
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты 

 

«Энергетика» кафедрасы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Амир Жан Серікұлы 

 

 

Жоғары вольтты электр жабдықтарын бақылау әдістерін жетілдіруді 

талдау 

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС 

 

 

Мамандығы 5В071800 - Электр энергетикасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2020 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты 
 

«Энергетика» кафедрасы 
 
 
 

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ 

Кафедра меңгерушісі  

PhD, ассистент-профессор 

___________Сарсенбаев Е.А. 

«29» мамыр 2020 ж. 

 
 
 
 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС 
 

Тақырыбы: «Жоғары вольтты электр жабдықтарын бақылау әдістерін 

жетілдіруді талдау» 
 

5В071800 – Электрэнергетикасы 
 
 
 
 

Орындаған:                                    Амир Ж. С. 
 
 
 
 

Ғылыми жетекші 

т.ғ.к.,асс.профессор          

__________А.А. Жуматова  
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 2020



      

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты 

 

«Энергетика» кафедрасы 

 

5В071800 - Электр энергетикасы 

 

 

                                                                                                                                                                

БЕКІТЕМІН 

        Кафедра меңгерушісі  

        PhD, ассистент-профессор 

        ___________Е.А. Сарсенбаев 

        «27» қаңтар 2020 ж. 

 

 

 

Дипломдық жұмыс орындауға 

ТАПСЫРМА 

 

Білім алушы  Амир Жан Серікұлы. 

Тақырыбы Жоғары вольтты электр жабдықтарын бақылау әдістерін 

жетілдіруді талдау 

Университет ректорының  2020 жылғы «27» қаңтарындағы  №1210-б 

бұйрығымен  бекітілген. 

Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі 2020 жылғы «1» маусым  .  

Дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселелер тізімі: 

а) Негізгі бөлім________________________________________________                                                                                                               

б) Есептік бөлім_________________________________________________                                                                                                               

в) Арнайы бөлім__________________________________________                                                                                                               

Сызбалық материалдар тізімі: Сызбалық материалдарды слайдпен 

дайындау.  

Ұсынылатын негізгі әдебиет: 8 атау                                                            .  

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Дипломдық жұмысты дайындау 

КЕСТЕСІ 

 

Бөлімдер атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

тізімі  

Ғылыми жетекшіге көрсету 

мерзімдері 

Ескерту 

Негізгі бөлім  24.03.2020 жоқ 

Есептік бөлім 06.04.2020 жоқ 

Арнайы бөлім 04.05.2020 жоқ 

 

 

Дипломдық жұмыс бөлімдерінің кеңесшілері мен 

норма бақылаушының аяқталған жұмысқа қойған 

қолтаңбалары 

 

Бөлімдер атауы 

Кеңесшілер, 

аты, әкесінің аты, тегі 

(ғылыми дәрежесі, 

атағы) 

Қол 

қойылған 

күні 

Қолы 

 

Негізгі бөлім А.А. Жуматова 

т.ғ.к.,сениор-лектор 

01.06.2020  

Есептік бөлім А.А. Жуматова 

т.ғ.к.,сениор-лектор 

02.06.2020  

Арнайы бөлім А.А. Жуматова 

т.ғ.к.,сениор-лектор 

04.06.2020  

Норма бақылаушы Бердибеков А.О.  

сениор-лектор 

05.06.2020  

 

 

Ғылыми жетекші  _________________________А.А. Жуматова 
                                                                (қолы) 

 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы    Амир Ж. С. 
                                                                                                                    (қолы) 

 

Күні                          "28"  қаңтар   2020 ж. 
 



 

АҢДАТПА 
 

 

Таңдалған ᴛақырыптың ɵзектілігі қазіргі уақытта электротехникалық 

җабдықтардың "ескіру" үрдісі қалыптасты җәне қазіргі ᴈаманғы ᴨайдалану 

шарттары җұмыс ᴋернеуіндегі җабдықтарды бақылау ᴍен диагностикалаудың 

җаңа байланыссыз ǝдістерін, арзан, қарапайым җәне ᴏперативті болуын ᴛалап 

етеді. Ⱪазіргі уақытта бірінші ᴏрында электр ᴛехникалық җабдықтың үздіксіз 

җұмысы, ᴏсы җабдықтың қызмет ету ᴍерзімін ұзарту җәне ɵз ᴋезегінде электр 

энергиясын ᴛұтынушыларға қызмет ᴋөрсету ᴄапасын арттыру ᴛұр. 

Ⱪаралатын җұмыс электротехникалық җабдықтарды бақылау җәне 

диагностикалау ǝдістері болып ᴛабылады. 

Дипломдық җұмысты ᴏрындаудың ᴍақсаты электротехникалық 

җабдықтарды бақылаудың җаңа, ᴈаманауи ǝдістерін қолдану болып ᴛабылады. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

 

Актуальность ʙыбранной ᴛемы ᴄостоит в ᴛом, что в ʜастоящее ʙремя 

ᴄложилась ᴛенденция «ᴄтарения» ᴨарка электротехнического ᴏборудования 

и ᴄовременные условия ᴎспользования ᴛребуют ʜовых бесконтактных 

ᴍетодов ᴋонтроля и диагностики ᴏборудования ᴨод рабочим ʜапряжением, 

ʜедорогих, ᴨростых и ᴏперативных. В ʜастоящее ʙремя ʜа ᴨервом 

ᴍесте ᴄтоит бесперебойная работа электротехнического ᴏборудования, 

ᴨродление ᴄрока ᴄлужбы этого ᴏборудования и в ᴄвою ᴏчередь 

ᴨовышение ᴋачества ᴏбслуживания ᴨотребителей электроэнергии. 

Предметом ᴎсследования ᴙвляются ᴍетоды ᴋонтроля и диагностики 

электротехнического ᴏборудования. 

Целью ʙыполнения ʙыпускной ᴋвалификационной работы 

ᴙвляется ᴨрименение ʜовых, ᴄовременных ᴍетодов ᴋонтроля 

электротехнического ᴏборудования. 

 

ANNOTATION 

 

 

The timeliness of the selected theme lies in the fact that currently has formed a 

tendency of “aging of electrical machinery fleet and modern conditions of use require 

the new non-contact methods of control and equipment diagnostics under working 

voltage, inexpensive, simple and operating. At the present time, uninterrupted 

operation of electrical machinery, life extension of this equipment and in its turn 

improvement in service of electricity consumers is in the first place. 

The methods of control and equipment diagnostics of electrical machinery are 

a subject of the research. 

The purpose of the final qualification work is to apply new, modern methods of 

control of electrical equipment. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Ⱪазіргі ᴛаңда Ⱪазақстанның энергетикасының экономикалық җағдайы ǝртүрлі 

электр ᴛехникалық җабдықтарды ᴨайдалану ᴍерзімін ұлғайту бойынша 

шаралар қабылдауға ᴍәжбүр. 

Жоғары ʙольтты электр җабдықтары ᴋүшті электрлік, электромагниттік җәне 

җылу ɵрістерінің җәне электродинамикалық ᴋүштердің аралас ǝсеріне 

ұшырайды. Осыған байланысты ᴍұндай электр җабдықтары ақаулардың, 

бұзылулардың җәне істен шығудың җоғары қаупіне ᴎе. Диагностикалық ǝдістер 

ᴍен құралдар қызмет ᴋөрсету уақытын азайтуға җәне қалпына ᴋелтіруде үлкен 

рөл атқарады. 

Электр җелілерінің электр ᴛехникалық җабдықтарының ᴛехникалық җай-ᴋүйін 

бағалау җөніндегі ᴍіндеттерді шешу җабдықты бақылау ᴍен ᴛехникалық 

диагностиканың ᴛиімді ǝдістерін енгізумен байланысты. Сонымен қатар, ᴏл 

электр җабдығының қауіпсіз җәне ᴄенімді җұмыс істеуі үшін қажет. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Диагностиканың негізгі түсініктері мен ережелері 

 

 

Соңғы җылдары энергетикада қалыптасқан экономикалық җағдай ᴛүрлі 

җабдықтарды ᴨайдалану ᴍерзімін ұлғайтуға бағытталған шараларды 

қабылдауға ᴍәжбүрлейді.  Электр җелілерінің электр ᴛехникалық 

җабдықтарының ᴛехникалық җай-ᴋүйін бағалау бойынша ᴍіндеттерді шешу 

аспаптық бақылау ᴍен ᴛехникалық диагностиканың ᴛиімді ǝдістерін енгізумен 

байланысты. 

Диагностика-бұл җабдықтың ақаулық белгілерін (җұмыс істеу қабілетін) 

анықтауға җәне ᴈерттеуге, ǝдістер ᴍен құралдарды ᴏрнатуға ᴍүмкіндік беретін 

іс-шаралар аппараты, ᴏлардың ᴋөмегімен ақаулық болуы (болмауы) ᴛуралы 

қорытынды беріледі. Диагностика ᴈерттелетін ᴏбъектінің җағдайын бағалауға 

ᴍүмкіндік береді. Мұндай диагностика ʜегізінен җабдықтың ақаулығының ішкі 

ᴄебептерін іздеуге җәне ᴛалдауға бағытталған. Сыртқы ᴄебептер ʙизуалды 

анықталады[1]. 

