлшерлемеден (айлықақыдан)
белгіленген төлемдердің мөлшерімен айқындалады.
4.5
Электрмен
жабдықтау
шығыстарын жоспарлау

дистанциясының

пайдалану

Пайдалану қызметі бойынша электрмен жабдықтау дистанциясының
тікелей өндірістік шығыстары жоспарлануда. Мысалы, оларға электр жеткізу
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желілеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша
шығыстар жатады (байланыс желісінің тіректерінде орналасқандарды,
сондай-ақ жеке тұрған тіректерде орналасқан автобұғаттау және
диспетчерлік орталықтандырудың жоғары вольтты желілерін қоспағанда).
Бұл шығыстарға әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдарды және
электрмеханиктерінің, электр монтерлерінің, автомотрис машинистерінің,
Ұшпа автомашиналардың жүргізушілерінің және көрсетілген құрылғыларға
техникалық қызмет көрсетумен және ағымдағы жөндеумен айналысатын
басқа да қызметкерлердің жүру сипаты үшін тарифтік мөлшерлемелерге
(айлықақыларға) үстемеақыларды ескере отырып, еңбекке ақы төлеуге
арналған шығындар, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу
үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерге, отын мен электр энергиясына
арналған шығыстар, көрсетілген қызметтер мен орындалған жұмыстар үшін
шоттарды төлеу бойынша шығыстар кіреді.
Түйіспелі желі тіректерінде орналасқан түйіспелі желіге және электр
беру желілеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, тартым
қосалқы станцияларға, параллель қосылу пункттері мен секциялау
бекеттеріне, сыртқы жарықтандыру құрылғыларына және т. б. техникалық
қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және сынау бойынша шығыстар осыған
ұқсас жоспарланады.
Баптар бойынша тартым қосалқы станциялардың, секциялау
бекеттерінің және параллель қосылу пункттерінің, түйіспе желісінің және
түйіспе желісінің тіректерінде орналасқан электр беру желілерінің,
трансформаторлық шағын станциялардың және электр беру желілерінің
(түйісу желісінің тіректерінде орналасқандарды, сондай-ақ жеке тұрған
тіректерде орналасқан автобұғаттау және диспетчерлік орталықтандырудың
жоғары вольтты желілерін қоспағанда) жабдықтарын күрделі жөндеу
жөніндегі шығыстарды жоспарлайды және ескереді.
Жабдықтар мен құрылғылардың аталған түрлерінің құнынан
амортизациялық аударымдар жоспарланады және ескеріледі. Жалпы
өндірістік шығындар жоспарланған, ал жалпы экономикалық шығындар
баптар бойынша. Еңбекке ақы төлеу шығыстары еңбек жоспарында
айқындалады[5].
"Материалдар"
элементі
электрмен
жабдықтау
дистанциясы
пайдаланатын барлық материалдар мен қосалқы бөлшектерге арналған
шығыстарды қамтиды. Байланыс желісіне техникалық қызмет көрсету және
ағымдағы жөндеу үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерге, тартым
қосалқы станциялардың жабдықтарына, секциялау бекеттеріне және басқа да
электрмен жабдықтау құрылғыларына қажеттілік байланыс желісі мен электр
беру желілерінің кеңейтілген ұзындығының 1 км-не, бір тартым қосалқы
станцияға, автобұғаттаудың және диспетчерлік орталықтандырудың жоғары
вольтты желілерінің 1 км-не және т. б. арналған нормалар бойынша
жоспарланады.
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Үй-жайларды жылытуға арналған отын шығындары ғимараттың
көлеміне, жылыту маусымының ұзақтығына, жылыту маусымы үшін ғимарат
ішіндегі және сыртқы ауа температурасының орташа айырмашылығына,
шартты отын шығыны мен оның бағасына байланысты есептеледі.
Электрмен
жабдықтау
дистанцияларының
технологиялық
қажеттіліктері үшін электр энергиясына жұмсалатын шығындарды
бірліктердің саны және оны пайдалануды, оның жоспарланған кезеңдегі
жұмыс уақытын және 1 кВт/сағ электр энергиясының құнын ескере отырып,
электр күш жабдығының белгіленген қуаты бойынша айқындайды.
Амортизациялық аударымдар электрмен жабдықтау құрылғылары мен
өндірістік мақсаттағы қалған құралдар және жалпы шаруашылық мақсаттағы
негізгі
қорлар
бойынша
жеке
жоспарланады.
Амортизациялық
аударымдардың сомасы Негізгі қорлардың әрбір тобы бойынша олардың
баланстық құнына және амортизациялық аударымдардың белгіленген
нормаларына сүйене отырып айқындалады.
"Өзге шығыстар" элементі бойынша салықтар мен алымдардың,
тәуліктік, көтерме төлемдерді төлеудің, кадрларды даярлау мен қайта
даярлауға арналған шығыстардың және т. б. сомалары көрсетіледі. Бұл
шығыстар жоспарланған кезеңдегі жұмыс жағдайларын өзгертуге түзетумен
жоспарланады. Электрлендіру және электрмен жабдықтау шаруашылығы
бойынша жұмыстардың басқа түрлері бойынша шығыстар жоспарланады.
Басқа тұтынушыларға және басқа да электрмен жабдықтау
ұйымдарына электр энергиясын беру бөлігінде техникалық құралдарды
күрделі жөндеуге арналған шығыстарды жоспарлайды.
4.6 Орындалатын жұмыс көлемі бірлігінің өзіндік құнын анықтау
Қазіргі уақытта электрмен жабдықтау дистанцияларында орындалатын
жұмыстың өзіндік құнын және еңбек өнімділігін анықтау кезінде жол
бөлімшесі белгілеген көрсеткіші пайдаланылады[6]:
СТ−КМ = ∑

Е

Э
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖бр

, тг/т-км

мұндағы Е-электрмен жабдықтау дистанциясының
шығыстарының жалпы сомасы;
Э
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠бр
- электр күші кезінде тонна-километр брутто.

(30)
пайдалану

Бұл көрсеткіш электр энергиясын өңдеу бойынша электрмен
жабдықтау дистанциясының барлық жұмыс көлемін ескермейді, сонымен
қатар дистанция қызметкерлері оған тікелей әсер етпейді.
4.7 Энергия шаруашылығы кәсіпорындарының негізгі қорлары
Негізгі қорлар-бұл табиғи-материалдық нысанды сақтай отырып, ұзақ
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уақыт жұмыс істейтін және амортизациялық аударымдар түрінде тозған
кезде өз құнын бөлшектермен өндірілетін өнімге беретін өндіріс құралдары.
Мақсаты бойынша негізгі қорлар өндірістік және өндірістік емес болып
бөлінеді.
Өндірістік қорларға өндірістік (тасымалдау) процесіне тікелей
қатысатын негізгі қорлар жатады. Электрмен жабдықтау қашықтығының
негізгі өндірістік қорларына тартым қосалқы станциялардың, секциялау
бекеттерінің, тарту желілері мен электр беру желілерінің жабдықтары мен
құрылғылары; көлік құралдары мен механизмдер кіреді.
Өндірістік емес негізгі қорларға өндірістік процеске тікелей
қатыспайтын тұрғын үйлер, клубтар, ауруханалар және басқа да объектілер
жатады. Өндірістік емес негізгі қорлардың құны, сондай-ақ тұрғын үй алаңы,
коммуналдық кәсіпорындардың, санаторийлердің, стадиондардың және т. б.
қызметтері үшін төлем түрінде тозуына қарай өтеледі.
Негізгі қорлар заттай-заттай (объектілер бойынша), сондай-ақ құндық
мәнде де ескеріледі.
Пайдалану барысында негізгі қорлар физикалық түрде тозады, яғни
олардың материалдық және материалдық қасиеттерінің бір бөлігін
жоғалтады. Физикалықтан басқа, моральдық тозу бар.
Физикалық тозу-бұл бөлшектердің тозуы, табиғи факторлар мен
агрессивті ортаның әсерінен олардың тұтынушылық құнын негізгі
құралдардың жоғалтуы.
Моральдық тозу - бұл жаңа жетілдірілген және экономикалық тиімді
техникалық құралдардың пайда болуы нәтижесінде негізгі қорлардың
құрылымдық және экономикалық тозуы.
Тозуды жою және толық тозған негізгі қорларды ауыстыру үшін
олардың қызмет ету мерзімі ішінде«қажетті ақша қаражаты» жинақталуы
тиіс. Бұл қаражаттың пайда болу көзі тасымалдаудың өзіндік құнына тең
амортизациялық аударымдар болып табылады. Негізгі қорлардың қызмет ету
мерзімі ішінде жинақталатын аударымдар амортизациялық қорды құрайды.
Амортизациялық аударымдардың жалпы шамасы екі бөліктен: тозу
бойынша істен шыққан негізгі қорларды ауыстыруға аударымдардан және
күрделі жөндеуге, яғни тозуды ішінара өтеуге аударымдардан құралады.
Негізгі қорларды ауыстыру (толық қалпына келтіру, реновация) бүкіл
қызмет ету мерзімінде пайда болған тозуды өтейді. Қызмет ету мерзімі
ішінде негізгі қорлардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін күрделі
жөндеу белгілі бір уақыт кезеңдерінен кейін жүргізіледі және бірнеше жыл
ішінде пайда болған тозуды жояды. Амортизациялық аударымдар пайдалану
шығыстарына, демек, бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде орташа жылдық тозуға
сәйкес есеп айырысу жолымен алынған мөлшерде тасымалдаудың өзіндік
құнына да қосылады [7].
Толық
қалпына
келтіруге
аударымдарды
(реновациялық
аударымдарды) есептеу кезінде негізгі қорлар объектілерінің тозуы олардың
қызмет ету мерзіміне ғана байланысты болады және бұл тозу уақыт бойынша
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біркелкі, яғни қызмет ету мерзімінің әрбір жылына бірдей аударымдар
белгіленеді. Егер белгілі бір объектінің бастапқы құны, ал оның қызмет ету
мерзімі t жыл болса, онда толық қалпына келтіруге (реновацияға) жыл
сайынғы аударымдар:
АВ = к / т.
(31)
Объектінің қызмет ету мерзімінің соңына қарай жыл сайынғы
реновациялық аударымдардың нәтижесінде оның құны өндірілген өнімге
немесе орындалған жұмысқа толығымен ауыстырылады.
Сонымен бірге, негізгі қорлар, тіпті толығымен тозған жағдайда да
(тікелей өндірістік мақсаттар тұрғысынан) өтімді деп аталатын белгілі бір
құнды сақтайды (мысалы, металл сынықтарының құны). Демек, бастапқы К
мен өтімді Кл құны арасындағы айырмашылық өнімдерге берілуі керек.
Сондықтан реновацияға аударымдарды өрнектен анықтау дұрысырақ:
АВ = (К - Кл) / t.

(32)

Есептеу кезінде олар әдетте қызмет мерзімін пайдаланбайды, бірақ
негізгі қорлардың белгілі бір түрлерінің бастапқы құнынан (немесе
өтімділікті шегергендегі осы құннан) жыл сайынғы шегерімдердің үлесін
білдіретін
толық
қалпына
келтіруге
арналған
амортизациялық
аударымдардың нормаларын пайдаланады. Қалпына келтіруге арналған
аударымдар нормалары негізгі қорлардың физикалық қана емес, сонымен
бірге моральдық тозуын да ескере отырып, белгіленген қызмет мерзімін
негізге ала отырып есептеледі. Осылайша, олар негізгі қорлардың физикалық
және моральдық қызмет ету мерзімінің соңына қарай объектінің барлық құны
(100%) өнімге ауыстырылуы тиіс болғандықтан, qВ толық қалпына келтіруге
жыл сайынғы аударымдардың нормасы мынадай формула бойынша
анықталуы мүмкін (өтімді құнды есепке алмағанда):
qB = 100 / t

(33)

Өтімді құны бар негізгі қорлар объектілері үшін:
qB =

100( K − K Л ) 100
K
=
(1 − Л )
t⋅K
t
К

(34)

Шегерім мөлшерлемесі арқылы қызмет ету мерзімін білдіру және
алынған мәнді ауыстыру арқылы мыналарды ала аласыз:
АВ = КqB / 100.

(35)

Күрделі жөндеу шығындары, әдетте, негізгі қорларды ауыстыру
шығындарымен бірдей факторларға байланысты. Бұл шығындар біркелкі

187

бөлінбейді, себебі күрделі жөндеу айтарлықтай уақыт аралығында жүзеге
асырылады, сонымен қатар қызмет ету мерзімінің соңына қарай күрделі
жөндеу көбінесе көбейіп, бір жөндеу шығындары артады. Әркелкі бөлуді
ескере отырып күрделі жөндеуге арналған нақты шығындарды жылдар
бойынша пайдалану шығыстарының құрамына олар күрделі жөндеу
бойынша шығыстар қызмет етудің барлық мерзіміне тең бөлінген жағдайда
есептелген үлеске қосылады[3].
Егер күрделі жөндеу бірлігіне жұмсалатын шығыстар Екр, ал қызмет
ету мерзімі ішіндегі жөндеулер саны п деп белгіленсе, онда негізгі
қорлардың белгілі бір түрін күрделі жөндеуге арналған жыл сайынғы
амортизациялық аударымдар:
АР = Екрп/t

(36)

Күрделі жөндеу саны соңғы күрделі жөндеу жүргізілмейтіндігін ескере
отырып, жөндеу аралық мерзімдерге қарай белгіленеді, себебі негізгі
қорларды жаңаларына ауыстыру жүргізіледі.
Негізгі қорлардың бастапқы құнынан пайызбен күрделі жөндеуге жыл
сайынғы амортизациялық аударымдардың нормасы:
qP =

Осыдан

100 EKP ⋅ n
AP
100 =
K
t⋅K

AP = KqP/100

(37)
(38)

Негізгі қорлардың осы түрін ауыстыруға және күрделі жөндеуге жыл
сайынғы амортизациялық аударымдардың жалпы мөлшері:
А = АВ + АР =

КqB KqP
K (qB + qP ) Kq
+
=
=
100 100
100
100

(39)

мұндағы q-негізгі қорлардың осы түрінің бастапқы құнынан пайызбен
ауыстыруға және күрделі жөндеуге жыл сайынғы амортизациялық
аударымдардың нормасы.
4.8 Энергия
қаражаты

шаруашылығы

кәсіпорындарының

айналым

Айналым қаражаттары, негізгі қорлардан айырмашылығы, өндірістік
процестің тек бір цикліне қатысады, ал олар табиғи-материалдық формасын
жоғалтады және өз құнын өндірілген өнімдерге (қызметтерге, орындалған
жұмыстарға) толығымен ауыстырады.
Айналым қаражаты өндіріс саласында (айналым өндірістік қорлары)
еңбек заттарының қажетті қорлары: шикізат, материалдар, жартылай
фабрикаттар, отын; пайдаланудағы арзан және тез тозатын заттар, арнайы
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киім; аяқталмаған өндіріс және болашақ есептік кезең шығыстары түрінде,
сондай-ақ айналым саласында (айналым қорлары) дайын өнім, аяқталмаған
есеп айырысулар және кәсіпорынның есеп шотындағы және оның
кассасындағы ақша қаражаты түрінде болуы мүмкін.
Айналым қаражаты айналым аясынан өндіріс аясына және кері қарай
үнемі қозғалыста болады. Біріншіден, олар ақшалай түрде әрекет етеді және
өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін өндірістік қорларды
қалыптастыру үшін қолданылады. Қорлар (еңбек заттары) өндіріске түседі,
ол аяқталғаннан кейін тауарлық нысанға өтеді[6].
Өткізу сатысынан өткеннен кейін айналым қаражаты өзінің бастапқы
нысанына – ақшалай қайтарылады.
Пайдалану қызметімен айналысатын көлік кәсіпорындары өнімді тауар
түрінде
жасамайды,
сондықтан
өнеркәсіптік
кәсіпорындардан
айырмашылығы, олардың айналым қаражаттарының құрамында шикізат,
дайын өнім және аяқталмаған өндіріс жоқ.
Білім беру көздеріне сәйкес айналым қаражаттары меншікті және
қарызға бөлінеді.
Меншікті қаражат электрмен жабдықтау дистанциясына бірінші
кезекте пайда немесе меншікті қаражатқа теңестірілген басқа да көздер
(мысалы, орнықты пассивтер) есебінен, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен
бөлінетін қаражат есебінен құрылатын жарғылық қордың бір бөлігі түрінде
бекітіледі. Қарыз қаражаты банктік қысқа мерзімді кредит түрінде беріледі.
Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін несие сомасы оны пайдаланғаны үшін
белгілі бір пайыз төлей отырып банкке қайтарылады.
Электрмен жабдықтау дистанциясының меншікті айналым құралдары
материалдардың, қосалқы бөлшектердің, отынның және басқа да
материалдық құндылықтардың ағымдағы қорын құруға, пайдаланудағы
құндылығы төмен және тез тозатын заттар мен арнайы киімдерге
жұмсалатын шығындарды, сондай-ақ нысанды киім үшін есеп айырысу
жөніндегі шығындарды, болашақ есепті кезеңдердің шығыстарына жабуға
бағытталады.
Қалыптастыру қағидаттарына сәйкес нормаланған және нормаланбаған
айналым құралдары ажыратылады. Нормаланатындарға жоспарлы нормалар
мен нормативтер белгіленетін меншікті айналым қаражаты: өндірістік
қорлар, аяқталмаған өндіріс, пайдаланудағы арзан және тез тозатын заттар
мен арнайы киімдер, есептеулердегі сомалардың бір бөлігі жатады.
Нормаланбайтындарға ақша қаражаты, дебиторлық берешектің барлық
түрлері және т. б. жатады.
Айналым қаражатын нормалау электрмен жабдықтаудың әрбір
қашықтығында олардың жекелеген топтары мен атаулары, материалдардың
сорттары мен өлшемдері, отын мен майлаудың түрлері мен маркалары
бойынша ұзақ мерзімді қолданыстағы нормаларды әзірлеуден, сондай-ақ
материалдық құндылықтар топтары, шығындар түрлері немесе нормаланатын
баптар бойынша бір жылға белгіленген норматив әзірлеуден тұрады. Норма
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өнім бірлігіне, бір қызметкерге және басқа көрсеткіштерге айналым
қаражатына қажеттілікті білдіреді және, мысалы, материалдар, отын қорлары
үшін – бір тартым қосалқы станцияға, байланыс желісінің бір ауданына және
т. б. [7].
Норматив-бұл нормаланған айналым қаражатының жоспарлы
сомасының электрмен жабдықтау қашықтығының үздіксіз жұмыс істеуі үшін
қажетті ең аз ақшалай көрінісі. Норматив белгілі бір материалдық
ресурстардың орташа тәуліктік шығыны мен негізгі, қосалқы және басқа да
қызмет жоспарын, негізгі қорларды күрделі жөндеу жоспарын және
экономикалық тәсілмен игерілген күрделі салымдар жоспарын ескере
отырып, қор қажет болатын күндер санына сүйене отырып, жоспарланған
кезеңнің соңындағы қашықтықпен есептеледі. Норматив мөлшері жұмыс
көлеміне, жабдықтау жағдайларына, жеткізушілерден алыстығына,
материалдық ресурстарды пайдалану жиілігіне, олардың түсуі мен
босатылуын, сондай-ақ есептеу жүйесіне байланысты. Материалдар мен
қосалқы бөлшектерге (тұрақты қорлардан басқа) арналған норматив
электрмен жабдықтау дистанциясы қызметінің барлық түрлері бойынша
материалдар мен қосалқы бөлшектердің жылдық жоспарлы шығысы және
қор күндеріндегі айналым қаражатының белгіленген нормасы немесе
қорлардың қайта жаңару кезеңі негізінде айқындалады:
N m = Pплг Т 3 / 365

(40)

мұнда Рплг -электрмен жабдықтау дистанциясының барлық қызмет
түрлері бойынша материалдар мен қосалқы бөлшектерге жылдық жоспарлы
шығыстар, теңге;
Т3-қор нормасы немесе қорлардың жаңару кезеңі, күндер.
Пайдаланудағы құндылығы төмен және тез тозатын заттарға арналған
Норматив бір қызметкерге белгіленген осы заттармен қамтамасыз етілу
нормасын (ақшалай мәнде) және қызметкерлердің жоспарлы контингентін
негізге ала отырып есептеледі:
PNM=Rmchpl

(41)

мұндағы Рм-бір қызметкердің құндылығы төмен және тез және тозатын
заттармен қамтамасыз етілу нормасы;
ТЖ-қызметкерлердің жоспарлы контингенті, адам
Айналым қаражаттары-бұл кәсіпорын өзінің тұрақты қызметін жүзеге
асыру үшін пайдаланатын қаражат, айналым қаражаттарына кәсіпорынның
өндірістік қорлары, аяқталмаған өндіріс, дайын және жөнелтілген өнімдердің
қорлары, дебиторлық берешек, сондай-ақ кассадағы қолма-қол ақша және
кәсіпорынның шоттарындағы ақша кіреді.
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Айналым қаражаттарының құрамы және жіктелуі
Кәсіпорынның айналым қаражаты өндіріс саласында және айналым
саласында бар. айналым қорлары мен айналым қорлары айналым
қаражаттарының материалдық құрылымын құрайтын әртүрлі элементтерге
бөлінеді [5].
Айналым қаражатының элементтері.Айналым қаражаттарына мыналар
кіреді:
өндірістік қорлар;
аяқталмаған өндіріс және өз өндірісінің жартылай фабрикаттары;
болашақ кезеңдердің шығыстары.
Өндірістік қорлар-бұл өндірістік процесті бастау үшін дайындалған
еңбек заттары. Олардың құрамында, өз кезегінде, келесі элементтерді бөлуге
болады: шикізат, негізгі және қосалқы материалдар, отын, жанармай, сатып
алынған жартылай фабрикаттар мен компоненттер, контейнерлер мен
контейнерлер, ағымдағы жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер, арзан және
тез тозатын заттар.
Аяқталмаған өндіріс және өз өндірісінің жартылай фабрикаттары-бұл
өндірістік процеске кіретін Еңбек заттары: өңдеу немесе құрастыру
процесінде тұрған материалдар, бөлшектер, түйіндер мен бұйымдар, сондайақ бір цехтарда толығымен өндіріспен аяқталмаған және сол кәсіпорынның
басқа цехтарында одан әрі өңдеуге жататын өз өндірісінің жартылай
фабрикаттары.
Болашақ кезеңдердің шығыстары-осы кезеңде (тоқсан, жыл)
өндірілетін, бірақ болашақ кезеңнің өніміне жататын жаңа өнімді дайындауға
және игеруге арналған шығындарды қамтитын айналым қорларының нақты
емес элементтері.
Айналым қорлары келесі элементтерден тұрады:
қоймалардағы дайын өнім;
жолдағы тауарлар (тиелген өнім);
ақшалай қаражат;
өнімді тұтынушылармен есептесудегі қаражат.
Айналым қаражаттарының жеке элементтері немесе олардың құрамдас
бөліктері арасындағы байланыс айналым қаражаттарының құрылымы деп
аталады. Сонымен, репродуктивті құрылымда айналым қорлары мен
айналым қорларының арақатынасы орта есеппен 4:1 құрайды. Өндірістік
қорлар құрылымында өнеркәсіп бойынша негізгі орынды (шамамен 1/4)
шикізат пен негізгі материалдар алады, қосалқы бөлшектер мен ыдыстардың
үлесі айтарлықтай төмен (шамамен 3%). Өндірістік қорлардың өздері Отын
және материалды көп қажет ететін салаларда жоғары үлес салмағына ие.
Айналым қаражатының құрылымы кәсіпорынның саласына, өндірістік
қызметті ұйымдастырудың сипаты мен ерекшеліктеріне, жабдықтау мен
өткізу жағдайларына, тұтынушылармен және жеткізушілермен есеп
айырысуға байланысты.
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4.9 Кәсіпорынның айналым қаражатын пайдалануды талдау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы айналым қаражаттарының
жағдайына тікелей байланысты, сондықтан кәсіпорындар айналым
қаражаттарының неғұрлым ұтымды қозғалысын ұйымдастыруға және
пайдалануға мүдделі.
Айналым қаражатын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері
Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігі экономикалық
көрсеткіштер жүйесімен, ең алдымен айналым қаражаттарының
айналымымен сипатталады.
Айналым қаражатының айналымы деп айналым қаражатын сатып алған
сәттен бастап (шикізатты, материалдарды және т.б. сатып алу) дайын өнімді
шығаруға және өткізуге дейінгі қаражаттың толық айналымының ұзақтығы
түсініледі. Айналым қаражаттарының айналымы кірісті кәсіпорынның
шотына аударумен аяқталады.
Айналым қаражаттарының айналымы әр түрлі кәсіпорындарда бірдей
емес, бұл олардың саласына байланысты, ал бір салада – өндіріс пен өнімді
өткізуді ұйымдастыруға, айналым қаражаттарының орналасуына және басқа
факторларға байланысты.
Айналым қаражаттарының айналымы бірқатар өзара байланысты
көрсеткіштермен сипатталады: күндердегі бір айналымның ұзақтығы, белгілі
бір кезеңдегі айналым саны (айналым коэффициенті), кәсіпорында жұмыс
істейтін өнім бірлігіне айналым қаражаттарының сомасы (жүктеме
коэффициенті).
Айналым қаражатының бір айналымының ұзақтығы [5]:
О = С: Т/Д

(42)

мұндағы О-айналымның ұзақтығы, күндер;
С-айналым қаражатының қалдықтары (орташа немесе белгілі бір
күнге), тг.;
Т-тауар өнімінің көлемі, тг.;
Д-қарастырылып отырған кезеңдегі күндер саны, күндер.
Бір айналым ұзақтығының төмендеуі айналым қаражатын
пайдаланудың жақсарғанын көрсетеді.
Белгілі бір кезеңдегі айналымдар саны немесе айналым қаражатының
айналымдылық коэффициенті (КО) мынадай формула бойынша есептеледі::
КО = Т/С

(43)

Осы жағдайларда айналым коэффициенті неғұрлым жоғары болса,
айналым қаражаттары соғұрлым жақсы қолданылады.
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Айналымдағы қаражатты жүктеу коэффициенті (ҚТ), айналымдылық
коэффициентіне кері, [5] формула бойынша анықталады]:
Кз = С/Т

(44)

Осы көрсеткіштерден басқа, кәсіпорынның өнімдерін сатудан түскен
кірістің айналым қаражаттарының қалдықтарына қатынасы арқылы
анықталатын айналым қаражаттарының қайтарым көрсеткіші де қолданыла
алады.
Айналым қаражаттарының айналым көрсеткіштері айналымға
қатысатын барлық айналым қаражаттары және жеке элементтер бойынша
есептелуі мүмкін.
Қаражат айналымының өзгеруі нақты көрсеткіштерді жоспарланған
немесе алдыңғы кезеңнің көрсеткіштерімен салыстыру арқылы анықталады.
Айналым қаражаттарының айналым көрсеткіштерін салыстыру нәтижесінде
оның үдеуі немесе баяулауы анықталады.
Айналым қаражаттарының айналымы жылдамдатылған кезде
айналымнан материалдық ресурстар мен олардың пайда болу көздері
босатылады, баяулаған кезде айналымға қосымша қаражат тартылады.
Айналымды жылдамдату салдарынан айналым қаражатын босату
абсолютті және салыстырмалы болуы мүмкін. Абсолютті босату, егер
айналым қаражатының нақты қалдықтары қарастырылып отырған кезеңдегі
сату көлемін сақтау немесе арттыру кезінде алдыңғы кезеңнің нормативінен
немесе қалдықтарынан аз болса орын алады. Айналым қаражаттарының
салыстырмалы түрде босатылуы олардың айналымының жеделдеуі өндіріс
көлемінің өсуімен қатар жүретін жағдайларда орын алады, ал өндіріс
көлемінің өсу қарқыны айналым қаражаттарының өсу қарқынынан асып
түседі.
4.10 Экономикалық және әлеуметтік даму жоспарын әзірлеу тәртібі
Теміржол көлігінің салалық желілік кәсіпорындары жұмысының көлемі
мен сипаты жүктер мен жолаушыларды тасымалдау жоспарымен
айқындалады. Тасымалдау жоспарына және оның орындалуын қамтамасыз
ететін техникалық құралдарға сәйкес қызметкерлердің қажетті контингенті,
сондай-ақ әрбір өндірістік бөлімшенің материалдық және ақшалай
ресурстарға қажеттілігі жоспарланады.
Электрмен жабдықтау қашықтығын экономикалық және әлеуметтік
дамыту жоспары - бұл тоқсанға бөлінген жоспарланған жылға арналған
қашықтықтың өндірістік және әлеуметтік қызметінің кешенді бағдарламасы.
Ол электрмен жабдықтау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және
ағымдағы жөндеу, прогрессивті технологияны енгізу, еңбек процестерін
механикаландыру және автоматтандыру, құрылғыларға қызмет көрсету
әдістері мен әдістерін жетілдіру, сондай-ақ экономикалық көрсеткіштер
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бойынша тапсырмаларды белгілейді.
Экономикалық және әлеуметтік дамудың жылдық жоспары бес
жылдық жоспар мен шектеулі көрсеткіштер шеңбері бойынша жол бөлімшесі
белгілеген жоспарлы тапсырмалар негізінде әзірленеді. Мұндай көрсеткіштер
болуы мүмкін[5]:
амортизациялық
аударымдар
есебінен
орындалатын
жөндеу
жұмыстарының бағдарламасы (күрделі жөндеу жоспары);
байланыс желісінің жағдайы баллмен;
еңбек өнімділігін арттыру бойынша тапсырма;
негізгі қызмет бойынша жалақының жалпы қоры;
пайдалану шығыстары, оның ішінде материалдық шығындардың
лимиті( шекті деңгейі), айналым қаражатының нормативі;
қол еңбегін қысқарту жөніндегі тапсырма, материалдық көтермелеу
қорының және әлеуметтік-мәдени іс-шаралар қорының және тұрғын үй
құрылысының жоспарлы мөлшері мен білім нормативтері;
қосалқы қызметтен түскен пайда.
Электрмен
жабдықтау
дистанциясының
күштерімен
жүзеге
асырылатын күрделі салымдар мен жаңа техниканы енгізу бойынша жоспар
бөлек әзірленеді, онда жұмыстардың атауы мен нақты көлемі, объектілерді
пайдалануға берудің сметалық құны мен мерзімдері көрсетіледі.
Электрмен жабдықтау қашықтығын экономикалық және әлеуметтік
дамыту жоспары қызметтің екі түрі бойынша жасалады: пайдалану (электр
энергиясын тарту қосалқы станцияларымен қайта өңдеу және өткізу,
электрмен жабдықтау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және
ағымдағы жөндеу) және қосалқы немесе өнеркәсіптік (электр энергиясын
өндіру, оны электр қосалқы станцияларымен қайта өңдеу, электр энергиясын
және шеберханалардың өнімдерін жіберу, тапсырыс берушілерге қызметтер
көрсету).
Пайдалану жөніндегі жоспар мынадай бөлімдерді қамтиды: жұмыс
көлемінің көрсеткіштері (өндірістік бағдарлама) және техникалық-өндірістік
көрсеткіштер мен нормалар; еңбек жөніндегі жоспар; пайдалану
шығыстарының жоспары.
Қосалқы қызмет жөніндегі жоспардың бөлімдері: өнімді әзірлеу және
өткізу жөніндегі өндірістік бағдарлама( заттай және ақшалай мәнде);
профилактикалық, тексеру және жөндеу жұмыстарының жоспары; электр
энергиясын тұтынушыларға шарттық негізде қызмет көрсету жоспары; еңбек
жөніндегі жоспар; өндіріске арналған шығындар сметасы болып табылады.
Бұдан басқа, жалпы электрмен жабдықтау дистанциясы бойынша
ұйымдастыТҚ-техникалық іс-шаралар жоспары және өндіріс тиімділігін
арттыру; шаруашылық және мердігерлік тәсілдермен орындалатын жаңа
техника мен құрылыс-монтаждау жұмыстарын енгізу жоспары; күрделі
жөндеу жоспары, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспары;
қаржылық жоспар; экономикалық ынталандыру қорлары бойынша жоспар;
ұжымның әлеуметтік даму жоспары әзірленеді.
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Электрмен жабдықтау қашықтығын экономикалық және әлеуметтік
дамыту жоспарын әзірлеу жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың II
тоқсанында (мамыр-маусым) басталып, осы жылдың қазан-қарашасында
аяқталады. Алдымен қашықтықтың техникалық жабдықталуы нақтыланады
және жоспарланған жылға жұмыс көлемі анықталады. Содан кейін
жоспардың бекітілген көрсеткіштеріне және қолданыстағы нормалар мен
нормативтерге сәйкес жұмыс түрлері бойынша және жалпы электрмен
жабдықтау дистанциясы бойынша қызметкерлер саны, айналым қаражатына
қажеттілік, пайдалану шығыстарының жалпы сомасы есептеледі[6].
Әзірленген жоспар оңтайлы болуы керек, яғни жоспарланған жұмыс
көлемін ең аз шығынмен қамтамасыз ету. Сондықтан, электрмен жабдықтау
құрылғыларының сенімділігін арттырумен қатар, жоспар еңбек өнімділігінің
өсуі есебінен де, материалдарды, қосалқы бөлшектерді, отынды, электр
энергиясын ұтымды пайдалану есебінен де шығындарды азайтуды көздеуі
керек. Жоспарды электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы бекітеді.
Пайдалану қызметі бойынша электрмен жабдықтау дистанциясы
жұмысының негізгі көлемдік көрсеткіштері тарту және төмендету қосалқы
станцияларында қайта өңдеуге жататын электр энергиясының мөлшері;
электрмен жабдықтау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және
ағымдағы жөндеу бойынша, сондай-ақ амортизациялық аударымдар есебінен
жүзеге асырылатын күрделі жөндеу бойынша жұмыс бағдарламасы болып
табылады.
Электр энергиясын өңдеудің жалпы көлемі оны пойыздардың
тартымына, автобұғаттау және диспетчерлік орталықтандыру құрылғыларын
қоректендіруге, электрмен жабдықтау дистанциясының өз қажеттіліктеріне
жұмсауға және бөгде тұтынушыларға жіберуге жұмсаудан құралады.
Пойыздарды тартуға арналған электр энергиясын өңдеу көлемін жол
бөлімшесі Электровоз және мотор-вагон депосы берген тасымалдау
мөлшерлерінің және өлшегішке электр энергиясының үлестік шығысының
жоспарлы нормаларының негізінде жоспарлайды:
АТ = ∑ p ⋅ l ⋅ σ p ⋅ α Э / 104

(45)

мұнда: рlσр - жүк және жолаушылар қозғалысындағы тасымалдау
көлемі, млн. т-км брутто;
аэ-қозғалыс түрлері бойынша 10 мың т-км брутто өлшегішке
жұмсалатын электр энергиясы шығысының нормасы, кВт‧сағ.
Өз қажеттіліктеріне жұмсалатын электр энергиясының шығыны тартым
қосалқы станциялардың, байланыс желісі аудандарының және электрмен
жабдықтау дистанциясының басқа да бөлімшелерінің (жарықтандыруға,
электрлік және калориферлік жылытуға, аккумулятор батареяларын
зарядтауға және қайта зарядтауға, салқындату және желдету жүйелерінің
электрқозғалтқыштарының, жылу алмастырғыштардың және т.б. жұмысына)
жұмсалуын қамтиды. Оны электрқабылдағыштардың қуаты (оны
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пайдалануды ескере отырып) және жұмыс уақыты бойынша анықтайды.
Осыған ұқсас темір жолдарды пайдалану қажеттіліктеріне
(жылжымалы құрамды, тұрақты құрылғыларды жөндеу, жарықтандыру және
т.б.), автобұғаттау және диспетчерлік орталықтандыру құрылғыларын
қуаттандыруға электр энергиясының шығынын жоспарлайды.
Үшінші тарап тұтынушыларына жіберілетін электр энергиясын өңдеу
көлемі арнайы есептеулермен анықталады.
Электрмен
жабдықтау
құрылғыларын
жөндеу
бағдарламасы
техникалық құралдардың болуына (тартым қосалқы станциялардың саны,
түйіспелі желінің кеңейтілген ұзындығы, жоғары және төмен кернеулі
сыртқы электр желілері және т.б.), олардың күрделілігі мен жай-күйіне,
сондай-ақ жөндеу жиілігіне байланысты есептеледі.
Өнеркәсіптік өндіріс бағдарламасында электрмен жабдықтау
дистанциялары мыналарды белгілейді: меншікті электр станцияларының
электр энергиясын өндіру көлемі, қосалқы станциялардың электр энергиясын
өңдеу, оны сыртқы тұтынушыларға және темір жол кәсіпорындарының
пайдалану қажеттіліктеріне жіберу; электрмен жабдықтау құрылғыларына
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс көлемі;
Шеберханалардың заттай және ақшалай мәнде өнім шығаруы және
тапсырыс берушілерге қызметтер көрсетуі.
Техникалық және өндірістік көрсеткіштер байланыс желісінің
мазмұнының сапасын және электрмен жабдықтау дистанциясының басқа
техникалық құралдарына (тартым қосалқы станциялар, электр беру желілері
және т. б.) техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын
сипаттайды.)
Электрмен жабдықтау қашықтығы шегінде байланыс желісінің
мазмұнының сапасы байланыс желісінің барлық аудандарының орташа
балдарының жалпы сомасын қашықтықтағы аудандар санына бөлуден
алынған орташа баллмен бағаланады. Егер байланыс желісін тексеру кезінде
электрлендіру және энергетикалық шаруашылықтың бас басқармасы
бекіткен жүйе бойынша 200 балмен бағаланған нормадан кем дегенде үш
ауытқу анықталса, байланыс желісінің жай-күйі қанағаттанарлықсыз болып
саналады (алынған орташа баллға қарамастан). Электрмен жабдықтау
қашықтығы шегінде, тіпті қанағаттанарлықсыз бағасы бар байланыс
желісінің бір ауданы болған кезде, ондағы байланыс желісінің жағдайы
жақсы немесе жақсы деп саналмайды[7].
Экономикалық және әлеуметтік даму тұрғысынан қамтылған
сапаныңбасқа көрсеткіштері электрмен жабдықтау құрылғыларының
сенімділік деңгейі, қосалқы станциялар мен электр станцияларының
агрегаттарын жүктеу коэффициенті, электр энергиясының жоғалу пайызы
және т. б. болып табылады.
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4.11 Еңбек жөніндегі жоспар және қаржылық жоспар
Электрмен жабдықтау шаруашылығындағы еңбекті жоспарлау
пайдалану персоналының жұмыс жағдайынан туындайтын ерекшеліктерге
ие. Оларға мыналар жатады: кез келген климаттық жағдайда және тәуліктің
кез келген уақытында жабдықтар мен құрылғыларға техникалық қызмет
көрсету және ағымдағы жөндеу өндірісі, пойыздар қозғалысында үзіліссіз
жоғары кернеулі персоналдың жұмысы, жұмыстың жүріп-тұру сипаты.
Еңбек жоспарында жоспарланған кезеңге еңбек өнімділігінің деңгейі,
қызметкерлер саны, орташа айлық жалақы және жұмысшылардың жекелеген
санаттары бойынша және жалпы электрмен жабдықтау дистанциясы
бойынша жалақы қоры белгіленеді. Еңбек жоспарын әзірлеудің бастапқы
деректері-жұмыс көлемі және электрмен жабдықтау қашықтығының
техникалық жабдықталуы, еңбек шығындары мен оны төлеу нормалары,
штат кестелері, техникалық даму және өндіріс тиімділігін арттыру жоспары,
директивалар мен анықтамалық материалдар. Еңбек өнімділігін арттыру
жөніндегі тапсырманы және жалақының жалпы қорын (күрделі жөндеусіз)
жол бөлімшесі бекітеді.
Еңбек жоспарында қызметкерлердің контингенті мен күрделі жөндеу
бойынша жалақы қоры бөлек белгіленеді[7].
Электрмен жабдықтау дистанцияларындағы еңбек өнімділігін
жоспарлау жаңа техника мен технологияны, еңбектің озық әдістерін енгізу,
өндірістік процестерді механикаландыру мен автоматтандыруды қолдану,
қызметкерлердің біліктілігін арттыру, кәсіптерді біріктіру және т. б. есебінен
электрлендіру және энергетика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету
мен ағымдағы жөндеудің күрделілігін одан әрі төмендету жолдарын
айқындауды көздейді. Байланыс желісі, тартым қосалқы станциялар,
электрмен жабдықтау аудандары, жөндеу және тексеру учаскелері
жұмысшыларының
еңбек
өнімділігі
адам
сағаттарында
аталған
бөлімшелердің құрылғылары мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету
және ағымдағы жөндеу жұмыстарын
Электрмен жабдықтау дистанциясы қызметкерлерінің саны пайдалану
және қосалқы қызмет бойынша бөлек жоспарланады. Ол қызметкерлердің
санаттары, олардың кәсіптері, лауазымдары және біліктілік дәрежелері
бойынша анықталады.
Байланыс желісіне, тартым қосалқы станциялардың жабдықтарына
және электрмен жабдықтау дистанциясының басқа да техникалық
құралдарына техникалық қызмет көрсетумен және ағымдағы жөндеумен
айналысатын ЖҚҚ қызметкерлерінің жоспарлы (тізімдік) саны[7]:
Ч СП = (∑ Q ⋅ t HB / TПЛ ) ⋅ К З

(46)

мұндағы Q-қызмет көрсетілетін немесе жөнделетін жабдықтар мен
құрылғылар бірліктерінің саны;
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tнв-жабдық бірлігіне қызмет көрсетудің немесе ағымдағы жөндеудің
Нормативтік еңбек сыйымдылығы, адам сағ.;
Тпл-жоспарланатын кезеңде бір қызметкердің жұмыс уақытының тиімді
(пайдалы) қоры, сағ;
Кз-мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындайтын, демалыста
жүрген қызметкерлерді, науқастарды ауыстыруға штаттағы қажеттілікті
ескеретін алмастыру коэффициенті.
Қызметкерлердің келу және тізімдік (жоспарлы) санын ажыратыңыз.
Келу саны-жұмысшылардың саны
белгіленген жоспарлы тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету
үшін күн сайын жұмысқа келу. Келу саны жұмыстың нормативтік
күрделілігіне байланысты. Ол уақыт пен қызмет көрсету нормалары
бойынша анықталады.
Тізімдік саны-кәсіпорында есепте тұрған барлық қызметкерлердің
саны, яғни әрбір сәтте өзінің өндірістік міндеттерін орындайтын, сондай-ақ
әртүрлі себептермен (демалыс, ауру, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді
орындау және т.б.) жоқ қызметкерлердің саны.
Ауыстыру контингенті әкімшілік-басқару персоналы, инженерліктехникалық қызметкерлер, қызметшілер және кіші қызмет көрсету
персоналы бойынша жоспарланбайды.
Жұмысшылардың жоспарланған санын есептеу үшін Сіз бір
қызметкердің жұмыс уақытының жылдық қорын білуіңіз керек. Күнтізбелік,
номиналды (жұмыс күндерінің санына байланысты) және тиімді (пайдалы)
уақыт қорларын ажыратыңыз. Тиімді қор науқастануы, демалыста болуы,
мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындауы және басқа да себептер
салдарынан пайдаланылмаған жұмыс уақытын номиналды қордан алып
тастайды.
Ауыстыру коэффициенті totс бір күндік жұмысына барлық шығулардың
жалпы ұзақтығын бір қызметкердің жұмыс уақытының номиналды қорына
бөлу арқылы анықталады:
(47)
кз=( tотс / Тн )100
Кезекті демалыс әрбір жұмысшыға және қызметшіге жылына бір рет
осы кәсіпорында үздіксіз жұмыс істеген 11 ай өткеннен кейін ұзақтығы
кемінде 15 жұмыс күні беріледі. 18 жасқа толмаған жұмысшылар мен
қызметкерлерге жыл сайынғы демалыс бір күнтізбелік айға тең ұзақтықпен
белгіленеді. Зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыстармен айналысатын
жұмысшылар мен қызметкерлерге, сондай - ақ қиыр солтүстік аудандарына
теңестірілген жерлерде жұмыс істейтіндерге және заңнамада қарастырылған
басқа да бірқатар жағдайларда 6-дан 12 жұмыс күніне дейін, ал қиыр
солтүстік аймақтарында жұмыс істейтіндерге 18 жұмыс күніне қосымша
демалыс беріледі.
Жоғары оқу орындарында, техникумдарда және жұмысшы жастардың
мектептерінде өндірістен қол үзбей оқитын жұмысшылар мен қызметшілерге
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сынақтар мен емтихандар тапсыру кезеңіне ұзақтығы күнтізбелік 10-нан 40
күнге дейін қосымша демалыс беріледі.
Ауру салдарынан жұмыста болмаған күндер саны, мемлекеттік және
қоғамдық міндеттерді орындау және т.б. жоспарланған кезеңдегі жұмыс
уақытын жоғалтуды азайту мүмкіндіктерін ескере отырып, есептік
мәліметтер негізінде жоспарланады.
Тартым және трансформаторлық қосалқы станциялардың кезекші
персоналына, байланыс желісі аудандарына, секциялау посттарына, кесте
бойынша тәулік бойы үздіксіз кезекшілік атқаратын Электр станцияларына
деген қажеттілік п кезекші посттарының санына, т ауысымдарының санына
және ЖЖМ ауысымындағы қызметкерлердің санына қарай есептеледі
Чсп = nm Чсм кз

(48)

