бірлкте АҢДАТПА
Дипломдық жұмыста Алматы жылу электр орталығының электрлік
бөлігінің қондырғылары есептеу мен таңдау қарастырылған. Жылу және электр
энергиясын алудың негізгі технологиялық процесстері көрсетілген. Қысқа
тұйықталу тогы есептелген, ЖЭО-ның электрлік бөлігіндегі электр
қондырғылары,
айырғыштар,
автоматты
ажыратқыштар
таңдалған.
Оқшаулағыштар таңдалып, жоғары кернеуде тексеруден өткізілген.
Арнайы бөлімде электр энергиясын алудағы дәстүрлі емес көздері
қарастырылған, соның ішінде Қазақстанда жұзеге асатын электр станциялары
қарастырылған.
Экономикалық бөлімде тиімді нұсқаны өндіріске енгізу есептері жасалып,
өндіріс орындарындағы еңбек қорғау мен қауіпсіздік шаралары қарастырылған.

АННОТАЦИЯ
Дипломная работа рассмотрены вопросы проектирования электрической
части Алматы ТЭЦ . Описание основных технологических процессов тепловой
и электрической энергии. Рассчитано токи короткого замыкания и выбран
электрический электрический часть ТЭЦ, а также, и это разъединителей,
выключателей. Выбранный изоляции и испытания для высокого напряжения.
В специальной части рассматривается нетрадиционные виды
вырабатывания электроэнергии, именно те электро станции которые могут
эксплуатируется в Казахстане.
В экономической части расчетам с введением выбранного варианта для
разработки и поставки ТЭЦ и принятых мерах по защите здоровья и
безопасности

ABSTRACT
Research paper addressed the issues of designing the electrical part Astana CHP
(ATETS). Describes the basic technological processes of heat and electrical energy.
Calculated short-circuit currents and selected electrical electric part of CHP, as well
and it disconnectors, circuit breakers. Chosen isolation and tested for high voltage.
A special part deals with unconventional generating electricity, it is those who
are electro station operated in Kazakhstan.
In the economic part of the calculations made by the introduction of the option
chosen for the design and supply ATETS and taken measures to protect the health and
safety.
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КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында кедргіл электр алюминй энергиясын бойынша
пайдалану индуктв соңғы орнатқд жылдары генратодың күрт өсті. кабель Бұған жұмыс мемлекетіміздегі және кәсіпорындар кезт
санының өсуі түрдесебеп оқшаулғытрболып табуотыр. иiлуБірақ iномсонымен uномбір басқмезгілде нүктесiңстанциялардағы болады
технологиялық желiсн жабдықтардың жермн тозуы транспо және республикадғы басқа тигiзед да қосалқы ылға бөлшектердің
құнының орамсынң артуы жетін электр жұмысқа энергиясы шинасы мен сезiмталдық жылудың таңду тарифтерін өсіруге ажыртқшң
мәжбүрлейді.
Қуаты 220 трансфомлМВт жәнеболатын механиклықжылу жағдйэлектр комисялықстанциясын (токтарынңЖЭС) Қазақстанның турбинаың
оңтүстік коэфицентi аймағына құру iкз1г7 нәтижесінде саны энергия формуласын тапшылығы тоғын жойылып, мына
тораптардың шықпалрндсенімділігі кқосмен ортаныңрезервтелуін компенсациялужоғарлатуға iдопмүмкіндік болуыбереді. жылуЖоба шығндар
бойынша 1 iкз2г4 млрд. блоктың кВтанықталд сағ/турбогенат жыл сұлбаны көлемінде uқонд электр ажыртқш энергиясын өндіру монтажғ
жоспарланған.
автомың Осы келсі дипломдық iотк жобада жылуқ ЖЭС- және тің арқыл жылулық энергтикалық сұлбасы iном мен таңду жылулық
қондырғылары сәйкетаңдалған. тураАл негізэлектрлік формуласынсұлбаны жұмыстаңдау кестдкезінде кабелдіоның капитлдысенімді,
әрі арқылэкономикалық утечкасытиімділігіне сезімталдықбасты суретназар тасиынаударылған. арқылСонымен жәнебірге есптiксұлба төмен
түйіндеріндегі қысқа жұмыс тұйықталу sном токтары есптiк есептеліп, тиімдлгн электрлік таңдп жабдықтар болған
таңдалған.
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1 Жылу электр орталығының электрлік бөлігін есептеу
1.1 Алматы жылу орталығының жүктемелерін есептеу
Алматы ЖЭО-на әуе желiсi арқылы 220 кВ кернеумен 90 МВт қуат электр
энергиясы 220 кВ ашық тарату құрылғысына (сүруАТҚ) генратокелiп бұрышттұр. 220 нүктесiңкВ формулаАТҚ-шығндарда отын
екi таңдғнавтотрансформатор шартдыкернеудi 110 газдыкВ-қа жәнетүсiрiп, 110 генратокВ fрасчАТҚ-автомаына тоғынжалғанған.
Станциядағы апртын электр формуласы жабдықтарының қолданылуы орындалт және асды конструкциялық есптiк
орындалуы әр түсуiнетүрлi. аспйдыОны sномекi нәтижелігтопқа шартыбөлуге берiлгндболады:
1) неулi негiзгi мынағ электр кезінд жабдықтар: берілгн генератор, цехы трансформатор, хбг5
автотрансформатор.
2) өндiрiс механиклықпроцессiн қамтамассыз орналсқететiн тұйықалужәне немсэлектр боладыжабдық-хрез
тарының тарқышжұмыс иiлгентәртiбiн өзгертетiн , бөлімдеэнергияның түсуінесапасын ендiбақылайтын күшiне
авариялық жұмыс жағдайдан станцияы жабдық және элементтерiн қорғайтын индуктв электр шығндар
аппараттары.
Қазiргi iеспуақытта далнғАлматы ажыртқшЖЭО-нүктесіның қуаты 240 кернуМВт. анықтймзСтанцияда станций
бес идеясынтурбогенератор пайдлнығжұмыс бойыншаiстеп iрасчтұр. жәнеТурбогенератолардың электрнгиятехникалық және
сипаттамасы 1.1- уақыткестеде цехындағкөрсетiлген .
№ 6 , 5 режимдтурбогенераторлар үш кедргiсорамды iкз1кернеудi iрасчжоғарылататын берiлгнд
екi көрсетутрансформаторлар нүктесiарқылы рномкернеудi 110кВ кернуАТҚ-жерлндігштңна iкз3г7және 35кВ жергАТҚ-электр
на жәнежалғанған. № 7 тоғынңтурбогенератор ратынекi аумқтыорамды уақыткүштiк шарттрансформатор жатыр
арқылы 110 жәнекВ тұйықалуАТҚ-фазлына оларжалғанған (7Т). № 4 ,3 техникатурбогенераторлар 6,3 трансфомл
кВ тоғыБТҚ-оқшаулмсының объектінңшинасымен үш кiзшорамды iеспкернеудi енгiзмжоғарылататын асдыекi жылмен
трансформатормен (3Т,4Т) желiснарқылы 110 таңдукВ кестАТҚ-мұндағына салытрмжалғанған.
1.1- релсікесте -мұндағыТурбогенераторлардың бекiтутехникалық таңдлғнсипаттамасы
салытрмзСх

йырғштңа
Қуаты, жәнеНоминал нәтижекернеу
Турбогенератор урбогенат
станциялрдың
МВт
аумғындUном, оныңкВ
маркасы
жәнеГ3
энергожүймТФП-40-2
40
6,3
электрГ4
көпбұрышТВС-30-2
30
6,3
таңдықГ5
болғандТВФ-63-2
63
10,5
шартГ6
шартдыТВФ-63-2
63
10,5
астындГ7
турбогенаТВФ-60
60
10,5
Қорытынды
∑ 256

станцийCoφг

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

елсiк Реактивтiлiгi,
х"d,%
12,8
15,2
14,2
14,2
14,6

нвuГенераторлардың қуаттарын uномескере тексрмiзотырып кедргiстөменде тежуікөрсетілген салып
формула желiснарқылы әр кабельдрiгенераторға алмтысәйкес жәнетрансформатор аулықтаңдаймыз.
реактивiлгSрасч=(сР
ныңм ном г- 0,06 жүргізуРном г)/уақытғcosφг,
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(1.1)

о
ртақмұндағы
болғанРном г-ажыратқшңгенератордың жетінноминал қуаты
сипатмыен Осы меншігд формулаға келсідй сәйкес электр таңдалған пасторық трансформаторлар 1.2-формулаын кестеде электрндіг
көрсетілген.
1.2 - бұйрықтакесте-тиiсТрансформатордың одантехникалық шинаыңсипаттамасы
материлынңСх
1АТ
2АТ
3Т
4Т
5Т
6Т
7Т

үктесiнңТрансформа- Қаты
кернуiтор режимінмаркасы шығндарМВА
нықталдАТДЦТГ
сөндірлуАТДЦТН
нүктесiТДТН
алуғТДТНГ
жоғарыТДТНГ
кедргiлТДТНГ
автомыТД

120
120
63
63
80
80
80

мәндiUкз %

Әр есптймізорамның нүктесiкернеуi, найзғд
кВ

кестОрамдар электрарасындағы
11,5
11,8
17,41
17,41
21,6
21,6
-

40
40
9,83
9,83
12,1
12,1
10,4

25,6
25,6
6,51
6,51
8,39
8,39
-

220
220
110
110
110
110
110

110
110
35
35
35
35
-

35
35
6,3
6,3
6,3
6,3
10,5

1.2 алмтыКернеуі 220/110/35 нүктесiкВ мынаАТҚ-шинасыменың қысқаша берiктгінтұйықталу нүктесiтоқтарын салып
есептеу
Қысқаша барлығтұйықталу басым тоқтарын генратолдыңесептеу үшiн тапсырмл берiлген ажыртуесептiк тұйықалусызбаны iесп
алмастыру изолятардысызбасына шартдыауыстырамыз. (1.1 турбогенажәне 1.2-кернусуреттер.)

110 кВ

К1

К2

К3

1.1-электрісурет. формуласынЕсептiк ағымдсызбасы
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35 кВ

К1

К2

Хв
Хс
Хт7

Хт4

Хт3

Хг4

Хг3

Хт6

Хн

К3
Хг7

Хг5
Хг6

1.2-орамсурет. бөліАлмастыру партияғсызбасы
ф
ормуласынЕсеп
тiрексалыстырмалы тексрубiрлiкте мұндағыболғандықтан,
жергБазистi қуат: тогынSб = 1000 орындалуМВт,
блоктыңБазистi түрлiкернеу есптікноминал бөлугекернеуден ± 5%-алюминйiн құрайды.
техникаБазистi санытоқтың есптiесептеу байлныстформуласы:
сөндірушIб = формуласыSб / √3 ∙ жұмысUн ,

(1.2)

(1.2) жоғарлтқышформуласына осылайсан желiсмәндерін қойып формуласыесептейміз:
кернуiКернеуi 110 тоқыкВ мынажелiсiне : активIб1 = 1000 / √3 ∙ 110 = 5,25 электркА,
электрКернеуi 35 мынакВ монтажғжелiсiне : есптiIб2 = 1000 / √3 ∙ 35 = 16,5 релсіндкА,
трасКернеуi 10,5 коэфицентiкВ республиканыңжелiсiне : трансфомдыңIб3 = 1000 / √3 ∙ 10,5 = 54,99 жергкА .
220 түсуінекВ табылдАТҚ-арқылна керкелетiн әуе есптлгнбайланыс жайтрқышңжелiсiнiң коэфицентiкедергiсi. формулаенЖелiнiң
ұзындығы l=250 бiркм. Әуе а2410байланыс дейiнгжелiсiнiң орындалубазистi күнікедергiсiнiң iесп
формуласы .
тежуіХвл = есптлгнХуд · l · есптймізSб / электробудваниUат2.
(1.3)
болуымұндағы аықтлдХуд – сумарлықауалық жүретiнбайланыс есптiкжелiсiнiң iеспменшiктi болуыкедергiсi ,
жәнеХуд = 0,4 .
кертiXвл = 0,4 · 250∙1000 / 2202 = 2,07.

10

шығнГенератордың sinφбазистi табмызкедергiсiнiң сезімдлгформуласы :
релікХген = тарылғнXd" · сораптыңSб / жәнеSном.бірлктеген ,

(1.4)

№ 3 жәнегенератор үшiн : блоктыңХбг3 = 0,128 · 1000 / 40 = 3,2 .
№ 4 реактогенератор үшiн : таңдйыХбг4 = 0,152 · 1000 / 30 =5,06.
№5 есптймiзжәне №6 жұмысгенератор үшін есптймiзХбг5 = жұмыстаХбг6 = 0,142∙1000/63=2,25.
сипатмысебебi тоғынаолардың қуаттары станциялрымзбебiрдей .
№7 жасуғгенератор үшін: шартХбг7=0,146∙ 1000/60=2,43.
с
танциялрдыңТрансформаторлардың
хрез4базистi шектулiкедергiсiн суреттабу үшiн қысқаша энергияытұйықталу
уақытындағы әр электрқондығаорамының қ.т. жәнекернеуiнiң жобаныңкедергiсiн берiлгндтабамыз. Үш формуласыорамды
күштiк зонасытрасформаторлардың бекітлгнда сумаыкедергiлерi релсіндосылай дырауесепте-бойыншалiнедi . 3Т= 4Т ,
Sном келсi тр = 63 арқыл МВА және олардың мұндағы кедергiлерi номиал бiрдей .Әр есптйміз oрамның қысқаша
тұйықталуының есптукернеуi формуласыUкз энергиякелесі екндігформуламен коэфицентіанықталады:

инасымеш
кернудi
тапшылғ
және

ашвUтв% = 0,5 · ( токарыUнвн + оңтүсікUнвс - формуласынUнсн ),

(1.5)

жұмысUтс% = 0 ,5· ( шинаыңUнвс + болатUнсн - жаслдыUнвн ),

(1.6)

кедргiлUтн% = 0,5 · ( жобадUнвн + сәйкеUнсн - жүкқағздыUнвс ) .

(1.7)

(1.5),(1.6) жерднжәне (1.7) жұмысформуларына кестсан серіпмәндерін қойып шығарлсесептейміз:
жәнеUтв%3 = 0,5∙(9,83+17,41-6,51) = 10,3 %,
болсаUтс%3 = 0,5 · (17,41 + 6,51 – 9,83 ) = 7,05 %,
немсUтн %3 = 0,5 · ( 6,51+9,83 – 17,41 ) = - 0,5 %.
нүктесiТрансформатордың дифернцалыбазистi трансфомкедергiсiнiң пасторықформуласы
номиалХтв.б = жылдқUк.з. · мұндағыSб / 100 · электріSном.мынатр ,

(1.8)

(1.8) коэфформуласына энергиясыесептiк есптусан тұрғанмәндердi қойып осылайтрансформатордың әр зақымдлғн
орамының себімнкедергiсiн мынаесептеймiз
болатынХтв.б.3 = 10,3 · 1000 / 100 · 63 = 1,63,
мүкiнXтс.б.3 = 7,05 · 1000 / 100 · 63 = 1,1,
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берiлгндXтн.б.3 = -0,5 · 1000 / 100 · 63 = -0,07.
5Т = 6Т , марксыSном.желiснтр= 80 ашвМВА жалпытрансформаторлар бөлімбірдей бойыншаболғандықтан тұйықалн
бұлардың формуласы да орамсы кедергiлерi жайтрқыш бiрдей формуласы болады. Әр тежуг орамның қысқаша кедргіл
тұйықталуының тексрмiзкернеуi арқылUкз (1.5), (1.6) алмстыружәне (1.7) ларынформаларына қойып арлп
есептейміз:
орталықғнUтв%5 = 0,5 · (12,1 + 21,6 – 8,39 ) = 12,6 %,
нүктесiUтс%5 = 0,5 · (21,6 + 8,39 – 12,1 ) = 8,9 %,
турбогенаUтн%5 = 0,5 · (8,39 + 12,1 – 21,6 ) = - 0,5 %.
(1.8) басқформуласына ауыстрдесептік келсiмәндерін қойып сезімталдықтрансформатордың әр тогы
орамы-тторғамның
нсф
мәжбүрлейдібазистi iотккедергiсiн есптiкесептейміз.
электрХтв.б.5 = 12,6 · 1000 / 100 · 80 = 1,5,
формулаXтс.б.5 = 8,9· 1000 / 100 · 80 = 1,1,
арқылXтн.б.5 = - 0,5 · 1000 / 100 · 80 = -0,06.
б
ойыншаЕкi
тұрақылғнорамды генратолдыңтрансформатордың жәнебазистi жағдйкедергiсiн есптiканықтау үшін
(1.8) iоткформуласына тексругсан проективанмәндерін қойып сақтуесептейміз , 7Т энергиясыSном.токтарынңтр = 80 дипломықМВА. жұмыс
Бұл кедргi екі ажыртқш орамды реактодың трансформатор бақылуғ болғандықтан сұлбары оның кернудің бір кедргiс орамын ғана керну
есептейміз:
кездXт.б.7 = 10,4 · 1000 / 100 · 80 = 1,3.
б
арлығК1
нөлдікнүктесiнiң қосынды блоктыңбазистi энеркедергiлерiн апртынтабамыз.
7-салыстрмшi трасфомлдыңгенератордан:
кернуiХрез1 = тиiсХбг7 + Х т.б.7,

(1.9)

кабельХрез1 = 2,43 + 1,3 = 3,76.
6-дейіншы боладыжәне 5-найзғднші ажыртқшгенратордан :
генратоХрез1 = тигендХбг5 +( тексруХтв.б.5 ·аударылғнХтн.б.5 / (кернуХтв.б.5 + термиялықХтн.б.5 ) + тежуХтс.б.5 ,
uномХрез1 = 2,25 +( 1,5 · ( -0,06 ) / (1,5 + (-0,06)) + 1,1 = 3,3.
4-есептймiзшi тұйықалугенератордан :
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(1.10)

автомыХрез1 = Х биіктгбг4+( есптiкХтв.б.4··сезімталXтн.б.4 / (кетінХтв.б.4+зонасыХтн.б.4) +астындаXтс.б.4

(1.11)

линяықХрез1 = 5,06 +( 1,63 · (-0,07 ) / (1,63 + (-0,07)) + 1,1 = 6.
3-стандрықшi дейiнгенератордан :
салушырХрез1 = бойыншаХбг3 +( табиғХтв.б.3 · электріХтн.б.3 / релікХтв.б.3 + түйіндергХтн.б.3)+шинаыХтс.б.3 ,

(1.12)

кедргiснңХрез1 = 3,2 + (1,63 · (-0,07 ) / (1,63 + (-0,07)) + 1,1 = 4,2.
Қысқаша iномтұйықталу шартытоғының алмстыруесептеу нәтижеформуласы :
шартыIкз = станцийIб1 / хрез1Хрез 1 .

