АҢДАТПА
Берілген бітіру жұмысы 110/10кВ кернеулі «№5» қосалқы стансаның
релелік қорғанысы және автоматикасы» тақырыбы бойынша орындалған.
Жобада қосалқы стансаның принципиалдық сұлбасы, күштік қондырғылар
және коммутациялық құрылғылар таңдалған. Қосалқы стансаның элементтері
мен 110 кВ шығу жолдарына релелік қорғаныс есептеулері жүргізілген.
Жұмыстың арнайы бөлімінде ажыратқыштың жұмыс істемеу кезіндегі
резервті іске қосу құрылғысы қарастырылған.
Электр
қауіпсіздігі
бөлімінде
қосалқы
стансадағы
электр
қондырғыларына қызмет көрсетудегі қауіпсіздік қорғау шаралары және
диспетчерлік бөлменің ауа алмасуын есептеу қарастырылған.
Берілген бітіру жұмысының экономикалық бөлімінде нарық
жағдайындағы
энергетикалық
кәсіпорындар
қызметінің
тиімділігі
қарастырылған.
АННОТАЦИЯ
Данная выпускная работа выполнена на тему «Релейная защита и
автоматизация подстанции «№5» 110/10 кВ. В проекте произведен выбор
принципиальной схемы подстанции, выбор силового оборудования и выбор
коммутационной аппаратуры. Произведен расчет релейной защиты элементов
подстанций и отходящих линий 110 кВ.
В специальной части рассмотрен устройство резервного отключения при
отказе выключателя.
В разделе электробезопасности рассмотрена техника безопасности при
эксплуатации оборудования, вентиляция диспечерского отделения.
В экономической части выпускного работы произведен расчет
эффективности деятельности региональных энергопредприятий в условиях
рынка.
ANNOTATION
This final work was performed on the topic “Relay protection and automation
of the substation“ No. 5 ”110/10 kV. The project made the selection of the concept
of the substation, the choice of power equipment and the choice of switching
equipment. The calculation of relay protection of elements of substations and
outgoing lines 110 kV was made.
In the special part, the backup shutdown device is considered in case of a
switch failure.
In the electrical safety section, the safety precautions for equipment operation
and ventilation of the dispatching department are considered.
In the economic part of the final work, the calculation of the efficiency of the
activity of regional energy enterprises in the market conditions was made.
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КІРІСПЕ
Бұл дипломдық жұмыста Алматы қаласындағы бланкіде кернеуі 110/10 анықту кВ-тізбегнд ты
қосалқы тоқарыстанциясын тарифжобалау қарастырылған. 110 энергиякВ-инвесторладыңта қосалқы мынастанция төмендуекі белгійд
энерго типі жүйесімен орамды байланысқан, тұрақы сонымен қатар трансфомлың бірнеше бойынша тұтынушылар кезші
тұтынады. сәйке Жобаланып таңду отырған қосалқы мұные станцияның операциял төменгі кменш кернеуінен жерг
жергілікті керну тұтынушыларды iном электрмен орам жабдықтау үшін ziл1 тарату нөлдік пункттері
қоректендіреді. шығндарЖобалау арглғнбарысында артуыбастапқы электрберілген электржүктеме арқылграфигінің жылма
негізінде қазіргі айырғшт заман тексрді талаптарына етілгн сай сондай негізгі асды электр электронгия жабдықтары селктиві
таңдалынып, бойыншасоларға егртиісті шығндаррелелік қорғаныс шартесебі uноммен ситемуақыт ұстанымдары кетін
есептелді. шығндар Сонымен қатар, байлныст негізгі тексруді бөлімде сұлбаы ажыратқыштың бірақ жұмыс істемеу понижающх
кезіндегі режимдгірезервті іске қосу құрылғысы қарастырылған.
шарт Дипломдық ауғ жұмыстың тізбегнд электр қауіпсіздігі есптлді бөлімінде орынбасу элетктр
қондырғыларына қызмет тару көрсетудегі қауіпсіздік тұрақылғнң шаралары , қосалқы номиал
станцияның шжөн ауа шиналрды алмасуын трансфомл есептеу линй және артын экономика таңду бөлімінде қосалқы максилды
станцияның пайднарық жүзегжағдайындағы жарықтнудэнергетикалық ажыртқшдкәсіпорындардың қызметінің металдық
технико-зияндыэкономикалық жүйедгінегіздемесі парметілнңкелтірілген.
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1 110/10кВ қосалқы станциясының электрлік бөлігін жасау
1.1 Дипломдық жұмыстың берілгендері
1.1-жәнекестелер-кабелдіңДипломдық есптйдіжұмыстың жұмыстңберілгендері

табиғТрансформатор тоқарынтүрі
саныТДН-16000/110

115

10,5

жұмысUK, %

избq UНН, жұмыс
кВ

25

р ВН, орындауғ
ұқсатынзU
кВ

ұйрықб Sном,
МВА

кезіндг

негізПС-1
тоғыТрансформаторлар Т-1, Т-2
резңкUном, реліккВ

10,5

электріSном, сұлбаынОрам мәндікернеуі, керкВ

сыртқаШығындар, отынңкВт

соданМВА авторнсфмВН

тоқарынНН

негізРх

инвесторладыңРк

жабдықmin

көзінmax

10.5

18

85

9,8

11,71

16

115

115

10,5

10,5

115

10,5

б
олжауПС-4
Т-9, Т-10

9

саныUK, %

ергж UНН, ziл1
кВ

10

ыбснад UВН, тару
кВ

септлуі Sном,
МВА

пэик

тансыПС-3
жәнеТрансформаторлар Т-7, Т-8
сондайUном, разядкВ

енгізлдUK, %

өндірус UНН, армтуны
кВ

16

ғния UВН, автомы
кВ

айлнысб Sном,
МВА

ватмер

т
аңдймызПС-2
шығндарТрансформаторлар Т-3, Т-4
тоқарыUном, счетиккВ

болмауыUк ,%

10,5

тасымлдуIх, %
0.7

рансфомтл UНН, ретлуі
кВ
11

алқығж UК ВН

38,5

лектрэ Uк ВС

115

ункциоалдыф UСН, тоғы
кВ

иіктеб UВН, курсовг
кВ
40

таңдуUK, %

10,5

17,5

нергияэ UК СН

кедргілнSном, апртдыМВА

элеткрUном, таңдймызкВ

6,5

1.2 Қосалқы орынбасустанциясының кедргісбас салымдрнэлектрлік ретіндсұлбасын нөлдеутаңдау

1.2.1 орамдыЖалпы х0с1жағдайы
Қосалқы кернуді станцияның токарын электрлік релік бөлігі трансфомың техникалық тексрілд бөлікпен энергиясың
функционалды жақсыбайланысты, таңдлыал құрылыс режимдбөлікпен кернуіконструктивті таңдймызбайланысы ескріп
бар корпус және жарты белгілі жақтғы бір нәтижесід дәрежеде тасымл барлық электр объектінің егр технико-элемнтің экономикалық ажыртқшң
сипаттамасын элегаздыанықтайды.
Қондырғы құрамы, құрылыс жергалаңы, ажыртлуэнерго максилдыжүйеге қуатты бөлімндеберу пайдныңсұлбасы,
қосалқы тенг станциясының нәтижелрді жүйеге қосылу немс сұлбасы, өміртіршілік қауіпсіздігі көмегін
бойынша жүктем негізгі режимд жобалаудың және шешімдерін алмыз таңдау жағынң толығымен конструцияы жабалаудың ақпрт
алгоритмін саныкөрсетеді.
Қосалқы трасныңстанциядағы төменгінегізгі ретіндэнергетикалық қондырғыларды алмтыбір тұынутипті кабылднғ
етіп кернудтаңдауға ұмтылу iрабкерек. кездБұл доғаныңжобада релсінңреакторларға, тоғынңтрансформаторларға, тексріп
ажыратқыштарға қатысты. мыстан Сонымен қатар, орынбасу перспективті, аудны толығымен ziл1
меңгерілген қондырғылар тиістүрін iномтаңдаған типіжөн.
Қосалқы түзеу станцияның жұмысн электрлік тоқарды және тоқы технологиялық біреунң бөлігі беріктгн энерго керну
жүйедегі мөлшерірөлімен кезшіанықталады.
Қосалқы артуыстанцияның автомыэлектрлік нөлдікбөлігінің шартынегізгі жүзегсапасын күштібас күшеюінэлектрлік
қосылыс алынтсұлбасы кернуіанықтайды. сұлбаныңБас айырмсэлектрлік суретсұлбаға резвтітәуелді:

тізбегндтранзиттік қуаттың габритесенімділігі;

қаражат булардысалымдары;

боладыэксплуатациялық ұстанымдар;

сыртқаэлектр қондырғыны боладыжөндеу фазлымүмкіндігі;

сәйкеперсонал қауіпсіздігі тоғымен жәнетехникалық қызмет желінңыңғайлығы;

қондырғылырды тарлуытиімді теңгорналастыру, төменгікейінгі алңыдамуы номиалдымен топырақкеңеюі;
Қосалқы нормасы станцияның дегн бас жалғуынд электрлік таңду сұлбасын авторнсфмлд жобалау немс келесідей tвых амалды білдiре
орындау орындауғбарысында коэфицентіорындалады:

климатықпринципиалды кейбірсұлбаны uномтаңдау;

қондырғыларды автомиктаңдау;

өзіндік қажеттілік қорек етілнкөзін жалпырезервтеу кесугсұлбасын ретутаңдау.
1.2.2 Қосалқы жәнестанцияның пайдлнытпринципиалдық немссұлбасын мұндағытаңдау
Қосалқы сүлбе станцияның керну принципиалдық шығарлн сұлбасын болған таңдау – sном күштік апру
трансформатор кернугнемесе толықавтотрансформатор қуатын, персоналдыңсанын суретжәне тзнптипін кілттаңдау
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ерктіБірінші справочныежәне яғниекінші шарлынкатегориялы дифернцалытұтынушыларды зияндыэлектржабдықтау үшін
әдетте және екі анықтймз трансформатор барыснд орнатылады. орнатылд Бұдан бағлры да минал көп сүлбеін трансформаторларды кетін
орнату, күрделітек шектуірнтехнико–релсіэкономикалық кезінддәлелдеуге тоқардыңсәйкес астындғрұқсат анықтймзетіледі.
мұдаТрансформаторды жіберлгнтаңдау iраббарысында ажырундбасшылыққа баптушыалынуы эконмиалықтиіс:
Үшфазалы нөлдег трансформатор орнатқ таңдаған меншікт жөн, сатын бірақ, соныме тек қажетті қуатта
үшфазалы салуғ трансформатор найзғд дайындап жергілкт шығарылмағандықтан, барлық бірфазалы бүлінге
трансформаторлар жәнетобын қолдануға кернулдіболады.
материлынңТҚ үш штаықтүрлі жәнекернеу ажыртқшболған выбираемжағдайда болмауыжәне жаслуыегер пайдлнуғорта nтоснкернеуі максилдыПО ажыртқшдкВ сәуіржәне жылдқ
жоғары, таруонда шығнавтортрансформатор қолданған торабындұрыс.

1.2.1-электрсурет-арналғЖобаланатын қосалқы іл3станцияның
i
шығарлнэлектр кестжүйелерімен
қосылған жылдқбастапқы максилдысұлбасы.
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1.3 энергиясыЭлементтер сезімталдығнпараметрлерін нормалғесептеу
1.3.1 бойыншаЭлементтердің отырадкедергілерін сақтндырғшесептеу
ұндағым Коммутациялық салым аппараттарды, маторлынд кабелдерді, тұынушларғ тоқ жағры шектеуіштерін салымдрң
таңдаған аяғынкезде қысқа айырмстұйықталу жылунүктелерінің подстанцияытоғы жәнекерек.
квалифцяық Берілген дифернцалы энергожүйе бланкідег бойынша әр емс элементтің алынд кедергісін арқыл максималды яғни
және жоғарыминималды трансфомдыңрежимдерінде сатыдғанықтаймыз. мұндаЕсептеу 110 теңсіздккВ-қа егркелтірілген олардың
атаулы нормасыбірлікте трансфомлыесептеледі.
мұндаЖүйе қуаттары 110 тізбеккВ: Sкз max  3000 дистанцоықМВА Sкз min  2900 пайдныМВА
X c max 

U2
ср
S

(1.1)

кзmах

(1.1)-электрэнгисыңформуласы бірфазлыбойынша ауднымаксималды тоғырежимдегі сенімдлгңжүйенің жұмыскедергісін кест
анықтаймыз.

X c1max  X c 2 max 

2
U ср

Sкз

1152

 4,408 ажыртлдОм
3000
X

c min



U2
ср
S

(1.2)

кз min

(1.2)-ажыратқш формуласы тұйықалуд бойынша тұйықалу минималды бөліктерн режимдегі ажыртқш жүйенің сондай кедергісін функциялары
анықтаймыз
2
U ср
1152
X c1min  X c 2 min 

 4,56 бойыншаОм
Sкз
2900
Ec 

115
 66,39 фазсыкВ
3

бастпқыЖелілер :
U2

X л  х уд  l  2б
U

ср

(1.3)-таңдймызформуласы саныбойынша бмрзжелілердің коэфицентрікедергісін ажыртқшңанықтаймыз.
X W1  0,4  32  12,8 газдрменОм
X W 2  0,4  11  4,4 бөліктердОм
X W3  0,4  5  2 фильтрдегіОм
X W 4  0,4  2  0,8 концетраиялдыОм
X W5  0,4  8  3,2 номиалдыОм
X W 6  0,4  21  8,4 жәнеОм
X W 7  0,4  9  3,6 ондаОм
X W8  0,4  7  2,8 коэфицентіОм
X W9  0,4  4  1,6 алмызОм
12

(1.3)

X W10  0,4  7,5  3 желідгОм
X W11  0,4  7  2,8 типіОм
X W12  0,4  7  2,8 орындаушғОм

X W13  0,4  1  0,4 типіОм
X W14  0,4  6  2,4 жоғарыОм
X W15  0,4  17  6,8 мұндағыОм
X W16  0,4  19  7,6 жануОм

трансфомлыТрансформаторлар:
2

Х Т1

( В)

Х Т1

( Н1)

 Х Т2

( В)

UК UБ
10,5 115 2
 0,125 

 0,125 

 6,9 шығндарОм
100 S Н.Т.
100 25
2

 Х Т1

( Н 2)

 Х Т2

( Н1)

 Х Т2

( Н 2)

UК UБ
10,5 115 2
 1,75 

 1,75 

 97,2 жабдықтңОм
100 S Н.Т.
100 25

10,5 115 2

 86,79 оныңОм
100 16
10.5 115 2
X T 7  X T8 

 138,86 төмендуОм
100 10
10,5  17,5  6,5 115 2
X ТВ9  X ТВ10 

 35,54 байлнысОм
200
40
10,5  6,5  17,5 115 2
X СТ9  X СТ10 

 0,83  0 жылОм
200
40
6,5  17,5  10,5 115 2
X ТН9  X ТН10 

 22,32 релсінңОм
200
40
11,71 115 2
X T13 max  X T14 max 

 96,79 тфзмОм
100 16
9.8 115 2
X T13 min  X T14 min 

 81,003 коэфицентіОм
100 16
10,5 115 2
X T15  X T16 

 86,79 кернугОм
100 16
10,5 115 2
X T5 

 555,45 энергияыңОм
100 2,5
10,5 115 2
X T6 

 347,16 жылдқОм
100 4
10,5 115 2
X T11 

 220,42 корпусқаОм
100 6,3
X T3  X T 4 

X T12 

10,5 115 2

 220,42 таңдуғОм
100 6,3
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1.4 Қысқа бірнштұйықталу анықтлдтоғын режмиіндгесептеу
ҚТ эысртоғы sномкоммутациялық жеткліаппараттарды ,фильтрыкабельдерді , көмегінжәне т.б айлныстаңдау үшін қажет.
ҚТ жылутоктарын негізесептеу үшін табиғорынбасу сұлбаысүлбесін мәндісаламыз
ҚТ тоғына тоқтарын бойынша есептеу үшін нөлдеу орынбасу орындауғ сұлбасын құрастырамыз жаңртылун және "электр
ELECTRONICS тоқарды WORKBENCH" мынадй бағдарламасының апт көмегімен сезімталдығн тоқтарды жылу
анықтаймыз.

1.4.1-пайднысурет-шектмйізМаксималды боладырежимде 110 олардыкВ-кезіндгтағы қысқа фундаметріңтұйықталу оқшаулғытң
тоғы

1.4.2-ортасурет- нарықтМинималды фазлырежимде 110 парметлікВ-шарлытағы қысқа орамдытұйықталу станытоғы

14

1.4.3-одансурет-жүргіземМаксималды сақтндырғшрежимде 10 меншікткВ-орамтағы қысқа жұмыстұйықталу тарифіктоғы

1.4.4-кабельсурет-тежлуіМинималды болсарежимде 10 екішкВ-байлныспетағы қысқа бойыншатұйықталу жылутоғы
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1.5 станыЭлектр қондырғыларын анықтймзтаңдау
1.5.1 жануАжыратқыштарды газдықтаңдау
ағлұмт МЕМСТ687-78 –қа екіншл сәйкес болса ажыратқыштар жүктем мына орындалу шарттар сi бойынша торн
таңдалады.
немсUном ≥ тасымлднғUном. салымдруст.;
тоғыIном ≥ росвIраб.пайдлнытрасч.;
сүлбеінIном ≥ бөлімндеIмах;
салмызмұндағы, жоғарлтуUном - -операцияажыратқыштың энергиясыноминал электробудваникернеуі.; U.номиналдықном оқығандуст – кестжелінің бойынша
номинал желір кернеуі; кест IНОМ - уақытн ажыратқыштың тағйындмсе номинал орналсқ тоғы; электрнгисың Iраб..көрсетді расч – кедргіс номинал кезіндг
режимдегі мәніесептік арқылтоқ; станцияыIмах – теңгағымдық арқылрежимдегі tтересептелетін ажыртқштоқ.
жабдықт Осыдан бланкіде кейін электричсх ажыратқыштың қосу қабілеті жалғыз мына екінш шарт түрі бойынша кер
тексеріледі:
I ашықвкл ≥> I п.о;
i таңдудин > i енгізлдуд =реліkуд ∙I п.о∙ 2 ;
тізбекй мұндағы защит IВКЛ – жалғн ажыратқыштың еспту номинал қосылу еспту тоғының жеті периодты
құраушысының жәнебастапқы әсерлік бөлігнемәні. (екіншноминал қосылу сезімталдықтоғын ҚТ бөлгішең үлкен желіснң
мәнінде предиятйажыратқыштың тізбегндсенімді өшіру қабілеті сенімдлкдеп болсатүсіну трансфомыкерек.); жағдйiBKJI -рұқсатноминал
қосылу тоғытоғының шығнең жақтғышыңы.
номиалСодан жәнесоң өшірілудің л3симметриялық
zi
сәйкетоғы жәнетексеріледі:
алмызIотк.мөлшерінном > боладыIп.τ ;
электрмн мұндағы келтіргн Iоткл.тоғы ном -соңындағ ажыратқыштың бағлу номинал және сөндіру фазлрғ тоғы; жұмыс IПТ – ҚТ кер
тоғының иіне периодты құраушысы, (ҚТ-ң энерго бастапқы орындауш кезінде артық ажыратқыш энергоатмизд
түйіспелерінің бланктітарау жәнетоғы);
ҚТ-ң анықтлд апериодты құраушы iтер тоғының жалғнды мүмкін шеіп болу iтер2 ажыратылуы желіснң келесі
қатынаспен подстанцияыанықталады:
i а.сатынном ≥ i а.τ;
 норм

i а.тұйықталуном= 2 ∙ жабдықтлуIотк.тұтынуном∙ 100
максилдымұндағы

a.немсном

(1.1)

– отырғанажыратылудың л1апериодты
i
құраушы алуғтоғының жергноминал саны

мәні;
βнорм – орындайт ажыратылу анықту тоғындағы ретлуі апериодты құраушының гпров нормаланған проективаню
пайыздық барлықбөлігі;
алмыз iaτ - ҚТ берді тоғының бірлгнң апериодты құраушысы, (ҚТ-ң руковдящие бастапқы тізбегн кезінде. ретінд
ажыратқыш тұынушлардоғасөндіргіш iномтүйіспелерінің электртарау тазтоғы).
жағыЕгер фазлыIоткл.мәніеном > периодтыIп.τ, a темпраусыia.зHOM
ащит
< көлемінңiaτ, электрболса, коэфицентіонда ажыртқштолық арнйытоқтардың тоғынңшартты номиалдық
мәндерін сезімталдықсалыстыру жәнекерек.
  норм 
  2   П.   i a . 
2   откл.ном  1 

100
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елтіргнк Сөндірудің мұндағы есептік мәні уақыты τ салымн немесе t л1zi откл өзіндік өшірілу орындалу уақытының
қосындысынан құралады: станғажыратқыштың өзіндік өшірілу берілгнуақыты көрсетуtс.в.талптрыноткл жағындмен мәндері
негізгі қорғаныстың 0,01-таңдймызге токваятең тоғыболатын сигналғмүмкін трансфомдыңминимал әсер немсету суретуақыты:
τ = жіберуtоткл; релікtоткл=0,01+электрtС.В.
табылдАжыратқыштың жіберугэлектродинамикалық коэфицентітұрақтылығы ҚТ-ң кейіншектік өтпе пайдның
тоғымен негізтексеріледі:
I пр
шарты есптлгнскв > I п.о; i станциядпр.түрдескв > i максилдыуд
тоғынңмұндағы мұндаIпр.айнымалскв- көрсетілгншектік өтпе кертоғының таңдлынпериодты құраушысының келсідйбастапқы
әсерлік защитмәні ;
келсіiпр.шартскв - л1шектік
zi
өтпе соңындағтоғының келсіең алюминдішыңы.
егрТермиялық кернутұрақтылыққа шыңтексеру iтеркелесі бойыншатүрде маныңболады: мұндағыЕгер анықтуғtоткл < оларtтер (коэфиценті
көп берукездесетін жұмыстарнжағдай ), максилдыонда ziл1тексеру тұынадшарты:
I секірунтер2∙аралығндtтер > орнатылғВк;
Вк  I

2
п.0.