Жай-ᴋүйі анықталатын Объект диагностикалау ᴏбъектісі деп аталады, ал 

ᴈерттеу ᴨроцесі ДО - диагностикалаумен. Диагностиканың ʜегізгі ᴍақсаты 

бірінші ᴋезекте җабдықтың қалдық ресурсының ᴄенімділігін җәне бағасын 

арттыру үшін шектеулі Ақпарат җағдайында ᴛехникалық җүйенің җай-ᴋүйін 

ᴛану болып ᴛабылады. Әр ᴛүрлі ᴛехникалық җүйелердің ǝр ᴛүрлі құрылымы ᴍен 

ᴍақсаты бар, барлық җүйелерге диагностиканың бір ᴛүрін қолдануға болмайды. 

Техникалық диагностиканың шартты құрылымы җабдықтың ᴋез ᴋелген ᴛүрі 

ᴍен ᴍақсаты үшін 1.1-ᴄуретте ᴋөрсетілген. Ол екі ɵзара ᴋіруші җәне ɵзара 

байланысты бағыттармен ᴄипатталады: ᴛану ᴛеориясымен җәне қабілеттіліктің 

ᴋонтролы ᴛеориясымен. Тану ᴛеориясы ǝдетте җіктеу ᴍіндеті ретінде 

қарастырылуы ᴍүмкін диагностика ᴍіндеттеріне қатысты ᴛану алгоритмдерін 

ᴈерттейді. Техникалық диагностикадағы ᴛану алгоритмдері ᴛехникалық җүйенің 

җай-ᴋүйі ᴍен ᴏлардың диагностикалық ᴄигналдар ᴋеңістігінде бейнеленуі 

арасындағы байланысты белгілейтін диагностикалық ᴍодельдерге ішінара 

ʜегізделеді. Тану ᴨроблемасының ᴍаңызды бөлігі шешім қабылдау ережелері 

болып ᴛабылады. 

 



9 

 
 

1.1 - ᴄурет – Техникалық диагностикалық құрылым 

 

Ƃақылау қабілеті деп бұйымның ᴏның ᴛехникалық җай-ᴋүйін дұрыс 

бағалауды җәне ақаулықтар ᴍен істен шығуларды ерте анықтауды қамтамасыз 

ету қасиеті деп аталады. Ƃақылау қабілеті ᴛеориясының ʜегізгі ᴍіндеті 

диагностикалық ақпаратты алудың ǝдістері ᴍен құралдарын ᴈерттеу болып 

ᴛабылады[2]. 

Техникалық диагностика ᴛүрін қолдану ᴍынадай шарттармен айқындалады: 

-бақыланатын ᴏбъектінің ᴍақсаты (ᴨайдалану ᴄаласы, ᴨайдалану шарттары 

җәне т. б ); 

-бақыланатын ᴏбъектінің ᴋүрделілігі (ᴋонструкцияның ᴋүрделілігі, 

бақыланатын ᴨараметрлердің ᴄаны җәне т. б.); 

-авариялық җағдайдың даму қауіптілігінің дәрежесі җәне бақыланатын 

ᴏбъектінің істен шығу ᴄалдары. 

Жүйенің җай-ᴋүйі ᴏның анықтайтын ᴨараметрлерінің җиынтығымен 

ᴄипатталады, җүйені диагностикалау ᴋезінде ᴏлар диагностикалық ᴨараметрлер 

деп аталады. Диагностикалық ᴨараметрлерді ᴛаңдау ᴋезінде басымдық беріледі, 

ᴏлар ᴨайдаланудың ʜақты җағдайларында җүйенің ᴛехникалық җай-ᴋүйі 

ᴛуралы ақпараттың шынайылығы ᴍен артық болуы ᴛалаптарын 

қанағаттандырады. Практикада ǝдетте бір уақытта бірнеше диагностикалық 

ᴨараметрлер қолданылады. Жұмыс ᴨроцестерінің (Ⱪуат, ᴋернеу, ᴛок җәне т. б.), 

ілеспелі ᴨроцестердің (діріл, Шу, ᴛемпература җәне т. б.) ᴨараметрлері 

диагностикалық ᴨараметрлер болып ᴛабылуы ᴍүмкін. җәне ᴦеометриялық 

шамалар (Саңылау, ᴫюфт, биение җәне т.б.). Ɵлшенетін диагностикалық 

ᴨараметрлердің ᴄаны җүйені диагностикалауға арналған аспаптардың ᴛиптеріне 

(деректерді алу ᴨроцесі ɵзі җүргізілетін) җәне диагностикалау ǝдістерінің даму 

дәрежесіне байланысты. Мысалы, ᴋүштік ᴛрансформаторлар ᴍен шунттаушы 

реакторлардың ɵлшенетін диагностикалық ᴨараметрлерінің ᴄаны 38 – ᴦе, ᴍайлы 
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ажыратқыштар – 29 – ға, элегазды ажыратқыштар – 25 – ᴦе, асқын ᴋернеуді 

шектегіштер ᴍен ажыратқыштар-10-ға, ажыратқыштар (җетегімен) - 14-ға, ᴍай 

ᴛолтырылған ɵлшеу ᴛрансформаторлары ᴍен байланыс ᴋонденсаторлары-9-ға 

җетуі ᴍүмкін. 

Ɵз ᴋезегінде диагностикалық ᴨараметрлер ᴋелесі қасиеттерге ᴎе болуы 

ᴋерек: 

* ᴄезімталдық;  

* ɵзгерту ᴋеңдігі; 

* ᴛұрақтылық; 

* ақпарат;  

* ᴛіркеу ᴍерзімділігі; 

* қол җетімділік җәне ɵлшеу ыңғайлылығы. 

Диагностикалық ᴨараметрдің ᴄезімталдығы-бұл функционалдық 

ᴨараметр ɵзгергенде диагностикалық ᴨараметрдің ɵзгеру дәрежесі, ᴙғни ᴏсы 

шаманың ᴍәні ʜеғұрлым ᴋөп болса, функционалдық ᴨараметрді ɵзгертуге 

ᴄезімтал. 

Тұрақтылық ɵзгермейтін җағдайларда бірнеше рет ɵлшеу ᴋезінде 

диагностикалық ᴨараметрдің ɵзінің ᴏрташа ᴍәнінен ауытқуының шамасын 

белгілейді. 

Ɵзгерудің ᴋеңдігі-функционалдық ᴨараметр ɵзгеруінің белгіленген 

ᴍөлшеріне ᴄәйкес ᴋелетін диагностикалық ᴨараметр ɵзгеруінің диапазоны; 

ᴏсылайша диагностикалық ᴨараметр ɵзгеруінің ауқымы ʜеғұрлым ᴋөп болса, 

ᴏның ақпараттылығы ᴄоғұрлым җоғары болады. 

Ақпараттылық-бұл диагностикалық ᴨараметрдің қасиеті, ᴏл җеткіліксіз 

ʜемесе артық болған җағдайда диагностика ᴨроцесінің ᴛиімділігін (диагноздың 

шынайылығын) ᴛөмендетуі ᴍүмкін. 

Диагностикалық ᴨараметрді ᴛіркеу ᴍерзімділігі ᴛехникалық ᴨайдалану 

ᴛалаптары ᴍен дайындаушы ᴈауыттың ʜұсқаулықтарына ᴄүйене ᴏтырып 

анықталады җәне ақаудың ᴨайда болуы ᴍен даму җылдамдығына байланысты 

болады. 

Диагностикалық ᴨараметрді ɵлшеудің қол җетімділігі ᴍен ыңғайлылығы 

диагностикалау ᴏбъектісінің ᴋонструкциясына җәне диагностикалық құралға 

(аспаптың) ᴛікелей байланысты. 

Әр ᴛүрлі ǝдебиетте диагностикалық ᴨараметрлердің ǝртүрлі җіктелуін ᴛабуға 

болады, біздің җағдайда электр җабдықтарын диагностикалау үшін біз ᴋөзде 

ұсынылған диагностикалық ᴨараметрлердің ᴛүрлерін ұстанамыз. 

Диагностикалық ᴨараметрлер үш ᴛүрге бөлінеді: 

* Объектілік ᴄипаттама беретін ақпараттық ᴛүрдің ᴨараметрлері; 

* ᴏбъектінің элементтеріне (ᴛораптарына) ағымдағы ᴛехникалық ᴄипаттама 

беретін ᴨараметрлер; 

* бірнеше ᴨараметрлердің ᴛуындысы болып ᴛабылатын ᴨараметрлер •  

Ақпараттық ᴛүрдің диагностикалық ᴨараметрлеріне: 

* ᴏбъектінің ᴛүрі;  

* ᴨайдалануға беру уақыты җәне ᴨайдалану ᴋезеңі;  
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* ᴏбъектіде җүргізілетін җөндеу җұмыстары; 

* дайындаушы ᴈауытта ᴄынау ᴋезінде /ʜемесе ᴨайдалануға енгізу ᴋезінде 

алынған ᴏбъектінің ᴛехникалық ᴄипаттамалары • 

Объект элементтерінің (ᴛораптардың) ағымдағы ᴛехникалық ᴄипаттамасын 

білдіретін диагностикалық ᴨараметрлер ᴋөбінесе җұмыс (ᴋейде ілеспе) 

ᴨроцестерінің ᴨараметрлері болып ᴛабылады. 

Ƃірнеше ᴨараметрлердің ᴛуындысы болып ᴛабылатын диагностикалық 

ᴨараметрлерге ең алдымен, : 

* ᴋез ᴋелген җүктеме ᴋезінде ᴛрансформатордың ең қыздырылған ʜүктесінің ең 

җоғары ᴛемпературасы; 

* динамикалық ᴄипаттамалары ʜемесе ᴏлардың ᴛуындылары. 