(1.13)

7-генратошi жасугенератордан : трасфомлдыңIкз1.болыпг7 = 5,24 / 3,76 = 1,4 кернугкА;
6-мұндағыші генратогенератордан : кернуiIкз1.нүктесiг6 = 5,24 / 3,3 = 1,6 желiснңкА;
5-арқылшi хрез1генератордан : кернуIкз1.енгізуг5 = 5,24 / 3,3 = 1,6 жәнекА;
4-себімншi болатынгенератордан : суретIкз1.керкг4 = 5,24 / 6 = 0,8 осығанкА;
3-оныңшi республикадғыгенератордан : iеспIкз1.энергтикг3 = 5,24 / 4,2 = 1,25 кедргiснкА.
б уданынүктесiндегi қосынды қортынды қысқаша станциялрымзбетұйықталу жәнетоғын анықтймына есптiк
өлімК1
формула үктедарқылы
н
салытртабамыз:
мынаIкз1∑ = жайтрқышIкз1г7 + тұйықалуIкз1г6 + болғандIкз1г5 + керIкз1г4 + керIкз1г3 ,

(1.14)

I хрезкз1∑ = 1,4+1,6+1,6+0,8+1,25= 6,65 жылуқкА.
септiк К2 цехтың нүктесi үшiн қосынды қортынды
формулалар салытрмзарқылы бейтаанықталады:
6-станцияыңшы реактоынжәне 5-кезгiндші оқшаулмргенератордан :

жолақтың базистi

орта кедергiлерi комутациялық мына формула

жоғарыХрез2 = дейiнХбг5 +( есптуХтв.б.5 ·тораптХтн.б.5 / (жүктемнХтв.б.5 + генратолыдХтн.б.5 ) + алмстыруХтс.б.5 ,

(1.15)

тордағыХрез2 = 2,25 +( 1,5 · ( -0,06 ) / (1,5 + (-0,06)) + 1,1 = 3,3.
4-дифернцалдышi тежуішгенератордан:
төмендiХрез2 = Х uостбг4+( уақытндғХтв.б.4··тарифтеінXтн.б.4 / (формуласыХтв.б.4+бұданХтн.б.4) +тұйықталуXтс.б.4 ,
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(1.16)

расчХрез2 = 5,06 +( 1,63 · (-0,07 ) / (1,63 + (-0,07)) + 1,1 = 6.
3-тексрмiзшi күндергенератордан:
тағыХрез2 = болсаХбг3 +( жалпыХтв.б.3 · жоғарлтқышХтн.б.3 / шартыХтв.б.3 + жайтрқышХтн.б.3)+келсідйХтс.б.3 ,

(1.17)

кестХрез2 = 3,2 + (1,63 · (-0,07 ) / (1,63 + (-0,07)) + 1,1 = 4,2.
Қысқаша кернуiтұйықталу орамтоғының жоғарыесептеу шартыформуласы:
тоқарынIкз = радиусынңIб2 / протклғаХрез 2,

(1.18)

(1.18) тұйықалуформуласына немссан кернумәндерін қойып механиклықК2 технолгияықнүктесi үшiн қысқаша кабель
тұйықталу сипатйдытоқтарын кілтергесептейміз :
сәйкеК2 коэфицентрінүктесiнiң қысқаша кезіндтұйықталу uномтоқтары .
алуғIкз2г6 = 16,4 / 3,3 = 5 шықпалрндкА,
жұмыстңIкз2г5 = 16,4 / 3,3 = 5 кедргiснңкА,
жинақтушыIкз2г4 = 16,4 / 6 = 2,7кА,
ретікIкз2г3 = 16,4 / 4,2 = 4 көрсетілгнкА.
к
етінК2
кернудiнүктесiндегi қосынды қортынды қысқаша персоналтұйықталу электртоғын формула
мына лiнедформула ашварқылы мехатабамыз:
сұлбаыIкз2∑ = жағындIкз2г6 + жылдарғIкз2г5 + териоясыIкз2г4 + сәйкеIкз2г3 ,

(1.19)

I опракз2∑ = 5+5+2,7+4 = 16,7 берiлгндкА.
арқылК3 rнеучнүктесi үшiн қосынды қорытынды зақымдлғнбазистi нүктесiңкедергiлер болсакелесі алмты
түрде санлдыанықталады.
7-шажшi жәнегенератордан :
шартХрез3 = кабельдіХбг7 = 2,43,
м оқшаулғыннүктесiнiң қысқаша арлптұйықталу cosφтоғы электробудваникелесі хрез1түрде сиымдлқанықталады:
ынағК3
7-фомуласыншi арқылгенератордан :
кедргiIкз3г7 = жәнеIб3 / сезімдлкХрез3 ; алмызкА,
нүктесiIкз3г7=55/2,43=22,6 асптрдыкА.
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(1.20)

Қосынды қорытынды қысқаша берiлгндтұйықталу санытоғы ашвмына тұйықалутүрде формулаболады:
есптуIкз3 ∑ = бақылуIкз3г7=22,6 техникалықкА.
Қосынды қортынды қысқаша жәнетұйықталу жәнетоқтарын ажыртутапқаннан етiнкейін кешнді
соғылу тұйықалутоқтарын жұмысесептеймiз .трансфомтСоғылу терңдiтоғы сенімдмына sномформулалар тормарқылы uномтабылады:
iкз2г4iу= √3 · керКу · тексрмiзIкз∑ ,

(1.21)

тоғынамұндағы шартынКу – ажыртқшсоғылу орналсқкоэффициентi;
конструцияладыКу = 1.72 – 220 мәндерікВ сейнбікернеу үшiн;
суретКу = 1.61 – 110 – 35 шектулiкВ дейiнкернеу үшiн;
тексруКу = 1.95 – 10.5 утечкасыкВ оданкернеу үшiн.
реактивiлгнiу1 = √3 · 1,61 · 6,65 = 18,5 асқынкА,
желiсiу2 = √3 · 1,61 · 16,7 = 46,5 cosφкА,
электродаыiу3 = √3 · 1,95 · 22,6 = 76,3 есптукА.
уақытнШыққан қысқаша табылдтұйықталу шинаытоқтарын 1.3 торабындкестесiне бұзылуненгiземiз .
1.3-табуғкесте - Қысқаша оқшаулғытұйықталу кестiнтоқтарының пасортықмәндері
арлықIб кз болмайдыUном,сұлбакВ
тоғыIкз1 110
арқылIкз2 35

бойыншаIб, уақыткА
5,24
16,4

о
рналсқG7
1,4
-

к
қосG6
1,6
5

монтажIкз3 10,5

55

22,6 -

т
оғынG5
1,6
5

ж
әнеG4
0,8
2,7

с
ыртаG3
базистiIкз∑ , тоқарынкА
1,25 6,65
4
16,7

ехникаiт У , есптукА
18,5
46,5

-

-

-

76,3

22,6

1.3 суретдКернеуi 110кВ авторнсфмдыңАТҚ-хрез2на тоқыңэлектрлiк боладыаппараттар кедргiснтаңдау жұмысжәне келсітексеру
1.3.1 аудныАжыратқышты түрдетаңдау iдопжәне бөлiктердтексеру
п
роцесiнЖоғары
жәнекернеулi трансфомажыратқыштар – шинаыэлектр қондырғылардағы шартынегiзгi xав1
коммутациялық cosφаппараттардың бiрлктебiрi.
келсіАжыратқыштың rпр1негiзгi бөлугеатқа-боладыратын кернуі
жұмысы – олардыңэлектр абцистiзбегiндегi соғылужүктi торапкез- диаметiркелген мынарежимде қосу ортанемесе және
ажырату(қалыпты астынд режим,iном апаттық хав1 режим,қ.т формула тоғынан тұйықалу ажырату,т.б). тексрі
Ажыратқышты есптiкноминал бағсынкернеу шығндарбойынша , транспономинал енгiзмтоқ атдцнбойынша,қысқаша кедргiсн
тұйықталу жәнетоғының rпр1жылулық барлықимпульсi нүктедгібойынша болатынтаңдаймыз . ка2сКүштiк есптймізтрас-uқонд
форматорға uқондажыратқыш саныңтаңдаймыз .iномОл үшiн
сағт трансформатордың
гидроэлект
есептiк тарылғнтоғын нөлдеутабамыз:
таңдуIесеп = тұйықалуSном.дифернцалдытр / √3 ∙ автомыUном ,
(1.22)
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саныIесеп = 80000 / √3 · 110 = 420 А.
Қысқаша трансфомтұйықталу бұрышттоғының жүкқағздыжылулық аспуыимпульсiнiң аумғындформуласы :
сызбанВк = жаслдыIкз2 ·( t + келсіTа ) .

(1.23)

кабельмұндағы t - өшiру орындалутоғы ; t = 0.3 арқылсек .
сөндірлуTа – қ.т. мынауақытындағы турбогенаапериодты құраушысы нүктесiТа=0.185сек.
бағсынВк =( 6,65)2 · (0,3 + 0,185 ) = 21,5 есптiккА2с.
ернуік Ажыратқыштың жүргізед пасторттық режимд берiлгендерi орнатылмйд мен арқыл есептiк
берiлгендердi 1.4 тоғы кестесiне режим салып , рном салыстырамыз .элемнтрі ВВК- 110-6 (
вакумды ) орындалажыратқыш.
шартЕсептік орамдыберілгендермен оныңпаспорттық дипломықберілгендерді формуласысалыстырғанда
таңдау режимшартарын қанағаттандыра жерлндiтотырып автомрынңбіз бұрыштВВК-110-6 барлықажыратқышын
таңдаймыз. электрБұл немсажыратқыш суретбүкiл хрез1шартты қанағаттандырады .

қшаулғытро
кондесатрл
нергияэ
базистi

1.4-басқкесте - аудныАжыратқышты таңдлғнтаңдау кедргiлшарттары
обалныпж Есептiк
артыш алмстыруТаңдап оларалу uостсипаттамалары
берiлгендер
1. желiснUном = 110 жылукВ
б ном ≥ жәнеUқонд
өлімU
2.бөлмеріIесеп = 420 А
жеткiлIесеп ≤ трансфомдыңIном
3. себіIкз = 6,65 генратодкА
станциялықIкз ≤ ажыртқшIотк
4. нарядiу = 18,5 күндеркА
тднгiу ≤ реактодғыiпр.айдыңск
2
5. мұндағыВк = 21,5 анықтймзкА с
сонымеВк ≤ жолақтыI2 · t

күштіңПасторттық хрез2берiлгендер
б қонд = 110 шығндаркВ
оялғанU
кезіндIном = 2000 А
арқшытғIотк = 31,5 хгенкА
электроданiпр.айлықск = 80 арқсындкА
жерлВк=32

1.3.2 саныАйырғышты тоқатаңдау ажыртужәне типітексеру
ж
олақтыЭлектр
қондырғыларында қауiпсiз трансфомдыңжұмыс никалықiстеудi қамтамасыз меншiкт
етудiң дипломнг маңызды cosφ шараларының бойынша бiрi-uдоп жұмыс жалпы iстеуге берiлгнд тура хбг6 келетiн
қондырғы ажыртқшбөлiктерiн болсакернеуге хрез1тұрған жағынбасқа қондырғы салыпбөлiктерiнен шинағ
сенiмдi iкз2г5ажырату данболып беріктгнсаналады. тізбекрндАйырғыштың тоқарынесептiк есптберiлгендерi нүктесiдг
мен жәнеесептiк генратолдберлген-болғанддерiн 1.5 жеткркестесiне таңдуенгiземiз . тасиынРДЗ-110 / 20 – 1000 коэфиценті
УЗ (шығндарсыртта шығнорнатылатын).
uқонд Есептік тоғын және тағйыншмс паспорттық жұмыс мәндерді тасиын салыстыра станций отырып формуласы біз бірдей РЗД110/20-1000УЗ орнатқдайырғышын олуытаңдаймыз.
б
берiлгндТаңдалған астындайырғыш шайқлушарттарды
қанағаттандырады .
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1.5-трансфомтлкесте - автомАйырғышты желiснтаңдау жағдйншарттары
к
оэфицентіЕсептiк
анықтлдберiлгендер
1.берiлгндUном = 110 енгiзмкВ
2.болыпIесеп = 420 тексрмiзкА
3.келтiнiу = 18,5 саныкА
4.мерзімнВк = 80.2 көліткА2с

м
ынаТаңдап
біртеклалу соңғысипаттамалары
станцияыңUқонд ≤ есптлдіUном
жәнеIесеп ≤ келсіIном
орнатқдiу ≤ дистанцоыiпр.суретск
кернудiңВк ≤ арқылI2 · t

с
ондайПспорттық
электрнгияыберiлгендер
тарлуUқонд = 110 электричсхкВ
формуласыIном = 1000 А
облыстарндiпр.дейiнгск = 80 есптіккА
В=2880

1.3.3 Өлшеуiш реактодыңтоқ тднтрасформаторын жәнетаңдау жаңлндыруғжәне мынатексеру
ж
елiснТiзбектi
стандрықжұмыс дейiнгтоғын (1-шинаыңшi хбг4орамдағы генратодыңтоқты ) бағсыстандарттық 5А жұмысне-неклпавмесе
1А–жұмысге uномдейiн iкз2төмендететiн осығанэлектр өлшеуiш төменаспаптары – номиалтоқ көліттрансфор-мезгілдматоры тұйықалудң
деп нүктесiң аталынады . саны Тоқ соныме трансформаторының таңдық таңдау арқыл шартын , желiснң есептiк правил
берiлгендерiн реактожәне электрпаспорттық хав2берiлгендерiн 1.6 трансфомлкестесiне техникаенгiземiз.
1.6-олардыңкесте - формуласынТоқ жеткшілрнтрансформаторын жұмыстаңдау есптймізшарттары
о
данЕсептiк
кешндіберiлгендер
1.техникалықUном = 110 станцияыңкВ
2.кедргісIрасч = 420 А
3.бойыншаiу = 18,5 алынбйдкА
4. тұйықалуIкз· √мұндағыtп ∕сиымдлқIн1∙ √бойыншаtф = 3,94
12.86· √0,25/1000· √0,25
хрез1Шарт жерлорындалып жұмысқатұр.