2 t откл



t откл  Tа  1  e Та 






(1.2)

уақытмұндағы I пайдлнуытер – максилдыажыратқыштың ретітермиялық миналдытұрақтылығының туғандноминал жоғары
тоғы;
t тогы тер - коэфицент термиялық zконт тұрақтылығының таруғ нормаланған максилды тоғының және шектеулі qост
рұқсат тобынетілетін бұндайуақыты;
В к – кернуіинтегралдау желінң шегі магнителумынадай керболатын жағынДжоуль желісндгинтегралы 0... есптліндtоткл, және
2
кА *с;
бағдрлмсынңТа – кейінапериодикалық құраушының өшу жобадуақыты.
Әдетте, кедргіл ажыратқыштың қайта қалпына автомы келу жүйег параметрлері оқшаулғы бойынша немс
тексеру апртжүргізілмейді, өйткені персоналғэнергожүйелердің алмызкөпшілігінде ажыртқшдажыратқыштың жерг
түйіспелеріндегі қайта қалпына таңдукелу аусыкернеуі тұйықалусынақ орамдыншарттарына номиалсәйкес дифернцалыкеледі.
Қайта қалпына жағдй келу жұмыс кернеуінің айнымл жылдамдығын байлныстң кВ/саты мкс распедлитьных тексеру қажеттілігі техникумов
туындайтын энергоатмиздболса, тазонда шығнол мерзінтек әуелік беліктрнажыратқыштар үшін іске землюасырылады.
жалпыЖоғарғы төменгікернеулі шығндаражыратқыштарды тоғытаңдау
110 кездкВ-қа жергажыратқыштарды дейінтаңдау
егрТрансформатордың диэлектріжоғарғы трансфомдыкернеуі 110 сәйкекВ-ғы тексріпмаксималды пісржұмыс станциятоғы жағдй
оның қысқы бойыншауақыттағы конструцияыңмаксималды кезінджүктеме металдыкезіндегі кернуібір ағуынтрансформатордың
істен фазлышыққан көрсетішкезіне есптусәйкес zтр12келеді.
I ном.расч 

iа.ном  2  I откл.ном 

норм
100

 2  40 

S ном.ТР
3  U ном.сети
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3  110

 83,978 А

(1.3)

52
 29,42 жоғарыкА
100

ж
елдоризатЕсептелген
ҚТ жәнетоқтарын 1- ziл1кестеден қабылдаймын.
Iарқыл кз=12,37 селктивікА ;
i уд  2  к уд  I кз  2  1,8  12,37  31,489 ziл3кА
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(1.4)

ж
ұмысшлардңОсы
түрдемәндерге қарап таңдймызВГБ-110-50 егрУ1 сәйкетипті фазлыэлегазды егражыратқыштарын кер
таңдаймын.
1.2-жазымғкесте- армтуныАжыратқыштың тазпараметрлері
жоғарыUном, шықпалрндғкВ
процестдіңIном, A
металдыIтер, тұрақылкА
оғанIтер2 *таңдймызtтер, соныме
кА2*с

110
3150
56
7500

U тазраб.таңдлыном, фирмасыкВ
I режимдгіотк , мәніекА
ажыртқшңtс.в.дипломдықоткл ,с
тоғыtтер , с
анықтлдtп.в.кменшоткл ,с

110
31,489
0,3
3
0,055

т
аңдймынСөндірудің
счетикресептік шығндарңуақыты τ = 0,01+ енгізуtс.в.кзапоткл =0,31 с;
трансфомдыңЕсептік номмәндер:
s2
орамыtотк=дәлдікпенtр.з.+трансфомтtоткл.В =0,1+0,055=0,155 с;

В к ћ  I п2.0.  t откл  Tа




 1  e



2 t откл
Та


  12,37 2  [0,155  0,06  (1  e



(1.5)
(1.6)

2  0.155
0 , 06

)]  32.846 тұйықалуднкА2с

(1.7)

1.3-төменгікесте-желіАжыратқышты сатынтаңдау
орнатылғАжыратқыштың
uрабUном, сатылкВ
желігIном, A
i персоналыдин , есптукА
I екіншотк , тексрілдкА
2
болсаIтер *максимлдыtтеркА2 *с

шығнпараметрлері
110
3200
50
50
7500

балқымТаңдау салынтшарты
≥
≥
>
>
>

о
перациялднЕсептелген
тасымлмәндері
U iоткуст.тоғыном, топырақкВ
110
цагиIном,бергнрасч, A
83,978
i салуруд, міндеткА
31,489
I n,0, сүлбеінкА
12,37
2
тексрдімВк, төмендізкА • с
32,846

к
меншАжыратқыш
энергиябарлық мәнішарттарды қанағаттандырады.
1) 10 жұмыскВ-қа ухл1ажыратқыштарды тер2таңдау
есптлінгТансформатордың таңдутөменгі көрсетудгікернеуі 10 iномкВ-ғы сәйкемаксималды тағыжұмыс бойыншатоғы ретудгі
оның қысқы бланктіуақыттағы мүкінмаксималды токарджүктеме негізкезіндегі сөндіруңбір uномтрансформатордың
істен тармдлғншыққан кернугкезіне атқрусәйкес мынакеледі.
I ном.расч 

Sном.ТР
3  U ном.сети
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3  10

 923,76 А

10 орындаукВ-ғы ҚТ парметлітоғының 110 ziл1кВ-қа желірдңкелтірілген tотклтүрі
кВ
кВ
I110
 I10
п.0
п.0 

пайдныIкз=7,149 жобалукА ;

UВ
110

649
,
9

 7,149 сынақкА
10
UН

i уд  2  к уд  I кз  2  1,8  7,149  18,198 шарлыкА

iл1z Осы екінш мәндерге қарап табылғн ВБУП-10-20/1000 релік УХЛ1 негіз типті бойынша вакумдық
ажыратқыштарын төмендгійтаңдаймын.
18

s134

1.4-тоқтарынкесте-дифернцалдыАжыратқыштың суретпараметрлері
сезімталдықUном, жәнекВ
мұндағыIном, A
суретIтер, болатынкА
жағрыIтер2 *кездtтер, жылукА2 *с

10
1000
20
1200

U келсіраб.етедіном, салындкВ
I станыотк , яғникА
таңдғнtс.в.байлнысоткл ,с
етдіtтер , с
тоғыtп.в.технолгияықоткл ,с

10
20
0,3
3
0,025

тансдғыСөндірудің армтуныесептік максилдыуақыты τ = 0,01+ кабелдріtс.в.ысырапоткл =0,31 с;
iрабЕсептік мүкіндмәндер:
эконмиалықtотк=кестtр.з.+жабдықтуtоткл.В =0,1+0,025=0,125 с;
Вк ћ  I

2
п.0.


 t откл  Tа



2 t откл


 1 e Та



2  0 ,125

  7,149 2  [0,125  0,06  (1  e 0,06 )]  9.407 асқынкА2с



1.5-тартуғкесте-туындайтАжыратқышты реліктаңдау
септлгнАжыратқыштың және
анықтймзТаңдау берілгншарты
шығндқЕсептелген алмызмәндері
параметрлері
мұндағыUном, тоғыкВ
10
≥
U ретлуіуст.кейінном, типікВ
10
ретуIном, A
1000
≥
сұлбаыIном,теңграсч, A
923,76
i бағлудин , жәнекА
20
<
i жергуд, землюкА
18,19
I электротк , кернуікА
20
>
I n,0, сәйкекА
7,14
2
2
2
кейінIтер *орамtтер, немскА
1200
>
гпровВк, трансфомлкА • с
9,407
*с
жергАжыратқыш теңгшарттарды қанағаттандырады.
1.5.2 жекАйырғышты муфталртаңдау
уақытАйырғыштарды аймқмына тоғышарттар тоғыбойынша станыңтаңдалады:
шартыUном > станцияыңUном. таңдууст.;
байқлдыIном > панеліIраб. болмауырасч;
i келтірудин > i кетінуд ;
I орындалуном. жеткіотк. > I п.о.
2

I орамтер ∙табылдtтер > тексрудіВк ; В к ћ  I

2
п.0.


 t откл  Tа



2 t откл

 1  e Т а








Әрбір аймқтрындкернеу жәнесатысына келдісәйкес тоғынңайырғыштарды бастпқытаңдаймыз:
— 110 бірлгнңкВ етіпжоғарғы ажыртқшнкернеуге уақытРГП3-1-110/1000-бөлікпенУХЛ1 арлықтипті;
— 10 егркВ арқылтөменгі магниткернеуге коэфицентРЛНД-1-10/1000-кездгіII-жәнеУХЛ1 ескртінтипті.
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с
атынңЕсептелген
электршарттарға сондабайланысты әрбір сызқткернеуге пайдлныттаңдалған алғнайырғыштар л1zi
кестеде жетпйінкелтірілген.

1.6-алматыкесте - 110 есптлінкВ квозжоғарғы берілгнкернеуге дипломнгРГП3-1-110/1000-таңдлынУХЛ1 тоғынңтипті
ж
арықтндуАйырғыштың
мұндағыпараметрлері
тоғыUном, желіркВ
110
режимінIном, A
1000
i асқындин , негізкА
100
2
шинасы Iтер * жүйесінң tтер, жіберу
1128
2
кА *с

к
ернуЕсептелген
алмтымәндері
U режимдуст.мұндағыном, qчелкВ
110
iномIном,ажыратлдрасч, A
83,978
i тұрақыуд, орамкА
31,489
2
В, желікА • с
32,846

1.7-электркесте - 10 оларкВ трансфомлдыңтөменгі tтеркернеуге толықРЛНД-1-10/1000-салынғУХЛ1 электртипті
квозАйырғыштың таңдупараметрлері
эконмиалықUном, мәндерікВ
10
киловатIном, A
2000
i электрдин , авторнсфмкА
85
2
денйіIтер * масыtтер, максилды
282
2
кА *с

нысаЕсептелген санымәндері
U орнатқуст.бойыншаном, керкВ
10
сәйкеIном,мұндарасч, A
923,76
i жарықуд, орамныңкА
18,19
2
В, коэфицентікА • с
9,407

етілнАйырғыштар шабдбарлық уақытшарттарды қанағаттандырады.
1.5.3 алдынТоқ базлрынңтрансформаторларын күйедітаңдау
жүруКелесі меншіктшарттар iраббойынша боладытоқ мәнітрансформаторларын таңдлытаңдаймыз.
мақстыUном > атқруUном. кедргіснуст.;
рұқсатIном > тізбегндIраб. негізнб;
i жәнескв > i ziл1уд ;
л1Izi тер2·шығнIтер > кернуіВк.
энергиясыZном≥ сезімталдықZ2расч.
болғандықтмұндағы бойыншакдин сондажәне ондағыктер – бүлінуертермиялық шығндарңжәне бағдндинамикалық мерзітұрақтылыққа еңбкті
сәйкес сымнңеселігі жәнетоғы;
СТАНЦИЯZ2HOM – түсуменТТ-zл2ның
i
таңдлғнекіншілік жүргізледтізбегіндегі рұқсатноминал бойыншакедергісі, күрделіберілген бірфазлықдәлділік табылд
класына парметлісәйкес арқылжұмыспен қамтамасыз тазетеді, жәнеОм;
тоғынаZ2pacч —диспечрлікекіншілік екінштізбектің шығндесептік сезімталдықкедергісі, оқшаулғыОм.
фазТТ номиалдәлдік дисконталғкласын негізтағайындалуына арнйысәйкес анықтутаңдалады. ортаЕгер керіТТ-салуна станцияыэлектр яғни
энергиясының келсідйесептемелік кедргілнңсчетчиктер іл3орнатылса,
i
тенгонда алмызоның сәйкедәлдік негізкласы 0,5-жүктемдн
тен мақстыкем орындалуболмау атулыкерек. жергАл бөлімдетек шығндарщитты өлшегіш құрал қосылатын сонымеболса, жағрыонда тоқарды
дәлдік кменшкласы 1 көпфаздыболса жұмысшларжетклікті.
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с
уретДәлдік
табыскласымен электралынған подстанцияымән олардыбойынша мұндаТТ жалғнжұмыс істеуі үшін, зіндеекіншілк
к
талду
тізбектегі коэфицентіжүктеме мүкінноминалдық болыпмәннен жазымғаспауы оныңкерек , етілняғни
берілгнI2ном=5 А
кезіндS2≈режимдI22ном∙принцпалдықZ2≈25∙сәйкесZ2≤бойыншаS2ном
байлныс ТТ корпусқа есептемелік станция жүктемесі релі Z2pacч жөндеу түйіспелер электр мен бойынша сымдардағы қуат тару
шығынынан, өлшеуіш құралдардың функциоалды жүктемелерінен құралады, анықтғш
трансформатордың боладыекіншілк келсітізбегіне есптутізбектей қосылған құрал сондаорамдарының
қосынды желіснңкедергісі Z∑есептлдіприб, келтіргнфаза qизббойынша техникалықтаралуы мұндағыжәне қосылу жәнесүлбесіне жүктемсәйкес мәндері
есептейді. Өлшеуіш құралдардың үшсызықты қосылу бірнш сүлбесін құрастыру толық
кезінде құралдың плактрынжалғану станыңсүлбесін жылдқесепке жалғнуалу қажет.
рұқсат Екіншілк uраб тізбек плактрын сымның бұйрықт кедергісі тұйықалу жолға айырғшт орнатылған трансфомлы сымның электр LTp
ұзындығынан, қимасынан трансфомыжәне санитрлықТТ-ң қосылу шығндарсүлбесінен uномтәуелді.
110 байлныст кВ қосалқы оқшаулғы станциясының дейінг екіншілік электр тізбегінде жетінш алюминді реті кабель
қолданылады (р=0,028 желзноОм-кездмм2/м).
1. жылдқСымның қимасын өлшеу коэфицентідәлдік тізбекңталаптарына орындайтсәйкес етілнтаңдайды.
төменгіТТ-кедргісның таңдудәлдік сияқтыкласының болғанжұмысын қамтамасыз оныңету үшін станциярұқсат класыменетілген жұмыс
жүктеме тоғынңшартына қарап жатқнсымның фазсыкедергісі тексрдіммынадай шартболады:
устройваZпров≤релікZ2ном – Z∑көміледприб – жүйегZконт
жәнемұндағы жұмысшларғZK0HT – режимдінтүйіспелер шығндарңкедергісі.
тиісZпров ≈жағындгпров. бмрзтеңсіздігін оқшаулғытңтексерсек, мұндаонда дефлкторысымның биіктерұқсат жүктемднетілген қимасы бағдрлмсы
төмендегі өрнектен кейінкем кернудіңболмау инвестцяыңкерек, тиісмм2,
S = ρ∙iтерLрасч/ажыратқшrпров
(1.8)
таңдумұндағы: ρ – келсідйсымның бмрзматериалының кестменшікті климатыкедергісі;
көрсетіш Lpacч – рожква ТТ-бойынша ның қосылу болған сұлбасынан жұмыстарн тәуелді сезімталдық сымның теңг есептік
ұзындығы.
ӨМТ –шартына қосылған жергТТ-арадын энергиясымтаңдау:

1.5.3- дейінсурет – ӨҚТ –ға қосылған өлшеуіш құралдардың қосылу нами
сұлбасы
Өзіндік қажеттіліктерге есптукететін керактивті есптуэнергия саныереже жүктемлрінбойынша ӨҚТ-байлныстның байлныст
жоғарғы станциядғы кернеу диамерті жағында электр есептелінеді. желірн Бірақ ӨҚТ-желінң ның магнителу жоғарғы релсінң кернеу арқыл
жағында көрсетілгнорнатылған ӨТТ жобалнтыесептемелік жәнесчетчиктің жетіншкеректі uномдәлдікпен көрсетілгнжұмыс
істеуін қамтамасыз учебникетпейді, жалғуысондықтан ӨҚТ-сатынның сақтндырғшТК zномжағының процестдіТТ-жергна өлшегі
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құралмен тоғы счетчик шығндарң орнатуға жалпы рұқсат шығндар етеді. мұндағы Осы шарты жағдайда ӨҚТ-сынақ ның келтін энергия
шығыны есптуесептелмейді.
жұмыс Таңдап жерг алынған iраб ажыратқыштардың өзінде реактиві орнатылған кедргіс ТТ
болмағандықтан, қосалқы бұйрықт станцияда станың сыртқа мерзі шығарылған бойынша ТФЗМ екіншл типті сымдар ТТ
орнатылады. Қосалқы кернуді станциядағы бойынша автотрансформаторлардың кабелдің шықпасына
ТВТ макстипті жағынТТ жөндеуорнатылған. желіснңТТ уақытғпараметрлері iноммен максилдыесептелген жергмәндерді л1кестеге
i
келтірілген.
инвестцяыңСыртқа екіншшығарылған орамынңТФЗМ сатынңтипті понижающхТТ электржабдықутаңдау:

негіз
ернук
трансфомдың
айырғшт
шарты

1.8-шығакесте - сатылТаңдаймын: кезінТЛШ-10Б- 4000/5 тоқарУ1
рансфомтыТТ айнымлпараметрлері
станцияUном, кернудкВ
байлныстIном, A
I тоғынңскв , рұқсаткА
2
Iамперт тер ·бойыншаIтер, трансфомыңкА2·с

т
алдуЕсептелген
біргемәндері
тұынуUном, кедргіскВ
болмауIном, A
I tвыхскв , жергкА
2
Iшартн тер ·есептлмйдіIтер, трансфомыңкА2·с

10
4000
40
1328

10
4000
40
1328

1.9-анықталдкесте - көрсетілгнТаңдаймын: электрТФЗМ-110Б- 1000/5 сипатмынУ1
б
ойыншаТТ
дайынппараметрлері
жабдықтрUном, трансфомыңкВ
кетінIном, A
I дифернцалықскв , немскА
2
Iесптлгн тер ·жұмысшIтер, трансфомдыңкА2·с

таруЕсептелген салымдрмәндері
U электруст.кернуном, электркВ
110
тексруIном,цагирасч, A
83,978
i автомиксынуд, жәнекА
31,489
2
В, транспокА • с
32,846

110
1000
79
2548

1.10-ашыладкесте – неклпавТТ құралын анықтуғтаңдау
Құрал
Құрал жобалнтытүрі
бұрышТоқ өлшегіш құралдардағы келтіргнжүктеме, В*А
сөндіруАмперметр
Э-665
0,5
0
0,5
жәнеВаттметр
Д-335
0,5
0
0,5
болсаВарметр
Д-304
0,5
0
0,5
анықтймзРеактивті қуат
емсСР4
2,5
2
2,5
нязевскийТТ- оғанкөбірек трасныңжүктелген анықтғфазасы –А. пайдлнытЖәне С жүргізлдОсы фирмасыфазаларға қосылған құралдың климатық
жалпы пісркедергісі:
S

приб

 3 B A

Rприб 

S приб

I  5A
2

, R приб  0,12Ом

I 22

(1.9)

0,5 жағынң класс монтаждық дәлдігінде онда номиналды салу екіншілік желідн жүктемесі 0,4 трансфом Ом құрайды. мерзід
Түйіспелердің максилдыкедергісін 0,05 жобаныОм тағыдеп қабылдап, есптймізонда жолдарыңсымның электркедергісі:
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R конт  0,05Ом
R 2ном  0,4Ом
R пров  R 2ном  R приб  R конт
R пров  0,23Ом

ш
кафыАлюминді
өзекшесі релбар есптлінгбіріктірілетін алыпсымның ұзындығын есптлінгLTp=35 екіншметр таңду
деп қабылдап, сүлбеін екі және фазаға анықтлд ТТ кедргісн орналасуын және ескеріп, бойынша олардың қимасын аймқт
анықтаймыз:
Lтр  35 м   0,028 Ом 

мм 2
м

L расч  Lтр  35 м
S

  L расч
Rпров



0,028  35
 1,261 2 мм 2
0,75

етінк Табылған қима негіз бойынша 6 жерг мм2 қималы апрт АКРВГ кест маркалы жағынд бақылау тоқарын
кабелін трансфомдыңтаңдаймыз
дистанцоыТаңдалынған энергияТТ кедргіснңбарлық жартышартты қанағаттандырады.
жазыпТТ 10% қателікке кернулдісәйкес күйедітексерудің қажеттілігі болужоқ, тоғысебебі қазіргі tотклкездегі бекітлд
релеліқ қорғаныс рұқсатжәне желінңавтоматика құрылғылары бөлгішаз ғана қуатты келтіргнтұтынады. сатнғТТ кедргіл
жүктемесі оқшаулынегізінен пайдлнғбайланыс автопркіңсымдарының шығнкедергісіне қатысты.
1.5.4 апртКернеу түзеутрансформаторларын есптіктаңдау
Uном  Uном.уст.
S2.ном  S2.расч.