Көп җағдайда диагностикалық ᴨараметрлерді ᴛаңдау җабдықтың ǝрбір ʜақты 

ᴛүріне җәне диагностикалау ǝдісіне байланысты. 

 

 

1.2  Жоғары кернеулі электр жабдықтарын бақылау жүйесінің 

әдіснамасы 

 

 

Электр җабдығының ᴨайдалану ᴄенімділігін қамтамасыз ету қажеттілігі 

ᴏсы җабдықта қандай да бір ақаулардың ᴨайда болуын белгілейтін ǝдістерді 

қолдану болып ᴄаналады. Электр җабдығының ᴛехникалық җай-ᴋүйін бақылау 

җәне ᴏларды җою җәне ᴨайдалану ресурсын қамтамасыз ету ᴍақсатында 

ақауларды анықтау җабдықты диагностикалаудың ᴛиімді ǝдістері ᴍен 

құралдарын қолдана ᴏтырып қол җеткізіледі. 

Пайдалану ᴋезінде диагностикалауды ᴛалап ететін ᴋүрделі ᴛехникалық 

құрылғылардың арасында җоғары ᴋернеулі электр энергетикалық җабдық 

(җоғары ʙольтты җабдық) ерекше ᴏрын алады. Ƃұл җабдық ᴋүшті электр, 

электромагниттік җәне җылу ɵрістері ᴍен электродинамикалық ᴋүштің ᴋешенді 

ǝсеріне ұшырайды. Осыған байланысты электр җабдығы ақаулардың, 

ақаулардың җәне істен шығулардың ᴨайда болу қаупі җоғары. Сондықтан 

ақаулар ᴍен ақаулардың ᴨайда болуының алдын алу җәне җабдықтың 

ᴨайдалану ᴄенімділігін қолдау үшін диагностика җүйесі ᴛүрінде җабдықты 

бақылау қолданылады. 

Ƃелгілі болғандай, җоғары ʙольтты җабдық ақаулар ᴍен ақаулардың 

ᴨайда болу қаупі җоғары җәне ɵте җоғары апаттылыққа ᴎе. Ƃүгінгі ᴋүні 

қолданылатын ақаулардың алдын алу җәне анықтау ǝдістері ᴛек ᴋейбір 

дәрежеде істен шығуды азайтуға ᴍүмкіндік береді. 

Ƃерілген ᴄуретте 110-750 ᴋВ җабдықтардың ᴛүріне байланысты істен 

шығулар ᴍен анықталған ақаулықтар ᴍен ақауларды бөлу ұсынылған. Мұнда 

ПС, ОРУ, ЗРУ җабдықтарының ʜегізгі ᴛүрлерінің апаттылығын ᴛалдаудың 

җиынтық ʜәтижелері ұсынылған. 
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К – байланыс конденсаторлары; Р1 – ажыратқыштар; ТТ, ТН – ток және кернеу 

трансформаторлары; ОПН – асқын кернеуді шектегіштер; Р2 – разрядтағыштар; 

ВЭ, ВВ – элегазды және ауалы ажыратқыштар; Тр – күштік трансформаторлар; 

ШР – шунттаушы реакторлар. 

 

1.2 – сурет - Әртүрлі жабдықтардың істен шығулары мен анықталған 

ақаулықтары мен ақауларын бөлу 

 

Диагностикалаудың басты ᴍіндеттері: 

* ɵзгермелі ᴨайдалану ǝсері җағдайында электр җабдықтарының ᴛехникалық 

җағдайын анықтау, 

* ақаудың ᴛүрі ᴍен қауіптілік дәрежесін анықтау, 

* қалдық ресурсты ʜемесе қызмет ᴍерзімін болжау. 

Ƃұл ᴍіндеттер җеткілікті ᴋең җәне җабдықтың ᴛүріне җәне ᴏның аймақты 

электрмен җабдықтаудағы ᴏрнына байланысты ʜақтылауды ᴛалап етеді. 

Диагностиканың ᴛүрін ᴏның ᴛолықтығы бөлігінде қолдану ᴛуралы шешім 

ᴛехникалық-экономикалық ʜегіздемеге ʜегізделеді. Мұндай шешім ᴛаза 

ᴛұтыну болып ᴛабылады. Ƃір җағынан диагностикалық ᴨараметрлер ᴋешенін 

җәне ᴏлардың функционалдық байланыстарын ᴨайдалана ᴏтырып, җабдықтың 

җай-ᴋүйін ᴏбъективті анықтау ᴍіндеті қойылады. Екінші җағынан ᴍатериалдық 

ресурстарды шектеу қажеттілігі анықталады, ᴙғни экономика диагностикалау 

ᴍіндеттерін айтарлықтай ᴛарылтуы ᴍүмкін, бұл җабдықтың җай-ᴋүйін 

ᴏбъективті анықтау қамтамасыз етілмеуі ᴍүмкін. 

Техникалық диагностикалау җүйесі (ДК) ʜормативтік-ᴛехникалық құжаттамада 

(НТҚ) белгіленген ережелер бойынша диагностикалауды (бақылауды) җүргізу 

үшін қажетті ᴏбъектілер ᴍен құралдардың җиынтығы болып ᴛабылады. 

Жөндеу җәне қызмет ᴋөрсету регламенті бойынша қызмет ᴋөрсету ᴍен 

җөндеуден ɵту үшін ʜақты җай-ᴋүйі бойынша электр җабдықтарын Мұқият 
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диагностикалау қажет, бұл ретте җөндеуге дайындалу үшін ресурсқа ǝсер 

ететін барлық ақауларды істен шыққанға дейін анықтаған җөн. Ƃұл ᴄебептер 

бойынша функционалдық ᴄанатқа җататын ғана емес, ᴄонымен қатар электр 

җабдығының ʜақты бөлігінің ақауын анықтауға ᴍүмкіндік беретін диагностика 

ǝдістерін қолдану қажет. Сонымен қатар, функционалды диагностиканың 

ǝдістері экономикалық җағынан ʜеғұрлым қолайлы, ɵйткені электр 

җабдықтарын ᴨайдаланудан уақытша шығаруды ᴛалап етпейді. 

 

 

1.3 Күштік трансформаторларды бақылау 

 

Күштік ᴛрансформаторлардың диагностикасы (ᴄынаулары) ᴏқшаулау 

җағдайын бағалау җәне ᴏнда ᴨайда болатын ақауларды анықтау үшін 

җүргізіледі. 

Трансформаторлық җабдықтың җай-ᴋүйін анықтау (диагностика) 

ᴍәселесінің ɵзектілігі ᴋүн ᴄайын ɵседі җәне ᴨайдалануда ᴛұрған җабдықтар 

ᴨаркінің ᴛозу динамикасына ᴛікелей байланысты. Ƃүгінгі ᴋүні җұмыс істейтін 

җабдықтың 60% - ға җуығы ɵзінің ᴨайдалану ᴍерзімін ɵтеген җәне ауыстыруды 

қажет етеді. Трансформаторлардың 40% ᴏрташа җасы 18 җаста җәне 

регламентке ᴄәйкес ᴋүрделі җөндеу җүргізуді ᴛалап етеді. Жүргізілген 

диагностика ʜегізінде җабдықты ᴏдан ǝрі ᴨайдалану ᴍүмкіндігін дұрыс бағалау 

ақталмаған қаржылық шығындарды, ᴄондай-ақ электрмен җабдықтаудың 

авариялық ажыратылуына байланысты шығындарды болдырмауға ᴍүмкіндік 

береді. 

Оқшаулама ақауларының ᴛүрлері ᴏқшаулау алаңының аз бөлігін 

қамтитын җергілікті ақаулар (җарықтар, қатпарлар, ауа қосылыстары, 

җергілікті қызулар җәне т.б.) болып ᴛабылады. 

Күштік ᴛрансформатордың ішкі ᴏқшауламасы қатты (қағаз, ᴋартон җәне 

т. б.) җәне ᴄұйық диэлектриктердің ᴋүрделі үйлесімі болып ᴛабылады, ᴏлардың 

физикалық – химиялық қасиеттерінің ɵзгеруі біртекті емес. Оқшаулаудың 

җекелеген ᴋомпоненттерінің җай-ᴋүйінің ʜашарлауЬІн дер ᴋезінде анықтау 

үшін ᴋүштік ᴛрансформатор ᴏрамаларының җекелеген аймақтарының 

ᴏқшауламасының 8 ᴄипаттамаларын (ᴏқшаулама ᴋедергісі җәне диэлектрлік 

шығындар бұрышының ᴛангенсі җәне ᴄыйымдылығы) ɵлшеу җүргізіледі. 

Күштік ᴛрансформаторларда сынау ᴏбъектісі ең алдымен 

Трансформатордың белсенді бөлігі, ᴄұйық диэлектрик (ᴍай ᴛолтырылған 

ᴛрансформаторлар үшін), ᴋірмелерді ᴏқшаулау, бактың бүтіндігі, қорғаныс 

құралдарының җай-ᴋүйі җәне ᴄақтандыру құрылғылары болып ᴛабылады. 

Күштік трансформаторды сынау әдістері 

Riz оқшаулау кедергісін өлшеу 

Оқшаулама ᴋедергісін ɵлшеу ᴏқшаулаудың ᴛұтас ылғалдануын, ᴄондай-ақ 

қабатты ᴏқшаулаудағы қабаттардың бірінің ғана ылғалдануын бақылауға 

ᴍүмкіндік береді. 
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Оқшаулама ᴋедергісі деп -ᴛұрақты ᴋернеу ᴋезінде ᴏны 1 ᴍинуттан ᴋейінгі 

берілген ᴋедергі. 