ұтынудңТаңдалу ажыртқндшарты
тексрмiзUном ≤ кернудiңUқонд
ажыртқшIрасч ≤ кезіндI1н
сенімдiу ≤ арлпiдин
алынғIдоп ≤ iдопКтс

ж
асуғПаспорттық
корпустаынберiлгендер
формуласыUқонд = 110 энергоатмиздкВ
sеспI1н = 1000А
жекiдин = 81 тогыкА
кетінКт.с = 32

1.5 аймқКернеуi 6кВ блоктыңжелiсiнiң қысқаша эектртұйықталу тоғынтоқтарын генратолдыңесептеу
Қысқаша келгнд тұйықталу жоғары тоғының отыр есептiк формуласы сызбасы нүктесi мен арқыл алмастыру турбогенал
сызбалары 1.3 тізбекжәне 1.4-сәйкессуреттерде жәнекөрсетiлген.
Қысқаша берiлгндтұйықталу басқтоқтарын пайдлнытабу үшiн тізбеккеректi көрсетiлгнберiлгендер:
шығарлсЕсептi республикадғысалыстырмалы берілгнбiрлiкте кедргіжүргiзгендiктен ;
u2номБазистi қуат , кезіндSб = 100 коэфицентiМВт ,
шартыБазистi ондакернеу , жәненоминал түсуінекернеудiң ± 5% құрайды ,
есптймiзТрансформатор жергмаркасы мерзінңмен тұынушлардңберiлгендерi : боладыТМ-6300
т кз = 6,5 % , кедргiсВН = 10,5 жәнекВ , кейінНН = 6,3 есптймiзкВ .
оғынU
шинаыңРеактордың бердімаркасы кейiнгмен күндіберiлгендерi : мәндерiРБА 10 – 1600 –0.25
айырғштңХнр = 0.25 % - ортақреактордың тұйықалуреактив пасортықкедергiсi ,
есптуIнр = 1600 А = 1.6 боялғанкА - табмызреактордың uқондноминал жалғнтытоғы ,
найзғдыңUнр = 10 трансфомдкВ – электріреактордың жұмысноминал генратодкернеуi .
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базистiБазистi болғандықттоқты таңдлумына есптiктүрде бұрусызтабуға станцийболады:
генратодыңIб1= есптймiзSб / √3 ∙ байлнысуUвн .

(1.28)

i'еспIб2= боладыSб / √3 ∙ энергиясыUнн .

(1.29)

трансфомIб1 = 100 / √3 ∙ 10,5 = 5,5 барлықкА,
электріIб2 = 100 / √3 ∙ 6,3 = 9,16 iномкА.

Хг
К1
Хтр
К2
Хр
К3
Хкл
К4

1.3-кедргiснсурет.
fрасчЕсептiк коэфицентiсызбасы

1.4- жәнесурет.
механиклықАлмастыру трансфомциясызбасы

станцийХбг = 0,142 · 100 / 63 = 0,225.
лдына Трансформатордың дәстүрлі базистi арнлғ кедергiсiн реакто мына бағсы түрде шартын анықтауға sном
болады:
жатырХб.арқылтр = трансфомдыңUкз / 100 ∙(100 / анықтлдSнт).

(1.30)

формулаынХб.вакумдытр=6,5 / 100∙( 100 / 6,3 ) = 1,03.
ағытб Реактордың uном базистi шартды кедергiсiн және мына емс формула және арқылы таңду табуға отын
болады :
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iкз2г6Хб.р = тұйықалнXр% · арқылIб2 · U н.р / 100 · I н.р· желірUб .

(1.31)

кездмұндағы келсіХр℅ - хрез2реактордың электрiреактивтiлiгi дейiнгмына сумарлықтүрде жерганықталады;
соңғыXр% = алмстыруХн.р · рномIн.р · √3 / 10 · жұмысUном .

(1.32)

таңдлуСан генратодыңмәндерiн (1.32 ) суретжәне (1.31) релсіформулаларына қойып fрасчесептесек
тексруXр% = 0,25 ∙ 1600 ∙ √3 / 10 ∙ 6,3 =11℅,
кабельXб.р = 11 · 9,16 · 10,5 / 100 · 1,6 · 6,3 = 1,05.
э
лектрКабель
генратодыңжелiсiнiң барлығбазистi есптукедергiсiн отынтөменднгі жәнеформуласына қойып жабдықтрнң
есептеймiз:
желiсХб.тағйыншмдкж = вакумдыХ0∙ L∙ есптiкSб / боладыU2б ,

(1.33)

шетілгнXб.тартылукж = 0,08 · 0,05 · 100 / 6,32 = 0,01.
ажыртумұндағы болыпХ0= 0,08 арқылОм/рельфiнкм – орамсыкабель кабельжелiсiнiң сөндірушменшiктi тексрмізкедергiсi;
L = 50 м –радиусынңкабель формуласыжелісінің ұзындығы .
Қысқаша апртдыңтұйықталу формуласынүктелерi үшiн қорытнды фазлыкедергiлерi .
формулаенК1 тежуішнүктесi үшiн қорытынды қосынды жұмыскедергi :
электрХрез1 =таңдлғнXбг = 0,225.
тексріК2 дифернцалынүктесiнiң қорытынды қосынды шинаыңкедергiсi :
бөлігнңXрез2 = изолятардыXрез1 + асдыXб.жолақтытр.

(1.34)

Х мұндағырез2 = 0,225 + 1,03 = 1,255.
миналдыК3 желiснңнүктесiнiң қорытынды қосынды жүріскедергiсi :
Х тоғырез3 = берiлгндXрез2 + сортXб.р .

(1.35)

рінңХрез3 =1,255 + 1,05 = 22,3.
есптiкК4 пасотықнүктесiнiң қорытынды қосынды iкз2кедергiсi :
таңдймызХрез4 = кабельдiңХрез3 + еспткХб.электрікж .
пвr2а рез4 = 2,3 + 0,01 = 2,31.
Х
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(1.36)

Әр ка2снүктедегі қысқаша хрезтұйықталу техникатоғын жинақтушымына сөніруформула оқшаулғыарқылы iкз1г3
есептеймiз .
автомыңIкз= комплестрIб n / кертiХрез n .

(1.37)

iкз1г5К1 изолянүктесi үшiн : мұндағыIкз1 = 5,5 / 0,225 = 25,3 мәндерікА;
сипатмыК2 бөлшектрдiңнүктесi үшiн : номиалIкз2 = 9,16 / 1,255 = 7,3 хрез1кА;
шартыК3 күндінүктесi үшiн : цехтыңIкз3 = 9,16 / 2,3 = 3,9 орталықнғкА;
дифернцалыК4 кернунүктесi үшiн : генратодIкз4 = 9,16 / 2,31 = 4 хрез1кА.
Қысқаша арқылтұйықталу наышңитоғын кестесептеп желiсболғаннан бөлугекейін әр егрнүктедегі ажыртқш
соққы көздерітоғын орамсымына шамднформуламен уақытндғтабамыз:
есптймiзiу= жәнеКу ∙ √2 ∙ көмегiнIкз n .

(1.38)

олаймұндағы жасуғКу-релсімнсоғылу шинаыкоэффиценті,
кернугКу=1,85 - 10,5 жәнекВ түрдекернеуі үшін,
орындалКу=1,8 - 6,3 жүйекВ жәнекернеуі үшін.
саныК1 сипатмлрынүктесі үшін : айырғштңiу1 = 1,85 · √2 · 25,3 = 66,2 станциялрыкА;
орамсыК2 беріктгннүктесі үшін : режимiу2 = 1,8 · √2 · 7,3 = 18,6 төмендгiкА;
тоқарынК3 есптймiзнүктесі үшін : электрiу3 = 1,8 · √2 · 3,9 = 9,9 рномкА;
сондықтаК4 таңдлғннүктесі үшін : комутациялықiу4 = 1,8 · √2 · 4 = 10,1 басқкА.
Қуаты тормең үлкен қозғалтқышты қосқандағы қысқаша кернудiңтұйықталу протклға
тоғын салутабу үшiн қозғалтқыштың қосқандағы формулаентоғын iкз1табу шарлынңкерек. марклыОл авриялықкелесі электрнгиясың
формуламен көрсетiлгнанықталады.
iеспIном Д = біргеPном∑ / √3 ∙ нүктесіUном · трансфомcosφ .

(1.39)

тізбекугIном Д = 4370 /√3 · 6,3 · 0,85 = 471,1 А.
Қозғалтқыштағы қысқаша максилдытұйықталу энергиятоғының тднформуласы:
орамдыIкз Д = iоткIном Д· · 0,9 / 0,2 .
справочныеIкз Д = 0,4711 · 0,9 / 0,2 = 2,12 тежукА.
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(1.40)

Қозғалтқыштың қысқаша маторы тұйықталу болады тоғын қосқандағы
қысқаша fрасчтұйықталу жермнтоғының жәнеформуласы iноммына етудiңтүрде сезімдлкболады :

қосынды

блоктыңIкз∑Д = ержлімнIкз4 + формуласынIкз Д ,

(1.41)

xрез1Iкз∑Д = 4 + 2,12 = 6,12 алмстырукА.
Қозғалтқышты қосқандағы қосынды жалпысоғылу пасортықтоғының oрамныңформуласы жәнекелесі iдоп
түрде шығндаранықталады:
кернугiуд = √2 ∙ ( таңдймызКу · ажыртқшIкз5 + 4,5 · бұрусызIном Д ),

(1.42)

шиналрдыiуд = √2 · ( 1,8 · 4 + 4,5 · 0,4711) = 13,2 таңдлукА.
ш
ықпалрндКернеуi
6 электркВ –ғы тоғынңесептелген қысқаша энергожүймтұйықталу кернутоқтарымен орнатқдсоғылу iном
тоқтарын 1.8 суреткестесiне формуласыненгiземiз.
1.8-трансфомтдғыкесте - есптiкЕсептік ҚТ пайдлнутоқтары
нүктесiUном , нөлдеуIб, кА
комутациялық
электрқондығакВ
10,5
6,3

5,5
9,16

суретК1

келсіК2

трансфомлдыңК3

iномIкз,

релдгіiу

басқртынIкз

мұндағыiу

25,3
-

66,2
-

7,3

18,6

шиналрдыК4

орындалIкз

трансфомлыiу

3,9

9,9

тоғынIкз
4

жабдықтрнiу
10,1

1.6 енгiзмКернеуi 6 жұмыскВ өзiндiк қажеттiлiкке жүргізедкабель берiлгнджелiсiн жағындтаңдау
п
равилКабельдердi
ақшжер доғаастында ,санысу саныастында , тоғынңжоғары , әрi желiснтөмен болғандкер-формуласынеулi тиімдлкң
электр мынаэнергиясын персоналтұтынушыларға арқылберу үшiн қолданылады .кернуiТоқ өт-жәнекiзiш xрез2
талшықты кернуікабельдер бірмыс базистiпен келсідйалюминийден хрез1жасалады . болсаКабельдер 1, 2 ,3 тұынушларғ
және 4 пасортықталшықты кофицентіболады . бұрышКабельдердi sрасчтаңдау үшiн термиялықтөмендегi тексрмiзшарттарды
қарастыру табмызкерек .
гостКабель енгізужелiсiн формуласынтаңдау үшiн 6-ендікВ-uномтағы орамныңтұтынушылардың кернуiең үлкен қуат берiлгнд
бар нүктесiңтұтынушыныңқуатын арқылалып хбг3номинал режимесептiк токарытоқты келсіесептеу таңдукерек. номиалОл шықпалр
келесі ажыртқшформула төмендбойынша жәнеесептеледі:
кернуiIесеп= сипатмыенРном / √3 ∙ трансфомыUн ∙ есптiксоsφ ,

(1.43)

тоғынаIесеп = 1000 / √3 · 6,3 · 0,85 = 107,8 А.
к
үшiнеНоминал
түсеінесептiк iкз2г4тоқ есптймізбойынша iрасчААШВ нүктесiмаркалы , қимасы S = 70 генратолықмм2,
ұзақтық табмызесептiк есптiктоғы есптуIдл.ажыратқшндоп = 135 А , хрез1болатын формулаенкабель астынджелiсiн берiлгндтаңдадық.
21

шартдыТаңдалған орындалкабель бейнапртужелiсiн арқсындтексеру генратошартымен fрасчсалыстырамыз :
тоғынIдоп ≥ тиімдлкIрасч.

(1.44)

релсінңмұндағы ажыртқшжiберiлетiн жарықтндутоқ -iоткIдоп
кертiIдоп = k · маторIдл.кедргiлдоп,

(1.45)

жағдйIдоп = 0,87 · 135 = 117,45 А.
(1.44) немсформуласына соныңсан rпр1мәнін қойып сызбашартты таңдутексеретін тағйыншмсболсақ
117,45 А ≥ 107,8 А ажыртқшңшарт қанағаттандырылады .
жәнеКабель таңдужелiсiнiң қимасын қысқаша алюминйтұықталу кернуiтоғына мынатермиялық
ұстамдылығына трансфомдыңтексеремiз :
S = α · техникалықIкз∑Д · √фазлыtп .

(1.46)

б
ерлгнмұндағы
α - есптiккернеуi 10 сөндірукВ- қа есптiкдейiнгi оклвичкабель аймқтжелiсiнiң тексрмiзтермиялық және
коэф-электріфициентi , түзеуалюминий формуласыкабель блокқажелiсi үшiн α = 12.
t п – нүктесiң күштiк шығна ажыратқыштың әсер станциядғы ету аймғын уақытына жылу
байланысты,
t = 0,5с.
S = 12 · 6,12 · √0.5 = 52 iрасчмм.
жергКабель болмағнжелiсiн есптiкэкономикалық қимасын табмызесептеймiз .
мұндағыqэ = тұрғандIесеп / кернуiJý .

(1.47)

соныңмұндағы жоғалнJý – кернунормальдалған автомыэкономикалық соныметоқ жәнетығыздығы , тексріJý= 1,2
А/ортамм

2

станциялрымеqэ = 107,8 / 1,2 = 89,8 түрдемм2.
к
елсідйСонымен
қорыта себпкелгенде кернуiбiз таңдлуААШВ (3 х 95) жалқығкабель орамдыжелiсiн орындал
таңдадық, есптймiзжіберілетін меншiкттоқ болыпIдоп= 165 ержлімнмм2.
1.7 тұйықалуКернеуi 6кВ шартыңжелiсiне электроусанвшина берiлгндтаңдау желіргжәне электрқондығатексеру
к
өрсетiлгнЭлектр
турбогенастанциялардың жермнжабдықтарын кезіндгжәне биiктгнеаппараттарын өзара
қосу үшiн жәнеизоляциясыз хрез1тоқ өткiзгiштер (жәнешиналар) орнатупайдаланылады .
нормативікШинаны салыптаңдау үшiн жұмыстңесептiк кесттоқты мұндағытабу номиалдыкерек .
алюминйдеIесеп = сыртқSесеп / √3 ·соғылуUном.
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(1.48)

сипатмыIесеп = 4040,5 / √3 · 6,3 = 370,3 А.
ж
алқығЕсептiк
номиалтоқ активарқылы қимасы iеспалюминий шығндаршинасын тежуітаңдаймыз . арқылШинаның
ұзақ өткiзгiш шығндартоғы бөлiнедIдл.орамдоп = 480 А , жәнетiк талпрынбұрышты ұмысбiр
ж
себіжолақты тұйықалушинаның
2
қимасы ( 40 х 4 ) найзғдмм , тогыжолақтың қимасы S = 160 токарымм .
Қоршаған тежусізортаның иiлгентемпературасына тогыбайланысты энергиясыесептiк алдыментоқтың мынамәні түрін
келесі жайтрқышңформула жылдарғарқылы орамыесептеледі:
материлынңI'есеп = арлықIесеп / көлеміндК3.

(1.49)

ж
оғарымұндағы
кернуК3 = 0,94 , қоршаған электріортаның орталықнғтемпературасына тексрмiзбайланысты жылумен
түзету эектрлікоэффициентi , t = ± 35˚ C жылуқболғанда .
орнатылмйдI'есеп = 370,3 / 0,94 = 394 А.
Ұзақтық табмызтоғына есптймізтаңдау тексрмiзшарты :
базистiIдл.таңдлғндоп ≥ трансфомI'есеп .

(1.50)

(1.50) электрформуласы бірлктебойынша бөлмеісан келдімәндерін қойсақ 480 А ≥ 394 А , кернуiшарт
қанағаттандырылады.
тізмнТаңдалған бөліктернңшинаны қысқаша шарттұйықталу мынауақытындағы рномдинамика-шарлынңлық индуктв
тұрақтылығына станциядғытексеремiз. Үш сезімдлгфазалы қысқаша термиялықтұйықталу кездгіуақытын-рельфiндағы трансфом
шинаға жабдықтртүсетiн сияқтыең үлкен жүретiнмеханикалық трансфомкүштің тұйықалуанықтау арлпформуласы :
далуынFрасч(3) = 1,76 · (i(3)у)2 · L∙ 10-2 / a.

(1.51)

боладымұндағы а – тиімдлкфазалардың жәнеара қашықтығы , а = 70 формуласысм = 0,7 м
rав2Fрасч(3) = 1,76 · (9,9 )2 · 2∙ 10-2/ 0,7 = 5 сызбадаН.
емсШинаның формулаиiлу түрдемоментiнiң арқылформуласы:
желiснңMизг = лiнедFрасч(3) ∙ L / 8.
сонымемұндағы

(1.52)

L = 2 м – бақылйтноқшаулағыш маторарақашықтығы .
шығнMизг = 5 · 2 / 8 = 1.25 шинаыңдаН∙енгізусм.

тексрмiзТiк генратодыңорналасқан эконмиалықшинаның (жетінребро) мүкіндкедергi кернуiмоментiнiң типіформуласы жағдймына кер
түрде жәнеанықталады:
W = h · таңдуb2 / 6.
(1.53)
режиміндмұндағы B = 4 негізмм = 0,4 дағысм , h = 40 кертiмм = 4 авторнсфмдыңсм .
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W=( 0,4)2 ∙ 4 / 6 =0,1.
релсінИiлген алюминйуақыттағы iдиншина есптiкматериалының фицентiкүшеюi
σесеп = M / W.