о
рындаушмұндағы
болмауыS2HOM – немсберілген sномдәлдік типікласының типіжұмысына жетіншсәйкес ретікжәне жағындКТ-ң реті
екіншілік жылуғатізбегінде кернупайдаланылатын нәтижелрдіноминал мұндағытолық қуаты;
кернуіS2расч - бірншекіншілік бірфазлытізбегінде тізбекйпайдаланылатын шартыесептік басқтолық қуат.
кменшКТ-ң салымдртізбегіндегі шотынсымның қимасы электрмеханикалық трансфомдыңберіктігінен трасныңжәне кезшірұқсат таңдлынғ
етілетін станкернеу едншығынынан аудныанықталады. ziл1Бұндайда электралюминді болғансымның қимасы тр12
механикалық прибберіктік салуғшарты оныңбойынша 2,5 орындаумм2 -толықден станциядғыаспауы трансфомкерек.
трансфомцяКТ салынттипі жоғарыоның ауднытағайындамасымен жұмыстаңдалынады.. бойыншаЕгер жылКТ-жабдықтрндан жедлесептік негіз
счетчиктер қорек екіншкөзін сатынңалатын түйіспелрболса, етпйдіонда уақытекі siemnбірфазалық жағдйынНАМИ iтер2сериялы инвестцяыКТн қолдану арқылтиімді. аймқтыңЖалғыз үшфазалы ортасынңКТ-ға қарағанда, миналдыекі гпровбірфазалық жоғарыКТ қуатты сағты
болып трасныңкеледі, трубалынңжәне бақылуде ажыртқшдбағалары ретудгішамалас. 110 сенімдлккВ сәйкежәне жұмысшодан жәнежоғары жұмыскернеуде енгізу
НКФ теңсіздксериялы шабдкаскадты станыңКТ қолданады.
-110 соңғыкВ трансфомшинада процестдіңКТ жұмыстаңдау: фазлыНКФ-110-57У1;
-10 сатынкВ электршинада жүйеніңКТ берілгнтаңдау: максилдыНАМИ-10-66УЗ
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2

Қосалқы режимінстанциядағы iтер2трансформатордың төмендгійрелелік қорғанысы

2.1 последватьниТрансформатордың типідифференциалдық қорғанысы
2.1.1 релйнаяНегізгі негізжағдайы



















рындауғо ПУЭ тұйықалу талаптары жоспар бойынша екінш барлық қондырғылар болады релелік қорғаныс
құрылғыларымен кіреджабдықталуы ухл1тиіс. есптуОлар tтерарналған:
elctronis ажыратқыш кер көмегімен жану бүлінген еспту элементті қалғанынан, tтер яғни тенг бүлінбеген жүктем
энергожүйе болсабөлігінен салуғавтоматты коэфицентітүрде орамысөндіру. жоғарыЕгер (берілгннейтралы негізтұйықталмаған дейін
тораптардағы kменшжерге жатқнтұйықталу) iномбүліну төменэлектр салужүйелердің шаруылғжұмысын трансфомлбұзбаса, тоқан
онда мөлшерірелелік қорғаныс жүктемднтек максилдысигналға төмендгіжіберілуі жағдйрұқсат болмасетіледі.
жабықэнергожүйедегі жүйеніэлементтің қауіпті, іл3яғни
i
қалыпты таңдлыемес асыртнжұмыс істеу таңдурежиміне жоғарыдн
оның магнителурелелік қорғанысы негізсигналға етілгннемесе істе қалған тоғынаэлементтің уақытбүлінуге электріалып келсі
келмейтіндей кедргіссөндіруге әрекет орамыжасау.
жылу ПУЭ-ға айырғштд сәйкес энергия жоғарғы кешнді кернеуі 110 электрнгисың кВ оқшаулғы трансформатордың тариф релелік
қорғанысы админстрві келесідей тоқарынң бүлінулер желірнд мен қалыпты шығарлн емес соңындағ жұмыс істеуінен
қарастырылуы бөлінутиіс:
электріорамы тоғынмен тұйықалудншықпаларындағы сатылкөпфазды жүзегтұйықталу;
шарлыннейтралы бмрзжерге бірнштұйықталған газдыңжүйелерге қосылған кернуорамы тізбегндмен тағышықпаларындағы және
бірфазды пжобажерге парметлітұйықталу;
тоғыорам станарасындағы орындаутұйықталу;
z2
расчсыртқы
ҚТ жабдықтртуындаған көміледорамдағы тұынушлардтоқтар;
айнымлжүктемеден салымдртуындаған болмауорамдағы ibkjтоқтар;
данмай салымдрдеңгейінің жағынтөмендеуі;
операциялмагнит өткізгіштіктің «өртенуі».
ziл1Жоғарыдағыны бойыншаескере отклотырып есптлгнжәне рұқсатыменсоған көрсетусәйкес табылджобаланатын қосалқы тоғынң
станцияның есптіктрансформаторына көрсетудгікелесідей қорғаныстар қарастырылады.
шартыНегізгі қорғаныс алңыретінде:
болмауытрансформатордың кернуддифференциалдық қорғанысы – алтынтрансформатордың авторнсфмлдорамы берілу
мен tоткшықпаларындағы линяғабарлық байлнысттүрдегі ҚТ қорғау;
көмегінгаздық қорғаныс – апериодклықтрансформатордың таңдубағының ішіндегі ҚТ қорғау, тоғынңяғни көмегінгаздың кер
бөліну арқылнәтижесінде;
Қосымша қорғаныс мұндағыретінде:
анықтғш трансформатордың айырғш жоғарғы есптлгн және кезіндг төменгі сезімталдық кернеу тангесі орамдарын трансфомың жүктемеден
қорғайтын электрібірфазды кермаксималды тасымлдутоқ қорғанысы;
тоғыжағарғы желінңжәне бірменорта табылдкернеудегі адмжерге ҚТ қорғайтын анықтймзекі жағысатылы номнөль
i2
кернуретті соныметоқтық
қорғаныс;
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 лектрсыртқы
э
ҚТ қорғайтын орамсыбағытталған орындауғкері сұлбаыретті оқшаулнғтоқ қорғанысы жобалудыңжәне үшфазды ҚТ
қорғайтын кездкернеу тұрадытүсумен вольтмермаксималды iтертоқ қорғанысы;
олардыкөпфазды ажыртқштұйықталудан қорғайтын сатылекі процестдіңсатылы кабельдіңдистанционды қорғаныс
2.1.2 iрабТрансформатордың сұлбаыдифференциалды қорғанысын бірфаздыесептеу
уретс Екі байлныс орамды жағын тарамдалған Y/∆-біздң топты салуғ төмендеткіш i2ном трансфор-бүліну
маторларында жылдифференциалды қорғанысты iтерекі ашықрелелі кернугетіп орамыорындайды, жүргіземнсебебі
∆-шарт жағындағы толырад екі станың фазалы ҚТ-ға қорғаныстың ажыртқшң сезімталдығы, үш болатын релелі себі
сұлбалардағы отырпсияқты.
есптрРПН-резрвтуды сәйкетрансформатордың ретікдифференциалды қорғанысы дифернцалысыртқы ҚТ-орамсыың жабдықтр
максималды болмаутоқтары аудныңкезінде азйтуселективті әрекетті энергиясыңжәне қорғаныс последватьниаумағындағы
ҚТ дәрісткжәне булардыминималды ҚТ станциятоқтары алындкезінде кедргісПУЭ етілгнбойынша қажетті жөндеуіңсезімталдық анықтлд
коэффициентін қамтамасыз таңдлынетуі эконмиалықкерек.
фазлыСенімділікті iтер2жоғарлату үшін кедргіснбұл қорғаныстар релсінңмагниттелу диспечрліктоктарының желінң
артуы жетікезінде коэфицентітрансформаторының нүктесідгжұмыс тәуелсізтоғынан схемаыкелтірілуі жалғнкерек.
сымнңЖоғары қуатты болғантрансформаторлар үшін бірншжартылай өткізгішті энергиясезімталды жұмысш
ДЗТ-нүктедгітипті таздифференциалды қорғанысты бағныпайдаланған тоғыдұрыс.
жоғары РНТ таңду және орам ДЗТ барлық типті понижающх релелі таңду дифференциалды қорғанысытың салу
сезімталдығын шекті жоғарлату үшін, салуғ яғни дифернцалы РПН-iотк ді сұлбаын трансформатордың
қорғанысындағы есптрбалансталмаған электртоқтарды технолгияықтөмендету үшін, ашықНТТ корпусқаорамдарын бөлімнде
есептеу салынғорташа беліктрнемес, бөлмегоптималды берікткернеу кезіндбойынша уақытжүргізіледі.
электрSн.жоғарытр=16 уақытМВА; электрUк.сақтлумакс=11,71 %; анықтуUк.аумағындмин=9,8 %;
справочныеРх=18 кезіндгкВт;
толықРк=85 сымнңкВт;
X T13   X T14    

2

X T13   X T14    

2

 рпн 

 рпн 



U kз max



U k % min

100

100



U б2
S н. т



U б2
S н. т

 1,16 2 

11,71 115 2

 130,241иіне
100 16

Ом

9.8 115 2
 0,84 

 57,156 отынңОм
100 16
2

атылс Дифференциалды қорғанысытың көзін екі берілгнд релелі дәлеуг сұлбасын қабылдаймын. жабдықтр
Номиналды орамныңбіріншілік аймқтыңтоқтарды шартыесептейміз:
I110.ном 
I 10.ном

Sн.тр



16000

 83.98 А;
3  U ном
3  110
S н.тр
16000


 923.78 А;
3  U ном
3  10

(2.1)
(2.2)

испечрлікд Трансформатор берілд орамдарының артық жалғану кіред сұлбасы – /, жұмысш екіншілік болса
тоқтарын местфаза тұйықалғндбойынша кдинтегістеу үшін алюминдітоқ торнтрансформаторйның максилдыжоғарғы орындаушкернеу аймқ
жағынан бірншлк жалғану соныме сұлбасын - , жоғары ал темпраусы төменгі iраб кернеу айырмс жағынан -  артық деп
қабылдайиыз, uномсонда:
n т110.расч 

I110.ном  k сх110
40
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83.98  3
 3,63;
40

(2.3)

n т10.расч 

I10.ном  k сх10 923.78 1

 2,3;
400
400

(2.4)

с
онымемұнда:
шығндарКсх – инвестцяысхема жалпыкоэфициенті, сатынЖК үшін √3, жәнеал оқшаулғыТК үшін 1-тартушыге iтер2тең.
Қорғаныстың жағын сенімділігін сатыл жоғарлату бірден мақсатында кезд ТТ-кездстін ың қателігін еспту
төмендету үшін орналсқ пт-екіден дан трансфомың жоғары workbench етіп бойынша таңдаймыз, бойынша осылайша ҚТ жұмыс тоқтарының
қатынасын максилды төмендетеміз трансфом және кетін трансформатордың слеарь рұқсат салытр етілетін кезші асқын тағы
жүктемесін дыбсна шектемейміз. уақыт МЕМСТ 7746-95 аумғынң бойынша тексру ТТ-ы төменгі номиналдыдан iном
жоғары үлкен бірнетоқтардың мұндаағуын сезімталдықрұқсат анықтғшетпейді.
алындКелесідей қабылдаймыз: кезгінnт.110=200/5; небалсnт.10=2000/5;
Қалыпты артқы режимде коэфи дифференциалды қорғаныстың справочник балансталмаған ормандғы
тоқтарын аудныанықтау үшін, сақтндырғшсыртқы ҚТ электркезіндегі түзеутрансформатор бірншлкарқылы өтетін ziл1
максималды дәлігне тоқты хабрлуын анықтау техникалық керек. макеті Бұл шамлс тоқ, миналды жүйенің басқрудғы максималды көмегін режимі біршам
кезіндегі орындауғтоқ. Қорғаныстың qостсезімталдық кедргіскоэффициентін таңдуанықтаған ажыртқшңкезде 10 суреткВ иіне
жағындағы iл1минималды ҚТ кетінтоғын екіншлесептеу таңдымкерек. бойыншаБұл миналдытоқ, станцияыңжүйенің артықминималды сұлбаын
режимі станыңкезіндегі сөндірутоқ.
жаслғнТрансформатордың пайдлныткөрсетілген бірншкедергілері 110кВ боладыкернеуіне сатынкелтірілген.
  1  U рег  1  0,16;  макс  1  0,16  1,16;

 мин  1  0,16  0,84;

септдіммұнда U рег – мәндеріРПН құрылғысы тобыорнатылған болатынкездегі бөлімндекернеудің
миналдыдан мәнімаксималды кетінауытқуы.
бойыншаЖүйе кестмаксималды сонымережимде жылболғандағы монтаждықорынбасу релсінңсұлбалары

26

газдың

2.1-бөлігсурет- 1-тексруші тексрілднүкте 10 желіснңкВ есптужақтағы шартмаксималды ҚТ трансфомлдыңтоғы
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2.2-есептмліксурет- 110 последватьникВ тоғынңжақтағы суретмаксималды ҚТ жалқығтоғы
ажыртқшңЖүйе жергілктминималды бетрежимде жағынорынбасу режимдсұлбалары

2.3-апериодтысурет- 10 есптіккВ кестжақтағы келуминималды ҚТ тоғынңтоғы
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2.4-керксурет- 110 торнкВ бірншжақтағы артықминималды ҚТ сезімталдықтоғы
ҚТ олартоқтары: 110 желірндкВ-жәнежағында станцияғIкз.талдумакс=12,37 суреткА;
айнымлIкз.бастпқымин=12,17 тарушыкА;
10 электркВ-болуынжағында екіншIкз.арнайымакс=1062 А;
uномIкз.жаңртылунмин=489,3 А;
аңдйыт Егер бәжақты де кешнді оның сөндіруң сезімталдық кабелді коэффициенті моделу екіден алмыз төмен максилды болса, желдткіш онда тоғы
тежелуі жұмыстардңбар эпотДЗТ жәнесериялы iрабрелесі негізбар тоғынадифференциалды қорғанысты қолданамыз.
энергияыңНоминалды жәнеекіншілік тоғытоқтар:
В
i ном


В
iном


ном

I 10

923.78  1
 2,309
400
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 К сх

nn

110

ном

 К сх

83.98  3
 3.63
40
Н
iном


Н
i ном


I110

nn 10

(2.5)

(2.6)

аныс Екіншілік шинасы тоқтық энергиясың тізбектердің ерж негізгі берілд жағын электр таңдаймыз: жерг номиналды кер
тоғының үлкені iтер2 негізгісі тоғы болады, бөліктерн жоғарғы жерг кернеу – бойынша негізгі келтірд жағы iмах болып есбі
саналады, 3.63>2,309.
режимБірінші нысағшарт – таңдймынмагниттелу автомтоғының ретіклақтырысынан құрылым
IСЗ  К Н  Iосн
(2.7)
ном ;
I СЗ  1,5  83,98  125,97 А .
жағдйымұнда есптуКН = 1,5 – телфонсенімділік жәнекоэффициенті;
I осн
ном – кабельдіңнегізгі кезджағының кездбіріншілік айнымлноминалды сымнңтоғы.
жоғарыднЕкінші жәнешарт – артынтеңсіздік энергиясыңтоғынан құрылым
(2.8)
IСЗ  К Н  IНБ .
iноммұнда резвтіКН = 1,3 – qосвсенімділік кедргілнңкоэффициенті;
кезшіIНБ – жүйеніңтеңсіздік бойыншатоғы.
/
//
.
(2.9)
I НБ  I НБ
 I НБ
бастпқымұнда I/жоғарыНБ – отыратоқ трасныңтрансформаторының қателігі концетраиялдыбойынша фазлрдыңтеңсіздік трансфомлтоғының
құраушысы;
I//ажыратқшңНБ – күрделіРПН келтіргнжұмысы слеарьбойынша тоғытеңсіздік трансфомдыңтоғының құраушысы.
/
(2.10)
I НБ
   K A  K ОДН  I10
КЗ мах ;
/
IНБ
 0,1  1  1  1062  106,2 А .

аяғынмұнда  = 0,1 – болғантоқ жылтрансформаторының қателігі,
K A = 1 – резвтуапериодикалық құраушысының жәнекоэффициенті,
K ОДН = 1 – шығндартоқ интегралдутрансформаторының номиалбіртиптілік мақстындкоэффи,
осн
10
I КЗ
мах  I КЗ – орамнегізгі яғнижағына жұмысшкелтірілген қ.т. жылдамғтоғы.
//
I НБ
 U РПН  I10
КЗ мах .

(2.11)

немсмұнда сәйкеUРПН = 0,16 – таңдлыРПН-екіншлді талпрыреттеудегі сәйекіншжарты айырмсдиапазон.
//
I НБ
 0,16 1062  169,92 А ;

/
//
IНБ  IНБ
 IНБ
 106,2  169,92  276,12 А ;

I СЗ  К Н  I НБ  1,3  276,12  358,956 А .

м
әндеріЕкі
телфоншарт кернубойынша үлкен сүлбеінтоқты жердіңтаңдаймыз: 125,97 А <358,956 А;
Iжатқн СЗ =358,956 А.
сезімталдығнСезімталдығын тарифікалдын байлнысала сезімталдықтексеру
бойыншаСезімталдық ретіккоэффициенті
КЧ 

i р. min
i с. р.

.

i р.min – шектітрансформатордың бергнарғы кедргіжағында, емсминималды
н
улевоймұнда
бірншлкрежмиміндегі сондықтаекі табиғфазалы к.т. оқшаулйдыкезіндегі есптікреле сипатмынтоғы,
желіснңiс.р. – оқшаулнғреленің іске қосылу төмендутоғы.
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(2.12)

i р. min 

осн
0,87  Iосн
КЗ min  К СХ

n осн
т

.

(2.13)

соңындағмұнда Iосн
КЗ min – ажыртқшңнегізгі етіпжағына тенгкелтірілген таңдуминималды қ.т. бөлігтоғы.
i р. min 

0,87  12170  3
 458,47 А ;
40

I с. р. 

осн
I CЗ  К СХ
;
nтосн

(2.14)

358,956  3
 15,52 А ;
40
i р. min 458,47
КЧ 

 29,57 .
i с. р.
15,52
I с. р . 

КЧ  29,57  2 .

ектмйізш ПУЭ-ға мәндері сәйкес таңдуғ сезімталдық еспк коэффициенті 2-uном ден анықтйд кем жазылм болмауы арқыл керек.
Қажет sнометілетін кедргіснсезімталдылықты 1,5-кұбырладке айырғштдейін типітөмендету керрұқсат тзнпетіледі, нүктедгіегер пайызнол
қорғаныстың өте қиындауымен жүретінжәне немстрансформатор қуатының 80 мұндағыМВА-шартыден жабдықтлғн
кіші жергболуымен жәнебайланысты бойыншаболса.
Қорғаныстың іске қосылу кілттоғы трасныңтрансформатордың операциялмагниттелу келтірдтоғының шығатн
лақтырысынан құрылым тежлгншарты фазлыбойнша есптлдіалынады
IСЗ  К Н  Iосн
(2.15)
ном ;
I СЗ  1,5  83,98  125,97 А .
нүктелріңРеленің іске қосылу ондатоғы
I с. р. 

I CЗ  К осн
125,97  3
СХ

 5,44 А
осн
40
nт

Қоғаныстың басқ негізгі анықту жағына қосылған айырғштд ораманың станың орам марклы санының тексру
есептелінген sноммәні
F
100
Wосн.расч  ср 
 18,38 орынбасуорам.
5,44
іср
Қорғаныстың мұндағынегізгі кезджағына станцияыңжалғанған жағдйынораманың боладыорам дипломықманының алуғкабылданған элемнтің
мәні
Wосн. 18 кесугорам.
Қорғаныстың тәуелдінегізгі варметемес коэфицентжағына шығарлнжалғанған тоқарынораманың сезімдлкорам жұмыснаманының салу
есептелінген тфзммәні
і осн
3,63
ном
W неосн.расч W осн  неосн
 18 
 28,409 керорам.
2,3
і ном
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Қорғаныстың келдінегізгі кернудіңжағына жәнежалғанған жүктемсіораманың керорам кернуманының сонымекабылданған тұйықалу
мәні
W неосн.  28 келтіргнорам.
елніңр Реле етіп орама тұйықалу орам жоғары сандарының тексру есптелінген z2ном және қабылданған орынбасу сандарының кедргіснң
айырмасы түрібойнша келмйтіндтеңсіздік нүктесідгтоғының құраушысы
III
I нб
.расч 

III
I нб
.расч 

W неосн.расч  W неосн
W неосн.расч

 I нКЗ мах ;

28,409  28
 1062  15,28 А .
28,409

негізТеңсіздік тұрамызтоғының айырғшттолық сәйкемәні
/
//
///
I НБ  I НБ
 I НБ
 I НБ
 106,2  169,92  15,28  291,4 А .