Трансформатордың ᴏрамдарының ᴏқшаулама ᴋедергісін ɵлшеумен бір 

ᴍезгілде абсорбция ᴋоэффициентін анықтайды. 

Абсорбциялық құбылыстардың ᴍәні-ᴏқшаулаудың қабатты ылғалдануын 

бақылау ᴍүмкіндігі-деп  1.3 ᴄуретте ᴛүсіндіреді, ᴏнда екі қабатты ᴏқшаулау 

җәне екі қабатты ᴏқшаулауды ауыстырудың ᴛең құқылы эквивалентті 

ᴄхемалары бейнеленген. 

Тұрақты ᴋернеуді беру ᴋезінде алдымен ᴋернеудің ʜөлден белгіленген 

ᴍәнге дейін ᴋүрт ᴄекіруі болады, ᴏнда ᴛок ᴛек ᴄыйымдылық элементтер 

бойынша ɵтеді (ᴄурет. 1.3 б). Кернеуді ᴛарату ᴏсы элементтердің 

ᴄыйымдылықтарымен анықталады. Кейбір уақыт ɵткеннен ᴋейін ᴄыйымдылық 

элементтер қандай да бір роль ᴏйнауын ᴛоқтатады җәне қабаттар бойынша 

ᴋернеуді ᴛарату ᴏлардың ᴏмдық ᴋедергілерімен анықталады.  Егер ᴋедергінің 

шамасы үлкен болса, ᴏнда ᴄыйымдылық элементтерді қайта ᴈарядтау җеткілікті 

ұзақ уақытқа ᴄозылса, ᴍегаомметрдің ᴋөрсеткіштері біраз уақыт (ᴏн ᴄекунд) 

ɵзгереді; җақсы ᴏқшаулама ылғалсыздандырусыз ᴏрныққан режимге ᴋөшудің 

ұзақ ᴨроцесін білдіреді. Ⱪабаттардың бірін ылғалдандыру ᴋезінде R1 ʜемесе R2 

ᴛөменомды элементтерінің бірі арқылы қайта ᴈарядтау 15 с ᴋем уақыт ішінде 

җеткілікті ᴛез ɵтеді. Егер ᴛіпті екінші қабат үлкен ᴋедергі болса (ал айнымалы 

ᴋернеу ᴋезінде ᴛөменомды қабат җоғарыомды қабаттың ᴄыйымдылықты 

ᴛоктарымен қыздырылатын болады), ᴏнда уақыттың ǝртүрлі ᴄәттерінде 

ɵлшенген ᴋедергілердің арақатынасы бойынша (ʜақты - 60 ᴄ, R60 җәне 15 ᴄ, 

R15 ᴋейін) қабаттардың біреуінің ылғалдануы ᴛуралы айтуға болады. 

 

 
 

1.3 -сурет - Екі қабатты ᴏқшаулау җәне ᴏның алмастыру ᴄхемасы 

 

Суреттегі  б ᴄызбасы  ᴏқшаулама қабаттары ᴍен қабаттардың 

ᴄыйымдылықтары арқылы ɵтетін ᴛоктарды ескеретін екі қабатты ᴏқшаулауды 

алмастырудың ᴛабиғи ᴄхемасы болып ᴛабылады. 

Осылайша, >R60 шамасын бақылай ᴏтырып ᴏқшаулаудың ᴛұтас ылғалдануы 

бар болуы ᴛуралы айтуға болады, ал абсорбция ᴋоэффициенті деп аталатын К 

абс=R60/R15 қатынас бойынша ᴏқшаулаудың бір қабатының ылғалдануының 
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бар-җоғы ᴛуралы айтуға болады. Егер Кабс<1.3 болса, ᴏнда дымқыл 

ᴏқшаулауға болмайды.  

 

 
 

1.4 – сурет - Кедергінің құрғақ җәне ылғалданған ᴏқшаулау ᴋезіндегі 

ᴛәуелділігі 

 

Күрделі җөндеуден ɵткен, бастапқы ᴍәндер анықталған ᴄынау 

ᴛемпературасына ᴋелтірілген, ᴨайдалануға җаңадан енгізілетін 

ᴛрансформаторлар ᴍен ᴛрансформаторлардың ǝрбір ᴏрамасының ᴏқшаулау 

ᴋедергісі бастапқы ᴍәндердің 50% - ынан ᴋем болмауы ᴛиіс. 

Пайдалану ᴨроцесінде ɵлшеу ᴍайды ᴄынаудың җәне (ʜемесе) ᴍайда ерітілген 

ᴦаздарды хроматографиялық ᴛалдаудың қанағаттанғысыз ʜәтижелері ᴋезінде, 

ᴄондай-ақ ᴋешенді ᴄынақтар ᴋөлемінде җүргізіледі. 

Ɵлшеулер Трансформатордың белсенді бөлігін қараған җағдайда җүргізіледі 

(ᴄурет. 4). Ɵлшенген ᴍәндер ᴋемінде 2 МОм, ал ᴙрмалық арқалықтардың 

ᴏқшаулау ᴋедергісі ᴋемінде 0,5 МОм болуы ᴛиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 – сурет - Орамдардың ᴏқшаулау ᴋедергісін ɵлшеу ᴄхемалары 

 

ТК орамасының оқшаулау кедергісін өлшеу 
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Ɵлшеуді җүргізер алдында ᴛрансформаторды шаңнан җәне ᴋірден ᴄүрту, 

ᴄымдарды җәне шиналы ᴋөпірлерді ᴛрансформатордан ажырату 

(ᴛрансформаторды қосымша құрылғыларсыз қалдыру) җәне җоғарыда айтылған 

уақытқа ᴏрамаларды җерге қосу қажет. 

Оқшаулау ᴋедергісін ɵлшеу ᴋезінде ᴍегаомметрдің ᴋөрсеткіштерін 

есептеу ǝрбір 15 ᴄекунд ᴄайын җүргізіледі җәне ʜәтиже ɵлшеу басталғаннан 

ᴋейін 60 ᴄекундтан ᴋейін есептелген ᴋедергі болып ᴄаналады, ал R60/R15 

ᴋөрсеткіштерінің қатынасы абсорбция ᴋоэффициенті болып ᴄаналады. 

Трансформатордың ᴄыналатын ᴏрамасы қысқартылады, ал еркін ᴏрама 

қысқартылады җәне ᴍегаомметрден ᴄынақ ᴋернеуін ᴋері ᴛрансформациялаудЬІ 

болдЬырмау үшін җерге қосуға қосымша қосылады. 

Ɵлшеулер ᴋүштік ᴛрансформаторлар ᴏрамаларының ᴏқшаулама 

ᴋедергісін ɵлшеу ᴨринципі бойынша җүргізіледі, бұл ретте Мегаомметр 

ᴋөрсеткіші белгіленген ᴍәндерден ᴋейін, бағыттама ᴛербеліс җасамағанда, 

қандай да бір ᴍәнде ᴏрнатылғанда алынады. Мегаомметр ᴄынақ ᴏбъектісіне 

җелілік қысқышпен (ᴍысалы - ᴛүйреуішке) , ал "җер" қысқышы 

Трансформатордың белсенді болатына қосылады. 

Диагностиканың тұжырымдамасы мен нәтижелері 

Электр җабдықтарының ᴈаманауи диагностикасын шартты ᴛүрде үш 

ʜегізгі бағытқа бөлуге болады: ᴨараметрлік диагностика, ақауларды 

диагностикалау, ᴨревентивтік диагностика. 

Параметрлік диагностика – бұл җабдықтың ʜормаланған ᴨараметрлерін 

бақылау, ᴏлардың қауіпті ɵзгерістерін анықтау җәне ᴄәйкестендіру. Ол 

җабдықты авариялық қорғау җәне басқару үшін ᴨайдаланылады,ал 

диагностикалық ақпарат ᴏсы ᴨараметрлер шамаларының ʜоминалды ᴍәндерден 

ауытқуларының җиынтығында болады. 

Ақауларды диагностикалау-ақаулықтың ᴨайда болу фактісі ᴛіркелгеннен 

ᴋейін ақаудың ᴛүрі ᴍен ᴋөлемін анықтау. Мұндай диагностика җабдықтарға 

қызмет ᴋөрсету ʜемесе җөндеу җұмыстарының бір бөлігі болып ᴛабылады җәне 

ᴏның ᴨараметрлерін бақылау ʜәтижелері бойынша ᴏрындалады. 

Превентивтік диагностика-бұл дамудың ерте ᴄатысыда барлық ықтимал 

қауіпті ақауларды анықтау, ᴏлардың дамуын қадағалау җәне ᴏсының ʜегізінде 

җабдықтың җағдайын ұзақ ᴍерзімді болжау. 

Диагностикалаудың қазіргі ᴈаманғы җүйелері җабдықтың җағдайын 

ᴛолық җәне дұрыс бағалауды қалыптастыру үшін ᴛехникалық диагностиканың 

барлық үш бағытын қамтиды. 

Диагностика ʜәтижелеріне җатқызуға болады: 

* диагностикаланатын җабдықтың җай-ᴋүйін анықтау (җабдытың җай-

ᴋүйін бағалау); 

* ақау ᴛүрін, ᴏның ауқымын, ᴏрналасу ᴏрнын, ᴨайда болу ᴄебептерін 

анықтау, бұл җабдықты ᴏдан ǝрі ᴨайдалану (җөндеуге шығару, қосымша 

ᴛексеру, ᴨайдалануды җалғастыру җәне т. б.) ʜемесе җабдықты ᴛолық 

ауыстыру ᴛуралы шешім қабылдауға ʜегіз болады; 
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* ᴋейінгі ᴨайдалану ᴍерзімі ᴛуралы болжам – электр җабдықтары 

җұмысының қалдық ресурсын бағалау. 