(1.54)

σесеп = 1,25 / 0,1 = 12,5 апртықдаН/жәнесм2..
үктенШина электродаымеханикалық мұндағыберiктiгін есптiктексеру үшін подстанциймына мезгілдшарт мұндағыарқылы еспту
тексеруге автомрынңболады типiегер :
σесеп ≤ σдоп .

(1.55)

с
уретмұндағы
σ = 70 орамдыдаН/rав2см2 , аспйтынПУЭ трансфомбойынша iкз5жiберiлетiн атомдықмеханикалық шинад
берiктiк.
(1.55) тұрғанформуласын нұсқаулрыңтексеретін күндіболсақ: 12,5 iеспдаН/энергоатмиздсм2 ≤ 70 тізбекрдаН/шаменсм2 , және
шарт қанағаттандырылады .
жұмысШинаны тағйыншмдминимал қимасына есптутермиялық жәнеберіктігіне немстексеремiз , таңду
тексеру берiктшарты мәндерікелесі таңдутүрде автомрынңболады :
бөлiнедSмин ≤ S.

(1.56)

станциялрыдмұндағы
кернуiSмин = J∞∙ √t / С.

(1.57)

артш мұндағы С = 90 , типі кернеу 10 жоғары кВ олардың уақытындағы кедргiсн алюминий иiлу
шинасының тексрукоэффициентi,
J∞-тораптдыңшинаның тежгіштермиялық ұстамдылығы, J∞=3,9
болатынSмин = 3,9 ∙ √0,5 · 103 / 90 = 30,64 процесiнмм2.
(1.56) кедргiсн формуласына қойып 30,64 ажыртқш мм2≤160мм2, сәйке шарт
қанағаттандырылады.
атомдықСонымен қимасы S = 160 басқртынмм2 , өлшемi (40 х 4 ) кермм, хбг6тiк миналбұрышты генратод
боялған жәнешина типiтаңдаймыз.
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1.8 желiснОқшаулағышты релніңтаңдау берiлгнджәне индуктвтексеру
жәнеОқшаулағыштар индуктвтоқ стiазижүретiн
б
жасуғбөлiктердi коэфбекiту үшiн , жалғноларды кержерден кернудiң
және қондырғының атомдықбасқа формуласыда тексрубөлiктерiнен шинасымеоқшаулау (coφгизоляциялау ) үшiн
қолданылады. трансфомлыСондықтан айырғштда кедргісизоляторлардың боладыэлектрлiк арқылжәне резвтлуінмеха-рномникалық жалғнды
берiктiгiне бойыншатексеруіне конструциялықжеткiлiктi бiрдейболуы, анықтлдыстыққа жарықтндутөзiмдi, әрi индуктвылғал өткiзбеуi тұйықалудн
тиiс. хрез1Оқшаулағыштар жергстанциялық, шинадаппараттық төменджәне жұмыслиниялық ажыртлуболып тексрмiзбөлiнiедi.
кабелді Станциялық тоқарын оқшаулағыштар желiснң электр рном станциялары uном мен таңду подстан-кернуi
цияларының эконмиасытарату құрылғыларындағы кабельшиналарды жүргізедбекiту , әрi асптрдыизоляциялау
үшiн қолданылады . саныңОлар өз тұынудңкезегiнде сезімдлгтiректiк хбг5және өтпелi фомуласынболып жәнебөлiнедi . газды
Барлық формуласы изолятоларды таңдлу кернеуiне алуғ орнатылу тексру түрiне болып және табмыз шектеулi рном
механикалық орамсыкүшiне қарай биiктгнетаңдайды .
iкз2Оқшаулағыштың базистiшектеулi сызбамеханикалық есптймiзкүшiне қарай кедргiлнңтаңдаған-паспортықда жұмыс
мына жылуқшарт орындағорындалуы желiстиiс :
жәнеFдоп ≤ 0.6 ·боладыFрасч .

(1.58)

Үш есптуфазалы қысқа арқылтұйықталатын марксысоққы ажыртқшнтоғы келсiкезiндегi арқылизоля-трансфомтдтордағы шығндар
ең болғандкөп трансфомдыңесептiк кедргiснкүшiнiң анықтлдформуласы контурғамына базистiтүрде сипатмыболады :
дағыFрасч = толықkh · шинаFu .

(1.59)

алыпмұндағы iоткшинаның активиiлу кернукүшi бойыншамына формуласыформула алмстыруарқылы бөлшектранықталады: :
бірақFu = 1,73 · есптлiнгiу2 ·L · келгнkh· 10-7 / а = uномfô · l · жүкқағздыkh.

(1.60)

болғандБиiктiктегi автомышинаның ыңнтүзету
цех
осыданкоэффициентi :
желiснkh = H / эконмиалықHиз .

(1.61)

кедргілмұндағы H- бактрыоқшауламаның трансфомдыңбиіктігі берiлгндмына жіберуформуласымен таңдуанықталады
H = сондайНиз + b + h / 2.
H = 100 + 0,4 + 4 / 2 = 102,4 аулықсм,
отырkh = 102,4 / 100 = 1,024,
энергтикалықFu = 1,73 · (9,9 ∙ 103)2 ∙ 2 · 1,024 ∙ 10-7 / 0,7 = 49,6 Н,
байлныстFрасч = 1,024 · 49,6 = 50,8 Н.
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(1.62)

әйкесіншТiректiк жергоқшаулағыш үшiн , кернугОФ – 6 – 375 сыртқтаңдадық жұмысал базистiенді айырғштосы sмин
тіректік кейiноқшаулағышты (1.58) iкз2г6формуласына тоғынңсан шықпалрндғмәнін қойып кабинетішарттың есптймiз
орын-аспатрдыдалуын rав1тексереміз:
50,8 Н ≤ 0,6 · 375 Н,
50,8 Н ≤ 225 Н , кілтергшарт шинаорындалды .
Өтпелi бақылуғоқшаулағыш үшiн , П 6 / 400 – 375 берілгндоқшаулағышын генратодосы номиал
шартқа анықтуда жоспарлнғтексереміз :
50,8 Н ≤ 225 Н , трансфомшартты қанағаттандырады.
1.9 тоғынаРеактор тоғынатаңдау iкз2г6және есптутексеру
ығншРеакторлар орнатылғэлектр қондырғыларында бейнфильмдрікейбiр эектрліуақытта жылдарболатын
қысқаша күндітұйықталу жылуқтоғын станцияыңшектеуге қолданылады . есптуТiзбекке қосылған формуласы
реактордан хрез3кейiн пасотықбұзылыс жүйеболса, электріонда түрлеінреактор uномжинақтаушы электрқондығкернеудiң керну
белгiлi (кабинетікеректi ) орамдеңгейiн шиналрсақтайды . шартыСтанцияға арқылбiз шартыРБА 10 – 1600 -0,25 xрез2
реакторын астындалып шартдытексеремiз.
шинасың Реактордың енді керектi ешбір реактивтiлiгiн кернуi мына орындал формула орындалп арқылы есптiк
анықтаймыз :
суретХр℅ = [ шинадIб / кернуiIнтс – X*б ] · электріIн.р · жәнеUн.р∙ 100 / керIб · U н.р .

(1.63)

өзiмдтмұндағы
fрасчIнтс=53 кейбiркА нүктесідеп қарастыра желiснңотырып (2.63) алмстыруформуласына
қоямыз.
iкз1г3Реактордың жәнебазистi арқылкедергiсi генратомына электрформула бөліарқылы болдырмайтнанықталады
X*б = сызбаXнр · fрасчIб ·хрез3Uн.р / 100 · жағынIн.р · жоғарыUб .

(1.64)

X*б = 0,25 · 9,16 · 10 / 100 · 1,6 · 6,3 = 0,02.
мұндағыХр% = [ 9,16 / 53 – 0,02 ]· 1,6 · 10 ·100 / 9,16 · 10 = 2,6 %.
тексрмiзРеактордың шығндарреактивтiлiгiн релніңмына берiлгндтүрде ағымдесептеймiз :
уақытХнр℅ = боладыXнр· · кабельUн.р · 10 / √3 ∙тоқтыIнс,

(1.65)

анықтуХнр% = 0,25· 10 ·10 / √3 · 1,6 = 9,02 %.
с
езімталдықРеактордағы
қалдық uномкернеудi формуласынмына тоқыңформула таңдуарқылы найзғданықтауға басқ
болады:
кестiнUост% = алмызXнр% ·i(3)у · бiрUн.р / олардыңIн.р · шарлUном ,
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(1.66)

жүргізедUост% = 9,02 ·9,9 · 10 / 6,3 ·1,6 = 88 %.
арқылБерілген шинасыңГОСТ утечкасыбойынша кернуреакторды басқтексеру корпусшарты электрмына сияқтытүрде боялғанболады:
sминUост% ≥ 60 %.

(1.67)

(1.67) тоғынңшартын кезгiндтексереміз: 88 % ≥ 60 %
келсiРеактордың дипломнгпаспорттық электрберiлгендерi таңдумен ксермізесептiк
т
берiктгінберiлгендерiн сондайжәне шартың
таңдалу жайтрқышшартын 1.9-электркестесiне нүктесісалып энергоатмиздтексеремiз.
1.9-анықтаймзкесте - mизгРеактордың автомытаңдау uномшарттары
керЕсептiк ажыртқшберiлгендер
1.U подстанцийном = 6,3 кесткВ
2.коэфицентіUост = 88 %
3.марклыiу = 9,9 есптiккА
4.бұрышпенIрасч = 370,3 А

шықа Таңдалу
шарты
генратодUном ≤ тоғыUном.у
uнвсUдоп ≤ uқондUост
бірақiу ≤ айтрлықiдин
желiнңIрасч ≤ жұмысIнр

кешнді

астыб Паспорттық тексру
берiлген
таңдпUном.у = 10 кернуiкВ
формуласыенUдоп = 60%
кабельiдин = 53 хбг3кА
мүкiнIном.р = 1600 А

тұйықалуРеактор тұйықалунңбарлық цехтыңшарттарды қанағаттандырады .
1.10 жүзегКернеуi 6кВ , төзiмдэлектрлiк есптiкаппаратар алмтытаңдау түзеужәне жұмыстексеру
с
танциялрдыАжыратқыш
есптiкпен көрсетуайырғышты ретіндтаңдау бағытржәне жiберутексеру.Өзiндiк қажеттiлiкке табудың
жұмсалатын желiснңтрансформатордың электрқондығаажыратқышын есптймізтаңдау. электрОл үшiн брасқуесептiк орнатылу
тоқты электрқондығесептеймiз . элемнтріОл кедргiснмына термиялықформула жерлндiгштарқыла конструцияладыесептеледі.
сызбанIрасч= коэфицентiңSp/√3 ∙ iкз1Uном,

(1.68)

орындалIрасч = 6300 / √3 · 6,3 = 577,3 А.
Қысқаша генратодыңтұйықталу сәйкетоғына оқшаулмрытермиялық ұстамдылығына кешндіесептеймiз.
uномВк = мұндағыI2кз∙( салыпtотк +толықТа) ,

(1.69)

аяқтлуынВк = 7,3 2 · (0,5 + 0,185 ) = 36,5 жалғстырдкА2с.
ойыншаб Есептік есбiн тоқ түрде арқылы табмыз біз көліт ВВ-салу ТЕL–10–12,5/630 тогы вакумды таңдймыз ажыратқыш сезімтал
таңдаймыз. түрде Ажыратқыштың бағыт паспорттық себі берiлгендерi басқ мен айырғш есептiк iесп
берiлгендерiн 1.10-марксыкестесiне төмендiсалып энертексеремiз.
1.10-тексрукесте - iномАжыратқыш кернудтаңдау жолақтышартты
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жылдағЕсептiк трасберiлгендер

класифцяыТаңдалу радиусынңшарты

есптлдіПаспорттық шинағберiлгендер

1.болғанIрасч = 577,3 А

формулаIрасч ≤ базистiIном

алмызIном = 630 А

2.болмағнUном = 6 кернудкВ

есптуUном ≤ желiснңUном.у

оқшаулғытңUном.у = 10 таңдлғнкВ

3.кедргiлiу = 18,6 автомкА

анықтймзIу ≤ ортасынiпр.уақытск

формулаынIпр.сызбаснск = 32 авторнсфмкА

4.жұмысIкз = 7,3 релкА

энергоатмиздIкз ≤ саныIотк

кiзшIотк = 12,5 релсіндкА

5.болғанВк = 36,5 формулаенкА2с

электробудваниВк ≤ келдіIt2 · t

-

Қарастырған жағынажыратқыш тоқарыншарттарды қанағаттандырады .
Қарастырған техникалықажыратқыш жәнешарттарды қанағаттандырады .
ажыртқш Айырғышты тежуіш да типі ажыратқыш ажырту сияқты түнгі таңдайды. бірлкте РВФ-10-630 кабель
айырғыштың генратоесептiк дифернцалымәндерiн, болсапаспорттық трансфомдыңберiлгендерiн базистiжәне пасторықтаңдалу айырғшн
шартын 1.12-электрікестесiне тізбекугсалып сипатмытексеремiз .
1.12-желiснкесте - жүйеніңАйырғыш базистiтаңдау формулашарттары
себіЕсептiк режимберiлгендер

тогынаТаңдалу формулаыншарты

торапқПаспоттық шығндарберiлгендер

1.U саныном = 6 трансфомкВ

хбг7Uном ≤ трансфомлдыңUном.у

орамUном.у = 10 кедргiскВ

2.хбг5Iрасч = 577,3 А

алындIрасч ≤ сыртқIном

электрIном = 630 А

3.асадыiу = 18,6 rколкА

эконмиалықiу ≤ орналсқiпр.кернуiск

кейінiпр.берiлгндск = 60 кернукА

4.саныВк = 36,5 емскА2 с

мұндағыВк ≤ неклпавI2·t

лiнедI2·t = 402 · 4 = 1600 берілгндмкА2с

алюминйАйырғыш жұмысбарлық сағтшарттарды қанағаттандырады
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1.12 ашвКернеуі 0,4 арқылкВ қысқаша болғандтұйықталу биiктгнетоқтарын никалықесептеу
Қысқаша нүктедгітұйықталудың бірдейесептiк базистiсызбасы сипатмымен тогыналмастыру номиалдысызбасын тоғы
төменде арқылкөрсетемiз (1.5 шайқлужәне 1.6-радиусынсуреттер.)

XC

ZTP

ZAB1
K1
ZШ
К1
ZAB2

ZКЛ

K2

К2

1.5-мәндерiсурет.
кестЕсептiк формулаенсызбасы

1.6-есептiксурет .
жағынАлмастыру кабельсызбасын

ж
әнеЕсептiк
республикаднберiлгендер :
кедргiлТрансформатор мынатипi : тиімдлгнеТЗС- 1000/6:
релсіUк = 5,5 % , жергВН = 6кВ, iномНН = 0,4 бертiнкВ, таңдпPxx = 2,1кВт ,iкз1г7Ркз = 11кВт ,
шығндарIхх = 1.4% ,
К =3,78 жұмыстңмлн.трансфомтытг .
шартКабель дейінжелiсi: жәнеLкл = 8м, S=50 тұйықалумм2 , түзеуXо = 0,625Ом/рномкм ,
сезімдлкrо = 0,085Ом/жалқыскм.
далнғШинаның өлшемi:активLш = 10 м ,(40 х 4) кедргiсмм, болмайдыХо = 0,119 нүктесімОм ,
жүрісrо = 0,099мОм.
uномАвтомат токыАВМ :uнвIу=1500 A,келсіrпр1=0,1мОм,болғандықтXав1=0,05мОм,маторrав1 = 0,08 табмызмОм ,
таңдпIотк = 50 тоғыкА.
жүргізедАвтомат тоғыА2140 ;
тұйықалуднIу = 200 А, болатынrпр2 = 0,6 дифернцалымОм , кездXав2 = 0,28мОм , шығндарrав2 = 0,36мОм,
биіктгIотк = 20кА.
трансфомСистеманың ажыртқшактивті бұрышткедергiсi :
релсіХс = 0,3 ÷ 0,5 жүйегмОм.
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омпенсациялук Трансформатордан
формуласы :

еәнж кейiнгi

электр автоматтың

нүктедгі есептiк

энергияың тоғының

жылуIр = электрSном.формуласынтр /  3 ∙ желiснUном .

есптймiз

(1.70)

төмендЕсептiк атулыберiлгендердi (2.90) атдцнформуласына қойып цехыесептеймiз :
формуласыIр = 1000 /  3 ∙ 0,4 = 1443 A = 1500 A.
Қозғалтқышқа ажыртқшдейiнгi боладыавтоматтың дегнесептiк тогытоғының генратодформуласы:
тығздIр = трансфомPном / √3 ∙ кедргiсUном ∙ ортаңғыснcosφ.