жоғарыТежеу бойыншаорамасының электрорам энергиясыңсаны
W Т

торм
К Н  I НБ
 W торм
;
торм
I КЗ
торм  tg

(2.16)

б
өлгішмұнда
жәнеКН = 1,5 – фазлрысенімділік нәтижесідкоэффициенті,
желіснңtg = 0,75 – болуыДЗТ-11 жүйерелеснің миналдытежеу нысасипаттама қисығының iтер2бұрыш
персоналытангенсі,
торм
торм
I НБ
и I КЗ м ах – Қорғаныстың кейінгтежеу жүктелгнорамы берудіңжалғанатын есптікжағына сұлбаыкелтірілген
теңсіздік кетінжәне қ.т. суреттоқтары,
W торм – қорғаныстың жұмысшғатежеу станциядғыораммасы есптлдіжалғанған ажыртқшменжұмыс негізорамасының
орам класысаны.
Қорғалатын станцияың трансформатор кер екі және орамды мұндағы және диспечрлік бәжақты қоректенген
болғандықтан жәнетежеу сөндіруңорамасы бөліктернТК екіншиініне станцияжалғанады, арқыляғни жәнетоқ көзітөменгі жөндеукернеу
жағынан бағдрлмсынңағады, көлемінңбұдан жүктемдншығатыны:
торм
НН
 I НБ
 I НБ
– рұқсатбұл анықтутөменгі анықтғкернеуге кернудкелтірілген максилдытеңсіздік немстоғы,
бойыншаегер көзінегізгі жақсыжағы керісншЖК жалпыболса, орналсқонда
торм
I НБ
 I НБ 

U ВН
;
U НН

(2.17)

электрегер техниконегізгі орамныңжағы вбупТК байлныстболса, алынуонда
торм
I НБ
 I НБ ;

(2.18)

шартымұнда көрсетішIНБ – сезімталдығнжоғарыда тзнпесептелінген сөндіруңтеңсіздік станциялрыдтоғы;
10 кВ
торм
I КЗ
(2.19)
м ах  I КЗ м ах – жұмыстңбұл сатылқтөменгі болыпкернеуге жергкелтірілген қ.т. эысртоғы;
W торм  W НН – бірақбұл трансфомыңреленің салытрмтөменгі желіркернеу релніңиініне қосылған топыжұмыс барлықорамы,
tотклегер сыменнегізгі сатнджағы iл1ЖК энергожүйлдіңболса, болжауонда
(2.20)
W торм  W НН  Wнеосн. расч - zпроворамның себіесептелінген көзделіпмәні,
келтірдегер тоқарнегізгі ажыртқшджағы кезіндТК шығнболса, меторлгияықонда
W торм  W НН  Wосн. акумляторықорамның қбылданған кішмәні.
(2.21)
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квоз
болса
ұндағым
көмір

I

торм
НБ

тарифіБұл жұмыстардңесептеуде жалғнолар тексрукелесідей аймқтыңболады
 IНБ  291,4 А ;
10 кВ

торм
I КЗ
мах  I КЗ мах  1062 А ;

Wторм  WНН  Wнеосн.расч.  28 болғандорам;

WТ 

торм
К Н  IНБ
 W торм 1,5  291,4  28

 15,36 tотклорам.
торм
IКЗ

tg

1062

0
,
75
торм

с
андрыңАлынған
немсмәнді лақтырснжақын тағымәніне трансфомдыңдейін жағдйыжуықтаймыз
WТ  15 элемнтрдіңорам.
Қорғаныстың коэфицентісезімталдылығын жилікттексеру
пайдныСезімталдық кедргілнкоэффициенті
КЧ 

i р. min
i с. р.

;

(2.22)

салынтмұнда i р.min – нөлдіктрансформатордың біргеарғы таружағында, пайдныминималды
разядтырежмиміндегі оқшаулнғекі линяғафазалы к.т. шартғкезіндегі болуреле егртоғы,
апериодтыiс.р. – негізреленің іске қосылу суреттоғы.
i р. min 

осн
0,87  Iосн
КЗ min  К СХ

n осн
т

;

осн
доржнгмұнда I КЗ
min – ретікнегізгі мұндажағына дейінкелтірілген жәнеминималды қ.т. макстоғы.

i р. min 

I с. р . 

0,87  12170  3
 458,47 А ;
40
Fс.р.

;

Wосн.
100
I с. р. 
 5,55 А ;
18
i р. min 458,47
КЧ 

 82,6 .
i с. р .
5,55

К Ч  82,6  2 .

таңдуСезімталдығы қанағатанарлықтай.

жоғарыДЗТ-11 эколгияықрелесінің тоғынңжалғану біршамсұлбасы 2.5-сәйкессуретте релсікөрсетілген.
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(2.23)

110 кВ

негізгі
жағы

Wдиф
ТА

КА

Wур1
Wр
Wур2
Wт

Wдиф

негізгі емес
ТА
жағы

КА

Wур1
Wр
Wур2
Wт

10 кВ

2.5- кестднсурет- есптудіңДЗТ-11 трансфомдыңрелесінің мынадйжалғану коэфицентсұлбасы
2.2 расчМаксималды ажыртқшнтоқ қорғанысы (меншіктМТҚ)
сырладМТҚ басқтрансформатордың марксынңжоғарғы желіснңжағына қойылады, қосымша қорғаныс апртусынң
болып электрнгиясытабылады киловатжәне ҚТ класыкезінде есптікуақыт ұстанымымен әрекет бететеді.
сәйкеМТҚ іске қосылу стантоғы энергияасқын жағыжүктемеден (іске қосылмау) апериодтыкелтірілген жобаны
шарт ретлуібойынша трансфомдыңтаңдалынады .
I110ном 

Sт.ном
16000

 83.98 А ;
3  U110ном ( 3  110)

өлінуб ТТ-электр ың отынң бұрыштық х0с2 ығысуын өтемдеу үшін 110 еспту кВ технолгияық жағын үшбұрышқа
қосамыз, электрал 10 болмауыкВ уақытжағын-соныметолық желдіңемес оқшаулғытңжұлдызшаға қосамыз, шығнсонда:
n т110расч  I110ном  к (сх3)110 / 5  83,98  3 / 5  145,45 / 5 ;
ктерКелесідей қабылдаймыз:
п т110расч =200/5;
негізIраб.басқрумак.=
кестIсз =

S нагр
3  U 110ном

k отс  k с.з
 I раб.макс
k воз



16000

 83.98 А ;
( 3  110)
1,25  2,5

 83.98  308.75 А ;
0,85

байлныстмұнда ешниямК
р с.з. = 2,5 – жалғнужалпы нүктедгіжүктеменің өзіндік іске қосылу
тізбегндкоэффициенті;
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аксимлдыКвоз = 0,85 – сұлбаынреленің қайту есптукоэффициенті.
автомыУақыт ұстанымы:
t  0,7сек;
t  t  1,5  0,7  1,5  2,2 сек;
2.3 жасудыңТоқ фазбөлгіш
Қорғаныстың іске қосылу таңдймызтоғы бөлмедгітаңдалынады:
а) максТрансформатордан пайыздқкейінгі ҚТ-келсідгйдың мерзінмаксималды фазсытоғынан магнителукелтіріледі:
дәлігнеIсз = элемнтрКотс · I(3)шығндарКЗ кетінмах;
(2.24)
трансфомыңмұда етілнКотс = 1,25 – кетінкелтіру дифернцалыкоэффициенті.
жұмысIсз = 1,25 ·12,37=15,46 тұйықалукА.
б) затрдыңТрансформаторды жылдаркернеуге қосқан монтаждушыкезде перабпайда керболатын бойыншамагниттелу таңду
тоғының олардысекіруінен дұрыскелтіріледі:
есптліндIсз = орналсуыКотс · мерзінIном.жобалутр.;
(2.25)
бойыншамұнда касдтыКотс = 4 – жүргіземкелтіру егркоэффициенті;
Iном.тр. 

Sт.ном
16000

 83,98 А ;
3  UBН ( 3  110)

аңдймызIт сз = 4 ·83,98 = 335,92 iтеркА
таңдймынIсз = 335,92 энергиякА миналдыдеп қабылдаймыз
n10трасч =2000/5;
табысIср = сатынңIсз · тоғыКсх / жабдықnтосн. = 335920  3 /40= 14,45 салынткА;
2.4 16 анықтймз МВА 110/10 трансфом кВ төмендгій трансформаторының түйіспелрнң асқын операция жүктемеден
қорғанысы
1. еспк МЕМСТ-12965-74 цаги және 15957-70 кер бойынша бағны екі жұмысш орамды тәуелді
трансформаторының жәнеТК микропцесыорамының қуаты дайынуЖК жағыорамының снабжноминалды қуатының
1000%-амортизацялық пайызына типі тең, негіз яғни жүйенің трансформатордың энергиясың номиналды қуатының. кейін Екі sном
орамды бойынша трансформатордың берілд асқын тоғына жүктемеден қорғанысы үшін часть бұл
қорғанысты тоғыолардың әрқайсысында кезшігорнатқан суретжеткілікті.
станыБіріншілік іске қосылу кертоғы:
(2.26)
Iс.з.BН  k н  0,6  I т.ном / k в  3  UBН ;
I с.з.BН  k н  0,6  I т.ном / k в  3  U BН  1,05  0,6  16000 / 0,85  3  110  62,24А

п т110р

=200/5;
бойыншаIср = келсіIсз · кетінКсх / трансфомдыңnТосн = 62,24  3 40 = 2,695 А
кейінУақыт ұстанымы: орындауғtср=6 келсісек;

2.5 сотыБМРЗ-категориялыТД-00-20-01 жоғарлтумикропроцессоры токарджайлы электрмннегізгі көмегінмағлұмат
35

а

с

ч

ғния Релелік қорғаныстың келтіргн микропроцессоррлық жөндеу блогі анықту БМРЗ-электр ТД-00-20-01 трансфомл
ДИВГ.648228.016 (кезкші БМРЗ) ziл1 негізгі салынт тез іске қосылушы қорғаныстың тоқарын
функцияларын, асптрдың жоғары парметлі кернеулі рұқсат ажыратқыштың жылу автоматикасын, ажырунд басқару,
өлшеу жүретінжәне анықтймзекі алмстыруорамды болмауытрансформатор zпровмен 220 жалғнукВ-шығнке станыңдейін бірнштөменгі жұмысшкернеулі салым
тарамдалған жылмаорамды uномтрансформатордың тұрғызладсигнализациясын жағдйымзорындауға кіредарналған.

2.6 -ziл1Сурет - кернуЭлектрлік қосылудың станцияыңсхемасы
2.5.1 Қорғаныстың трансфомыңфункциялары
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айдлнуып Тежелуі сөндіру бар еспк дифференциалды стан тоқ қорғанысы қорғалынатын сөндіруң
трансформатордың дәлік төменгі кернуі кернеу трансфом жағынан бұзас тоқ етілгн трансформаторының үш отын
фазалы (алыну S134 ziл1 кілті – 2.6-орындауш сурет) ретінд немесе шың екі желір фазалы (А анықтймз және С жеткіл фазалары) zзащ
мүмкіндігімен электрорындалған. снабжЕгер арқылкүштік бойыншатрансформатордың миналдыорамдары Δ/Υ тұрамызжәне
Δ/Υ-1 соларғ схемасымен еспту байланысса, сипатм онда орындауш ток сурет трансформаторының доғасөніргш екіфазалы
қосылуына орамтиым негізсалынады. Қорғаныс үшфазалымен ретлгнорындалуы екіншлтиіс.

2.5.1 -торабынсурет - последватьниАжыратқыштармен станциялықбасқару сетйсигналдарының трансфомжасалуы

2.5.2 -жағындсурет - пайдлнуНегізгі қорғанысы z2pacчретінде ziл1екі жәнеорамды анықтғ
трансформатордың қорғаныстың жұмысрелелік мәніпанеліне сезімталдықжәне z2homQ1 qизб
ажыратқышымен максилдыбасқару шартынБМРЗ-жетіТД-00-20-01 монграфияблогынің қосылу байлныстсхемасы
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3 110 ретлуікВ шектгіңжелінің тоқарынрелелік қорғанысы
3.1 Үш жағынсатылы трансфомддистанционды қорғаныс
трансфомдыңОрынбасу кадрлсұлбасның фазлыпараметірлерінің асырлдесептелінуі:
төменгіSКЗ.максС1.кейінМАХ = салурSКЗ.желдіңС2.тексрудіңМАХ = 3000 дифернцалыМВА ;
екіншлSКЗ.сатысС1.шешіпMIN = мәніSКЗ.азайтуС2.энергожүйіңMIN = 2900 жағынМВА;
i2номIРАБ.жоғарыМАХ = 400 А, φРАБ = 250 φМЧ = 650
станцияғХТ1 (+тағыРПН) = арқылUКЗ.(+берілдРПН)  басқруUБАЗ2 (+жасудыңРПН)2 / (100  энергоSНОМ.екіншлТР.) ;
(3.1)
доғамұндағы (+желінңРПН) –есептлінусеімталдық анықтлдкоэффициенті.көмегінЖүйе немсмаксимлды мәндерікезде алмстыруРПН
(+16 %),брінеал пайдныңминималды арнйыкезде керРПН (-16 %).
(+ажыратқшРПН) = 1 - трансфомтдыңUРПН = 1 – 0,16 = 0,84 ,
2

Х Т1

( В)

( Н1)

ХТ1

 ХТ2

( В)

( Н 2)

 ХТ1

2
U КЗ U Б
2 10,5 115
 0,125   


0
,
125

0
.
84


 4,899 логикаықОм
 рпн 100 S
100 25
Н .Т .
2

 ХТ 2

( Н1)

 ХТ 2

( Н 2)

 1,75  0.842 

10,5 1152

 68,587 tiл1Ом
100 25

10,5 115 2

 61,239 tтерОм
100 16
10,5 115 2
 0.84 2 

 97,982 миналдыОм
100 10

X T 3  X T 4  0.84 2 
X T 7  X T8

төменСмах
X ТВ9  X ТВ10   

2

 рпн



U ВС  U ВН  U СН U б2
9.52  17,04  6,5 115 2

 0.84 2 

 23.339 газдрменОм
200
S н.т
200
40

9.52  6,5  17,04 115 2

 0,19  0 терңдікОм
200
40
6,5  17,04  9.52 115 2
 0.84 2 

 16.354 оқшаулйтынОм
200
40

X СТ 9  X СТ10  0.84 2 
X ТН9  X ТН10

жаблудыңСмин
X ТВ9   X ТВ10  1.162 

9.52  17,04  6,5 1152

 44.622 кернуіОм
200
40

9.52  6,5  17,04 115 2
X X
 1.16 

 2.269  0 көрсетішОм
200
40
6,5  17,04  9.52 115 2
Ом
X ТН9  X ТН10  1.16 2 

 31.187 немс
200
40
11,71 1152
X T13  XT14  1,162 

 130,241 мүкінОм
100 16
2
2
2 9.8 115
2 10,5 115
X T13  X T14  0,84 

 57,156 басқруыОм
X T15  X T16  0.84 

 61,239 тангесіОм
100 16
100 16
10,5 1152
XT5  0.842 

 391,926 жағдйынОм
100 2,5
10,5 115 2
X T 6  0.84 

 291.614
100 4
С
Т 9

С
Т10

2
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10,5 115 2

 155,526 көлеміОм
100 6,3
10,5 115 2
X T12  0.84 2 

 155,526 парметліОм
100 6,3
айырғштZЛ1 = X L12 + XL14 =5,2 кестОм
персоналдыңZЛ2 = X L7 = 3,6 шығатнОм
X T11  0.84 2 

есптлінуZЛ3 = X L8 + X L9 =4,4 тұйықалуОм
ҚТ шарлы тоқтарын тоғы есептеу үшін релік орынбасу ажыртқш сұлбасын құрастырамыз кест және "уақыт
ELECTRONICS және WORKBENCH" монтаждық бағдарламасының кедргіс көмегімен уақыт тоқтарды релік
анықтаймыз.
1-трансфомтыші трансфомдыңсатының сымнңкедергісін ондаесептеу
1 – бойыншаші трансфомыңсаты. Қорғаныстың электрбірінші таңдлынаумағының іске қосылуының уақытбірінші келтіргн
ретті немс уақыт ұстанымысыз тұйықалу кедергісі сенімдлг келесі өрнек жалпы бойынша фазсы желінің қарамақарсы түрдесоңындағы ептуматалдық
с
ҚТ-пайдлнуыдан бақылуорнатылады:
терзZIЛ1 = бөліктернZЛ1 / (1 +  + ) ;
(3.2)
I
жүйеніңZ Л1 = тер2ZЛ1 / (1 +  + ) = 0,85  тоғынңZЛ1 = 0,85  ( X L12 + XL14 ) = 4,42 принцалдықОм
ziл1Бірінші негізсаты uномуақыт ұстанымысыз жобалудыңжұмыс істейді.
2-жағынші екіншлсатының пэиккедергісін техникалықесептеу
2 – электрқондығаші iмахсаты. сатылрдңЛ1 указнияжелісінің жобаныекінші кейінсатысы бағныкөршілес қосылулардың жергжылдам
әсер iл1етуші қорғаныштарымен үйлестірулі бетболу мақстыкерек,ондаоның сатыняғни үш бөлігндешарты s134
бар:
1) болмайдыЛ2 – түйіспелрZIЛ2 еспкжелісінің 1-айырмасші айтмызсатылы трансфомдыңдистанциондық қорғанысы ,
2) кестдЛ3 – кернуZIЛ3 станцияыңжелісінің 1-бірншші жобалусатылы басшылқдистанциондық қорғанысы ,
3) жалғнТ6,боладыТ10,стансыТ12 сыментрансформаторларының жәнерелелік қорғанысы .
3.1 жәнеБірінші qосвшарт жабдықтрбойынша газдрменЛ2 нормалғжелісінің 1-шығнаші миналдысатылы жәнекедергісін распедлитьныхесептеу электр
керек
тілгенZIЛ2 = станцияыңZЛ2 / (1 +  + ) = 0,85  режимінZЛ2 = 0,85  3,6 = 3,06 тұйықалғндОм
шинасыЛ1 алмсуынжелісінің климатекінші парметлінсатысы
келсідйZIIЛ1 = ( екіншлZЛ1 + (1 –  )  защитZIЛ2 / жаслғнКТ.жоғарыЛ2 ) / ( 1 +  +  )=
= 0,85  мүкіндZЛ1 + 0,66  болсаZЛ2 / шығндарКТ.авторансфмдғыЛ2;
(3.3)
lрасчмұндағы =0,1 – z2pacчтоқ кертрансформаторының қателігін электрескеретін жалқығкоэффициент,
zрабКТ.болыпЛ2 = жүйеII / жәнеI2 ;
(3.4)
есптуКТ.осыданЛ2 -кедргістоқ сыртқатарату периодкоэффициент.
ҚТ тұрып тоқтарын кедргіс есептеу үшін максилды орынбасу электр сұлбасын құрастырамыз толық және "аралық
ELECTRONICS тоқарды WORKBENCH" жұмыс бағдарламасының егр көмегімен табылд тоқтарды оқшаулғы
анықтаймыз.
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I2

I1

3.1-керксурет-ҚТ жобанынүктесіндегі жұмысорынбасу айырғштменсұлбасы , трансфомлмаксималды жылурежимде.
т Т.энергоатмиздЛ2 = бүлінгеII / мұндағыI2 = 3755 / 4871 = 0,77
ексруК
мұндағыZIIЛ1 = (расчZЛ1+ (1– )  барлықZIЛ2 / сөндіругеКТ.uномЛ2) / (1++) = 0,85  толықZЛ1 + 0,66  екіншZЛ2 / пайдКТ.эколгияықЛ2 =
= 0,85 5,2 + 0,66 3,6 / 0,77 = 7,506 максилдыОм.
3.2 анықтуЕкінші жәнешарт яғнибойынша отырпЛ3 негізжелісінің 1-ескертінші басқсатылы тұйықалукедергісін квалифцяықесептеу энергия
керек.
нысадZIЛ3 = ажыртудZЛ3 / (1 +  + ) = 0,85  жүргіземZЛ3 = 0,85  4,4 = 3,74 нөлдеуОм.
выбираемЛ1 шартнжелісінің желірндекінші екіншсатысы
II
кетінZ Л1 = ( Z
uном Л1 + ( 1 –  )  жәнеZIЛ3 / анықтғКТ.тоғыЛ3 ) / ( 1 +  +  ) =0,85  нүктесідгZЛ1 + 0,66 жалғызZЛ3 / ескртінКТ.шкафтрдыңЛ3
(3.5)
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I3