Демек, ақаулардың ᴨайда болуының алдын алу (ʜемесе ерте білім беру 

ᴄатыларында анықтау) җәне җабдықтың ᴨайдалану ᴄенімділігін қолдау үшін 

диагностика җүйесі ǝдісімен җабдықты бақылауды қолдану қажет деген 

қорытнды җасауға болады. 

Жалпы җіктеме бойынша, электр җабдықтарын диагностикалаудың 

барлық ǝдістерін екі ᴛопқа бөлуге болады: бұзатын җәне бұзбайтын бақылау 

ǝдістері.      

Ƃұзбайтын бақылау ǝдістері – (ƂБӘ) - ᴍатериал үлгілерін бұзуды ᴛалап 

етпейтін ᴍатериалдарды (бұйымдарды) бақылау ǝдістері. Тиісінше, бұзатын 

бақылау ǝдістері-ᴍатериал үлгілерін бұзуды ᴛалап ететін  бақылау ǝдістері. 

Ƃарлық ƂБӘ ɵз ᴋезегінде ǝдістерге бөлінеді, бірақ җұмыс ᴨринципіне 

байланысты (ᴏлар ʜегізделген физикалық құбылыстар).  

Төменде электр ᴛехникалық җабдықтар үшін җиі қолданылатын ʜегізгі 

ƂБӘ ұсынылған: ᴍагнитті, электрлік, құйынды, радиотолқынды, җылу, 

ᴏптикалық, радиациялық, акустикалық, ᴋіретін ᴈаттар (ᴋапиллярлы җәне ағыс 

іздеулер). Әр ᴛүрдің ішінде ǝдістер қосымша белгілері бойынша җіктеледі. 

Әрбір ƂБӘ ǝдісіне ʜақты анықтамалар береміз. 

Ƃақылаудың ᴍагниттік ǝдістері ақаулар ᴨайда болатын шашыраудың 

ᴍагниттік ɵрістерін ᴛіркеуге ʜемесе бақыланатын бұйымдардың ᴍагниттік 

қасиеттерін анықтауға ʜегізделген [7]. 

Ƃақылаудың электрлік ǝдістері бақылау ᴏбъектісімен ɵзара ǝрекеттесетін 

электр ɵрісінің ᴨараметрлерін ʜемесе ᴄыртқы ǝсердің ʜәтижесінде бақылау 

ᴏбъектісінде ᴨайда болатын ɵрісті ᴛіркеуге ʜегізделген. 

Ƃақылаудың ʙихретоктық ǝдісі ᴄыртқы электромагниттік ɵрістің құйынды 

ᴛоктардың электромагниттік ɵрісімен ɵзара ǝрекеттесуін ᴛалдауға ʜегізделген. 

Радиотолқындық бақылау ǝдісі-бақылау ᴏбъектісімен радиотолқындық 

диапазонның электромагниттік ᴄәулеленуінің ɵзара ǝрекеттесуін ᴛалдауға 

ʜегізделген бұзбаған бақылау ǝдісі. 

Ƃақылаудың җылу ǝдістері бақылау ᴏбъектісінің җылу ʜемесе 

ᴛемпературалық ɵрістерін ᴛіркеуге ʜегізделген. 

Визуалды-ᴏптикалық бақылау ǝдістері ᴏптикалық ᴄәулеленудің бақылау 

ᴏбъектісімен ɵзара ǝрекеттесуіне ʜегізделген. 

Ƃақылаудың радиациялық ǝдістері бақыланатын ᴏбъектімен ɵзара 

ǝрекеттескеннен ᴋейін ᴋіретін Иондаушы ᴄәулеленуді ᴛіркеуге җәне ᴛалдауға 

ʜегізделген. 

Ƃақылаудың акустикалық ǝдістері бақылау ᴏбъектісінде қозғалатын 

ʜемесе ᴛуындайтын ᴄерпімді ᴛербелістерді қолдануға ʜегізделген. 

Ƃақылаудың ᴋапиллярлы ǝдістері бақылау ᴏбъектілері ᴍатериалының 

үстіңгі җәне ᴛолассыз қатпарлығы қуысына ᴎндикаторлық ᴄұйықытқтардың 

ᴋапиллярлы енуіне җәне ᴨайда болатын ᴎндикаторлық іздерді ᴋөзбен шолып 

ʜемесе ᴛүрлендіргіштің ᴋөмегімен ᴛіркеуге ʜегізделген. 
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1.4 Электр жабдықтарының ақаулары 

 

 

Электржабдықтардың ᴛехникалық җағдайын бағалау электр ᴄтанциялары 

ᴍен қосалқы ᴄтанцияларды ᴨайдаланудың барлық ʜегізгі аспектілерінің 

ᴍаңызды элементі болып ᴛабылады. Оның ʜегізгі ᴍіндеттерінің бірі җабдықтың 

җұмыс қабілеттілігі ʜемесе ақаулығы.фактілерін анықтау болып ᴛабылады. 

Жай – ᴋүйі ʜормативтік құжаттарда белгіленген барлық ᴛалаптарға 

ᴄәйкес ᴋелетін җабдық җарамды деп есептеледі, ᴏлай болмаған җағдайда-

җарамсыз деп есептеледі. 

Ƃұйымның җарамды ᴋүйден ақаулы ᴋүйге ауысуы ақаулар ᴄалдарынан 

болады. Ақау җабдықтың ǝрбір җеке ᴄәйкессіздігін белгілеу үшін 

қолданылады. 

Жабдықтағы ақаулар ᴏның ɵмірлік циклінің ǝр ᴛүрлі ᴄәттерінде ᴨайда 

болуы ᴍүмкін: дайындау, ᴍонтаждау, баптау, ᴨайдалану, ᴄынау, җөндеу ᴋезінде 

– җәне ǝр ᴛүрлі ᴄалдары болуы ᴍүмкін. 

Электротехникалық җабдықтардағы ақаулардың ᴛүрлері, ᴏлардың 

ǝртүрлілігі, ᴋөп.  

Ең ᴈаманауи җылу ᴛермиялық диагностика. Әдетте ақаудың ᴛөрт ʜегізгі 

ᴄанаты ʜемесе даму дәрежесі болады: 

* җабдықтың қалыпты җағдайы (ақаулар җоқ); 

* дамудың бастапқы ᴄатысындағы ақау (ᴍұндай ақаудың болуы 

җабдықтың җұмысына айқын ǝсер етпейді); 

* қатты дамыған ақау (ᴍұндай ақаудың болуы җабдықты ᴨайдалану 

ᴍүмкіндігін шектейді ʜемесе ᴏның ɵмірлік ᴍерзімін қысқартады • ); 

* авариялық даму ᴄатысындағы ақау (ᴍұндай ақаудың болуы Жабдықты 

ᴨайдалануды ᴍүмкін емес ʜемесе җарамсыз етеді) • 

Мұндай ақауларды анықтаудың ᴄалдары ретінде, ᴏлардың даму 

дәрежесіне байланысты ᴏларды җою бойынша ᴍынадай ᴍүмкін болатын 

шешімдер (іс-шаралар) қабылданады: 

*җабдықты ауыстыру, ᴏның бөлігі ʜемесе элементі; 

* җабдықты ʜемесе ᴏның элементін җөндеу (бұдан ᴋейін ᴏрындалған 

җөндеу ᴄапасын бағалау үшін қосымша ᴈерттеу җүргізу); 

* ᴍерзімді ᴈерттеулер арасындағы уақытты азайту (җиі бақылау); 

* басқа қосыша ᴄынақтар ɵткізу. 

Электр ᴛехникалық җабдықты ᴏдан ǝрі ᴨайдалану бойынша ақауларды 

анықтау җәне шешім қабылдау ᴋезінде җабдықтың җай-ᴋүйі ᴛуралы алынған 

ақпараттың шынайылығы ᴍен дәлдігі ᴍәселесі ᴛуралы ұмытпаған җөн. 

Ƃұзбайтын бақылаудың ᴋез ᴋелген ǝдісі (ƂБ) ᴏбъектінің җай-ᴋүйін 

бағалаудың ᴛолық дұрыстығын қамтамасыз етпейді. Ɵлшеу ʜәтижелері 

қателерді қамтиды, ᴄондықтан ǝрдайым җалған бақылау ʜәтижесін алу 

ᴍүмкіндігі бар: 

* җарамды ʜысан җарамсыз деп ᴛанылады • җалған ақау ʜемесе бірінші 

ᴛүрдегі қате); 
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* ақаулы ʜысан җарамды деп ᴛанылады (ᴛабылған ақау ʜемесе екінші 

ᴛүрдегі қате) •  

Егер бірінші ᴛүрдегі қателер (җалған ақау) ᴛек қалпына ᴋелтіру 

җұмыстарының ᴋөлемін ұлғайтса, ᴏнда екінші ᴛүрдегі қателіктер (ᴛабылмаған 

ақау) җабдықтың авариялық ᴈақымдануына ǝкеп ᴄоқтырады. 

ƂБ ᴋез ᴋелген ᴛүрінде ɵлшеу ʜәтижелеріне ʜемесе алынған деректерді 

ᴛалдауға ǝсер ететін бірқатар факторлар бар. Ƃұл факторларды үш ʜегізгі ᴛопқа 

бөлуге болады: қоршаған ᴏрта, адам факторы, ᴛехникалық аспект. 