Электрмен жабдықтау құрылғыларын автотелебасқару кезінде
аппаратураны басқаруды және оның жұмысын бақылауды диспетчерлік
пункттен бір адам жүзеге асырады. Жөндеу-тексеру жұмыстарын орындау
және ақаулықтарды жою үшін үйде кезекшілік ұйымдастырылады.
Кіші қызмет көрсетуші персоналдың санын қызмет көрсетудің
ірілендірілген нормалары немесе жұмыс орындарының саны бойынша
анықтайды.
Жұмыс
күшіне
қажеттілікті
жоспарлау
кезінде
еңбекті
ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын, мамандар мен жұмысшыларды
олардың біліктілігі мен жұмыс өтіліне сәйкес дұрыс орналастыруды, сондайақ білікті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету қажет.
Жалақы қоры қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны мен
орташа айлық жалақысын негізге ала отырып жоспарланады.
Жоспарлы (тізімдік) қор негізгі және қосымша жалақыдан құралады.
Негізгі жалақыға кесімді бағалар мен тарифтік ставкалар немесе
айлықақылар бойынша орындалған жұмысқа немесе жұмыс істеген уақытқа
ақы төлеу, мереке және түнгі уақыттағы жұмыс үшін, бригадаға басшылық
еткені және кәсіптерді біріктіргені үшін қосымша ақы төлеу, үстеме жұмыс
сағаттарын төлеу, белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерді
орындағаны үшін сыйлықақылар кіреді[7].
Материалдық көтермелеу қорынан және арнайы сыйлық беру
қорларынан (ұтымды еткені, өнертапқыштығы, материалдық ресурстарды
үнемдегені үшін және т.б.) берілетін сыйлықақылар жалақы қорына
енгізілмейді, бірақ қызметкердің орташа айлық жалақысын есептеу кезінде
ескеріледі.
Өндірістік персоналдың (келу) негізгі жалақысының жылдық қоры
мынадай формула бойынша есептелуі мүмкін
Фосн = Зсрмі Чяві‧N

(49)
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мұндағы: Зсрмі-белгілі бір өндірістік топ немесе кәсіп қызметкерінің
орташа айлық жалақысы, тг.;
Чявы, - белгілі бір өндірістік топ немесе кәсіп қызметкерлерінің келу
саны, адам.;
n-жылдағы айлар саны.
Өндірістік персоналдың (яғни, басшы қызметкерлерді, ИТҚ мен
қызметшілерді қоспағанда) қосымша жалақысын кезекті және қосымша
демалыстарды төлеу және жұмыстан босатылған, мемлекеттік және
қоғамдық міндеттерді орындау уақыты, әскери жиындардан өту уақыты және
заңда көзделген жұмысқа шықпаған жағдайда пайдаланылмаған демалысы
үшін өтемақы төлеу үшін жоспарлайды. Бұл шықпау уақыты орташа айлық
жалақы бойынша төленеді.
Өндірістік персоналдың жоспарлы (тізімдік) жалақы қоры негізгі және
қосымша жалақы қорларының сомасын білдіреді және[7]:
Фпл (сп) =ФосниКдопи

(50)

мұндағы Фосни - белгілі бір өндірістік топ немесе мамандық
қызметкерлерінің негізгі жалақысының жылдық қоры, тг;
Кдопі-белгілі бір өндірістік топ немесе кәсіп қызметкерлерінің қосымша
жалақысын ескеретін коэффициент,%.
Қосымша жалақы коэффициенті әрдайым науқастануына байланысты
қатыспағандарға келетін үлеске ауыстыру коэффициентінен төмен болады,
себебі науқастануына байланысты шықпау уақыты заңнамаға сәйкес
әлеуметтік сақтандыруға аударымдар қорынан төленеді.
Басқару аппараты, ИТҚ қызметкерлерінің және қызметкерлердің
жалақы қоры электрмен жабдықтау қашықтығының штаттық кестесі
негізінде есептеледі және экономикалық және әлеуметтік даму жоспарында
бөлек көрсетіледі.
Қаржы жоспары. Қаржылық жоспарда немесе кірістер мен
шығыстардың балансында қаржы ресурстарының болуын жоспарланған
кезеңдегі қажеттілікпен салыстырады. Мұндай салыстыру өндірістік
бағдарламада және электрмен жабдықтау қашықтығын экономикалық және
әлеуметтік дамыту жоспарының басқа бөлімдерінде қарастырылған
тапсырмалар толығымен қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілгенін
анықтауға мүмкіндік береді.
Қаржылық жоспардың маңызды көрсеткіштерінің бірі кәсіпорын
қызметінің қаржылық нәтижесін сипаттайтын пайда (залал) болып табылады.
Пайда (залал) тасымалдау (пойыздардың тартымын электрмен
жабдықтау) және қосалқы қызмет (энергетикалық шаруашылық, күрделі
жөндеу) бойынша кәсіпорынның кірістері мен шығыстары арасындағы
айырма ретінде айқындалады. Электрмен жабдықтау қашықтығы
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жоспарында тасымалдау бойынша пайда белгіленбейді, себебі оның
шығыстары жол бөлімшесін жоспарлы сома мөлшерінде өтейді. Басқаша
айтқанда, тасымалдау бойынша қаржыландыру сомасы (яғни кірістер)
жоспарда пайдалану шығыстарының жоспарлы шамасына тең. Алайда,
тасымалдау туралы есепте пайдалану қаражаты жоспарда ескерілген
сомаларға қарсы үнемделгеніне немесе артық жұмсалғанына байланысты
пайда немесе шығын орын алуы мүмкін.
4.12 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
Кәсіпорындарда еңбекті реттеу техникалық нормалауға негізделеді, соның
нәтижесінде еңбек шығындарының нормалары айқындалады. Еңбек
шығындарының нормалары бойынша еңбек ресурстарына қажеттілік есептеледі.
Техникалық нормалаудың көмегімен бірқатар міндеттер шешіледі. Уақыт пен
өндірістің техникалық негізделген нормалары, жұмыс күшін жұмсау және еңбек
өнімділігінің неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз ету әзірленеді және
енгізіледі. Технологиялық процестерді жетілдіру, әсіресе көлік құралдары мен
құрылыстарды жөндеу және қызмет көрсету, жұмыс уақытының өндірістік емес
шығындары жойылады. Еңбекті дұрыс ұйымдастыру, жұмыстарды тарифтеу
қамтамасыз етіледі. Жұмысшылардың шығармашылық белсенділігін арттыру
үшін қажетті жағдайлар жасалады. Еңбекті нормалау жоғарыда аталған
міндеттерге сәйкес келуі үшін техникалық негізделген нормаларды жасамас
бұрын, бригададағы (учаскедегі) өндірістік процестің құрылымын егжейтегжейлі талдау қажет. Бұл жұмысты орындаудың негізгі құралы-жұмыс күнінің
фотосуреті және әр элементтің ұзақтығын өлшей отырып, жұмыс
операцияларының элементтері бойынша еңбек процесінің ұзақтығы.
Математикалық статистика әдістеріне негізделген лездік бақылау әдісін де
қолдану керек. Оның мәні мынада: бақылаушы белгілі бір маршрут бойынша
учаскенің барлық жұмыс орындарын (шеберханалар, бөлімдер және т.б.)
айналып өтіп, бір айналып өтіп, әр жұмысшыға жұмыс уақыты шығындарының
элементтері бойынша бір уақытта бақылау жүргізеді, оны арнайы журналда
нүктелер немесе басқа шартты белгілер белгілейді. Мұндай үлгінің деректері
содан кейін бүкіл популяцияға бөлінеді[4].
Бұл жұмыстың түпкілікті нәтижесі өндірістік процесті орындауға
арналған еңбек шығындарының нормаларын әзірлеу, келісу, бекіту және
орындаушыларға жеткізу болып табылады: уақыт нормалары, өндіріс
нормалары, жұмыс күшін жұмсау нормалары (соңғысы сан нормативі және
қызмет көрсету нормалары түрінде).
Уақыт нормасы-нақты жағдайларда белгілі бір біліктіліктегі бір
қызметкердің (қызметкерлер тобының) жұмыс бірлігін орындау үшін
белгіленген жұмыс уақыты шығындарының шамасы.
Өндіру нормасы-нақты жағдайларда белгілі бір біліктілігі бар
қызметкер (қызметкерлер тобы) уақыт бірлігінде орындауға тиіс заттай
бірліктердегі белгіленген жұмыс көлемі.
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Қызмет көрсету нормасы-нақты жағдайларда жұмыс уақытының бірлігі
ішінде объектілердің белгілі бір санының қызметкерлеріне (қызметкерлер
тобына) қызмет көрсету жөніндегі жұмыстың белгіленген көлемі.
Сан нормасы-белгілі бір жұмыс көлемін немесе өндірістік
(басқарушылық) функцияларды орындау үшін тиісті кәсіптік-біліктілік
құрамы қызметкерлерінің белгіленген саны.
Уақытша жұмысшылардың еңбегі де нормаланады. Оларға уақыт
немесе өндіріс нормалары негізінде нормаланған тапсырмалар белгіленеді.
Жекелеген функцияларды және жұмыс көлемін орындау үшін қызметкерлер
санының нормалары, сондай-ақ жұмыс орындары мен жабдықтарға қызмет
көрсету нормалары белгіленуі мүмкін. Бұл нормалар сараланған (жұмыстың
әр элементіне) немесе үлкейтілген (объект, вагон, машина, машина, 1 км жол
және т.б.) болуы мүмкін. Қызмет көрсету нормалары, бірақ формула
бойынша есептеледі:
Но = Ф/T
(51)
мұндағы Ф-жұмыс уақытының қоры;
Т-жұмыс бірлігіне уақыт нормасы.
4.13 Жалақыны ұйымдастыру
Жалақы-бұл жұмысшылар мен қызметкерлердің жеке тұтынуына
түсетін және олар жұмсаған жұмыс саны мен сапасына сәйкес бөлінетін
ұлттық табыстың ақшалай түрдегі үлесі.
Номиналды және нақты жалақыны ажыратыңыз. Номиналды жалақы
қызметкердің жұмыс үшін алатын ақша бірліктерінің санымен сипатталады.
Нақты жалақы белгілі бір номиналды жалақы бойынша қызметкер сатып ала
алатын тұтыну заттарының және әртүрлі қызметтердің санымен анықталады.
Жалақының өсуі еңбек өнімділігінің өсуімен белгілі бір арақатынаста
болуы керек, ал еңбек өнімділігінің өсуі жалақы өсімінен үнемі озып отыруы
керек. Тек осы жағдайда ғана әлеуметтік өндірістің үздіксіз өсуі және нақты
жалақының жүйелі түрде өсуі мүмкін.
Жалақының екі негізгі түрі қолданылады: бөлшек және уақыт.
Олардың әрқайсысында жүйелер деп аталатын бірқатар сорттар бар.
Кесімді нысанда белгілі бір сапада өндірілген өнімнің (немесе
орындалған жұмыстың) әрбір бірлігі алдын ала белгіленген бағалар бойынша
төленеді.
Еңбекке ақы төлеудің жеке түрінің түрлері - бұл тікелей, премиум және
аккорд-бонустық жүйе. Сыйақы жүйесімен жұмысшыларға жалақы төлеуден
басқа, өндірістік тапсырмаларды орындағаны немесе жұмыстың жоғары
сапасы үшін сыйлықақы төленеді. Аккордтық премиум жүйесінде бағалар
жұмыс бірлігіне емес, оның белгілі бір көлеміне орнатылады. Жұмыстың
жоғары сапасы үшін сыйлықақы төленеді[3].
Электрмен жабдықтау дистанцияларындағы еңбекке ақы төлеу
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байланыс желісі құрылғылары мен тартым қосалқы станциялардың
жабдықтарын күрделі жөндеу бойынша көп еңбекті қажет ететін
жұмыстарды орындау кезінде қолданылады.
Еңбекке ақы төлеудің уақыттық нысаны жұмыс қатаң есепке
алынбайтын және нормаланбаған жағдайларда қолданылады. Бұл нысанда
еңбек жұмысшының біліктілігі және нақты жұмыс істеген уақыты (сағат, күн,
ай) негізінде төленеді. Табыс жұмысшының тиісті тарифтік разрядының
сағаттық мөлшерлемесін жұмыс істеген сағаттарға көбейту арқылы
анықталады.
Қарапайым мерзімді және мерзімді-сыйақы төлеу жүйелерін
ажыратыңыз. Олардың біріншісі кезінде еңбек белгіленген лауазымдық
жалақы немесе жұмыс істеген уақыт үшін тарифтік ставкалар бойынша
төленеді. Екінші жүйеде лауазымдық жалақыдан немесе тарифтік
мөлшерлемеден басқа, сыйлықақының белгіленген көрсеткіштерін
орындағаны
үшін
сыйлықақы
төленеді.
Электрмен
жабдықтау
дистанцияларының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі бірқатар
сыйақыларды қолдануды көздейді. Бонустың негізгі мақсаты-әр
қызметкердің өз жұмысының нәтижелеріне, сондай-ақ бүкіл ұжымның еңбек
нәтижелеріне максималды қызығушылығын қалыптастыру.
Практикалық жұмыс
Жұмыс мақсаты: кәсіпорын қызметінің негізгі техникалықэкономикалық көрсеткіштерін есептеу және оларды талдау дағдыларын
игеру.
Орындау тәртібі:
1. Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
2. Аналитикалық кесте құрыңыз, базалық кезеңмен салыстырғанда
абсолютті мәнде және пайызбен көрсеткіштердің ауытқуын
анықтаңыз.
3. Талдау бойынша қорытынды жазыңыз.
№ р/с
1
2
3
4
5
6

Кесте 4.1-есептеуге арналған бастапқы деректер

Көрсеткіштер
Кәсіпорынның кірісі, мың теңге
Кәсіпорынның пайдасы, мың теңге
Жұмысшылар саны, адам.
Жалақы қоры, мың теңге
Орташа жылдық негізгі құралдардың құны, мың
теңге
Айналым қаражаты, мың теңге

Базалық кезең
3342482
162382
4013
6019860
298754

Есепті кезең
5179313
1958
4640
7473536
326974

4206017

7464770

Бақылау сұрақтары:
1. Экономикалық талдау дегеніміз не?
2. Электрмен жабдықтау қашықтығының өндірістік құрылымын
қалыптастырудың маңызды принципі қандай?
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3. Электрмен жабдықтау қашықтығында қандай құрылымдық
бөлімшелер негізгі болып табылады?
4. Электрмен жабдықтау қашықтығында қандай құрылымдық
бөлімшелер көмекші болып табылады?
5. Құрылымдық бөлімше қашықтықтан айырмашылығы өндірістік және
экономикалық қызметті талдау үшін қандай ақпараттық базаға бағытталған?
6. Электрмен жабдықтау дистанциясының құрылымдық бөлімшесінің
өндірістік-шаруашылық қызметін талдау пәні қандай?
7. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік және экономикалық қызметін
талдаудың мақсаты қандай?
8. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің өндірістік-шаруашылық
қызметін талдау мақсатына жету үшін қандай негізгі міндеттер шешіледі?
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V
бөлімі.
КҮРДЕЛІЛІГІ
ӘРТҮРЛІ
ПАЙДАЛАНУ
ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ТЕМІР ЖОЛДАРДЫҢ ЭЛЕКТРТЕХНИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5.1 Теміржол электржабдықтарының
ортаның климаттық факторларының әсері

жұмысына

қоршаған

Қоршаған орта-бұл энергетикалық жабдықтар орналасқан және жұмыс
істейтін орта.
Қоршаған ортаның әсері оның факторларының әсерінен көрінеді:
Климаттық; биологиялық; механикалық.
Қоршаған ортаның негізгі климаттық факторлары: температура;
ылғалдылық; шаңдану; ауаның газдануы[1].
Қоршаған ортаның климаттық факторларының әсері:
- жоғары ылғалдылық оқшаулағыш материалдардың электрлік физикамеханикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі; қалыптың
дамуына әкеледі, атмосфералық жегідені белсендіреді;
- көмірқышқыл газының және өнеркәсіптік өндірістің басқа да
қалдықтарының құрамы Байланыс қосылыстарының, үйкеліс беттерінің,
қабықтардың күйіне әсер етеді;
- шаңның болуы (оның ішінде құрамында абразивті бөлшектер бар)
айналмалы бөліктердің тез тозуына әкеледі, кейбір жағдайларда шаң ауадан
ылғалды, агрессивті газдарды сіңіреді, бұл жегідені жеделдетуге, электр
оқшаулау қасиеттерін төмендетуге және кейіннен сынуға әкеледі.
Қоршаған ортаның биологиялық факторлары-бактериялардың көгеруі,
жәндіктер, кеміргіштер. Ылғал жинайтын қалыптар жабдықтың жегідесіне,
бөлшектер мен түйіндердің бұзылуына, электрлік сипаттамалардың
төмендеуіне ықпал етеді[1].
Сыртқы (қоршаған) ортаның механикалық факторлары-соққылар,
соққылар және ең алдымен діріл. Діріл оқшаулаудың, құрылымдық
бөліктердің бұзылуына әкеледі. Өндірістегі электржабдықтарының дірілінің
себептері: орнату сапасының төмендігі; қуат кернеуінің асимметриясы.
Электржабдықтарын дұрыс таңдау-оны сәтті пайдаланудың қажетті
шарты. Таңдау туралы шешім шектеу немесе оңтайландыру принципі
бойынша қабылданады.
Шектеу принципі электржабдықтары, егер оның параметрлерінің мәні
пайдалану кезінде байқалатын тиісті факторлардың мәндерінен үлкен немесе
тең болса (кейбір параметрлер үшін - аз немесе тең) жарамды деп саналады.
Оңтайландыру принципі мүмкін шешімдердің нұсқаларын зерттеуге
және объектіні немесе процесті электрлендірудің жақсы нәтижесін беретін
осындай электржабдықтарын таңдауға негізделген. Бұл жағдайда
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оңтайлылықтың өлшемі техникалық және экономикалық сипаттамалар болуы
мүмкін.
Электржабдығын таңдау кезінде ескерілетін негізгі техникалық
сипаттамалар:
- климаттық орындалуы және орналасу санаты;
- бөгде заттар мен судың (ерітінділердің) түсуінен қорғалу дәрежесі);
- номиналды параметрлері (кернеу, ағымдағы, қуат, айналу жиілігі, т.
б.);
- қосымша сипаттамалары (іске қосу қасиеттері, шамадан тыс жүктеме
қабілеті, қорғаныс сипаттамалары және т.б.).
Өнеркәсіп шығаратын электр өнімдері олардың орындалуына
байланысты белгілі бір климаттық аймақта және белгілі бір жерде
пайдалануға арналған.
Құрлықта, өзендерде және көлдерде пайдалануға арналған бұйымдар
макроклиматтық аудандар үшін мынадай климаттық орындауларға ие: у –
қоңыржай климатпен; ХЛ – суық климатпен; ТВ – ылғалды тропикалық
климатпен; ТС – құрғақ тропикалық климатпен; Т– ылғалды және құрғақ
тропикалық климатпен; О – жалпы климаттық орындалуы[1].
Ерекше өндірістік жағдайларда сенімді жұмысты қамтамасыз ету үшін
ауылшаруашылық (С) және химиялық төзімді (X) электржабдықтары
шығарылады.
Электржабдықтарын орналастыру санаттары сандармен белгіленеді:
орналастыру орнына байланысты 1-ден 5-ке дейін.
МЕМСТ 14254 – 69 сәйкес қызмет көрсетуші персоналдың
электртехникалық бұйымдар корпусының ішіндегі ток өткізгіш немесе
қозғалатын бөлшектермен жанасуынан бөгде қатты заттардың корпус астына
түсуінен және оған судың енуінен қорғау дәрежесі шартты түрде ІР
әріптерімен және екі цифрмен (мысалы, ІР23, I Р54 және т.б.) сипатталады.
Бұл белгілер бұйымдардың корпустарына немесе паспорттық деректері бар
тақтайшаларға қойылады.
ІР-ден кейінгі бірінші сан персоналдың жабдықтың қозғалмалы
бөліктерімен жанасуынан және оның ішіне қатты бөгде заттардың түсуінен
қорғау дәрежесін білдіреді.
Электр аппараттары (ажыратқыштар, ажыратқыштар және магниттік
стартерлер) негізгі контактілердің тогы бойынша таңдалады.
Жүктеме қабілетін есептеу оқшаулаудың жылу тозуына негізделген.
Толық емес жүктеме кезеңінде электржабдықтарының температурасы
номиналдыдан төмен, соның арқасында оқшаулаудың қызмет ету мерзімінің
"резерві" құрылады, бұл электржабдықтарын шамадан тыс жүктеуге
мүмкіндік береді.
Пайдаланудың кез-келген және тіпті тиісті деңгейінде төтенше немесе
қалыптан тыс режимдер пайда болуы мүмкін. Оларға мыналар жатады:
көп фазалы және бір фазалы тұйықталулар басқару тізбегіндегі қысқа
тұйықталулар; ширату аралық тұйықталулар; ауыр іске қосу жағдайларында,
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сыртқы күш тізбегіндегі немесе статор орамасындағы фазаның үзілуі кезінде
жұмыс режимінің бұзылуымен байланысты жылу жүктемелері; салқындату
жағдайлары бұзылған кезде (желдеткіштің зақымдануы, бітелуі және т.б.).
Қорғаныс құрылғылары: өндірістің үздіксіздігін; жеткілікті тез әрекет
етуді; іске қосылғаннан кейін қайтарудың ең аз уақытын; өндірістің нақты
жағдайларындағы сенімді жұмысты; жан-жақтылықты; пайдаланудағы
ыңғайлылықты қамтамасыз етуі тиіс.
Қорғауды үш топқа бөлуге болады[1].
Біріншісіне жеке арнайы бақыланатын төтенше жағдайға жауап беретін
арнайы құрылғылар кіреді. Екінші топқа қозғалтқыштың бір параметрін
бақылау арқылы бірнеше төтенше жағдайларға жауап беретін әмбебап
құрылғылар кіреді. Үшінші топ қозғалтқыштың бірнеше параметрлерін
бақылау арқылы барлық негізгі төтенше жағдайларға жауап беретін толық
құрылғылардан тұрады.
Құрылғының сезімтал (өлшеу) органы бақылайтын параметр бойынша
барлық қорғаныстарды бөлуге болады: ағымдағы; жылу; температура;
фазалық; кернеулер; күрделі.
Ең көп тарағаны-температура тогы немесе жылу қорғанысы.
Термиялық қорғаудың жұмыс принципі электр тогымен қызған кезде
денелердегі механикалық және физикалық өзгерістерді қолдануға
негізделген. Жылу қорғағыштарына мыналар жатады: сақтандырғыштар,
жылу ток релелері, ажыратқыштар.
5.2 Қысқы жағдайда жұмысқа электрмен жабдықтау қашықтығын
дайындау
Қысқы жағдайларда темір жолдарды электрмен жабдықтау
құрылғылары жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету электрмен жабдықтау
құрылғыларын қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау жөніндегі негізгі ісшараларды, оларды ұйымдастыру мен орындау тәртібін белгілейді.
Электрмен жабдықтау дистанцияларында жергілікті жағдайларды
ескере отырып, электрмен жабдықтау құрылғыларын қысқы жағдайларда
жұмысқа дайындау бойынша қосымша іс-шаралар әзірленуде[2].
Қысқы жағдайларда тартымты, сигнализация, орталықтандыру және
блоктау (СОБ) құрылғыларын, байланысты сенімді электрмен жабдықтауды,
бірінші санаттағы электр энергиясын тұтынушылар ретінде есептеу
техникасын және теміржол көлігінің қалған тұтынушыларын электрмен
жабдықтауды қамтамасыз ету үшін санатқа сәйкес іс-шаралар кешені,
сондай-ақ қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде қажетті шаралар
уақтылы орындалады.
Өткен қыста (қарашадан наурызға дейінгі кезеңде) электрмен
жабдықтау құрылғылары мен арнайы өздігінен жүретін жылжымалы
құрамның жұмыс нәтижелері бойынша электрмен жабдықтау дистанциясы
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сәуір айында құрылғылардың жұмысындағы бұзылу себептеріне, оның
ішінде пойыздар қозғалысының кідіртілуіне мұқият талдау жүргізеді.
Электрмен жабдықтау қызметі өткен қыста электрмен жабдықтау
шаруашылығының жұмыс нәтижелерін жергілікті жағдайларды ескере
отырып қорытындылайды және электрлендіру және электрмен жабдықтау
Департаментінің нұсқауларын орындау үшін электрмен жабдықтау
құрылғыларын қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау бойынша іс-шаралар
әзірлейді, олар мамыр айында электрмен жабдықтау дистанцияларына және
электрлендіру және электрмен жабдықтау департаментінің басшысына
жіберіледі.
Өткен қыста электрмен жабдықтау шаруашылығының жұмысын талдау
және құрылғылардың жай-күйін комиссиялық тексеру негізінде электрмен
жабдықтау дистанциясы маусым айында желілік бөлімшелердің айлық
жұмыс жоспарларына қосу үшін электрмен жабдықтау құрылғыларын қысқы
жағдайларда жұмысқа дайындау жөніндегі әрбір бөлімшенің жұмыс
жоспарларын әзірлейді және бекітеді.
Айлық жұмыс жоспарының әрбір позициясы бойынша жұмыстың
көлемі мен орындалу мерзімі көрсетілуге тиіс.
Электрмен жабдықтау қызметі құрылғыларды қысқы жағдайларда
жұмысқа дайындау бойынша электрмен жабдықтау қашықтықтарына
тапсырмалар (іс-шаралар) әзірлейді және қысқа дайындық барысына
жауапты тұлғаны тағайындайды.
Электрлендіру және электрмен жабдықтау департаменті өткен қыста
жұмыс нәтижелері бойынша қорытындыларды ескере отырып, алдағы қыста
электрмен жабдықтау құрылғыларының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету
бойынша іс-шаралар әзірлеуде.
Электрмен жабдықтау қызметі тамызда өткен қыстың тәжірибесін
ескере отырып, күрделі метеорологиялық жағдайларда пайдалану
персоналының іс-қимыл жоспарына түзету жүргізеді[2]:
темір жолдың барлық қызметтерінің өзара іс-қимылы;
пайдаланушы және инженерлік-техникалық персоналды хабардар ету,
жинау және кезекшілікті ұйымдастыру тәртібі;
күрделі метеорологиялық жағдайларда қызметкерлердің іс-қимыл
тәртібі;
қажет болған жағдайда жылжымалы және апаттық-қалпына келтіру
құралдарын іске қосу;
байланыс желісі аудандарының, тартым қосалқы станциялардың,
электрмен жабдықтау аудандарының және электрмен жабдықтау
дистанцияларының базаларының кірме жолдарының әзірлігі;
температураның төмендеуі кезіндегі әрекеттер тәртібі;
жел күшейген кездегі іс-қимыл тәртібі;
мұздаққа қарсы күрес тәртібі.
Электрмен
жабдықтау
қызметі
электрмен
жабдықтау
дистанцияларымен бірлесіп электрмен жабдықтау құрылғыларына
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техникалық қызмет көрсету және жөндеу нормаларын, күрделі
метеорологиялық жағдайлардағы жұмыс ерекшеліктерін, зақымдалған кезде
құрылғыларды тез қалпына келтіру әдістерін зерделеуді ұйымдастырады.
Оқытуды электрмен жабдықтау қызметінің, жол электртехникалық
зертханасының және электрмен жабдықтау дистанцияларының инженерліктехникалық қызметкерлері жүргізеді.
Электрмен жабдықтау дистанциясы жүргізеді:
еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, техникалық пайдалану
қағидалары және қызметкерлерді медициналық тексеру бойынша білімдерін
уақтылы тексеруді бақылау;
байланыс желісі мен әуе желілерінің айырғыштарын ауыстырып қосу
үшін тартылатын басқа да қызметтер қызметкерлерінің тізімін нақтылау,
олардың қауіпсіздік техникасы туралы білімдерін уақтылы тексеруді бақылау
және осы тізімді темір жол бөлімшесі бастығының бекітуі;
күрделі метеорологиялық жағдайлардағы жұмыс бойынша желілік
бөлімшелер және аралас шаруашылықтар қызметкерлерімен техникалық
сабақтар;
арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам машинистерінің және
автомобиль жүргізушілерінің формулярларға жазумен қысқы жағдайлардағы
жұмыстың ерекшеліктері туралы нұсқамалары;
Локомотив
деполарымен
бірге
локомотив
бригадалары
қызметкерлеріне мұздақ, қатты жел және төмен температуралар кезіндегі ісқимылдар, түйіспелі сымдардың күюін және Ток қабылдағыштардың
зақымдануын болдырмайтын электржылжымалы құрамның орнынан және
қозғалысынан жанасу әдісі туралы нұсқамалар;
жол қашықтықтарымен бірге электрлендірілген учаскелердегі жұмыс
ерекшеліктерін түсіндіре отырып, қар жинау техникасы бригадаларының
қызметкерлеріне нұсқау беру, жұмысшылардың ток өткізгіш бөліктерге екі
метрден жақын жақындауына жол бермеу, байланыс желісі тіректері мен
дроссель-трансформаторлардың зақымдану жағдайларын болдырмау.
Электрмен жабдықтау дистанциясының әрбір бөлімшесі [2]:
жұмыс өтілі бір жылдан кем жұмыскерлерді қысқы жағдайларда жұмыс
істеу ерекшеліктеріне оқыту, олардың әрқайсысын тәжірибелі маманға
бекіту;
оқу полигондарында күрделі метеорологиялық жағдайларда және
әртүрлі құрылғылардың зақымдануын жою кезінде әрекет ету дағдыларын
пысықтау бойынша жаттығулар;
уақытша қалпына келтіру тіректерін орнату бойынша жаттығулардың
байланыс желісі аудандарында;
электр диспетчерлерімен және электрмен жабдықтау дистанциясының
басқа персоналымен мұздақты балқыту немесе байланыс желісі мен әуе
желілерінің сымдарын профилактикалық жылыту схемалары бойынша
жаттығулар өткізіледі.
Қызметкерлерді оқыту және оқыту қыркүйек айында аяқталуы керек.
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Электрмен жабдықтау дистанциясының және оның бөлімшелерінің
(байланыс желісі аудандарының, тартым қосалқы станциялардың, электрмен
жабдықтау аудандарының) қызметкерлері қыркүйек айында тіректер мен
конструкциялардың, оның ішінде уақытша қалпына келтіру тіректерінің,
қалпына келтіру жұмыстарына арналған материалдардың, жабдықтар мен
монтаждау құралдарының азаймайтын қорының белгіленген нормаларға
сәйкестігін тексереді және жетіспейтін материалдармен толықтыруға
шаралар қабылдайды.
Әрбір бөлімшеде электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы
бекіткен тізбе болуы тиіс, онда әрбір позиция бойынша төмендетілмейтін
Қордың нормасы және тексеру кезінде осындай қордың болуы көрсетіледі.
Электрмен жабдықтау дистанциясының және оның бөлімшелерінің
бастықтары қыркүйек айында қызметкерлердің белгіленген қамтамасыз ету
нормалары мен оларды кию мерзімдеріне сәйкес арнайы киіммен және
арнайы аяқ киіммен қамтамасыз етілуін тексереді. Бұрын қолданыста болған
қысқы арнайы киім мен арнайы аяқ киім жөнделеді.
Жеке қорғану құралдарының жай-күйі, оларды сынау мерзімдері,
жинақталуы тексеріледі.
Байланыс желісі мен электрмен жабдықтау аудандары, бұдан басқа,
аудан үшін белгіленген мөлшерде мүкәммалдық арнайы киіммен, бірақ
кемінде 1 дана жабдықталады.
Байланыс желісін қысқы жұмыс жағдайларына дайындау.
Байланыс желісіне техникалық қызмет көрсету жоспарына сәйкес
электрмен жабдықтау дистанциясының бастығы, бастықтың орынбасары
және инженерлік-техникалық қызметкерлері және байланыс желісі
аудандарының бастықтары тәжірибелі электромонтерлерді тарта отырып,
қыркүйек айында байланыс желісін тексеріп, айналып өтеді[2].
Электрмен жабдықтау қызметі, ең алдымен, зақымдану деңгейі
жоғарылаған немесе байланыс желісінің құрылғыларын қайта құру немесе
жаңарту жүргізілген аудандарда ішінара тексерулер жүргізеді.
Тексеру кезінде ерекше назар аударылады:
көтергіш арқанның салбыраған жебесін, күшейтетін және
қоректендіретін сымды керу;
сымдар мен оқшаулағыштардың Жерге тұйықталған конструкцияларға
жақындау орындары;
әуе бағыттамалар: қармау аймағы, ұзындығын, орналасуын шектейтін
жапсырмалар, реттеуге кететін бұтақтары;
сымдардың өтемдік әнкерлеу жүктері мен роликтерінің жағдайы;
компенсаторлардың жұмысы;
түйіспелі сымнан бекіткіштер мен бекіткіш тростардың негізгі
өзектеріне дейінгі арақашықтық, бекіткіштің еңісі мен күтімі;
өтелген түйіспелі аспа консолінің жағдайы;
Көпірлер мен өтпе жолдардағы оқшаулағыштардың қорғалуы;
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жаңадан орнатылған және түсірілген тіректердің сымдарынан
қашықтық;
желге қарсы және мұздаққа қарсы іс-шараларды орындау;
жоғары ластану орындарындағы оқшаулағыштардың саны мен жайкүйінің жеткіліктілігі;
конъюгацияларда шығатын бұтақтарды реттеу;
байланыс желісі арқылы әуе желілері (ӘЖ) өткелдерінің жай-күйі;
рельс тізбегінен оқшаулауды тексере отырып, түйіспелі желі тіректері
жерге тұйықталуының жай-күйі, әсіресе кюветтер бойынша және рельстердің
астында өту;
электрмен
жабдықтау
дистанциясының
теңгерімінде
тұрған
сорғыларды,
жұмыс
жерлендіргіштерін,
сондай-ақ
дроссельтрансформаторларды қосу орындарында ескерту қауіптілік белгілерінің
болуы;
жолды күрделі және орташа жөндеуден кейінгі байланыс желісі
тіректерінің габариті;
қар тазалағыштардың өтуі үшін габаритті қамтамасыз ету.
Қарап-тексеру кезінде анықталған бұзушылықтарды тексеруші
қызметкер қарап-тексеру кітабына жазады және оларды жою мерзімдері
белгіленеді.
Байланыс желісінің жай-күйін және жөндеуін кешенді тексеру
Ағымдағы жөндеу жоспарына сәйкес байланыс желісі ауданының
қызметкерлері қазан айында аяқталатын байланыс аспасының жағдайын
тексереді және реттейді, электрлендірілген темір жолдардың байланыс
желісін құру және техникалық пайдалану ережелерінің талаптарын,
электрлендіру және электрмен жабдықтау департаменті бекіткен байланыс
желісін реттеу жөніндегі нұсқауларды басшылыққа алады, тексеру кезінде
анықталған бұзушылықтарды жояды.
III-V мұздақ аудандарында аталған қызметкерлер мұздақты балқытуды
немесе анкерлік учаскелердің түйісуі шегінде түйіспе сымдарын
профилактикалық жылытуды қамтамасыз ететін электр қосқыштарының
дұрыс орнатылуын тексереді.
Ажыратқыштар мен жетектерде майлауды қыс мезгіліне ауыстырады
(ЖТ-79л, ЖТ-72, ЖТҚЗ-65 және басқа да соған тең).
Жылдық және айлық жоспарларда жөндеу жұмыстарының көлемі бас
және қосалқы жолдар бойынша км-де бөлек белгіленеді.
Ток қабылдағышты жоғары басқан вагон-зертханамен байланыс
желісін тексеру. 200-230 Н (20-23 кгс) токқабылдағышты жоғары
статикалық басумен қараша айында электрмен жабдықтау қызметі,
электрмен жабдықтау дистанциясы және байланыс желісі ауданы өкілдерінің
қатысуымен байланыс желісін сынау үшін вагон-зертханамен бас жолдардың
байланыс желісін айналып өту жүргізіледі[2].
Нормативтік параметрлерден анықталған ауытқулар байланыс
желісінің параметрлерін тіркеу таспасында белгіленеді және электрмен

211

жабдықтау дистанциясының бастығы осы ауытқуларды жою мерзімдерін
белгілейді.
Жел учаскелерінде құрылғыларды дайындау. Электрмен жабдықтау
дистанциясы қазан айында жел ауданы мен трассаның шарттарын ескере
отырып, байланыс желісіндегі жел учаскелерінің тізбелеріне түзету жүргізеді
және осы учаскелерде желге қарсы іс-шараларды жүзеге асырады.
Бұл ретте қатты кергіштердің немесе желге қарсы ішектердің,
бекіткіштердің көтерілуін шектегіштердің жай-күйіне, түйіспе сымынан
бекіткіштер мен бекіткіш тростардың негізгі өзектеріне дейінгі қашықтыққа,
сымдар салбыраған жерлері мен жебелерінің түйіспе желісін реттеу
жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулардың талаптарына сәйкестігіне назар
аударылады.
Алдыңғы қыс тәжірибелерін ескере отырып, ромб тәрізді аспаны, тарту
арқандарын, қатты кергіштерді, бекіткіштерді көтеруді шектегіштерді,
түйіспелі аспаның өздігінен тербелуінің алдын алу құрылғыларын, сымдарды
серіппелі бекітуді және басқа да шараларды қосымша монтаждау қажеттілігі
айқындалады және жүзеге асырылады.
Жылдық және айлық жоспарларда км-дегі жел учаскелеріндегі жұмыс
көлемі белгіленеді.
Мұздаққа қарсы күрес құралдарын дайындау.Түйіспелі желі
аудандарында қазан айында автомотрисаларға (автодрезиндерге) немесе
платформаларға түйіспелі сымдарды мұздақтан механикалық тазалауға
арналған құрылғылар орнатылады, олардың әрекеттері, оның ішінде
полигонда немесе станциялық жолдарда сыналады. Түйіспе желісі
аудандарының кезекші пункттерінде мұздақ мөлшерін бақылау үшін
стендтердің жай-күйі және мұздаққа қарсы майлаудың болуы тексеріледі.
Байланыс желісін күрделі жөндеу.Энергия монтаждау пойыздарының,
жөндеу бригадаларының және байланыс желісі аудандарының қызметкерлері
байланыс желісін күрделі жөндеу жөніндегі тапсырмалардың орындалуын,
оның ішінде байланыс желісі тіректерін, қолдау құрылғыларын, тозған
байланыс
сымын,
алып
жүретін
арқанды,
болат
арқандарды,
оқшаулағыштарды ауыстыруды қамтамасыз етеді, трассаларды тазартуды,
оның ішінде жел, дымқыл қар, мұздақ кезінде сымдардың құлауына немесе
жанасуына қауіп төндіретін бұтақтарды кесуді жүргізеді.
Жұмыстар қарашадан кешіктірілмей орындалуы тиіс.
Ток қабылдағыштардың қысқы жағдайларына дайындығын тексеру.
Электрмен
жабдықтау
дистанциясының
инженерлік-техникалық
қызметкерлері және байланыс желісі аудандарының бастықтары локомотив
депосының жұмыскерлерімен бірлесіп қазан айында депода және техникалық
байқау
пункттерінде
электр
Жылжымалы
құрамның
ток
қабылдағыштарының қысқы жағдайлардағы жұмысқа дайындығына
комиссиялық тексеру жүргізеді.
Тексеру кезінде мыналарға назар аударылады:
токқабылдағыш жыландарының жай-күйі;
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ток қабылдағыштардың топсалары мен жетектерін қысқы майлауға
ауыстыру;
ток қабылдағышты басуды реттеу;
депода темір жол бөлімшесі белгілеген вибропантографтар мен
пневмобарабандар санының болуы;
қысқы кезең басталар алдында ток қабылдағыштарға жағу үшін
тайғаққа қарсы жағармайлардың болуы;
серіппелердің үстіне қорғаныс қаптамаларын орнату.
Көтеру және түсіру кезінде ток қабылдағыштардың басылуы,
вибропантографтар мен пневмобарабандардың жұмыс қабілеттілігі
тексеріледі.
Тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен оларды
жою мерзімдері көрсетілген еркін нысандағы акт жасалады.
Тартым қосалқы станцияны қысқы пайдалану жағдайларына
дайындау.
Тартым қосалқы станцияларға, қоректендіру және секциялау
пункттеріне техникалық қызмет көрсету жоспарына сәйкес электрмен
жабдықтау дистанциясының бастығы, бастықтың орынбасары және
инженерлік-техникалық қызметкерлері, тартым қосалқы станциялардың және
жөндеу-тексеру учаскесінің бастықтары мен электрмеханиктері тәжірибелі
электромонтерлерді тарта отырып, қыркүйекте тартым қосалқы
станциялардың жабдықтары мен басқа да құрылғыларын, секциялау
бекеттерін, параллель қосу пункттерін, теміржол түйісу станцияларын
топтастыру пункттерін және жолаушылардың тұру пункттерінде және түнгі
тынығу орындарында жолаушылар вагондарын электрмен жабдықтауға
арналған жоғары вольтты қондырғыларды қарап
Электрмен жабдықтау қызметінің және жол электртехникалық
зертханасының қызметкерлері жабдықты, бірінші кезекте істен шығу
жағдайлары болған немесе қайта жаңарту немесе жаңғырту жүргізілген
жерлерде іріктеп тексеру жүргізеді[2].
Қарап-тексеру кезінде анықталған бұзушылықтарды тексеруші
қызметкер қарап-тексеру кітабына жазады және оларды жою мерзімдері
белгіленеді.
Тартым қосалқы станциялардың жай-күйін кешенді тексеру және
жабдықтарын жөндеу. Ағымдағы жөндеу жоспарына сәйкес тартым
қосалқы станциялардың, электрлендірілген темір жолдарды қоректендіру
және секциялау пункттерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету
және жөндеу бойынша тартым қосалқы станциялардың және жөндеу-тексеру
учаскесінің қызметкерлері тартым қосалқы станциялардың, секциялау
бекеттерінің, параллель қосу пункттерінің, жолаушылар вагондарын
топтастыру және электрмен жылыту пункттерінің жай-күйіне тексеру,
оларды реттеу жұмыстарын қазан айында аяқтай отырып жүргізеді.
Тарату құрылғыларында шаңнан тазалау, бекітуді тексеру, түйіспелерді
тарту және майлау, топсаларды реттеу және майлау, оқшаулағыштарды
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тазалау және қажет болған жағдайда ауыстыру, жетектердің, май
ажыратқыштар мен жетектерді қыздыруға арналған құрылғылардың
жұмысын тексеру, жерге тұйықтау құралдарының болуы және жарамдылығы
жүргізіледі.
Қорғау жай-күйін тексеру жүргізіледі: қорғау және бұғаттау
құрылғыларының іс-қимылын тазалау, реттеу, баптау және сынамалау.
Трансформаторларды, ажыратқыштарды, түрлендіргіштерді және басқа
да күш жабдықтарын жөндеу, трансформатор майын май толтырылған
аппаратура мен жабдыққа құю аяқталуда.
Жеке қажеттілік құрылғыларында түйіспелі қосылыстарды тазалау,
тексеру
және
тарту,
аспаптардың
көрсеткіштерін
тексеру,
сақтандырғыштардың, жерге тұйықтағыштардың жарамдылығын тексеру,
аккумуляторлық батареяларды, кабельдерді тексеру, түйіспелерді майлау
жүргізіледі.
Ажыратқыштар мен жетектерде жағар май қысқы жағар майға
ауыстырылады (ЖТ-79л, ЖТ-72, ЖТҚЗ-65 және басқа да соған тең).
Тартым қосалқы станциялардың және жөндеу-тексеру учаскесінің
қызметкерлері тартым қосалқы станциялардың, тамақтану және секциялау
пункттерінің жабдықтарын күрделі жөндеу бойынша тапсырмалардың
орындалуын қамтамасыз етеді.
Мұздақты балқыту, сымдарды профилактикалық жылыту схемаларын
дайындау.Тартым қосалқы станция мен жөндеу-тексеру учаскесінің
қызметкерлері қазан айында мұздақты балқыту немесе түйіспелі желі
сымдарын, автобұғаттаудың әуе желілерін және бойлық Электрмен
жабдықтаудың профилактикалық жылыту схемаларында қолданылатын
агрегаттарды, айырғыштарды, арнайы жерге тұйықтағыштарды тексеруді
жүргізеді[2].
Энергодиспетчердің бұйрығы бойынша тартым қосалқы станциясының
қызметкерлері мұздақты балқыту немесе сымдарды профилактикалық
жылыту схемаларын жинайды. Аспаптар бойынша балқыту немесе қыздыру
тогы тіркеледі және балқыту (жылыту) тізбегіндегі ажыратқыштар мен
түйіспелердің жай-күйі сырттай қаралады. Тиісті желілік бөлімшелердің
қызметкерлері энергия диспетчерінің бұйрығы бойынша алдын ала
белгіленген орындарда сымдар мен айырғыштардың жай-күйін бақылайды.
Энергодиспетчер энергожүйелер жұмыскерлерімен бірлесіп тарту
қосалқы станцияларын қоректендіретін электр беру желілерінде мұздақты
балқытуға құрылғылардың дайындығын тексереді және мұздақты балқыту
схемаларын сынайды.
Резервтік қоректендіруді дайындау. Тартым қосалқы станция
жұмыскерлері қазан айында жылжымалы тартым қосалқы станциялардың
жабдықтарын, жүріс бөліктерін, олардың қозғалу мүмкіндігін тексереді,
оларды түйіспелік желіні қоректендіру үшін сынамалық қосуды жүргізеді.
Анықталған бұзушылықтар тексеру және ақаулықтар кітабына жазылады
және оларды жою мерзімдері белгіленеді.
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Стационарлық тартым қосалқы станцияларда көрсетілген қызметкерлер
автобұғаттауды және басқа да бірінші дәрежелі объектілерді қоректендіруді
резервтеуге арналған резервтік дизель-генераторлық агрегаттарды жөндеуді
аяқтайды және оларды кемінде екі тәуліктік отын қорымен қамтамасыз етеді.
Желіге кернеу беріле отырып, сынамалы қосу жүргізіледі.
Мұздақпен күресудің Электр құралдары. Сымдардың мұздануымен
күресу үшін келесі әдістер қолданылады[2]:
мұздақтың пайда болуына жол бермеу үшін 0 °С-тан сәл жоғары
температураға дейін профилактикалық жылыту пойыздардың қозғалысын
тоқтатпай жүзеге асырылады;
сымдарды қысқа тұйықталу тогымен тұндырылған мұз балқитын
температураға дейін қыздыру, әдетте, пойыздардың қозғалысын тоқтатумен
жүзеге асырылады;
ауыспалы токтың түйіспелі желісінде, сымдарда - екі сым-рельс( ЕСР),
автобұғаттау және бойлық Электрмен жабдықтаудың әуе желілерінде
тұтынушыларды электрмен жабдықтауды тоқтатпай әртүрлі фазалық
қоректендіру схемалары қолданылады.
III - V мұздақ аудандарындағы басты жолдардың түйіспелі сымдарында
мұздақты алдын ала қыздыруды немесе балқытуды қамтамасыз ету үшін
аралықтар мен станцияларда балқытудың фидерлік аймағы шегінде түйіспелі
аспа сымдарының қимасы, анкерлік учаскелердің түйіндесуін қоса, баламалы
болуы тиіс.
Айнымалы ток желілерінде пойыздардың қозғалысын тоқтатпай, мұзды
электрлік балқыту схемасы қолданылады. Ол үшін желілерді қоректендіретін
тартым қосалқы станциялардың бірінде әр жолдың байланыс желісіне А және
В әртүрлі фазаларынан қосылады, көрші қосалқы станцияда екі жолдың
байланыс желісі өзара қосылады. Нәтижесінде электр пойыздарының
қозғалысына қарамастан ток бір Фазадан екінші фазаға өтеді (сурет. 5.1).