(1.71)

fрасчЕсептiк раптмсыберiлгендердi (1.90) миналформуласына қойып таңдлғнесптеймiз :
базистiIр = 75 / √ 3 ∙ 0,4 ∙ 0,8 = 135 A = 200 A.
септймiзШинаның тексріжәне жоғарыкабельдiң жәнеиндуктив uдопжәне жүрісактив сезімдлккедергiлерiнiң отырп
формуласы
Х = төмендХо · L ,
(1.72)
r = максилдыro · L .

(1.73)

с
оныңмұндағы
оныңХо - ка2скабель тоғынңжәне коэфицентiшинаның мелктменшiктi соғылуактив тізбекрнңкедергiсi ,генратод
мОм/м
таңдймызrо- iкз3кабель орныажәне желiсншинаның суретменшiктi жұмсалтыниндуктив тогынкедергiсi, оқшаулғыт
мОм/м
жерлндiгЕсептiк есптікберiлгендердi (1.72) тұйықалужәне (1.73) реактивiлгформулаларына қоямыз .
жәнеКабель түсіндрмежелiсi үшiн :
uостХкл = 0,625 ∙ 0,008 = 0,005 көрсетілгнмОм,
табмызrкл = 0,085 ∙ 0,008 = 0,00068 тиімдлкмОм .
хрез2Шина үшiн :
тұйықалуXш = 0,119 ∙ 10 = 1,19 орамсымОм,
жәнеrш = 0,099 ∙ 10 = 0,99 генратодмОм.
станциялрТрансформатордың iеспактив есптлдікедергiсiн торапесептеу генратоформуласы :
iном Rтр = ( станциялрдың Pк.з. / көрсетілгн Sном.тогы тр. ) ∙ ( бойынша U2ном / 1000).
(1.94)
базистiСан арқылмәндерiн (1.74) генратоформуласына қоямыз :
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жылуқRтр = ( 11 / 1000 ) ∙ ( 4002 / 1000 ) = 1,76 болсамОм.
рінңТрансформатордың ажыртқшиндуктив буынкедергiсiн төмендгiесептеу жәнеформуласы :
жергXтр = X´таңдймызтр ∙ формулаU2ном / 1000.

(1.75)

техникалықТрансформатордың реактивiлгбазистi есптукедергiсi эколгияықанықтау курсовгформуласы :
X´орнатутр = √ (( тұйықалуднUкз / 100)2 - кабельr2тр),
кернуrтр = асптрыPкз / отырпSном.ашпатр .

(1.76)
(1.77)

Х´тоғытр = √ (( 5,5 / 100)2 – 0,0112 ) = 0,056 кермОм,
тарушыrтр = 11 / 1000 =0,011 тексрумОм.
берiлгндХтр = (0,056 · 4002 ) / 1000 = 8,96 жоғарымОм.
Қысқаша орындалтұйықталу түсеiнтоғын таңдуесептеу үшiн ,формуласыең кабельалдымен қорытынды түрде
есептiк кабельактив арқылжәне алыпиндуктив трансфомлкедергiлерiн облыстарндесептеймiз :
энергиясыR1 = сұлбарыrтр + бердіrав1+ жалғндыrпав1+ бейтарынrш + нүктесiдгrнеуч .

(1.78)

тұйықалудХ1 = сағтХс + боладыХтр + блоктыХав1 + түрдеХш .

(1.79)

еакторл Есептелген саны сан бұрыш мәндерiн (1.98) коэф және (1.99) сәйкеінш формулаларына қойып
есептеймiз .

корпустаын

формулаR1= 1,76 + 0,08 + 0,1 + 0,99 + 15 = 17,93 кқосмОм,
кедргiсХ1= 0,5 + 8,96 + 0,05 + 1,19 = 9,74 идеясынмОм.
Қысқаша жағынтұйықталу химялықнүктесi үшiн алыптолық қорытынды орнатукедергiнi төменесептеу нүктесі
формуласы:
Z = √ ( sномR12 + мынаХ12).

(1.80)

Қысқаша а2140тұйықталу термиялықтоғын iкз2есептеу шинадформуласы :
жәнеIкз(3) = жәнеUном / √3 ∙ Z .

(1.81)

электрқондығаЕсептiк iеспберiлгендердi (1.80) тексружәне (1.81) базистiформулаларға қойып есптiкесептеймiз:
Z = √ ( 17,932 + 9,742 ) = 20,4 сыртқмОм,
39

енгiзмIкз(3) = 400 / √3 · 20,4 = 11,3 мәнікА.
Қысқаша кезіндтұйықталудың шектугсоғылу ескртоғының кездформуласы :
жоғарыiу = √3 ∙ суретКу ∙ ыстқаIкз .

(1.82)

хрез2мұндағы анықтлғКу = 1,3 болдырмайтнсоғылу барлықтоғының мәндерікоэффициентi .
мынаiу = √3 ∙ 1,3 ∙ 11,3 = 25,4 есптіккА.
б
ерілтнК2
р
ежимднүктесi
үшiн қорытынды электрiактив формулажәне торминдуктив ретіккедергiсi жүргізем
анықтау
к
оэфицентіформуласы
:
таңдуr2 = мәніr1+ формуласыrкл + генратодыңrав2 + нөлдеуrапв2 .
mизгX2 = базистiX2 + күтпегнXкл + генратодХав2 .

(1.83)
(1.84)

кедргiлr2 = 17,93 + 0,00068 + 0,36 + 0,6 = 18,9 базистiмОм,
формуласынХ2 = 9,74 + 0,005 +0,28 = 10,025 типімОм.
жүктемнК2 рд34нүктесi келсітолық келсідйесептiк жабдықтрңкедергi ажыртқндесептеймiз:
нүктесiдгZ2 = √ ( 18,92 + 10,0252 ) = 21,3 сораптыңмОм.
жәнеК2 формуласыннүктесiнiң қысқаша турбогеналтұйықталу электртоғын жинақтушыесептеймiз .
мұндағыIкз2(3) = 400 / √3 ∙ 21,3 = 10,84 болсақкА.
конмиалықэ К2 режим нүктесiнiң қысқаша кернуi тұйықталу анықтймз тоғының уақытш соғылу уақыт тоғын тоғына
есептеймiз
реактодыңiу2 = √3 ∙ 1,3 ∙ 10,84 = 24,4 генратодкА.
1.13 формуласынКернеуi 0.4 алдынкВ-қа есптймізбасқару сенімджәне қорғаныс химялықаппараттарын таңдғн
таңдау
о
лардыңАвтоматты
ұстамдылық табуғтоғына бүкiлтексеркмiз . Ұстамдық жарықтндутоғына мұндағы
тексеру себпшартының берiлгндформуласы :
цехындағIу > есптймiзIн.тұйықталураб ∙ 1,5.
жұмысIн.тұйықталураб = саймндрРном / √3 ∙ цехтыңUном ∙ ретікcosφ .
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(1.85)
(1.86)

трансфомдыңБерiлгендердi (1.86) кезтформуласына қойып жәнеесептеймiз .
расчIi н.кернураб = 810 / 2 ∙ √3 ∙ 0,4 ∙ 0,8 = 730,7 А.
рінңЕсептелiнген бағытрмәндi (1.85) электршартына қойып 1-түсуiнешi хбг3автоматтың ұстамдылық тарлу
тоғына адмтексеремiз :
1500А > 730,7 ·1,5 = 1096,05А.
r
колШарт
сәйкеіншорындалды.
толық Ендi байлныст автоматты iкз4 сезiмталдылық энергоатмизд коэффициентiне тұйықалу тексеремiз .негізнд
Сезiмталдылық бөлмерікоэффициентiнiң тексрмiзтаңдалу жолақтышартының ескіргнформуласы
тұйықалуКч < сәйкеIкз(2) / боладыiу .

(1.87)

генратомұндағы өрсетмiзК
к ч = 1,5 – сезімталдықсезiмталдылық жылдаркоэффициентi ,
шинаыIкз(2) - 2 номиал фаза кездаралық қысқаша релніңтұйықталу таңдутоғы биiктгнетөмендегі iкз3
формула шарлынарқылы анықтймзанықталады:
базистiIкз(2) = 0,87 ∙sinφIкз(3) .

(1.88)

тұйықалуАВМ отырпавтоматы үшiн :
тоғынаIкз(2) = 0,87 ∙ 11,3 = 9,831 жұмыскА = 9831 А.
жерлндiгА2410 шығнавтоматы үшiн :
енратодыңIг кз(2) = 0,87 · 10,84 = 9,431 iотккА =9431 А.
нәтижеліг
АВМ
болады
автоматы
үшiн:
1,5 А < 9831 / 1096,05=8,9 А.
iномА2410 есптймiзавтоматы үшiн :
1,5 А< 9431 / 1096,05=8,6 А.
u
номШарт
жалғндыорындалды.
iкз3Таңдалған арқылавтоматтың болыпсөндiру жәнетоғы тұрғанджоғары берiктболуы нүктесiңкерек . нормальдғЯғни шинамына түрде
шартты қанағаттандыру орындалукерек .
шартIкз(3) ∙1,2 < шартIотк.
сұлбаынАВМ тросыавтоматы үшiн:
11,3 · 1,2=13,56 iрасчкА < 50 тұйықкА.
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(1.89)

енгiзмА2410 түрдеавтоматы үшiн:
10,84 · 1,2=13 бағытркА < 20 мұндағыкА.
1.14 доғаКернеуi 0,4 жылудңкабель нүктесiңжәне жағдйлршина нудағыжелiсiн жүйесіндтаңдау
т
ежуКабель
оныңжелiсiн жолақтнтаңдау үшiн , қуаты енгiзмең үлкен қозғалтқыштың жалғуол реактодғы
су берілгндберетiн бойыншасораптың fдопесептiк жәненоминал тоқарытоғын тоқыңесептеймiз .
жіберлтнIрасч = тиімдлкңРном / √3 ∙ жайтрқышUном ∙ кестдcosφ ∙ η .

(1.90)

зонасыIрасч = 75 / √3 ∙ 0,4 ∙ 0,8 ∙ 0,93 = 145,5 А.
жыратқшЕсептiк тексругтоқ кездбойынша кестмаркасы базистiААШВ , қимасы 50 дифернцалықмм2 , ұзақтық болып
жiберу арқылтоғы таңдуIдл.орамыдоп = 155 А электромнболатын жердкабель оқшаулғыжелiсiн формулатаңдадық .
uномТаңдалған бойыкабель uномжелiсiн шинаыңмына арқылшарт бөлшектрдiңбойынша берiлгндтексеремiз .
суретдIдл.көпбұрышдоп ≥ жәнеIрасч .

(1.91)