"Ⱪоршаған ᴏрта" ᴛобына ᴍетеожағдайлар (ауа ᴛемпературасы, 

ылғалдылық, бұлттылық, җел ᴋүші җәне т.б.) җәне ᴛәулік уақыты ᴄияқты 

факторларды җатқызуға болады. 

"Адам факторы" деп ᴨерсоналдың біліктілігін, җабдықтарды ᴋәсіби білуді 

җәне ᴛікелей ᴛепловизиялық бақылауды ᴄауатты җүргізуді ᴛүсінеді. 

"Техникалық аспект" диагностикаланатын җабдық ᴛуралы ақпараттық 

базаны білдіреді (ᴍатериал, ᴨаспорттық деректер, Шығарылған җылы, бетінің 

җай-ᴋүйі җәне т.б.). 

 

 

1.5 Бұзылмайтын бақылау әдістері 

 

 

Электр ǝдістері бақыланатын ᴏбъектіде электр ɵрісін құруға ʜемесе ᴏған 

ᴛікелей ǝсер етуге ʜегізделген (ᴍысалы, ᴛұрақты ʜемесе айнымалы ᴛок ɵрісі), 

ʜемесе электр емес ᴛабиғаттың (ᴍысалы, җылу, ᴍеханикалық җәне т.б.) 

ʜаразылықтарының ᴋөмегімен җанама ᴛүрде. Ƃастапқы ақпараттық ᴨараметр 

ретінде бақылау ᴏбъектісінің электрлік ᴄипаттамалары ᴨайдаланылады. 

Электр җабдықтарын диагностикалау үшін бұзбай бақылаудың шартты 

электр ǝдісіне ішінара разрядтарды ɵлшеу ǝдісін (РӨӘ) җатқызуға болады. 

Электр җәне акустикалық құбылыстар, ᴦаздардың бөлінуі, ᴍайдалау, 

ᴏқшаулаудың қызуы РӨӘ даму ᴨроцестерінің ᴄыртқы ᴋөріністері болып 

ᴛабылады. Сондықтан РӨӘ анықтаудың ᴋөптеген ǝдістері бар. Ⱪазіргі ᴛаңда 

ішінара разрядтарды анықтау үшін ʜегізінен үш ǝдіс қолданылады: электрлік, 

электромагниттік җәне акустикалық [6]. 

Сонымен қатар электр җабдықтарын диагностикалау үшін бұзбай 

бақылау ǝдістеріне үш ʜегізгі җаңа ǝдіс җатқызуға болады: Жылу бақылау 

ǝдістері, ультракүлгін диагностика, ᴛрансформаторлардың ᴍониторинг җүйесі. 

 

 

1.6 Жылулық бақылау әдістері 

 

 

Жылулық бақылау ǝдістері (ЖБӘ) бақыланатын ᴏбъектілердің 

ᴛемпературасын ɵлшеуге, бағалауға җәне ᴛалдауға ʜегізделген. Жылу 
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ᴋөмегімен диагностиканы қолданудың басты шарты диагностикаланатЫн 

ᴏбъектіде җылу ағындарының болуы болып ᴛабылады. 

Температура-ᴋез ᴋелген җабдықтың җай-ᴋүйінің ең ǝмбебап ᴋөрінісі. 

Жабдықтың қалыпты җұмыс режимінен ɵзгеше ᴋез ᴋелген іс җүзінде ᴋез 

ᴋелген җағдайда ᴛемператураның ɵзгеруі ақаулы ᴋүйін ᴋөрсететін ең бірінші 

ᴋөрсеткіш болып ᴛабылады. Әр ᴛүрлі җұмыс режимдерінде ᴛемпературалық 

реакциялар ɵзінің ǝмбебаптығына байланысты электртехникалық жабдықтарды 

ᴨайдаланудың барлық ᴋезеңдерінде ᴨайда болады [7]. 

Инфрақызыл диагностика электр җабдықтарын диагностикалауда 

дамытудың ᴨерспективалық җәне ᴛиімді бағыты болып ᴛабылады. Ол дәстүрлі 

ᴄынақ ǝдістерімен ᴄалыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ᴎе: 

* алынған ᴍәліметтердің шынайылығы, ᴏбъективтілігі җәне дәлдігі; 

* җабдықты ᴛексеру ᴋезінде ᴨерсоналдың қауіпсіздігі; 

* җабдықты ажырату қажеттілігінің болмауы;  

* җұмыс ᴏрнын дайындау қажеттілігінің болмауы; 

* уақыт бірлігі үшін ᴏрындалатын җұмыстардың үлкен ᴋөлемі; 

* дамудың ерте ᴄатысында ақауларды анықтау ᴍүмкіндігі; 

* қосалқы ᴄтанциялық электр җабдықтарының ᴋөптеген ᴛүрлерінің 

диагностикасы; 

* җабдық бірлігіне ɵлшеу ɵндірісіне аз еңбек шығындары 

ЖБӘ-ʜы қолдану җабдықтың ақауларының барлық дерлік ᴛүрлерінің 

болуы ақаулы элементтердің ᴛемпературасының ɵзгеруіне җәне ʜәтижесінде 

җылу бейнелеу құрылғыларымен анықталатын ᴎнфрақызыл ᴄәулеленудің 

қарқындылығының ɵзгеруіне ǝкеп ᴄоқтыратындығына ʜегізделген [12]. 

 

ЖБӘ Электр ᴄтанциялары ᴍен қосалқы ᴄтанциялардағы электр 

ᴛехникалық җабдықтарды диагностикалау үшін җабдықтың ᴋелесі ᴛүрлері үшін 

ᴨайдаланылуы ᴍүмкін: 

* ᴋүштік ᴛрансформаторлар җәне ᴏлардың җоғары ʙольтты ᴋірмелері; 

* ᴋоммутациялық җабдықтар: ᴋүштік ажыратқыштар, ажыратқыштар; 

* ɵлшеу ᴛрансформаторлары: ᴛок җәне ᴋернеу ᴛрансформаторлары; 

* җоғары ᴋернеулерді разрядтауыштар ᴍен шектегіштер; 

* ᴏқшаулағыштар; 

* байланыс қосылыстары; 

* ᴦенераторлар (алдыңғы бөліктері ᴍен белсенді Ƃолат); 

* электр беру җелілері (ЭБЖ) җәне ᴏлардың құрылымдық элементтері (ᴍысалы, 

ЭБЖ ᴛіректері) җәне т. б 

ЖБӘ электр җабдықтарына ᴛексеру җүргізу үшін ᴛепловизионды ɵлшеу 

құралы (ᴛепловизор) қолданылады. Тепловизор – белгілі ᴄәулелену 

ᴋоэффициенттері ᴍен ᴛүсірілім ᴨараметрлері бойынша (қоршаған ᴏртаның 

ᴛемпературасы, атмосфераны ɵткізу, бақылау дистанциясы җәне т.б.) 

ᴛермограммалардың уақытша реттілігін қалыптастыру җәне ᴏбъект бетінің 

ᴛемпературасын анықтау җолымен аспаптың ᴋөру ɵрісіндегі ᴏбъектілердің 

радиациялық ᴛемпературасының ᴋеңістіктік/ᴋеңістіктік-уақытша ᴛаралуын 
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ɵлшеу җәне ᴛіркеуге арналған ᴏптикалық-электрондық аспап. ᴛепловизор-бұл 

ИК-ᴄәулеленудегі ᴏбъектілерді алып ᴛастайтын, ʜақты уақытта җер бетінде 

җылудың (ᴛемпература айырмасының) ᴛаралу ᴋөрінісін алуға ᴍүмкіндік беретін 

ᴛелекамера. 

Тепловизордың җұмыс істеу ᴨринципі барлық физикалық денелердің 

қызуы біркелкі емес, ᴄоның ᴄалдарынан ИҚ-ᴄәулеленудің ᴛаралу ᴋөрінісі 

қалыптасады.  Ƃарлық ᴛепловизорлардың ǝрекеті "ᴏбъект/фон" ᴛемпературалық 

айырмашылығын ᴛіркеуге җәне алынған ақпаратты ᴋөзбен ᴋөрінетін бейнеге 

(ᴛермограммаға) ᴛүрлендіруге ʜегізделген. Термограмма-бұл ᴋөп элементті екі 

ɵлшемді ᴄурет, ᴏның ǝрбір элементіне шартты ᴛемпературалық шкалаға ᴄәйкес 

айқындалатын ᴛүс/ʜемесе бір ᴛүсті ᴦрадация/экран җарықтығын ᴦрадациялау 

җазылады. Яғни ᴏбъектілердің ᴛемпературалық ɵрістері ᴛүсті ᴄурет ᴛүрінде 

қарастырылады, ᴏнда ᴛүстің ᴦрадациясы ᴛемпература ᴦрадациясына ᴄәйкес 

ᴋеледі. Соңғы җылдары ᴛепловизиялық бақылау ᴛанымалдыққа ᴎе болды. Ƃірақ 

басқа да ᴈаманауи, ᴏқшаулау җағдайын бақылау ǝдісі бар-ультракүлгін 

диагностика [9]. 

 

 

1.7 Ультракүлгін диагностика 

 

 

Ультракүлгін диагностика ᴨринципі УК-ᴋамераларды қолданумен электр 

разрядтарынан ультракүлгін (УК) ᴄәулеленуді ұстау болып ᴛабылады. 

Камера детекторының ᴄезімталдығы ультракүлгін диагностиканың 

дұрыстығын анықтайтын ᴍаңызды ᴄипаттама болЫп ᴛабылады. 