5.1-сурет-айнымалы ток учаскелеріндегі түйіспелі аспаны
профилактикалық жылыту схемасы
Байланыс сымы тозған кезде қиманың төмендеуіне пропорционалды
түрде рұқсат етілген ұзақ ток азаяды. Мұздақты балқыту кезінде ұзақ токты
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1,25 еседен асырмай ұлғайтуға жол беріледі. Профилактикалық жылыту
кезінде ұзақ токты тарту тогымен бірге 1,25 еседен асырмай ұлғайтуға және
1,43 еседен асырмай азайтуға жол беріледі.
5.3

Мұздаққа қарсы күрестің механикалық құралдары

Мұздақты тазарту құрылғысы МОГ-6
Мұздақты тазалау құрылғысы электрлендірілген тұрақты және
ауыспалы ток темір жолдарының түйіспе сымдарынан мұздақты
механикалық тазалауға арналған, ол оқшаулағыш білігі бар телескопиялық
көтергішке орнатылады және агв және АДМ-1 автомотрисаларының
рамасына, ЕМС автодрезинасына немесе платформаға құрастырылады[2].
Ең тиімдісі-оқшауланған автомотрисалар немесе дрезиналар
мұнарасына немесе тіркеме теміржол платформасына орнатылған мұздан
тазарту қондырғысы (МОГ). МТЖ қондырғысы барабандардан тұрады,
бензоэлектрлік агрегаттардан жұмыс істейді (АБ-4т/230). Барабандарға
дөңгелек болат шыбықтар бекітілген, олар барабан айналған кезде байланыс
сымының жұмыс бөлігіне тиіп, мұзбен қапталған. Жұмыс биіктігі шегінде
100-150 Н басу қамтамасыз етіледі.
Қалыңдығы 15 мм-ден асатын қарқынды мұзды жерлерде екі
барабанды орнату қолданылады, онда бір рамадағы екі барабанды біріктіру
тазарту тиімділігін арттырады.
Қондырғылар МОГ-6, МОГ-7 (сурет. 5.2) екі барабанды конструкциясы
бар, олар оқшаулағыш білігі бар телескопиялық көтергіште орындалған және
автомотрисаға немесе тіркеме платформаға монтаждалады.

1-басқару пульті; 2-құрылғының басы МОГ-7; 3-оқшаулағыш кірістірулер; 4электрқозғалтқышы; 5-жылжымалы жақтау; 6-редуктор моторы; 7-теміржол
платформасы; 8-АДМ автомотрисасы

5.2 - сурет-МОГ-7 қондырғысымен мұздақты түйіспелі сымнан
механикалық тазалау
Көлік жағдайында барабандар рельс басының деңгейінен 4,66 м
биіктікте, ал түйіспелі сымның жұмыс биіктігі шегінде жұмыс істеген кезде –
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70-200 Н шегінде басуды қамтамасыз ете отырып, 5,55–6,8 м биіктікте
болады.
МОГ-6 мұздақты тазарту құрылғысы Болат біліктері бар екі айналмалы
барабаннан тұрады. Барабандардың айналу жиілігі 2000 айн/мин., рельс
басының деңгейінен 5,55 - 6,8 м биіктік диапазонындағы байланыс сымына
жиынтық статикалық басу 70 - 200 Н (7 - 20 кгс) шегінде қамтамасыз етіледі.
Жалпы өлшемдері 346×40×225 см, салмағы 770 кг. Электрқозғалтқыш қуаты
1,5 кВт, бензоэлектрлік агрегат 4 кВт [2].
Мұздақты тазарту автомотрисаның (автодрезинаның) қозғалыс
жылдамдығы 20-дан 40 км/сағ. дейін болғанда жүргізіледі.
Вибропантограф
Пневматикалық вибратор (вибропантограф) түйіспелі сымдардан
мұздақты механикалық тазалауға арналған және тікелей Дж-5к, П-1, П-3, П5, Л-13у, л-14У типті ток қабылдағыштарға орнатылады[2].
Вибропантограф жылан түрінде бүгілген екі бұрыштан тұрады, олар
токқабылдағыштың вагондарына бекітіледі. Әрбір бұрышқа оқшауланған
шланг арқылы 5 Па (5 - 7) 10 (5 - 7 кгс/шаршы см) қысыммен ауа -5
жеткізілетін екі вибратор бекітілген. Бұрыштардың дірілі минутына 4 – 5
мың соққы жиілігімен жүреді.
Пневматикалық вибратор жүріс бойынша бірінші ток қабылдағыштың
бөлшектелген жыланының орнына орнатылады.
Пневматикалық
вибраторды
қосу
электровоздың
қозғалыс
жылдамдығы кемінде 5 км/сағ болғанда жүргізіледі, мұздақты жоюға
арналған қозғалыс жылдамдығы мұздақ қабатының қалыңдығына, оның
тығыздығына және тазалау нәтижелеріне байланысты белгіленеді.
Вибропантографпен түйіспелі сымдарды қалыңдығы 2-3 мм мұздақтан
тазарту қамтамасыз етіледі, мұздақтың пайда болуының бастапқы кезеңінде
тиімді жұмыс істейді.
Вибропантогрофты локомотивтің қозғалыс жылдамдығы темір жолдың
осы учаскесі үшін белгіленген жылдамдықтан аспауы тиіс.
Пневмобарабан
Пневможетегі (пневмобарабан) бар мұздақты тазалау құрылғысы
мұздақты түйіспелі сымдардан тазалауға арналған және тікелей п-3, П-3А, П5 (Т-5), ТЛ-13у, ТЛ-14А (л-13у, Л-14м) типті тұрақты және ауыспалы ток
электровоздарының ток қабылдағыштарына орнатылады[2].
Пневматикалық барабан ток қабылдағыштың вагондарына бекітілген
кронштейндерге бекітілген біліктері бар барабаннан тұрады. Барабан
айналмалы пневматикалық қозғалтқышпен қозғалады.
Мұздақ тазалау құрылғысы жүріс бойынша бірінші ток
қабылдағыштың бөлшектелген жыланының орнына орнатылады. Құрылғыға
ауаны беру ысқырықтың ауа магистралінен көзделеді.
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Айналмалы барабаны бар мұздақ тазалау құрылғысын қосу
электровоздың қозғалыс жылдамдығы кемінде 5 км/сағ және 20 км/сағ
аспайтын кезде жүргізіледі.
Мұздақты түйіспелі сымдардан алып тастағанда электровоз
қозғалысының жылдамдығы 60 км/сағ аспауы тиіс.
Бұл құрылғы вибропантографпен салыстырғанда тиімдірек.
Мұзбен күресудің химиялық құралдары
Мұздаққа қарсы күрестің химиялық тәсілдері күрестің электрлік және
механикалық тәсілдерінің мүмкіндіктері шектелген жерлерде, атап айтқанда
электр Жылжымалы құрамның ток қабылдағыштарында, түйіспелі желінің
айырғыштарында және электрмен жабдықтаудың әуе желілерінде барынша
тиімді қолданылады.
Мұздаққа қарсы жағармайлар су өткізбейтін қасиеттерге ие,
нәтижесінде мұздақтың жиналуына жол берілмейді немесе оның олар
салынған сыммен немесе конструкциямен тұтасуы төмендейді.
Токқабылдағыштар үшін мынадай мұздаққа қарсы майларды қолдану
қажет: ЦНИИ-КЗ, Арктика, ЭТГГ-10 2% толтырғыш-графит және басқа да
тең бағалы.
Айырғыштар мен жетектер үшін қызмет ету мерзімі 30-45 тәулікті
құрайтын тайғаққа қарсы жағармайларды қолданған дұрыс: ЦНИИ - КЗ,
ЖТКЗ-65, КВ-3.
Қатпайтын майлағыштар топсалы қосылыстарға қолданылады: ЖТ-79л,
ЖТ-72, ЖТКЗ-65, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202 және басқа балама.
5.4 Электр желілеріндегі асқын кернеулер
5.4.1 Асқын кернеулердің жалпы сипаттамасы
Шамадан тыс жүктеме-бұл ең үлкен жұмыс кернеуінің
амплитудасының кез-келген асып кетуі. Шамадан тыс жүктеме ұзақтығы
микросекунд бірліктерінен бірнеше сағатқа дейін болуы мүмкін. Оқшаулауға
шамадан тыс әсер ету оның бұзылуына әкелуі мүмкін[3].
Асқын кернеулердің негізгі сипаттамаларына (әдетте кездейсоқ
шамалар) мыналар жатады:
максималды мәні;
ең жоғары кернеу мәнінің ең жоғары рұқсат етілген жұмыс кернеуінің
амплитудасына қатынасына тең асқын кернеу еселігі;
асқын кернеулердің өсу уақыты;
асқын кернеу ұзақтығы;
асқын кернеудегі импульстар саны;
желіні қамту кеңдігі;
асқын кернеулердің қайталануы.
Ең үлкен жұмыс кернеуі (сызықтық) қатынасы бойынша анықталады ,
мұнда кр коэффициентінің мәні келесі мәндерге тең қабылданады[3]:
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Кернеу класы Uном, кВ

3-20

35-220

330

500-1150

кр

1.2

1.15

1.10

1.05

МЕМСТ 13109-97 "Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау
жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары" шамадан тыс жүктеме
үшін қосымша анықтамалар береді:
кернеу импульсі-электр желісінің нүктесіндегі кернеудің күрт өзгеруі,
содан кейін бірнеше миллисекундқа дейінгі уақыт аралығында кернеудің
бастапқы немесе оған жақын деңгейге дейін қалпына келуі;
уақытша асқын кернеу-коммутация немесе қысқа тұйықталу кезінде
электрмен жабдықтау жүйелерінде пайда болатын ұзақтығы 10 мс астам 1,1
Uн жоғары электр желісінің нүктесінде кернеудің жоғарылауы;
уақытша асқын кернеу коэффициенті-уақытша кернеудің желінің
номиналды кернеуінің амплитудасына әсер ету кезіндегі кернеудің
айналмалы амплитудалық мәндерінің максималды мәніне тең шама.
Кернеудің ауытқуы үшін МЕМСТ 13109-97 электр желісінің
номиналды кернеуінен сәйкесінше ±5 және ± 10% электр энергиясын
қабылдағыштардың терминалдарындағы кернеудің тұрақты ауытқуының
қалыпты рұқсат етілген және шекті рұқсат етілген мәндерін анықтайды.
Кернеуді қолдану орны бойынша:
фазалық кернеулер;
фазааралық асқын кернеулер;
ішкі кернеулер, мысалы, трансформатор шарғыларының бұрылыстары
арасында, бейтарап пен жер арасында);
коммутациялық аппараттардың түйіспелері арасында.
Асқын кернеулердің пайда болу себептері бойынша мынадай болып
бөлінеді:
сыртқы-найзағай разрядтарынан (атмосфералық шамадан тыс
кернеуден) және сыртқы көздердің әсерінен;
ішкі-резонанстық құбылыстарда, апаттарда және электр тізбегінің
элементтерін ауыстыру кезінде пайда болады.
Жоғары вольтты тізбектерде сыртқы кернеудің негізгі көзі найзағай
разрядтары болып табылады. Найзағайдың жабдыққа (ПУМ) тікелей
соққысы ең қауіпті, тіпті жерге тұйықталған құрылымдарда да үлкен
потенциалдар пайда болады. Индукцияланған кернеулер найзағай арнасының
электр желісінің ток өткізетін және жерге қосылған бөліктерімен индуктивті
және сыйымды байланысы нәтижесінде пайда болады. Индукцияланған
асқын кернеулердің шамасы найзағайдың тікелей соққыларына қарағанда аз
және олар тек 35 кВ-қа дейінгі желілер үшін қауіпті.
Кернеу импульстері пайда болған жерден едәуір қашықтыққа таралады.
Толқындар электрлік беріктігі желілік оқшаулауға қарағанда төмен қосалқы
станциялардың электржабдықтарына қауіп төндіруі мүмкін.
Ұзақтығы мен пайда болуына байланысты ішкі кернеулер квазистационарлық және коммутациялық болып бөлінеді.
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Квазистационарлық кернеулер бірнеше секундтан ондаған минутқа
дейін созылады және өз кезегінде режим, резонанс, феррорезонанс және
параметрлік болып бөлінеді. Режимнің шамадан тыс жүктемелері жерге
асимметриялық қысқа тұйықталу кезінде, сондай-ақ жүктеме күрт
төмендеген жағдайда генератордың үдеуі кезінде пайда болады. Резонанстық
кернеулер желілерде резонанстық әсерлер пайда болған кезде (желінің
біржақты қоректенуі кезінде), реакторлар болған кезде электр тізбектерінде
орын алады.
Коммутациялық шамадан тыс кернеулер сыйымдылық және индуктивті
элементтерде сақталған энергия есебінен өтпелі процестер мен желінің
жұмыс режимінің тез өзгеруі кезінде (коммутациялық құрылғылардың
жұмысы кезінде, қысқа тұйықталу кезінде және режимнің басқа да күрт
өзгеруі кезінде) пайда болады. Көбінесе мұндай шамадан тыс кернеулер
желілерді, индуктивті элементтерді, конденсаторлық батареяларды ауыстыру
кезінде орын алады.
5.4.2 Қорғаныс шараларының жалпы сипаттамасы
Асқын кернеуден қорғау бойынша барлық іс-шаралар екі топқа
бөлінеді[4]:
асқын кернеуді төмендетудің алдын алу шаралары;
коммутациялық қорғаныс құралдарының көмегімен жабдықты қорғау.
Алдын алу шаралары - асқын кернеулердің пайда болуын болдырмау
немесе олардың пайда болу орнында олардың мөлшерін шектеу. Мұндай
шараларға мынадай шаралар жатады:
шунттаушы резисторлары бар ажыратқыштарды қолдану;
түйіспелер арасындағы доғаны қайта тұтатпай ажыратқыштарды
оларды сұйылту кезінде қолдану;
найзағайдан қорғайтын Тростар мен жайтартымтарды қолдану;
электр беру желілерінің тіректерін жерге тұйықтау;
трансформаторлар мен реакторлар орамдарының оқшаулағышын
ыдыстық қорғау;
кернеуді азайту үшін сыйымдылық элементтерін қолдану.
Коммутациялық асқын кернеуден қорғау құралдары іске қосылады
және қорғалатын тізбекті оларды орнату нүктесіндегі артық кернеу кейбір
тұрақсыз жүргізгіштен асып кеткен жағдайда жерге қосумен жалғайды. Бұл
құралдарға ажыратқыштар, ұшқынмен байланысқан реакторларды айналып
өту және сызықты емес кернеуді шектеу кіреді.
Қорғаныс сенімділігі көбінесе әуе желілерінің тіректері мен қосалқы
станция жабдықтарының металл корпустарының жерге қосылу жағдайымен
анықталады. Жерге қосу және оның кернеуден қорғау рөлінен тыс жоғары
вольтты желілердің өте маңызды элементі болып табылады. Жерге қосудың
үш негізгі түрі бар:
желі жұмысының қалыпты және апаттық режимдерінде кернеулер мен
токтардың қажетті таралуын құру үшін пайдаланылатын жұмыстық жерге
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тұйықтау;
оқшауламаның зақымдануы кезінде немесе әсер ету салдарынан
жабдық корпустарында туындайтын кернеуден персоналды қорғау үшін
қызмет ететін қорғаныстық жерге тұйықтау;
сыртқы асқын кернеулерден қорғауға арналған найзағайдан қорғайтын
жерге тұйықтау.
Разрядтағыштарды, жайтартымтарды және тростарды жерге тұйықтау
найзағай разрядтары кезінде оқшаулаудың қабаттасу ықтималдығын азайтуға
ықпал етеді. Жұмыс, қорғаныс және найзағайдан қорғайтын жерге қосу
функциялары көбінесе бір құрылғыға жүктеледі.
Жерге қосу құрылғысының негізгі сипаттамасы оның кедергісі болып
табылады, ол жерге тұйықтағыштың қысқышындағы потенциалдың жерге
тұйықтағыш арқылы өтетін токқа қатынасы ретінде анықталады. Потенциал
жердің алыс нүктесіне қатысты анықталады. Жерге тұйықтағыштың кедергісі
дизайн мен өлшемдерге, жердің нақты кедергісіне, сондай-ақ одан ағып
жатқан токтың мөлшері мен формасына байланысты. 50 Гц жиіліктегі және
найзағай импульстарындағы қарсылықтар ерекшеленеді, бұл қарсылықтар
айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Жерге тұйықтағыштың импульстік кедергісі
стандартты найзағай импульсімен сәйкес келетін импульстік ток ағынымен
анықталады [4].
Импульсті токтармен жерге тұйықтағыштың үлкен ұзындығымен
(ондаған метр) оның индуктивтілігінің әсері әсер етеді және 1-ден көп болуы
мүмкін. Бұл әсер жерлендіргішті ауыстыру схемасымен суреттеледі, 5.3сурет.
Жердің кедергісі 1000 Ом·м-ден аз болған кезде бірнеше
микросекундқа дейінгі импульспен топырақтағы сыйымдылық токтары
өткізгіштік токтардан едәуір аз, сондықтан диаграммада сурет. 5.3
сыйымдылық элементтері жоқ.

5.3-сурет-созылған жерлендіргішті ауыстыру схемасы
Егер импульстің алдыңғы уақыты 3 болса, жерге тұйықтағыш
созылады..5 мкс жерге қосқыштың ұзындығы 10 м-ден асады. Бұл жағдайда
импульстің алдыңғы жағында жерге қосқыштың ең жақын бөлігі ғана
қосылады, ал ток толқынының төмендеуінде ғана жерге қосқыштың
қашықтағы бөліктері қосылады.
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5.4.3 Атмосфералық асқын кернеу
Атмосфералық асқын кернеулерді болжау және қорғаныс құралдарын
негізделген таңдау үшін екі бағыт бойынша ақпарат болуы қажет[4]:
қорғалатын жабдыққа немесе оған жақын жерге найзағай
разрядтарының ықтимал саны туралы;
найзағай разрядындағы токтар туралы.
Бірінші мәселе көпжылдық метеорологиялық бақылауларды талдау
және найзағай қызметінің орташа сипаттамаларын пайдалану арқылы
шешіледі. Екінші мәселе найзағай разрядындағы токтарды тікелей өлшеудің
күрделілігіне байланысты күрделене түседі, бірақ осы бағыттағы көптеген
зерттеулер найзағай разрядтарының параметрлері бойынша қолайлы
Статистика алуға мүмкіндік берді.
Электр беру желілері үшін 100 сағат ішінде 100 км ұзындықтағы
найзағайдың тікелей соққыларының санына тең N *pum нақты көрсеткіші
қолданылады. Бұл желі екі бағытта да 6hsr қашықтықтан разрядтарын
жинайды деп саналады:
∗
= 6.7 ∙
𝑁𝑁𝑁𝑁пум

1

км2

∙ 100км ∙ 6ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 10−3 ≈ 4ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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hср сымын ілудің орташа биіктігі, м, арқанның немесе һоп тірегіндегі
жоғарғы сымның ілу биіктігі, м және F сымын салбырату жебесі арқылы
мынадай түрде анықталады:
2
(53)
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐 − ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓
3

Егер сызықтың ұзындығы I, км болса және ТГ жылына найзағай саны
бар жерде орналасса, онда N*жыл ішінде сызыққа найзағайдың тікелей
түсуінің күтілетін санын мынадай формула бойынша бағалауға болады:
∗
𝑁𝑁𝑁𝑁пум = 𝑁𝑁𝑁𝑁пум
∙

𝑙𝑙𝑙𝑙

∙

Тг

100 100

(54)

Электржабдықтарының
оқшаулауына
желідегі
коммутациялық
процестер, желінің жоспарланбаған режимі немесе найзағай разрядтары
нәтижесінде пайда болатын шамадан тыс кернеулер әсер етеді. Бұл кернеу
зақымдауы оқшаулау.
Пайда болу себептеріне сәйкес коммутациялық, квазистационарлық
және атмосфералық (найзағай) шамадан тыс кернеулер ажыратылады.
Шамадан тыс кернеуден қорғауда жерге қосу өте маңызды рөл
атқарады, оның найзағайдың шамадан тыс әрекеті импульстік кедергінің
мөлшерімен сипатталады.
Найзағайдың асқын кернеуінің көзі-найзағай разрядтары, жыл сайынғы
найзағаймен сағат саны, 100 найзағай сағатындағы 1 км найзағай разрядтары
және найзағай арнасындағы токтың статистикалық сипаттамалары және
найзағай арнасындағы токтың беріктігі.
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5.4.4 Сымдар бойымен артық кернеу толқындарының таралуы
Қосалқы станциялар мен бөлу посттарының жабдықтары электр
желілерін оқшаулаумен салыстырғанда оқшаулаудың әлдеқайда төмен
деңгейіне ие. Сонымен қатар, сызықтардың үлкен ұзындығына байланысты
найзағай кернеулерінің негізгі үлесі оларда пайда болады және желі
сымдары бойымен таралып, қосалқы станцияға немесе бөлу постына жетеді.
Оның пайда болу орнындағы шамадан тыс кернеуді көз ретінде қарастыруға
болады, оның негізінде қосалқы станциялардың жабдықтарына жететін
асқын кернеулерді анықтауға болады[5].
Процестерді қарапайым талдау үшін жақсы өткізгіш тегіс жердің
бетінен жоғары бір сымды қарастыруға болады, себебі жабдық үшін басты
қауіп-жерге қатысты оқшаулаудағы шамадан тыс жүктеме (5.4-сурет).

5.4-сурет-сызық сымы бойынша асқын кернеу толқынының таралуы
5.4.5 Трансформатор орамаларындағы импульсті процестер
Трансформатор орамасының сызығынан кернеу толқынының құлау
процесі алдыңғы бөлімде сипатталғаннан әлдеқайда күрделі болып көрінеді,
себебі трансформатор шарғысын ауыстыру тізбегіндегі индуктивті элемент
ұсына алмайды. Пайдалануда байқалған оқшаулаудың зақымдануы (атап
айтқанда, желілік кіріс жанындағы орамдық оқшаулаудың зақымдануы)
трансформатор орамаларындағы процестерді талдау негізінде сур ауыстыру
схемасына сәйкес ұзын сызықтардағы сияқты түсіндірілуі мүмкін. 5.5.
Бұл схемада К0-ұзындық бірлігіне көршілес бұрылыстар арасындағы
сыйымдылық, Ф·м, С0-ұзындық бірлігіне бұрылыстар мен өзек арасындағы
сыйымдылық, Ф/м. мұндай сызықтың толқындық кедергісі әуе желісіне
қарағанда бірнеше есе көп, сондықтан трансформатор орамасындағы құлаған
толқынның екі еселенуі туралы алдыңғы бөлімнің тұжырымдары дұрыс
болып қалады. Толқындық процесті қарастыру амплитудасы И0=2ип
болатын тік бұрышты кернеу толқынының қарапайым жағдайы үшін
жүргізіледі.

Сурет 5.5-трансформатор орамасының ауыстыру схемасы
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Орамдық оқшаулаудың қалыңдығын арттыру арқылы бірінші
орамдардың оқшаулауының күшеюі осы бұрылыстардағы кернеудің
жоғарылауымен К0 бойлық сыйымдылығының төмендеуіне әкеледі.
Орамдық оқшаулауды күшейту үшін ораманың басталу бұрылыстары
арасындағы потенциалдарды сыйымдылықты теңестіру қолданылады бірінші айналымға қосылған өткізгіш ашық сақиналар, бұл алғашқы
бұрылыстар үшін K0 сыйымдылығын арттырады және бұрылыс кернеуін
төмендетеді.
Ұзын сызықта құлаған және шағылысқан кернеу толқындары
таралады. Найзағай толқындарының бұл түрлеріне толығымен жатады.
Желінің соңында кернеудің құлаған толқыны екі есе артуы мүмкін, ал
негізгі оқшаулаудағы трансформатор орамаларында екі есе артық кернеу
жағдайлары да мүмкін. Импульстік шамадан тыс кернеулер шамадан тыс
кернеу толқыны пайда болатын өтпелі оқшаулағыштың жанында орналасқан
шарғыларда үлкен болады.
5.4.6 Доғаны сөндіру кезіндегі асқын кернеулер
Жоғары вольтты тізбектердегі коммутациялардың көпшілігі электр
доғасының пайда болуымен бірге жүреді, бұл жоғары ток тығыздығымен
және газ молекулаларының жылу иондалуымен сипатталатын электр
разрядының бір түрі. Доғаны сөндіру кезінде токтың төмендеу жылдамдығы
желіде пайда болатын кернеулерді анықтайды.
Ашық контактілердегі жеткілікті үлкен токтар мен кернеулерде
тұрақты доға пайда болады, оның қасиеттері вольтамперлік сипаттамамен
анықталады (тұрақты ток доғасы үшін статикалық және өшірілгенде немесе
ауыспалы кернеуде динамикалық). Доғаны сөндіру жылдамдығының пайда
болатын асқынуларға әсерін көрсету үшін қарапайым тұрақты ток
тізбегіндегі процестерді сурет бойымен резистор мен шарғымен қарастыру
жеткілікті. 5.6[5].
Кирхгофтың екінші заңына сәйкес оғаның вольтамперлік сипаттамасын
5.7асурет бойынша бөлу кезінде ток алынады, сондықтан тізбектегі ток мәнге
дейін артады, ал ток алынған кезде ток өзгермейді және доға ұзақ уақыт
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
күйіп
кетеді.𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠 > 𝐼𝐼𝐼𝐼1 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 I 2 I 2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 Нүкте тұрақты емес тепе-теңдік нүктесі болып
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
табылады.𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼1

Сурет 5.6-тұрақты ток тізбегі
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Доғаның сөнуі үшін, мысалы, доғаны созу арқылы көбейту керек. Егер
оның вольтамперлік сипаттамасы барлық жерде 5.7 всурет сияқты түзу
сызықтан жоғары болса, содан кейін барлық жерде қуат көзі доғаны қолдай
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
алмайды, ток азаяды және доға сөнеді.(𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 < 0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
Токтың төмендеу жылдамдығы тізбектің параметрлерімен және доғаның
ұзару
жылдамдығымен
анықталады.
Доғаның
ұзаруы
мүйізді
разрядтағыштардағыдай табиғи болуы мүмкін немесе магнит өрісінің
әсерінен мәжбүр болуы мүмкін; доғаның вольтамперлік сипаттамасының
өзгеруі оны мәжбүрлеп салқындату әсерінен болуы мүмкін[5].

5.7-сурет-тұрақты (а) және тұрақсыз (б) электр доғасының вольтамперлік
сипаттамасы
Айнымалы кернеу кезінде доғаның тогы мезгіл-мезгіл нөлге дейін
төмендейді және доға толығымен тоқтайды. Егер аралықтағы қалпына
келетін кернеу аралықтың тесілген кернеуінен аз болса, онда доғалар пайда
болмайды және ток табиғи түрде тоқтайды; осы себепті айнымалы ток
доғасын сөндіру тұрақты ток доғасын сөндіруге қарағанда әлдеқайда жеңіл
болады.
Схема нүктелерінің потенциалы 5.7 суретте көрсетілген уақытта
өзгереді.

5.8-сурет-Кернеу уақытының өзгеру қисығы
5.8-суретте кернеу уақытының өзгеру қисығы көрсетілген, оның
нәтижесінде пайда болатын кернеу тізбектегі токтың төмендеу
жылдамдығымен анықталады[5].
В нүктесінің потенциалы теңдікпен анықталады, ал С нүктесінің
потенциалы, яғни доғадағы кернеу тең𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝐿𝐿𝐿𝐿 � = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏+ 𝐿𝐿𝐿𝐿 � �

5.4.7 Коммутациялық асқын кернеулер

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

(55)

Коммутациялық шамадан тыс кернеулер жүктелмеген сызық қосылған
кезде пайда болады, онда квазистационарлық шамадан тыс кернеу
сыйымдылық
әсеріне
байланысты
желінің
сыйымдылығы
мен
индуктивтілігіне әсер етеді, олардың жиілігі сызықтың ұзындығына
байланысты болады. Тербелмелі компоненттің амплитудасы 90о немесе 270о
қосу бұрышында максималды болады және оның мәні тұрақты режимнің екі
амплитудасына жуық. Егер желінің табиғи тербелістерінің жиілігі желінің
жиілігімен сәйкес келсе, тербелмелі компоненттің амплитудасы мәжбүрлі
компоненттің он еселенген мөлшеріне жетуі мүмкін. Кернеудің бұл түрін
азайту үшін келесі шаралар қолданылады:
алдымен 600...1200 Ом кедергісі бар резистор, содан кейін осы
резисторды 10...20 мс айналып өту арқылы екі сатылы резисторлар (сурет.
5.9);
ең қолайлы қосу сәтін таңдауға мүмкіндік беретін ажыратқыштарды
қолдану
артық кернеуді шектеу үшін вентильді ажыратқыштар мен ОПН
пайдалану;
ұзындығы 250...300 км аспайтын учаскелерге желілерді бөлу[5].

5.9 сурет-шунттаушы резисторы бар ажыратқыш схемасы
Бір фазалы немесе екі фазалы тұйықталудан кейін автоматты түрде
қайта қосылғанда, өтпелі процесс желінің зақымдалмаған фазаларында
зарядтардың болуы мүмкін жүктелмеген сызықты қосудан ерекшеленеді.
Реакторларсыз желідегі заряд оқшаулағыштардың белсенді өткізгіштігі
арқылы жерге түседі және құрғақ ауа-райы үшін орташа есеппен 0,4 с АҚҚ
кешіктірілген кезде қалған зарядтардың кернеуі 60-70% құрайды. Жалпы
алғанда, АҚҚ кезіндегі шамадан тыс жүктеме, әдетте, жүктелмеген желілерді
қосқанға қарағанда жоғары.
Коммутациялық шамадан тыс кернеулер тек қосылған кезде ғана емес,
сонымен қатар жүктелмеген желілер мен конденсатор батареяларын өшірген
кезде де пайда болуы мүмкін. Сыйымдылық элементін өшіру кезінде
айтарлықтай шамадан тыс кернеулер ажыратқыштың ажыратылған
контактілері арасындағы бірнеше рет бұзылуларға байланысты пайда болуы
мүмкін. Түйіспелі аралықтың тесілген кернеуі май қосқыштарына қарағанда
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ауа қосқыштарында жылдам байланыс және қарқынды үрлеу арқылы есептеу
әлдеқайда жылдам. Ток нөлдік доғадан өткен кезде тоқтайды, ал жарты кезең
арқылы сыйымдылық элементінде қалған кернеудің салдарынан
контактілердегі қалпына келтірілген кернеу желілік кернеудің қос
амплитудасын құрайды, ал егер ол тесілген кернеуден үлкен болса, онда
тізбекті қайта қосу пайда болады. Токтың келесі үзілуі ток нөлдік мәннен
өткен кезде пайда болады және қайтадан бұзылу орын алуы мүмкін.
Коммутация-бұл ауыспалы ажыратулар мен кернеулердің максимумындағы
үзілістермен және ажыратылған тізбектегі процестің тербелісімен.
Қысқа тұйықталуды өшіру де асқын кернеулердің пайда болуына
әкеледі, себебі қорғаныс таңдауына байланысты желінің тек бір бөлігі ғана
ажыратылады, ал қалған бөлігі қысқа тұйықталуға жақын ажыратқышты
ажыратқаннан кейін кернеу қалпына келетін сызық болып табылады. Желіде
бойлық өтемақы құрылғысының болуы кернеудің жоғарылауына әкеледі, бұл
желінің қуат көзінің кернеу амплитудасының үш еселенген мәнінен асуы
мүмкін.
Жүктелмеген трансформатордың (және кез - келген басқа индуктивті
элементтің) ажыратқышы токты кесіп тастағанда, тізбектегі үлкен
амплитуданың сөніп тұрған тербелістерінің пайда болуымен бірге
жүреді.трансформатордың индуктивтілігі-тізбектің сыйымдылығы. Бұл
жағдайда пайда болатын доғаның қайта тұтануы пайда болатын кернеуді
шектейді, алайда көп мөлшерде қайта тұтану көп және жұмыс кернеуінің
төрт амплитудасына және одан да көпке жетуі мүмкін[5]. Трансформаторлық
қосылыста орнатылған ажыратқыштар кернеуді шектейді.
Оқшауланған бейтарап желілерде квази-стационарлық кернеулер бір
фазалы жерге тұйықталу кезінде пайда болады. Өтелген бейтарабы бар
желілерде желінің жекелеген фазаларының симметриясына байланысты
бейтараптықтың қалыпты режимде үлкен орын ауыстыруы мүмкін.
Электр доғасының сөнуі доғаның сөнуі кезінде токтың төмендеу
жылдамдығымен анықталатын желіде шамадан тыс кернеудің пайда болуына
әкеледі.
5.4.8 Оқшаулауды үйлестіру
Өндіруші зауытта жаңа жабдықты оқшаулау жоғары кернеумен
сыналады. Жаңа жабдықты оқшаулауға ұшырайтын сынақ кернеулерінің
жиынтығы жабдықты оқшаулау деңгейі деп аталады; оқшаулаудың ең
төменгі деңгейі-бұл оқшаулау жұмыс кезінде мезгіл-мезгіл сыналатын сынақ
кернеулерінің жиынтығы.
Жабдықты оқшаулауды таңдау қорғаныс разрядтауыштарының
сипаттамаларын және асқын кернеулерді шектеудің басқа қолданылатын
әдістерін ескере отырып жүргізіледі. Оқшаулауды үйлестіру деп оқшаулау
деңгейі мен оған әсер ететін кернеулер арасындағы қажетті қатынасты
орнату және пайдалану түсініледі.
Оқшаулауға ең алдымен жұмыс кернеуі әсер етеді. Оқшауланған
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немесе резонанстық жерге тұйықталған бейтараппен жұмыс істейтін 35 кВ
дейінгі желілер үшін есептелген жұмыс кернеуі желінің ең үлкен желілік
кернеуі болып табылады. Тиімді жерге тұйықталған бейтарабы бар
желілерде жұмыс істеуге арналған жабдық үшін есептік жұмыс кернеуі
ретінде желінің ең көп жұмыс фазалық кернеуі қабылданады.
Сонымен қатар, ішкі кернеулер оқшаулауға да әсер етеді. Ішкі асқын
кернеулердің есептік еселіктері қолданылатын қорғаныс жабдығының
түрлеріне сәйкес таңдалады; ЖБЖ қолданылған жағдайда ішкі асқын
кернеулердің есептік еселіктері төмендетіледі (5.1-кесте, [6]).
5.1-кесте-ішкі асқын кернеулердің Кп есептік еселігі

Uн, кВ
ЖБЖ жоқ Кп
ЖБЖ кезіндегі Кп

110
3.2
2.3-2.5

150
3.0
2.4

220
3.0
2.2

330
2.7
2.2

500
2.5
2.2

Жоғары вольтты жабдықтардың оқшаулау деңгейлері МЕМСТ 1516.176 сәйкес белгіленеді, ол кернеудің әр класы үшін өндірістік жиіліктегі
сынақ кернеулерін және импульстік сынақ кернеулерін орнатады. МЕМСТ
1516.2-97 сынақтар жүргізу әдістемесін белгілейді.
Электр беру желілері үшін оқшаулауды үйлестіру оны таңдауды
қарастырады, онда едендердің өте аз орташа саны және оқшаулаудың
ластануы мен ылғалдылығын ескере отырып, қажетті қызмет мерзімі
қамтамасыз етіледі. Әдетте 10 жылда 1 рет болатын типтік ұзындық сызығы
үшін оқшаулау қабаттасуының орташа санын алыңыз.
Жабдықтардың қымбаттығына байланысты қосалқы станцияларды
оқшаулау үшін сенімділік көрсеткіші едәуір жоғары, шамамен 50-100 жыл
ішінде бір сәтсіздік қабылданады.
5.4.9 Асқын кернеуден қорғауға арналған құрылғылар
Қосалқы станциялардың желілері мен жабдықтарын артық кернеуден
қорғау үшін келесі құрылғылар қолданылады[6]:
желідегі жекелеген нүктелерді қорғауға арналған ұшқындық
аралықтар, разрядтағыштар және ТБЖ;
желілердегі тіректердің арқандары мен жерге тұйықтаулары;
түйіспелі желідегі мүйізді разрядтағыштар, құбырлы разрядтағыштар;
жайтартымтар;
қосалқы станциялардағы ажыратқыштар мен МҚБ;
кейбір
жағдайларда-найзағай
кернеуін
азайтуға
арналған
конденсаторлар.
Арқандар мен жайтартымтардың қорғаныс әрекеті қорғалған
жабдықтан найзағай тогын бұруға негізделген. Қалған қорғаныс
құрылғылары екі функцияны орындайды:
асқын кернеу әсерінен қорғалған шынжырды жерге тұйықтағышқа
жалғау (тікелей қорғаныс функциясы);
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қорғалатын тізбекте пайда болған қысқа тұйықталуды ажыратумен
байланысты артық кернеу әрекеті аяқталған кезде қорғалған тізбекті жерге
тұйықтаудан ажырату.
1. Ұшқындық аралықтар және мүйіз разрядтағыштар
Ұшқын саңылаулары қарапайым және арзан кернеуден қорғайтын
құрылғы болып табылады, қазіргі уақытта сирек қолданылады. 3 ... 35 кВ
кернеулі желілерде электрдинамикалық күштер мен жылу ағындарының
әсерінен доғаның созылып кетуіне ықпал ететін мүйіз түрінде жасалуы
мүмкін. 35 кВ дейінгі желілерде қорғаныс аралығының ұзындығы аз және
құстардың жерге тұйықталуын болдырмау үшін қосымша ұшқын
саңылаулары жасалады.
Ұшқынның параметрлері 5.2-кестеде келтірілген (жұмыс деректері
бойынша [6]).
•

Кесте 5.2-ұшқынның параметрлері
Параметр

Негізгі аралықтың ұзындығы, мм
Қосымша аралықтың ұзындығы, мм
Соққы кернеуінің амплитудасы 50 Гц, кВ ампл.
Иіруге импульсті тескіш, кВ (теріс импульс үшін)

3
20
5
28
34

Номиналды кернеу, В
6
10
35
40
60
250
10
15
30
48
63
148
52
67
220

110
650
356
510

Ұшқынның кемшіліктері бірқатар кемшіліктерге ие, олардың
негізгілері келесідей:
ұшқындық аралықтардың іске қосылуы қысқа тұйықталуға әкеледі, ол
ажыратқыштармен ажыратылуы тиіс; кернеуді кесудің өтпелі процесінде
трансформаторлардың, реакторлардың және электр машиналарының бойлық
оқшаулауында артық кернеулер туындауы мүмкін;
тесілген кернеулердің үлкен статистикалық таралуы оқшаулауды
үйлестіруді қиындатады;
өрістің күрт гетерогенділігіне байланысты ұшқын саңылауының вольтекінші сипаттамасы найзағайдың шамадан тыс жүктемелеріне сәйкес келетін
аз уақыт аралығында көтеріледі және қорғалған оқшаулау қорғалмаған
болып қалуы мүмкін (сурет. 5.10).

5.10 сурет-оқшаулаудың (1) Вольт-секундтық сипаттамасы және
кескінтіректі өрісі бар ұшқын саңылауы (2)
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Байланыс желісінде кеңінен қолданылатын мүйізді разрядтағыштар бір
ұшқынмен немесе екі ұшқынмен орындалады (сурет. 5.11).

5.11 сурет-байланыс желісінде қолданылатын мүйізді разрядтағыштар
Қолданыстағы "байланыс желісін құру және техникалық пайдалану
ережелері" екі ұшқынмен мүйізді разрядтағыштарды қолдануды талап етеді.
Мүйізді разрядтағышпен доғаны сөндіру қабілеті желдің жылдамдығы
мен бағытына байланысты. Доға желдің бағыты разрядтауыштың
жазықтығына перпендикуляр болған кезде тезірек сөнеді.
Мүйізді разрядтаушылардың параметрлері 5.3-кестеде келтірілген
(жұмыс деректері бойынша [6]).
Кесте 5.3-мүйізді разрядтаушылардың параметрлері
Параметр

Кернеу к / с, кВ
Қашықтық, мм
Соққы кернеуінің амплитудасы 50 Гц, кВ ампл.
Импульсті тесетін кернеу, кВ
Доға өздігінен сөнуі мүмкін ең үлкен ток
Доғаны сөндіру уақыты, с

Бір
ұшқынмен
3.3
10..11
33
35
3
0,25..0,6

Екі ұшқынмен
аралықтарымен
3.3
25
4,5..5,5
40..50
33
95
25
190
7
0,2-0,6%
-

2. Құбырлы ажыратқыштар
Құбырлы ажыратқыштар (сурет 5.12) газ генерациялайтын
материалдан (винипласт немесе аз берік фибробакелит) жасалған түтік
түрінде орындалған доғаны мәжбүрлеп сөндіруге арналған құралмен
толықтырылған ұшқынды аралықтардың бір түрі болып табылады [6].
Түтікшелі разрядтағышпен қорғаныс функциясы қарапайым ұшқын
саңылауы сияқты бірдей кемшіліктермен орындалады; қысқа тұйықталудың
ілеспе тогының доғасын ажырату доғаның жану температурасы жоғары
болған кезде түтіктің қарқынды газ бөлінуіне байланысты жүзеге
асырылады. Құбырлы разрядтағыштың ерекше кемшілігі-разрядтауыштың
шығатын аймағының болуы.
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(3)

Сурет 5.12 - I2=60 мм (1), I2=40 мм (2), мүйізді разрядтаушы 2×50 мм

Орындалатын
функцияларға
сәйкес
құбырлы
разрядтаушы
параметрлердің екі тобымен сипатталады. Бірінші топқа номиналды кернеу,
өндірістік жиіліктің ену кернеуі, импульсті тесу кернеуі және вольт-екінші
сипаттама кіреді. Екінші топқа токтардың төменгі және жоғарғы шектері
кіреді.
Құбырлы
ажыратқыштардың
негізгі
қолданылуы
қосалқы
станциялардың тәсілдерін қорғауға, қуаты аз 3-10 кВ қосалқы
станциялардың жабдықтарын қорғауға және айнымалы токтың байланыс
желісін қорғауға дейін азаяды.
3. Вентильді ажыратқыштар
Клапанды ажыратқыштар-бұл электр өрісінің әлсіз гетерогенділігімен
және доғаны сөндіруге арналған сызықты емес резистормен сипатталатын
ұшқын саңылауларының тағы бір түрі. Клапан разрядтағышының қорғаныс
функциясы қарапайым ұшқын саңылауымен бірдей орындалады, бірақ
электр өрісінің біркелкілігіне байланысты разрядтағыштың вольт-екінші
сипаттамасы түтікке қарағанда әлдеқайда жақсы және тесілген кернеулердің
статистикалық таралуы аз. Пайда болған қысқа тұйықталуды өшіру
ұшқынмен қатар тізбектелген сызықты емес резистордың көмегімен жүзеге
асырылады; бұл резистордың кедергісі жұмыс кернеуінде үлкен және
жоғары кернеуде күрт төмендейді.
Клапанның разрядтауышының қарапайым бірлігі 5.13, а. суретте
көрсетілген. Аралық миканит шайбасымен бөлінген екі жез электродтан
тұрады.

Сурет 5.13 -қозғалмайтын доғасы (а) бар бір ұшқын аралығы және
бірнеше ұшқын аралығы (б) бар ажыратқыштың вольт-секундтық
сипаттамасының түрі)
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Доғаның сөндірілуін жақсарту үшін бірлік аралықтары бір-бірімен
қатар қосылады, ол суық электродтармен кішкене аралықта тұрақсыз
болады. Бірнеше ұшқын саңылауында оқшаулағыштардың гирляндасына
ұқсас жеке аралықтарда кернеудің біркелкі бөлінбеуі байқалады, бұл
шамамен 2-4 мкс кіші уақыттарда тесілген кернеудің төмендеуіне әкеледі
(сурет.5.13, б).
Қорғаныс функциясын анықтайтын клапан разрядтауышының
сипаттамалары тобы келесі сипаттамалардан тұрады:
номиналды кернеу;
разрядтауыштағы ең көп рұқсат етілген ұзақ кернеу;
50 Гц жиіліктегі кернеу (әдетте жарамды мән);
үйлестіру тогы деп аталатын белгілі бір импульстік токтағы
резистордың кедергісіндегі қалған кернеу (разрядтау түріне байланысты 5тен 14 кА-ға дейін) (сурет. 5.14).