155 А ≥ 145,5 А , металшарт кернудорындалды.
жаслдыКабель есбінжелiсiн xрез2жоғалу псортықкернеуiмен есптймiзтексеремiз .
∆U = √3 · (таңдуRо · арқылcosφ + ретікXо · бірншлкsinφ) < 4%.
(1.112)
шарлмұндағы қозғалтқыштың жәнеберiлгендерi : маторыsinφ - 0,6 , уақытғcosφ - 0,8
таңдуКабель жермнжелiсiнiң терңдiактив конструциялықжәне тексруиндуктив жергкедергiсi – кетнRо - 0,625 релсіОм
/м,
н о – 0,0625 ажыртқшңОм /м.
айзғдыңХ
∆U = √3 · ( 0,625 · 0,8 + 0,0625 · 0,6 ) = 1,2 % <4%.
жермншарт кернуiморындалды .
тұйықалнШина жұмысжелiсiн номиалдытаңдау .
болғанШинаны жоғарытаңдау үшiн тоғынесептiк санлдытоқты рансфомтдыңесептеймiз .
тұйықалуIрасч = 1000 / 1,732 · 0,4 · 2 = 712,7 А.
шиналрЕсептiк жоғарылтнтоқ мұндағыбойынша , мүкіндтiк тоғынбұрышты естiналюминий
к
, өлшемi (40 х 4 )жылдам
мм,
Ұзақтық оданжiберу республикаднтоғы күшiнңIдл.басқдоп = 840 А.
оқшаулғытТаңдалған мұндағышинаны жұмыстексеремiз .
840 А > 712,7 А.
шығндарШарт изолятрадыңорындалды.
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2 iстеудГенератор – кернугтрансформатор есптублоктарының берiлгндрелелік қорғанысы
2.1 Қолданылатын қорғаныс келсітүрлері
т
оғынЭнергиясы
кедргiлтұтынушыларға 110-750 жоғарыкВ арнйыжоғары адмрыкернеулі мұндағыжелілер iномарқылы электрі
берілетін қазіргі дәстүрлі кездегі қуатты формулаен электр орындал станцияларында тексрмiз блокты керну жалғау кетін
сұлбалары қолданылады. Әдетте келсібір байлнысблокқа тоқыгенератор шығнажәне бөлімекі жұмысне үш шарторамды желiс
трансформатор жарықтндуң немесе кезінд автотрансформатор кабель мен өзіндік қажеттер сипатмы
трансформаторы (ӨҚТ) кезгiнджалғанады.
бақылйтнГенераторлар ажыртқшмен ӨҚТ оқшаулғытртізбектерінде қуаты 100 типіМВт-қа дифернцалыдейінгі тұйықалублоктарда динамк
ажыратқыштар басқорнатылуы есптумүмкін. Қуаты 100 миналМВт-тарлутан немсжоғары болмағнблоктар үшін тоқа
бұл шарлынтізбектерде кернугажыратқыштар мынаорнатылмайды. арқылСондай-жәнеақ арлстығнажыратқыштары күштiбар арқыл
екі және генераторды iном екі оқшаулғы тарамдалған трансфом орамасы iотк бар соғылу бір оқшаулғытр трансформаторға қосу трансфомдың
сұлбасын қолданады. контурыаБлоктың 330-500 жәнекВ сызбажағында мақстыбір есптужарым cosφбөлмелі болдырмайтнсұлбалар,
үшбұрыш, трансфоме көпбұрыш т.б. iкз2 сұлбалары қолданылады, релік ал 110-220 есптiк кВ формула жағында
қосарланған шығндарайналмалы жоғарлтқышнемесе дағыайналмасыз шығндаршиналар тежужүйесін қолданады.
жалғнды Осыған бақылу байланысты, тiзбек генератордың, еспт жоғарлатқыш кедргiс трансформатордың, еспту
немесе ӨҚТ-ң ішкі таңдуызақымдануларынан қорғаныс іске қосылғанда салытрғндтек жалғублоктың кедргiл
барлық шартынңажыратқыштары кейбiрмен өріс тексрусөндіру бұзылуавтоматтарының (ӨСА) эконмиалықажыратылуы басқ
емес, тұйықалу сондай-сондай ақ cosφг технологиялық қорғаныстар соғылу тізбектері мәндері арқылы трансфомың турбинаның тексру
тоқтатылуы конструцияладыжәне қазандықтың табиғсөндірілуі қарастырылады. жылуБлокты алдыменажыратқанда болады
торапта пасортықсыртқы қ.т.-таңдлыдан қорғаныс іске қосылғанда колдағблоктың дипломықжылулық таңдймызбөлігінің электр
бос тару жүріс анықту режиміне мұндағы бір бөліктернд уақытта iрасч ауысуы қарастырылады. ка2с Себебі, байлныст бұл есптiк
жағдайларда генратодблоктың салыпторапқа сызбалртез қайта қосылу орындалмүмкіндігі жәнебар.
1) i2кзДифференциалды қорғаныс
Қуаты 150 оқшаулғынМВт буынжәне тоғыодан келсіжоғары uнвблоктар жұмысгенераторларында, есптiконың
кедргiажыратқышы табмызбар контурғабоса берiлгндда, уақытшжоқ рінңболса кедргіснда түрдеДЗТ-11/5 турбогеналтипті шықанрелесі жиынтқбар, нормативіктежеуі генратоғ
бар үшфазалы үшрелелі моентiң сезімтал кедргiсн дифференциалды қорғаныс тексру сұлбасы
қолданылады.
есптймiзТТ-тоғынның электробудваниток электртізбектерінің қалыпты бастықржұмыс істеуі тежгішбақылауға оданалынбайды. күні
Және коэфицентi де, желiснң генератор болмағн ажыратқышы жалпы болмаған және жағдайда генратод блоктың берiлгнд жалпы түрде
дифференциалдық қорғанысын авторнсфм немесе серікт ажыратқыш формуласы болған iесп жағдайда және жеке uқонд
трансформатордың есптймiздифференциалды қорғанысы қарастырылады.
2) жұмысКернеудің энергтикалықжоғарлауынан қорғаныс
биiктгне Бұл қорғанысты қуаты 150 негіз МВт кернудiң және энергиясы одан көрсетiлгн жоғары осыған генераторлары айырғштң
блоктарда (келсіргенератор частьтізбегінде кабельажыратқыш кездболған комутациялықжағдайда электрнгияыжәне реактоднболмаған берiлгн
жағдайда) жағдйорнатады. активіОның жабдықтрнңмақсаты – элемнтрiбос таңдужүріс бойыншарежимінде формуласынтрансформаторлар болғанд
мен оныңгенераторларда оқшаулмсыкернеудің арнлғшамадан немстыс шартыкөтерілуіне бөліктернджол тексрінбермеу. алынғСондықтан, тұйықалу
бұл қорғаныс тоғын РТ-40/Р бойынша типті арлық ток сызбан релесімен тұйықалу бекітілген. оның Реле шарт генератор номиал мен изолятрадың
трансформатор жеткiл тізбегінде жалғнды ток релсімн жоғалған формуласы кезде қорғанысты іске қосады.
Қорғаныстың тежуітағайыншамасы
U с. з.  1,2  U г.ном. ; I с. з.  0,1  I г.ном. ; t=3 c.
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3) бұрышпенБлоктың жүйеніңгенератор себіжағында рномжерге орындалтұйықталудан қорғаныс
uост Блокты республикадғы сұлбаларда мына генератордың, есптiк жоғарлатқыш мына
трансформатордың станциядТК формуласыорамасының, ӨҚТ-ң шартыЖК электроданорамасының есптiктаратушы отырп
тораппен шартды электрлік жiберлтн байланысы фазлы болмайды. оқшау Ол арқыл дегеніміз есптймiз генераторлық салып
кернеуде анықтлджерге жүріптұйықталудан қорғанысты дифернцалыайтарлықтай қарапайымдатады.
Қуаты 300 суретМВт нүктеджәне таңдподан айырғштңтөмен кедргiснгенераторлардың iрасчстатор торапқорамасының шартымен
жерге шарттұйықталу пайдлнысиымдылық ларынтогы 5 А-орамсыден терңдiгаспайды. формулаынОдан қуатты кетінблоктар
үшін, соныме генераторлық шарт кернеуде типі жерге анықтлд тұйықталу кабель тогы 5 А-ажыратқш ден ка2с жоғары таңдймыз
болған кейін кезде, таңдуы генератор еспту бейтарабына негiз доға және сөндіруші шинаың орауыш iкз1г5 орнату мұндағы
арқылы берiлгндбұл станциялрыметокты кабинетікомпенсациялау қолданылады.
шина Жерге кешнді тұйықталудан қорғаныс тұйықалу ретінде тағы нөл салушыр реттік эколгияық максималды бұрышт
кернеу қорғанысы қолданылады. түрiне Генераторда арқыл ажыратқыш желiснң болған балнстмғ
жағдайда (2.1-бөлшектрдiңсурет, в атуымен е) енгiзмбұл қорғаныс орамдыгенератордың жағыншықпаларында екндіг
және электр жеке коэфицентiң жоғарлатқыш немс трансформатордың олардың ТК дейiнг шықпаларында атдцг
орнатылады.
2.2 генратодыңБлоктағы ажыртқшжоғарлатқыш мұндағы трансформатордың нәтижелікТК боладыжағында есптік
жерге тексрмізтұйықталудан қорғаныс тұйықалутүрін табмызтаңдау
септiк Генераторды келгнд ажырату тағйыншмс режимінде шығндар трансформатордың дан немесе шығндар
автотрансформатордың болуыТК тоғынжағында арнлғоқшауламаны салтынбақылау үшін желiснңуақыт
ұстамы ажыртқшбар базистiбелгіге әсер сөндірлуететін суретмаксималды энергиясынөл жекреттік тексрмiзкернеу қорғанысы
қолданылады. uнсБұл қорғаныс uномтрансформатордың (формуласынавтотрансформатордың) керну
ТК сөндірушықпаларында класифцяыорнатылған тексрмізКТ-нүктесіна шартжалғанады. 1Н0 uдопрелесі жерлндiгшминималды
іске қосылу жалқыс кернеуі болды Uс.р.керну мин=15 В нөлдеу термиялық техника төзімді шартын РН-53/60Д табмыз типті электрқондыға
алынады. айырғшнБерілген хрез1тағайыншамада фазлыреле жолақтыңблоктың цехыЖК генратоторабында жәнежерге қ.т. жiберлтн
болған жергкезде есптiкжәне қалыпты таңдурежимде шығндароның қысқыштарындағы тұйықалукернеуден техника
шеттетілген. кқосТағайыншамасы 4-8 В, 100 В табуғкернеуге ұзақ мынағуақыт орамдытермиялық басқ
төзімді, таңдужоғары релдгігармониктерден дейінгшеттетілген төмендгiкернеу никалықрелесі жiберушығарылса, шығндар
РН-53/60Д тиімдлгнрелесінің электріорнына қолдануға цехтыңболады.
2.3 жерл Генераторды оқшаулғы тежеуі электрі бар болды блоктың төмендгі дифференциалды
қорғанысын тексрмізесептеу
Ішкі қ.т.-соныме рдан кедргiс сезімтал айлық дифференциалдық энергияы ток қорғанысын
қолданамыз.
кедргiснңЖоғары ауднысезімталдықты қамтамасыз тднету энергожүйммақсатында қорғаныс есптуДЗТ11/5 келсідйтипті, орамтежеуіш генратодсипаттамасы миналдыбар төмендуірелемен іске ка2сасады. коэфицентіБұл таңдпреленің жұмысбір жұмыс
тежеуіш есптік орамасы (паспортық орамдары мұндағы штепсельді атулы колодкаға изолятарды кететін) республиканың және автомы бір жағдйлр
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жұмыс есптiкорамасы (жерлндігшорам мынасаны ωраб=144 формуласынжәне шығндаршығарылған суреторта тұрадынуктесі ажыртқшбар) жәнеболады.
тұйықалунң Тежеуіш байлныст орамасы шықан генератордың генратод сызықтық олар шықпалары курсовг жағынан кедргiс
орнатылған мұндағыТТ-тоғынңна қосылады, есптiкал нуктесіжұмыс тексрмiзорамасы – уақытндғдифференциалды уақыттізбекке
(1.2-орындалу сурет).шығарлн Бірі еспту генераторда тоғынң болған келсір екі жалғн жерге реактоын тұйықталуды есптік жылдам берлгн сөніру жiберу
мүмкіндігі үшін тежуіберілген есптймiздифференциалды қорғаныс үшфазалы үшрелелі тексрмiзболып uат2
орындалады.
изоляцауТеже кестiнжоқ жобаныңкезде кернуiреленің іске қосылу жоғарлтутогы
ажыртқшIс.р.о=кетінFc.p.o/ωраб=100/144=0,693 А,
rколмұндағы формулаFc.p.o=100 А – мұндағыРеленің уақытндғжұмыс таңдлғнорамының іске қосылу м.қ.к.
түнгіГенератордың кезіндноминал блоктытогына қарағанда, кездТТ-ң бағсынтаңдап iкз1г3алынған сонымежақын
үлкен трансфомдыңноминал суреттогына блоктыбайланысты, қорғаныстың максиуыбіріншілік іске қосылу есптлдітогы
(0,15-0,2)көрсетiлгнIг.кедргiсном құрайды.
Қорғаныстың таңдуысыртқы қ.т. блоктыкезінде трансфомыбалансталмаған мәндерітоктардан түсуінешеттетілуі шығатн
ДЗТ-11/5 сәйкерелесінде шартытежеуіш турбинаыңораманың кернуiболуымен анықтужүзеге sминасады.
түрін РНТ-565 ортасын релесін қолданған абцис кезде жабдықтр дифференциалдық қорғаныстың ресіл
сезімділігі (0,5-0,6)суретIг.электріном тогыболады, жәнеол дифернцалықДЗТ-11/5 сымдаррелесімен жәнесалыстырғанда жәнешамамен
үш орналсқесе үлкенірек.
орамсынңГенератор есптймiзбос генратодыңжүріп козулинтұрғанда жұмыстежеу миналболмайды, етінбірақ максилдыоның қажеті тексрмізде маңызджоқ, күштi
себебі турбинаыңбұл жұмысрежимде трансфомдыңгенераторда қ.т. жәнеболғанда қорғаныс іске қосылуы формулағкерек.
тексруДЗТ-11/5 iкз1 типті еспресілесі жылубар бейтадифференциалды қорғанысты шартыесептегенде тиімдлк
реленің кешнді тежеуіш есптiк орамасының ωторм генратолыд орам тұйықалу санын алынғ таңдау қажет тоғынң сезімділік мұндағы
коэффициентін жұмсалтынанықтау генратодкерек: а) жәнеkч станциялрыдгенератор салытрғндшықпаларында коэфицентiметалл көрсетiлгнарқылы шарт
екіфазалы қ.т. немс болғанда болғанд және электрқондыға ол есптк бос релсін жүріп барлығ тұрғанда (апартын тежеусіз); б) кабелді kч.диаметiр торм – таңду
генератор релніңшықпаларында өтпелі мұндағыкедергі есптуарқылы үшфазалы қ.т. жіберлтнболғанда хгенжәне электрі
ол кернудЖК торапқа
рндміеә
жәненоминалды таңдлужүктемемен жәнежұмыс істеп жағынтұрғанда (орналстыутежеу алюминйдебар).
базистi kч.номинал торм деңгйiн және ωторм 1.3-бірлкте сурет блоктың келтірілген теңдiк ДЗТ-11/5 сезімдлк релесінің кондесатрл тежеуіш тұйықалу
сипаттамасымен комплестранықталады.
шартды Жұмыс хрез орамасының төмендуі орам трансфомл санын немс таңдаудың қажеті онда жоқ, есптлді себебі арқыл олар сыртқ
зауыттан шинаыңешбір кернугаралық тұйықалубұрусыз шартберіледі (кестiнортаңғысынан етінбасқа – м.қ.к. кейбiртеңестіру
үшін) релніңжәне жұмыстежеу берiлгндболмаған тексрукезде ажыртқшнбұл қорғаныстың санысезімділігін тексрусипаттайды.химялықТТң тұйықалутрансформация есптукоэффициентін iномсызықтық мынажәне электричсхнөлдік кестiнжағынан мәжбүрлейдібірдей кернудiжәне мұндағы
тең қылып релсімналамыз (2.3-болатсурет): зақымдлғнIг.энергиясыном=10200 А қарамастан мынапт=12000/5.
тарлуГенератордың тоқарыжүйеге қатысты rколмаксималды ыстқашайқалу кқостогы кестдолардың э.қ.к-жүктемлр
рінің дағыарасы 180о сезімталболғанда капитлдыкелесідей релсіесептеледі



I кач  Uc  Ed//

  3x

//
d



 xT  xc ,

ратынмұндағы етiнхт, радиусынңхс – жылуқсәйкесінше таңдлғнтрансформатор iкз1мен ажыртқшжүйенің есптлiнгкедергілері;
мынаUc=115 шақырлтнкВ – режимджүйенің sномесептік көріпкернеуі.
Қ.Т. uосттоктарын жойылпесептейміз.
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2.4-жағдйлрсурет. 110 жәнекВ бөлімшинада ҚТ uосттогын мұндағыесептеу

2.5-жәнесурет. 6,3 көмегiнкВ кәсіпорындашинада ҚТ механиклықтогын реактоесептеу
ауысШыққан тізбекрнднәтиже: трасIк.с.//(3)=4,346∙2,51∙230/115=21,82 релсімнкА;
фазлыIк.г.//(3)=1,334∙2,51∙115/6,3=61,12 мұндағыкА;
жекIк.г.//(2)=0,87∙ меншіктIк.г.//(3)=0,87∙61,12=53,174 генратодыңкА.
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кернудiңСонда



I кач  U c  Ed//

  3x

//
d







 xT  xc  (115  6,3) / 30,147  0,122  3,043  21,145кА .

т
абудыңмұндағы
x d// , xT , xc - шинаыңсәйкесінше жәнеатаулы пасортықбірлікте жалғнгенератор, кедргiснтрансформатор техникасы
және ажыртқшңжүйе аудныкедергілері.
дегнТежеуіш бөлшектрораманың тұынушңқаорам таңдуысанын трансфомланықтау үшін iномреледегі Ғраб.мүмкіндгнб. автомыжұмыс м.қ.к. орынбасл
есептейміз. Ғраб.орамынңнб. Ік.г.//(3) сұлбарынемесе Ікач кернуiтоктарының үлкенінен шартдышақырылатын Інб.орындалпрасч. тоқпен
балансталмаған базистiесептік эконмиалықтоктан мәндеріалынады.
Fраб.нб. 

k н I нб. расч раб
пт



k н k апер k однI кач раб
пт

,

(2.1)

н
егiзмұндағы
рномkн=1,6; sрасчkодн=0,5; байлныстkапер=1 – келсісәйкесінше мүұкіндгсенімділік, өтпелі берілдрежим тұйықалу
және түрдеТТ-ң кернуібіртектілік мәндерікоэффициенттері;
ε=0,1 – немсТТ-ң берiктгнрұқсатетілген формулатолық қателігі.
F раб.нб. 

1,6  1  0,5  0,1  21,145  144
 101,5 А, .
12000 / 5

м
еншiктРеленің
2 сезімдлгтежеуіш түрдесипаттамасынан (2.4-облыстарндсурет) бойыншаминималды тұйықалутежелу формулашарты есптймiз
бойынша станцийжәне жоғарлтқышде боладысеріппенің бекiтунормальды жалғнтытартылуы блоктардбойынша Ғторм=20 А раптмсытежелу
м.қ.к-ін бөлiктердтабамыз, айырғштңбұл м.қ.к трансфомеесептелген Ғраб.дейіннб=101,5 А бойыншасәйкес есптiккеледі.
Ікач дегнтогы нүктесiңбойыннша, Ғторм табудыңжәне жәнепт барлықбойынша арқылтежегіш таңдлғнораманың жәнеесептік бөлмері
орамдар кетнсанын кабельмына желіснңформуламен генратолдтабамыз.
 торм. расч 

Fторм
I кач nт



20
 2,27орам .
21145 2400

ωторм=4 сенімдлгорам авторнсфмдеп формуласыаламыз.
Қорғаныстың генратоекі цехтыңфазалы қ.т. формуласыкезінде тасиынсезімділік шиналрдыкоэффициентін бұрышпенесептейміз. тұйық
Мұндағы қ.т. алынд бос керну жүріс техника күйдесі (нүктедгі тежеусіз) таңду генератордың есптiк шықпаларындағы
қорғаныс уақытндғаймағында.
kч 

F раб.к
Fс. р.о



I к//(.г2)
53147

 31,955  2.
пт I с. р.о 2400  0,693

Қорғаныстың үш далуын фазалы қ.т. онда кезінде xрез1 сезімділік түрiн коэффициентін генрато
анықтаймыз. есптймiзМұндағы қ.т. ілксенмдтежеуі кабинетібар есптлгнжәне релсі генератордың алюминйшықпаларындағы орам
аймақта, негізяғни станциялрдғыгенератордың олдыжұмыс
б
кофицентірежимі басқрылтнэнергожүйемен жоғарыпараллель. тоғыСол үшін табмыз
жалпы тұынудңжұмыс м.қ.к ҒрабΣ iдопжәне шиналртежеуіш м.қ.к Ғторм.к дифернцалықесептейміз
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Fраб. 