I1

3.2-uномсурет- ҚТ табылднүктесіндегі тұрақылғорынбасу релсінңсұлбасы , ретімаксималды сұлбаынрежимде
ж Т.жұмысшлардңЛ3 = таңдуII / керI3 = 3338 / 5219= 0,64
ылнаК
оныңZ Л1 = (мынадйZЛ1 + (1–)  коэфицентіZIЛ3 / кменшКТ.коэфицентіЛ3) / (1++) = 0,85  мәніZЛ1 + 0,66  келсідйZЛ3 / тұрадыКТ.дифернцалдыЛ3 =
= 0,85  5,2+ 0,66  4,4 / 0,64 = 8,957 бмрзОм.
II

3.3 Үшінші таңдймызшарт мынадйбойынша кернуліЛ1 жергжелісіндегі қорғаныстың 2-функциоалдыші ауытқсатысы трансфомың
трансформаторлардың (трансфоТ6,болғанТ10,кернуТ12) тоқардыартқы алмызжағындағы 10кВ –жүргізледтық диамертішинадағы
ҚТ-стансыңдан ажыртқшдңтұрғызылады
есптуZIIЛ1 = ( орамсыZЛ1 + шығнZТР / есптікКТ.тоғындаТР) / (1 +  + )= 0,85  ( орнатылғZЛ1 + есптікZТР / кезшіКТ.болатынТР.);
(3.6)
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Iтр12

3.3-асқынсурет-шжөнТ12 тізбекңтрансформаторының ҚТ

Iтр10

3.4-tотклсурет-жасуТ10 нәтижесідтрансформаторының ҚТ
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Iтр6

3.5-типтісурет-дифернцалдыТ6 шартыңтрансформаторының ҚТ
к Т.салынтТР.12 = тоғыII / негізIТР.12 = 242,3 / 409,9 = 0,59
естК
бүлінуКТ.аймақТР.10 = кернудіңII / uномIТР.10 = 1076 / 2246 = 0,47
станКТ.ретіТР.6 = бұрыштқII / теңгIТР.6 = 96,10 / 219,6 = 0,43
Үш көпшілгндеКТ.алуғаТР ішінен есптулрең үлкенін жылуаламыз
суретZIIЛ1 = (формуласыZЛ1 + бірншZТР12 / оқшаулғыКТ.сатыснТР12) / (1 +  + ) = 0,85  (жағдйымзZЛ1 + желіснңZТР12 / жағындКТ.ескерТР.12) =
= 0,85 × (5,2 + 155,52 / 0,59) =228,47 тазОм.
3.4 Үш болмайдышарттың ішінен кетінең төменгікіші орнатылғкедергіні екіншлаламыз
бойыншаZIIЛ1 = 7,506 прибОм
3.5 электронгичсхЛ1 арнлғжелісіндегі қорғаныстың 2-тұйықталуші указниясатысының шығндсезімталдығын жақтғытексеру.
tтерПУЭ iсбойынша жәнебұл жұмыстардңкоэффициент 1,25-анықтайдтен дипломықаз жылуболмауы қажет.
трансфомыңКЧ = диэлектріZIIЛ1 / дұрысZЛ1 = 7,506 / 5,2 = 1,443 > 1,25
ziл1Екінші астындғсатыдағы тоғыкедергісінің бірақмәні ескріпсезімталдылық жылубойынша қанағаттарлық.
3.6 бланкісзЕкіші режимдгісатының ретікуақыт ұстанымдылығы
неклпав Екінші тоғы сатының ныса уақыт ұстанымын және селективтілік энергияың сатысына орам тең айнымл деп
қабылдаймыз, кернуіяғни
жүргізледtIIл1=t. t = 0,5 станциядсек.
3-айнымалші персоналсатының жергкедергісін ziл1есептеу
Қорғаныстың үшінші байлныст сатысын іске технолгияық асыратын қосқыш жалқығ релелері бірнш
жүктеменің орамжұмыс электроусанврежиміндегі сминминималды тарукедергіден салукелтірілуі эксплуатцияықкерек, немсяғни шығндар
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эксплуатацияда энергиясымүмкін соданболатын мүкіншарттардағы бірфазлықмаксималды расчетыжұмыс ажыртқштоғы анықтуIраб.уақытмакс. электр
және боладыминималды таңдықкернеу жергUраб.нейтралдымин.=(0.9 – 0.95) туындағUном.
таңдуТежелген қозғалтқыштардың өзіндік іске қосылу байлнысткоэффициентін кезіндkз=1.5, зеуі
сенімділік төмендгіkн=1.2 станыджәне қайтымдылық орындаушғкоэффициенттерін техникоkв=1.05 – 1,1 салуескеріп, тежу
реленің ампертбірінші нүктесідгретті іске қосу есптукедергісін жағдйкелесідей сайынанықтаймыз
частьZIIIЛ1 = шығндарZРАБ.алдынаMIN / (функциоалдыКН × жергКЗАП × теңсіздкКВОЗ) =
= алдынUРАБ.станцияMIN / (√3 × соңындағКН × тоғыКЗАП × жәнеКВОЗ × бөлімндеIРАБ.жылдамғМАХ × апериодтыcos(φМЧ – φРАБ) ) =
= 0,9 × 110000 / (√3 × 1,2 × 1,5 × 1,05 × 400 × бойыншаcos(650 - 250) ) = 99,481 болғанОм
Үшінші техникосатының шарлысезімталдылық iтертексеру 2 тасымлдушарт мұндағыбойынша келтіргнжүзеге шығнасады.
1) Қорғап жарықжатқан диаметріжелінің электрсоңындағы ҚТ
2) джоульРезервтелген энергиясыңаймақтың сатылсоңындағы ҚТ,релніңяғни үшінші тобынсоты негізең ұзын отынңкөршілес коэфиценті
желінің кернуісоңындағы ҚТ–жүргіземды ескріпжақсы салуғзезуі мұндағыкерек.
3.7 шартыңБірінші трансфомыңшарт сатынбойынша шығнасезімталдылық максилдыкоэффициенті
нықтайдПУЭ кедргіснбойынша сөндіруКЧ шығндаркоэффициенттері пайдныңсәйекесінше 1,5 азлрғфшамадан үлкен көрсетді
болуы ziл1керек
алындКЧ = амлдыZIIIЛ1 / соңындағZЛ1 = 99,481 / 5,2 = 19,131 > 1,5
Үшінші станлықсатыдағы мәніекедергісінің бақылумәні жағдйынсезімталдылық кербойынша ежимбірінші
р
екіншлшартты
қанағаттандырады.
3.8 elctronisЕкінші пэикшарт дәлікбойынша тоғысезімталдылық туракоэффициенті етілнең ұзын номиалжелінің станың
соңындағы ҚТ станцияыңбойынша теңгесептелінеді.киловатЖүйе кернуминималды кабелдрінңрежим небалскезінде.
жәнеКТ.схемаMIN = жабдықтрII.бөлімндеMIN / сатынIЛ3.квалифкцяықMIN = 3315 / 5173 = 0,64
айырғштменZЗАЩ.жөндеуМАХ = алюминдіZЛ1 + есптмлікZЛ3 / кернуіКТ.сыймдлғMIN = 5,2 + 4,4 / 0,64 = 12,075 сериялыОм
таңдлынКЧ = керZIIIЛ1 / олардыZЗАЩ.кездМАХ = 99,481 / 12,075 = 8,23 ≥ 1,2
Үшінші кестгсатыдағы небалскедергісінің есптймізмәні маныңсезімталдылық кербойынша көзіекінші келсідгй
шартты қанағаттандырады.
Үшінші парметлісатының сезімталдығнуақыт ұстанымын қарсы учебниксатылық пунктеріпринцип жағынбойынша iраб
екінші қорғанысқа ұқсас етілд уақыт ұстанымы ziл3 селективтілік маңызд сатысына сөндіруң көбірек трансфомлдың
болады рылуадеп жоғарыаламыз, төмендуіяғни ситемtIIл1=0.5c t=0.5 нөлдеугcек,
бойыншаtIIIл3= шығндарtIIл1+t=0.5+0.5=1 пайдлнуысек,
болмауtIIIл1=1,5 барыинсек.
3.9 сатыДистанциондық қорғаныстың жылнаекіншілік жәнекедергісі
1-жеткізуші доғасатының жаспекіншілік жетікедергісі
балқымzI = орынбасуZIЛ1 × диапзонnTA / шартыnTV ;
(3.7)
кезіндг мұндағы жүретін nTA тежу және тогы nTV - жоғарыдн тоқ алдын және болу кернеу кн3i0 трансформаторының салынт
трансформаця- кезінд лық жоғары коэффициенті . тоғынң Желінің шарлы максималды нөлдеу тоқ жағын көрсеткіші типі
бойынша шығнаnTA таңдаймыз.
жоғары
персоналыңIРАБ.системМАХ = 400 А, ақпртвыбираем алыпnTA = 400 / 5 = 80
110 ажыртқшдкВ сезімталдықжелі үшін келдіnTV = 110000 / 100 = 1100.
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көрсетішzI = ziл3ZIЛ1 × жәнеnTA / орындайтnTV = 4,42 × 80 / 1100 = 0,32 жұмысОм.
тұйықалуЕкінші руковдящиесатының бірншекіншілік таңдукедергісі
zмерзі = тоқардыZ Л1 × таңдуnTA / моделуnTV = 7,506× 80 / 1100 = 0,54 жәнеОм.
II

II

Үшінші ситемсатының кездстінекіншілік бойыншакедергісі
zтаңду = бірншZIIIЛ1 × шығндарnTA / орнатылдnTV = 99,48 × 80 / 1100 = 7,23 амортизцялықОм.
III

3.2 орам Жерге жағдйы тұйықталудан қорғайтын еспту нөл басшылқ реттік жіберуг сатылы типі тоқ
қорғанысын станцияыңесептеу
жыратқш Жерге iтер2 тұйықталудан қорғайтын штаық нөл тұйықалу реттік бланкіге сатылы тұрақылғ тоқ қорғанысын кезші
есептеу. жәнеЖерге тоқардытұйықталудан қорғайтын жәненөл бөліктерреттік қорғаныстың небалссұлбасында шотын
соңғыдан тұйықалубасқа жәнесатылардың ретубарлығы кедргіснтоқ үзіндісі мәнеболып дифернцалытабылады, жылдамғнолардың
іске қосылу барлық тоғы басқ фиксацияланған станциялрдғы нүктедегі станцияың жерге цаги тұйықталу тұрамыз тоғынан кернуің
реттелген, кедргіал мүкіндгесоңғы жылсаты ретісондай-бмрзақ күрделіалдыңғы кезіндбөлік қорғанысын кезіндрезервтеу, іске
қосылу уақыт тоғы таңдғн сыртқы соныме фаза кейін аралық қысқа көмегін тұйықталулар керну кезінде бойынша тоқ ziл1
трансформаторларының кедргісн нөлдік өткізгіштеріндегі жоғары баланссыздық жермн тоқтарынан диаметрі
реттелген артықтоқ қорғаныстың қызметін сатыатқарады.
3.2.1 коэфицентіОрынбасу жергсұлбасының жүйенөл беліктрнреттік тұйыалукедергілерінің орамдыесептелуі
U б2
1152
X W 1  X уд 0  l1  2  1,28  32  2  40,96 кешндіОм
U ср
115
0

115 2
 14,08 барысндОм
115 2
115 2
X 0 W 5  1,28  8 
 10,24 трансфомыңОм
115 2
115 2
0
X W 6  1,28  21 
 26,88 көрсетуОм
115 2
X 0 W 2  1,28  11 

желірндЖүенің кзапнөлдік s2homкедергілерін кернуітура шығнреттік коэфицентікедергіге жәнетеңестіреміз
шектуіХ С1.кедргісМАХ = жатқнХС1.келтіргнМАХ
жұмысХ0С1.жәнеMIN = режимдгіХС1. түзеуMIN
максилдыХ0С2.жүйеМАХ = есптгішХС2.электрМАХ
барлығХ0С2.рлндMIN = автомиксынХС2. көзіMIN
0

3.2.2 болыпБірінші тұрақысатыны авторнсфмлесептеу
I

I сз1

к
абельдріНөл
орнатылреттік тенгтоқ қорғанысының дипломықКА0-1 егрбірінші ziл1сатысының іске қосылу жұмысшлардңтоғы материлынң
қарама-қарсы кернуі соңдарындағы максилды II тұынушлард шиналарындағы мұндағы жерге дефлкторың метал көзінң арқылы диэлектрі
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тұйықталу фазкезінде I – нейтралдыII сыртқжелілері тоғыарқылы орнатылдағатын релніңмаксималды үш суретеселенген отклнөл шықпалрндғ
реттік оқшаулғыесептік тұрадытоқтан (коэфицентіКн3I0.3МАКС) шығндарреттелуі максилдыкерек.
сипатмыМоделдеу қорытындысы желінңбойынша I(1,1)0 = 845,5A хабрлуынжәне I(1)0 =840,1 A.
I(1,1)0 > I(1)0 , класынсондықтан тер2екі біздңфазалы қысқа tiл1тұйықталуды кестлраламыз.
энергтикалықIIЛ1 = орташКН  3  негізI0 = 1,3  3  845,5= 3297,45 А.
3.2.3 тоқарынЕкінші тоқарынсатыны киловатесептеу
үшеюінкЕкінші жалқыссатыны электресептегенде байлнысқкейінгі пайдлнуыжатқан жылуғажелінің тұынушғабірінші көршілессатысынан трансфомлы
ретелуі парметлікерек.
1)2-релікші бөлігндежелінің аймқпенбірінші тарифінсатысынан желінңреттеу
2) 3-жүзегші денйіжелінің саныбірінші жергсатысынан дифернцалыреттеу
3.1-фазлыкесте-2-кернуіші арғыжәне 3-жоғарыші нәтижесіджелінің келсібірінші сезімталдықсатысынан мәніреттеу

a)
b)

мүкінЖелінің №

ж
үргізледБір
шартыңфазалы инвестцяыңжерге
анықтймзЕкі жәнефазалы орамыжерге
қысқа
өлемінңк қысқа
трансфомл
тұйыұталу(A)
тұйыұталу(A)

2

1313

1218

3

493,3

576,4

тегісIIЛ2 = келмйтіндКН  3  мәніI0 = 1,3  3 1313 = 5120,7А
II Л 7
тоғынңБақылау үшін
 1706,9 А тоғыді емсаламыз
3

кестIIIЛ1 = екіншКН  3  бойыншаI0 = 1,2  3  520,6 = 1874,16 А.
c)

станIIЛ3 = биіктеКН  3  жиналғI0 = 1,3  3  1073 = 4184,7 А

d)

ктұрБақылау үшін

I I Л8
 1394,9 А болыпді негізаламыз
3

3I0 = 1250,7 А
ziл2IIIЛ1 = бірншКН  3  шартдыI0 = 1,2  1250,7 = 1500,84 А.
б
айлныстЕкі
дегншарттан екіншлкөбін кераламыз
1874,16 > 1500,84
Қабылдаймыз
II
жетіншI Л1 = 1874,16 А.

46

3.2.3 технолгияықКч-желіснңні барлығесептейміз
герОл үшін шеімдрнжүйені түрдегікедергісін тоғыминималды қылып,екіншлтрансфарматор кезшіРПН-тұйықталудннын
(-16) ға төмендукелтіреміз:
3 I(1)0.егерЛ1 = 2919,6 A
жұмыспенКЧ = 3I(1)0 / желірдңIIIЛ1 = 2919,6/1874,16 = 1,55> 1,25
монтаждушыКч- nтосншартты қанағаттандырады, 2-оқшаулйдыші tтерсаты Л-1 ескртінті оныңсенімді қорғайды.
3.2.6 3-басқші талпрысатыны сезімталдықесептеу
Үшінші трасның саты откл ТЗНП қосылатын және фильтрдегі 3Іо сөндіруш небаланс кест тоғынан нысад
реттеледі. кішНебаланс релніңтоғының uномең үлкен ораммәні үш салытрфазалы қысқа желзнотұйықталуда салуғ
болады. Қысқа iномтұйықталу трансфомдыңнүктесі,қорғалатын теңсіздкжеліден оқшаулғытңкейінгі қосалқы алынғстанция кешнді
соңында.
жасуБіздің энергожүйдіжағдайымызда қысқа желдоризаттұйықталу трансфомлнүктесі мұндатрансформатор №12, №10,
№11 жеткізусоңында.кедргіснЕкі орындайшарттың есптлдібіреуінің үлкен штұрмәнін кабелдріаламыз.
танциясыңIКЗ 12=243,3 A
кезіндгIКЗ 10=1076 A
землюIКЗ 11=96,10 A
негізОсы үш мұндағыIКЗ –кезінднің ішінен zk0htең үлкенін мынатаңдаймыз уақытIКЗ 10=1076 A
периодтыIIIІЛ3 = класыКН  есптлінгIНБ ;
(3.8)
тоқарымұнда, тексруКН = 1,25 – жабдықтусенімділік күдікоэффициенті, жоғарыIНБ – тексрунебаланс жәнетоғы.
орынбасуIНБ = оқшаулйтынIКЗ    шығндарКА  табылдКОДН = 1076  0,1  1  0,5 = 53,8 А
кейінмұнда,  = 0,1 – кабелдріток жағдйынтрансформаторының қателігі, мәніКА=1– есптлінуапериодикалық
құрастырушының желір коэффициенті, иіне КОДН = 0,5 –сондай ток еспту трансформаторының атулы бір жылу
типтілік айырғшкоеффициенті.
руковдящиеIIIIЛ1 = алмызКН  бөлмеднIНБ = 1,25  53,8= 67,25 А.
т
оғыСезімділік
шығнкоефициенті:
(1)
тоғындаКЧ = 3I 0 / тиісIIIIЛ1 ,
3I(1)0 = 15132
ziл1КЧ = 3I(1)0 / жәнеIIIIЛ1 = 9945 / 67,25 = 147,8 > 1,5
жүзегКч- iномшартты қанағаттандыры.
алғуыж ТЗНП энергиясың желіге мұндағы ток бағдрлмсынң трансформаторларынан фаз жиналған 3I0 тексру фильтры ретлгн арқылы
қосылады, трансфом сондықтан концетраиялды ТЗНП еңбкті релесінің іске қосылу бөлігнң уақытының қойылымы бірнш
екінші сатынретті мұндағытоктарда шығнберілуі қажет.
бригадiIС.Р. = пайдIIЛ3 / реліnTA ;
(3.9)
стандмұндағы, кестnTA – электртрансформатордың жоспарытрансфомация жабдықтркоеффициенті.
тоғынаnTA –кестны кезшіжелінің ораммаксималды мұндағыжұмыс істеу сайынтогы шығндарарқылы ziл2таңдалады
тоқарыIРАБ.тұйыталуМАХ = 400 А, жоғарывыбираем qостnTA = 400 / 5 = 80.
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134is IС.Р. = тоқардыIIЛ1 / штангnTA = 3297,45 / 80 = 41,21 А.
егрiIIС.Р. = аймқтыңIIIЛ1 / кернугnTA = 1874,16 / 80 = 23,42 А.
релйнаяiIIIС.Р. = резвтіIIIIЛ1 / кестnTA = 67,25/ 80 = 0,84 А.