Сурет 5.14 - шұраны разрядтаушы (а) резисторының вольтамперлік
сипаттамасы және вентильді разрядтағыштағы ол іске қосылған кездегі
кернеу (б)
Өшіру
функциясы
сөндіру
кернеуімен
сипатталады-бұл
разрядтауыштағы өндірістік жиіліктің ең үлкен кернеуі, онда ілеспе ток
сенімді түрде үзіледі (сөндіру тогы).
Разрядтағыштың тағы бір сипаттамасы-оның өткізу қабілеті, яғни
разрядтаушы оның қасиеттерін айтарлықтай өзгертпестен төтеп беруі керек
нормаланған ток импульстарының ең аз саны. Бұл мөлшер әдетте 20-ға тең.
4. Сызықты емес асқын кернеуді шектегіштер (ЖБЖ)
Клапанды разрядтағыштың негізгі кемшілігі-кремний карбидіне
негізделген резисторлардың салыстырмалы түрде төмен сызықтық еместігі.
Мырыш оксидіне негізделген резисторлар айтарлықтай сызықты емес.
Олардың негізінде жасалған ОПН коммутациялық кернеуді UF деңгейінде
(1,65...1,8), ал найзағай UF деңгейінде (2,2...2,4)шектеуге мүмкіндік береді.
Жоғары никель оксиді-мырыш резисторлары диаметрі 28-ден 85 мм-ге
дейін дискілер түрінде қол жетімді. ОПН осындай Резисторларды дәйекті
және параллель қосу арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс кернеуінде ток
резисторлардың бір параллель бағанынан өтіп, миллиампер лобтарына ағып
кетеді, ал ұшқын саңылауының қажеттілігі жоғалады.
ОПН-нің қорғаныс функциясы коммутациялық немесе найзағай
кернеуінің ағып жатқан тогының белгілі бір мәні бойынша қалған кернеудің
шамасымен сипатталады. ОПН-де сөндіру кернеуі туралы түсінік жоқ, бірақ
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ең жоғары жұмыс кернеуі ОПН бар, оның үстінде ОПН қызуы және бұзылуы
мүмкін. Сонымен қатар, ОПН номиналды кернеудің шамасымен
сипатталады, ол ОПН таңбалауында көрсетілген.
5.4.10 Желілерді найзағайдан қорғаудың негізгі принциптері
Электр берудің әуе желілерін найзағайдан қорғаудың жоғары
сенімділігін мынадай іс-шаралар қамтамасыз етеді.
қорғау бұрыштары жеткілікті шағын найзағайдан қорғау тростарын
ілу;
тіректердің импульстік кедергісін төмендету;
сызықты оқшаулаудың импульстік беріктігін арттыру және доғаны
орнату ықтималдығын азайту (атап айтқанда, ағаш траверс пен тіректерді
қолдану бұған ықпал етеді);
оқшауланған нейтралды немесе доға сөндіргіш реакторды қолдану;
Автоматты қайта қосу желілерін пайдалану.
Әдетте металл немесе темірбетон тіректерінде салынған 220 кВ және
одан жоғары кернеулі желілер үшін найзағайдан қорғаудың негізгі құралы
фазалық сымдардың үстінде орналасқан кабельдер болып табылады. Тростар
қосылатын тіректердің жерге тұйықталуының импульсті кедергісі 220 кВ
желілер үшін 15 Ом - нан, ал темірбетон тіректері бар 110 кВ желілер үшін
20 Ом-нан аспауы тиіс. Меншікті кедергісі 1000 Ом·м астам топырақ кезінде
жерге тұйықтау кедергісінің неғұрлым жоғары мәндері рұқсат етіледі[6].
Жер-тірек-кабель-тірек-жер тізбегіндегі 50 Гц кернеуінен туындайтын
энергия шығынын азайту үшін кабельдерді жерге қосу әр тірекке емес,
кабельді ұшқын саңылауымен бекітілген бір немесе екі оқшаулағышқа іліп
қою арқылы жүзеге асырылады. 220 кВ және одан жоғары желілердің
найзағай жарқылын азайтудың қосымша құралы АҚҚ пайдалану болып
табылады.
Металл және темірбетон тіректеріндегі кернеуі 110-150 кВ желілер,
әдетте, бүкіл ұзындығы бойынша кабельдермен қорғалады. Сым арқансыз
110 кВ желілерді пайдалану жылына найзағай саны 20-дан кем аудандарда,
топырақтың жоғары меншікті кедергісі кезінде, ерекше мұздақ аудандарда,
атмосфераның жегіделік ластануы бар аудандарда, биік тау сілемдері бар
таулы жерлерде жол беріледі. Ағаш тіректердегі 110-150 кВ желілер мұндай
желілерді оқшаулаудың жоғары импульстік беріктігіне байланысты
найзағайдан қорғайтын кабельдерді тоқтата тұруды қажет етпейді. АҚҚ
қолдану сондай желілердің найзағайдан қорғалу сенімділігін арттырады.
Металл тіректердегі 35 кВ желілер тек ерекше жауапты жағдайларда
ғана тростармен қорғалады. Ағаш тіректердегі 35 кВ сызықтар найзағайдан
қорғаудың жоғары сенімділігіне ие. Кернеуі 3-20 кВ желілер сым арқандық
қорғаныспен жабдықталмайды және доға сөндіргіш реактордың немесе
оқшауланған нейтралдың және АҚҚ көмегімен найзағайлық асқын
кернеулерден қорғалады.
Қосымша қорғау шаралары (ажыратқыштардың көмегімен) мынадай
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жағдайларда пайдаланылуы тиіс:
электр беру желілерінің өзара немесе басқа желілермен қиылысуы;
оқшаулаудың электрлік беріктігі төмен тіректер және өтпелі
аралықтардың жоғары тіректері;
дәнекерлеудегі қосалқы станцияларға тармақтар және желілердегі
секциялы ажыратқыштар;
желілердегі кабельдік кірістірулер.
Электрлендірілген теміржолдың байланыс желісін найзағайдан қорғау
электр желілерімен салыстырғанда бірқатар ерекшеліктерге ие. Түйіспелі
желіге найзағайдың тікелей соққысы әрқашан оқшаулаудың қабаттасуына
әкеледі және мұндай қабаттасулардан қорғау экономикалық тұрғыдан
мүмкін емес, сондықтан олар фидер мен АҚҚ-ны өшіру арқылы ілеспе қысқа
тұйықталу тогының қабаттасу орны арқылы ұзақ ағып кетуіне жол бермейді.
Байланыс желісінің оқшаулауын атмосфералық және коммутациялық асқын
кернеулерден қорғау үшін разрядтағыштар (мүйізді, құбырлы, вентильді)
немесе ОПН[6] қолданылады.
Тұрақты токтың байланыс желісінде мүйізді разрядтағыштар немесе
МӨЗ орнатылады:
байланыс желісі сымдарының зәкірінде;
байланыс желісінің оқшауланбайтын және оқшаулайтын түйісулерінде;
байланыс желісінің анкерлеу жанындағы жасанды құрылыстарда;
байланыс желісіне қосылу орындарының жанындағы қоректендіру
желілерінде.
Ауыспалы токтың байланыс желісінде мүйізді разрядтағыштар немесе
ОПН орнатылады:
оқшаулағыш түйісулердің және бейтарап ендірмелердің екі жағынан;
2х25 кВ автотрансформаторлық пункттердің әрбір жолы бойынша
қосылу орындарында;
сАТҚ трансформаторларында;
екі немесе одан да көп анкерлік учаскелерден тұратын байланыс
желісінің консольдік учаскелерінің соңында;
қоректендіруші желілерді байланыс желісіне қосу орындарында
(фидерлерде ОПН-25 тартым қосалқы станциясы болған кезде
разрядтағыштар орнатылмайды);
ЖҚБ байланыс желісіне тұрақты ток үшін 10 мм және айнымалы ток
үшін 80 мм бір ауа саңылауы бар мүйізді разрядтаушы арқылы қосылады.
Ажыратқыштар байланыс желісі бойымен максималды кернеулердің
таралуын шектеуге мүмкіндік береді және найзағай болған жерде
оқшаулағыштарда электр доғасының пайда болуына жол бермейді (сурет.
5.15), себебі разрядтағыштар тесілгеннен кейін жұмыс кернеуінің көздері
разрядтағыштар арқылы жерге тұйықталады.
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5.15-сурет-байланыс желісі бойында асқын кернеулердің
таралуын шектеу
Максималды шамадан тыс кернеулер қабаттасқан тіректер арасындағы
аймақта пайда болады, ал разрядтағыштармен шектелген аймақтан тыс
жерде шамадан тыс кернеу деңгейі разрядтауыштардың жұмыс кернеуімен
шектеледі.
5.4.11 Қосалқы станцияларды қорғаудың негізгі қағидаттары
Қосалқы станцияларды кернеуден қорғаудың сенімділігі желілерді
қорғаудың сенімділігінен едәуір жоғары болуы керек, себебі зақымданудан
болатын залал әлдеқайда көп, ал оқшаулау деңгейі төмен. Қосалқы
станциялардың жабдықтарын қорғаудың негізгі принциптері келесідей [7]:
өзекті жайтартымтармен найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау;
жабдықтарды сызықтан келетін толқындардан разрядтағыштар немесе
ЖБЖ көмегімен қорғау;
сызықтардың тәсілдерін найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау.
Найзағайдың қорғаныс аймақтары қорғалған объектіге найзағайдың
түсу ықтималдығы 0.05 - тен (жиырма соққыдан бір тікелей соққы), кейде
0.005-тен аспайтындығына байланысты эмпирикалық жолмен анықталады.
Жабдықты сызықтан өтетін толқындардан сәтті қорғау үшін
разрядтаушы қорғалған объектіде рұқсат етілген кернеуден 15% - дан кем
болмайтын үйлестіру интервалы деп аталатын белгілі бір шамаға төмен
тесілген және қалған кернеуге ие болуы керек. Қосалқы станциядағы асқын
кернеулердің
ерекшелігі-олардың
толқын
фронтының
беріктігіне
айтарлықтай тәуелділігі және толқынның амплитудасына әлсіз тәуелділігі.
Амплитудасы сызықты емес разрядтаушы резистордың немесе ОПН-нің
жұмсақ вольтамперлік сипаттамасына байланысты әлсіз өзгеретін қалған
кернеудің мөлшеріне ғана әсер етеді. Шамадан тыс жүктеме мөлшері
толқынның ағып жатқан толқынның беріктігіне байланысты, себебі толқын
объектіден разрядтаушыға дейін (егер объект толқынның бойымен бірінші
болса) және кері толқын жұмыс істеп тұрған разрядтаушыдан объектіге
өткен кезде, қос жүріс кезінде объектідегі кернеудің жоғарылауы тікелей
анықталады.құлаған толқын кернеуінің өсу жылдамдығы.

235

Толқын сызық бойымен қозғалғанда, толқынның алдыңғы жағы
импульстік тәждің, жердегі және сымдардағы шығындардың әсерінен
тегістеледі (ұзартылады), сондықтан олар белгілі бір ұзындықтағы
найзағайдың тікелей соққыларынан сызықтар жиынтығын қорғайды (сурет.
5.16), бұл сонымен қатар қосалқы станцияның разрядтағыштарындағы ток
мөлшерін азайтады. ЖБЖ мен разрядтауыштардың саны мен орнату
орындары разрядтағыштар мен қорғалатын объектілер арасындағы
қашықтық қауіпсіз шамадан аспайтындай етіп таңдалады (әртүрлі жағдайлар
үшін 30 м-ден 150 м-ге дейін).

Сурет 5.16-электр жеткізу желісінің қорғалған тәсілінің схемасы
Желінің жақындауын қорғау кезінде найзағайдан қорғайтын сым
арқандар желінің басқа учаскелерінде олар болмаған жағдайда да ілінеді,
трос әрбір тіректе жерге тұйықталады, ал тіректің жерге тұйықтау кедергісі
10-20 Ом аспайтын деңгейде ұсталады. Тәсілдің басында құбырлы
разрядтаушы орнатылады, бұл қосалқы станциядағы ток амплитудасының
шектелуіне ықпал етеді. Екінші құбырлы РT2 ажыратқышты қорғауға
арналған. 110-220 кВ кернеу қосалқы станцияларында әдетте шиналардың әр
жүйесіне бір разрядтау жиынтығы орнатылады. Өзен ұзындығы 15 км-ді
құрайды.
Кернеулі қосалқы станциялар 3..Әдетте 20 кВ кабель кірістері бар,
себебі қосалқы станцияға көптеген әуе желілерін жеткізу қиын. Мұндай
қосалқы станцияның кернеуінен қорғаудың жалпыланған схемасы суретте
көрсетілген. 5.17.
Мұндай қосалқы станцияның кіреберісінде кабельдік кірістірудің
болуы, әдетте, кабельдік желідегі толқындардың бірнеше рет шағылысуына
байланысты қосалқы станцияның жеткілікті найзағайға төзімділігін
қамтамасыз етпейді. Сондықтан, кіріс толқындарын шектеу үшін әуе
желісінің кабельмен қосылу нүктесінде клапан немесе құбырлы ажыратқыш
орнатылады. Кабельдің соңындағы вентильді ажыратқыш ажыратқыш
ажыратылған кезде толқынның екі еселенуіне байланысты кабельдік
жалғастырғышның зақымдану мүмкіндігіне байланысты орнатылады.

5.17-сурет-3-20 кВ қосалқы станцияны қорғаудың жалпыланған
схемасы
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Қосалқы станциялардың желілері мен жабдықтарын шамадан тыс
кернеуден қорғау үшін ұшқын аралықтары, разрядтағыштар мен ОПН,
желілердегі тіректердің арқандары мен жерге тұйықтағыштары, мүйіз
разрядтағыштар, түйіспелі желідегі құбырлы разрядтағыштар, найзағайдың
шамадан тыс кернеуін төмендету үшін жайтартымтар, конденсаторлар
пайдаланылады.
Қосалқы станциялардың жабдықтарын қорғаудың негізгі принциптері
найзағайдың тікелей соққыларынан өзекті жайтартымтармен қорғауға,
разрядтағыштардың немесе ОПН көмегімен жабдықты сызықтан келетін
толқындардан қорғауға және сызықтардың тәсілдерін найзағайдың тікелей
соққыларынан қорғауға дейін азаяды.
5.4.12 Күш трансформаторларды оқшаулау
Күш трансформаторлардың металл багы бар оқшаулағышы сыртқы
және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы оқшаулау кірмелер арасындағы, кірмелер
мен жерге тұйықталған бак арасындағы, сондай-ақ кірмелердің фарфор
қақпақтарының беті бойынша ауа аралықтарымен жасалады. Ішкі
оқшаулауға сұйық қойма ішіндегі оқшаулау аралықтары кіреді: орамаларды
оқшаулау, кірмелердің май бөлігі, бұрулар және көмекші құрылғылар.
Орамалардың оқшаулауы негізгі және бойлық болып бөлінеді. Негізгі
оқшаулау орамалар арасындағы оқшаулау, орамалар мен магнит өткізгіштер
арасындағы оқшаулау, екі көрші өзектердің сыртқы шарғылары арасындағы
фазалық оқшаулау және сыртқы шарғыны сұйық қойма қабырғасынан
оқшаулау арқылы жасалады. Бойлық оқшаулауға бұрылыстар арасындағы,
бұрылыстар қабаттары арасындағы және бір ораманың шарғылары
арасындағы оқшаулау аралықтары жатады. Қоса алғанда 220 кВ дейінгі
кернеулер кезінде басты және бойлық оқшаулаудың габариттері найзағайдан
артық
кернеулермен
анықталады.
Оқшаулау
конструкциясы
Трансформатордың белсенді бөліктерін салқындатуды қамтамасыз етуі тиіс.
Негізгі оқшаулау негізінен жоғары импульсті электр күшіне ие және
орамалар мен магниттік тізбектің қарқынды салқындауын қамтамасыз ететін
май-тосқауыл түрінде жүзеге асырылады. Бұл оқшаулау-бұл электрлік
картоннан жасалған кедергілері бар трансформатор майы. Мұндай
оқшаулаудың жалпы көрінісі суретте көрсетілген.
Кедергілер жиынтығы үш негізгі түрден тұрады: цилиндрлік тосқауыл,
жалпақ жуғыш және бұрыштық жуғыш.
Кедергілер бір үлкен май аралығын бірнеше кіші аралыққа бөледі, бұл
жалпы тесілген кернеуді арттырады. Ең үлкен әсер ету үшін кедергілер
электр өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасуы керек.
Майдың айналымын және жылуды таратуды қамтамасыз ету үшін екі
негізгі түрдегі май каналдары салынады (сурет. 5.19):
цилиндрлік кедергілер арасындағы және тік рельстермен кедергілер
мен орамалар арасындағы тік арналар;
тік рельстерді бекіту үшін бір уақытта қызмет ететін көлденең
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төсемдерді қолдана отырып, бұрылыстар арасындағы көлденең арналар.
Кернеуі 35 кВ және 110 кВ трансформаторлардың негізгі
оқшаулауының тән құрылымы суретте көрсетілген. 5.18.

220 кВ және одан жоғары трансформаторларда шарғының ортасына
енгізу жиі жасалады, бұл шарғының шеттеріндегі кернеудің төмендеуіне
әкеледі.
Күш трансформаторларының бойлық оқшаулауы, әдетте, сымның
үстіне салынған электр оқшаулау қағазының қабаттарымен жүзеге
асырылады.
Май тосқауыл оқшаулауында май қабаттары ең көп жүктеледі, себебі
электрокартонның диэлектрлік тұрақтысы шамамен 4, ал май, сонымен қатар
майдың электрлік беріктігі сіңдірілген электр картонының электрлік
беріктігінен 3-4 есе аз.
Май-тосқауыл оқшаулауының бұзылуы май каналының оқшаулаудың
толық бұзылуынсыз бұзылуынан басталады, ал бұзылу орнында электр
картонына немесе қағазға оның электрлік беріктігін төмендететін тұрақты
зақым пайда болады. Бұған жол бермеу үшін май каналында электр өрісінің
жұмыс күші 2.5 кВ/мм-ден 5 кВ/мм-ге дейін бірінші май арнасында
қабылданады, мұнда өріс күші ең жоғары болады.

Сурет 5.19--Май арналарының тік
(А) және көлденең (Б) қимасы
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Сурет 5.20--35 кВ (А) және 110 кВ
(б) трансформаторлардың басты
5.4.13 Жоғары кернеулі кірмелерді оқшаулау
Жоғары
кернеулі
өткізгіш
оқшаулағыштар, басқаша енгізу деп аталады,
электр өрісінің жоғары кернеулігі бар
электродтардың қолайсыз орналасуына ие.
Электр өрісінің ең жоғары кернеуі изолятор
ернемектің шетінде байқалады (сурет. 5.21),
оқшаулағыштың бетіне қалыпты және электр Сурет 5.21 өтпелі оқшаулағыштың
бейнесі
өрісінің кернеулігінің құрамдас бөлігі және
тангенциалды компонент үлкен. Бұл жерде
тәждің пайда болуы мүмкін, жылжымалы разрядтар қабаттасуға және
радиалды бұзылуларға әкеледі. Көбінесе жұмыс кезінде оқшаулағыштың
иілуіне ең қауіпті механикалық жүктемелер пайда болады. Сонымен қатар,
оқшаулағыш денеде ток өткізгіш бөліктер мен диэлектрлік шығындарды
қыздыру арқылы жылу жүктемелері оқшаулағышқа әсер етеді.
Біркелкі электр өрісін құру үшін конденсатор
түріндегі құрылымдар қолданылады, онда
оқшаулау құрылымы бойынша кернеудің қажетті
таралуы оны орау кезінде оқшаулауға салынған
металл
төсеніштердің
көмегімен
жүзеге
асырылады (сурет. 5.22). Бұл дизайн қажетті кіріс
мөлшерін, әсіресе оның диаметрін азайтады, бұл
Суреи 5.22--конденсаторлық
үлгідегі өтпелі оқшаулағыштың
жылуды
кетіру
жағдайларын
эскизі
жақсартады.Көбінесе
конденсатор
түріндегі
оқшаулағыштар осьтік (бойлық) [7] электр өрісінің кернеуінің тұрақтылығын
қамтамасыз ететін етіп жасалады. Ол үшін оқшаулау қабатының қалыңдығы
төсемдер арасындағы бірдей сыйымдылықты және әрбір қабаттағы бірдей
кернеуді қамтамасыз ететіндей етіп таңдалады; кертпелер де бірдей
қабылданады. Кейде қабаттардың бірдей қалыңдығын орындаңыз.
Оқшаулау түріне сәйкес өтпелі оқшаулағыштар қатты фарфор, қағазбакелит, май-тосқауыл және қағаз-май (конденсатор түрі) болып бөлінеді.
35 кВ дейінгі кернеуге ішкі орнату үшін ішінде ток өткізгіш өзек өтетін
фарфор арматураланған өту оқшаулағыштары немесе конденсаторлық
үлгідегі қағаз-бакелитті өту оқшаулағыштары пайдаланылады. Қағаз-бакелит
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оқшаулағыштары бакелит шайыры сіңірілген, металл фольгадан жасалған
қалақшалары бар Қағазды орау жолымен қысылады және шайырдың
полимерленуі жүретін 160ос температурада ұсталады. Қағаз-бакелит
кірістерінің кемшіліктері ылғалға төзімділіктің төмендігі және газ
қосылыстарының болуы, сондықтан олар 35 кВ-тан жоғары кернеулерде
қолданылмайды.
110 кВ және одан жоғары кернеуде май-тосқауыл немесе қағаз-май
оқшаулағышы бар конденсаторлық кірмелер пайдаланылады. Байланысты
қарапайым дайындау технологиясымен кең тараған соңғы. Бұл дизайнда
кабельдік қағаздан жасалған оқшаулау ток өткізгіш өзекке оралады, ал
алюминий фольгадан жасалған металл төсемдер қағаз қабаттарының арасына
салынады. Қағаз вакуум астында кептіріліп, трансформатор майымен
сіңдірілген. Жоғарыдан құрылым металл ернемекке бекітілген Фарфор
шиналармен жабылады. Шиналар ішіндегі кеңістік трансформатор майымен
толтырылады.
Кіріс жылу тұрақтылығын арттыру үшін өзектің көлденең қимасы
ұлғайтылады және диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсін төмендету
арқылы оқшаулау сапасын жақсартады.
5.4.14 Күш кабельдерді оқшаулау
Қуат кабельдері электр энергиясын беруге және таратуға арналған.
Жоғары вольтты Кабель келесі компоненттерден тұрады [7]:
бір немесе бірнеше өткізгіш өзектер;
оқшаулау;
тығыздау үшін алюминий немесе қорғасын қабығы;
механикалық зақымданудан қорғауға арналған болат таспалардан
немесе сымдардан жасалған құрыш;
жегідеден қорғау үшін битуммен сіңірілген кабельдік қағаз
таспаларынан немесе иірімжіптен жасалған жабындар.
Кабельдің оқшаулауы фазаға, өзектер мен белдіктер арасында, өзектер
мен қабықтар арасында бөлінеді.
Кабель өзектері алюминийден немесе мыстан жасалған. 10 кВ дейінгі
кернеуге арналған кабельдер салалық өзектермен, ал 20 кВ және одан
жоғары кернеулерге дөңгелек өзектермен, әдетте бөлек экрандармен
жасалады. Салалық өзектері бар дизайн металл қабықтың астындағы көлемді
неғұрлым толық пайдалануды қамтамасыз етеді, ал экрандары бар дөңгелек
өзектер біркелкі радиалды бағытталған электр өрісін қамтамасыз етеді
(сурет. 5.23).
Оқшаулау не тұтқыр май-канифольді компаундтармен немесе кабель
майларымен (Мұнайлы немесе синтетикалық) сіңдірілген кабель қағазының
қабаттарымен не пластмассадан жасалады. Кабельдік қағаз конденсатор
қағазынан қалың, 80-ден 170 мкм-ге дейін. Қағаз қабаттары қабаттардың
саңылаулары сәйкес келмейтін етіп қолданылады. Пластикалық оқшауланған
жоғары вольтты кабельдерде төмен және жоғары тығыздықтағы полиэтилен
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негізінен қолданылады, кейде оқшаулау қабаттары фторопласттан жасалады.
Пластмасса оқшауламасы бар кабельдер 400 кВ дейінгі кернеуге
орындалады.
Ток жүргізуші жилет

Сурет 5.23--тұтқыр сіңіргіші бар үш ядролы кабельдер
Тұтқыр сіңдірілген кабельдер 35 кВ-тан аспайтын кернеулерде
жасалады, себебі мұндай оқшаулаудағы жылу қозғалысы кезінде электр
өрісінің жұмыс кернеуін төмендететін Бос орындар пайда болады. 110 кВ
және одан жоғары кабельдерде тұтқырлығы аз сіңдірілген және артық төмен
(0.5 МПа дейін) немесе жоғары (1.5 МПа дейін) май қысымын ұстап тұратын
қағаз оқшаулау қолданылады. Кейбір жағдайларда жоғары қысымды
кабельдер Болат құбырда орындалады, оқшаулаудың үстіндегі әрбір ядрода
бөлек металл экран болады.
5.4.15 Жоғары кернеулі электр машиналарын оқшаулау
Жоғары кернеулі электр машиналарына турбогенераторлар,
гидрогенераторлар, синхронды компенсаторлар, номиналды кернеуі 3 кВ
және одан жоғары синхронды және асинхронды жоғары қуатты
қозғалтқыштар жатады. Машиналардың оқшаулау жұмысының басты
ерекшелігі - ауыр жұмыс жағдайлары: кернеудің жоғарылауы, жоғары
Жұмыс температурасы және температураның өзгеруі, діріл, соққы
механикалық әсерлері. Осы себепті машиналардың оқшаулауы жоғары жылу
кедергісіне (В класынан төмен емес) және механикалық беріктікке ие болуы
керек.
Жоғары вольтты электр машиналарында статор орамаларының
оқшаулауы келесі түрлерге бөлінеді:
корпус немесе негізгі оқшаулау-статор орамасы мен болат арасында;
фазааралық оқшаулау - әртүрлі фазалардың орамалары арасында;
орам немесе бойлық оқшаулау - бір секцияның бұрылыстары арасында
немесе шарғылар арасында;
қарапайым өткізгіштерді оқшаулау-бір шарғыдағы немесе ораманың
өзегіндегі өткізгіштер арасында.
Орамдық оқшаулау әдетте шыны-жібек таспадан немесе эпоксидті
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қосылысқа малынған шыны талшықты орамасы бар эмальданған сымдар
негізінде жасалады. Негізгі оқшаулау слюда оқшаулағыш материалдарының
негізінде газ қабаттарының болмауын қамтамасыз ете отырып орындалады.
Шыбықтардың өткізгіш бөлігі тікбұрышты, ал ойықтардағы электр өрісі
гетерогенді. Өрістің гетерогенділігін азайту үшін өзектердің бұрыштары
дөңгелектенеді немесе алюминийден жасалған экрандар (төсемдер)
қолданылады.
Қалыңдығы 3-тен 12 мм-ге дейінгі корпустық оқшаулаудың қысқа
мерзімді электрлік беріктігі 50 Гц жиілікте орташа электрлік беріктігі 30...35
кВ/ММ
сипатталады.
Алайда,
сипаттамалардың
тұрақсыздығына
байланысты электр өрісінің жұмыс күші 2...4 кВ/мм деңгейінде таңдалады.
Жоғары вольтты электр машиналарында ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде
оқшаулаудың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігіне нашар әсер ететін белгілі
қарқындылықтың жартылай разрядтары бар, себебі слюда жартылай
разрядтардың әсеріне өте тұрақты[7].
Күш трансформаторлардың оқшаулауы сыртқы және ішкі болып
бөлінеді. Ішкі оқшаулау негізгі және бойлық болып бөлінеді. Күш
трансформаторларының негізгі оқшаулауы көбінесе май тосқауыл түрінде,
ал бойлық оқшаулау сымның үстіне салынған электр оқшаулау қағазының
қабаттарымен жүзеге асырылады.
Жоғары кернеулі өткізгіш оқшаулағыштар электродтардың қолайсыз
орналасуына, иілуге әлсіз механикалық беріктікке ие және оқшаулағыштың
оқшаулағыш денесін қыздырумен сипатталады. Өткізгіш оқшаулағыштың ең
көп таралған дизайны-конденсатор кірісі.
Қуат конденсаторлары конденсатордың оқшаулауымен анықталатын
қажетті сыйымдылықты, жұмыс кернеуін және жылу тұрақтылығын
қамтамасыз етуді қажет етеді. Оқшаулағыш ретінде сіңдірілген конденсатор
қағазы
және
полимерлі
қабықшалар
қолданылады.
Қуат
конденсаторларындағы электродтар-қалыңдығы 7...12 мкм алюминий
фольга.
Күш беретін кабельдерді оқшаулау тұтқыр май канифольды
компаундтармен немесе кабель майларымен (мұнай немесе синтетикалық)
сіңдірілген кабель қағазының қабаттарымен не пластмассадан жасалады. 110
кВ және одан жоғары кабельдерде тұтқырлығы аз сіңдірілген және артық
төмен немесе жоғары май қысымын ұстап тұратын қағаз оқшаулау
қолданылады.
Жоғары вольтты электр машиналарында статор орамаларының
оқшаулауы негізгі оқшаулауға, фазалық оқшаулауға және бойлық
оқшаулауға бөлінеді.
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5.5 Оқшаулауды сынау. Оқшаулау ақаулары және олардың пайда
болу механизмдері
5.5.1 Оқшаулау ақаулары және олардың пайда болу механизмдері
Пайдалану кезінде оқшаулауға электрлік, механикалық және жылу
жүктемелері әсер етеді, бұл оқшаулау кедергісінің төмендеуімен, диэлектрлік
шығындардың жоғарылауымен және электр беріктігінің төмендеуімен
байланысты оның қасиеттерінің біртіндеп нашарлауына әкеледі.
Қасиеттердің нашарлау процесі оқшаулаудың тозуы деп аталады. Бұл
өзгерістер, әдетте, қайтымсыз және оқшаулау сынуымен аяқталады, бұл
оқшаулағыш құрылымдардың қызмет ету мерзімін шектейді.
Оқшаулауға әсер етудің төрт негізгі түрі және оқшаулаудың тозуының
төрт процесі бар [5,7]:
электр өрісінің үлкен кернеуінде мүмкін иондануға байланысты электр
жүктемелері-оқшаулаудың электрлік тозуы;
біртіндеп ыдырауға немесе оқшаулаудағы жарықтардың пайда
болуына әкелетін жылу жүктемелері-оқшаулаудың жылу тозуы;
қатты оқшаулауда жарықтардың пайда болуына және дамуына әкелетін
механикалық жүктемелер-механикалық тозу;
қоршаған ортадан ылғалдың енуі-оқшаулауды ылғалдандыру.
Оқшаулауда пайда болатын ақаулар шоғырланған (жарықтар, газ
қосындылары, эрозия, оқшаулаудың аз мөлшерін ылғалдандыру) және
бөлінген, оқшаулаудың едәуір көлемін немесе бетін қамтиды.
Қатты оқшаулаудың электрлік тозуы оқшаулау қалыңдығында разряд
процестерінің пайда болуына байланысты пайда болады. Электрлік тозу
электр өрісінің орташа кернеуінде, қысқа мерзімді электр оқшаулау
беріктігінен әлдеқайда аз (5...20 есе) орын алуы мүмкін. Кернеудің
жоғарылауымен электр тозуының қарқыны артады. Ішкі оқшаулаудың
электрлік тозуының негізгі себебі - ішінара разрядтар, яғни оқшаулау
саңылауының бір бөлігіне ғана таралатын оқшауланған разряд процестері.
Олар оқшаулаудың әлсіреген жерлерінде пайда болады: газды қосылыстарда,
өріс күші күрт күшейетін жерлерде. Газ қосылыстарындағы ішінара
разрядтар үлкен қауіп төндіреді, себебі олар қатты оқшаулаудың сұйық
немесе қатты компоненттеріндегі разрядтарға қарағанда төмен кернеулерде
пайда болады. Соңғы жағдай газ саңылауының аз диэлектрлік
тұрақтылығымен және сәйкесінше ондағы электр өрісінің кернеулігімен,
сондай-ақ қатты немесе сұйық оқшаулауға қарағанда газдың төмен электрлік
беріктігімен байланысты.
Жартылай разрядтардың даму заңдылықтарын 5.24-суретте көрсетілген
алмастыру схемасымен суреттеуге болады, онда қатты оқшаулаудағы газ
көпіршігі және оқшаулауды ауыстыру схемасы көрсетілген.
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Сурет 5.24-газды қосудағы жартылай разрядтардың даму сызбасы
Сур. 5.24 Св-газды қосу сыйымдылығы, Ст-газды қосу тізбегімен
қосылған оқшаулау бөлігінің сыйымдылығы, Са-оқшаулаудың қалған
массивінің сыйымдылығы. Айнымалы кернеу оқшаулағышына ауамен
қосылған кезде, сыйымдылық бөлгішпен анықталған уақыт өзгеретін кернеу
де болады[6,7]:

және бұл кернеу УВ газ қосылысының тесілген кернеуіне жеткенде.пр
газ қосылысының бұзылуы ондағы кернеудің Uв сөндіру кернеуінің
деңгейіне дейін күрт төмендеуімен жүреді.г, бұл тесілген кернеуден аз.
Осыдан кейін, егер бүкіл оқшаулаудағы кернеу жоғарылай берсе, онда
кернеудің өсуі қайтадан басталады және газ қосылған кезде жаңа бұзылу
пайда болуы мүмкін, яғни газ қосылған кезде бірнеше аралық бұзылулар
пайда болады. Кернеудің уақытқа тәуелділігінің графикалық бейнесі 5.25
суретте көрсетілген.

Сурет 5.25 -жартылай разрядтар кезіндегі кернеулердің уақытқа тәуелділігі
Ішінара разрядтардың әсерінен оқшаулаудың микротүйінділерінің
біртіндеп бұзылуы орын алады, газды қосу мөлшері электр өрісі бағытында
өседі және бұл процесс оқшаулаудың бұзылуымен аяқталады.
Тұрақты кернеуде жартылай разрядтардың қарқындылығы әлдеқайда
әлсіз, себебі СВ газ қосу сыйымдылығын зарядтау оқшаулау арқылы ағып
кететін токтарға байланысты болады, олар әдетте сыйымдылық токтарынан
аз болады.
Ішінара разрядтармен күресудің тиімді құралы оқшаулауды сіңдіру
болып табылады. Eg > 1 диэлектрлік өткізгіштігі бар сұйық диэлектрикпен
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ауаны ауыстыру ауаның кернеуін төмендету арқылы СВ сыйымдылығын
арттырады; сонымен қатар, сұйық диэлектриктің электрлік беріктігі газдың
электрлік беріктігінен едәуір үлкен.
Жылулық тозуы, ішкі оқшаулау туындайды жеделдету есебінен әр
түрлі химиялық реакциялар кезінде жұмыс температуралары оқшаулау,
әдетте, бос жатқан шегінде 60оС дейін 130оС. Химиялық реакциялар
материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің біртіндеп өзгеруіне және
жалпы оқшаулаудың нашарлауына әкеледі.
Қатты оқшаулау үшін термиялық тозу процесінде механикалық
беріктіктің біртіндеп төмендеуі тән, бұл механикалық жүктемелердің
әсерінен оқшаулаудың зақымдалуына, содан кейін оның бұзылуына әкеледі.
Сұйық диэлектриктерде ыдырау өнімдері оқшаулауды ластайды және оның
электрлік
беріктігін
төмендетеді.
Органикалық
оқшаулау
үшін
температураның 10 °C жоғарылауы оқшаулаудың қызмет ету мерзімін екі есе
азайтады; күш трансформаторларының күрделі оқшаулауында термиялық
тозу процесі он градустық ережеге қарағанда тезірек жүреді.
Оқшаулаудың тозуы қатты оқшаулауға механикалық жүктеме кезінде
де пайда болады. Тозудың бұл түрінің мәні шиеленіскен материалда
жергілікті микродефекттердің реттелген қозғалысы пайда болады, соның
арқасында микрокректер пайда болады және біртіндеп ұлғаяды.
Микрокректерде күшті электр өрістерінің әсерінен оқшаулаудың бұзылуын
тездететін ішінара разрядтар пайда болады [7].
Оқшаулауды ылғалдандыру оқшаулаудың тозуының бір түрі ретінде
қарастырылуы мүмкін. Ылғал оқшаулауға негізінен қоршаған ауадан енеді.
Бұл жағдайда оқшаулау кедергісінің төмендеуі, оқшаулаудың қосымша
қызуымен байланысты және оқшаулаудың жылу тозуын тездететін
диэлектрлік шығындардың өсуі байқалады. Сонымен қатар, біркелкі емес
ылғал электр өрісінің бұрмалануына әкеледі және оқшаулау кернеуін
төмендетеді.
Ылғалданды ТҚ-бұл процесс, негізінен, қайтымды, кептіру арқылы
оқшаулауды алып тастауға болады. Алайда, үлкен өлшемді құрылымдарды
кептіру жабдықты ұзақ уақытқа істен шығаруды қажет етеді, ал кейбір
жағдайларда оқшаулаудан ылғал алу қиын немесе мүмкін емес, мысалы,
кабельдерді, кірмелерді және басқа жабдықтарды қағаз-май оқшаулауын
кептіру іс жүзінде мүмкін емес.
Ылғалдандыруды азайту үшін құрылымдарды герметизациялау, ауа
кептіргіштер, икемді диафрагмалар және басқа әдістер қолданылады.
5.5.2 Оқшаулауды профилактикалық сынаудың негізгі түрлері
Оқшаулаудың тозуының жоғарыда аталған механизмдері оқшаулауға
әсер ететін барлық факторларды қамтымайды. Сонымен қатар, ластану,
сыртқы қызып кету, шамадан тыс кернеу, қысқа тұйықталу оқшаулауға әсер
етеді. Осы факторлардың оқшаулау сипаттамаларына әсері 5.4 кестеде
келтірілген[7].

245

5.4-кесте-әсер
етуші
сипаттамаларының өзгеруі

факторларға

байланысты

оқшаулау

Фактор
Ылғалдандыру

Өзгерту
Қарсылықты азайту. Сыйымдылықтың артуы tgδ. Температураның
жоғарылауы Кірістердегі қысымның жоғарылауы. Трансформатор
майының тесілген кернеуін төмендету. Химиялық құрамның өзгеруі.
Жартылай разрядтар.
Ластану
tgδ кедергісін азайту. Температураның жоғарылауы Трансформатор
майының тесілген кернеуінің төмендеуі химиялық құрамның өзгеруі.
Жартылай разрядтар.
Асқын кернеу
Оқшаулаудың бұзылуы. Ішінара разрядтар
Қызып кету
tgδ кедергісін азайту. Кірістердегі қысымның жоғарылауы. Химиялық
құрамның өзгеруі. Жартылай разрядтар.
Қысқа тұйықталу
Оқшаулауға термиялық және динамикалық сыртқы әсерлер.

Оқшаулауды диагностикалау және сынау әдістерін жіктеу бақылау
процесінде оқшаулаудың ықтимал бұзылу белгісі бойынша және электрлік
әдістерді қолдану белгісі бойынша жүргізіледі.
Оқшаулаудың ықтимал бұзылуына байланысты оқшаулауды бақылау
әдістері үш топқа бөлінеді:
аз жұмыс кернеулерінде өндірілетін және әлсіз электр өрістерінде
пайда болатын құбылыстарға (электр өткізгіштік және поляризация
құбылыстары) негізделген және оқшаулаудың тесілген кернеуімен
байланысты бақылаудың бұзбайтын әдістері;
жұмыс кернеуінде өндірілген бұзылмайтын бақылау әдістері негізінен
ішінара разрядты бақылау, сондай - ақ жылу және ультрадыбыстық бақылау
болып табылады;
жұмыс кернеуімен салыстырғанда жоғарылаған және ақаулы жерде
оқшаулаудың тез бұзылуына әкелетін кернеуді қолданумен байланысты
бақылаудың бұзушы әдістері; жоғары кернеу қосымшасы пайдалану кезінде
оқшаулаудың бұзылуына әкелуі мүмкін ақаудың пайда болуын жоққа
шығармайды.
Электрлік әдістерді қолдану негізінде бақылау әдістері екі топқа
бөлінеді:
төменде қарастырылған электрлік оқшаулауды бақылау әдістері;
электрлік емес бақылау әдістері: трансформатор майындағы газдарды
хроматографиялық
талдау,
ультрадыбыстық
бақылау
әдістері,
радиотолқынды әдіс, жылу бейнелеу әдісі, оптоэлектрондық әдіс,
рентгенографиялық әдіс.
Оқшаулауды пайдалану кезінде оған ішінара разрядтар, жылу және
механикалық жүктемелер әсер етеді, ылғал қоршаған ауадан енеді. Мұның
бәрі оқшаулаудың шоғырланған және таратылған ақауларына әкеледі.
Оқшаулау жағдайын бақылау әдістері төмен кернеулерде және жұмыс
кернеулерінде шығарылатын бұзбайтын әдістерге және жұмысшылармен
салыстырғанда жоғары кернеулерді қолдануды көздейтін бақылаудың
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бұзушы әдістеріне бөлінеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Артық жүктеме деп нені атайды?
2. Асқын кернеулердің жіктелуін беріңіз.
3. Асқын кернеуден қорғаудың қандай құралдары бар?
4. "Жерге тұйықтау кедергісі", "жерге тұйықтағыштың импульстік
кедергісі", "импульс коэффициенті"ұғымдарына анықтама беріңіз.
5. Қорғаныс шараларын жасау кезінде найзағай мен найзағай
разрядтарының сипаттамалары қандай?
6. "Ұзын сызық", "бөлінген параметрлері бар тізбек" ұғымдары нені
білдіреді?
7. Кернеу толқынының резистивті, сыйымды және индуктивті
жүктемелерге қалай түсетінін көрсетіңіз.
8. Найзағай толқынына ұшыраған кезде трансформатор орамасында
болатын процестерге талдау жасаңыз.
9. Жүктелмеген электр желісінің соңында кернеудің жоғарылауына
әкелетін сыйымдылық әсерінің себептерін түсіндіріңіз.
10. Өтемді бейтарап желідегі бейтарап ығысудың себептері қандай?
11. Неліктен электр доғасын сөндіру асқынуларға әкеледі?
12. Желілерді,
конденсаторларды,
реакторларды
және
трансформаторларды ауыстыру кезінде шамадан тыс кернеудің
себептері қандай?
13. Оқшаулауды үйлестіру дегеніміз не?
14. Ұшқын саңылаулары мен мүйізді разрядтағыштармен оқшаулауды
қорғаудың қандай принциптері бар?
15. Құбырлы және клапанды разрядтағыштар мен ОПН оқшаулауын
қорғау принциптері қандай?
16. Электр беру желілерінің оқшаулау кернеуінен қорғау қалай
орындалады?
17. Байланыс желісінің оқшаулау кернеуінен қорғау қалай жүзеге
асырылады?
18. Қосалқы станция жабдықтарын оқшаулау кернеуінен қорғау қалай
жүзеге асырылады?
19. Күш трансформаторларының оқшаулауын құрудың құрылымдық
ерекшеліктерін сипаттаңыз.
20. Жоғары вольтты кірістерді оқшаулау қалай жүзеге асырылады?
21. Қуат конденсаторларының оқшаулауы қалай реттелген?
22. Қуат кабельдерінің құрылғысы қандай, оларды оқшаулау қалай жүзеге
асырылады?
23. Оқшаулаудың электрлік тозуының мәні неде?
24. Оқшаулаудың жылу тозу механизмі қандай?
25. Механикалық оқшаулау тозуы қалай жүреді?
26. Оқшаулауды бақылау әдістерінің жіктелуін беріңіз.
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VI БӨЛІМ. РЕЛЕЛІК ҚОРҒАНЫС, АВТОМАТИКА, БАСҚАРУ ЖӘНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЯ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН КҮРДЕЛІ ЕМЕС ТЕКСЕРУДІ
ОРЫНДАУ
6.1 Релелік қорғаудың құрылымдық схемасы
Релелік қорғаныс (РҚ) ЭЭЖ барлық элементтерінің жай-күйін үздіксіз
бақылауды жүзеге асырады және зақымданулар мен қалыптан тыс
режимдердің туындауына жауап береді. Зақымдану пайда болған кезде, РҚ
зақымдалған аймақты анықтап, зақымдалған токтарды ашуға арналған
арнайы Q қуат қосқыштарына әсер ете отырып, оны ЭЭЖ-ден ажыратуы
керек[1].
Релелік қорғаныс электр автоматикасының негізгі түрі болып
табылады, онсыз электр жүйелерінің қалыпты жұмысы мүмкін емес. Ол
апаттық бұзылулардың дамуын болдырмауға және ЭЭЖ жұмысының
қалыпты режимін тез қалпына келтіруге және тұтынушыларды электрмен
жабдықтауға арналған электр автоматикасының басқа түрлерімен тығыз
байланысты: автоматты қайта қосу (АҚҚ), резервтік қоректендіру көздерін
автоматты қосу (АҚҚ), Автоматты жиіліктен босату (АҚҚ) және т.б. [1].
Релелік қорғаныс реле арқылы жүзеге асырылады. Реле-бұл
басқарылатын жүйелерде оған әсер ететін шаманың берілген мәні бойынша
секірмелі өзгерістерді жүзеге асыратын автоматты түрде жұмыс істейтін
аппарат. Бұл жағдайда әсер етуші реле жауап беруі керек шаманы білдіреді
(ток, кернеу, температура, газ көпіршіктерінің ағыны және т.б.).
Релелік қорғаныс (сурет 6.1) бір немесе бірнеше ИО1, И02 өлшеу
органдарынан тұрады. Әрбір өлшеу органында өлшеу элементі (схемасы) ИС,
ИС2, ... және салыстыру элементі (схемасы) СС1, СС2[1] бар.