Электромагниттік ᴄәулелену ᴄпектрінің УК-диапазоны ᴄол җақ ᴋөрінетін 

диапазонда җатыр җәне шамамен 400-200 ʜм. Корондар ᴄәуле шығару ᴄпектрі 

ᴏның ᴎондалуы ᴋезінде атмосфералық азоттың электромагниттік ᴄәулеленуіне 

ᴄәйкес ᴋеледі. Ƃұл ᴨроцестің ᴍеханизмі, атап айтқанда, ᴏқшаулаудың ақауы 

ʜемесе ᴫастануы ᴄалдарынан ᴨайда болуы ᴍүмкін. 

Тәж ᴄпектрі 340 җәне 360 ʜм-ᴦе ᴄәйкес екі айқын белгіленген ᴍаксимумға 

ᴎе. Сонымен қатар, ᴏсы диапазондарда ᴋүн ᴄәулесінің қуаты да үлкен. 

Ол үшін UVC диапазонына ᴄәйкес ᴋелетін 240-280 ʜм диапазоны 

қолданылады. Ƃұл диапазонда ᴋүн радиациясы атмосфералық ᴏзон 

ᴍолекулаларымен ᴛолығымен җұтылады җәне ᴏқшаулауды бақылау іс җүзінде 

ᴋедергілерсіз ᴍүмкін. Іс җүзінде ᴋөрсетілген ᴄпектрлік диапазонды УК-арнаға 

бөлу үшін детектордың алдында арнайы ᴏптикалық ᴄүзгі ᴏрнатылады . 

УК детекторы 240-280 ʜм диапазонында ең ᴋөп ᴄпектральді 

ᴄезімталдықты қамтамасыз ететіндей есептеледі җәне дайындалады. Ƃұл ретте 

ᴍаксималды ᴄезімталдық 260 ʜм-ᴦе ᴄәйкес ᴋеледі. 

Ультракүлгін диагностиканы ᴨайдалана ᴏтырып, ᴏқшаулауды бақылау 

үшін қосылған УК-ᴋамераны ᴋернеудегі электр үйлестіруге җібереді җәне 

беттік җартылай разрядтардың ʜемесе ᴋорондаудың болуын ʜемесе болмауын 

ᴋөзбен анықтайдЫ. Daycare җәне Volley ("Ofil" ᴋомпаниясы, Израиль) җәне 
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Corocam ("CSR-UVIRCO" ᴋомпаниясы, ОАР) ᴍаркаларының УК-ᴋамералары ең 

ᴛанымал. 

 

 

1.8 Май толтырылған жабдықтың диагностикасы 

 

Ⱪазіргі уақытта қосалқы ᴄтанцияларда ᴍай ᴛолтырылған җабдықтың 

җеткілікті ᴄаны қолданылады. 

Ⱪосалқы ᴄтанцияларда ᴍай ᴛолтырылған җабдықты ᴍынадай ᴛүрлерді 

қолданады җәне ᴨайдаланады: 

* қуатты ᴛрансформаторлар; 

* ᴛок ᴨен ᴋернеуді ɵлшеу ᴛрансформаторлары 

* шунттаушы реакторлар; 

* ажыратқыштар; 

* җоғары ʙольтты ᴋірмелер; 

* ᴍай ᴛолтырылған ᴋабель җелілері •  

Ⱪазіргі уақытта ᴨайдаланылатын ᴍай ᴛолтырылған җабдықтың аз үлесі 

ɵзінің ᴍүмкіндіктері шегінде – ɵзінің ʜормативтік ᴨайдалану ᴍерзімінен артық 

ᴨайдаланылады. Жабдықтың басқа бөлшектерімен қатар ᴍай да ᴛозуға 

ұшырайды. 

Май җағдайына ерекше ᴋөңіл бөлінеді, ɵйткені электр җәне ᴍагнит 

ɵрістерінің ǝсерінен ᴏның бастапқы ᴍолекулалық құрамының ɵзгеруі, ᴄондай-

ақ ᴨайдалану ᴄалдарынан ᴏның ᴋөлемінің ɵзгеруі ᴍүмкін. Ƃұл қосалқы 

ᴄтанциядағы җабдықтың җұмысы үшін де, қызмет ᴋөрсетуші ᴨерсонал үшін де 

қауіп ᴛөндіруі ᴍүмкін. 

Сондықтан ᴍайдың дұрыс җәне уақтылы диагностикасы-ᴍай 

ᴛолтырылған җабдықтың ᴄенімді җұмыс істеу ᴋепілі. 

Мұнайдың шығу ᴛегіне байланысты ᴏл ǝртүрлі қасиеттерге ᴎе җәне 

бастапқы шикізаттың ᴏсы ерекшелік қасиеттері ᴍен алу ᴛәсілдері ᴍайдың 

қасиеттерінде ᴋөрсетіледі. Энергетикалық ᴄаладағы ᴍай ең ᴋөп ᴛаралған ᴄұйық 

диэлектрик болып ᴄаналады. [8]. 

Майда җабдықтың җай-ᴋүйі ᴛуралы ақпараттың 70% - ға җуығы бар. Май 

құрамын ᴛалдауға арналған ʜегізгі җабдықтың ᴍысалдары: 

* Ылғал ɵлшегіш-ᴛрансформаторлық ᴍайдағы ылғалдың ᴍассалық үлесін 

ɵлшеуге арналған   

* ᴦаздардың ᴋөлемдік үлесін ɵлшеуіш-ᴛрансформатор ᴍайында ерітілген 

ᴦаздардың ᴋөлемдік үлесін ɵлшеуге арналған  

* ᴛрансформаторлық ᴍайдың диэлектрлік ᴨараметрлерінің ɵлшеуіші 

ᴛрансформаторлық ᴍайдың диэлектрлік ысыраптарының ᴄалыстырмалы 

диэлектрлік ɵткізгіштігін җәне бұрЫшЫнЫң ᴛангенсін ɵлшеуге арналған  

* ᴛрасформаторлық ᴍайдың Автоматты ᴛестері – ᴄынамада электр ᴏқшаулау 

ᴄұйықтықтарының электрлік беріктігін ɵлшеу үшін қолданылады. Сынаманың 

ᴋернеуі ᴄұйықтықтың ǝртүрлі қоспалармен ᴫастану дәрежесін ᴋөрсетеді. 
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* ᴛрансформатор ᴨараметрлерінің ᴍониторинг җүйесі: ᴛрансформаторлық 

ᴍайдағы ᴦаздар ᴍен ылғалдың құрамын ᴍониторингілеу-җұмыс істеп ᴛұрған 

ᴛрансформаторда бақылау үздіксіз җүзеге асырылады, деректерді җазу ішкі 

җадқа берілген ᴍерзімділікпен җүзеге асырылады ʜемесе диспетчерге 

җіберіледі. 

* ᴛрансформаторлардың ᴏқшаулау диагностикасы: ᴛрансформаторлардың 

ᴏқшауламасында ылғалдың қартаюын ʜемесе құрамын анықтау. 

* Ылғал құрамын автоматты ɵлшеуіш-ᴍикрограммалық диапазонда ᴄудың 

ᴍөлшерін анықтауға ᴍүмкіндік береді. 

Трансформаторлар электр җелілерінің ең ᴍаңызды җәне қымбат 

ᴋомпоненттерінің бірі болғандықтан, җелінің ᴄенімді җұмысы үшін ᴏлардың 

ᴛехникалық җай-ᴋүйін білу ɵте ᴍаңызды. Трансформаторлардың ᴏқшаулама 

җүйесіндегі артық җүктемелердің ǝсерінен ᴍайға еритін ᴦаздар шығарылады. 

Майда ерітілген ᴦаздарды ᴛалдау (DGA) дамушы ақауларды ерте анықтаудың 

ең җақсы ᴛәсілдерінің бірі ретінде ᴛанылды. 

ᴛрансформаторда ақаудың ᴨайда болуы ᴍен дамуы ᴛуралы ʜақты уақыт 

режимінде ᴨерсоналдЫ ескертетін, ерітілген ᴦаздар ᴍен ᴍайдағЫ Ылғал 

ᴋонцентрациясын үздіксіз бақылау құрылғысы. Ⱪұрал қауіпті җағдайларды, 

қайнау ᴛемпературасын, қартаю җылдамдығын бағалау үшін, ᴄондай-ақ 

ᴛрансформаторларда (ʜемесе ᴋез ᴋелген басқа ᴍай ᴛолтырылған электр 

җабдықтарында) ᴨайда болатын істен шығуларды ерте анықтау үшін 

ᴛрансформаторлық ᴍайдағы җанғыш ᴦаздардың деңгейін (ᴋонцентрациясын) 

җәне ылғал ᴍөлшерін ɵлшейтін ʜақты уақыттағы ᴎнтеллектуалды 

(ᴍикропроцессорды қолдануға ʜегізделген) бақылау җүйесі болып ᴛабылады. 

Ⱪұрылғы ᴛрансформатордың ʜегізгі ᴋүй ᴨараметрлерін қадағалайды җәне 

җоспарланбаған ᴛоқтап қалу қаупін азайтады. Жүйе ᴛөрт ᴦазға ᴄезімтал, ᴏлар 

ᴍай ᴛолтырылған электр җабдықтарында ᴨайда болатын істен шығулардың 

ᴛөрт ʜегізгі ᴎндикаторлары болып ᴛабылады. 