3.6- дифернцалысурет- 3-егерші төменгісатыны миналдыесептеу
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4 керЭлектр қауіпсіздігі
4.1 түсіндре Алматы қаласындағы қосалқы кезші стансаның
қондырғыларына қызмет төмендукөрсетудегі қауіпсіздік жұмысшаралары

көршілес электр

Қосалқы кернуі стансада энергожүйлдің мынадай құрылғылар х0с2 бар: болмайды ажыратқыштар , толық
айырғыштар ,егер кернеу кедргісн және энергтикалық тоқ бөлімде трансформаторлары жалғуынд бар.пераб Оларға қызмет вольтмер
көрсетудегі қауіпсіздік жағрышаралары тарутөмендегідей орындайжүргізіледі.
және Электр қондырғыларды қарау. нулевой Электр қондырғылардан зиянды кернеуін байлныст
шешпей, тұйықалутоқ ортажүретін авторнсфмдғыбөліктерінен электралыс сонымежерде қарайды. квалифцяықБүлінулерді келтіргнбірден бойынша
дыбысынан салу анықтайды. станция Электр қондырғыларды қарауға жедл квалификациялық рұқсат
тобы пошталық III кестд кезекші uном немесе класы кернеуі 100 В дәлік жоғары қондырғыларға V ортасынң топты шинасы
административті – егртехникалық электрқондығжұмысшы, бағдрлмсынңжәне дәлікIV нөлдеутопты нөлдіккернеуі 100 В станыңтөмен мәні
жұмысшы құқылы.
Қарау таңдықкезінде қоршаудан өтуге жабдықтрболмайды, вольтмержәне тұйықалғндоларды таңдушешіп қоршауы және
жоқ немс тарату құрылғыларының тоғы камерасына таңду кіруге және болмайды. Қажет жарықтнуд болған бөлімде
жағдайда орындайтквалификациялық эконмиалықтобы жалғнуIV дипломықкем жобалнтыемес нейтралыжұмысшыға сымнңрұқсат tтеретіледі, жүргізембірақ орнатылд
тоқ егржүретін энергоатмиздбөліктері номиалжетпейтін, номиаляғни трансфомоқшаулағыштың эколгияықтөменгі жылнасатысы төмендуеденнен
2 м сұлбаынбиіктікте станциямызғболу кейінкерек, негізал қоршалмаған трансфомдыңтоқ өткізетін апериодтыбөлігі 35 жәнекВ сенімдлгкернеуде
2,75 м, 110 жатынкВ таңдықкернеуде 3,5 м қашықтықта бойыншаболу орындалукерек.
дейінгЖедел қосулар. жаспЭлектр сөндірусүлбелерінде есптлінусөндіру ретінднемесе өзгерулер жәнетек қана таруғ
берілген қондырғының шартыбасқаруы қолыда номиалбар жердіңкезекші tотклперсоналдың жәнерұқсатымен uном
болады. Өрт тудыра болған сөндіре жағдайда, көмегін жазым желінң болғанда шамғ жоғары tоткл тұрған айғ кезекші тиіс
персоналдың электр рұқсатынсыз трансфомдың электр қондырғыны салуғ сөндіруге немс болады, максилды бірақ жұмыс
артынан барысндескерту жергкерек.
жылдқ Бұйрық мақсты орындалды трансфомдың деп тиімд есептеледі, катқн егер режимін кезекші жоғары телефон келсідй арқылы онда
энергожүйенің, тоғынтораптық шаңдыауданның тоғынңкезекші теңгдиспетчеріне, электрбас zk0htинжинерге, iл1яғни жалпы
бұйрықты iномберген жәнежаққа сонымехабарлауынан арсындғкейін.
Қосуларға тарифі рұқсат сатыл берген сурет жақ жоғары жедел және сүлбе энергожүйің бойынша шарлдың операцияның оқшаулы
орындалу ескартутізбегін сандрыңтексеруі станциядғыміндетті. меңгрілнБұйрықты жәнеалған жылукезекші, салымдроны қайталап, тоғы
жедел комутациялықжурналына орнатылджазып жәнеалуға бастпқыміндетті.
бақылуЖедел ретісүлбе бойыншанемесе релоның жаңртылунмакеті жансубойынша ажыртқшкезекші схемаоперациялар түскенкезегін режимд
белгілейді. бөліктерн Егер қосуларды негіз екі анықтлд жақ істесе, сезімталдық онда тобын бірінші негіз жақ ажыртқш екінші жерг жаққа егр
тапсырманы түрлеінжәне дейіноперацияның жоғарыорындалу tiл1кезегін табиғтүсіндіреді.
дәлікДұрыс тоқардыемес бөлменіңоперациялардан жылутолық қорғаумен қамтылмаған толықайырғышты уақыт
кернеуі 1000 В екіншжоғары жұмысэлектр қондырғыларда, негізкүрделі қосулар екіншбланк бұйрықтбойынша
іске тер2асырылады.
Қосулар есптік бланкінде шарты электрқондырғыларды қосу слеарь және таңдймыз сөндіру барлық
операциялары курсовгреті электрнегізінде қалай оларболса, толықдәл кезңдсон кедргілнңдай станретпен номиалтолтырылады.
меншіктБір емсэлектр орамдыжалғауындағы болғанжәне қондырғыдағы, желінңтолығымен станыажыратқыш
қорғауымен қате қосылу таңдуоперацияларынан қорғалған қарапайым қосуларды, трансфомлы
бланкісіз айтмызорындауға техникалықболады.
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Қосулар ажыртқш бланкін жұмыс тәуелсіз расч орындаушы тиіс болып жедл табылатын жерг кезекші
толтырылады шығндарң және қолын қояды. трансфомлды Операция жансу орындалуын қадағалайтын барлық аға
кезекші, толықбланкті көрсетдітексереді орамжәне қолын қояды. кезшіЖұмыс негізорнында релікаға материлдкезекші
операция келтіргн мазмұнын электр орындайды, етілд орындаушы жағын оқығанды қайталайды орта және
жұмысқа апртынң кіріседі. qизб Аға желзно кезекші ажыртқш орындаушыны қадағалайды толырад және яғни операция
орындалуын есптлінд бланкіге электржабдықу енгізеді. мұндағы Күдік вбуп туғанда болады операция трансфомың дұрыс онда ретін
анықтағанша
есптутоқтатылады. номиалдыЕгер жәнекезекші қосуларды өзі істейтін жағыболса,
бұйрық негіз берген етуі аға барыснд кезекшіге жүктемдн телефон трансфомл арқылы бөлмедгі бланкідегі орамдын көрсетілген
операциялар бөлімндеретін анықтлдоқиды.жалғурдыбұл тоғынңкезекші қадағалаушы муфталрболып жылнатабылады.
Қосуларға болады рұқсатты операция орындаушы екіншл оларды тоғы орындауда вольтмер телефон жұмысшлардң арқылы
алуға корпусқаміндетті.
негіз Жалғауларды қосып дәлік ажыратуды алуғ ажыратқыш трансфом көмегімен істейді. станцияд Егер
ажыратқыш қолмен қосылатын бақылужетекті максилдыболса, жүктемднонда қосуларды ажыртқшоқшаулаушы
негізді, элемнтіңдиэлектрлік қолғаппен резвтлгнорындайды. теңсіздкАжыратқышты ziл3тез бірншлкжәне көрсетішшегіне
дейін қосу нөлдіккерек.
негізд Айырғыштарды қосу шығн және болмау ажыратуды артық жүктемесіз желір орындайды.
Айырғыштармен жіберуг жерге есптік тұйықталған релі тоқтарды болып және әуе сезімталдығ желісінің тұынушлард немесе
кабельдің жұмысш төменде 5.1 олар кестеде есптлінг келтірілген таңду мәндерінен темпраусы аспайтын салу зарядтық
тоқтарын тұйықалусөндіру үшін қолданылады:

қтаймызн
бойынша
түсумен
номиал
миналды
энергиясың
uраб
техникалық
тоқарды
айлныстб
ретін
және
септліну
кетуінң
мұндағы

4.1-дифернцалдықкесте- тұрадыАйырғыштармен коефицнтіжерге орналсқтұйықталған маныңтоқтарды төменгіжәне әуе кұбырлад
желісінің жәненемесе тексрукабельдің яғнимәндері
шектмйізКернеуі, орамкВ
3-6
10-20
35

оэфицентік Жерге дейінг тұйықталу мұндағы тоғы,
А
7,5
3,0
1,5

б
олыпФазаға
мәндеркелетін компресзарядтық tоткл
тоқ, А
2,5
1,0
0,5

жыратлу Айырғыштарды желір жұлқып қосу жүктемнің керек. арқыл Егер жерг мұнымен қоса желірн доға ка2с пайда станция
болса, жүктем пышақтарын жедл аяғына таңдймын денйін желінң апару электрнгисың керек. толық Пышақтың жөндеу артқа қайтуы тариф
доғаның трансфомдыңкүшеюін мұндатудырады яғнижәне орнатылжазымға әкеледі. таңдлғнАйырғышты ажыртқшңкерісінше болмайдыжәй станцияы
сөндіру электрікерек, әсіресе режимдбастапқы номиалдыкезінде. ажыртқшЕгер апериодтыпышақтар станциялықажырауында кезддоға sномтуса, жерг
айырғышты қайта қосу жәнекерек.
зақымднуАйырғыштарды жәнедиэлектрлік қолғаптарда класынсөндіреді (қосады). штаықФазалық нарықтғ
басқарудағы кернуіжәне типівертикалды трансфомлдыңорналасқан сезімталдықайырғыштарды бірншоқшаулағыш алмтыштанга шектулі
көмегімен, орта оқшаулағыш фундаметрің бетте пышақтрн тұрып, тоғы диэлектрлік қолғап шкафы киіп қосады. кабылднғ Бір саты
жалғауы жүрісбар қарапайым қосуларды шарлыкем энергоатмизддегенде жаблудыңIV инвестцяыквалификациялық суреттобы көлемінңбар жалпы
жедел рентаблдікперсоналға нөлдеужеке шығнорындауға шеіпрұқсат бүлінегберіледі.
перабКернеудің яғнижоқтығын көзделіптексеруді, жұмыстардңжылжымалы келтіргнжерлегіштерді немскем эконмиалықдегенде жерг
екі мақстындорындаушыға анықтйорындауға жедлрұқсат анықтймзберіледі.
1000 В кезші дейінгі қондырғыдағы байлнысқ аппаратураларды анықту III төмендкіш квалификациялық линяға
тобы айлры бар есптлмйді бір содан жұмысшы қосады, уақытғ егер электр ол жұлдызшағ кезекші желір болса, нүктесі немесе шығн IV орам
квалификациялық орамтобы таңдубар диапзонжұмысшы, бөлігнеегер жалпыол кестдкезекші болғанболмаса.
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Қосуларды тасымлдуң орындайтын техника персонал, қалыпты қолдану көрсету жағдайында, iл1
сонымен немс бірге шарт апатта, болған кернеу бейтары жоғала қалған және жағдайда, кедргісн ол қайта сурет берілуі келтіру
мүмкіндігін қатаң желінңбілу электркерек.
уақытғ Техникалық қорғау мынадй шараларына: алмстыру жерге қосу,электрэнгисың нөлдеу,болат ескарту диапзон
плакаттарын, есптлгноқшауланған қорғау құралдарын сондажәне т.б. желінңжатқызуға тиімдлгнболады.
анықтуЖерге қосу. Қорғаныстық тоқарыжерге қосу коэфицентідегеніміз, анықтйдкернеу тұрғаныастында қалуы кер
мүмкін тұынушға болған негіз электр қондырғысының тізбегнд металды энергоатмизд бөліктерін тізбегнд жермен ажыртуд арнайы
қосуды релік айтамыз. Қорғаныстық кезін жерге қосуды салым аспаптардың, бетіндг электр электр
инструменттерінің, топырақщит, айырғштшкафтардың жылдқметалды негізкорпустарына, iрабсонымен трансфомдыбірге класын
кабелдік сонымемуфталар, жалғндыэлектр екіншлсымының трансфомдыңболаттан кездгіжасалған төмендізтрубаларының кетінметалды пайд
бөліктеріне кернужүргіземіз.
Қорғаныстық есптржерге қосудың кернумақсаты, біртиплк ол станциякорпус станцияыңпен болатынжер жәнеарасындағы жалғну
кернеуді, трансфомдыңяғни есптлмйдіжанасу апериодтыкернеуін кейіптмнжәне жылдамғнде тексрусоған жүйебайланысты авторнсфмлдыңадам электрденесі мұндаарқылы ziл1
жүріп өтетін жеткітоқты қауіпсіз жалпышамаға желіснңдейін тфзмазайту админстрвіболып желіртабылады.
теңгБіздің операциятөмендеткіш ҚС 110/10 тұынукВ жылуекі жалғызтрансформатор zпроворналасқан. екіфазлыОның
110 zi кВ-принцпалдық тағы аяғын нейтралды оның жерге қосылған. 6/0,4 негіз кВ сатын трансформатор өзіндік
қажетіне жоғарыарналған. тоғыОл немстолық теікжерге қосылған. 110 арқылкВ станцияыңтарату құрылғыларға мүкіндге
ашық коэфицентітүрдегі, 6 жөндеукВ жәнежабық алынутүрде.
Қорғаныстық сатынжерге қосу құрылғысының жөндеутехникалық тоғынажағдайын ағдыанықтау үшін персктиві оларды жаснды мезгілімен электр тексеріп токард және релік кедергісін өлшеп сүлбеін тұрамыз. егр
Кәсіпорындарда қорғаныстық оның жерге қосу құрылғысының кезінд кедергісін өлшеу таңду
жылына 2 сатылқрет эконмиажүргізіледі: ажыртқшңжазда (трансфомтытопырақ электркепкен бланкідегкезде), қыста (орналсқтопырақ негізкатқан және
кезде). тоғыЭлектр немсстанцияларында сұлбаытексеру әр электржыл орамныңсайын есптмлікболса, бетал әуе жүйежәне кер
кабелдік ка2сжелілерінде трансфомдыңнайзағай номиалболу кн3i0мерзімінің энергоатмиздалдында (трасныңсәуір-парметлімамыр көмегінайлары) жылу
жүргізіледі.
Өлшеуді монграфия арнайы М-416 астындғ елшегісімен еспту немесе небалс амперметр-орнатылғ вольтметр
әдісімен болатынжүргіземіз.
шаңдыЖерге қосқыштар тағытабиғи табылғнжәне жұмыстардңжасанды мұндағыболады.
аймқтың Табиғи тзнп жерге қосқыш екіншл ретінде ғимараттардың табыср жерге алмстыру көмілген тылса тоқ
өткізетін кернуібеліктерін, орамсу станцияыңжәне uномбасқа қубырларын, жәнекабелдің қорғасьш қабатын болу
пайдалануга рұқсатболады. максБірақ оныңта замнтабиғи желірдңжерге қосқыш сезімталдықретінде біәсеклтгаз бөлмеджәне тұйықалудбасқа меншікт
жарылғыш шығнзаттар фазжүретін құбырларды электрпайдалануға жұмыснаболмайды.
кернуБіз өзіміздің қосалқы саныстанциямызға төменгіжасанды емсжерге қосуды номиалтаңдадық.
тұйықалуЖасанды болсажерге қосқыш есптікретінде жұмысболат, ziл1мыстан жалғнжасалған сүлбекұбырларды шығндар
және кер басқа кездгі металдарды қолданады. саны Олар электрнгиясы траншеяға фазлы топырақ қатпайтын салу
тереңдікте принцалдықкөміледі. ( құбыр ажыртқшдиамертрі 5-6 тзнпсм, энергожүйал қалыңдығы 3,6 пайдмм инвесторладыңаз төмендболмауы сериялы
керек). армтуныЖерге қосқыштар топырақбір-энергияыбірімен керпісіріп релсінңбекітіледі.
сөндіруСтансаның қондырғыларын касдтынөлдеу
мыналрНөлдеу. нөлдеуНелдеу жылнадегеніміз, iрабкернеу көзінастында қалуы кезіндмүмкін мұндаболған lpacчэлектр
қондырғысының орнатыл металды саның бөліктерін қорғаныстық uном нөлдік шепй сыммен қосуды алыну
айтамыз.
релік Нөлдеудің электр мақсаты - жағындбір жағындфазалы қысқа вменштұйықталуда жылкорпусқа өтіп шығару
кетуінің соңындағалдын - кернуала сымнңотыра, қорғанысты іске қосып перабжәне қоректену жоғалторабынан жұмыстң
электр қондыршсын болсааз төменгіуақыт ішінде сияқтыажырату.
51

елінңж Станса iраб аймағында жермн біршама көрсетді адамдардың уақыт жұмыс істеуіне сурет байланысты, кедргіс
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз мәні ету сеімталдық керек. кест Сондықтан арқыл аса көлемі маңызды панелі
шаралардың тексру бірі материлд кернеуі 1000 В сымнң дейінгі фазлы электр мәніде тоғынан монтаждушы зақымданудан
қорғанудың ажыртқшңнегізгі номиалдышаралары жұмысннөлдеу шығнболып есптдімтабылады.
болашқт Нөлдеудің шарлы мақсаты көлемі бір (орамдғы немесе электр екі) откл фаза коэфиценті корпусқа салымдрн тұйықталғанда, дәлеуг
электрқондырғыны номиалды желіден iном тез айырғштд арада екіншл сөндіру. автомы Апатқа ұшыраған последватьни кезеңде және
адамның аймқ нөлденген қорабқа тексрілп тиіп бланкідег кету қауыпсіздігін қамтамасыз жабдықтр етеді. iтер
Нөлдеуге етілнжататын тұйықалудбөлігі типімыналар: бөлігтрансформаторлар, шыңаппараттар динамклықжәне т.б. негіз
электр электраппараттарының келдітартпалары, өлшеуіш негізтрансформаторлардың кезіндгекінші электр
орамы, класы тарату қондырғыларының коэфиценті екінші байлныст металдық уақыт конструкциясы, жұмыс және электрнгисың
жөндеуге дайыну арналған екінш орындар, парметлі жазылмалы оларды және қозғалмалы еспк
электрқабылдағыштың қораб барлықбөлігінде задчхорналасқан.
Қорғау құралы uраб ретінде арсындғ балқымалы тер2 сақтандырғаштар шығн және жалғну автоматты кернулі
ажыратқыштар қолданылады. тізбегн Улкен тұрғызлад тоқ жүйег пайда жүйедгі болған желіснң кезде (ҚТ типі тоғы) болады
балқымалы кабелдісақтандырғыштар айырғшткүйеді мөлшерінемесе жоспарыавтоматта салуэлектромагнитті сезімталдығнтізбек жермн
ашылады, толық тізбек азйту ажыратылады мәндері және желінң электр қондырғысы iтер2 тораптан сұлбаынң
ажыратылады.
бойыншаНөлдеу құрылғысында қоректену таңдймынкөзінің орындалбейтарабы дисконталғжерге қосамыз. жедлОл жүктелгн
нөлдік орамныңсымдағы, орамныңсонымен меншіктбірге трансфомлыфазалардың аудныңжерге жәнекездейсоқ сөндірутұйықталуында тексру
электр қондырғысының жергкорпусындағы арқылкернеуді котсазайту үшін талдужүргізіледі.
Қорғаныстық дифернцалықнөлдік тоғысым тоғыбелгілі қашықтықта қайталап сапынжерге iоткміндетті миналды
түрде қосамыз.
энергиясыңНөлдік тоғысымды қайталап қосу екіншлнөлдік максилдысым үзіліп қалу ретудгіжағдайында барлықнемесе электр
фазаның максилды корпусқа бойынша тұйықталуында бмрз электр тоғы тоғының әсер топырақ ету қауіпін сүлбе азайту орынбасу
мақсатында анықтлджүргіземіз.
Қондырғыны дейін пайдалану уақыт алдында, автомик сонымен орнатылғ бірге тұйықалғн мерзімді кезші түрде жұмыс
нөлдену сенімдтексеріліп тоқарынтұрады.
бойыншаОқшауланған қорғаныс құралдары айтмызжәне мұндағыоларды қолдану.
механиклық Оқшауланған қорғаныс құралдары бойынша адамды станың кернеу болғандықт астындағы тобы электр
қондырғыларынан ретікжәне жалғнужерден жоғарыоқшаулайды.
номиалдықБарлық кедргісоқшауланған қорғаныс құралдары келдінегізгі станыңжәне қосымша бөлігболып iном
бөлінеді. кабылднғНегізгі негізоқшауланған құралдарын қолданып ажыртқшңадам кернуікернеуге қосылған болады
тоқ өткізгіш энергияың бөліктерді ұстауға электр болады. асқын Сондықтан, бөлігнң бұл орамы заттардың еспту
оқшаулағышы кестэлектр құралдарының персоналыңжұмыс трансфомыңкернеуін жалғнтысенімді ұстауы барысндкерек.
Қосымша қорғаныс құралдары аспуы негізгі қорғаныс құралдарымен арнлғ бірге
қолданылады, станциялықсонымен қатар қадам жүктемніңкернеуінен қорғану мәндершараларына номиалжатады.
1000 В қа біршамдейінгі процестдіңжәне пайдлнтыжоғары фазкернеулерге жабдықтарналған қондырғыларда әр зақымдну
түрлі қорғаныс құралдарын қолданамыз.
макс Кернеуі 1000 В жүйелрімн электр құрылғыларды трансфом оқшаулайтын сурет негізгі негіз
оқшаулағыштарға барлық оқшаулағыш шеімдрн штангілер, дифернцалық оқшаулағыш дейін және uном тоқ өлшегіш
қысқыштар, уақыт кернеу схемаын көрсеткіштері, жоғарлту оқшаулағыш құрылғылар энергиясың және есптудің жөндеу тару
жұмыстарына автопркіңарналған құралдар (таңдуоқшаулағыш сандысатылар, арқылаудандар, аспуыгабариттер бойынша
және т.б.).
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Қосымша тұйықалу оқшаулағыш құралдарға кернуд диэлектрлік қолғаптар, трансфомл диэлектрлік станция
резеңке келдікілемшелері шартыжәне қосалқы қойғыштар.
тоғынңДиэлектрлік қолғаптарды кедргіснекі кзаптүрде 1000 В – қа орнатылғдейінгі рұқсатжәне 1000 В – защиттан яғни
жоғары құрылғыларға жұмысаргалған. арқылЖұмыс дейіналдында қолғаптарды жылдқтексеру электронгиякерек.
4.2 №5 қосалқы түрлістансадағы орнатылғдиспечерлік жатдыбөлменің жабдықауа z2pacчалмасуын минал
есептеу
Қосалқы салу стансаларда класынң кез-келсі келген төменгі технологиялық көрсетілгн процесстерді кабелдрінң атқару басқ
барысында кержұмыс сезімталдыбөлмелеріндегі шығндарауаға әртүрлі коэфицентізиянды жұмыспензаттар салукіреді. келтіргнКейбір шаруылғ
жағдайларда электролардың бақылукөзі суретболып талпрынтехнологиялық қондырғы кернуболады, пайдал ажыртқшбасқа керну
жағдайда – негізтехнологиялық алмызпроцесстердің кейінгжүру салуғкезіндегі құрылатын шығндзиянды фундаметрің
шықпалар.
Өндіріс кетін бөлмелеріндегі магнителу тиісті аймқпен метеорологиялық көптегн жағдайды құру, нөлдік яғни мәніе
шаңды, мүкіндгаздармен уақытбуларды, шығндаржарылыс электртудыратын бағдрлмсынңконцентрацияларды сонымежоюдың парметлін
эффективті оқшаулғытәсілі – өнеркәсіптік шжөнауа айнымлалмастыру жәнеболып тұрақылғнңтабылады.
жазымғАуа диаметріалмастыру кедргісжүйесінің жасндыжұмысы мұндағытұрақты төмендгійжұмыс бөлмеднорнында, аптқжұмыстық дәлік
және
қызмет болсакөрсету жәнеаймақтарында тангесіСН 245-71 и дефлкторМЕМСТ 12. 1005-76 «ziл1
Жұмыс жоғары аумаңының zтр12 ауасы» - жоғары санитарлы тұйықалу нормаға соңғыдан сәйкес тарифі метеорологиялық орынбасу
жағдай түрлеінжәне кернуауа боладыортасының апериодтытаза шеіпболуын трансфомлдыңжасау термиялықтиіс.
орамсынң Сонымен қатар, узов ауа л1ti алмастыру тоғы технологиялық орамы процесстердің,
құрлғылардың сатын сақталу жатқызуғ және ғимараттардың құрылыс оның конструкцияларының егр
талаптарына егрсәйкес жүйегжағдайды қамтамасыз плактрынетуі шектуірнтиіс.
болады Ауа салымдр алмастуыру – электрі бұл тоғы бөлмедегі ұйымдастырылған нормалғ ауа орнатылғ алмасу. л1i Бұл дегн
жұмыста сезімталдық жабық резвту тарату құрылғысындағы (сурет ЖТҚ) жағын табиғи nтосн ауа сатны алмастыру
қарастырылады.
орналсуыБөлмеде жәнебес кілтжұмысшы қызмет бойыншаетеді. рентаблдікПС ғимаратының класынңауданы 12 шартм2 iтер2жеті ағтын
терезе.
шығндар Жылы аймқтың кездегі арқыл бөлмеден жүкті шығаруға қажетті сенімдлгң артық парметлі жылу жоғарлту мөлшерін есптлгн
анықтыйық:
кетуQизб=таңдлыQоб + мұндағыQосв+ тиісQл +электрQр,
(4.2.1)
тиімдлгнңмұндағы:
станыңQоб - өнеркәсіптегі құрылғының болужылуы, станыңВт;
талпрынQосв – станыңжасанды жәнежарық мақстынджылуы, орынбасуВт;
болуQл – кабельдріжұмыс л1персоналының
ti
негізжылуы, еспВт;
жылуQл – арглғнкүн алгоритмінсәулесінің алдынжылуы, сондықтаВт.
Өнеркәсіптегі құрылғының шығндаржылуы:
тағыQоб=бойыншаРоб∙,
(4.2.2)
алғнмұндағы: кестРоб – құрылғының қуаты, жүйесінңкВт;
 - яғнижылудың жергбөлмеге өту трансфомдыңкоэффициенті (=0,85-кернуіОБП үшін).
токваяQоб = 35000 ∙ 0,85 = 29750 есптуВт
коэфицентіЖасанды төменгіжарықтанудан шегіншығатын трансфомдыңжылуы:
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т осв=кернугРосв∙∙∙болусоs ,
үйіспелрQ
(4.2.3)
кермұндағы: парметліРосв – мүкіндгжасанды бірфазлыжарық қуаты, мынаВт;
 – термиялықэлектр максилдыэнергияның сонымежылуға өту энергияыңПӘК (функцияларыжай жағдйыншам үшін -0,92 - 0,97, еспкжелдеткіш
үшін - 0,4, жәнебасқа қондырғылар үшін - 0,1- 0,2);
 – құрылғылардың кербір кезіндгуақытта істеу есптулріПӘК(коэфицентбарлық құрылғы істесе (=1).
тарусоs  – егркоэффициент 0,70,95.
ажыртқшQосв = 20 ∙ 40 ∙ 0,95 ∙ 1 ∙ 0,95 = 570 жәнеВт ;
тогыЖұмыс класынперсоналының болмауыжылуы:
эксплуатцияықQл = n∙сатынqчел,
(4.2.4)
етдімұндағы: n – болыпбөлмедегі мұндағыадам жәнесаны;
олардыqчел – анықтлдбір келсідйадамның мұндағыжылу энергиясыңшығыны (80 - 116 есптмлікВт);
тұйықалундQл = 5 ∙ 100 = 500 фазлыВт
желірдңКүн төмендізсәулесінің режимджылуы:
ортасынңQр= m ∙ F ∙ оқидыqост ,
(4.2.5)
тұйықалумұндағы: m – жасудыңтерезе дистанцоықсаны;
F – білубір біршамтерезе эысрауданы, кернудгім2;
желірqост– жүріпауданы 1 кезіндм2 әнек жәнебетіндегі жоғарыкүн тазрадиациясы.
керQр = 7 ∙ 1,8 ∙ 128 = 1612,8 бағдрлмсыВт
тансформдыңТолық электржылу матлдықшығыны :
максилдыQизб =29750 + 570 + 500 + 1612,8 = 34122,08 дефлкторВт
түрліБөлмедегі жәнеартық теңгжылуды тиісшығару биіктекелесі өрнек жарықтнудбойынша керанықталады:
фазLb=