Сурет 6.1 –Реле қорғанысының құрылымдық схемасы
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АК релелік қорғаныс кірісінде ТТ ток трансформаторынан және ТV
кернеу трансформаторынан қорғалатын объектінің жұмыс режимі туралы
ақпарат беретін бір немесе бірнеше сигнал беріледі. Өлшеу органдарынан
кіріс мәндері туралы ақпарат талданады (ток, кернеу, олардың қатынасы
немесе олардың арасындағы фазалық бұрыш және т.б.) және белгілі бір
жағдайларда логикалық бөліктің кірісіне түсетін дискретті сигнал пайда
болады. Өлшеу органдарында ток, кернеу, кедергі және т. б. релелерді
қолдануға болады.
Қорғаудың логикалық бөлігінде барлық өлшеу органдарынан шығатын
дискретті сигналдар белгілі бір бағдарлама бойынша талданады, қорғаныс
уақытының кідірісі қалыптасады. Егер алдын-ала белгіленген шарттар
орындалса, онда LH шығысында дискретті сигнал пайда болады, ол ВО
шығыс органының кірісіне түседі, онда сигнал күшейтіліп, EO
ажыратқышының электр магнитінің шарғысына түседі. Релелік қорғаныстың
іске қосылуы туралы ақпаратты тұтастай оның жеке өлшеу органдарына БС
сигнал беру блогы береді.
Микроэлектроника мен микропроцессорлық жүйелерді қолдану релелік
қорғаныс пен автоматиканың тиімділігін одан әрі арттырады, релелік
қорғаныс және автоматика функцияларын қалыпты және төтенше
жағдайларда электрмен жабдықтау құрылғыларын басқаратын арнайы
басқару компьютерлеріне беру перспективаларын ашады.
6.2 Негізгі қасиеттері мен талаптары
Зақымданудан РҚ -ға және қалыптан тыс режимдерге жауап беретін РҚ
-ға қойылатын негізгі талаптардың кейбір айырмашылықтары бар, сондықтан
олар бөлек қарастырылады.
Зақымданудан қорғауға қойылатын талаптар. Зақымданудан қорғау
төрт негізгі талапты қанағаттандыруы керек: селективті, жылдам әрекет ету,
зақымға қажетті сезімталдыққа ие болу және өз функцияларын сенімді
орындау[1].
Селективтілік. РҚ селективтілігі немесе селективтілігі-бұл желінің
зақымдалған бөлігін ғана өшіру мүмкіндігі. Сонымен, К1 нүктесінде қысқа
тұйықталу кезінде (сурет. 6.2) РҚ зақымданған жерге жақын Q2
ажыратқышымен зақымдалған ЭЖЖ ажыратуы тиіс. РҚ -ның осындай
әрекеті кезінде зақымдалған ЭЖЖ-дан қоректенетіндерден басқа барлық
тұтынушыларды электрмен жабдықтау сақталады. К2 нүктесіндегі РҚ
жағдайында РҚ селективті әрекеті кезінде зақымдалған W1 ЭЖЖ
ажыратылуы, ал W2 ЭЖЖ жұмыста қалуы тиіс. Сонымен қатар, барлық
тұтынушылар тамақтануды сақтайды. РҚ селективтілігі міндетті талап болып
табылады, одан ауытқуға жол бересіз; селективті емес ажырату қауіпті
салдарларға әкеп соқпаған кезде тез әрекет етуді қамтамасыз ету үшін ғана.
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Сурет 6.2 -желідегі ҚТ-ды селективті ажырату
Әрекет жылдамдығы. Қысқа тұйықталуды ажырату зақымданған
жердегі бұзылу мөлшерін шектеу, жабдықтың, кабельдік және әуелік ЭЖЖдің термиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету, ЭЖЖ мен құрастырмалы
шиналардың АҚҚ тиімділігін арттыру, тұтынушылардың жұмысына кернеуді
төмендету әсерін азайту және электр станциялары генераторларының
қатарлас жұмысының тұрақтылығын сақтау үшін мүмкіндігінше жоғары
жылдамдықпен жүргізілуі тиіс.
Сезімталдық. РҚ әрекет ету аймағы шегінде ҚТ пайда болған кезде
жеткілікті сезімталдыққа ие болуы тиіс. Мысалы, Р31 (6.3 - сурет) Р31
қорғалатын АВ (бірінші - негізгі) учаскесіндегі зақымдануды ажыратуы және
бұдан басқа, Р32 қорғалатын ӘК келесі (екінші-резервтелетін) учаскесінде
ҚТ кезінде әрекет ету үшін жеткілікті сезімталдығы болуы тиіс. Соңғы РҚ1
функциясы ұзақ мерзімді брондау деп аталады. Мұндай резервтеу, егер
Екінші учаскенің РҚ (Р32) немесе Q2 ажыратқышы ақаулыққа байланысты
жұмыс істемесе, ҚТ ажырату үшін қажет. Осылайша, алыс резервтеуге
арналған РҚ келесі учаскенің соңында ҚТ-ға да сезімтал болуы тиіс (ӘК,
сурет. 6.2).
Осылайша, РҚ сезімталдығы энергия жүйесінің ең аз режимінде оған
белгіленген аймақтың соңында және КЖ өтпелі кедергісі арқылы тұйықталу
кезінде оның ҚТ кезінде сенімді әрекет етуі үшін жеткілікті болуы тиіс. Әр
түрлі қорғалатын объектілер үшін РҚ сезімталдығына қойылатын талаптар
ПУЭ-де келтірілген.
Сенімділік. Сенімділік талабы-РҚ ол үшін белгіленген аймақ шегінде
зақымдалған кезде үздіксіз жұмыс істеуі керек және оның жұмысы
қарастырылмаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі керек. Жұмыс істемей қалуы
немесе РҚ дұрыс жұмыс істемеуі тұтынушылардың электрмен қоректенуінің
қосымша бұзылуына, ал кейде жүйелік маңызы бар апаттарға алып келеді.
Мысалы, K1 нүктесінде қысқа тұйықталу кезінде (сурет. 6.3) және РЗ1 істен
шыққан кезде РЗЗ іске қосылады, нәтижесінде II және III қосалқы станциялар
қосымша ажыратылады, ал р34 қалыпты режимде дұрыс жұмыс істемеген
кезде W4 ЭБЖ ажыратылады және I-IV қосалқы станциялардың
тұтынушылары қоректенуді жоғалтады.
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Сурет 6.3- РҚ қолданылу аймағы
РҚ
құрылғыларының
сенімділігі
олардың
схемаларының
қарапайымдылығымен, олардағы элементтер, реле, түйіспелі қосылыстар
санының азаюымен, қолданылатын құрылымдар мен схемалардың, реленің,
жартылай
өткізгіш
элементтердің
қарапайымдылығымен
және
сенімділігімен, қосалқы аппаратуралар мен монтаждау материалдарының
жасалу сапасымен, монтаждау мен түйіспелі қосылыстардың өзінің
сапасымен, сондай-ақ пайдалану процесінде РҚ жарамдылығын мерзімді
тексерумен қамтамасыз етіледі.

Сурет 6.4 - РҚ істен шыққан жағдайда ҚТ селективті емес ажыратылуы
Қалыптан тыс режимдерден РҚ -қа қойылатын талаптар. Бұл РҚ
сонымен қатар селективтілікке, сезімталдыққа және сенімділікке ие болуы
керек. Олардан әрекет ету жылдамдығы, әдетте, қажет емес. Қалыпты емес
режимде жабдықты ажырату оның зақымдану қаупі туындаған кезде ғана
жүргізілуі тиіс.
6.3 Релелік қорғаудың элементтік базасы. Реле түрлері. Жіктелуі.
6.3.1 Элемент негіздері
Қазіргі құрылымдық реле тәжірибесінде элементтік базалардың үш түрі
қолданылады [1]:
электрмеханикалық, ол электрмеханикалық реле түрінде РҚ барлық
функционалды бөліктері мен мүшелерін жүзеге асыру үшін қолданыла
алады:
жартылай өткізгіш, ол жартылай өткізгіш элементтер, аналогты және
сандық микросхемалар түрінде РҚ -ның барлық функционалды бөліктері мен
мүшелерін жүзеге асыру үшін қолданыла алады;
микропроцессор, оның негізгі элементі микропроцессорлар болып
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табылатын микроЭВМ немесе мультипроцессорлық жүйелер негізінде РҚ
өлшеу және логикалық бөліктерін жүзеге асыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
Вагондардың негізгі элементтері РҚ құрылғысы белгілі бір схема
бойынша өзара байланысқан реледен тұрады.
Реле-бұл оның кірісіне берілген x электр шамасының (ток, кернеу
немесе олардың функциялары) өзгеруіне жауап беретін автоматты түрде
жұмыс істейтін аппарат. Xsr іске қосу параметрі деп аталатын кіріс мәнінің
белгілі бір мәні үшін реле іске қосылады-ол іске қосылады. Бұл жағдайда
шығыс сигналы (әдетте кернеу немесе ток түрінде) реленің Шығыс
қысқыштарына қосылған кез-келген құрылғыны басқару тізбегіне әсер етеді,
мысалы, басқа реле немесе қуат қосқышының жетегі.
Реледегі шығыс сигналының спазмодикалық өзгерісі дискретті деп
аталады, ал өту сипаттамасы реле деп аталады.
6.3.2 РҚ құрылғыларының түрлері
Барлық РҚ негізгі және резервтік болып бөлінеді. Негізгілері қорғаныс
элементінің ішіндегі зақымдануды қажетті жылдамдық пен сезімталдықпен
өшіруді қамтамасыз ететін РҚ деп аталады. Резервтік. ол істен шыққан
немесе жұмыстан шығарылған жағдайда негізгі РҚ резервтеуді жүзеге
асыратын РҚ деп аталады және оның РҚ немесе ажыратқышы істен шыққан
жағдайда келесі учаскені қорғайды[1,5].
Селективтілікті қамтамасыз ету әдісіне сәйкес РҚ екі түрге бөлінеді.
Қолданылу аймағы қорғалатын объектінің шегінен шықпайтын РҚ бар. Олар
уақыт кідірісінсіз орындалады және абсолютті селективтілікпен РҚ деп
аталады. Басқа РҚ тобы қорғалатын элементте де, одан тыс жерлерде де
қысқа тұйықталу кезінде әрекет етеді. Олардың селективтілігі уақыт
экспозицияларын таңдау арқылы қамтамасыз етіледі. Мұндай РҚ
салыстырмалы селективтілікпен қорғаныс деп аталады.
ҚТ пайда болу фактісін және оның орналасқан жерін анықтайтын
өлшеу органдарының әрекет ету принципіне сәйкес келесі факторларға жауап
беретін РТ топтары бөлінеді: токтың жоғарылауы, қарсылықтың төмендеуі,
қорғалатын аймақтың ұштарында ток айырмашылығының пайда болуы,
кернеуге қатысты ток фазаларының өзгеруі.
6.3.3 Жіктеу
Релені қосу әдісіне сәйкес:
Бастапқы (қорғалған элементтің тізбегіне тікелей қосу) (сурет. 6.5, в, г).
Екінші реттік (ток, кернеу өлшеу трансформаторлары арқылы қосу)
(сурет. 6.5, а, б).
Реленің орындалуы бойынша:
жылжымалы
элементтері
және
байланыс
жүйелері
бар
электрмеханикалық;
статикалық, жылжымалы элементтері мен контактілері жоқ
(электронды, микропроцессорлық).
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Мақсаты бойынша реле бөлінеді:
өлшеу релелері (ток, кернеу, кедергі, қуат, жиілік, температура, деңгей)
максималды немесе минималды болуы мүмкін;
логикалық реле (аралық, екі позициялық, уақыт, сигнал) [3].

Сурет 6.5– релені қосу схемалары: а,б-қайталама; в, г –бастапқы
Өлшеу релесі калибрленген серіппелер, тұрақты кернеу көздері, ток
және т.б. түріндегі тірек (үлгілі) элементтердің болуымен сипатталады.
Өлшеу релелері жоғары сезімталдыққа ие (бақыланатын параметрдің
маңызды емес өзгерістерін де қабылдайды) және жоғары қайтару
коэффициентіне ие (іске қосу және қайтару қатынасы). Максималды реле
бақыланатын параметр жоғарылаған кезде, ал минималды реле төмендеген
кезде жұмыс істейді.
Логикалық релелер басқа релелерден алынған импульстарды
көбейтуге, осы импульстарды күшейтуге және командаларды басқа
аппараттарға (аралық релелер) беруге, жеке операциялар (уақыт релесі)
арасындағы уақыт аралықтарын құруға және реленің өзі де, басқа да
қайталама құрылғылардың (көрсеткіш релелері) әрекетін тіркеуге қызмет
етеді.
6.4 Бір электр шамасына әсер ететін электрмеханикалық релелер
Электрмагниттік реле. Бір электр мәні берілген реле арасында ең көп
таралған электрмагниттік ток релесі, кернеу, аралық реле, уақыт релесі). w р
Олардың ашық магниттік тізбегі бар 1 (сурет. 6.6), онда 2 орамасы және 3
жылжымалы болат зәкір орналастырылған, қарсы серіппелі 4.
Зәкірде 5 оқшаулағыш блок бар. Онда 6 қозғалмалы контактілер
орнатылған, олар зәкір жылжытылған кезде 7 бекітілген контактілермен
жабылады. I p w p Реле орамасындағы I ток магниттелетін күш жасайды, оның
әсерінен магнит өткізгіште F магнит ағыны пайда болады. Бұл магнит ағыны
зәкір мен магнит өткізгіштің арасындағы алшақтықта электрмагниттік күш
жасайды Р ол арматураны магнит өткізгішке тартуға тырысады.
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Сурет 6.6 -электрмагниттік реле құрылғысын түсіндіретін Схема
Саңылаудағы біркелкі өріс үшін электрмагниттік күш Максвелл
формуласымен анықталады, Н [3]:
Fэ = В 2 S /(2µ 0 )

(56)

мұндағы магниттік индукция саңылауда, Тл;
S-полюстердің қимасы, м2;
µ0 - ауа саңылауының магниттік өткізгіштігі, Гн/М.
Магнит ағыны Ф = ВЅ екенін ескере отырып, өрнектің орнына аламыз:
Fэ ' =

1
1µ 0 S

Ф 2 = кФ 2

(57)

мұндағы k-тұрақты. I р Магнит ағыны мен ток қатынасы арқылы
байланысады
Ф = I р w р / Rм

(58)

мұндағы Rм - магнит ағыны жабылатын тізбектің магниттік кедергісі.
Бұл қатынасты өрнекке ауыстыру арқылы біз аламыз:
Fэ ' =

кω р
Rм

2

I p = к ′I p

2

(59)

Зәкірдің позициясы өзгерген кезде алшақтық δ өзгереді , ал тергеуші
магниттік кедергіні Rм өзгертеді. Fэ Сондықтан зәкірді тарту процесінде
электрмагниттік күш артады. Электрмагниттік күштен жылжымалы зәкірге
әсер ететін айналу моменті:
M э = Fэ l
(60)
мұндағы Fэ l - күш иығы.
Релені іске қосу үшін шарттарды сақтау қажет:
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M э ≥ M Т , Fэ l ≥ М Т

(61)

мұндағы М Т - серіппенің қарсыласу күштерінен тежеу моменті,
осьтердегі үйкеліс және зәкір салмағы. I р = I ср өрнектердегі тең белгі және
іске қосылудың шекаралық жағдайына сәйкес келеді, яғни.ең кіші момент,
демек, іске қосылатын токтың ең кіші мәні. Іске қосу тогы іске қосылудың
шекаралық жағдайы кезінде өрнектен табамыз
Fэ = M Т / l
I ср ћ

Rм
wp

MТ
кl

(62)
(63)

M Т реттеу токтың іске қосылу жүзеге асырады өзгерте отырып, w p сәт .

серіппенің кернеуін реттеу және дәнекерлеу көмегімен бұрылыстар санын
өзгерту арқылы. Электрмагниттік реледе, өрнектен көрініп тұрғандай, күш
бағыты Fэ токтың полярлығына тәуелді емес, себебі ток тізбегі бұл өрнекке
екінші дәрежеде енеді. Сондықтан электрмагниттік релелер тізбектер үшін
тұрақты, бірақ айнымалы ток ретінде орындалуы мүмкін.
Егер айнымалы ток реле орамасынан өтсе i р = I m sin ωt , онда өрнектерге
негізделген электрмагниттік моменттің лездік мәні[3]:
2

M эt = k ′li p2 = k ′lI m sin 2 ωt =

k ′l 2
2
2
I m (1 − cos 2ωt ) = k ′lI p − k ′lI p cos 2ωt (64)
2

I p реле орамасындағы токтың тиімді мәні қайда I m = 2 I p .

Өрнектен моменттің лездік мәні k ′lI p 2 cos 2ω тұрақты компонентке және
қос жиілікпен өзгеретін ауыспалы компонентке k ′lI p 2 ие екендігі көрінеді. M Т
Зәкір тартуға тырысатын сәттерде М ЭТ > М Т , ал құлаған сәттерде М ЭТ < М Т .
Бекітілген зәкір үздіксіз дірілдейді, сонымен қатар іске қосылған кезде
контактілердің дірілін тудырады. Контактілердің дірілдеуі олардың жануына
әкеледі; контактілердің бұлыңғыр жабылуы қорғаныс жұмысының
бұзылуына әкелуі мүмкін.
Контактілердің дірілін азайту үшін арматураның инерция моменті
артады немесе ораманың магниттік тогы фазада жылжытылған екі
компонентке бөлінеді. Алайда, бұл шаралар іске қосу уақыты мен реле
шығынын арттырады.
Ток релесі.Электрмагниттік ток релесінің ең көп таралған түрі-РТ - 40
сериялы реле. Егер мұндай реле бірыңғай қабықта орындалса, онда оған РТ 140 шифры беріледі.
Магниттік тізбекте 1 (сурет. 6.7) РТ-40 сериялы ток релесі және РН-50
кернеу релесі екі жартылай орам 2 орналастырылған. Болат зәкір 8 және 8
осьтеріне бекітілген, және оларды айналдыра алады. Төтенше жағдайда ол 4
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спиральды қарсы серіппемен ұсталады. Зәкірде оқшаулағыш төсемнің
көмегімен 6 жылжымалы түйіспелер орнатылған, олар зәкірді бұрған кезде 7
жылжымалы емес түйіспелермен жабылады. Іске қосу параметрі 2 жартылай
орамаларын қатарға немесе параллель қосу және 4 серіппенің кернеуін 5
кірпікпен өзгерту арқылы реттеледі. Қайтару коэффициенті 0,8-0,85, 3 ток
кезінде іске қосу уақыты 0,03 с, ток релесінің тұтыну қуаты 0,5 ВА. Тұрақты
ток тізбегіндегі байланыстардың үзілу қуаты 60 Вт, айнымалы ток тізбегінде300 В (220 В дейінгі кернеу кезінде және Ток 2а-дан жоғары емес).
Контактілердің саны мен сыну қабілетінің артуы реленің қалған
көрсеткіштерінің күрт нашарлауына әкеліп соқтырады және оларды өлшеу
ретінде пайдалануға болмайды[3].

Сурет 6.7-РТ-40 ток релесінің құрылғысын түсіндіретін схема
Ток релесінің орамалары ток трансформаторларының екінші
тізбектерінің тогының ұзақ ағымына арналған; бұл орамалар негізінен
диаметрі 2-3 мм оқшауланған сыммен салыстырмалы түрде аз
бұрылыстармен орындалады (бірліктерден бірнеше ондағанға дейін).
Кернеу релесі. РН-50 кернеу релесі мен РТ-40 ток релесінің дизайны
негізінен ұқсас. Бірыңғай қабықтағы кернеу релесі РН-150 маркасына ие.
Кернеу релесінің шарғылары диаметрі 0,1–0,25 мм сыммен жасалады,
олардың саны 2-ден 14 мыңға дейін жетеді және кернеуі реленің номиналды
кернеуіне сәйкес келетін тізбектерге ұзақ уақыт қосылуға арналған.
Тұрақты ток тізбектеріне (РН-51) арналған кернеу релесінде
бақыланатын кернеу орамаға тікелей қосылған қосымша резистор арқылы
беріледі.
Аралық реле. Егер бірнеше тізбекті үлкен үзілу қабілеті бар
контактілермен ауыстыру қажет болса, онда орамасы өлшеу релесінің төмен
қуатты контактілері арқылы қуат алатын аралық релелер өзгереді. Мысал
ретінде РП-23 аралық релесінің дизайнын қарастырыңыз (сурет. 6.8), тұрақты
токта жұмыс істеу үшін орындалады. Реле 1 орамасы 2 магниттік тізбектің
өзегіне 3 бекітілген зәкірмен орналастырылған. Зәкірдің 4 білігі жылжымалы
байланыс жүйесіне механикалық түрде қосылған 7. Реле бекітілген
контактілерге ие B, қайтару серіппесі 8, аялдама 5, реттеу тақталары
10.Негіз-9 негізі, реле 11 корпусымен жабылған. Кернеу релесі орамаға
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қолданылған кезде, арматура түсіріліп, байланыс жүйесін 4 түйреуішпен
жылжытады[3].

Сурет 6.8-РП-23 аралық релесі
Аралық релелер қуат кернеуі номиналды 0,7-ге дейін төмендеген кезде
сенімді жұмыс істеуі керек. Олардың қайтару коэффициенті төмен: 0,1 -0,4.
Номиналды кернеудегі қуат тұтыну 6-8 Вт, жұмыс уақыты 0,06 с.
Уақыт релесі. Реттелетін уақыт жылдамдығын құру үшін уақыт
релесін өзгертіңіз. ЭВ-100 уақыт релесі тұрақты жедел токта, уақыт релесі,
эВ-200 айнымалы токта жұмыс істеу үшін шығарылады. Уақыт релесінің
әртүрлі модификациялары уақыт жылдамдығын 0,1-ден 20 С-қа дейін
орнатуға мүмкіндік береді.
Индукциялық реле. Мұндай реленің орамаларына айнымалы электр
мәні (ток, кернеу) беріледі. Индукциялық реленің дизайны оңай емес, ал әсер
ету уақыты электрмагниттік релеге қарағанда едәуір көп. Сондықтан
индукциялық релені бір жиынтық мәнмен қолдану, егер іске қосу уақыты
токтың іске қосу параметрінің орамасынан асып кету жиілігіне байланысты
болса ғана ұсынылады.
Индукциялық ток релесі (сурет. 6.9) 1 электромагниттен тұрады, оның
жоғарғы және төменгі полюстерінде 3 қысқа тұйықталған жіптер бар.
Электромагниттің өзегінде ток ағынын реттеуге арналған бұтақтары бар 2белгі орналасқан. 4 алюминий дискісі 1 электромагнит полюстері арасындағы
бос орынға еркін енеді. Бұл дискінің осьі мойынтіректерге бекітілген. 2–
орамдағы ток индукциялық элементтің шығу тогының 0,1-0,2-ге тең болған
кезде, 4 диск айналады. Момент дискідегі токтары бар полюстер арасындағы
алшақтықта уақыт өзгеретін магнит ағындарының өзара әрекеттесуі арқылы
жасалады.
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Сурет 6.9-Индукциялық ток релесінің құрылғысын түсіндіретін сұлба
F1 магнит ағыны мен F11 магнит ағынымен қозғалатын құйынды
токтың өзара әрекеттесуі дискіге әсер ететін электрмагниттік күш жасайды:
Fэ ' = к ′fФ1 ⋅ Ф11 sin ϕ

(65)

мұндағы f -жиілік;
к ′ -тұрақты коэффициент.
Дискіге әсер ететін электрмагниттік момент электрмагниттік күштің
көбейтіндісіне оның қолдану нүктесінен диск осьіне дейінгі қашықтыққа тең.
Осы қашықтықты, сондай-ақ жиілікті өзгертпейтіндіктен, біз аламыз:
M Э = кfФ1 ⋅ Ф11 sin ϕ

(66)

Екі магнит ағыны да реле 2 орамасындағы токқа пропорционалды
болғандықтан, өрнекті келесі түрде ұсынуға болады:
M Э = cI p

2

(67)

Тежегіш моменті М Т айналмалы дискіге де әсер етеді, ол
мойынтіректердегі үйкеліс моментінен, 8 спиральды серіппенің қарама-қарсы
моментінен (6.9-сурет), седативті магниттен 5 тежеу моментінен, дискінің
Инерция моментінен тұрады.
Дискінің айналуы артық моменттің әсерінен болады М из = М Э − М Т .
Диск осьінде жылжымалы байланыс күшейтіледі 6. М из Әсер ету кезінде диск
қозғалмалы контактіні 6-дан 7-ге дейін жабады. М из Дискінің жылдамдығы
неғұрлым үлкен болса және реленің әрекет ету уақыты соғұрлым аз болады.
Fэ шарғыдағы ток реле тогының 0,1–0,2-ге жеткенде, диск күш
әсерінен айнала бастайды. Белгілі бір ток мәнімен (іске қосу тогы) бұл рамка
өз осьіне айналады. Сегмент қара кесекпен байланыстырылады. Сегменттің
тұтқасы көтеріле бастайды, рокерге түседі, оны көтереді. Рокер зәкірмен
тығыз байланысты, сондықтан соңғысы оның оң магниттік тізбегі
арасындағы ауа саңылауы төмендейтін етіп бұрылады. Зәкір электромагнитке
тартылып, контактілерді рокермен жабады.
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Егер релелік шарғыдағы ток мәніне жетсе, онда арматура бірден
бұрылып, контактілерді жабады. Бұл жағдайда реле уақытты сақтамай әрекет
етеді. Индукциялық жүйенің жұмысының параметрлері ораманың
бұрылыстарының санын өзгерту арқылы реттеледі. Жағдайда, оның ішінде
орам реттеу тұрған электрмагниттік жүйесін жүзеге асырады өзгерте отырып,
әуе саңылау оң өлкесі зәкір б және магнитөткізгішпен көмегімен бұранда.
Реленің кемшілігі-құрылымның күрделілігі және іске қосылған кезде
үлкен тұтыну (10 ғасыр).
6.5 Екі электрлік шамаға жауап беретін реле
Реле кірісіне екі ток немесе екі кернеу қосылуы мүмкін. Осы типтегі ең
көп таралған релелер-кедергі релесі (KZ) және қуат бағыты релесі (KW),
олардың өлшеу тізбектері кернеу трансформаторларының екінші
орамаларына және қорғалған желінің тогына қосылады (сурет. 6.10, а)[3].

Сурет 6.10 -екі жақты қуатты желіге қосылу схемасы
кедергі релесі (А) және осы реленің құрылымдық тізбегі (б)
Мұндай реленің құрылымдық сұлбасы АЖ өлшеу сұлбасын қамтиды ,
оған шамалар U p I p мен СС салыстыру сұлбасы және ЖС логикалық бөлігі
−

−

(6.10-сурет) келтіріледі. АЖ өлшеу схемасы екі транс форматор түрінде
орындалады. U 1 U 2 Екі кіру схемасын салыстыру түседі синусоидальды
кернеулер және қалыптастырылған АЖ.
Қуатты бағыттау релесі және кедергі релесі жоғары кернеулі электр
желілері мен байланыс желілерінің қорғанысында кеңінен қолданылады. Осы
релелердің кірістеріне кернеу U p мен ток I p трансформаторларынан екі
−

−

электр мәні беріледі - сәйкесінше және .
Олардың қатынасына байланысты реле KZ және KW жұмыс істейді
немесе жұмыс істемейді. Бұл релелердің жұмыс істеу шарттары ыңғайлы
және графикалық түрде ұсынылған. Осы мақсатта шартты Z− U p I p мән
p

енгізіледі. Сигналдардың қатынасы ретінде анықталады және:
Zp =
−

U

− p

Ip
−
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=

Up
Ip

e jϕ = Z p e jϕ = R p + jX p

−

−

(68)

мұндағы Z p U p I p -қатынас модулі (релемен өлшенетін қарсылық);
−

R p X p U p , I p - сәйкесінше кіріс сигналдарының қатынасының белсенді
−

−

және индуктивті компоненттері және ;
ϕ U p I p - векторлар арасындағы бұрыш және .
−

−

6.10, а суретте көрсетілген екі жақты қуат беретін кейбір сызықты
қарастырыңыз. P2 қосалқы станциясында KZ релесі бар, оған TV және TA
ток кернеуінің трансформаторлары арқылы жеткізіледі. Қалыпты режимде
желідегі қуат P2 шиналарынан P3 шиналарына бағытталсын. Біз қуаттың бұл
бағытын оң деп қабылдаймыз (суреттегі қатты көрсеткі. 6.10, а). Біз күрделі
жазықтықтың координаталарын KZ релесін орнату орнымен үйлестіреміз
және оған релелік қысқыштардағы қарсылық векторын қалыпты режимде
бейнелейміз (сурет. 6.11). Белсенді индуктивті жүктеме кезінде бұрыш ,
әдетте, 20 - 400-ден аспайды, бірақ кейбір режимдерде, мысалы, қуатты
қозғалтқыштарды іске қосқанда, ол үлкенірек болуы мүмкін. Вектор ϕ pн
күрделі z жазықтығының I квадрантында орналасқан. Жүктеменің мәні Z pн
−

мен сипатына байланысты вектордың соңы Н аймағының кез-келген
нүктесінде болуы мүмкін, белсенді сыйымдылықты жүктеме кезінде Z pн Z pн
−

−

вектор IV квадрантқа ауысуы мүмкін.
Сызықтағы қысқа тұйықталу режимі бұрыштың 50-80°дейін өсуімен
сипатталады. Релелік қысқыштардағы қарсылық ϕ pk осы режимде
белгіленеді. Егер K. z. мысалы, K1 нүктесінде орын алса Z pk (сурет. 6.11, а),
−

содан кейін шарт бойынша қуаттың бағыты оң болады, сондықтан вектор
күрделі жазықтықтың I квадрантында болады (сурет. 6.11). P2–P3
учаскесіндегі тұйықталу орнына байланысты Z pk = Z pk1 вектордың соңы. К1
−

−

аймағының кез келген нүктесінде болуы мүмкін. Егер ҚТ P1–P2 учаскесінде,
мысалы, K2 нүктесінде орын алса, онда қорғаныс орнатылған аймақтағы қуат
бағыты керісінше өзгереді (6.11, а суреттегі штрих-жебе). Бұл жағдайда
вектор күрделі жазықтықтың III квадрантында орналасқан К2 аймағына
ауысады (6.11-сурет). Вектордың Z pk 2 соңы Н аймағында болған кезде
−

(қалыпты жұмыс режимі) реле жұмыс істемеуі керек. Егер вектордың
Z p = Z pн соңы K1 немесе K2 аймағына түссе (қысқа тұйықталу режимі), реле
−

−

жұмыс істеуі керек. Кейбір жағдайларда селективтілікті қамтамасыз ету үшін
реле вектордың Z p = Z pk соңы К1 аймағына түсіп, егер ол К2 аймағына түссе
−

−

ғана жұмыс істемеуі керек[4]. Z p = Z pk
−

−
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Сурет 6.11 -қорғаныспен өлшенетін қарсылықты талдауға
Реле әрекетіне сәйкес келетін күрделі жазықтықтың нүктелерінің
жиынтығы триггер аймағы деп аталады, ал болат нүктелер жұмыс істемейтін
аймақ деп аталады. Іске қосу және іске қосу емес аймақтарды күрделі
жазықтықтағы релелік жауап немесе бұрыштық сипаттама деп аталатын
шекара сызығы бөледі.
1-сипаттама 6.11-суретте көрсетілген Н аймағы сол жақта қатты
сызықпен шектелген жағдайлар үшін осы талаптарды қанағаттандырады.
Алайда, егер желінің жүктемесі қалыпты режимде жоғарыласа, онда Н
аймағының шекарасы солға ауысады (2-сызық) және 1-сипаттама бұдан
былай қойылған шарттарға сәйкес келмейді. Бұл жағдайда сипаттаманың
неғұрлым күрделі формасы бар релені қолдану қажет болады.
Шеңберлер мен түзу сызықтар түріндегі сипаттамалары бар реле
кеңінен қолданылады (сурет. 6.12). - Сур. 6.12. б толық кедергі релесінің
сипаттамасы келтірілген электр шамалары арасындағы бұрышқа тәуелді
емес; суретте. 6.12, в - бағытталған кедергі релесінің сипаттамасы; суретте.
6.12. г-қосылған мәндер арасындағы бұрышқа жауап беретін қуат бағытының
релесінің сипаттамасы [4].

Сурет 6.12-кешенді жазықтықта,ы
қарсылық релесінің жұмыс сипаттамасы
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Күрделі сипаттамалары бар реле. Ұзын, жоғары жүктелген электр беру
желілерінде максималды жүктеме токтары ең аз токтармен өлшенеді. Қ.т. бұл
жағдайда кедергілердің күрделі жазықтығындағы Н аймағы (сурет. 6.12)
солға жылжиды (қисық 2) және шеңбер түріндегі қарапайым сипаттамалары
бар қарсылық релесі енді қалыпты режимді Қ.Т. режимінен ажырата
алмайды. Сонымен қатар, реленің қалыпты режимге сезімталдығы (шағын
мәндер саласында ) зақымдану режимдеріне (үлкен мәндер саласында) талап
етілетін сезімталдықты сақтау кезінде күрделі сипаттамалары бар кедергі
релесін қолдану қажет. (күрделі z жазықтығындағы осы сипаттамалардың
кейбіреулері 6.13суретте көрсетілген. [5]. ϕ pн ϕ pk Z cp = f (ϕ p )

Сурет 6.13 -кедергі релесінің іске қосылуының күрделі сипаттамалары
6.6 Ток шамасына жауап беретін қорғаныс
Қорғаныс салыстырмалы түрде аз қуатты трансформаторлар үшін
қолданылады: 630 кВ-қа дейін 10 кВ-тан аспайтын кернеулерде және 2500
кВА-ға дейін 35 кВ кернеуде. Сақтандырғыштар бастапқы ораманың
жағында жүктеме ажыратқыштарымен немесе ажыратқыштармен бірге
орнатылады.
Ағымдағы кесу. Ток қимасы ҚТ-дан қорғау үшін қолданылады
трансформатордың
ішінде
және
оның
терминалдарында.
Ол
трансформатордың бастапқы орамасынан орнатылады және оны барлық
жағынан ажыратады, зақымдану орны толтырылуы мүмкін. Тұйық жерге
тұйықталған бейтарабы бар желіде ток қимасы үш фазада, оқшауланған
бейтарабы бар желілерде екі фазада орнатылады. Қорғауда уақыт жоқ. Реле
мен ток трансформаторларын қосу схемалары 6.14-суретте көрсетілген.
Схемаларды таңдау кезінде тор трансформаторының бейтарап режимі және
мүмкін болатын түрлері ескеріледі. Y орамасының тізбегі бар
трансформаторлар үшін/суретте көрсетілген ток трансформаторлары мен
реленің қосылу схемасы ∆ 6.14, г, қолданылмайды. Қорғаныс тогы үш фазалы
ҚТ тогының максималды мәнінен артық таңдалады. трансформатордың
артында зақымдалған кезде және трансформатордың қосылуымен бірге
магниттелетін ток лақтырылған кезде[5]: I k ,max
I сз ≥ к отс I k ,max

;

I сз ≥ к з , нам I Т .ном

(69)

мұндағы котс –1,2-2 тең түзету коэффициенті;

263

к з ,нам - магниттеу тогын лақтырудан ажырату коэффициенті;
I Т .ном - трансформатордың номиналды тогы.
Уақыт өте келе қорғаныс к з ,нам к з ,нам үшін 0,03–0,06 с =3-5, жылдам

әрекет ететін қорғаныс үшін =6-8 қабылданады.
Қорғаныс сезімталдығы бастапқы ораманың кірістеріндегі екі фазалық
ҚТ тогы бойынша тексеріледі. Сезімталдық коэффициенті кемінде 2 болуы
керек.
Токтар. Ішкі көпфазалы к. з., сыртқы артық ағындардан және артық
жүктемелерден қорғау үшін қолданылады. Ішкі ҚТ - дан қорғау ток
қиылысын резервтейді және трансформатордың соңғы жіптеріндегі оның өлі
аймағын жабады. Жерге қосылған бейтарап желілерде қорғаныс үш фазада,
ал оқшауланған бейтарап желіде – екеуінде орнатылады.
Қорғанысты іске қосу параметрі максималды жүктеме тогында
қалыпты жұмыс режимінде жалған әрекет ететіндей етіп таңдалады. Жалғыз
жұмыс істейтін трансформатор үшін бұл ток кенеттен ажыратылғаннан кейін
АҚҚ әрекет еткен кезде жүктемені қосу режимі бойынша табылады.
Максималды жүктеме тогы шарт бойынша анықталады:
I н. max = k сзп I раб ,max

(70)

мұндағы I раб ,max -қалыпты жұмыс режимінде жүктеменің ең үлкен
тогының белгіленген мәні;
kсзп - өзін-өзі іске қосу режиміндегі жүктеме тогының ұлғаюын
ескеретін өзін-өзі іске қосу коэффициенті.
Жалпы шиналардағы екі трансформатордың параллель жұмысы кезінде
максималды жүктеме тогы олардың біреуінің кенеттен өшуіне байланысты
анықталады. Бұл жағдайда жұмыста қалған трансформатор үшін[5]:
I раб ,max = 2 I ТН

(71)

Қорғаныс тогы шарт бойынша анықталады:
I сз ≥

кз
I н ,max
кв

(72)

мұндағы к з –1,1-1,2-ге тең қор коэффициенті;
кв - ДДҰ қақпасының коэффициенті;
I н ,max -асинхронды электрқозғалтқыштарының өздігінен іске қосылуын
ескере отырып, қалыпты режимдегі максималды жұмыс тогы, кернеудің
қысқа мерзімді ажыратылуына байланысты, содан кейін оны қалпына
келтіру).
Бір жақты қуаты бар үш орамалы трансформаторда максималды ток
қорғанысы барлық үш ораманың жағына орнатылады.
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Бастапқы орама жағынан қорғау уақытының ұсталуы екінші орама
жағынан қорғаудан жоғары сатыға алынады. Селективтілік шарттары
бойынша көп жақты қоректендірілетін үш орамалы трансформаторлардың ең
жоғары ток қорғаулары бағытталуға тиіс.
Ток және кернеу релесінің жұмыс параметрлері
(m)
k сх к з
I Т .ном ≤ I ср ≤ k ( m ) сх I k . min /( К Т k ч )
кв КТ

1
U н. min ≥ U ср ≤ k чU k . max / К U
к з кв КU

(73)
(74)

I Т .ном - трансформатордың номиналды тогы қайда;

- қорғау аймағының соңында ең аз ток к. з.;
kсх ,- симметриялық және M-фазалық ҚТ үшін сәйкесінше тізбек
коэффициенттері. k ( m ) сх
U н.min - қалыпты режимдегі минималды кернеу;
U k . max - қорғалған аймақтың соңында екі фазалы ҚТ кезінде кернеу
трансформаторын орнату орнындағы ең көп қалдық кернеу;
К Т ,- сәйкесінше ток және кернеу трансформаторларын түрлендірудің
коэффициенттері. КU Ток релесі үшін <1, кернеу релесі үшін 1. кв кв >
Формулада m = 2 (екі фазалы к. з.) қабылданады.
Кернеудің аралас іске қосылуы бар максималды ток қорғанысының
басқа түрінің схемасы суретте көрсетілген. 6.14. Бұл тізбекте ZV2 кері кернеу
сүзгісі қолданылады және ол суретте көрсетілген тізбекке қарағанда жоғары
сезімталдықты қамтамасыз етеді. 6.14[5].
I

(m)

k . min

6.14-сурет-кернеу бойынша біріктірілген іске қосу және кері тізбектегі
кернеу сүзгісі бар максималды ток қорғанысының құрылымдық схемасы
Екі фазалы ҚТ барлық түрлерінде кері кернеу бар, сондықтан мұндай
ҚТ кезінде zv2 сүзгісінің шығысында кернеу пайда болады және KV2 релесі
контактіні бұлдыратады. Бұл KV1 релесінің қуатсыздандырылуына әкеледі
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және оның басқару тізбегіндегі KV1 байланысы жабылады. Бұл жағдайда KL
аралық релесі іске қосылады, ол KL1.1 контактілерімен КТ уақыт релесінің
тізбегін дайындайды. Егер бұл жағдайда КА1 немесе КА2 ток релесі жұмыс
істесе, онда КТ уақыт релесі де жұмыс істейді, ол контактімен Q1 және Q2
ажыратқыштарын өшіру тізбегіне команда жібереді.
Үш фазалы к.т. кері тізбектің кернеуі жоқ және KV2 релесі жұмыс
істемейді (оның контактілері жабық күйінде қалады). Алайда, осы формада
К.т. шиналар мен TV кернеу пішіміндегі кернеу азаяды, сондықтан
минималды KV1 кернеу релесі жұмыс істейді (KV1 контактісін жабады), егер
KA1 немесе KA2 ток релесі жұмыс істесе, қорғаныс әрекетін тудырады.
Шамадан тыс жүктемеден қорғау трансформаторлардың бірінің
қайталама орамасына қосылған бір қосымша ток релесінің көмегімен жүзеге
асырылады. Шамадан тыс жүктеме, әдетте, трансформатордың симметриялы
режимі болғандықтан, одан қорғауды тек су фазасында орнату жеткілікті.
Уақыт релесінің іске қосылуының қажетті кідірісін қамтамасыз ету үшін,
оның уақыт ұсталуы шамадан тыс токтардан қорғанудың іске қосылу
уақытынан кем дегенде бір сатыға артық таңдалады[6].
Дифференциалды
қорғаныс
трансформатор
ішіндегі,
оның
терминалдарындағы және ажыратқыштармен қосылыстардағы зақымдарға
жауап береді. Ол қуаты – 4000кВ·А және одан жоғары параллель жұмыс
істейтін трансформаторларда және қуаты 6300 кВ және одан жоғары жалғыз
трансформаторларда қолданылады.
Қорғалған трансформатордың екі жағында (сурет. 6.15) ток
трансформаторлары орнатылады, олардың қайталама орамалары қатарға
сәйкес (айналым токтарымен) қосымша сымдармен қосылады[6].

Сурет 6.15-трансформатордың дифференциалды қорғаныс схемасы
Ток трансформаторлары олардың қайталама токтары I 21 I мен
трансформатордың қалыпты жұмыс режимінде шамамен бірдей болатындай
етіп таңдалады. Содан кейін реледегі ток I hb = I 21 − I 22 аз және КА релесінің
іске қосылуын тудырмайды. Қ.Т кезінде ток I 21 трансформаторлары арасында,
оның ішінде трансформатордың ішінде орналасқан кез келген нүктеде ток
жоғалады немесе (екі жақты қуатпен) бағытын өзгертеді: ол шиналардан
22
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зақымдану нүктесіне дейін ағады. Бағыт пен ток I 22 жоғалады немесе
өзгереді. Сондықтан реледегі ток артады I hb = I 21 − I 22 , реле іске қосылады
және трансформатор екі жағынан да ажыратылады. Дифференциалды
қорғаныстың дұрыс жұмыс істеуі үшін реледегі тепе-теңдік емес ток
I hb = I 21 − I 22 қалыпты режимде және қорғаныс жауап бермеуі керек сыртқы
қысқа тұйықталу кезінде аз болуы керек. Бұл ток трансформаторының
трансформация коэффициенті, қосылу схемасы, трансформатор орамалары,
магниттеу тогының лақтырылуы және қорғалған трансформатордың
трансформация коэффициентінің өзгеруі әсер етеді.
Мысалы, суретте көрсетілген схема үшін. 6.16 а, [6]:
I 21 = I 11 / K T 1 , I 22 = I 12 / K T 2 ,

(75)

ал суретте көрсетілген схема үшін. 6.15, б:
I 21 = 3I 11 / K T 1 , I 22 = I 12 / K T 2 ,

(76)

мұндағы K T 1 , K T 2 - қорғалған трансформатордың бастапқы және
қайталама
орамаларының
кірістеріндегі
сәйкесінше
ток
трансформаторларының өзгеру коэффициенттері.

Сурет 6. 16-трансформаторлардың дифференциалды ток бөлігіндегі ток
трансформаторларын қосу схемасы
I 11 I 12 I 21 I 22 Y/Y-12

электр трансформаторының орамаларын қосу
схемасында токтар болады, сондықтан олар тек мәні бойынша ерекшеленеді.
Ток трансформаторлары мен релелерді қосу суретте көрсетілген. 6.16, а. I 11
I 12 30 0 Орамалар тізбегінде Y/Δ-11-токтар, сонымен қатар фазада бұрышқа
ауысады. I 21 I 22 Егер ток трансформаторларының екі тобы (қорғалған
трансформатордың бастапқы және екінші орамалары жағынан) бірдей
қосылыстарға ие болса, онда токтардың абсолютті мәні тең болса да, реле
осы токтардың фазалық ығысуына байланысты айтарлықтай тепе-теңдік тогы
болады. Фазалық ығысуға байланысты реледегі тепе – теңдік емес токтың
құрамдас бөлігі, егер жұлдызға қосылған трансформатордың орамалары
жағынан ток трансформаторлары үшбұрышпен, ал үшбұрышқа қосылған
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орамалар жағынан ток трансформаторлары жұлдызбен қосылса, алынып
тасталуы мүмкін (сурет. 6.16,б)[6].
Егер трансформатор жүктемедегі кернеуді автоматты реттеу
құрылғысымен (КАРҚ) жабдықталған болса, онда жұмыс барысында оның
трансформация коэффициенті өзгереді. Бұл тепе-теңдік емес токтардың I 21 I 22
көбеюіне әкеледі және сыртқы қысқа тұйықталу кезінде, токтар күрт
жоғарылағанда, қорғаныстың жалған іске қосылуына әкелуі мүмкін. Бұл
режимде жалған қорғаныс әрекеттерінің алдын-алу орнату тогын тоқтату
(реле тогының жоғарылауы) арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Алайда, бұл
дифференциалды қорғаныстың бұрылыс тұйықталуларына сезімталдығының
төмендеуіне әкеледі. Сондықтан, сыртқы к.з. - дан бөлу КАРҚ болған кезде
басқаша жүзеге асырылады: сыртқы К. з. токтарымен қорғанысты тежеу
немесе қорғаныс иықтарындағы токтардың бағытын бақылау арқылы.
Дифференциалдық қорғаныстың іске қосылу параметрлері келесі екі
шартты қанағаттандыруы тиіс[6]:
I C 3 ≥ K 31 I T .HOM ;
(77)
I C 3 ≥ K 32 I НБ .MAX ,

(78)

мұнда I НБ .MAX − қорғалған трансформатордың бастапқы жағына
келтірілген дифференциалды қорғаныс релесіндегі тепе-теңдік емес токтың
ең үлкен мәні;
K 31, K 32 − қор коэффициенттері.
Бірінші шарт трансформатордың магниттелген тогын лақтырудан
қорғауды сыртқы ҚТ ажыратылғаннан кейін оны қосу немесе кернеуді
қалпына келтіру кезінде реттеуді қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта
қолданылатын дифференциалды қорғаныстың әртүрлі түрлері үшін
K 31 = 0,3 − 4,5 .
Екінші шарт теңгерімсіз ток ең үлкен мәнге ие болған кезде сыртқы ҚТ
кезінде қалқандар үшін жалған әрекеттің алдын алуды қамтамасыз етеді.
K 31 = 0,3 − 0,5 жаңартылған РНТМ – 560 релесі, сондай-ақ РНТ-560 және ДЭТ
релелеріне арналған арнайы қондырмалар әзірленді.
Нашар жағдайда бұл компоненттер арифметикалық түрде қосылады
деп есептей отырып, тепе-теңдік емес токтың ең үлкен мәні формула
бойынша есептеледі;
)
I HБМАХ = (К an ε + ∆f B )I K(3.BHMAX
,
(79)
)
I K(3.BHMAX
− сыртқы үш фазалы ҚТ ең үлкен тогы;

K an − K an = 1, K an = 2, ҚТ тогының апериодтық құраушысының әсерін
ескеретін коэффициент;
ε − ток трансформаторларының 0,1-ге тең рұқсат етілген салыстырмалы
толық қателігі;
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∆U РЕГ - кернеуді реттеуге байланысты салыстырмалы қателік (РПН

реттеудің жалпы диапазонының жартысына тең қабылданады);
∆f B − қорғаныс айналымы иықтарындағы токтардың дәл емес
туралануынан салыстырмалы қателік:
∆f B =

I 21 − I 22
I 21

(80)

Егер ∆f B 0,05(5%) асатын болса, онда автотрансформаторлардың
көмегімен айналым иықтарындағы токтарды мәжбүрлі теңестіруді немесе
дифференциалды қорғаныс үшін қолданылатын реледе МҚК теңестіруді
жүзеге асыру қажет.
Дифференциалды токты кесу-дифференциалды қорғаудың қарапайым
түрі. Ол 6.17. суретте көрсетілген тізбектерге сәйкес ток релесінің көмегімен
жүзеге асырылады. Ток релесі қорғаныс магниттелетін токтың алғашқы (ең
маңызды) шыңдарына жауап бермеуі үшін 0,03–0,06 с әрекет ету уақытымен
аралық релелерге әсер етеді[6].