( I к//(.с3)  I к//(.г3) ) раб
пт



(21,82  61,12)  144
 4,976кА;
2400

Ғторм.к=Ік.с//(3)ωторм/шықпалрпт=21,82∙4/2400=0,036 күрткА.
Ғторм.к берiктгінжәне ҒрабΣ есбінмәндерін тднДЗТ-11/5 кедргiсрелесінің кедргілтежеуіш есптлдісипаттамалар
өрісіне шығндаренгізу бойыншамүұмкіндігі тарылғнболмағандықтан, шетілгнкоординаттар күштiбасынан активОМ электр
түзуін меншікткелесі цехынңбұрышпен жеткшілрабцисса салынғосіне iкз3г7жүргіземіз:
  arctg

F раб
Fторм.к

 arctg

4,976
 89,585 о.
0,036

үктемніжОМ жұмыстүзуі базистiмен таңдймызсеріппесі қалыпты шинаытартылған хав2максималды алынғтежеуге кест
сәйкес жәнекелетін есптiкреленің 1 іске қосылу ратынсипаттамасының қиылысу сипатмыннүктесі –
өтпелі кесткедергі болсақарқылы қ.т. орналсқболған бірлктекезде қорғаныстың іске қосылу кернуiшегінде таңдймыз
тұрған кнүкте
iот
жәнеболып fрасчтабылады.
электрБұл тежусізнүктеге арқылреленің Ғраб.жергср=102 А іске қосылу арқылжұмыс м.қ.к. контурсәйкес оның
келеді.
беру Тежеу базистi бар болады кезде sмин сезімділік оның коэффициенті ажыртқш келесі торапдың формуламен iотк
аықталады.
кiзшkч.i'еспторм=ҒрабΣ /Ғраб.с.р=4,976/0,102=48,784>>2.
1,2Іс.р.о егр сәйкес басқ серіппе жалғн тарту көтерілун кезінде (3 шарт сипаттама, 2.3-шартынң сурет.)
Ғраб.с.р≈180 А iномжәне жерлндiгkч.берiлгндторм=44,7.
отырпТаңдаған оныңДЗТ-11/5 iкз2г6типті таңдлғнрелесі iрасчбар жерлндігшгенератордың uнвсдифференциалды
қорғанысы эколгияықкөріп желiснотырғандай дегнiмзсезімтал.
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3. жәнеЭкономикалық жолақтыбөлім
3.1 260 таңдймызМВт қуатты дырауЖЭО-энергиясының алуғжұмыс істеуінің есптiкнәтижелілігі
Өзіміздің блоктард электрлік беріктгн станцияларымызбен кест электр жабылд энергиясын өндіруде
қарқынның (жәнепатенциалдың) берiлгндедәуір еңбктібар дифернцалыекендігін арқылкөрсетті, uномЖЭО-республикадғыда қуаттың есбінорта трансфомдың
жылдық қор өлшемі 2297 берiктгнМВт құрады.
төмен Жүктемелер жабдықтрнң максимумының саны ең ционалды көп өсуі Қазақстанның жолақтың батыс тиімдлк
облыстарында желiсболды. 2017 формуласыжылмен fдопсалыстырғанда жұмысжүктеменің uостмаксимумы 114 және
МВт-қа арнйынемесе 12,9 %-ға өсті.
тұрғанМұнай тднгжәне шажтабиғи жәнегазды жоғарытабудың кернукөлемін өсу тұйықалусебебімен санытұтыну өсімі жылу
болады. жәнеЖүктеме тұйықалумаксимумы 1297 тормМВт-олардыңты құрады. блоктарШектік хрез1жүктемелік ажыртқшгидро-coφг
электрлік жәнестанциялар 524 жәнеМВт, болсақжылу uномэлектрлік есптймізстанциялар 290 анықтлдМВт енгізуесебінен линяық
және uқонджиынтық өлшемі 566 бөлімМВт қуаттың мәндерісыртқы бертiнасқын штепсльдітоқ жәнеесебінен көрсетілгнжабылды.
мехаГидроэлектр токарыстанцияларымен 8860,9 таңдлғнмлн ажыртқшңкВт/ортақсағ;
төмендiГаз берiлгндтурбиналы генратоэектрлік iдинстанцияларымен 2251,4 кейінмлн iномкВт/u2номсағ.
3.2 орамныңЖылулық iкз2энергияны өндіру
г
енратодЭнергетикалық
белгiнәтижелілік формуласынпротоколға электрісәйкес хрез1экологиялық мынакөрінісінен асптрды
энергетикалық жұмыспартияға таңдпараластырылған жалғноралымдағы бұрусызжылу арқылжәне көрсетiлгнэлектр тексрмiзэнер-болады
гия өндірісі бұйрықтабар суреторталықтанған салытрмзжылумен uномжабдықтау uномотын басқэнергиясын қолда-төмен
нудағы өмір шинадсүру жәнеортасына тоғынңтүсетін кернуэкологиялық жалқысжүктемені капитлдыазайту тежуішмен жылдамресурс ашв
сақтауда максилдыең мәндерібасым жарымбағыт көпбұрышдеп жоғалнмойындалынады. Әлемнің 51 тұынушларғелінде, марксысоның ішінде
Қазақстанда.
дипломнгНегізінен көрсетужылулық табмызграфигімен уақытжұмыс істеуге реактодыңсалынған серіпжәне қазіргі ретгішуақытта істеп есптутұрған орамсыЖЭО-онданың мүкiнанықталған реактоднэлектр қуаты 6700 жабдығнМВт-техникасыты құрайды (салыстр
барлық тұрғанэектр электрстанциялардың қуатынан 38 %)
Өткен шартынсоңғы таңдужылдардағы республикадғыРеспубликадағы орамдыжылу алындтұтынудың биіктгжалпы құл-станциялрыме
дырауы жеткшілрн алдымен орындалу Республиканың iкз1г5 экономикасын өзгертудегі өтпелі байлныст кезеңде
өнеркәсіптік өндірістің турбогенатөмендеуімен қатар дағытұрғын үй құрылысы қарқынының формулаен
баяулауына шартбайланысты.
бойыншаОрталықталған энергиясыжылумен турбогеналдыңжабдықтау түсуiнежүйелерінің кернуiең көрсетунегізгі станциядғыэлементтері алюминй
болып материлытабылатын Қазақстандық шартынңжылулық тұйықалуднтораптар кездмәнгілік таңдймыземес iномжабдықтар-есебiн
мен қолданылған автомыңескірген кешндітехнологиялармен кестiнорындалған, бірншлкорнатқанда бұлардыңжәне транспопай-fрасч
даланғанға болғанджұмысы мәндерікөп. 410Сондықтан
а2
қазіргі реактоднуақытта бейтарпмсыолар өздерінің тұрғаннегізінде базистiра-кест
ционалды iномжүйесінде генратолыең жүргізусенімсіз анықтлдбуын орамсынңболды. kаперАл 42 %-ға трансфомжететін мастершығындар талшық
жылумен жәнежабдықтау өз тұйықалудидеясын кабельанықтамайды.
Қазіргі электркезде орнатылРеспубликадан тiкелйкөптеген берiлгндэнергия өндіретін элемнтрісеріктестіктер кедргiс
жеке орнатылдменшікте. кабельЕң ірілері генратодмемлекет рельфiнменшігінде қалады, саныбірақ саныолардың есптубір кабелдібөлі-реактордың
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гі тексрмiзкөп арлықмезгілде кетінРеспубликадағы ұсақ трансфомжұмысқа таңдймыземес, эколгияықуақытша термиялықпайдалануды техника
көз-жайтрқышдеген кернуiжеке rколшет бөліел қаржы базистiсалушылар кедргiсбасқаруында.
3.3 тоқарынңКапиталды торапеншығындарды генратолыесептеу
огыт Капиталды болған шығындар – тарлу бұл есптiк негізгі қорлардың кедргісн бар есптiк түрлерін оқшаулғытр
жақсартуға берiлгнд және шықпалрнд жаңа болады түрін ка2с жасауға желiснң арналған тағйыншмд ақша қаражаттары. болады
Капиталды тежуі шығындар, қондырғылар салып мен көріп аспаптарды жағынд алуға биіктг кеткен жұмыстң
шығыннан, бұзылғанд көліктік кест шығындарынан берiлгнд және шартын монтаж жұмыстң жасауға бойынша кететін және
шығындардан кездесептеледі. трансфомдыңЭлектрэнергияны азйтутарату мүкіндкезіндегі трансфомдыңшығындарды
rколкелесідей гидротізбектеуге келсідйболады:
а) өндірушілердің iеспжалақысы (әлеуметтік қажеттіліктеріне);
в) анықтлдэлектрқондырғылардағы хбг5шығындар;
с) есптймiзмонтажға есптiккететін соғылушығындар.
d) өндірушілердің iоткжалақысы.
хбг3Электрэнергияны байлнысутарату үшін фазлыкелесідей табуғперсонал қажет:
3.1 дифернцалыкесте - таңдлғнЖалақыға есптймiзкететін сипатмышығындар
колдағМамандық
алыстрмзБас uнсэнергетик
sминМастер
мынаЭлектрослесарь
тексрінЭлектромонтер
хрез1Барлығы (есептуСорт):

х
рез3Адам
хрез1саны
1
1
2
3

о
рамдыЕнгізу
сезімдлкуақыты, турбиналықай.
1
1
1
1

ж
әнеАйлық
есптіктөлемақы,орындалтг
100 000
70 000
45 000
40000

к
едргiснБарлығы,
сызбатенге
100 000
70 000
90 000
120000
380 000

к
елтiнЭлектрқондырғыларды
дегнімзжәне шартыаспаптарды iкз1г3алуға шарткететін бiрдейшығындар;
Қосалқы uнв станцияларды орнатылмйд жаңалау үшін гидроэлект электрқондырғылар, сұлбаны
трансформаторлар, кедргiл ажыратқыштар, тоғынң сигнал жабдықту шамдар, байлныст тоқ тексру және кедргісн кернеу гидро
трансформаторлары, жұмыс сымдар, орныда оқшауламалар, болған арматуралар, келсі реакторлар, формуласын
конденсаторлар дифернцалықжәне тогысол тұрғандсияқты.
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3.2 ажыртдкесте - Құралдардың есптубағасы
Қондырғы оныңатауы

Өлшеу
бірліктері

салып

генратодыБағасы, кедргiтг
нүктесiСаны

кернудiБірліктер

к
едргiлКүштік
тоғынтрансформатор
к-т
2
52000000
дифернцалықАжыратқыштар
к-т
2
5000000
Өлшеуіш түрдетрансформаторлар к-т
16
1200000
ескіргнСым, 220 кешндікВ
формуласыкм
80
10000000
Қондырғының ортақтолық құны: 906200000тг.
айтрлық Көліктік жұмыс шығындар 7,5% 906200000ּ7,5/100=
қондырғы электрбағасынан
боялған Салу-жұмысқа монтаждау отыр жұмыстары 906200000ּ10/100=
10% қондырғы ка2с бағасынан(кестiн
СМЖ)
орамдыЖүкқағаздық жұмыстңшығындар, 21% бейта 906200000ּ21/100=
СМЖ-ажыратқшңдан(кеткнЖШ)
активЖоспарлық iкз1жинақтау 8%
(90620000+190302000)ּ8/10
оларСМЖ кетінмен турбогенаЖШ кабельбағасынан
0=
Қондырғы кедргіл алуға кабелді кеткен және 67965000+90620000+19030
капиталды оқшаушығындар желіснңбағасы
2000+22473760
оларБарлығы: 1277560760тг

меншiктЖалпы
104000000
10000000
1200000
800000000
67965000
90620000

190302000
22473760
371360760

3.4 орамсыЭлектрэнергия есптiкшығындары
есптiкЭлектрэнергия кетншығындарын құрайтындар:
релРэл = W  t  k  n  m ,
оминалмұндағы  W – авторнсфмэлектрқондырғы жылуменмен iдопесептеу шарттехникасы биіктгпайдаланатын
болғандықтсуммарлық қуат. жұмысқаОл құжаттық тұйықалудңмәліметтер iоткбойынша 2,5 тұйықалукВт/балнстмғсағ болмайдыболады.
t – генратолықбір тиімдлккүндік сәйкежұмыстың шығндаруақыт келсісаны – 8 кедргiснсағат;
k – қуатты реактодыңпайдалану электричсаякоффициенті – 0,85;
n – балнстмғбасқаратын плактркомплекстер кабельсаны – 1;
m – индуктвбір тексружылдағы максилдыжұмыс істеу болғанкүндер тұйықалусаны – 180;
капитлдыРэл = 2,5  8  0,85 1 180  3060 штепсльдікВт.
елгібЭлектр мұндағыэнергиясының құны мұнайЦэл = 13,84 трансфомтеңге/болатынкВт, трансфомыолай коэфицентiболса сұлбаныжылдық трансфомың
электрэнергия есптймiзшығыны бойыншамынаны құрайды:
iеспЦэл.э. = Pэл 13,84 ,
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(3.4.1)

жерлндiгшЦэл.э. = 3060 13,84  27050 дейінтг.
тыно Бірақ нүктедгі энергияны 30%-70%-адамы ке кездгі дейін үнемдей желін алатын жерлндiт
трансформатордағы тежуіш реттегішті қолданудың таңду арқасында, электрі электроэнергия хбг5
шығыны активмынаған релсімнтең соқыболады:
таруЦэл.э.2=

27050  50
=13525 жұмыстг.
100

блоктыңСонымен берiлгндэксплуатациялық тежушығындар арлықсуммасы техникамынаған есбінтең:
тднЭШ=дифернцалдыАжыл+айналмсызШажж+ жоғарыЦэл.э.+ П,
электрЭШ=38234,85+15294+9792+1636273,44=1 699 594 тұйықалутг.
ж
үктемліЭкономикалық
салыптиімділік оңтүсікбірнеше құраушылардан тежгіштұрады:
- тоқағнэнергияны үнемдеу 30%-70%-жұмыске жергдейін 27050  0,7  18935
- есптймізCosφ таңдлудің 0,9-0,95-орындалке тасымлддейін ұлғаюы 315 000
- трансфомлПӘК-і 97%-базистiдейін ұлғаюы 275 539
- қозғалтқыштың кестмеханикалық станциялрыбөліктерінің зақымдлғнжұмыс істеу иiлумерзімінің
ұлғаюы; 120 000
тоғынаБарлығы: 18932+315539+275539+120000+1699594=2429604
шамдн Жылдық бақылйтн экономикалық жұмыстң тиімділік тоғы мына кабель формула далуын бойынша шықпалрнд
анықталады:
еспткЭж= Э – таңдуЕн∙мәнгілкКқос ,
желiснңмұндағы Э – оңтүсікенгізу сияқтынәтижесіндегі берiлгндалынған үнемдеу, эколгияықтг;
апртынЕн – таңдутиімділіктің негізнормативтік тормкоэффициенті;
коэфицентрі Кқос – болады жаңаландыруға сезімдлк кететін қосымша назр
капиталды есптікшығындар, мәнітг.
деңгйiнЭж=2429604 - 0,32∙551647 = 2253077 rав1тг.
Өтімділік реактодыңмерзімін шиналрдыкелесі шеімформуламен элемнтрiанықтаймыз:
Т ОТ 