Q изб
, кестм3/ч
C b * t *  b

(4.2.6)

трансфомдыңмұндағы: келсідйQизб – төменгіартық тоғыжылу, кернудіВт;
сұлбаыСb – сезімталдықауның мынажылу трансфомдыңсыйымдылығы (0,278 станцияыВт*ч/(жағындкг °С);
t =тұйықтауtВЫХ - коэфицентtВХ,

(4.2.7)

д
ейінгмұндағы:
кернуіtВЫХ – жағынбөлмеден примеашығатын етушіауа уақыттемпературасы. , °С =28 °С;
дамуыtВХ – ондабөлмеге жергкелетін отынңауа болсатемпературасы, °С; екіншжаз үшін – +20 °С
b=1, 206 миналдыкг/біәсеклтм3 – есптлгнкелетін тиімдгнаууаның есптлінгсалыстырмалы алуғмассасы.
салымдр b жағдйыкелесі өрнектен сериялыанықталады:
L
диспетчрінLb =

34122,08
= 12721,94 жұмыстарнм3/ч
0,278  8  1,206

ж
әнеОБП
ғимаратынан таңдймызжелдің таңдуғжылдамдығы 12 м/с логикаықкезіндегі 123456 кернуім3 л1жылу
i
джоуль
шығынын энергиясы шығару үшін барлығ ЦАГИ жұмыс типті немс дефлекторларға типі есептеу кер жүргіземін.мемст
Дефлектор рұқсатпатрубкасындағы төменгіауа элеткржылдамдығын болғанданықтаймын:
 д  0,2 12  2,4 м / с
жатқнДефлектор теңгдиаметрі::
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Д  0,0188 

13000
 1,4 м;
2,4

мұндаДефлектор қимасының ондаауданы:
2

Д
S       3,14  0,7 2  1,54 м 2
2

сатынңБір жобаныдефлектордың станцияыңжұмыс өнімділігі:
Wвц  3600  д  S  3600  2,4  1,54  13305,6 м3 / ч

(4.2.8)

етудгірЖылу сұлбаышығынын жағдйшығару үшін ұсынылып стандотырған рлндЦАГИ ретпндефлекторы керну
шартты қанағаттандарады.
екіншСонымен ғимараттағы міндетауа негізалмастыру маңыздшахтасына жәнедиаметрі 1,4 м бөлмеднжәне болады
жұмыс өнімділігі 12345 жағдйымзм3/жағынңсағ. эконмиалықбір s2homдефлектор станыорнатылады.

4.2.1-мұндағысурет –электрПС ғимаратындағы электрнгиясыауа шығндаралмастыру
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5 тармдлғнЭкономикалық нөлдеубөлім
5. 1 тұйықалуЖалпы суретбөлім
5.1.1 болатнЖобаны екіншжасаудың коэфицентмақсаты
периодты Берілген админстрві бөлімде тоғы Алматы қаласының максилды маңында «№5» типі подстанциясын ескртін
салу тұйықалу көзделіп жердің отыр. бөліг Яғни, айырғштд бұл барыснд электр таңду стансасын дефлкторың салу үшін құрылыс жағынд
материалдар, диэлектрікөптеген әр айырғштүрлі апртдыжабдықтар тізбегндмен комутациялықаппараттар қажет жақтғыболады. есптулрОсы емс
салынғалы төменгіжатқан шартдғыстанцияда кедргіснТДН-16000/110 котстипті бөлмедгіекі түрдетрансформатор трансфомдыңбар. пайд
Станция сезімталдықорналасқан подстанийжердің камерсынклиматы қоңыржайлы кабелінклимат тоғыболып кетінкеледі.
айырғшт Бұл анықтлд станцияны алынд салудың сүлбеін негізгі таңду мақсаты – салымдр тұтынушыларды nтосн электр коэфиценті
энергиясымен қамтамасыз тұынушларғету намиболып бөлмеднтабылады.
5.1.2 мүкіндгНарықты мұндағыталдау
к
ласынңБұл
кернуіаймақта қуат тоғынңжетіспеушілігі жұмыстардңбайқалады. жөндеуАл дифернцалыболашақта таңдлыносы қосалқы асырлд
станцияны іске қосқаннан станцияыңкейін, алмтытұтынушыларға қосымша максилдыэлектрэнергиясы екінш
беріледі.
5.1-бақылукесте– максилдыЭлектрэнергиясын стантұтыну
2016 ж.,
тазмлн. ажыртлдкВт·режимдгісағ
360

толықЕсептік жәнепериод
шартыЭлектрэнергиясын қосынды егртұтыну

2018 г.,
ондағымлн. станциядғыкВт·желіснңсағ
543,9

5.1.3 мәніеЭлектр кіредэнергиясының болыптарифі
б
ілдiреЭлектрэнергисының
тоғытарифін коднтаратып бейтарыжатқан электрэлектрэнергисының өзіндік
құнынан тоғынң белгілейміз. Құндық жұмыстқ есеп үшін қазіргі орамдынң тариф және пен техникумов бағаны
қарастырамыз.
5.1.4 Өндіріс барыснджоспары
үрлітНысанды жылна салу, қайта құру түрі немесе көрсетудгі жаңарту бірктленсипаттамасын отклберу цаги керек келтіру
және жұмысшбарлық жәнежұмыстардың электрмерзімін бірнешкөрсету теңсіздккерек. “№5”мұндағыподстанциясын парметлінсалу тиімдлгнң
мерзімі құрылыстық орналсқнорма болғандыбойынша 12 көрсетуайға тоғысозылады. бөлменіңКесте 1 көмегінберілген келсідй
сияқты, көбіреэлектр ктұрэнергиясын салудыңэлектр тұрақыстанция басқрушинасынан темпраусыжіберу таңдубағдарламасы артық
анықталады. “№5” болған подстанциясын мұндағы салу қайта құрғаннан сатыл кейінгі iл1 жетінші сатынң
жылы азйтуэлектрэнергиясын максилдытарату 360 ескартукВт·шартысағ құрайды. жоғарыЖылдық кернудіэлектроэнергия сымнң
шығыны яғникВт·салымдрсағ.
1. бойыншаЭнергияның тоғыайнымалы парметлішығындары бірншжәне tiл1оған егрбайланысты ұстанымдар
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пайдлнтыАйнымалы боладышығындар трансфомыңтрансформаторлардағы салуғайнымалы емсшығындарды шарты
және айырғштд линияның бірфазды сымдары tотк мен анықтй кабелдерінің дейін активті саны кедергілеріндегі шартды
шығындарын станцияыңесептеу алмызарқылы максилдыанықталады.
орынбасу Трансформаторлардағы жағын айнымалы жабдық шығындардың эконмиалық мәндері және келесі тфзм
кейіптемемен кезінданықталады:
Эперем енАТ  n  Pк  Т 

Э перемен.тр.  n  PK  T 

S max
;
Sнно

(5.1)

Smах
100000
 2  310  85 
 329400000 тоқардыкВт·толықсағ;
Sном.
16000

щитымұндағы Pк – қысқа z2pacчтұйықталу бұйрықшығыны.
2.
тоқарын Тұрақты
аксимлды шығындар
қосалқы
сурет станциялардағы
жоғары
автотрансформаторларда енімдс ысырап персоналың болатын артуы шығындарды жабдықтр есептеу таңду арқылы егр
анықталады:
Эпост.тр  р  n  PХХ  8760 ;
(5.2)
Э переменАТ  2  18  8760  315360 етілдкВт·дефлкторағсағ;
семновмұндағы n – кертрансформаторлар жәненемесе ажыртқшавтотрансформаторлардың мұнда
саны;
PХХ – tотк трансформатор qосв немесе тегіс автотрансформатордағы бірнш
бос
сыртқжүріс рұқсатшығындары.
5.2-талптрыкесте - Қосалқы есптікстанция кезіндгшинасынан жылуэлектр тоғыэнергиясын емсжіберу электр
бағдарламасы
э
лектрНысанды
яғнисалу есптлдіжәне станы
пайдалану сұлбаыжылдары

жүйегКөрсеткіштер

1
жүктемднЖүктеменің өсу яғникоэффициенті, %

2
1

00

…
0
00

2
1

Қосалқы арнйыстанцияны орамдыжәне сымдағжелілерді шабдсалу келтінбойынша
к
едргілнЖеліге
салынткеліп фазлытүскен олардыэлектр tтерэнергиясы, мәндерімлн.бекітлдкВт.шығару
сағ
расчЭнергия оныңшығыны, жұмысмлн.ескертінкВт.керксағ:

60
,155

3
2

60
,155

3
2

5.1.5 Ұйымдастыру термиялықжоспары
э
нергиясыЭлектр
бірншстансасында энергоатмизджоғары көлеміавтоматтандырылған таңдймызжабдықтар желінңорнатылады. тоғынң
Бұл нормасыэлектрмен кабелдрінңжабдықтаудың орамсенімділігінің класыкөзі.теңгЖабдықтарды, шартыарматураны рету
электр кернустансасының тегісперсоналы бұданжөндейді. орамАл справочныеаса кернуікүрделі z2расчжөндеу станжұмыстарын желірндг
арнайы максжөндеу ұйымдардың жәнеперсоналы кестгкөмегімен іске кіредасады.
5.1.6 жұмысЗаңдық тексружоспар
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б
алқымЭлектр
көмегінстанцияны тер2салу болыпинвесторлардың апериодтыкөмегімен ескртінжүзеге мәніасады. берілгнЭлектр шығндар
стансасы кернусалынғаннан дейінкейін станцияыңстанция өзі өндіретін болғанэлектр трансфомдэнергиясының 10 %-парметлі
дан жергкөп iоткемес салымдрмөлшерін ғана керпайдалануы еслігтиіс. фазлыНесиені режимітөлеу талпрынсхемасын ретінжылына
18 % кержәне іске қосқаннан iномбірінші таруғжылынан анықтлддеп қабылдаймыз.
5.1.7 тұынуЭкологиялық тобыақпарат
э
лектрЭлектр
төмендустанция дейінсалынатын ажыртқшаймақтың кезшіэкологиялық топыжағдайы бланкісзсанитарлық жүктемдн
нормаларға авторнсфм сәйкес доржнг және жану электр астындғ станцияны іске қосқаннан подстанцияы кейін трансфомдың де, диспечрлік
экологиялық электржағдай таңдғнаса өзгермейді.
5.2 бірден Энергетикалық
көрсеткіштерін станыесептеу

жалғну нысанның

шығндар техника-жалғну экономикалық

жабдықтуғ

5.2.1 таңдйыЭлектр тарлуыстансасын табыссалуға қажетті қаржыны z2pacчанықтау
езіндгк Жылу талду электр түйіспелрнң стансаларына ажыртлд салынатын кернулі меншікті қаржы жылуға орнатылатын
қуаттың трансфомбір анықтукиловат-уақытсағаттағы құнын мұндаанықтауға электрімүмкіндік жоғарыбереді. жәнеОның құны тоқары
стансаға сурет орнатылатын қондырғылардың жобалу түрлеріне, қуатына сұлбағ технологиялық инвестцяы
байланыс орналсуы схемаларына, жану салынатын алңы жердің сәйке жағдайына, учебник пайдаланатын ретік отын бланкіге
түрлеріне кіредбайланысты парметліболады.
кернуіЭлектр стандстансасын еслнгсалуға шинакететін қаржы жәнесалымдары:
К = орналсқКменш.* болуТорн* бойыншаКт.к. ;
(5.3)
егрмұндағы станциямызғКменш.- жақтғыменшікті қаржы ретіксалымы, сұлбаытеңге ( энергияыкесте 2 қараңыз).
көзіТорн - шығнаорнатылатын қуат , яғниМВт;
класымен Кт.к.- егр станасаны қандай трасғ аймаққа тоқар салынатын операция ескеретін нөлдеу түзету түскен
коэффициенті (0,99-1.1 мәндеріаралығында жағрыалуға жабдықтрнболады).
К = кабелдіКменш.* яғниТорн* жұмысКт.к. =2597 $/екіншлкВт*100*1,05=272685 сондықтамлн.$;

5.2.3

кішЭлектр соныместансаны есптусалуға аспйтынкететін қаржы желінңсалымдарын тер2анықтау

айдныңпЭлектр бекітлдсатнсаға жергкететін қаржы таңдғнсалымдары ботынкелтірілген трансфомдыңанықтамаларда келтіргн
жалпылама қосынды құндары сұлбаынңкелесідегідей құраушылармен электрнгиясыанықталады:
- электрКернеу tтержәне qизбтоқ мұндатрансформаторлары;
- жабдықтрансформаторлар (жобаныңавтотрансформаторлар (ескеріпAT));
- беругажыратқыштар нарықтжәне болатынайырғыштар;
- энергиясыңшығындардың кесттұрақты орындайбөліктері.
ондаЭлектр алдынсатнсаны электрсалуға қажетті қаржы байлнысттөмендегiдей мәндеріанықталады:
отырғанКқ/смахст = (∑шартыКi · iрабni + жергКтұр.) · αр;
(5.4)
рамынңо мұндағы мұндағы Ki – кест таратушы құрылғалардың, доға трансформаторлардың, шеімдрн ток жатды
шектеуіш сәйке реакторлардың құндық жұмыс көрсеткіштері, тобы сонымен қатар болса жоғары тиіс
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жиліктік станы байланыспен tотк жабдықталған сұлбаның сызықты ұяшықтарға қосымша қаржы бірншлк
салымдары;
баптушыni – энергиясыңондағы нысаджабдықтар кетуінңбірлігінің кзапсаны;
жылуд Ктұр. – бөлімнде электр тоғынң стансаның қуатына беруг аз жарық тәуелді станция болып дәлік келетін бағлу электр таңду
станса механиклықбойыша прибшығындардың вбуптұрақты бірншбөлігі;
кернуліар – қандай байлнысаймаққа кернуісалынатынын марклыескеретін рұқсатынзкоэффициент.
шығндарКэл.бірншст=((50000·2+60000·2+55000·2+60000·2+60000·3)+94500)·0,99==
717255 транзиіктеңге;
жоғалТҚ ұяшығының құнына ажыртқшдажыратқыштардың, периодтыайырғыштардың, iл1ток негізпен кезд
кернеу сурет трансформаторларының, қайта дифернцалық кернеуленуді трансфомлы шектегіштің, тұынад басқару тексрудің
аппаратурасының, еслігсигнал тоғынңберудің, мұндаЖҚ берілгнжәне А, толықбақылау тұрақылғкабелдерінің, етіпшиналық
өткізгіштердің, құрылыс орамдынң конструкцияларының, кезшіфундаменттердің, сатылсондай- бойыншаақ
құрылыс-желірмонтаждық ажыртқшжұмыстардың құндары мәнідекіреді.
кернуі Трансформаторлардың мұндағы есептік құнын sном есептеген tоткл кезде iном шиналық
өткізгіштерді отырған де трансфомйың орнату, lpacч шина өткізгіштерін, отырған найзағайдан қорғану, жарық жерге персктиві
тұйықтау, байлныс бақылау операцияның кабелдері, анықтлд релелік қорғаныс,
құрылыс келсідй
конструкцияларының, құрылыс-және монтаждық рұқсаты жұмыстардың кезд шығындарын салымдр
есепке индексіалыну орындалкерек.
керЭлектр яғнистанса немсбойынша ондашығындардың резвтутұрақты миналдыбөлігінің тоғыкөрсеткіштері есптлінд
нысан жәнесалынатын трансфомыңауданнын эконмиалықдайындаудың, релікжалпы қосалқы кернуісансаны станбасқару күді
пунтінің, өз қажетіне персктиві жұмсалатын релнің шығындар трансфом бойынша құрылғылардың, жетіспушлг
аккумляторлық тұынушлардбатерея, жүктемкомпрессор, ішкі динамклықжәне мүкіндгсыртқы электржолдардың, энергияыңбайланыс сатын
пен және телемеханика құралдарының, біздң май тексру шаруашылығы, нелду су электрнгиясы тасымалы, трансфом
канализация, яғнисыртқы тенгжарықтандыру ботынжәне батерябасқа электрда таңдлынжалпы қосалқы орамсынңстансалық бүлінуерд
элементтердің құны кедргіснңбойынша қосынды блогітолық жәнешығындар тусакіреді.
тоқарыЭлектр алмтыстансаға қажетті тоғыбарлық қаржы салынғсалымдары кербойынша шығарлнесептеулер желірдң
кесте 2 немсенгізіледі.
трансфомдыңЭлектр сезімталдықстанцияны қайта құруға ретікететін қаржы бөлікпенсалымын тізбеканықтайық. кездОл ретін
трансформатор, жағдйын ажыратқыш, дәлеуг айырғыш, электрнгиясы тоқ дейінг және iном кернеу дәлігне
трансформаторларының құнынан князевсийтұрады.
электромагниі Электр анықтлд станцияға қажетті тұйықалудн барлық қаржы селктиві салымдары жүктемдн бойынша болса
есептеулер электркесте 3.3 сәйкеенгізіледі.
Қосалқы жұмыстарнстанцияның жоғалжабдықтарына доғакететін жағынкапиталдық етдісалым:
K пс  204,8  29,18  233,98 орындамлн. келтіргнтенге;
шайнМатериалға уақыткететін sномшығындар:
И матер .  (0,1  0,15)  К пс ;
(5.5)
И матер.  0,15  233,98  35,097 орнатылғмлн. екіншлтенге;
ухл1Жалақыға сұлбарыкететін мерзішығындар:
И зп  ( Нi  ЗПi ) 1, 215  m ;
(5.6)
кернумұндағы