Сурет 6.17-РНТ565 типті реленің дифференциалды қорғаныс схемасы
K 31 = 3 − 4,5 бұл жағдайда қабылдайды. Қорғаныс тогы үлкен
болғандықтан, ол шарғылардың жабылуына жауап бермейді.
Аралық жылдам қаныққан ток трансформаторлары бар
дифференциалды қорғаныс. Бұл қорғаныс дифференциалды токқа қарағанда
сезімтал. Ол РНТ - 565 типті релені пайдаланады, оның бір фазалы кескіндегі
қосылу схемасы суретте көрсетілген. 6. Реле 1 үш кернеулі магнит өткізгіші
бар тез қанықтыратын трансформатордан және 2 атқарушы органнан (РТ-40
релесі) тұрады. Магниттік тізбекте w у1 w у 2 wд w р келесі орамалар бар: теңестіру
және дифференциалдық және жұмыс және екі қысқа тұйықталу орамалары.
Теңестіру және дифференциалдық орамалар бөлінген және бұрылыстар
санын реттеуге арналған шүмектер бар. Олардың көмегімен шартты
номиналды режимге қол жеткізіледі[6]:

269

I 21 w у1 − I 22 w у 2 + ( I 21 − I 22 ) wд = 0

(81)

Бұл жағдайда алынған (жұмыс істейтін) магнит ағыны 1 магнит
өткізгіште болмайды және реле шарғысында 2 I 21 I 22 ток болмайды.
1 магниттік тізбек кең және тікбұрышты пішінді гистерезис ілмегіне
жақын болаттан жасалған. Сонымен қатар, қорғалған трансформатордың
магниттелу тогы айтарлықтай апериодтық компоненті бар орамаға w р іс
жүзінде өзгермейді және трансформатор қосылған кезде реле 2 жалған
жұмыс істемейді. Осылайша, ток қисықтарында апериодтық компоненттің
болуы реленің әрекетін тежейді. wk тежеу тиімділігін орамалар тізбегіндегі
резистормен сақтауға болады .
Қорғаныс аймағында қысқа тұйықталу кезінде ток I 22 нөлге тең (бір
жақты тамақтану кезінде) немесе оның белгісін өзгертеді (екі жақты
тамақтану кезінде).
F = I 21 w у1 + I 22 w у 2 + ( I 21 + I 22 ) wд ≠ 0

(82)

Ол жасаған жұмыс магнит ағыны w р ЭҚК орамасына әкеледі және реле
2 іске қосылады.
Іске қосу токтарын есептеу дәрістің басында келтірілген өрнектерге
K 31 = K 32 = 1,3 сәйкес жүзеге асырылады.
ДЗТ релесімен тежеу арқылы дифференциалды қорғаныс.Мұндай
қорғаныс сыртқы ҚТ салдарынан k ч ≥ 2 қамтамасыз ету мүмкін болмаған
жағдайларда қолданылады. ДЗТ релесімен қорғаныс схемасында бір фазалы
нұсқада (6.18-сурет,а) үш орамалы үш стерженді Ядро үшін 1 РНТ
релесіндегі сияқты қасиеттерге ие, ол қосылған кезде магниттеу тогының
лақтырылуынан қорғауды үзуге мүмкіндік береді[6].

Сурет 6.18-ДЗТ (A, B, G) релесінің қорғаныс схемасы және
сипаттамаларыреленің іске қосылуы (б)
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Өзекте орамалар w у1 w у 2 wд wТ w р бар: теңестіру және , дифференциалды
және тежегіш және жұмыс . w р Барлық орамаларда дәнекерлеу бар, бұл ток
трансформаторларының қайталама токтарының теңсіздігінен туындаған
тепе-теңдік емес токты өтеуге және сыртқы к.з. кезінде тежеу тиімділігін
реттеуге мүмкіндік береді.
Орамалар wТ w р w р шығаратын магнит ағыны олардың шеттерінде
жабылады және орамаларда бірдей ЭҚК алайда, орамалар осы ЭҚК
қосындысы болатындай етіп қосылады. реле 2 нөлге тең. Осылайша, 2
релесіндегі тежегіш орамаларының тогы өзгермейді. Бұл ток тек шеткі
өзектерді қанықтырады, олардың магниттік кедергісін арттырады.
Сыртқы ҚТРПН құрылғыларының және ток трансформаторларының
қателіктерінің әсерінен тепе-теңдік тогы артады, сондықтан орташа ядродағы
алынған (жұмыс істейтін) магнит ағыны артады. Бұл ағын w р экстремалды
шыбықтармен жабылып , орамаларда қозғалады, ЭҚК, бұл реле 2 әрекетін
тудыруы мүмкін. ЭҚК орамаларындағы байланысты магнит w р кедергісінің
шеткі өзектерді. Орамаларда wТ w р ток болған кезде тепе-теңдік емес токты
орамаларға айналдыру шарттары нашарлайды, бұл тежелуді қамтамасыз
етеді, яғни сыртқы к. з. кезінде қорғаныс сезімталдығының төмендеуі. [6]
Реленің тежегіш орамалары арқылы ток неғұрлым үлкен болса, релені
іске қосу үшін 1 магнит ағыны FТ соғұрлым үлкен болады. ДЗТ-11 релесінің
іске қосылу сипаттамасынан F р FТ F р / FТ = tgα (тежеу сипаттамасынан), яғни
тәуелділік (6.18-сурет. б) сыртқы к. з.кезінде сенімді жұмыс істемеу, егер мән
шығу тегінен сипаттаманың төменгі қисығына жүргізілген тангенстен төмен
орналасқан аймақта болса, қамтамасыз етілетінін көруге болады. ДЗТ-11
релесі үшін tgα ≈ 0.87
Қорғаныс аймағының ішінде F р FТ МҚК магниттік тізбектің орташа
өзегінде орналасқан жұмыс орамаларының тогы 1 (6.18-сурет, а), м .д. с-тан
үлкен. тежегіш орамалары. Сонымен қатар, 1 магнит тізбегінің шеткі
өзектерінің магниттелуіне қарамастан, реле 2-дегі ток соңғысын іске қосу
үшін жеткілікті. Трансформатордың бір жақты қуатымен (суретті қараңыз.
6.18, а) тежегіш орамасы wТ екінші (қоректендірілетін) жақтың ток
трансформаторларына қосылады. Бұл сыртқы к. з. кезінде ғана тежелуді және
ішкі ҚТ кезінде тежелудің болмауын қамтамасыз етеді, бұл қорғаныстың
сезімталдығын арттырады.
Теңгерімсіз токтар I нб , бірнеше жағынан қуат көздері бар көп
айналымды трансформаторлар, әдетте, екі орамға қарағанда үлкен. Сонымен
қатар, ҚТ-дағы бұл токтар көп айналымды трансформатордың әртүрлі
орамаларының артында, әдетте, бірдей емес. Бұл жағдайда реленің тежегіш
орамасы қорғалған трансформатордың бүйіріндегі ток трансформаторына
қосылуы керек, сыртқыҚТ, онда тепе-теңдік емес токтың ең үлкен мәні
анықталады (сурет. 6.18, в). Үш орамалы тор трансформаторының екі
жағынан да берілетін токтардың қосындысына тежегіш орамасын қосу
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тиімдірек (сурет. 6.18, г), соның арқасында қорғаныстың әсер ету аймағында
ҚТ кезінде тежегіш білігінің әсері алынып тасталады.
Тежеумен қорғаныстың іске қосылу тогы мынадай жағдайда K 31 = 1.5
болады. Теңестіру және дифференциалдық (жұмыс) орамаларының
бұрылыстарының саны РНТ релесімен қорғау үшін есептеледі. Тежегіш
орамасының бұрылыстарының саны сыртқы ҚТ қатынасы F р / FТ II тежегіш
сипаттамасының сенімді дамымау аймағында болатын жағдайға байланысты
анықталады (сурет. 6.18, б)[6]:
wТ ≥

k з1 I нб . max w p
I k max tgα

(83)

мұндағы I k max - үш фазалы к. з. сыртқы ток компонентінің период мәні.
тежегіш орамасы қосылған трансформатордың жағында;
w р w р = w у 2 + wд w р = wд - жұмыс орамасының бұрылыстарының есептік
саны; және суретте көрсетілген схема үшін. 6.18, г .
Бақылау сұрақтары:
1. Абсолютті және салыстырмалы селективтілікпен қорғаныс.
2. РҚ құрылымдық схемасының негізгі элементтері.
3. МТЗ қолдану саласы және әрекет ету принципі.
4. Максималды токқа бағытталған қорғаныс.
5. Қашықтықтан қорғаудың қолданылу саласы және жұмыс принципі.
6. Қашықтықтан қорғау сатылары.
7. Бір фазалы қысқа тұйықталудан қорғаудың ерекшеліктері мен жұмыс
принципі.
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№ 1 практикалық сабақ
1. Релелік қорғау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету
0-Жалпы ережелер;
Электрлендірілген темір жолдардың тарту қосалқы станцияларының
ТҚ – да релелік және электрондық қорғаныстар мен 6-10, 35, 110, 154, 220 кВ
тарайтын ӘЖ автоматика (РҚА) құрылғыларына, құрама шиналарға,
трансформаторларға (өз мұқтаждықтарының трансформаторларын, тарту
және БОБ қоса алғанда), байланыс желісінің фидерлеріне, ЕСР, БОБ және ПЭ
ӘЖ фидерлеріне, ТҚ-3,3 кВ жер қорғанысына, қашықтықтан басқару және
сигнал беру құрылғыларының екінші тізбектерінің аппаратурасына
техникалық қызмет көрсету (ТҚ) жүргізіледі[2].
РҚА техникалық қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлерінен құралады:
- жаңа қосу, яғни монтаждау мен баптаудан кейін орнатылған релелік
қорғаныс құрылғыларын қабылдау, жұмысты сынау және тексеру;
пайдаланудың
екінші
жылында
жүргізілетін
бірінші
профилактикалық бақылау;
– әрбір екі жыл қатарынан орындалатын профилактикалық бақылау, ал
кернеуі 1000 В дейінгі аппаратуралар үшін-пайдаланудың 3-ші жылынан
бастап қатарынан 5 жыл.
Олардың арасындағы интервал -1 жыл;
- профилактикалық бақылау жүргізу нәтижелері бойынша қажеттілігіне
қарай орындалатын ішінара профилактикалық қалпына келтіру;
- профилактикалық бақылау жүргізу арасындағы аралықтарда
орындалатын профилактикалық қалпына келтіру.
Профилактикалық қалпына келтіру көлеміндегі кезектен тыс және
апатдан кейінгі тексерулер қажетті өзгерістердің, зақымданулардың,
ақаулардың мөлшеріне байланысты орындалады.
1.2 РҚА профилактикалық бақылау
Профилактикалық бақылау-бұл кенеттен істен шығуды анықтау және
жою мақсатында РҚА-ның жұмысқа қабілеттілігін мерзімді тексеру. Ол
шаңнан тазартумен сыртқы тексеруден, оқшаулау кедергісін мегаомметрмен
өлшеуден, қорғаныстың іске қосылуын тексеруден және РҚА құрылғыларын
қосуға дайындаудан тұрады [4].
Профилактикалық
бақылауға
сәйкес
келетін
көрсетілген
операциялардан басқа, профилактикалық қалпына келтіру кезінде
аппаратураның механикалық бөлігін, РҚА аппаратурасының және өлшеу
трансформаторларының электрлік сипаттамаларын тексеру қосылады.
Жаңа қосу кезінде РҚА тексеруді мынадай тәртіппен орындау
ұсынылады:
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біріншіден, олар барлық техникалық құжаттаманы дайындайды:
монтаждау және жөндеу кезінде түзетілген материалдар (жобалық сызбалар
мен схемалар, түсіндірме жазбалар, кабельдік журналдар және т. б.);
зауыт материалдары (техникалық сипаттамалар мен пайдалану
нұсқаулары, электржабдықтарының төлқұжаттары және т. б.);
баптау және сынау хаттамалары. Бұл құжаттаманы монтаждау және
жөндеу ұйымдары ұсынады.
Реттеу ұйымы орнату және қорғау карталарын ұсынады. Сынақ
аспаптары, құрылғылар, құрал-саймандар, қосалқы бөлшектер дайындалады.
Көршілес панельдер мен құрылғыларға кернеуді қате жібермеу үшін
тексерілетін панельдің қысқыш қатарларына қосылған барлық кабельдер
ажыратылуы керек. Егер сынақ қысқыштары болса, сіз Көпірлер мен
секіргіштерді бөлшектей аласыз, осылайша тізбектің көрінетін үзілісі
болады, басқару және дабыл шиналарына өтетін барлық сымдарды
ажыратыңыз. Жұмыс орны ұйымдастырылады, бұл ретте қажетті сынақ
құрылғылары, өлшеу аспаптары, құрал-саймандар мен құрылғылар, барлық
құрылғыларға
паспорт-хаттамалар
дайындалады,
жұмысқа
рұқсат
ресімделеді.
Сыртқы тексеру кезінде орнатылған жабдықтың жобаға және берілген
параметрлерге, сондай-ақ жобалау ұйымы берген және орнатуға қажетті
барлық деректерді (реле саны мен түрлері, олардың орналасуы, терминал
жинақтарының саны мен орналасуы және т.б.) қамтитын орнату схемаларына
сәйкестігіне назар аударыңыз.
Кабельдерді, сымдарды таңбалаудың дұрыс орындалуы; екінші реттік
тізбектерді орнату және жерге қосу орны; панельдер мен аппаратурада
қажетті жазбалардың болуы көзбен шолып және тізбектерді шырғалаумен
тексеріледі. Қысқыштар мен аппараттар қатарларындағы қосылыстың барлық
түйіспелері тексеріліп, тартылады.
Аппаратураның механикалық бөлігін ішкі тексеру және тексеру кезінде
көзге көрінетін зақымданулардың болмауын, болтты қосылыстар мен
дәнекерлеулердің сенімділігін, жанасатын беттердің жай-күйін тексереді.
Релеге қолмен әрекет ете отырып, қозғалмалы бөліктердің қозғалысын,
қозғалысын
және
тозуының
болмауын,
реттелетін
люфттердің,
саңылаулардың, ауытқулардың, сәтсіздіктердің және т. б. болуын тексеріңіз.
РТ-40 релесін тексеру кезінде[1]:
- зәкірді қолмен бұрған кезде зәкір магнит өткізгіштің полюстеріне тие
ме – ;
- шкала көрсеткішін бекіту сенімділігі;
- жылжымалы реле жүйесінде бойлық және көлденең люфттің болуы;
- тіректердің жарамдылығы; контактілердің жағдайы және реттелуі.
Сынақ кернеуін беру алдында бапталатын жалғаудың жекелеген
тораптарының (пульттер, панельдер, бақылау кабельдері, ток және кернеу
трансформаторларының қайталама орамалары және т.б.) оқшауламасының
кедергісін алдын ала тексеру жүргізіледі, өлшеуді 1000-2500 в

274

мегаомметрмен "жерге" қатысты және өзара электрлік байланыссыз
тізбектердің жекелеген топтары арасында (ток, кернеу, жедел ток,
сигнализация және т. б.) жүргізеді. Жоғары сенімділікті қамтамасыз ету үшін
өзектер арасындағы оқшаулау кедергісі тексеріледі. Оқшаулау кедергісі
кемінде 1,0 МОм болуы тиіс.
Электрлік байланысты емес тізбектер арасындағы 1000В сынау
кернеуіне есептелмеген элементтер оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде
Схемадан шығарылатынын ескеру қажет. Оларды сынау үшін 500 в
Мегаомметр қолданылады. Оларға мыналар жатады: магнитоэлектрлік және
полярланған релелер; микроэлектрондық элементтері бар тізбектер.
Мегаомметрмен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау
қажет. Оның қысқыштарына қосылатын сымдар кемінде 100 МОм оқшаулау
кедергісіне ие болуы тиіс. Мегаомметр мен сымдар толығымен құрғақ және
таза болуы керек.
Ашық қосалқы станцияда, ылғалды үй-жайларда және ылғалды ауа
райында жұмыс істеу кезінде мегаомметр резеңке кілемшеге, құрғақ тақтайға
және т.б. орнатылады, сымдар шикі жерге немесе жерге қосылған
құрылымдар мен аппараттарға тиіп кетпеуі керек.
Реленің электрлік сипаттамаларын тексеру реленің жұмыс істеу және
қайтару параметрлерін анықтаудан, екі немесе одан да көп мәндерден жұмыс
істейтін реленің өзін-өзі жоюдан, қажетті жұмыс параметрлерін реттеуден
тұрады. Төменде кейбір жиі кездесетін релелердің электрлік сипаттамаларын
тексерудегі негізгі жұмыстар келтірілген.
Токтың (кернеудің) электрмагниттік релесінде іске қосылу және
қайтару тогының (кернеуінің) шамасы тексеріледі. Ток релесін тексеру
суретте көрсетілген схема бойынша жүзеге асырылады. 6.19. RR2
потенциометрімен токты (кернеуді) көбейте отырып, контактілерді жабу
кезінде ра (pV) құрылғылары арқылы іске қосу тогының (кернеудің)
мөлшерін белгілеңіз, содан кейін токты (кернеуді) біртіндеп азайтып,
контактілерді ашу кезінде оның мәнін бекітіңіз (қайтару тогы). Реленің іске
қосылу индикаторы HL бақылау шамы болып табылады[1].

Сурет 6.19-ток (кернеу) релесін тексеру схемасы):

S-ажыратқыш; RR1, RR2 - реттелетін резисторлар; т-төмендететін
трансформатор; рА-амперметр; pV-вольтметр; КА – ток релесі; в-батарея; HL-сигнал
шамы

Қайтару тогының (кернеуінің) іске қосу тогының (кернеуінің)
шамасына қатынасы қайтару коэффициенті деп аталады және максималды
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реле үшін 0,850,87 және минималды реле үшін 1,2±1,25 аралығында болуы
керек.
𝐼𝐼𝐼𝐼возвр
𝑈𝑈𝑈𝑈возвр
немесеКВ =
(84)
КВ =
𝐼𝐼𝐼𝐼сраб

𝑈𝑈𝑈𝑈сраб

Релені тексеру алдымен оның минималды және максималды
параметрлері бойынша жүзеге асырылады (яғни, масштабтағы бірінші және
соңғы параметрлер бойынша), содан кейін оған жұмыс параметрі қойылып,
қайтару коэффициенті қайтадан тексеріледі. Берілген параметр шкаланың
бөлімдері бойынша емес, нақты іске қосу тогы бойынша орнатылады.
Қайтару коэффициенті жылжымалы жүйенің аялдамасымен реттеледі.
Релеге жұмыс жағдайында мүмкін болатын токтың (кернеудің) максималды
мөлшерін орнатып, оны бірнеше рет қосыңыз және өшіріңіз. Егер бұл ретте
қозғалмайтын байланыстарға ұшқын, діріл және секіріс байқалмаса, реле
пайдалануға жарамды деп саналады.
Өздігінен жүруді тексеру үшін 6.20-суретте көрсетілген схеманы
пайдаланыңыз. Жылжымалы реле жүйесінің серіппесін алдын-ала босатып,
оны аялдамаларға тигізбеу үшін оны орташа күйге қойыңыз, реленің
ағымдағы орамасына ток беріңіз және оны нөлден бастап жұмыс
жағдайында мүмкін болатын максимумға дейін өзгертіңіз. Релелік кернеу
орамасы қысқарады. Бұл жағдайда жылжымалы жүйенің бір немесе басқа
бағытта қозғалысы Болат өзегін бұру арқылы жойылатын өздігінен жүрудің
болуын көрсетеді.

Сурет 6.20-қуат релесінің өзін-өзі тексеру схемасы:

S1, S2-ажыратқыш; rr1, RR2, RR3 – реттелетін резисторлар; рА – амперметр; Р V
– вольтметр; S3 – кернеу шарғысын шунттауға арналған ажыратқыш; kw1, KW2 –
тиісінше кернеу мен ток шарғылары қуат бағытының релесі

Кернеуден өздігінен кетуді тексеру және жою ұқсас түрде жүзеге
асырылады, бірақ бұл жағдайда реленің ағымдағы орамасы ашық қалады.
Орамдағы кернеу 0-ден 110 В-қа дейін өзгереді. Ол әдетте 30 °дейінгі
бұрышқа қарсы серіппені қатайту арқылы жойылады.
Екі тексеру аяқталғаннан кейін Болат өзек бекітіліп, өздігінен жүрудің
болмауы қайтадан анықталады.
Реленің бұрыштық сипаттамасы реле қуатының IP = const кезіндегі
ток пен кернеу векторларының өзара орналасуына тәуелділігі деп аталады.

276

Реленің бұрыштық сипаттамасы суретте көрсетілген диаграмма түріне ие.
6.21, онда I-I сызығы нөлдік моменттер сызығы деп аталады, ал оған
перпендикуляр II–II сызық – реленің максималды сезімталдық сызығы[1].
UP векторы релеге берілген кернеуді, IP векторын сипаттайды –
релелік ток. Кернеу векторына қатысты ток векторының позициясы
өзгерген кезде реленің моменті өзгереді. Егер ток векторы нөлдік момент
сызығымен сәйкес келсе, реледегі момент жоғалады.
Егер ток векторы сызықтан жоғары болса, онда реледе контактілердің
жабылуына әсер ететін момент пайда болады; егер ток векторы I–I
сызығынан төмен болса, онда реледе контактілердің ашылуына әсер ететін
момент пайда болады. Егер ток векторы II–II сызыққа сәйкес келсе, онда
жылжымалы жүйеде әрекет ететін момент максималды болады. UP кернеу
векторы мен II–II сызық арасындағы бұрыш максималды сезімталдық
бұрышы деп аталады және реленің әр түрі үшін тұрақты мән болып
табылады.

Сурет 6.21-FM максималды сезімталдық бұрышын анықтау. Қуат
релесі: а-векторлық диаграмма; б-дөңгелек диаграмма
Бұрыштық сипаттаманы тексеру үшін 6.22суретте көрсетілген
схеманы қолданыңыз. Реледегі ток пен кернеудің тұрақты мәндерімен (ток
пен кернеудің номиналды мәндерін алу ыңғайлы) фазалық реттегіш
көмегімен ток пен кернеу арасындағы ығысу бұрышын 0° - тан 360° - қа
дейін, содан кейін 360° - тан 0° - қа дейін өзгертеді. Бұл жағдайда
бұрыштардың мәндерін фазометр бойынша бақылайды және бекітеді, онда
реле сәйкесінше φ1 және φ2 контактілерін жауып, ашады.FMC-нің
максималды сезімталдық бұрышы, яғни реленің іске қосылу аймағындағы
максималды моменттер сызығы UP векторына қатысты жылжытылған
бұрыш 6.22.суретте көрсетілгендей санау немесе графикалық жолмен
анықталады.
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Сурет 6.22-қуат релесін тексеру схемасы
Реле іске қосылуының ең аз қуатымен сипатталатын сезімталдықты
тексеру номиналды ток кезінде және ток пен кернеу арасындағы FMC-ге
тең көмірмен жүзеге асырылады. Сезімталдық қайтару серіппесінің қатайту
бұрышына байланысты және оның айтарлықтай ауытқуы механикалық
ақаулықты немесе релені реттеудегі ақаулардың болуын көрсетеді [4].
Іске қосу қуаты реле тогының іске қосылу кернеуіне көбейтіндісі
ретінде айқындалады және номиналды деректерден аспауы тиіс. Релелік
контактілер ашылатын шамаға кернеуді азайту арқылы қайтару қуаты,
содан кейін қайтару коэффициенті анықталады, оның мәні кемінде 0,9
болуы керек:
КВ=РВ/РСР
(85)
мұндағы РВ және РСР - сәйкесінше реленің қайтарылу және іске қосылу
қуаты, Вт.
Кедергі
релесі.
Тартым
қосалқы
станцияларды
қорғау
құрылғыларында көбінесе ІҚМ-131 және ІҚМ-132 түрлерінің бағытталған
қарсылық релелері пайдаланылады.
Реленің өздігінен жүруін тексеру және оны жою қуат релесіне ұқсас
жүргізіледі. Өздігінен жүруін тексергеннен кейін серіппе 25-30° - қа
тартылады.
Трансреакторларды тексеру қайталама ораманың ЭМӨ анықтау
болып табылады. Трансреактордың бастапқы орамалары қатарға қосылады
және олар арқылы 5А тогы өтеді. Кернеу үлкен ішкі кедергісі бар
вольтметрмен өлшенеді. Вольтметрдің минималды ішкі кедергісі 1 В үшін
1000 Ом-нан кем болмауы керек.
Уақыт релесі. Бұл релелерде іске қосу кернеуі (ЭВ-217–ЭВ-247) және
қайтару (ЭВ-215–ЭВ-245), сондай-ақ іске қосу уақытының шкалада
көрсетілген мәндерге сәйкестігі тексеріледі.
Іске қосу кернеуі реленің шарғыға әртүрлі кернеулерді басу арқылы
анықталады. Реленің өзегі тартылатын минималды кернеу жұмыс кернеуі
ретінде бекітіледі. Өзек бастапқы күйіне оралған максималды кернеу
қайтару кернеуі деп аталады.
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Аралық реледе іске қосу және қайтару кернеуі немесе тогы (сериялық
шарғысы бар реледе) анықталады.
Сигналдық релелерде ток немесе жұмыс кернеуі тексеріледі.
Сипаттамаларды тексеру аяқталғаннан кейін реле тексерілетін құрылғыны
басқалармен байланыстыратын барлық тізбектерді қайтадан жинайды,
кабель желілерін шкаф панельдеріндегі қысқыштарға қосады және
тізбектердің оқшаулауын тексереді.
Екінші коммутация тізбектерін оқшаулау барлық аппаратурамен бірге
тексеріледі; тексеру екі кезеңде жүргізіледі.
Тексерудің бірінші кезеңінде оқшаулау кедергісі 500 В
мегаомметрмен өлшенеді. Бұл жағдайда ток өткізгіш бөліктер мен
"жер"арасындағы Әр тізбекті (басқару, қорғаныс, сигнализация және т.б.)
бөлек тексеріңіз. Көптеген тізбектерде релелік орамалар, кедергілер, сигнал
шамдары және т.б. арқылы "плюс" және "минус" тізбектері бір-біріне
электрлік қосылыстарға ие болғандықтан, мегаомметрдің шығысын тек
тексерілетін тізбектің бір полюсіне қосыңыз. Осындай өлшеулер тізбектерді
оқшаулау сынақтарынан кейін жүргізіледі. Оқшаулау кедергісі кемінде 1
Мом болуы тиіс[4].
Екінші
кезеңде
тізбектерді
оқшаулау
сынағы
жасалады.
Сақтандырғыштармен бөлінген осы схеманың әрбір тізбегі сынауға
тартылады. Сынақ схемасы суретте көрсетілген арнайы құрылғымен жүзеге
асырылады. 6.23.

6.23-сурет - қайталама коммутация тізбектерінің оқшаулауын сынауға
арналған аспаптың схемасы:

S-ажыратқыш; FU1, FU2-балқитын сақтандырғыштар; RR-реттелетін резистор;
R1, R2-резисторлар; T-трансформатор; рА-миллиамперметр; pV-вольтметр; SBтүймешелі басу ажыратқышы

Ол үшін қондырғының бір шықпасы жерге тұйықталады, ал екіншісі
сыналатын тізбекке қосылады және кернеуді 1 кВ-қа дейін біртіндеп
арттыра отырып, ағып кету тогын берілген шаманың кернеуіне жеткен
сәттен бастап есептегенде 1 мин ішінде өлшейді. Ағып кету тогының
бұзылуы немесе өткір дүмпулері кезінде электр тізбегі сыналатын тізбекті
кіші элементтерге бөледі және әр элементтің сынағын қайталайды. Осындай
бөлімдер мен сынақтарды дәйекті түрде жүргізе отырып, схеманың
жарамсыз элементтерін анықтаңыз және ауыстырыңыз.
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Жұмыс кернеуі 60 В және одан төмен элементтер мен тізбектер осы
тексерулер кезінде алып тасталады. Сынақтар кезінде номиналды токтары
аз (микроамперметрлер, шамдар және т.б.) аспаптар мен аппараттардың
шарғыларын шаймалау керек, бұл оқшаулаудың бұзылуы кезінде токтың
күрт артуы кезінде оларды зақымданудан қорғайды.
РҚА құрылғысы элементтерінің өзара іс-қимылын тексеру номиналды
мәннің 0,8-ге тең жедел ток кернеуі кезінде жүргізіледі. Айналып өту
тізбектерінің болмауына; жапсырмалардың, ауыстырып қосқыштардың,
сынақ блоктарының, ажыратқыштардың және т.б. әртүрлі жағдайларында
құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне; қысқыштар қатарларында жұмыстағы
басқа құрылғыларға әсер етуге арналған сигналдардың болмауына ерекше
назар аударылады.
Релені, өлшеу трансформаторларын және қайталама коммутация
тізбектерін тексеру және реттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін реленің
өзара әрекеттесуі тексеріледі.
Схемадағы реленің өзара әрекеттесуін тексеру әр реленің әрекетін
оның контактілерін жабу және ашу арқылы сынап көруден тұрады. Бұл
ретте осы қорғаныс әрекет ететін коммутациялық аппараттар қосылуы тиіс.
Осылайша, қорғаныс жұмысына толық еліктеу бар.
Реле жұмысын бақылаумен бір мезгілде апаттық және ескерту
сигнализациясының жұмысын және блинкерлердің нақты жұмысын
қадағалау жүргізіледі.
Құрылғыларды кешенді тексеру жедел токтың номиналды кернеуі,
бөгде көзден апаттық режим параметрлерін тексерілетін құрылғыға
жасанды түрде беру, толық жиналған тізбектер мен реле қаптамалары
жабылған кезде жүргізіледі. Шығу тізбектерінің сенімді ашылуы
қамтамасыз етіледі.
Тексеру құрылғының әр сатысының толық әрекет ету уақытын және
дабылдың дұрыс жұмыс істеуін өлшеуден тұрады. Бұл ретте
құрылғылардың әрекет ету аймағында және аймағынан тыс ҚТ барлық
ықтимал түрлерін имитациялау кезінде құрылғылардың дұрыс әрекет етуін
тексереді.
Жөнделген жабдықтың жұмысқа қосылған басқа қорғау,
электравтоматика, басқару, сигнализация құрылғыларымен өзара ісқимылын тексеруді жедел токтың номиналды кернеуі кезінде жүргізеді.
Берілген қондырғылар кезінде қосу схемасының барлық тізбектерінің
жұмысын тексеру жүктеме трансформаторларынан бастапқы токпен тиеу
арқылы жүзеге асырылады. Мұндай тексеру ток тізбектерінің дұрыстығына
сенімді кепілдік береді, себебі бұл жағдайда ток трансформаторларының
жарамдылығы тексеріледі. Бұл жағдайда жүктеме құрылғысы тексерілетін
қорғаныс тогының трансформаторының номиналды тогына тең немесе
жақын токқа немесе қажет болған жағдайда қорғаныс тогына тең болады.
Жүктеме құрылғысы ток трансформаторларының бастапқы орамаларына
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қосылады (сурет. 6.24), ал Ток трансформаторы (ТА) арқылы шығу кезінде
оның тогын бақылау үшін рА амперметрі қосылады.

Сурет 6.24 -қорғанысты бастапқы токпен жүктеу
Жұлдызға қосылған ток трансформаторларынан қоректенетін
тізбектерді жүктеу кезінде қорғаныс тізбектеріндегі ток нөлдік сым (N) және
жүктеме құрылғысы ток трансформаторына қосылған фазалық сым арқылы,
ал үшбұрышқа қосылған кезде – жүктелген фазамен байланысты екі сым
арқылы өтеді. Іске қосу тогының шамасы бойынша қорғанысты жүктеу
кезінде үшбұрышқа қосылған ТТ-дан қоректенетін қорғаныстың іске қосылу
тогы есептіден 1,73 есе көп болатынын ескеру қажет. Сонымен қатар,
параллель қосылған әртүрлі фазалардан немесе үшбұрышқа қосылған
қорғаныстарды жүктеу кезінде қайталама ток ағып кететін параллель
тізбектер жасалады. Трансформация коэффициенті 100/5-тен асатын және
қорғаныс тізбектерінің төмен кедергісі болған кезде ағып кету токтары
өлшеу дәлдігінде болады және нәтижеге әсер етпейді, бірақ
трансформацияның төмен коэффициенттерінде олар айтарлықтай болуы
мүмкін. Бұл жағдайда бастапқы токпен тиеу кезінде әрбір трансформатордың
шықпаларының бірін өшіріп, басқа фазалардың трансформаторларының
әсерін болдырмау қажет[2].

Сурет 6.25 -қосылымдағы ақаулықты анықтау
Жүктеме құрылғысының көмегімен ta ток трансформаторларының
қайталама орамаларының дұрыстығын тексеруге болады. Мұны істеу үшін
олардың бастапқы орамаларының тұжырымдары қатарға қосылады (сурет.
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6.25) және оларға жүктеме құрылғысын қосу арқылы олар арқылы белгілі бір
ток өтеді.
Осыдан кейін ток тізбектерінің фазаларындағы және нөлдік сымдағы
токтардың шамалары бойынша ток трансформаторларының қайталама
орамаларының дұрыс емес қосылу сипаты немесе дұрыстығы бағаланады
(6.1-кесте)[2].
6.1‑кесте.

Трансформаторларды
қосу схемасы

Фазалардағы Ток
Ақаулық нұсқалары
А
В
С Турал
ы
0
0
0
Схема дұрыс жиналған
А фазасындағы трансформатордың
21 21
0
полярлығы кері
0
21 21
В фазасында да
0
0
21
С фазасында да
1
1
0
А фазалық тізбегі жоқ
0
1
1
В фазасында да
1
0
1
С фазасында да
1
1
1
31
Схема дұрыс жиналған
1
1
1
1
Бір трансформатордың полярлығы кері
А фазасының трансформаторында тізбек
0
1
1
21
жоқ
1
0
1
21
В фазасында да
1
1
0
21
С фазасында да
0
0
0
0
Нөлдік сымда тізбек жоқ
1
1
21
Схема дұрыс жиналған
1
1
0
Бір трансформатордың полярлығы кері
А фазасының трансформаторында тізбек
0
1
1
жоқ
1
0
1
С фазасында да
31
31
Схема дұрыс жиналған
1

-

-

1

Бір трансформатордың полярлығы кері

ЗЗП-1 қорғанысы (6.26-сурет) жерге тұйықталудың жиынтық
сыйымды тогы 0,2-ден 20 А-ға дейін болғанда ӘЖ ПЭ және ӘЖ СОБ
селективті ажырату үшін бағытталған нөлдік реттілікті қорғау ретінде
қолданылады. Қорғаныс нөлдік тізбектегі ток пен кернеуге жауап береді.
ЗЗП жерге бір фазалы тұйықталудан ток қорғанысын тексеру және
баптау схема бойынша жүргізіледі (14.9-сурет). Ra1 немесе ra2
миллиамперметрімен IISM1 тогын анықтаймыз. Ол бойынша ТА2 бастапқы
тогының есептік мәнін анықтаймыз:
ІРАСЧ=ІИЗМ1· W1
мұндағы W1-ТА2 бастапқы орамасының бұрылыстарының саны.
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Сурет 6.26 -ЗЗП-1 қорғанысының қағидаттық схемасы
R11 кедергісінің әр түрлі коэффициенттері бар транзисторларды
пайдалану кезінде қажетті қорғаныс сезімталдығын алу үшін (сурет. 6.26)
әрбір қорғаныс үлгісі үшін 2,0–10 кОм шегінде жеке таңдалады. Кедергі
дүкенін қолдана отырып, айнымалы ток тізбегіндегі ең аз қуат тұтыну
жағдайларын орындай отырып, резистордың мәні таңдалады (3u0=100В;
Upit=26В; φ=90°). Тағайыншамалардағы қорғаныстың іске қосылу
токтары"1"; "2"; "3" 6.2-кестеде келтірілген мәндерден 20% - дан артық
ерекшеленбеуі тиіс[2].
6.2 кесте-3311-1 типті қорғаныстың іске қосылу токтарының мәндері

Тағайындама
ІСР, А

+1
0,07±0,02

-2
0,5± -,15

-3
2,0±0,6

Өлшеулер 3U0=100В, UПИТ кезінде жүргізіледі. 3U0= 26В және φ =90°.
Максималды сезімталдық бұрышы мына формула бойынша
анықталады:
(𝜑𝜑𝜑𝜑 +𝜑𝜑𝜑𝜑 )
𝜑𝜑𝜑𝜑м.ч = 1 2
(87)
2

мұндағы φ1 және φ2-жұмыс аймағының шекаралары.
Сипаттамаларды алып тастамас бұрын, TA2 ядросы магниттеледі, ол
үшін бастапқы орамада ток біртіндеп 9 А-ға дейін артады, содан кейін
көрсетілген операцияны 2-3 рет қайталай отырып, біртіндеп нөлге дейін
азаяды. Тексеру алдында қоршаған ортаның температурасын (ол 20 ± 5° С
шегінде болуы тиіс) тексеру және қоректендірудің номиналды кернеуімен
тізбекті 15 минут бойы "жылыту" керек.
ТА2 қайталама орамасы мен қорғаныс жиынтығы арасындағы
байланыстырушы сымдардың белсенді кедергісі 0,3 Ом-нан аспауы керек.
Егер қарсылық 0,3 Ом-нан асса, онда байланыстырушы сымдардың
көлденең қимасы артады.

283

ТЗ – фазалық реттегіш; КМ – контактор; S1 – үш полюсті ажыратқыш; S2–бір
полюсті ажыратқыш; S3, S4, S5 –қосқыштар; T1, T2 – зертханалық
автотрансформаторлар; TA1 – C-54 типті ток трансформаторлары; TA2 – ТЗL типті
нөлдік тізбектегі ток трансформаторы; RR1, RR2 – реостаттар; Ra1, ra2 – E-59 типті
миллиамперметрлер; pv1 – магниттік вольтметр; PV2 – магнитоэлектрлік вольтметр

Сурет 6.27-ЗЗП тексеру схемасы

KL Шығыс релесінің орамасындағы кернеу 8-10 қорғаныс
қысқыштарына 3 uq кернеуін беру кезінде анықталады. Тексеру TA2
бастапқы тізбегінде ток болмаған кезде және тұрақты токтың кернеуі
алынған кезде 0-ден 100 В-қа дейінгі кернеуді біртіндеп көтеру арқылы
жүзеге асырылады. RВН>1000Ом/В вольтметрмен өлшенген 11-13
қысқыштардағы кернеудің тұрақты құраушысы +2 В-тан аспауы тиіс. Үлкен
шамаларда VT3, VT4 транзисторлары және VD3, VD4 диодтары техникалық
шарттарға сәйкестігін тексереді. Транзисторлардың зақымдануын
болдырмау үшін 3u0 тізбегіне 115в артық кернеу беруге жол берілмейді.
кезінде
IС.З=ƒ(3U0)және
UПИТ=24В
вольтамперлік
φ=900
сипаттамалары жаңа қосу кезінде үш тағайыншама үшін, ал жоспарлы
тексеру кезінде – жұмыс тағайыншамасы үшін алынады. ЗЗП-1 параметрі
TA2 параметрлеріне байланысты және масштабтағы мәліметтерден
айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. ЗЗП-1 релесі, егер оның вольтампер
сипаттамалары 3U0 =100В және 50В кернеуде 20% - дан аспайтын болса,
жарамды болып саналады. Дәл осындай сипаттамалар VT3 және VT4
күшейту схемасының ашылуын тексеруге мүмкіндік береді.
ТҚ-3,3 кВ "жерге" тұйықталудан қорғанысты тексеру (жер қорғауы)
жерге тұйықтаудың ішкі және сыртқы контурлары арасында қосылатын
дәнекерлеу трансформаторынан электр тізбегін токпен жүктеу жолымен
жүргізіледі (сурет. 6.28). Іске қосу тогы ішкі тізбектің бірнеше нүктелері
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үшін рА1 және рА2 амперметрлерімен анықталады. Ол 150 А-дан аспауы
керек.