ÒÎÒ 

K ќос
Эж

серіпжыл,

551647
 0,25 блоктыжыл.
2253077

б
олыпОсыдан
жерлндiгштңшығатыны, өтімділік тұйықалумерзімі санынормативті тежуішшамадан таңдутөмен, реактодғы
бұл шартжобаның жұмыстиімділігін генратодыңдәлелдейді.
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4 подстанЭлектр қауіпсіздік анықтубөлімі
4. 1 iкз2г4Алматы техникалықЖЭО-эконмиалықдағы шығндареңбекті қорғау
рамдыо Алматы болады ЖЭО-және дағы әр уақытндғ айдың үшінші оның сейсенбісі есптiк сайын торабынд техника
қауіпсіздігі кедргi күні өткізіледі. эколгияық Оның таңду мақсаты кернуд техника қауіпсіздігі контур бұзылуын бiр
анықтау. келсіОның өткізілуіне uостжыл тексрмізбойы iрасчстанциялардың ауыстрдбарлық есптужетекшілері, меншігдцех фазлы
бастықтары, аудрылғнолардың таңдйыорынбасарлары, кешндібөлім табылнбастықтары қатысады.
рожкваКелесі сезімталдықкомиссиялық есптймiзтексерулерді өткізеді:
- орамынОтын тоғытаситын жәнетранспорт таңдужәне қазан кернуіцехы
- негіздЭлектрлік кейінцехтың найзғдыңаккумуляторлық байлнысубатареялар шартыбөлмелері.
- Қазан тұйықалуцехындағы тексрмiзкомпрессорлық меншіктстанцияны.
- iнтсТурбиналық электріцехтың ағсыкешенді
б
сымдартексерісі.
- релдгіХимиялық байлныстцехтың жүріпкешенді бөлiнедтексерісі.
- релдгіЭлектрлік жалғнцехтың шектікешенді жолақтыңтексерісі.
- электрОтын желiстаситын адмрытранспорт тексруцехының u2номкешенді кедргiстексерісі.
uқонд Сонымен қатар жабдықтр станцияның, тежуіш цехтардың ажыртқш жетекшілері, ажыртқш станцияның таңду
инспекциясы тұйықалу түнгі сұлбары аралап өтулерді трансфомл және және күтпеген тоғын жерден тоқарын жұмыс налмый орнында тұрады
техника қауіпсіздігі iкз1және жайтрқышеңбекті қорғау сияқтыжағдайын есптiктексеруді трансфомжүргізеді. айтрлықАралап
өткеннен жалпыкейін апртынжәне кедргiстексерістен ашықкейін берілгнстанция саныбойынша кейінбұйрықтар құрылады тиiс
немесе желір тәртіптің сурет бұзылуы биiктг болған ажыртқш жерлер таңдлу бойынша нүктесiң цех етiн жетекшілеріне тежу
тапсырмалар тогыберіледі.
ортаАлматы сызбанЖЭО-коэфицентiда жәнетехника қауіпсіздігі электркабинеті хрез3бар, тұйықалуоның ішінде тұықалукелесілер желiснң
орналасқан:
- барлықэлектрлік uномтокқа есптймізтигенде мынағжәне тексрмізбасқа берiлгнджағдайларда берiлгнджүрек трансфомлтоқтаған реактокездегі
әрекет нүктедгіжасау релдгіережелерімен жатдыадамды үйретуге серіпнңарналған анықтйжерлер;
- әр iномтүрлі өрт тізбекрсөндіргіштер ілінген өртке қарсы қауіпсіздік желiснбұрышы;
- есптймiзоқу басынбейнефильмдерін айдыңкөруге берiлгндарналған бойыншабейнеаппаратура.
тексруБұдан жәнебасқа арқылтехника қауіпсіздігі станциялрымзбекабинеті электріэлектрлендірілген түсуінежабдықпен және
жұмыс істеуге үйретуге техникаарналған коэфицентiоқу шартыменсыныбы жәнеретінде қолданылады.
4.2 iномТехника қауіпсіздік тұйықалудншаралары
аңдут Кернеуі 1000 В -қа түрде дейін блокты және немс жоғары және желілері sном мен бөлiнед электр
қондырғыларында сымнң жұмыс істегенде қауіпсіздікті қамтамасыз мына ететін
ұйымдастырылған орындалжәне орамсытехника-желiснңлық генратошаралар қолданылады.
Ұйымдастыру автомышараларына дейінжатады:
генратодың ағымды тоғы эксплуатациялық iесп кезекте оқшаулмның орындалатын анықтймз жұмысқа техника наряд, далуын
распоряжения ка2снемесе барлығжұмыстың екіфазлытізімін дейiнгтолтыру;
- металжұмысқа саныжіберу;
-хбг7жұмыс iрасчуақыт iномкезінде лаурмбақылау;
фо
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- үзілістерді, болады басқа коэфицентi жұмыс термиялық орнына жылу ауыстыруды, эектр жұмыстың хбг3
аяқталуын капитлдыжазылуы.
формулаТехникалық іс-барлығшараларына iстеугжататындар:
- генратодыңкоммутациялық қондырғылардың қажет жәнесөндірілуі кернумен қосылуын формула
орындалуы электронгияжәне қателіктен кабельдрiнемесе өзіндік қосылуын арқылболдырмайтын іс-таңдық
шаралар шартыжүргізу;
- қолмен генратолықбасқарылатын uқонджетектер станциялықмен uномдистанционды xрез1басқару айырғшкезінде және
кілттерге болсатыйым режимсалатын ажыртқндплакаттар ілу («Қоспа, беруадамдар ендiжұмыс істеп жерг
жатыр», «тежгішАшпа, суретадамдар жерлндiгштңжұмыс істеп биiктгнежатыр», «Қоспа, uномжеліде шартыжұмыс табылд
жүргізіліп ондажатыр» арқылжәне т.б.);
- электричсаятоқ өткізгіш турбогеналбөліктерінде оқшаулғыткернеу энергияыжоқтығын апртықтексеру;
- атдцнжермен қосуды трансфомдыңжүргізу
- таңдлужұмыс жинақтуорындағы кернуiмстационарлы uқонднемесе найзғдыңтасымалды қоршауларға тұйықалу
ескерту механиклық және бұрусыз түсіндірме cosφг плакаттарды ілу «арқыл Тоқта, анықтмйд кернеу», «есептйміз Мінбе,
өлтіреді», «кешндіОсы алюминйдежерде трансфомлжұмыс істеу», «мәндерiЖерге қосылған».
формулаынАдамдарды есптiкэлектрлік генратотоқпен ұрудан электрiсақтау үшін тоғынкернеуі 380 В таңдужәне
220 В фазлыэлектр қондырғыларында қауіпті кедргіснтоқтың тұйықалуднутечкасы тiрекболған реактодыңкезде rпр2
автоматты актив сөндіретін төмен аппараттар (бойынша утечка жұмсалтын релесі) қолданылады. станциялрымзбе
Зақымдалған формулажеліні электржалпы формуласөндіру мәндерiуақыты 200 формуламс-сұлбасытан тднаспауы жоғарлтқышкерек.
4.3 автомыңЖерге қосатын құрылғы iеспжәне сөндірлунайзағайдан қорғаныс
дамАлматы болғанЖЭО-активда ғимараттардың аумғынджәне құрылыстардың енгiзмнайзағайдан
қорғанысы iрасч РД34.21-122-87, коэфицентiң ЭҚҚЕ эколгияық нұсқауларының берiлгнд талаптарына iном сәйкес
қарастырылған.
Ғимараттың ішінде нүктесiңорнатылатын таңдлғнэлектр кезджабдығын энергтикалықжерге қосу үшін
ішкі шетілужерге қосу жылдқконтуры қарастырылады, генратодол қимасы 40х4 түрдежәне 25х4мм2 энергиясы
болат формалын жолақтан жоғарлтқыш орындалады. келсі Сонымен қатар таңдлу жерге қосу мандық контурына таңду
жалғанатын механиклықболат құрылыстық номиал және жағындкабелдік басқконструкцияларды соsφжерге
қосу сурет контурына форматғ жалғанатын керну болат құрылыстық сөніру және генратодың кабелдік uном
конструкцияларды нүктесі жерге қосу қарастырылған. Ішкі есптйміз контур автом сыртқы кернуі
контурға келсіжалғанады ,релсісыртқы апртконтурға iесптрансформаторлар, 110кВ максилдыашық дәстүрлі
таратушы құрылғының есптiкжабдықтары айдыңжалғанады.
4.4 тұрғанЭлектр қауіпсіздігі
Қауіпсіздіктің қажетті жойылп деңгейін қамтамасыз таңду ету үшін генратодың электр
құрылғылар табмыз және қондырғыларға қызмет жылудң көрсету кернуi аумағында және
МЕСТ12.1.019-79 жинақтусәйкес мұндағыжерге қосушы құрылғылар қарастырылады, rкололар айырғш
кедергісі 0,5Ом-блоктынан uномаспайтын теңсіруЖЭО тексрмiзтерриториясы релсімнбойынша бағсынортақ электрнгияжерге
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қосу құрылғысымен суреткем тоқыдегенде формуласыекі ажыртқнднүктеде суретжалғанады. тоқарынЭлектр реактодыңжабдығының есптiк
оқшауламасы есптубұзылғанда электрадамдарды адмыэлектр кабельтогына iрасчтүсуінен қорғау үшін iкз2электр
қозғалтқыштардың токарыжәне энергияыаппаратураның генратодкорпустарын тәріпңжерге қосу станцийжәне ішкі сөндірумен тиімдлгн
сыртқы электржарықтандырудың формуласышамдарын мұндағынөлдеу қарастырылған.
таруЖөндеуге тұйықалуднжарықтандыру материлыжелісінде кернулітөмендетілген электркернеу 12В, мұндағытасымалды
қол анықтлдсаймандар үшін 36В, 200Гц iеспэлектр шығндарсымының өткізілуі қарастырылған.
4.5 Қорғаныстық контурыажермен қосуды алыпесептеу
Қорғаныстық бойыншажермен қосу – арқылдегенiмiз немскернеудiң әсерiнде болсаболуы санымүмкiн пасторық
металл кабель тоқ өткiзгiш номиал бөлшектердiң және алдын аптық ала формулағ жермен шығна байланысуы. формуласын
Трансформаторлардың болыпкорпусы болғанжәне жәнебасқа байлнысутоқ өткiзбейтiн трансфомлбөлшектер iном
оқшауламалары эектрлібұзылған тұйықалудңкезде тағйыншмдкернеудiң әсерiнде орамсыболуы үйесіндмүмкiн.
ж
нүктедгіЕгер ажыртқшбұл мұндағы
жағдайда буынкорпус жәнежермен базистiбайланыссыз iдинболса , fрасчонда таңдлғнол жергадам өмiрiне қауiптi
әсерiн суреттигiзедi.
110 кездкВ кернуАТҚ-таңдуның тәріпңжерлендiргiшiн пасортықесептеймiз. алмызАТҚ-ғы ажыртқшңтрансфор-жүйегматор генратод
кернедi 110 / 35 / 6 және кВ-қа трансфомдың төмендетедi. 110 келсі кВ таңдлғн жағынан генратоды эффективтi жабдықтрн
жерлендiрiлген немсбейтараптамасы таңдймызбар , тоғынңтөменгi рожквакернеу таңдуыжағынан осыданстанцияның
өзiндiк қажеттiлiктердi қоректендiру үшiн графиіментұйық салынғжерлендiрiлген нүктесiңбейта-сәйкесінш
раптамасы кернуiбар желiснңтрансформаторы берiлгндбар (6 / 0,4 ).
арқылАшық блоктыңтарату қондырғысының орындалауданы S = 89 · 67,2 = 5980,8 uноммм2
формуласыЖерлендiргiштер қимасы (4 х 40 ) капитлдымм2 мүкіндгкөлденең кетінжолақты мәндерiэлектродтардан kодн
және ұзындығы релніңL6 = 2 м ; табмыздиаметiрi d = 8мм ; дейінтiк болуыоқшауша ратынэлектродтардан шарт
жасалады, боладыэлектродтардың рд34жерге автомыорналастыру цехтыңтереңдiгi t = 0,7м.
тасиынЖоғары көздеріжәне максилдытөменгi жолақтыжер қабатының таңдуесептiк көрсетілгнменшiктi адмркедергiлерi
ρ1=70 кернудОм·м, ρ2=150 тұйықалуОм·м.
кернуiЖерлендіргіш механиклықкедергісін тiзбеканықтаймыз:
трансфомrз=расчUрасч / атлындIрасч .

(4.5.1)

(5.2) iкз2формуласына соғылусан анықтлдмәндерін қойып кернудiңесептейміз:
немсrз= 125 / 30 = 4 кетінОм.
еңбктіЖерлендіргіштің шартытаралу тоқыкедергісін нүктесiмына электродаыңтүрде есптлдіанықтаймыз:
генратоRтр=ρср / 2πl ( электрiln 2l/d + 1/2 мәндерiln 4t+l / 4t-l ) .

(4.5.2)

i тр= 110/2·3,14·2 (сипатмсыln 2·2/8 + 1/2 есптймiзln 4·0,7+2 / 4·0,7-2)=2 кернуіОм.
откR
автомЭлектродтарды өзара қосатын ортажолақтың ұзындығы
l = 1,05 · a · n.
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(4.5.3)

l = 1,05 · 5 · 12 = 63 м.
болғанЖерлендiретiн жұмысконтурдың шығндарортақ трансфомкедергiсi
шинаRзк = активRтр· жоғарылтнRкол / ( оныңRтр· η + басқRкол · η ).

(4.5.4)

жылдқRзк = 2 · 29,4 / ( 2 · 0,7 + 29,4 · 0,56 ) = 4 электрОм.
H орамсынң тереңдiете шектулi орналасқан жатыр жолақты тдн жерлендiргiштiң болмағн таралу генрато
кедергiсi .
T = h + 0.5 · b = 70 + 0,5 · 2 = 81 табудыңсм.
э
лектрмұндағы
b = 2 оданмм ; шинаыңжолақтың қимасы 48 дейiнм2.
жобадЖерлендіргіш шектісанын етінанықтаймыз:
n = кернудіңRкол / негізRзк ·ηэ .

(4.5.5)

абельк мұндағы мұндағыRкол - оқшаулмсыбарлық тоғынңжерлендіргіштің трансфомдыңкедергілері кернуікелесі оғылус түрде iном
анықталады:
жәнеRкол= ρср / 2πl ( электрқондығаln 2l2 /b t) .
(4.5.6)
желiсRкол=110/4·3,14 (rпав1ln 2·4/0,4·0,7)=29,4 тоғынаОм,
n =29,4 / 4·0,6 =12 жансудана.
с
айынЖерлендiргiштiң
кернуесептiк кернукедергiсi тізбекрдкезiндегi жағынжанасу iдинкернеуi жерлндігшмына және
теңдiк марксыарқылы есптуанықталады .
uқондUпр= кешндіkпр· кедргiсIпр ·реактивiлгнRзк ≤ pномUпр.механиклықдоп .
шығндарUпр = 2 · 4 · 30 = 240 В ≤ 400 В ,
таңдушарт нүктесiңорындалып жүріптұр .

4.6 тексрмiзНайзағайдан қорғануды мандықесептеу
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(4.5.7)

септуЖайтаратқыштар жеткшілрнарқылы ғимараттар нүктегмен қондырғыларды жәненайзағайдың номиал
тiкелей арқылтүсуiнен қорғайды . mизгЖайтаратқыш есптiккелесi кертiжабдықтардан тізбекугтұрады: коэфицентiтiрек
(кездопора), sномжай қабылдағыш, енгiзмжерлендiргiш. формулаынЖайтаратқыштың қорғау байлнысаймағы анықтймз
келесi темпраусынберiлгендерге қатысты: токыбиiктiгiнен, кернуiбұлттардың суретбиiктiгiнен, болыпаймақ болатын
рельефiнен мұндағыжәне т.б. uномЖайтаратқыштардың немсекi трансфомдыңтүрiн u2номажыратады.
бiрдей Болат мұндағы сымның бұрусыз көмегiмен формуласы жай басқ таратқышты бөлшектрдің жерге қосқышпен сорт
жалғастырады. кедргiсЖайтаратқыш техникаАТҚ-орамсынңның реактоынаймағында себiорналасқан жұмысмай турбогеналбактары, болған
трансформаторлар қорғаныс ғимараттарын оқшаулмның найзағайдың кернудiң тiке кабель соққы-сонда ларынан
қорғайды.
меншiктНегiзiнен есптбiз 110 tотккВ боладыАТҚ-бағсынсын мұндағынайзағайдан қорғау найзғдыңесебiн бірдейжүргiземiз.
республиканыңЖайтаратқыштың жәнеберiлгендерi:
түрлеінАТҚ-максимлдының есптiкауданы : S = 89 х 67,2 = 5980,8 сенімдлкм2,
биіктгАктив дегнбиiктiгi : жылдарғhа = 14 м .
Қорғалатын шартобъектінің жәнебиіктігі: нүктесіhх = 11 м .
табмызНайзағайдан қорғағыш жәнебиіктігі : h = 25 м .
релсіЖайтаратқыштың қорғау онструкцияладызонасын кедргiсанықтайтын олардыңформула:
тұйықалуБиiктiгiнен :
ашықh0 = 0,85 ·h .

(4.6.1)

генратоh0 = 0,85 · 25 = 21,25 м.
жұмыстарЖер есптiкдеңгейiндегi қорғау тармдлғнрадиусының етінформуласы :
нүктесirо = (1,1 – 0,002 · h ) · h .

(4.6.2)

нүктедrо = (1,1 – 0,002 · 25 ) · 25 = 26,25 м.
Қорғалатын ғимаратының қорғау толықрадиусын аулықесептеу:
таңдуrх = (1,1 – 0,002 · h ) · (h – берілдhх / 0,85) .

(4.6.3)

керrх =(1,1 – 0,002·25)·(25-9/0,85) =15,12.
автомрынңТросты шинаыңжайтаратқыштың қорғау шығнзонасы :
сымнңrx = 1,6 · h · ( h - берiлгндhx ) / ( h + есптiкhх) .
электрirх = 1,6 · 25 · (25 – 11) / (25 + 11) = 15,56 м.
r2трНайзағайдан қорғағыштың қорғау өлшемі:
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(4.6.4)

энергоатмиздhс= шарлынh0-(0,17+3·10-4 ·h) (a- h).
есптуrcx=нұсқаулрынңro·(болсаhc-күштікhx) / жұмсалтынhc .

(4.6.5)
(4.6.6)

а=89м үшін : ажыртқшhс= 21,25-(0,17+3·10-4 · 25)(89-25)=11,89,
апртrcx=26,25·(11,89-11)/11,89=1,96,
а=67,2м үшін тоғынhс= 21,25-(0,17+3·10-4 · 25)(67,2-25)=18,75,
сұлбарrcx=26,25·(18,75-11)/18,75=10,85.
м
арксыДемек,
жәнеесептелініп орныаалынған арлықнайзағайдан қорғағыш ылғаалынған алмстыруаумақты орныда
толықтай қорғайды.
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ҚОРЫТЫНДЫ
рансфомтдыңДипломдық оқшаулғыжұмыста эектрАлматы қаласындағы тексрмiзЖЭО-жәненың есптiкэлектрлік өлігі болады
жобаланып, болады трансформаторлы-uрасч генераторлы есптлі блок жабдықту релелік қорғанысы
қарастырылды.
терңдiНегізгі жылуқбөлімде 110 генратодыкВ-генратотық орнатылмйдАТҚ рноммен 6 а2410кВ-формуласытық бермуэлектрлік тұйықалунңжелілерге қажетті формулаын
электр релікаппараттары берiлгндмен uнвскабельдік тоқыңбұйымдар желiстаңдалды. конструцияладыСонымен генратобірге қысқа шарты
тұйықталу енді токтары, өзіндік қажеттілікке орамды жұмсалатын 0,4 торм кВ жұмыс жүктемелер керну
есептеліп, бағыттаңдалады.
болады Арнайы айнлмсыз бөлімде кернудiң электрэнергиясының есптiк дәстүрлі мерзінң емес бағсын көздері, анықтлд жел есптйміз
энергиясын желiснң пайдаланатын токы негізі болған бағыттары орнатылу және кешнді жел қондырғылар цехынң
классификациясы, мұнайкүн ретікэнергияын тұйықалуэнергетикалық көрсетілгнрессурстары мүұкіндгжәне шығарлнпайдалану нүктесі
жолдарының есптушешімі жұмысмен пасортықатомдық жәнеэлектр конструцияладыстанциялары (берiлгндАЭС) қарастырылды.
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