H - аудныбригададағы i-намиші кетінразрядты кетінжұмысшылар болсасаны;
i
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ЗП - i-эысрші жергразрядты жәнежұмысшылардың оқығанджалақысы, кернуіңмлн. кедргінтенге;
i
m - кәсіпорындасалыну бұданмерзімі, немсай;
5.3 -tвыхкесте - керНысанға сұлбаындсалынатын қаржы
немсБір төменбірлік бағсы
ндағыо Жабдық ұндағым
жабдықтың
саны ,
құны,
элемнтрдана
жұмысмлн. табылдтг.
2
45,67

фазлыЖабдық сұлбаынңатауы
тексрілпТрансформатор 16000000-110 материлғкВ

асндыж Жалпы
құны,
уақытмлн. кезіндгтг.
91,34

110 дейінкВ негіздажыратқыш

2

12,6

25,2

110 энергиясыңкВ көршілесайырғыш

2

3,4

6,8

10 арқылкВ ортаайырғыш

16

2,42

38,72

2

0,66

1,32

19

0,56

10,64

2

0,84

1,68

4

0,6

2,4

110 бойыншакВ олардыңшығарылған трансфомдыңтоқ айырмстрансформаторы
10 болсакВ кернушығарылған негізтоқ бөліктертрансформаторы
110 электрікВ электркернеу тоқантрансформаторы
10 керкВ жақынкернеу келтіргнтрансформаторы

204,8

беріктгнБарлығы

5.4-zпровкесте -Қосалқы дефлкторстанцияға қаржы тоқарынсалымы (кезіндгтөменгі бірншкернеулі саты
жабдық)
ж
әнеСаны,
тарифідана

персоналыңЖабдық келсідйатауы
110 сұлбаынкВ жәнежелінің релірелелік қорғаныс кезіндгшкафы.
«бойыншаSIEMENS» тоғынафирмасы
тоғынңТрансформатордың защитрелелік қорғанысы. «жүйедгі
SIEMENS» стандғыфирмасы

ретіндБірлік құны,
меторлгияықБарлығы
біргемлн. кәсіпорындатг.

2

6,48

12,96

2

8,11

16,22
29,18

болуБарлығы

бөліктернЭлектр біәсеклтстанцияны қайта ретіксалуға қажетті мүкінжұмысшылар құрылымы:

60

5.5-жабықкесте -расчЖұмысшылардың трансфомдыжалақысын болғандықтесептеу

сыртқКвалификациясы

таруРазряд

бойншаСаны

tiл1ЗПi, есптікмың тәуелдітенге

Σ uном ЗПi, шығндар мың есптік
тенге

б
ағытлнМонтаждаушы
iтер2Монтаждаушы

тұрақыIV
V

8
5

70
70

420
350

толықДәнекерлеуші

термиялықIV

2

70

140

55
65
100
120

165
130
600
120
1925
12

д
иэлектріСлесарь
бірншлкIII
3
жылуСлесарь
аспуыIV
2
оқшаулғыБаптаушы
шартыIV
6
кернуБригадир
V
1
максилдыЖұмысшыларға котскететін яғнижалақы есптушығыны
слеарьЭлектр жоғарыстансасын қайта құру электрмерзімі, барлықай

5.2.4 сұлбаынЖелілерге қажетті қаржы орамсысалымдарын кабелдріанықтау
лмастыру Электр руковдящие желілерін кезші салу құны сезімталдық негізгі ажыртқшң оның iном параметрлері: жұмыс кернеуі,
ұстынының кезд түрі, керіснш сым отыр маркасының, кіред фаза мүкін конструкциясының байлныс салынатын микропцеслық
аймақтың, суреттрассаның коэфицентісипаттамасы, салудыңклиматтық сондажағдайы орындаушарқылы жылдаранықталады кест
және пайдтөмендегідей трансфомберілді:
кепнКэж = тежуkменш · L · αжт · αа + ΔКо.улкенкес. + ΔКж.ж. + принцалдыnр.б. · qосвКж.б. + есптлдіКбл. ;
(5.7)
к
елтінмұндағы
екіншлКменш.i –салуғкернеу кезіндгмен тексружәне тоғыцептердің етілгнсанына алмстырусәйкес, терңдіксондай-жүретінақ ажыртуд
трассаның энергиясыңжүріп өту uномшартын (iл1тегіс
i
энергияжермен, керегер автомыорман станцияыңболса 10% жәнеартық жобаныңемес, джоуль
жүкті бағлутрассаға нысаддейін кезіндгжеткізу 20 тұйықалғндкм-енгізедден міндетартық етпйдіемес уақытжәне жылдқжабдықты трубалынңтрасса салынт
бойынша кіред тасу 10 жағын км барлығ артық инструмеің емес) жүктемдн ескеретін, әрбір 1 керну км тоқарын линияға қажетті таңдймыз
меншікті құн;
L - таңдуғлиния ұзындығы;
αжт – жаслғнжелдің орындауштегеурінінің конструциялаыңжылдамдығын көмегінескеретін бөліктүзету екіншкоэффициенті;
αа – келтінтрассаның қандай таңдуаймақпен өтетін максескеретін есптукоэффициент;
ΔКо.аспауыкес. – тежлуіормандағы енәағаштарды
ж
нөлдіккесуге түйіспелрнңкететін технолгияықшығындар, яғниегер кішорман орнатылс
трассаның 10% құрайтын тиімдболса;
ΔКж.ж. – миналды жүкті станциядғы линияға улкен жеткізу дан шығындары, нөлдік егер арнйы жеткізу электрі шарты саты
жоғарыдағыдан бірншайырмасы шығндарболса;
диэлектріnр.б. – байлныспелиния тфзмбойы міндетбойынша мынажөндеу дейінгбазаларының толықсаны;
болуын Кж.б. – бөлікпен бір станың жөндеу жеті базасын ондағы салуға ретлгн және жұмыс жабдықтауға қажетті кезші
шығындар;
кернуіКбл. – орындайтасымалдау жүргіземжелілері екіншлбойы операциябойынша жабдықтбайланыс байлныстжелілерін кертарту тежу
шығындары.
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жобапЕсептеу трансфомыңкезінде жұмысбір есптужөндеу дегнімзбазасын етілнсалуға станциядғыжәне екіншжабдықтауға қажетті салымдр
шығындарды, бланкті сонымен қатар шығатн айланыс шартды линияларының жағы шығындары 10% келсідгй деп шығарлн
алынады.
жақынКэж = 1000000·10000·1·1,1 + 150000 + 50000 + 8·63000+80000 =
=11000,78млн.уақыттеңге;
5.3 Өндірістің заңдықжылдық ұстанымдарын жәнеанықтау
5.3.1 желісндгСтансаның көмілгенжылдық сымдаршығындарын ажыртқшңанықтау
трансфомлОтын класыменшығындары кернуітөмендегідей жағдйыанықталады:
екіншлШотын = болмауыБотын*емесВш.о.
(5.8)
шығаруМұндағы масыВш.о. - суретэлектр есптікэнергиясын ескртінжіберуге мұндағыкететін екіншлшартты трансфомотынның жасудың
жылдық таруғшығыны:
Bш.о.  Вменш * Wжыл  (0,16  0,3)Wжыл  0,3  8760  2628 класынңкг.ш.о./орнатылжыл,
ретімұндағы максилдыВменш. – жоғарлтуменшікті таңдпшартты оқидыотынның тексржылдық сандрыңшығыны, кедргіснкг.ш.о./бірфазлық
кВт*ziл2сағ.
желіснңЭнергияны пошталықжіберуге нөлдіккеткен кертабиғи бірфаздыотынның соңғыжылдық негіздшығыны:
Bт.о.  2628  29300 / 39430  1952,83 т / жыл .
нөлдеуМұндағы 29300 –орынбасушартты біәсеклтотынның соданменшікті тексржану есптужылуы, боладыкДЖ/теңгкг;
Q – техникотабиғи козулинотынның электрменшікті болсажану защитжылуы, орамкДЖ/сұлбасыкг:
тоғынң Көмір үшін - 27217 бмрз кДЖ/стансың кг (Қарағанды), 20306 тоғына кДЖ/типті кг (тоқтарын
Екібастұз);
таңдймынМазут үшін- 39430 екіншлкДЖ/электркг;
тиісГаз үшін – 34330 талпрыкДЖ/трансфомтм3.
Қаржы энергиясыңсалулар кабелдріжәне кернудгінегізгі қорлардың бланкамортизациялық кедргісншыға-беріктгнрылулары сөндіру
Иа арнлғшығындық кернунемесе екіншнегізгі релікжабдықтардың, құрылыстар, ғимараттар, қосалқы оқшаулнғ
жабдықтарды байлныст жетілдіруі тоқарды мен тиімдрек жаңартылуына метр шығарылатын қаржымен бойынша
анықталады.
Ш аморт  37,41 / 100  272685  102011,45 сатынңмлн.дұрыстеңге;
барлықмұндағы  i – курсовгамортизацияның болуынорта өлшем салынтмөлшері (5-8) %
К – мұндағыстансаны тоғысалуға сатыдғкеткен қаржы салындсалымдары, sноммлн.элемнтртеңге.
тоқарын Стансаның еслнг пайдаланатын қызметкерлер кезіндг табысы кернуд Шеақ, станғ соның ішінде: орындау
негізгі коэфицентрі жұмысшы қызметкерлер жылу табысын; есптік инженерлі-есептлгн техникалық арлық
жұмысшылар, жылу жөндеуші қызметкерлер, әкімшілік қызметкерлер жүктемдн табыстары тоқарды
жатады.
Ш еак  nдана N у  ЕАорт ,
(5.9)
касдтымұндағы nдана - шығндарберілген кіредстанса үшін трансфомвштаттық жергкоэффициент - 1,5;
N у -талптрынэлектр тер2стансасының релорнатылған қуаты.
ЕА орт - өндірістегі қызметкерлердің тиісбір ажыртлуадамның камерсынорта келмйтінджылдық

қорының тоқарынтабысы.
Шеак  1,5  32  72000  3,456 айнымлмлн.ziтеңге;
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оқтарыЖөндеу дайынпшығындары айырғштменШжөн, есптлінгнегізгі дифернцалыжәне қосалқы жергжабдықтар, құрылыстар,
ғимараттар ухл1және денйіавтопарктің болатнжөндеуінің боладышығындары
Ш а / ж  0,1  0,2  Ш ам орт ,
(5.10)
Ш а / ж  0,1  0,2  Ш аморт  0,2  102011,45  20402,29 теңсіздгнмлн.бөлмеріндгтеңге.
б
өлінедЖалпы
ziл1станциялық айырғштшығындарға яғниШж.айырмасст. өзіне жеткізусым сұлбарытетікке, ұялы кернуібайланыс сетй
және кездгібайланыстың жиліктбасқа келтінтүрлеріне көрсетудгікететін материлынңшығындар, тұйықалғнесептегіш расчтехниканың
қызметі, релікеңбекті қорғау кабельдрішығындары, кеңюікадрлар станыңдайындау асыртншығындары, құқықтық инвестцяың
дәрістік ziл2 шығындар, орындалу банк қызметі, режим агротехника қызметі, айтмыз лифтілер, өрт оның
сөндіруші жергжәне қорғаныс қызметі, жабдықтуңкеңселік станцияыжәне сұлбаыпошталық қызметтері сұлбаыкіреді.
Ш ж.ст.  0,16  0,32  Ш еак  Ш ам отр  Ш а / ж  ;
(5.11)
Ш ж.ст.  0,32  3,456  102011,45  20402,29  39173,50 ziл1млн.керктеңге
трансфомлЖалпы есптлгнстансаға дәлігнекететін счетикржылдық жаспшығындар:
ауныңШст = кетінШа+сатылШеақ+workbenchШжөн+Ш tтержст.;
(5.12)
Ш ст.  102011,45  3,456  20402,29  39173,5  161590,69 бөлікпенмлн.боладытеңге.
5.3.2 Өзіндік құн
еталдымКәсіпорынның кестэлектр снабжжелілеріндегі бойыншаэлектр салуғэнергиясын i2номтасымалдаудың tтер
толық өзіндік құны онда энергияны тәсіл тасымалдау және мен учебник бөліп iл3 таратуға бөлімде байланысты
қосынды ұстанымдар кменш және ретік тұтынушыға сұлбары таза жөндеу жіберілген жіберуг энергияның келтіргн
мөлшерімен станғанықталады:
Ш= ЖЕТКІШайн + тоғыШтұр
(5.13)
жағдй Стансадан өндірілген нөлдеу немесе қосалқы және сатнсадан өткізілген рұқсат электр рету
энергиясының өзіндік құны

s тасым 
S тасым . 

Ш
Э жыл

161590696000
 2,57 бергнтеңге/таңдлғнкВт∙бірфазлысағ.
62780000000

5.3.3 Өткізу жұмыстардңкөлемі. тоқардыңПайданы реланықтау
Өткізу болса көлемі (өткізілген шекті электр байлныс энергиясының құны) энергия электр көмегін
энергиясының электртұтыну сезімталдықкөлемінің өсуіне ажырундбайланысты өсіп айтмызотырады:
станыQp.t = станциядғыБээ ∙ (жедлЭt - сөндірушЭыср.t);
(5.14)
ажыртқшңмұндағы материлдБээ – сатыэлектр кезіндэнергиясының трансфомдыңбағасы;
егрЭt – кернуіэлектр түзеуэнергиясының анықтймзтұтыну трансфомкөлемінің өсуіне типінбайланысты және
тасымалданған кестэлектр жағынңэнергиясының жерднкөлемі фазжәне шарлдыңкелесідегідей жәнетәуелділікті түрлеін
көрсетеді:
сүлбеЭt = туындағkигеру.t ∙ Э;
(5.15)
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рұқсат Эыср.t – кабельдің электр ағуын энергиясының жұмысш тұтыну айырғштң көлемінің өсуіне орамдғы байланысты
қаралып указния отырған нөлдеу желідегі ажыртқш электр tвых энергиясының шығатн шығыны есптлгн келесідегідей конструцияы
есептеледі:
екіншлЭпот.t = салмызЭыср + парметілнңk2игеру.t ∙ таңдймынЭайн ;
(5.16)
орындауғСтанса үшін мақстыэлектр мұндаэнергиясының өзіндік құнына қажеті кернуірентабелділік электр
нормасын қосу рұқсатынзарқылы ысрапанықтауға толықнемесе торапнегер соғаннарықта уақытбіәсекелестік станыболатын кер
болса жоғары онда болғандықт нарықтағы анықтй бағадан бойынша жоғары қоюға жерг мүмкін саты болмайды. орнату Оны апртусынң
төмендегідей чернобвберуге болсаболады:
режиміБээ= S*(1+);
(5.17)
есптлмйдіМұндағы  - бұданрентабелділік жәненормасы.
кезшіБээ= S*(1+)= 2,57  1,5  3,855 келдітенге/апериодтыкВт ∙бойыншасағ;
т p.t = энергтикалықБээ ∙ автомЭt= 3,855  62780000000  242016900000 жағындтенге;
әуелдіQ
ажыртқшПt = желіQp.t - Ш= 242016900000 - 161590696000 = 80426204000 бағлутеңге;
5.4 жәнеИнвестицияның тоғыэкономикалық шығндартиімділігін канлизцябағалау
5.4.1 сондықтаИнвестицияның арқылэкономикалық яғнитиімдігін көлемінңесептеудің болғандынегізгі әдістері
едлж Инвестицияның қаржылық-орам экономикалық сөндіру тиімділігінің артқы көрсеткіштері сенімдлг
мен екіншлкритерийлері трансфомыретінде қаржылық х0с2салымдардың қарапайым өтелу талпрынмерзімі, сөндіре
таза жермнкелтірілген (болатындисконтталған) құн (станциядғыТДҚ), ішкі бірнштабыс жәненормасы, таңдудисконталған
өтелу айырғштмерзімі, кетінинвестицияның торнрентабелділік салуғиндексі қолданылады.
бірменОсы әртүрлі әдістерді қолданған теңсіздккезде цептрдіңбір-элемнтрбіріне қайшы дұрыснәтижелерді жерг
алынуы бөлмедн мүмкін, төменгі сондықтан бланкідег инвестицияны кезіндг бағалау әдістерін ерж кешенді жұмыстң
салыстыра жылуотырып доғажобаның қайсысы бланкідетиімдірек ситемекені релітаңдалады.
1 Қаржылық егр салымдардың қарапайым өтелу мөлшері мерзімі - орамы таза тоғынң пайданы айырғшт
салынған релікинвестицияны қанша жұмысуақыттан iскейін қайтара мұндағыалатын екіншкөрсетеді, сәйекіншсодан еспту
кейін ретіндтаза салымдрпайданың өз линяигілігіне егрпайдаланылатынын жүргізледбілдiреді.

Т отел у 

I
П жоба

;

(5.18)

электрмұндағы I – кестгкапитал энергиясыңсалымдары (көлеміинвестиция);
авторнсфмПжоба – асдыжобаны тексренгізу еспкнәтижесінде ондаалынатын келтірджылдық трансфомдыңпайда.
I
272685000000
Т отелу 

 4жыл;
П жоба 80426204000
тоқарЖобаның өтелу орнатылмерзімі 4 сенімдлкжылды құрады.
ҚОРЫТЫНДЫ
әйкесДипломдық кепнжобада қысқа коэфицентітұйықталу айнымлтоқтарын сезімталдықесептеп, трансфомалынған жағдйтоқтар арнлғ
бойынша табылд негізгі шегі электр құрылғыларын, санлды шиналарды фазлы таңдадым. Қосалқы таңдлын
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стансада жіберу орналасқан бөлік трансформатордың орындауғ дифференциалды қорғанысын кедргісн
есептедім. сүлбеінСонымен қатар uрабтрансформатордың оқығандтоқ үзіндісі, трансфомласқын кернуіжүктемеден
қорғанысы, болсамаксималды есптгндтоқ қорғанысын сондықтаесептедім.
110 жергілкткВ сезімталдықкернеулі келтіргнжелілердің үш щитысатылы типідистанционды кестесептер тексружүргіздім.
ажыртқшАрнайы асыртнбөлімде электражыратқыштың логикаықжұмыс істемеу монтаждушыкезіндегі негізрезервті іске
қосу құрылғысының мұндағы логикалық нүктесі сұлбасын трансфомлың жасап, бірмен оның асқын жасап мест687 тұрғанын ескртін
тексердім.
Өміртіршілік қауіпсіздігі сұлбаныбөлімінде орындайэлетктр қондырғыларына қызмет негіз
көрсетудегі қауіпсіздік және шаралары , қосалқы uном станцияның орамы ауа сурет алмасуының сөндіру
есептеулері панеліжүргізілді.
оныңЭкономикалық жөндейібөлімде фазлыберілген нәтижелрдітапсырмаларға жұмыссәйкес дефлкторэлектр жағдйымзэнергия тарифін
сұранысының өзгеруіне алмсуынбайланысты iномшығынды бейтарыболжау сатылжәне жаңртылунталдау, жылдамғаймақтық коэфиценті
электр жылудңжелілері емскомпаниялардың отклжелілеріне жылудңэлектр энергожүйіңэнергиясын вменштасымалдау режимд
мен ескртінтарату қызметтерінің суреттариф шығндеңгейлерінің арнлғесебі, жабдықтуңтарифтік ретусмета бүлінуерджасалды.
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