1-жерге тұйықтаудың ішкі контуры; 2-жерге тұйықтаудың сыртқы контуры; КА1,
КА2 - жерден қорғаудың ток релесі; рА1, рА2, рет-амперметрлер

Сурет 6.28 -ТҚ-3,3 кВ "жерге" тұйықталудан қорғауды тексеру

Жер қорғанысының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жерге
тұйықтаудың ішкі және сыртқы контурлары арасындағы кабель қабықтары
тудыратын тұйықталуды болдырмайды: кабельдер оқшаулағыш төсемдері
бар құрылымдарға салынады. Содан кейін жалпы ағып кету тогы жүктеме
құрылғысының жалпы тогының 50% - ынан аспауы керек (ра амперметрі1
бойынша)[2].
Орнатылған токтар реленің біреуіне жедел тізбектерді қосу арқылы
тексеріледі, қорғаныс іске қосылғанға дейін жүктеледі, тізбектердің
оқшаулауын тексеру кезінде бірдей схеманы қолданады. Дәл осындай
тексеру тек екінші релені қосу арқылы жасалады. Іске қосу тогының
шамасы бекітіледі. Әр реленің ағымдағы параметрі 150-200 А болуы керек.
Релелік қорғау құрылғыларын мерзімді тексеру кезінде РҚА
аппаратурасы мен тізбектерінің, клеммалық құрастырмалардың, сынақ
блоктарының жай-күйін, панельдерде олардың мақсатын көрсететін
жазбалардың болуын, сондай-ақ кабельдер мен сымдарда биркалардың
және оларға жазулардың болуын, қоректендіру блоктарының қызуын
(электрондық қорғаныстар үшін), сақтандырғыштардың бүтіндігін
тексереді.
Бірінші профилактикалық бақылау пайдаланудың бастапқы кезеңінде
пайда болатын жұмыс істемей қалған істен шығуларды анықтау және жою
мақсатында РҚА құрылғысын пайдалануға қосқаннан кейін бірінші жыл
ішінде жүргізіледі. Ол тұрады:
- сыртқы тексеру;
- оқшаулауды өлшеу және сынау. Оны 1000 В айнымалы ток
кернеуімен сынаудың орнына 2500 в мегаомметрмен орындауға рұқсат
етіледі;
- элементтердің жұмыс қабілеттілігін және іске қосу параметрлерінің
берілгендерден ауытқуын анықтау үшін жүргізілетін (реле қаптамалары
жабылған кезде) берілген параметрлерді алдын ала тексеру.
Егер тағайыншамаларды тексеру кезінде іске қосылу параметрлері
рұқсат етілген шектерден асып кетсе, ауытқу себептерін мұқият талдау
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және қажет болған жағдайда ақаулы аппаратураны, оның бөліктерін ішінара
немесе толық бөлшектеу, қалпына келтіру немесе ауыстыру жүргізіледі.
Кезектен тыс және апатдан кейінгі тексерулер профилактикалық
қалпына келтіру көлемінде немесе қажетті өзгерістердің, зақымданулардың,
ақаулардың мөлшеріне байланысты жаңадан қосылған кезде тексерулер
жүргізіледі.
Құрылғыларға техникалық қызмет көрсету кезеңділігі нұсқаулықта
келтірілген [1].
№ 2 практикалық сабақ
2 релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау
Осы бөлімге сәйкес ӘЖ- 6 - 10 кВ, 35, 110, 154, 220 кВ жоғары вольтты
желілерінің ТҚК және РҚА; тартым қосалқы станциялардың құрама
шиналары;
қосалқы
станциялардың
барлық
қосылыстарының
трансформаторлары; 27,5 кВ, 2×25кв байланыс желісінің фидерлері,
тартылмайтын тұтынушыларды қоректендіру және автобұғаттау фидерлері,
бойлық электрмен жабдықтау желілері; ТҚ-3,3 кВ жерге тұйықталудан
қорғау; тартым қосалқы станциялардың екінші тізбектерінің аппаратуралары,
ҚС, ПҚТ, АТП, АҰП, оның ішінде қашықтан басқару құрылғыларының
тізбектері; басқару және сигнал беру тізбектері[2].
Пайдаланымдағы релелік қорғау және автоматика құрылғыларына ТҚК
мыналарды қамтиды:
техникалық тексерулер;
сынамалау;
профилактикалық бақылау;
микроэлектрондық базадағы құрылғылар үшін тестілік бақылау;
профилактикалық қалпына келтіру (жөндеу).
Жаңадан орнатылған құрылғыларды қосар алдында, жаңа
аппаратураны орнатумен байланысты қолданыстағы РҚА құрылғыларын
қайта жаңартқаннан кейін, жаңа екінші реттік тізбектерді монтаждаудан
кейін оларды жаңа қосу кезіндегідей тексеру жүргізіледі. Бір уақытта РҚА
құрылғыларына
жататын
барлық
қайталама
тізбектер,
өлшеу
трансформаторлары және коммутациялық аппараттардың жетектері
тексеріледі. РҚА құрылғыларын жаңадан қосу кезінде орындалатын
жұмыстардың түрлері мен көлемі осы Нұсқаулыққа N 3 қосымшада
айқындалған.
Профилактикалық РҚА қалпына келтіру тексеру үшін жүргізіледі[2]:
релелік қорғаныс және автоматика аппаратуралары мен тізбектерінің
жарамдылығы;
реле тағайыншамаларының берілген;
құрылғылардың ең аз сенімді элементтерін қалпына келтіру (уақыт
релесі, тікелей реле, индукциялық ток релесі).
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Тартым қосалқы станцияның электрқондырғыларын әрбір қосу үшін
РҚА құрылғыларына техникалық қызмет көрсету циклі (жақын арадағы екі
профилактикалық қалпына келтіру арасындағы пайдалану кезеңі) белгіленуі
тиіс. I санаттағы үй-жайларда (құрғақ жылытылатын үй-жайларда)
орналасқан РҚА құрылғылары үшін ТҚК циклі 6 немесе 12 жылды құрауы
мүмкін. II санаттағы үй-жайларда орналасқан РҚА құрылғыларына арналған
ТҚК циклі (сыртқы қондырғының жиынтық тарату құрылғыларының
ұяшықтары, жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар, температура
ауытқуының үлкен диапазоны және шағын дірілі бар үй-жайлар) 3 немесе 6
жылды құрауы мүмкін.
РҚА құрылғыларына ТҚК жүргізу кезеңділігін үй-жайлардың санатын
басшылыққа ала отырып, темір жолды электрмен жабдықтау
дистанциясының электр шаруашылығына жауапты адам бекітеді.
Кестеде міндетті сынақтар көрсетілген. Егер сынамалау немесе
профилактикалық бақылау жүргізу кезінде құрылғының немесе оның
элементтерінің істен шығуы анықталса, онда істен шығуды туындатқан
себептерді жою және қажет болған жағдайда істен шығу сипатына қарай
профилактикалық қалпына келтіру жүргізіледі.
Электрқондырғысын жылдық жоспарлы-алдын ала жөндеуді бекіту
кезінде темір жолды электрмен жабдықтау дистанциясының электр
шаруашылығына жауапты адам бір жылдағы, тоқсандағы, айдағы сынаулар
санын белгілейді.
6.3-кесте - тартым қосалқы станциялардың релелік қорғаныс және
автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу
кезеңділігі[2]
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Ескертпелер. 1. Н-жаңа қосу кезінде тексеру (баптау); К1 - бірінші
профилактикалық бақылау; К - профилактикалық бақылау; В - профилактикалық қалпына
келтіру; О - сынамалау.

Профилактикалық бақылау жүргізу мен РҚА құралдарын темір жолдың
тартым
қосалқы
станциясының
негізгі
жабдығының
ТҚ-мен
профилактикалық қалпына келтіруді біріктіру мақсатында ТҚК-нің
жоспарланған түрін бір жылға дейінгі мерзімге ауыстыруға жол беріледі. Бұл
ретте қосымша сынамалар жүргізілуі тиіс.
РҚА құрылғыларының қызмет ету мерзімі пайдалану жағдайларына
байланысты 20-25 жылды құрайды және аппаратураның қанағаттанарлық
жай-күйі және жалғағыш сымдардың оқшаулауы және ТҚК циклінің
қысқаруы кезінде ұзартылуы мүмкін.
РҚА құрылғыларын алғашқы профилактикалық бақылау оларды
жұмысқа қосқаннан кейін 10-18 айдан кейін жүргізілуі тиіс.
Қажет болған жағдайларда темір жолды электрмен жабдықтау
дистанциясының электр шаруашылығына жауапты адамның нұсқауы
бойынша кезектен тыс тексеру немесе апатдан кейінгі тексеру жүргізіледі.
Сигнал беру, бұғаттау, қашықтықтан басқару құрылғыларына ТҚК
тиісті РҚА құрылғылары үшін белгіленген кезеңділікпен жүргізіледі.
2.2 Релелік қорғаныс
техникалық тексеру

және

автоматика

құрылғыларын

1. Темір жол тартым қосалқы станциясының жедел (жедел-жөндеу)
персоналы ауысымды тапсыТҚ-қабылдау кезінде тексереді [2]:
сигналдық шамдардың, түймелердің, клеммдік құрастырмалардың,
сынақ блоктарының жай-күйі;
жапсырмалар мен сынақ блоктарының орналасу картасында тіркелген
жапсырмалар, ауыстырып қосқыштар, сынақ блоктары жағдайының
сәйкестігі;
кернеуі 35-220 кВ ТҚ желілері мен жабдықтарының күрделі қорғау
аспаптарының көрсеткіштері.
2. РТҚ релелік қорғау бригадасының жедел-жөндеу персоналы
бекітілген жылдық кесте бойынша, бірақ жылына кемінде екі рет тексереді:
РҚА аппаратурасының, сынақ блоктарының жай-күйі;
клеммалық құрастырмалардың жай-күйі, болттарды керу, кабельдер
мен сымдардың ажыратылған оқшауланбаған ұштарының болмауы;
РҚА сымдары мен кабельдерінде биркалардың және оларға
жазулардың болуы;
жапсырмалардың жұмыс режиміне қойылатын ережелері және релелік
қорғау журналының деректерімен салыстыру;
РҚА
тізбектерінде
орнатылған
сақтандырғыштардың
тағайыншамаларының сәйкестігі.
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3. Темір жол тартым қосалқы станциясының бастығы РҚА
құрылғыларын, жапсырмалардың жағдайын, кабельдердің жай-күйін,
биркалардың болуын жылына екі рет, көктемде және күзде тексереді.
Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын сынау.
РҚА мерзімді сынау РҚА құрылғыларының ең аз сенімді
элементтерінің: сағат механизмі бар уақыт релесінің, технологиялық
датчиктердің, коммутациялық аппараттардың (атқарушы механизмдердің)
жетектерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру болып табылады.
1. Ажыратқыштарды ажыратуға қорғау әрекетімен сынауды РТҚ
қызметкерлері жылына кемінде бір рет жүргізеді.
2. Сигналға қорғау әрекетімен немесе ажыратқыштарды ажыратуға
РҚА құрылғысының іске қосылуы белгіленген мерзімнен 3 ай бұрын кезекті
сынауды жүргізу үшін есептелуі мүмкін, бұл ретте РҚА құрылғысын келесі
сынаудың мерзімі өзгермейді.
3. 0,4 - 35 кВ ТҚ әрбір қосылуын сынамалау немесе тестілік бақылау
жүргізу мерзімділігі жергілікті жағдайлармен анықталады, темір жолды
электрмен жабдықтау дистанциясының электр шаруашылығына жауапты
адам бекітеді.
4. Сынамалау номиналды мәннің 0,8-ге тең жедел ток кернеуі кезінде
жүргізіледі.
Сынамалау екі бөліктен тұрады:
Шығыс релесі мен сигналға әсер ететін құрылғыны сынау;
шығу релесінің коммутациялық аппаратураға әсерін сынау.
5. РҚА құрылғысын сынауды жүргізу туралы жапсырмалар мен басқа
да жедел элементтердің жағдайын және оны жұмыста қалдыру мүмкіндігін
тексергеннен кейін релелік қорғау журналында жазба жасалуы тиіс.
РҚА профилактикалық бақылауы мыналарды қамтиды:
1. Дайындық жұмыстары:
қажетті құжаттаманы дайындау: схемалар, нұсқаулықтар, паспорттархаттамалар, қорғау тағайыншамаларының карталары, бағдарламалар, жұмыс
дәптерлері;
сынау құрылғыларын, өлшеу аспаптарын, құрал-саймандарды, жалғау
сымдарын дайындау.
2. РҚА құрылғысын сыртқы қарау кезінде шаңнан тазалау,
аппаратураның және монтаждаудың жай-күйін тексеру, қаптамалары
алынған кезде шығу релесін тексеру жүргізіледі.
3. РҚА тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеуді жерге қатысты және
өзара (ток, кернеу, жедел ток, сигнал беру, бұғаттау, газ қорғау кабельінің
желістері,
кернеу
трансформаторларынан
автоматтарға
немесе
сақтандырғыштарға дейінгі кабель желістері арасында) қайталама
қосылыстардың электрлік байланысты емес тізбектерінің әрбір тобында
1000В кернеуге мегомметрмен жүргізу керек. Оқшаулау кедергісі кемінде 1,0
МОм болуы тиіс.
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1000 В сынау кернеуіне есептелмеген элементтер сынақ схемасынан
шығарылады. 24 В дейінгі тізбектердің оқшаулауын сынау жүргізілмейді.
4. Микроэлектрондық базадағы РҚА құрылғыларының 24 В және одан
төмен тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу дайындаушы зауыттардың
нұсқауларына сәйкес жүргізіледі. Мұндай нұсқаулар болмаған кезде осы
тізбектердің жерге тұйықталуының болмауы 15 В дейінгі кернеуге
омметрмен тексеріледі.
5. РҚА және сигнализация құрылғыларын кешенді тексеру жедел
токтың номиналды кернеуі және құрылғыға бөгде қоректендіру көзінен
құрылғылардың толық жиналған тізбектеріне және жабық реле
қаптамаларына апаттық режим параметрлерін беру кезінде жүргізіледі.
Тәуелді сипаттамасы бар қорғаныстар үшін сипаттаманың төрт
нүктесін алу керек; дифференциалды қорғаныстар үшін токты қорғау
иықтарының әрқайсысына кезекпен беру; сатылы қорғаныстарға әрбір
аймақтың бір нүктесіне және соңғы сатының іске қосылу аймағынан тыс бір
нүктеге сәйкес келетін апаттық режим параметрлерін беру керек.
Апаттық режимге сәйкес келетін Ток пен кернеу тексерілетін
құрылғының барлық сатыларына және барлық фазаларына (немесе
фазалардың барлық комбинацияларына) беріледі. Максималды ток пен
минималды кернеуді қорғауға берілетін ток немесе кернеу реленің сенімді
жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.
6. Шығу релесінің коммутациялық аппаратқа әсерін тексеру.
Шығу релесінен коммутациялық аппаратқа әсер ету арқылы ажырату
(қосу) тізбегінің жарамдылығын тексеру және тексерілетін құрылғының
басқа құрылғылармен байланыс тізбектерін қалпына келтіру қажет.
7. Құрылғыларды жұмыс тогымен және кернеумен тексеру тексерілетін
құрылғының ток тізбектерінің ағуын және тексерілетін құрылғыда кернеудің
болуын тексеру арқылы жүзеге асырылады.
8. РҚА тестілік бақылау дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес
микроэлектрондық
базадағы
құрылғылар
үшін
жүргізіледі.
Профилактикалық бақылау жүргізу кезінде тестілік бақылау жұмыс тогымен
және кернеумен тексерілгеннен кейін жүргізіледі.
9. РҚА құрылғыларын қосуға дайындау кезінде:
1) көрсеткіш релелердің, сынақ блоктарының, жапсырмалардың,
ажыратқыштардың, түймелердің, сигналдық шамдардың және басқа да жедел
элементтердің жағдайын тексеру;
2) релелік қорғау жөніндегі журналға тексеру нәтижелері, тексерілген
құрылғылардың жай-күйі және оларды жұмысқа қосу мүмкіндігі туралы
жазба.
10. РҚА құрылғыларын профилактикалық бақылау, егер оларды
кешенді тексеру кезінде рұқсат етілген мәннен асатын реле
тағайыншамаларының параметрлерінің ауытқулары анықталмаса, аяқталған
болып саналады. Асып кетулер мен ауытқулар анықталған жағдайда РҚА
құрылғыларын профилактикалық қалпына келтіруге кірісу қажет.

290

2.3 Релелік қорғаныс және автоматика
профилактикалық қалпына келтіру (жөндеу)

құрылғыларын

Профилактикалық қалпына келтіру кезінде[2]:
атқару сызбаларын, паспорттар-хаттамаларды, жұмыс дәптерлерін,
қорғау тағайыншамаларының карталарын, технологиялық карталарды; сынау
қондырғысын, өлшеу аспаптарын, қосу сымдарын, қосалқы бөлшектер мен
құралдарды дайындау;
РҚА қосылу құрылғыларының принциптік және монтаждық
схемаларын салыстыру, ол туралы РҚА бригадасының басшысы жазба
жасайды және атқарушы схемаға қол қояды.
1. Сырттай қарау кезінде РҚА тексеріледі:
панельді, аппаратураны панельге бекіту сенімділігі;
аппаратураның механикалық зақымдануының болмауы, реле
шықпаларының және басқа аппаратураның оқшаулама жағдайы;
аппаратура қаптамаларында және шығару қатарларында шаң мен кірдің
болмауы;
сымдар мен кабельдердің оқшауламасының жай-күйі, қысқыштар
қатарларындағы, шиналардан тарамдардағы, реле түйреуіштеріндегі, сынақ
блоктарындағы, резисторлардағы түйіспелі қосылыстардың сенімділігі,
сондай-ақ дәнекерлеулердің сенімділігі;
ток және кернеу трансформаторларының екінші жағындағы
шкафтардың есіктері, шығулар қаптамаларының нығыздалу жағдайы;
коммутациялық аппаратураның басқару электромагниттерінің және
блок-түйіспелерінің жай-күйі;
қайталама қосылыстар тізбектерін жерге қосу жағдайы;
панельдер мен аппаратурада жазулардың болуы және дұрыстығы,
кабельдерді, кабель желілері мен сымдарды таңбалаудың болуы.
2. Берілген РҚА қорғанысының тағайыншамаларын алдын ала тексеру.
Элементтердің жұмыс қабілеттілігін және РҚА құрылғыларының
берілген белгілеулерінен жұмыс істеу параметрлерінің рұқсат етілген
ауытқуын анықтау мақсатында тексеруді реле қаптамалары мен
автоматтардың қақпақтары жабық болған кезде жүргізу қажет.
Егер тағайыншамаларды тексеру кезінде іске қосылу параметрлері
рұқсат етілген ауытқулардың шегінен шығатын болса, ауытқу себептеріне
талдау жүргізіледі және қажет болған жағдайда аппаратураны бөлшектеу,
қалпына келтіру немесе ауыстыру жүргізіледі.
3. РҚА құрылғыларын ішкі тексеру кезінде:
аппаратураның механикалық бөлігін (релелік және коммутациялық)
тексеру және тазалау);
қаптамалардың, қақпақтардың нығыздалу жағдайын және шынылардың
бүтіндігін тексеру;
реле бөлшектері мен құрылғыларының бүтіндігін, олардың дұрыс
орнатылуын және Бекітілу сенімділігін тексеру;
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шаңнан және бөгде заттардан тазарту;
түйіспелі қосылыстардың, дәнекерлеудің сенімділігін тексеру;
трансформаторлардың, дроссельдердің өзекшелерін қатайтатын
болттардың тартылуын тексеру;
түйіспелі беттер мен доға сөндіргіш камералардың жай-күйін тексеру;
қолмен қосу және ажыратуды басқару механизмінің сенімділігін
тексеру.
4. РҚА электрлік сипаттамаларын тексеру жүргізіледі:
бөлшектеуге ұшырамаған элементтерді профилактикалық қалпына
келтіруге сәйкес көлемде;
элементтерді бөлшектеу немесе ауыстыру жағдайында жаңа қосылуға
сәйкес келетін көлемде.
5. Құрылғылардың оқшаулауын толық схемада өлшеу және сынау
қаптамалар, қақпақтар, есіктер жабық болған кезде жүргізілуі тиіс.
Егер оқшаулау кедергісі кемінде 1 МОм болса, Объект сынақтан өтті
деп есептеледі. Оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау жерге қатысты бір
минут ішінде 1000 В айнымалы ток кернеуімен жүргізілуі тиіс.
6. Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларын кешенді
тексеру[2].
Тексеруді құрылғыға бөгде көзден апаттық режим параметрлерін беру
кезінде және реле қаптамалары жабылған кезде құрылғының толық жиналған
тізбектерінде (шығу тізбектерінің сенімді ажыратылуын қарастыру қажет)
"сигналға"әрекет ете отырып, жедел токтың номиналды кернеуі кезінде
жүргізген жөн.
Кешенді тексеру кезінде құрылғының әрбір сатысының толық әрекет
ету уақытын өлшеу және сигнал беру әрекетінің дұрыстығын тексеру қажет.
Апаттық режимге сәйкес келетін Ток пен кернеуді тексерілетін
құрылғының барлық сатылары мен фазаларына (немесе фазалардың барлық
комбинацияларына) беру қажет. Бұл жағдайда олар келесі параметрлерге
сәйкес келуі керек:
а) ең жоғары әсер ететін қорғаныстар үшін - бірінші және екінші
жағдайларда іске қосылуды іске асырмауды бақылау үшін іске қосу
тағайыншамалары 0,9 және 1,1; әсер ету уақытын бақылау үшін - іске қосу
тағайыншамаларының 1,3-ке тең ток немесе кернеу. Тәуелді сипаттамамен
қорғау үшін сипаттаманың төрт нүктесін тексеру қажет. Ағымдағы
бағытталған қорғаныс үшін қуат бағытының релесінің іске қосылуын
қамтамасыз
ететін
фазамен
номиналды
кернеуді
беру
қажет.
Дифференциалды қорғаныс үшін ток қорғаныс иықтарының әрқайсысына
кезекпен беріледі;
б) ең аз әрекетті қорғау үшін - 1,1 және 0,9 бірінші жағдайда
қорғаныстың іске қосылмауын және екінші жағдайда іске қосылуды бақылау
үшін іске қосу тағайыншамалары; әрекет ету уақытын бақылау үшін - іске
қосу тағайыншамасының 0,8-ге тең ток немесе кернеу.
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Қашықтықтан қорғау үшін уақытша сипаттаманы 0, 0, 9z1,1, 1z1,0,
9z2,1, 1z2,0, 9z3 және 1,1z3 тең қарсылықтар үшін алу керек. Бірінші
сатыдағы уақыт ұстамасын реттеу (қажет болған жағдайда) 0,5z1 кедергісі
кезінде жүргізіледі.
Қысқа тұйықталудың (қысқа тұйықталудың) барлық мүмкін түрлерін
құрылғылардың әрекет ету аймағында және аймағынан тыс имитациялау
кезінде құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру керек.
7. Коммутациялық аппаратураға тексерілетін құрылғының іс-қимылын
тексеру және басқа құрылғылармен байланыстарды қалпына келтіру:
берілген белгілеулер кезінде ажырату және қосу тізбектерін дайындау,
жедел токтың номиналды кернеуі кезінде коммутациялық аппаратқа
тексерілетін құрылғының шығу релесінің әрекеті;
сигналдардың болмауын тексеру және байланыс тізбектерін
тексерілетін құрылғының Шығыс қатарларында жұмыс істейтін басқа
құрылғыларға қосу.
Тексерілетін құрылғының коммутациялық аппараттарға әрекетін
тексергеннен және оның барлық тізбектерінде тағайыншамаларды қойғаннан
кейін жұмыстар жүргізілмейді.
8. РҚА құрылғысын жұмыс тогымен және кернеумен тексеру. Жұмыс
тогы мен кернеуді тексеру айнымалы ток пен кернеу тізбегін,
құрылғылардың дұрыс қосылуы мен әрекетін түпкілікті тексеру болып
табылады. Жұмыс тогы мен кернеуі бар құрылғыларды тексермес бұрын:
барлық релелер мен басқа да аппараттарды, қысқыштар мен
бөгеттердің қатарларын тексеру;
тексерілетін құрылғының басқа құрылғылар мен коммутациялық
аппараттарға әсері қосылатын қалыптарда жапсырмаларды, ауыстырып
қосқыштарды, сынақ блоктарын және басқа да жедел Элементтерді орнату;
жүктеме құрылғыларынан ток тізбектерінің тұтастығын және дұрыс
құрастырылуын тексеру.
РҚА құрылғыларының жұмыс тогымен және кернеуімен тексеруді
мынадай ретпен жүргізу қажет:
1) желілік және фазалық кернеулер мен нөлдік реттілік кернеулерінің
бірқатар шықпаларында өлшеу және тексерілетін қосылыстың кернеу
тізбектерінің
фазалануын
тексеру
арқылы
кернеу
тізбектерінің
жарамдылығын және дұрыс қосылуын тексеру;
2) фазалардағы және нөлдік сымдардағы жүктеменің қайталама
токтарын өлшеу арқылы ток тізбектерінің жарамдылығын тексеру, ал
бағытталған қорғаныс үшін векторлық диаграмманы алу жүргізіледі;
3) Тікелей, кері және нөлдік тізбектегі ток пен кернеу сүзгілерінің
дұрыс жұмыс істеуін және теңгерімсіздігін тексеру;
4) қуат бағыты релесі мен кедергі релесінің дұрыс қосылуын тексеру;
5) дифференциалдық қорғаныстың ток тізбектерінің дұрыс
құрастырылуын теңгерімсіз токтарды (кернеулерді) өлшеу арқылы тексеру.
9. РҚА құрылғыларын қосуға дайындау кезінде:
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жұмыс тогы мен кернеуін тексеру кезінде жұмыс режимі өзгерген
релені қайта қарау;
көрсеткіш
реле
жалаушаларының,
сынақ
блоктарының,
жапсырмалардың, ажыратқыштардың, түймелердің, сигналдық шамдардың,
сондай-ақ шығарулар қатарындағы бөгеттердің жағдайын тексеру;
релелік қорғау журналына РҚА құрылғыларын тексеру нәтижелері,
тексерілген құрылғылардың жай-күйі және оларды жұмысқа қосу мүмкіндігі
туралы жазу;
РҚА құрылғыларының паспорт-хаттамаларын толтыру.
2.4 РҚА құрылғыларының құжаттамасын жүргізу жөніндегі
техникалық нұсқаулар
1. Қорғаныс пен Автоматиканың барлық түрлерінің параметрлерін
есептеуді федералды теміржол көлігінің мамандандырылған жобалау
ұйымдарының қызметкерлері жүргізеді.
2. Пайдалану процесінде байланыс желісі фидерлерінің, автобұғаттау
желілерінің (АБ), ұзына бойы электрмен жабдықтау (ПЭ), "екі сым - рельс"
(ЕСР) және темір жолды электрмен жабдықтау дистанциясының
персоналымен
темір
жол
тұтынушыларының
қорғанысының
тағайыншамаларын қайта есептеуді жүргізуге жол беріледі.
Тұрақты және ауыспалы токтың байланыс желісі фидерлерінің, АБ, ПЭ
және ЕСР фидерлерінің қорғанысының тағайыншамаларын темір жолды
электрмен жабдықтау қызметі бекітеді.
3. Автоматика құрылғыларының жұмыс режимін темір жолды
электрмен жабдықтау дистанциясының электр шаруашылығына жауапты
адам анықтайды және бекітеді.
4. Сигнал беру, орталықтандыру, блоктау (СОБ) құрылғыларының
негізгі қоректену фидерлері АҚҚ және резервті автоматты іске қосумен
(АҚҚ), резервтік қоректендіру - АҚҚ жабдықталуы тиіс.
Осы фидерлердің қорғанысын мерзімді сынау кезінде бір мезгілде СОБ
құрылғыларының негізгіден резервтік қоректендіруге өту уақытын өлшей
отырып, АҚҚ және РАҚ құрылғыларының жұмыс қабілеттілігі тексерілуі
тиіс, ол 1,3 секундтан аспауы тиіс.
5. Әрбір тартым қосалқы станцияда жапсырмалар мен сынақ
блоктарының орналасу картасы болуы тиіс, ол бойынша ауысымды
қабылдау-тапсыру кезінде жедел персонал жапсырмалар мен блоктардың
нақты жағдайын тексереді.
6. Қысқа тұйықталу тогын қорғаныспен уақыт кідіріссіз ажырату
уақыты тұрақты ток желілерінде 90 мс және ауыспалы ток желілерінде 140
мс аспауы тиіс.
7. Жүктеме құрылғысынан ТҚ-3,3 кВ жерге тұйықталудан қорғауды
тексеру кезінде реле бойынша токтың таралуы өлшенеді және ТҚ үш түрлі
нүктелерінде (ТҚ ортасында және жиектерінде) қысқа тұйықталуды

294

имитациялау кезінде реледен басқа ішкі контурдан ағып кету тогы
есептеледі.
Жүктеме құрылғысы тогының және екі реленің жиынтық тогының (ағу
тогы) айырмасы 10% - дан аспауы тиіс, ерекше жағдайларда темір жолды
электрмен жабдықтау қызметінің рұқсаты бойынша 30% - дан аспауы тиіс.
Әрбір жерді қорғау релесінің параметрлері 150-200 А болуы керек.
Кезбе токтардың ағуынан жер қорғау релесінің жалған жұмысын
болдырмау үшін реленің сыртқы контурға қосылу нүктесінің жалпы
шинасын біріктіру қажет.
8. РҚА тізбектерінде салыстырып тексерілген атқарушы схемаларсыз
жұмыс істеуге тыйым салынады. Өзгерістер мен толықтырулар бірінші және
екінші коммутация схемаларына, электрқондырғысының бір сызықты
схемаларына нұсқаулыққа сәйкес енгізіледі.
Атқарушылық схемаларды салыстыру РҚА құрылғыларын жаңа қосу
және профилактикалық қалпына келтіру кезінде жүргізіледі, бұл жөндеутексеру учаскесінің (РТҚ) РҚА бригадасы басшысының схемасында қол
қоюмен расталады.
9. ТҚ-3,3 кВ жерге тұйықталудан қорғанудың жедел тізбектері жеке
сақтандырғыштар арқылы аккумуляторлық батарея шиналарына тікелей
басты сақтандырғыштарға дейін қосылады.
10. Әрбір тартым қосалқы станцияда релелік қорғау журналы
жүргізілуге тиіс, онда РҚА құрылғыларын тексеру, сынамалау,
профилактикалық бақылау және қалпына келтіру нәтижелері жазылады.
Тартым қосалқы станцияның әрбір қосылуына паспорт-РҚА
ХАТТАМАСЫ болуы тиіс.
11. РТҚ бригадаларында Орындалатын жұмыстардың жазбалары мен
РҚА құрылғыларын өлшеу, тексеру, сынау нәтижелері дәйекті жүргізілетін
жұмыс дәптері болуы тиіс, олардың негізінде РҚА жұмыс қабілеттілігі
туралы релелік қорғау журналында қорытынды беріледі және паспортхаттамалар толтырылады.
12. РҚА құрылғыларына ТҚК кезінде нәтижелерді тіркеу
құрылғылардың, қосылулардың паспорт-хаттамаларында және релелік
қорғау журналдарында жүргізіледі.
Паспорт-құрылғының РҚА ХАТТАМАСЫ, қосылу мыналарды
қамтиды:
реленің, элементтердің, құрылғылардың паспорттық деректері бар
жалпы бөлік;
қорғау тағайыншамалары;
жаңа қосылған кезде шығарылған әрбір релені, элементті немесе
құрылғыны тексеру және сынау хаттамалары;
РҚА бірінші және әрбір кейінгі профилактикалық бақылау нәтижелерін
тіркеудің жеке парақтары;
профилактикалық қалпына келтіру нәтижелерін тіркеудің жеке
парақтары.
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РҚА құрылғыларын профилактикалық қалпына келтіру кезінде
пайдаланушы персонал жұмыстарды орындайды және олардың нәтижелерін
РҚА құрылғыларының тағайыншамаларының ең жоғары ауытқуларының
рұқсат етілген мәндерін ескере отырып, паспорт-хаттамаларда көрсетілген
алдыңғы тексерулердің нәтижелерімен салыстырады. Профилактикалық
қалпына келтіру нәтижелері, өзгерістердің болуы немесе болмауы
құрылғының РҚА хаттамасында, теміржолдың тарту қосалқы станциясының
немесе теміржолдың электрмен жабдықтау ауданының релелік қорғау
журналында тіркеледі.
13. РҚА құрылғыларын жаңадан қосу хаттамалары болмаған кезде
негізге соңғы профилактикалық қалпына келтіру нәтижелері (хаттамалары)
қабылданады.
14. Жаңа қосу хаттамалары болмаған жағдайда РҚА бригадасы жаңа
қосудың толық бағдарламасы бойынша РҚА құрылғыларына тексеру
жүргізеді.
15. Релелік қорғау журналы нөмірленуі, тігілуі, темір жолды электрмен
жабдықтау дистанциясының мөрімен бекітілуі және тарту қосалқы
станциясында немесе темір жолды электрмен жабдықтау ауданында
сақталуы тиіс. Паспорт-хаттамалардың көшірмелері РТҚ-да сақталады[3].
Релелік қорғау журналында мыналар тіркеледі:
тексеру нәтижелері, тексерілген құрылғылардың жай-күйі және жаңа
қосу кезінде оларды жұмысқа қосуға дайындығы туралы жазбалар;
профилактикалық қалпына келтіру нәтижелері, Берілген іске қосу
параметрлері
параметрлерінің
ауытқулары,
РҚА
құрылғылары
элементтерінің өзгеруі немесе ауыстырылуы және РҚА құрылғыларын
жұмысқа қосу мүмкіндігі туралы жазбалар;
оқшаулаудың 1000 В, 50 Гц кернеуімен сынаудан кейін өлшенген
кедергі шамасын көрсете отырып, профилактикалық бақылау нәтижелері
туралы жазбалар:
а) жерге қатысты;
б) қайталама қосылыстардың (токтың, кернеудің, жедел токтың,
сигнализацияның) электрлік байланысты емес тізбектерінің жекелеген
топтары арасында);
в) газды қорғау кабелінің өзектері арасында;
г)
кернеу
трансформаторынан
(ТН)
автоматтарға
немесе
сақтандырғыштарға дейінгі кабель желістері арасында;
коммутациялық жабдықты ажыратуға қорғаныстың іске қосылуына
себеп болған жүктемелік құрылғының бастапқы тогының шамасы және РҚА
құрылғыларын жұмысқа қосу мүмкіндігі туралы жазбалар;
РҚА құрылғыларын мерзімді тексеру және сынамалау нәтижелері
туралы жазбалар;
кезектен тыс және апатдан кейінгі тексерулерді жүргізу туралы
жазбалар.
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Тексеру нәтижелеріне, тағайыншамалардың өзгерістеріне РРУ РҚА
бригадасының басшысы қол қояды. Темір жол тартым қосалқы
станциясының бастығы осы жазбалармен танысады және барлық қатысы бар
персоналдың қолы қойылып танысуды ұйымдастырады.
Әдебиет
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Тұтынушылардың электрқондырғыларын пайдалану ережесі. –
М., 2000. -288 б.
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Электржабдықтарын профилактикалық сынау және тартым
қосалқы станциялардың релелік қорғанысын тексеру: анықтамалық
материалдар жинағы / Ресей ЖПҚ электрмен жабдықтауды электрлендіру
департаменті. – М.: Трансиздат, 2001. –511с.
3.
Электрлендірілген темір жолдарды секциялаудың қосалқы
станциялары мен бекеттерінің жабдықтары мен құрылғыларын ағымдағы
жөндеуге және профилактикалық сынауға арналған үлгілік уақыт
нормалары. – М., 1995. -160 б.
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VII БӨЛІМ. ТЕМІР ЖОЛДАРДЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
ТЕХНИКАСЫ

7.1

Өндірістегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

Еңбекті қорғаудың негізгі қағидасы-өндірістік жарақаттану мен кәсіби
сырқаттанушылықтың алдын алу. Жазатайым оқиғаның алдын алу – еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету ісіндегі басты мақсат, міндет, негізгі қағидат.
Қоғам дамуының маңызды басымдығы жұмысшы персоналдың өмірі мен
денсаулығын сақтауға ықпал ететін кәсіби қауіпсіздік жағдайларын жасау
болып табылады.
Осындай жағдайларды жасау үшін басқару объектілері туралы
объективті ақпарат алуды, еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты жоспарлауды,
басшыдан қызметкерге дейін еңбекті қорғау жөніндегі міндеттерді бөлуді,
еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты үйлестіруді, еңбекті қорғау туралы
қолданыстағы заңнаманың сақталуын бақылауды және тексеру нәтижелері
бойынша ұсыныстар дайындауды қамтамасыз ететін еңбекті қорғауды
басқару жүйесі әзірленді және жұмыс істейді.
Сондай-ақ еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
негізгі міндеттер:
•
еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен
денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;
•
өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету,
апаттардың алдын алу, олардың салдарынан болуы мүмкін залалды азайту;
•
еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
заңнаманың орындалуын қамтамасыз ету[1].
7.2.

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Адамға оның жұмыс барысында қауіпті (жарақат тудыратын) және
зиянды (ауру тудыратын) өндірістік факторлар әсер етуі мүмкін , олар төрт
топқа
бөлінеді:
физикалық,
химиялық,
биологиялық
және
психофизиологиялық.
Қауіпті физикалық өндірістік факторларға қозғалатын машиналар мен
механизмдер; әртүрлі көтергіш-көлік құрылғылары және тасымалданатын
жүктер; өндірістік жабдықтың қорғалмаған жылжымалы элементтері (жетек
және беру механизмдері, кескіш құралдар, айналатын және ауыстырылатын
құрылғылар және т. б.); өңделетін материал мен құралдың ұшатын
бөлшектері, электр тогы, жабдық пен өңделетін материалдар бетінің жоғары
температурасы және т. б. жатады.
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Зиянды физикалық өндірістік факторлар жұмыс аймағының жоғары
немесе төмен ауа температурасы; жоғары ылғалдылық және ауа
қозғалысының жылдамдығы; шу, діріл, ультрадыбыстық және әртүрлі
сәулелену деңгейлерінің жоғарылауы – жылу иондаушы, электрмагниттік,
инфрақызыл және т. б. Зиянды физикалық факторларға сонымен қатар
жұмыс аймағының ауасының шаңдануы мен газдануы; жұмыс орындарының,
өту жолдарының және өту жолдарының жеткіліксіз жарықтандырылуы;
жарықтың жоғары жарықтығы және жарық ағынының пульсациясы жатады.
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар адам ағзасына
әсер
ету
сипаты
бойынша
жалпы
уытты,
тітіркендіретін,
сенсибилизациялайтын (аллергиялық аурулар тудыратын), канцерогенді
(ісіктердің дамуын тудыратын), мутагенді (ағзаның жыныс жасушаларына
әсер ететін) болып бөлінеді. Бұл топқа көптеген булар мен газдар кіреді –
бензол және толуол, көміртегі тотығы, күкірт диоксиді, азот оксиді, қорғасын
аэрозолдары, улы шаң. Бұл топқа агрессивті сұйықтықтар (қышқылдар,
сілтілер) кіреді, олар теріге тиген кезде химиялық күйік тудыруы мүмкін.
Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға әсері
жұмысшыларға жарақат немесе ауру тудыратын микроорганизмдер
(бактериялар, вирустар және т.б.) және макроорганизмдер (өсімдіктер мен
жануарлар) жатады.
Психофизиологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға
физикалық (статикалық және динамикалық) және нейропсихиатриялық
шамадан тыс жүктеме (психикалық шамадан тыс жүктеме, есту, көру
анализаторларының шамадан тыс кернеуі және т.б.) жатады.
Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғау көздегі олардың
деңгейін төмендетумен және алдын алу және сақтандыру шараларын
қолданумен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте адамдардың өндірістік қауіптер
және олардан қорғану тәсілдері саласындағы құзыреттілігі-олардың
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қажетті шарты[2].
7.3.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік

Адам қызметінің негізгі бағыттарының бірі өнеркәсіптік өндіріс болып
табылады, оған әртүрлі энергия түрлерінің үлкен қоры, жоғары қысымды,
температураны, жылдамдықты қолдану, үлкен көлемдегі химиялық заттарды,
жаппай, үлкен көлемді құрылыстарды және ықтимал қауіп төндіретін басқа
объектілерді пайдалану тән. Әдетте болжанбайтын себептерге байланысты
болатын энергияның кенеттен бақылаусыз шығарылуы апаттар деп аталатын
төтенше оқиғаларға әкелуі мүмкін. Елеулі материалдық залал келтіретін
құрбандарға әкеп соққан апаттар ірі апаттар немесе апаттар деп аталады.
Келтірілген анықтамалардан, атап айтқанда, апаттар - бұл төтенше
жағдайларды (ТЖ) тудыруы мүмкін оқиғалар.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік-жеке тұлға мен қоғамның өмірлік маңызды
мүдделерінің қауіпті өндірістік объектілердегі апаттардан және олардың
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салдарларынан қорғалу жағдайы. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің міндетті
талаптары уәкілетті органның нормативтік актілерінде белгіленеді.
Нормативтік актілер нормативтік актіде көрсетілген қызмет саласында
орындалуға міндетті өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі
талаптарды қамтиды. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік
актілерді тіркеуді және есепке алуды уәкілетті орган жүзеге асырады[3].
7.4. Жарақаттану мен кәсіптік ауруларды есепке алу
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өндірістік жарақаттану, кәсіптік улану
және кәсіптік аурулар жағдайлары тергеп-тексеруге және есепке алуға
жатады. Жарақаттануды тексеруді және есепке алуды кәсіпорын әкімшілігі
жүргізеді.
Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді жұмыс берушінің, сондай-ақ
кәсіподақ органының немесе жұмыскерлер уәкілеттік берген өзге де өкілді
органның өкілдерінен құрылатын Комиссия жүргізеді. Комиссия құрамы
бұйрықпен бекітіледі. Өндіріс қауіпсіздігіне тікелей жауапты басшы тергеуге
қатыспайды.
Зардап шегушінің (ал ол қайтыс болған кезде оның туыстарының)
талап етуі бойынша жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруге оның сенім
білдірілген адамы қатыса алады.
Бөгде ұйымдар жіберген жұмыскерлермен, оның ішінде өндірістік
практикадан өтіп жатқан студенттермен және оқушылармен болған
жазатайым оқиғалар оларды жіберген ұйым өкілінің қатысуымен тексеріледі.
Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия оқиға болған
кезден бастап үш тәулік ішінде жазатайым оқиға болған мән-жайлар мен
себептерді тергеп-тексеруге; қызметкердің кемінде күнтізбелік бір күн
кезеңге еңбекке қабілеттілігін жоғалтуына немесе оны негізгі кәсібі бойынша
жұмыстан сол мерзімге басқа жұмысқа ауыстыру (медициналық
қорытындыға сәйкес) немесе оның қайтыс болуына әкеп соққан жағдайларда,
екі данада Н-1 нысаны бойынша акт жасауға (егер жазатайым оқиға басқа
ұйымның қызметкерімен болған болса, онда акт үш данада жасалады),
жазатайым оқиға қол қойылған және бекітілген акт ұйымның мөрімен
куәландырылады.
Кәсіпорынның басшысы (бас инженер) жазатайым оқиғаны туындатқан
себептерді жою үшін дереу шаралар қолдануға міндетті. Тергеу аяқталғаннан
кейін үш тәулік ішінде бекітілген актінің Н-1 нысаны бойынша бір данасы
зардап шегушіге (немесе оның өкіліне) берілуі тиіс.
Зардап шегуші жұмыс ауысымы ішінде кәсіпорынның, цехтың
әкімшілігіне хабарламаған немесе еңбекке қабілеттілігінен айырылу дереу
туындамаған жазатайым оқиға зардап шегушінің немесе мүдделі тұлғаның
өтініші бойынша өтініш берілген күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде
тергеп-тексерілуге тиіс. Н-1 нысаны бойынша акт жасау туралы мәселе
барлық мән-жайларды, жарақаттың сипаты және еңбекке қабілеттілігінен
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айырылудың ықтимал себебі туралы медициналық қорытындыны, көрген
адамдардың айғақтарын және басқа да дәлелдемелерді ескере отырып, болған
жазатайым оқиға туралы өтінішті жан-жақты тексергеннен кейін шешіледі.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды арнайы тергеп-тексеруге; топтық
жазатайым оқиға, мүгедектікпен аяқталуы мүмкін жазатайым оқиға, өліммен
аяқталуы мүмкін жазатайым оқиға жатады. Тексеруді 15 күн ішінде
субъектілерге сәйкес келетін атқарушы билік органының мемлекеттік еңбек
инспекторы, жұмыс берушінің өкілдері, кәсіподақ немесе өзге де өкілетті
органның қызметкерлері уәкілеттік берген комиссия жүргізеді. Н-1 актісі
тексеру материалдарымен бірге 45 жыл сақталады. Куәлардан және еңбекті
қорғау жөніндегі нормативтік талаптардың бұзылуына жол берген
адамдардан сұраулар туынды нысанда ресімделеді және оларға жауап
алынушылар қол қояды. Топтық жазатайым оқиға кезінде Н-1 актісі әрбір
зардап шегушіге жеке жасалады. Н-1 нысаны бойынша әрбір акт жазатайым
оқиғаларды тіркеу журналында тіркеледі[4].
№1 тапсырма Н-1 нысаны бойынша өндірістегі жазатайым оқиғалар
жөніндегі актіні толтыру тәртібін зерделеу. Мысалмен Н-1 нысаны бойынша
актіні толтыру.
7.5. Электрқондырғыларына қызмет көрсету кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
Электр қауіпсіздігі-адамдарды электр тогының, электр доғасының,
электрмагниттік өрістің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті
әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін құқықтық, ұйымдастырушылық және
техникалық шаралар мен құралдар жүйесі.
Құқықтық шаралар. Электрқондырғыларына қызмет көрсету кезінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ету осы қондырғыларды техникалық пайдалану
ережелерін нақты сақтауды талап етеді. Темір жол көлігінің осындай
жұмыстармен байланысты қызметкерлері үшін: 2001 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізілген "электрқондырғыларын пайдалану кезінде
еңбекті қорғау жөніндегі салааралық ережелер (қауіпсіздік ережелері)" (тер
РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00); "түйіспелі желіні және темір жолдарды
автобұғаттауды электрмен жабдықтау құрылғыларын пайдалану кезіндегі
қауіпсіздік ережелері" (ЦЭ-750), 2000 ж.; "тарту құрылғыларын пайдалану
кезіндегі қауіпсіздік қосалқы станциялар, электрлендірілген темір жолдарды
электрмен қоректендіру және секциялау пункттері" (ЭЦ-402 М), 1997 ж.
Электрқондырғыларында жұмыс жүргізетін персоналға қойылатын
талаптар жұмыстарды жүргізу тәртібі мен шарттарымен анықталады.
Жоғарыда
аталған
құжаттарда
барлық
кернеу
деңгейіндегі
электрқондырғыларында жұмыс, сынақ және өлшеу қауіпсіздігін қамтамасыз
ететін
ұйымдастырушылық
және
техникалық
шаралар,
электрқондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану және
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сынау ережелері қарастырылған. Электртехникалық персоналға қойылатын
біліктілік талаптары, электр қауіпсіздігі бойынша топ беру шарттары
ұсынылған,
қажетті
құжаттардың
нысандары
келтірілген:
электрқондырғыларында жұмыс істеуге рұқсат беру рұқсаттары,
жұмыстарды есепке алу журналдары, білімін тексеру туралы куәліктер.
Белгіленген қауіпсіздік талаптары теміржол көлігінің келесі жұмыс
істеп тұрған электрқондырғыларына техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және сынау кезінде міндетті болып табылады:
* кернеуі 3,0 кВ тұрақты токтың және кернеуі 25 кВ ауыспалы токтың
түйіспелі желісі, оның ішінде түйістіру станцияларының құрылғылары;
* барлық кернеудегі жоғары вольтты электр беру желілері (ӘЖ) ;
* ӘЖ қосылған трансформаторлық қосалқы станциялар;
* кабель желілері;
* толқынжолдар, байланыс желісін қорғау сымдары;
* тіректердегі жарықтандыру электрқондырғылары;
* стационарлық және жылжымалы тартым қосалқы станциялар;
* секция посттары (КС);
* электр жылытуы бар жолаушылар пойыздарының рейсіне дайындық
пункттері және т. б.
Электрқондырғыларында жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
ұйымдастыру шараларына мыналар жатады: электрқондырғыларына қызмет
көрсету жөніндегі персоналды кәсіби іріктеу, жұмысты ресімдеу, жұмысқа
рұқсат беру, жұмыс кезінде қадағалау, жұмыстағы үзілісті ресімдеу, басқа
жұмыс орнына ауыстыруды және жұмыстың аяқталуын ресімдеу. Жұмыс
істеп тұрған электрқондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға
алдын ала медициналық тексеруден өткен және медициналық қарсы
көрсетілімдері жоқ 18 жастан кіші емес адамдар жіберіледі. Жұмыс
процесінде электрқондырғыларында жұмыс істейтін персонал кемінде екі
жылда
бір
рет
медициналық
куәландырудан
өтуге
тиіс.
Электрқондырғыларындағы жұмыстарды орындау үшін қабылданатын
қызметкерлердің орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес келетін кәсіптік
даярлығы болуы тиіс. Кәсіптік даярлық болмаған кезде қызметкерлер
персоналды даярлаудың мамандандырылған орталықтарында (оқу
комбинаттары, оқу-жаттығу орталықтары және т.б.) оқытылуы (дербес
жұмысқа жіберілгенге дейін) тиіс.
Электрқондырғыларында қызмет көрсетуге, жөндеу-монтаждау және
баптау жұмыстарына жіберілетін адамдар нұсқамадан, Еңбектің қауіпсіз
әдістеріне оқытудан, сондай-ақ білімін тексеруден өтуге міндетті:
* қауіпсіздік ережелері;
* Электрқондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау нұсқаулықтары
мен ережелері;
* өрт қауіпсіздігі ережелері;
* қорғаныс құралдарын пайдалану ережелері;
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* тиісті лауазымға немесе кәсіпке қойылатын талаптар шегінде
электрқондырғыларын орнату ережелері.
Аталған адамдарға РМ-016–2001 терінің талаптарына сәйкес электр
қауіпсіздігі бойынша тиісті біліктілік тобы беріледі және белгіленген
нысандағы куәлік беріледі. Электртехникалық персонал дербес жұмысқа
жіберілгенге дейін зардап шегушіні электр тогының әсерінен босату,
жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету тәсілдеріне оқытылуы
тиіс. Электрқондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау бойынша
білімін тексеруден өткен қызметкерге электр қауіпсіздігі тобы беріледі. ЖКО
әрбір нақты жұмыс түрі үшін жұмыскерлердің электр қауіпсіздігі бойынша
топтардың ең аз рұқсат етілген мәндері көрсетіледі. Электр қауіпсіздігі
жұмысты ресімдеуді қатаң регламенттеумен қамтамасыз етіледі: өкім беру,
жұмысқа рұқсат беру, жұмыс кезінде қадағалау, жұмыстағы үзіліс және
жұмыстың аяқталуы.
Өкім-электр қауіпсіздігі жөніндегі топты көрсете отырып, оның
мазмұнын, орнын, уақытын, қауіпсіздік шараларын және оны орындау
тапсырылған адамдарды айқындайтын жұмыс жүргізуге арналған тапсырма.
Рұқсат-рұқсат-белгіленген нысандағы бланкіде жасалған, жұмыстың
мазмұнын, жұмыс орнын, санатын, оны орындау шарттарын, басталу және
аяқталу уақытын, қажетті қауіпсіздік шараларын, бригаданың құрамын және
жұмысты жүргізу қауіпсіздігіне жауапты адамдарды айқындайтын жұмыс
жүргізуге арналған жазбаша тапсырма.
Мақсатты нұсқаулық-рұқсат берген, бұйрық берген бригада мүшесіне
немесе нақты орындаушыға дейін рұқсат немесе өкіммен анықталған
адамдардың санатын қамтитын электрқондырғысындағы нақты жұмысты
қауіпсіз орындау жөніндегі нұсқаулар.
Рұқсаттар мен өкімдер беру құқығы ұйымның әкімшілік-техникалық
персоналы қатарынан кернеуі 1000 В – тан жоғары электрқондырғыларында
және кернеуі 1000 В – қа дейінгі электрқондырғыларында V жоғары тобы бар
қызметкерлерге беріледі. Адамның электр тогымен зақымдануының алдын
алудың техникалық шаралары. Электр қауіпсіздігі шарттары бойынша электр
құрылғылары кернеуге бөлінеді:
• 1000 В дейін қоса алғанда;
* 1000 В жоғары;
* кернеуі 42 В аспайтын шағын құрылғылар.
Жұмыс істеп тұрған электрқондырғылары үшін электрқондырғыларында
жүргізілетін жұмыстар (техникалық қызмет көрсету, ағымдағы пайдалану
тәртібімен орындалатын жұмыстар, жөндеу-монтаждау операцияларын
жүргізу) кернеуді алатын және ток өткізгіш бөліктерде кернеуді түсірмейтін
жұмыстарға бөлінеді. Электрқондырғыларын және оларда жүргізілетін
жұмыстарды мұндай бөлу қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін шаралар мен құралдар кешеніне оңтайлы талаптарды
әзірлеуге мүмкіндік берді. Кернеуді алу жұмыстары-жұмыс жүргізілетін
электрқондырғысының
ток
өткізгіш
бөліктерінен
коммутациялық
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аппараттарды ажырату, шиналарды, кабельдерді, сымдарды ажырату
жолымен кернеу алынған және электр жабдығының ток өткізгіш бөліктеріне
кернеу беруге кедергі келтіретін шаралар қабылданған кездегі жұмыстар.
Адамның электр тогымен зақымдануының алдын алу және алдын алу
жұмыстары келесі іс-шараларды қамтиды:
* шағын кернеуді қолдану;
* адамның ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиюінен қорғау;
* ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау;
* қорғаныс жерге қосу немесе жерге қосу;
* қорғауды өшіру;
* жұмыстарды орындау шарттары бойынша өндірістік үй-жайларды таңдау;
* статикалық электрдің қауіпті әсерінен қорғау;
* ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалану;
* ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар.
Төмен кернеу (жерге қатысты фазалар арасындағы номиналды кернеу)
42 В аспайтын кернеу болып саналады. Оның қолданады азайту мақсатында
зақымдану қаупі адамның электр тогымен. Ол қолмен электрлендірілген
құралдарды, портативті шамдарды және аса қауіпті бөлмелерде және
қауіптілігі жоғары бөлмелерде жергілікті жарықтандыруды қамтамасыз ету
үшін қолданылады.
Электрлік оқшаулау-бұл жабдықтың өткізгіш бөліктерін жабатын
диэлектрик қабаты. Электр оқшаулаудың мақсаты-адамның электр тогымен
зақымдану мүмкіндігін, сымдардың қысқа тұйықталуының пайда болуын
және өрттің пайда болуын болдырмау, сондай-ақ токтың ағып кетуіне
жұмсалатын электр энергиясының шығындарын азайту. Жабдықтың
сенімділігі мен электр қауіпсіздігін арттыру үшін жұмыс және қосымша
оқшауланған Қос оқшаулау қолданылады. Кейбір жауапты электр
құрылғыларында күшейтілген оқшаулау қолданылады, ол қос оқшаулау
қорғанысы сияқты қорғаныс дәрежесін қамтамасыз етеді. Оқшаулау кедергісі
желінің кернеуіне байланысты. Кернеуі 1000 В кем желілерде ол 0,5 МОм
кем болмауы тиіс. Оқшаулауды сынау үш жылда кемінде бір рет арнайы
аспап – мегаомметрдің көмегімен жүргізіледі.
Адамға ықтимал қауіп туралы ескерту, белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салу
немесе нұсқама беру үшін, сондай-ақ адам үшін қауіпті және (немесе) зиянды
өндірістік факторлары бар объектілердің орналасуы туралы ақпарат үшін
қауіпсіздік белгілері (плакаттар) орнатылады. Электр оқшаулаудың
зақымдануы нәтижесінде кернеуде болуы мүмкін металл ток өткізбейтін
бөліктерге тиген кезде адамдарды электр тогының соғуынан қорғау үшін
жерге тұйықтау немесе нөлдендіру қолданылады.
Жерге қосу-электрқондырғысы немесе жабдық жүйесінің нүктесін
жерге қосу құрылғысымен әдейі электр байланысы.
Қорғаныстық жерге тұйықтау-электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мақсатында электрқондырғысының бөліктерін жерге тұйықтау. Жерге қосуға
электр машиналары мен құралдарының корпустары, жарықтандыру
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арматурасы, тарату қалқандарының қаңқалары және т. б. жатады.
Қорғаныстық жерге тұйықтауды айнымалы токтың номиналды кернеуі 380
Ви жоғары және тұрақты ток кернеуі 440 В және одан жоғары болған кезде
барлық жағдайларда орындау керек. Қауіптілігі жоғары үй – жайларда,
сондай-ақ аса қауіпті үй-жайларда жұмыстарды орындау кезінде
қорғаныстық жерге тұйықтау шағын кернеулерден бастап, ал жарылыс
қауіпті үй-жайларда-кернеу шамасына қарамастан орындалады.
Жерге қосқыштар-жермен тікелей байланыста болатын өткізгіштер.
Жерге қосу өткізгіштер ретінде ғимараттардың металл конструкциялары, су
құбырларының металл құбырлары, жермен байланысы бар кабельдердің
қорғасын қабықтары жиі қолданылады. Оларды пайдалану арнайы жерге
тұйықтау құрылғыларын орнату бойынша жұмыс шығындарын азайтады.
Кернеуі 1000 В дейінгі электрқондырғыларында жерге тұйықтау
құрылғысының кедергісі 4 Ом-нан аспауы тиіс. Қорғаныс Жерге тұйықталған
электрқондырғысының корпусында кернеу пайда болған жағдайда электр
тогы адам денесі арқылы емес, Қорғаныс жерге тұйықтаудың параллель
тізбегі арқылы өтеді. Адам денесі арқылы өтетін Ток бұдан былай үлкен
қауіп төндірмейді, себебі адам денесінің кедергісі (1000 Ом) жерге
төзімділіктен (4 Ом) едәуір үлкен. Іс жүзінде, Егер жанасу кернеуі 40 В-тан
аспаса, қорғаныс жерге қосу электр қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деп
саналады. Қорғаныс Жерлендіруді есептеу оның негізгі параметрлерін
анықтаудан тұрады: тік электродтардың саны, мөлшері және орналасуы,
сондай-ақ көлденең байланыстырушы шиналардың ұзындығы, онда токтың
таралуына жалпы кедергі реттелетін ЭҚОҚмәнінен аспайды. Токтың
таралуына төзімділік жер элементтерінің геометриялық өлшемдеріне, төсеу
тереңдігіне, топырақтың нақты кедергісіне байланысты. Жерге тұйықтау
құрылғысының жай-күйін бақылауды топырақтың ең аз өткізгіштігі
кезеңінде жылына кемінде 1 рет тұрақты жүргізеді. Егер жерге қосу
құрылғысының кедергісі нормаланғаннан үлкен болса, оны нормаларға
сәйкес келтіру керек. Жерге қосу құрылғысының кедергісін жерге
тұйықтағыштың айналасындағы тұзды өңдеу, топырақты ылғалдандыру
немесе қосымша электродтарды толтыру арқылы азайтуға болады.
Қорғаныстық жерге қосудың жайылу кедергісін МО-08, М-436 және т. б.
типті жерге тұйықтау кедергісін өлшегіштердің көмегімен бақылайды.
Нөлдеу-бұл трансформатор пунктінде Жерге тұйықталған нөлдік
сыммен кернеуде жоқ қондырғының металл бөліктерінің жалғануын
білдіретін қорғау түрі. Қорғаныш нөлдеу Жерге тұйықталған бейтарабы бар
1000 В дейінгі айнымалы токтың электрқондырғыларында орындалады.
Нөлденудің қорғаныс әсері қорғаныс аппараттарының (сақтандырғыштар,
ажыратқыштар) өз ажырату уақытының аздығымен іске қосылуынан тұрады,
бұл корпусқа тұйықталу ұзақтығын азайтады, демек, электр тогының адамға
әсер ету уақытын қысқартады.
Қорғаныс сөндіТҚ-бұл электр корпусында қауіпті кернеу пайда
болған кезде электрқондырғысын тез автоматты түрде өшіру арқылы электр
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қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныс жүйесі. Қорғаныштық ажыратудың
іске қосылу ұзақтығы 0,1 құрайды...0,2 с[4].
7.6. Апаттың дамуын болдырмау жөніндегі іс-шаралар
Жедел персонал екінші кезектегі міндеттерді шешумен байланысты
операцияларға алаңдамай, өзінің назарын басты мәселелерді шешуге аудара
отырып, апатны жоюды жүргізуге тиіс. Апаттық жағдайларда барлық
ауыстырып қосуды ТПЕ, ТПЕ және жергілікті нұсқаулықтарға сәйкес өкім
беретін жоғары тұрған жедел персонал тарапынан бұл туралы арнайы
ескертусіз барлық қорғаныс құралдарын міндетті түрде қолдану кезінде
жедел персонал жүргізеді.
Апатны жою кезінде жедел персонал РЗиА МС, РЗиА ОС және СРЗИА
және БЭЖ ОДБ нұсқаулықтары мен нұсқауларына сәйкес (тиесілігі
бойынша) релелік қорғау және апатға қарсы автоматика құрылғыларымен
қажетті операцияларды жүргізуге міндетті.
Апаттарды жою бойынша дербес іс-қимылдарды орындау кезінде
электр станциялары мен қосалқы станциялардың жедел персоналы
мыналарды басшылыққа алуға міндетті: кернеуі 110 кВ және одан жоғары
электр желісінің токтан ажыратылған учаскелеріне және тарату
құрылғыларына кернеу беру кезінде қоректендіру жағынан жерге
тұйықталған бейтараптың болуын тексеру керек (бұл нейтралды жерге
тұйықтаумен жұмыс істейтін кернеуі 35 кВ кабельдік желілерге де қатысты);
ажыратылған жабдықты кернеумен сынау кезінде ажыратқыштарды ҚТ-ға
қосқан және қорғаудан бас тартқан кезде немесе Бұл жағдайда жедел
персонал жүктеме тогын қысқа тұйықталу тогынан ажырата білуі керек.
Байланысты қалпына келтіру кезінде жедел персонал апатны жою
жөніндегі орындалған іс-қимылдар туралы жоғары тұрған диспетчерге
баяндауға міндетті. Апаттық жағдайлардың алдын алу, оларға әзірлікті
қамтамасыз ету және ден қою жөніндегі іс-шараларды жұмыс жағдайында
белгілеу және қолдау қажет. Бұл іс-шаралар жазатайым оқиғалар мен
апаттық жағдайлардың ықтимал сипаты мен ауқымын айқындауға және
еңбекті қорғау саласында олармен байланысты тәуекелдердің алдын алуды
көздеуге тиіс. Барлық іс-шаралар ұйым қызметінің мөлшері мен сипатына
сәйкес әзірленуі тиіс.
Апаттық жағдайлардың алдын алу, оларға әзірлікті қамтамасыз ету
және ден қою жөніндегі іс-шаралар қажет болған жерде сыртқы апаттық
қызметтермен және басқа да органдармен келісілуі тиіс. Қызметкерлердің
апаттық жағдай кезіндегі қауіпсіздігі көбінесе олардың қандай да бір
жағдайға барабар әрекет етуіне, не істеу керектігін (және не істемеу
керектігін) қаншалықты нақты білуіне, Эвакуациялау жолдарын білуіне,
апаттық жағдай туралы хабарлауды қажет ететін адамдарды білуіне және т. б.
байланысты болады.
Қызметкерлердің апаттық жағдайлар кезінде қауіпсіз іс-қимылдарға
дайындығын арттыру үшін ұйымдар апаттық жағдайлар туындаған кезде
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жүзеге асырылуы қажет барлық нәрсені алдын ала болжауды, қажетті ісқимылдарды көздеу мен жоспарлауды, оларды іске асыруға көмектесетін
рәсімдер мен процестерді әзірлеуді, ұсынылған іс-әрекеттерді тексеруді және
апаттық жағдайлар кезінде жазатайым оқиғалардың және қызметкерлердің
денсаулығына өзге де зиян келтірудің алдын алу үшін олардың тиімділігін
арттыруды белсенді жүргізу қажет.
Апаттар мен оқыс оқиғалар жағдайында барлық қызметкерлер
(мердігерлердің қызметкерлерін қоса алғанда) әрбір нақты өндірістік объект
және нақты апаттық жағдай үшін әзірленген апаттарды жою жоспарына
сәйкес әрекет етеді.
Әрбір лауазымды тұлғаның апаттық жағдайлардағы іс-әрекеттер
жөніндегі нақты міндеттері олардың лауазымдық нұсқаулықтарына, ал
орындаушы қызметкерлер үшін - жұмыс орнындағы еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулыққа енгізілуі мүмкін[5].
7.7. Апаттар мен апаттық жағдайлар туындаған кездегі
электрмеханигінің іс-қимылы
Апаттық жағдай туындаған кезде электрмеханик пен электр монтері
жұмысты тоқтатуға, ақаулы жабдықтан (аппаратурадан, стендтен)
қоректендіруді ажыратуға, егер қажет болса - қауіпті орынды қоршауға және
болған жағдай туралы аға электрмеханикке немесе басқа жоғары тұрған
басшыға дереу хабарлауға және одан әрі оның жазатайым оқиғалардың
алдын алу немесе туындаған апаттық жағдайды жою жөніндегі нұсқауларын
орындауға міндетті. Жақын жердегі электрмеханигі мен электр монтері
дабыл сигналы бойынша оқиға орнына дереу келуге және зардап
шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге немесе туындаған апаттық жағдайды
жоюға қатысуға міндетті.
Апаттық жағдайды жою кезінде бекітілген апаттарды жою жоспарына
сәйкес әрекет ету қажет.Өрт дабылы Автоматты қондырғысының (бұдан әрі АБҚЖ) үй-жайында іске қосылған кезде электрмеханигі / электромонтер: ағымдағы сәтте жүргізілген барлық жұмыстарды тоқтатуға тиіс;
- электр құралдарын, жабдықтар мен электр құралдарын өшіру;
- желдетуді өшіру;
- дабылдың іске қосылу себебін анықтау.
Егер өрт сигнализациясының іске қосылуына өрт салдары болып
табылмайтын және жануға әкеп соқпайтын түтіндеу себеп болған жағдайда,
түтіндеу себебін жою және АУПС жұмысына жауапты қызметкерге оның
іске қосылғаны туралы баяндау қажет. Егер АБҚ іске қосылуының себебі өрт
болған жағдайда іс-қимыл тәртібі төменде келтірілген. Автоматты өрт
сөндіру қондырғысы (бұдан әрі-АББТ) іске қосылған кезде АББТ іске
қосылған кездегі іс-қимыл тәртібін айқындайтын және оның ерекшеліктерін
(өрт сөндіргіш заттың құрамы, жеке қорғаныс құралдарын қолдану
қажеттілігі, адамдардың үй-жайда болу мүмкіндігі мен уақыты және т.б.)
ескеретін жергілікті нұсқаулықты басшылыққа алған жөн. Үй-жайда
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өздігінен жұмыс істейтін өрт сөндіргіштерді пайдалану кезінде
электрмеханигі (электромонтер) олардың үй-жайда орналасуын білуі тиіс.
Жұмыс орны сынықтардың ықтимал ұшып кету аймағын ескере отырып
орналастырылуы тиіс. Аймақтың шамасы өрт сөндіргішке пайдалану
жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген. Өрт шыққан жағдайда қажет:
- өрт туралы жұмыс басшысына және өрт күзетіне дереу хабарлап,
өрттің нақты шыққан жерін және ақпарат беруші қызметкердің тегін, атын,
әкесінің атын көрсетеді;
- сАТҚ-сыртқа тарату желдеткішін сөндіру;
- электржабдықтарын өшіріңіз;
- жану өнімдерін қоса алғанда, қауіпті химиялық заттардың буы мен
газынан тыныс алу органдарын, көзді, бет пен бас терісін жеке қорғау
құралдарын пайдалану;
- айналасындағыларға хабарлау және қажет болған жағдайда
адамдарды қауіпті аймақтан шығару;
- мүмкіндігінше қолда бар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен өртті
сөндіру шараларын қабылдау;
- өрт аймағынан материалдық құндылықтарды эвакуациялау
шараларын қабылдау.
ЭО бекетінде өрт туындаған кезде барлық қоректендіру көздерін қолда
бар штаттық ажырату аппараттарымен ажырату қажет. Ауа-көбікті,
көмірқышқылды немесе ұнтақты өрт сөндіргіштерді пайдалану кезінде көбік
(ұнтақ, көмір қышқылы) ағынын адамдарға жіберуге жол берілмейді. Егер
көбік дененің қорғалмаған жерлеріне түссе, оны шарфпен немесе шүберекпен
сүртіп, таза сумен жақсылап шайыңыз. Кернеуі 1000 В дейінгі электр
жабдығы жанған кезде көмірқышқылды немесе ұнтақты өрт сөндіргіштерді
қолдану керек.
Кернеудегі электрқондырғыларын сөндіру кезінде өрт сөндіргіштің
қоңырауын алуға, қоңырауды электрқондырғысына және жалынға 1 м жақын
әкелуге болмайды. Ішкі өрт крандары бар үй-жайларда екі адамнан тұратын
есепті пайдалану қажет: біреуі жеңді краннан өрт болған жерге қарай
домалатады, екіншісі домалататын жеңнің командасы бойынша кранды
ашады.
Жану ошағын киізбен сөндіру кезінде отты оның астынан өрт
сөндіретін адамға түспейтіндей етіп жабу керек. Жалынды құммен
сөндіргенде, күрекке құм түспес үшін оны көз деңгейіне көтермеу керек.
Кернеудегі түйіспелі сымнан 7 м астам қашықтықта орналасқан жану ошағын
кернеуді түсірмей сөндіруге жол беріледі. Бұл ретте су немесе көбік
ерітіндісінің ағысы түйіспелі желіге және кернеудегі басқа бөліктерге 2 м в
кем қашықтыққа жақындамауын қадағалау қажет.
Адамға киім жанған кезде отты мүмкіндігінше тез сөндіру қажет, бірақ
бұл ретте жалынды қорғалмаған қолмен сөндіруге болмайды. Өртенген
киімдерді тез арада тастау, алып тастау немесе сөндіру керек, су құйыңыз.
Жанып жатқан киімдегі адамға тығыз мата, брезент лақтыруға болады, оны
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жалын жойылғаннан кейін адамның терісіне жылу әсерін азайту үшін алып
тастау керек. Бұл жағдайда сіз адамның басын жаба алмайсыз, себебі бұл
тыныс жолдарының зақымдалуына және улы жану өнімдерімен улануға
әкелуі мүмкін. Сұйық отын тұтанған немесе АЖҚ ток өткізгіш бөліктерінде
оқшаулау болған жағдайда жалынды сөндіру үшін ұнтақты немесе
көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді пайдалану керек. Жалынды сумен
сөндіруге тыйым салынады.
Түйіспелі желі сымдарының немесе жоғары вольтты әуе желілерінің
үзілуі анықталған кезде станция бойынша кезекшіге, энергодиспетчерге
немесе ДНЦ-ға дереу хабарлау, үзілген жерді қоршау және оған ешкім 8 м
жақындамауын қадағалау керек. Егер үзілген сымдар немесе түйіспелі
желінің және жоғары вольтты әуе желілерінің басқа элементтері
құрылыстардың жақындау габаритін бұзса және пойыздың өтуі кезінде тиіп
кетуі мүмкін болса, бұл орынды тоқтату сигналдарымен қоршау қажет.
Сигнал беру және байланыс сымдары жерге құлаған жағдайда, олардың
электр беру желілерімен бір мезгілде жанасуы кезінде электрмеханик пен
электр монтері сымдармен барлық жұмыстарды дереу тоқтатуы; сымдардың
құлау ауданындағы кез келген қозғалысты тоқтату шараларын қабылдауы;
оқиға туралы аға электрмеханигіне немесе Санкт-Петербург дистанциясының
диспетчеріне хабарлауы тиіс.
Егер қандай да бір жазатайым оқиға орын алса, зардап шегушіні
жарақаттық фактор әсерінен дереу босату, оған алғашқы көмек көрсету,
болған жағдай туралы жұмыс басшысына хабарлау қажет. Алғашқы көмек
көрсетілгеннен кейін зардап шегушіні медициналық мекемеге (медпункт)
жеткізу керек. Оқ-дәрілер мен басқа да жарылыс қаупі бар материалдар
табылған жағдайда бұл туралы аға электрмеханигіке немесе СОБ қашықтық
диспетчеріне жедел хабарлау қажет.
Қандай да бір жерасты құрылысы кездейсоқ зақымданған, еңістерде
ойықтардың ығысу немесе топырақтың сырғу белгілері пайда болған
жағдайда, электрмеханигі пен электромонтер жұмысты тоқтатуға, қауіпті
аймақтан кетуге және болған жағдай туралы аға электрмеханигіке
(жұмыстардың жауапты басшысына) хабарлауға тиіс. Орда немесе
қазаншұңқырларда газ табылған жағдайда ондағы жұмыстар дереу
тоқтатылып, ал жұмысшылар қауіпті аймақтан шығарылуы тиіс. Бұл туралы
аға электрмеханигіке (жұмыстардың жауапты басшысына) және апаттық газ
қызметіне хабарлау керек[6].
7.8. Электрқондырғыларындағы апаттарды жою
Төтенше жағдай-бұл апат қаупін тудыратын жабдықтың қалыпты
жұмысындағы өзгеріс. Апаттың белгілері салалық нормативтік-техникалық
құжатпен анықталады. Апатсыз жұмыстың маңызды шарты режим өзгерген
немесе ақаулар туындаған кезде персоналдың тыныштықты сақтауы, аға
персоналдың нұсқаулықтары мен өкімдерінің нұсқауларын тәртіпті және
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саналы түрде орындауы, қарбаласқа, шатасуға, жұмысқа бөгде адамдардың
араласуына жол бермеу болып табылады.
Апаттық жағдай туындаған кезде пайдаланушы персонал қалыптасқан
жағдайды оқшаулау және жою бойынша шаралар қабылдайды, адамдардың
қауіпсіздігі мен жабдықтың сақталуы қамтамасыз етіледі. Апаттық
жағдайларда барлық ауыстырып қосуды барлық қорғаныс құралдарын
міндетті түрде қолданған кезде кәсіпорынның нұсқаулықтарына сәйкес
жедел персонал жүргізеді.
Апатны жою кезінде жедел персонал кәсіпорынның нұсқаулықтарына
сәйкес релелік қорғаныспен және автоматикамен қажетті операцияларды
жүргізеді. Жедел персонал автоматика жұмысын бақылайды; оның дұрыс
емес әрекеттеріне көз жеткізгеннен кейін қолмен басқаруға көшеді. Қорғау
жұмысына жедел персонал араласпайды және қорғау әрекеті бас тартқан
кезде ғана персонал оның функцияларын орындайды. Жедел персоналға
берілетін өкімдер қысқа әрі түсінікті болуға тиіс. Беруші және қабылдаушы
команда барлық белгіленген операцияларды жүргізу тәртібін және схеманың
жай-күйі мен жабдықтың режимі бойынша олардың орындалу мүмкіндігін
нақты көрсетуі тиіс. Алынған команданы оны орындайтын қызметкер
қайталайды. Тікелей басшыдан алынған, өкімді алған қызметкерге жеке
белгілі пайдалану персоналы апаттың туындауының барлық мән-жайларын
белгіленген тәртіппен тіркейді. Апатны жою жөніндегі әрбір операция
туралы сұрауды күтпей-ақ жоғары тұрған жедел персоналға баяндалады.
Электр станциясының ауысым бастығы жалпы станциялық апатны жою
кезінде, әдетте, бас (орталық) басқару қалқанының үй-жайында болады, ал
одан кеткен кезде өзінің орналасқан жерін көрсетеді.
Электр станциясының жедел персоналы кейіннен тиісті диспетчермен
(ауысым бастығымен) байланыстың болуына немесе жоғалуына қарамастан
жоғары тұрған жедел персоналды хабардар ете отырып, апатны жою
жөніндегі жұмыстарды дербес орындай алады.
Апатны жою жөніндегі іс-қимылдармен қатар байланысты қалпына
келтіру үшін барлық шаралар қабылдануда. Апат болған сәттен бастап оны
жойғанға дейінгі барлық жедел келіссөздер магнитофонға немесе
компьютердің қатты дискісіне жазылады.Диспетчерлік пункттегі бас
диспетчер, орталық диспетчерлік қызметтің бастығы немесе олардың
орынбасарлары апатны жоюға басшылықты өзіне алады немесе егер
диспетчердің іс-әрекеті дұрыс емес деп санаса, оны басқа қызметкерге
тапсырады. Апаттық жағдайларда барлық қайта қосу техникалық пайдалану,
қауіпсіздік техникасы қағидаларына сәйкес жүргізіледі. электр беру
желілерін ажыратумен, СН жоғалтумен электр станцияларының, электр
станцияларымен бірге энергия жүйесінің толық тоқтауымен, ал ірі блокты
электр станциялары үшін біріктірілген энергия жүйелерінің диспетчерлік
басқару органдарымен бірлесіп қалыптасқан жағдайларда электр
станцияларының резервтік көздерден бұрылуы үшін кернеу беру
схемаларының нұсқалары айқындалады.
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Апатны жою кезінде токтан ажыратылған электр станциясының
шиналарына бірінші кезекте кернеу беріледі. Апат кезінде ажыратылған
жабдық оны өшірген қорғаныстың әрекетін талдағаннан кейін қосылады. ТҚ
токтан ажыратқан, барлық генераторлар тоқтаған және СН жоғалған кезде
кернеуді қабылдау үшін схема дайындалады, ол үшін:
а) генераторлардың ажыратқыштары, ал генераторлық ажыратқыштар
болмаған кезде барлық жағынан блоктық трансформаторлардың
ажыратқыштары ажыратылады және олардан жедел ток алынады;
б) СН трансформаторларының іске қосу токтарынан артық жүктелуін
болдырмау үшін кернеу берілген кезде кернеуі 3-6 кВ барлық жауапсыз СН
Электрқозғалтқыштарының ажыратқыштары ажыратылады. СН 6/04 (3/04)
кВ трансформаторларының ажыратқыштары қосылған күйде болады;
в) токтан ажыратылған электр беру желілерінің ажыратқыштары
ажыратылады;
г) ТҚ зақымдалған бөлігі мен зақымдалған электр аппараттары
ажыратқыштармен ажыратылады;
д) кернеуді алған кезде желі ажыратқыштары мен резервтік
трансформаторлар қосылады[6].
7.9. Темір жол көлігі қызметкерлерінің жолдардағы қауіпсіздік
негіздері
Жылжымалы теміржол жылжымалы құрамы. Темір жол
станциялары мен аралықтардың қауіпті факторы-қозғалатын объектілер
(темір жол құрамдары, локомотивтер, жеке вагондар, жол машиналары) [15].
Жылжымалы теміржол объектілерінің ерекшелігі-олардың маневр жасау
мүмкіндігінің болмауы, едәуір тежеу жолының болуы, төбешіктерден тарату
кезінде вагондарда тежеу құрылғыларының болмауы.
Қауіпті аймақта-жолдарда жүрген адамдарға жылжымалы құрамның
басып кетуін болдырмайтын қауіпсіздік шаралары:
* технологиялық "терезелер" кезінде жұмыстарды ұйымдастыру»;
* қозғалыс үшін жабық жолдарда жұмыстарды ұйымдастыру;
* қауіпсіз аймақтарды (паналар, кең аралықтар, демалуға арналған орындар)
ұйымдастыру);
* қауіпсіз қиылыстарды ұйымдастыру (тоннельдер, жаяу жүргіншілер
көпірлері, түсті сигнал беру өткелдері);
* станция аумағы бойынша қауіпсіз маршруттарды ұйымдастыру;
* адамдарға сигнал беру және ескерту құралдарын пайдалану;
* жұмыс жүргізу орындарын тыйым салатын сигналдармен қоршау;
* сигналдық арнайы киімді қолдану.
Жолдар арқылы өту Жолдар арқылы арнайы жасалған, белгіленген
және жарықтандырылатын (тәуліктің қараңғы уақытында) өткелдер бойынша
өткен жөн. Өткел рельс басының деңгейінде орналасқан төсемдермен
жабдықталады және "өту"деген жазуы бар көрсеткіш белгілермен
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белгіленеді. Бағыттамалы бұрмаларды орнату орындарында жолдар арқылы
өтуге тыйым салынады. Жолға шықпас бұрын, бір жағынан да, екінші
жағынан да жақындап келе жатқан жылжымалы құрамның жоқтығына көз
жеткізу керек. Жолдарды тек дұрыс бұрыштардан өту керек. Рельстерге
аяқпен басуға болмайды. Вагондар алып жатқан және (белгіленген тәртіппен)
тоқтату сигналдарымен қоршалмаған жолдарды вагондардың астынан,
автотіркеу астынан немесе автотіркеу арқылы өтуге тыйым салынады.
Мұндай қажет болған жағдайда вагонның тежеу алаңын пайдалану немесе
тұрған вагондарды кемінде 5 м қашықтықта айналып өту қажет. Станция
бойынша кезекшілерге, жолдар бойынша кезекшілерге, пойыздарды
құрастырушыларға және олардың көмекшілеріне, бағыттама бекеттеріне
бойынша кезекшілерге, вагондардың қозғалыс жылдамдығын реттеушілерге,
қызметтік міндеттерін атқару кезінде болатын вагондарды қарап
тексерушілерге және техникалық қызмет көрсету пункттерінің слесарларына
станция жолдарында кемінде 3 м қашықтықта вагондар мен локомотивтерді
айналып өтуге рұқсат етіледі. Егер вагондар жеке топтарда тұрса, онда
олардың арасында аралықтың ортасынан өтуге рұқсат етіледі. Бірақ шеткі
вагондардың автотіркегіштері арасындағы қашықтық кемінде 10 м болған
жағдайда ғана. Станция бойынша кезекшілерге және жоғарыда аталған басқа
да станциялық қызметкерлерге бұл жағдайда вагондардың автотіркеу
бастиектері арасындағы қашықтық кемінде 5 м болған кезде вагондар
арасында өтуге рұқсат етіледі.
Жақындап келе жатқан пойыздың алдында жолды жүгіріп өтуге тыйым
салынады, себебі жолдан өту үшін 5-6 с қажет, ал 90 км/сағ жылдамдықпен
келе жатқан пойыз 1 с үшін 25 м (6 с үшін 150 м) тең қашықтықты еңсереді.
Үлкен станцияларда жолдар арқылы өту кезінде толық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін жаяу жүргіншілер көпірлері мен жерасты өткелдері
орнатылады.
Жолдар бойымен өту Ірі станциялардың аумағындағы жолдар бойымен
өту үшін қызметтік өту жолдары белгіленеді және белгіленеді. Кейбір
жағдайларда сіз кең жолдың ортасында жолдар бойымен жүре аласыз. Бұл
ретте пойыздар мен маневрлік құрамдардың аралас жолдар бойынша
қозғалысын, сондай-ақ жоларалықтардың жай-күйін мұқият қадағалау қажет.
Егер қызметкер жол бойымен өтіп, ұзын затты алып жүрсе, онда оны
рельстерге параллель орналастыру керек. Жылжымалы құрам аралас жолмен
жақындаған кезде затты жол аралығына қойып, құрамды өткізу үшін қауіпсіз
қашықтыққа жылжыту керек. Рельстер арасында, шпалдардың ұшымен,
сондай-ақ жол жиегімен ең жақын рельстен 2 м жақын қашықтықта жүруге
тыйым салынады. Жұмыс жетекшісінің немесе арнайы тағайындалған
қызметкердің бақылауымен жұмысқа тек жолдан немесе жер төсемінің
жиегінен рельстен кемінде 2 м қашықтықта ғана баруға және кері қайтуға
рұқсат етіледі. Қос жолды учаскеде пойыздардың дұрыс қозғалысына қарай
жүру керек. пойыз жақындаған кезде жұмысшылар алдын ала рельс жолына
қарай бұрылады (қозғалыс жылдамдығы 120 км/сағ дейінгі учаскелерде — ең
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жақын рельстен кемінде 2 м қашықтыққа; жылдамдығы 120 км/сағ жоғары
учаскелерде — кемінде 4 м). пойыздың көрші жолмен өтуі кезінде
жұмысшылар да рельстік жолтабаннан көрсетілген қашықтықтарға
алыстатылады.
Пойыздарды өткізу. Жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пойызды,
маневрлік құрамды, қозғалатын локомотивті немесе арнайы жол
машиналарын өткізіп жібере отырып, жолдан қауіпсіз қашықтықта, бетпебет, бастың қозғалысқа қарсы жартылай айналымымен тұру қажет. Бұл ретте
ашық жылжымалы құрамдағы локомотивтің, вагондардың, жүктің жай-күйін
мұқият бақылау және қозғалыс қауіпсіздігіне немесе адамдардың өміріне
қауіп төндіретін ақаулық анықталған жағдайда құрамды тоқтату шараларын
қабылдау қажет. Станциялық қызметкерлер жақын жердегі рельстен қауіпсіз
қашықтықта болуы тиіс: маневрлік құрамдар мен сағатына 120 км–ге дейінгі
жылдамдықпен келе жатқан пойыздарды өткізу кезінде кемінде 2 м; бүйір
габаритсіздігінің үшінші және төртінші дәрежелі жүктері бар пойыздарды
өткізу кезінде – 2,5 м; 120 км/сағ-тан астам жылдамдықпен келе жатқан
пойыздарды өткізу кезінде-5 м. пойыздар қозғалысының жылдамдығын
реттеуші қол тежегіш табандығын рельс үстіне орналастырғаннан кейін келе
жатқан ағытпаның алдында жолдан кемінде 1,5 м қашықтыққа алыстауы
тиіс. Аралықтарда жол жұмыстарын жүргізу кезінде 120 км/сағ дейінгі
жылдамдықпен келе жатқан пойыз жақындаған жағдайда жұмысшылар
жолдан кемінде 400 м қашықтыққа дейін жолда бірде-бір адам қалмайтындай
есеппен алыстатылады. Жұмысшылар бөлуге тиісті арақашықтық мынадай:
пойыз жақындаған кезде – кемінде 2 м; жол төсегіштің, электр балластердің,
жинау машинасының, рельс тегістеу поезының және ауыр үлгідегі басқа да
Жол машиналарының жұмысы кезінде – кемінде 5 м, жол дөңгелегінің
жұмысы кезінде – кемінде 10 м, қиыршықтас тазалау құрылғыларымен
жабдықталған
машиналардың,
екі
жолды
және
роторлы
қар
тазалағыштардың
жұмысы
кезінде –
қардың,
мұздың
немесе
қоқыстандырғыштардың лақтырылуына қарама – қарсы жаққа кемінде 5 м;
бір жолды қар оқитындардың жұмысы кезінде-кемінде 25 м. Жылдамдығы
120 км/сағ асатын пойыздар қозғалысы учаскелерінде жұмысшылар
пойыздың өтуіне дейін кемінде 5 минут бұрын жолдан далалық жаққа жақын
жердегі рельстен кемінде 4 м қашықтыққа бұрылады.
Жолдарға жақын орналасқан қызметтік - техникалық үй-жайлардан
шығу жолдарын орнату. Қызметтік-техникалық ғимараттар құрылыстардың
жақындау габаритін сақтай отырып, жолдардың жанында орналастырылады.
Жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мұндай ғимараттардан
шығу жолдарын орнатуға ерекше талаптар қойылады. Егер ғимарат жақын
жолдың осьінен 8 м - ден астам қашықтықта орналасса-одан шығу жол
жағына қарай орналасуы мүмкін. Ғимараттан жол осьіне дейінгі қашықтық 38 м болған кезде жол жағына шығуға рұқсат етіледі, бірақ биіктігі 1 м және
ұзындығы 3-5 м қоршау орнатылған жағдайда. Ғимарат жол осьінен кемінде
3 м қашықтықта орналасқан жағдайда, шығуды тек жол бойымен орнатуға
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рұқсат етіледі. Бұл ретте жол жағынан биіктігі 1 м және ұзындығы 1,5-2,5 м
қоршау орнатылады.
Жолдарда жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары Жолдарда жұмыс
жүргізу кезінде жұмыс жүргізілетін орын тиісті сигналдармен қоршалады.
Жұмыстардың түріне, көлеміне және қауіптілік дәрежесіне байланысты
жұмыс орындары сигналдармен қоршалады:
* аялдамалар;
* жылдамдықты азайту;
* "с" Локомотивімен дыбыстық сигнал берудің сигналдық белгісі [7].
Бақылау сұрақтары:
1.
Еңбекті қорғаудың негізгі мақсаттары қандай?
2.
Еңбекті қорғаудың негізгі қағидасы.
3.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік еңбегін қорғау саласындағы негізгі
міндеттер қандай?
4.
Апатты жағдай дегеніміз не?
5.
Апаттық жағдай туындаған кезде пайдаланушы персонал қандай
шаралар қабылдайды?
6.
Апаттық жағдайларда барлық ауыстырып қосу не үшін
жүргізіледі?
7.
Еңбек қызметі барысында адамға қандай өндірістік факторлар
әсер етуі мүмкін?
8.
Қауіпті физикалық өндірістік факторларға не жатады?
9.
Апатты жою жоспары дегеніміз не?
10. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар қандай топтарға
бөлінеді?
11. Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар қалай
бөлінеді?
12. Кәсіпорында еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі үшін кім
жауапты?
13. Өндірістегі қауіпсіздік қалай қамтамасыз етіледі?
14. Кәсіпорындағы электр қауіпсіздігі үшін кім жауапты?
15. Объектідегі
электрқондырғыларына
қойылатын
өрт
қауіпсіздігінің талаптары қандай?
16. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы өрт қауіпсіздігіне кім жауап береді?
17. Электрқондырғыларында өрттің алдын алу бойынша қандай
шаралар қолданылады?
18. Жазғы уақытта ауаның ішкі температурасы қандай болуы керек?
19. Теміржолда болған кезде жұмысшылар қандай талаптарды білуі
керек?
20. Жолдар арқылы өту үшін не істеу керек?
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Глоссарий
Темір жолды электрмен жабдықтау - темір жол жылжымалы
құрамын және тартылға жатпайтын темір жол тұтынушыларын электр
энергиясымен қамтамасыз ету.
Темір жолдарды электрлендіру - жұмыс істеп тұрған немесе
жаңадан салынатын темір жол желілерін тартым электрмен жабдықтау
жүйесімен жарақтандыру.
Ток алғыш (теміржол электр жылжымалы құрамның ток
қабылдағышы) - электр энергиясын түйіспелі сымнан немесе теміржол
түйіспелі аспасының түйіспелі сымдарынан токқабылдағышқа сырғымалы
түйіспе арқылы беру процесі.
Электрмен жабдықтау жүйесі (тартым теміржол) - электр
энергиясын теміржол электр Жылжымалы құрамына түрлендіруге, таратуға
және беруге арналған электрқондырғыларының жиынтығы.
Келтірілген кернеу (тартым теміржол) - электрмагниттік өрістердің
әсерінен металл құрылымдар мен коммуникацияларда пайда болатын электр
кернеуі.
Тарту желісі (теміржол) - электр энергиясын бір немесе бірнеше
тарту қосалқы станцияларынан теміржолдың электр жылжымалы құрамына
беруге арналған тарту теміржол электрмен жабдықтау жүйесінің бөлігі.
Ескерту: теміржол тарту желісі неғұрлым жалпы жағдайларда
байланыс желісінен, тартым рельс желісінен, қоректендіретін, соратын және
шунттайтын желілерден тұрады.
Қоректендіруші желі (теміржол тартым желісі) - тартым қосалқы
станцияның, секциялау бекетінің, автотрансформатор пунктінің, кернеуді
түрлендіру пунктінің, түйіспелі желінің параллель қосылу пунктінің немесе
түйіспелі желімен топтастыру пунктінің тарату құрылғысын қосатын электр
беру желісі.
Түйіспелі желінің ригелі (темір жол) - бірнеше жолдардың темір
жол түйіспелі желісінің сымдарын ұстап тұруға арналған металл ферма.
Түйіспелі аспаның түйіспелі сымы (теміржол) - сырғымалы түйіспе
арқылы электр Жылжымалы құрамның ток қабылдағышымен электр тоғын
беруге және одан алуға арналған темір жол түйіспелі аспасының сымы.
Көтергіш трос (тізбекті теміржол ктүйіспеліаспа) - электр тоғын
беруге және оған түйіспелі сымдардың түйіспелі сымының түйіспелі
аспасының* темір жол түйіспелі аспасының түйіспелі аспасының
ішектеріне ілуге арналған шынжырлы темір жол түйіспелі аспасының сымы.
Түйіспелі аспаның (темір жол) ішегі - түйіспелі өткізгіштердің
түйіспелі сымын көтергіш тросқа* тізбекті түйіспелі аспаның немесе
рессорлы тросқа ілуге арналған тізбекті темір жол түйіспелі аспасының
элементі.
Зиянды еңбек жағдайлары (зияндылықтың төрт дәрежесіне
бөлінеді) гигиеналық нормативтерден асатын және жұмыс істеушінің
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организміне және (немесе) оның ұрпақтарына қолайсыз әсер ететін зиянды
өндірістік факторлардың болуымен сипатталады.
Қауіпті өндірістік факторлар - қоршаған орта мен еңбек процесінің
факторлары, олардың әсер етуі қызметкерге оның жарақатына әкелуі мүмкін.
Жұмыс орны - қызметкер болуы тиіс және ол жұмысты нормативтіктехникалық құжаттамада көзделген режим мен шарттарда орындайтын орын.
Магнит өрісінің әсер ету аймағы - магнит өрісінің күші 80 а/м-ден
асатын кеңістік.
Электр релесінің кіріс тізбегі - электр релесінің әсер ететін шамасы
қолданылатын терминалдарға қосылған электр релесінің электр өткізгіш
бөліктерінің жиынтығы
Жерге тұйықтау құрылғысы - электрлік қосылған жерге
тұйықтағыштар мен жерге тұйықтау өткізгіштерінің жиынтығы
Қадам кернеуі - бір уақытта адам тұрған қадам қашықтықта бірінен
екіншісіне орналасқан ток тізбегінің екі нүктесі арасындағы кернеу.
Ашық қосалқы станция - жабдықтары ашық ауада орналасқан электр
қосалқы станциясы.
Электр қосалқы станциясы (ЭҚС) - электр энергиясын қабылдауға,
түрлендіруге және таратуға арналған, трансформаторлардан немесе электр
энергиясын басқа түрлендіргіштерден, басқару құрылғыларынан тұратын
электрқондырғысы
Баяу реле - іске қосу немесе босату уақытын арттыру үшін арнайы
құрылымы немесе арнайы дизайны бар реле.
Контактісіз реле - басқарылатын тізбектердегі қарсылықтың,
сыйымдылықтың, индуктивтіліктің немесе электр қозғаушы күштердің
секірмелі өзгеруі арқылы электр тізбектеріндегі өзгерісті тудыратын реле.
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