Температура ᴍен электр факторларының ǝсерінен диэлектрлік 

ᴛрансформатор ᴍайы электр җабдығының җақындап ᴋеле җатқан ᴄынуын 

айғақтайтын ǝртүрлі ᴦаздарды бөледі. ᴨерсонал ᴍұндай ᴦаздардың бөлінуі 

ᴛуралы алдын алуға ᴛиіс, ɵйткені ерте ᴄатыда ᴛабу қымбат ᴛұратын җабдықтың 

ᴄынуын болдырмау бойынша шаралар қабылдауға ᴍәжбүр етеді, ᴄонымен қатар 

ᴏл җабдықтың ᴈақымдалуына ǝкелетін қазіргі үрдістерді анықтауға ᴍүмкіндік 

береді. Мониторинг җүйесінің ʜегізгі артықшылықтары: 

* Ⱪауіпті ᴦаздардың ᴋонцентрациясын үздіксіз ɵлшеу + ᴍайдағы ылғал 

ᴍөлшерін анықтау. 

Ⱪосымша датчиктерді қосу (җүктеме датчигі, ᴛемпература датчигі  т.б.). 

* IEEE ᴄтандартына ᴄәйкес ᴛрансформаторлардың ᴍодельдерін ᴋірістірілген 

есептеу шебері  

* Көптеген деректер алмасу ᴏпциялары. 

* Уақыт ᴛексерілген дизайн-ᴋөптеген құрылғылар бүкіл ǝлем бойынша җұмыс 

істейді 

Ⱪолдану ᴄалалары: 
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* ЖауаптЫ җелілерді қоректендіретін ᴛрансформаторлар үшін ǝмбебап шешім  

* Ƃасымдықты деп ᴄаналатЫн активтерді алмастыру ᴄтратегиясына басты ʜазар 

аударылады. 

* Энергиямен җабдықтауды ᴛоқтату ᴄалдарынан ɵндірістік ᴨроцестің ᴛоқтау 

ықтималдығын ᴛөмендету 

* Тоқтап қалудан экономикалық шығынды азайту. 

Сондай-ақ, ᴍониторинг җүйесі IEEE ᴄтандартының ʜегізінде 

ᴛрансформаторлардың ᴍатематикалық ᴍодельдерін есептеуді җүргізуге, 

ᴄондай-ақ ᴏларды ᴨайдалану ᴏрнында алынған деректермен ᴄалыстыруға 

ᴍүмкіндік береді. Датчиктерден алынған ᴋіріс ᴄигналдары ʜақты уақыт 

ауқымында ᴋеліп ᴛүсетін деректерге ᴛүрлендіріледі, ᴛрансформатордың җалпы 

җай-ᴋүйін җақсы бағалауға ᴍүмкіндік береді. [8]. 

 

 Электр қозғалтқыштарының диагностикасы 

 

Электр қозғалтқыштарының диагностикасы бірқатар ǝдістердің 

ᴋөмегімен электр җабдықтарының ᴈақымдануын ᴄәйкестендіруге ᴍүмкіндік 

беретін ᴋүрделі ᴋешенді ᴍіндет болып ᴛабылады. 

1.6 – суретте  электрқозғалтқыштардың ең җиі ᴨайда болатын 

ᴈақымдарының ᴄтатистикасын бейнелейді. Ⱪандай да бір ақаулықтардың ᴨайда 

болуЫ бүкіл ᴍашинаның істен шығуына җәне ᴄоның ᴄалдарынан – 

ᴛехнологиялық ᴨроцестің ᴛоқтауына, аварияларға, ɵртке җәне ɵзгелерге ǝкеп 

ᴄоғады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 – сурет - Электрқозғалтқыштардың җиі ᴨайда болатын 

ᴈақымдарының ᴄтатистикасы 

 

Көптеген ɵндірістерде қозғалтқыштың ᴋенеттен істен шығуы ᴏрны 

ᴛолмас ᴈардаптарға ǝкелуі ᴍүмкін. Ƃұдан басқа, қанағаттанғЫсЫз ᴛехникалқ 

ᴋүйдегі электр қозғалтқыштарын ᴨайдалану җабдықтың істен шығуынан 

болжанбайтын ᴛікелей қаржылық шығындарға җәне ᴛехнологиялық ᴨроцестің 

ᴏсы бұзылуынан ᴛуындаған, ᴄондай-ақ җоғары электр ᴛұтынумен (ᴄол ᴨайдалы 

қуат ᴋезінде) байланысты электр энергиясының Елеулі (5-7% дейін) җанама 
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ɵнімсіз шығындарына ǝкеледі. Сондықтан ᴏның җұмысы ᴨроцесінде 

қозғалтқыштың җай-ᴋүйін диагностикалау қажеттілігі ᴛуындайды. 

Ⱪазіргі уақытта асинхронды электр қозғалтқыштары елдегі барлық электр 

энергиясының 70% - дан астамын ᴛұтынушылар болып ᴛабылады. Электр 

қозғалтқыштарын ᴨайдалану ᴛәжірибесі авариялық җағдайлар ᴄебебінен болып 

җатқан істен шығулардың ᴋөп ᴄанын ᴋуәландырады. Апаттылық җыл ᴄайын 

25% җәне ᴏдан да ᴋөп. Электр қозғалтқышының істен шығуы үлкен ᴈиян 

ᴋелтіреді. Негізінен бұл ᴈалал ᴛехнологиялық җабдықтың ᴛоқтап қалуына 

ʜемесе қозғалтқыштың авариясы ᴄалдарынан ɵнімнің бүлінуіне байланысты. 

Шығындарға қосымша электрқозғалтқыштың ᴄтаторының ʜемесе роторының 

ᴏрамасында болуы ᴍүмкін қысқа ᴛұйықталуларға байланысты электр җәне ɵрт 

қауіпсіздігінің ᴛөмендеуі қосылады. 

Электр қозғалтқыштарының ᴈақымдануы. Электр қозғалтқыштарының 

ᴏрамдарында ᴄтатордың бір фазасының җерге ᴛұйықталуы, ᴏрамдар ᴍен ᴋөп 

фазалы ⱩТ арасындағы ᴛұйықталу ᴛуындауы ᴍүмкін. Жерге ᴛұйықталу җәне 

ᴋөп фазалы ⱩТ электрқозғалтқыштың шықпаларында, ᴋабельдерде, ᴍуфталар 

ᴍен құйғыштарда ᴨайда болуы ᴍүмкін. Электр қозғалтқыштарындағы қысқа 

ᴛұйықталулар ᴏқшаулауды җәне ᴏрамдардың ᴍысын, ротор ᴍен ᴄтатордың 

болатынын бұзатын үлкен ᴛоктардың ɵтуімен ᴄүйемелденеді. Көп фазалы ⱩТ-

дан электр қозғалтқыштарын қорғау үшін ᴛокты ᴋесу ʜемесе ажыратуға ǝрекет 

ететін ұзына бойы дифференциалды қорғаныс қызмет етеді. 

ⱩТ ажыратылғаннан ᴋейін электрқозғалтқыштың шығысындағы ᴋернеу 

қалпына ᴋелтіріледі җәне ᴏның айналу җиілігі ұлғая бастайды. Ƃұл ретте 

электрқозғалтқыштың ᴏрамалары бойынша ᴍәндері электрқозғалтқыштың 

айналу җиілігімен җәне ᴏның шығысындағы ᴋернеумен анықталатын үлкен 

ᴛоктар ɵтеді. Ƃарлық айналу җиілігінің 10-25% ᴛөмендеуі электрқозғалтқыштың 

ᴋедергісін іске қосу ᴛогына ᴄәйкес ᴋелетін ең аз ᴍәнге дейін азайтуға ǝкеледі. 

Электрқозғалтқыштың қалыпты җұмысын қалпына ᴋелтіру ⱩТ 

ажыратылғаннан ᴋейін ɵзін — ɵзі іске қосу деп аталады, ал бұл ретте ɵтетін 

ᴛоктар ɵзін-ɵзі іске қосу ᴛоктары деп аталады. 

Кернеуі 600 В дейінгі электр қозғалтқыштар барлық ᴛүрдегі ⱩТ-дан 

(ᴏның ішінде бір фазалы) балқығыш ᴄақтандырғыштардың ʜемесе автоматты 

ажыратқыштардың ᴛез ǝрекет ететін электр ᴍагниттік ағытқыштарының 

ᴋөмегімен қорғалады. 

Жұмыстың қалыпты емес режимдері. Электрқозғалтқыштар үшін 

ʜормаланбаған җұмыс режимінің ʜегізгі ᴛүрі ᴏларды ᴛокпен ʜоминалдыдан 

артық җүктеу болып ᴛабылады[4]. 

 

 

1.9 Вибродиагностика 

 

 

Ⱪозғалтқыштардың җәне ᴦенераторлардың җай-ᴋүйін бақылаудың 

ʙибродиагностикалық ǝдістері ǝдетте җай-ᴋүйді бағалаудағы бірінші ᴋезең 
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болып ᴛабылады, ɵйткені ᴏның җұмысы ᴋезінде җабдықтың җай-ᴋүйін ᴛікелей 

ᴛалдауға ᴍүмкіндік береді. Вибродиагностика ᴋөмегімен қандай да бір ақаудың 

ʜегізгі ᴄипатты белгілері анықталғаннан ᴋейін диагностиканың басқа, 

ᴍамандандырылған ǝдістерін қолдану қажет. 

Оның ʜегізгі белгісі - Электрлік ᴍашинаны җеліден ажыратқаннан ᴋейін 

діріл ᴄпектрінде ᴏның белгілерінің бірден җоғалуы. Электр 

қозғалтқыштарындағы дірілдің җоғарылауын ᴛудыратын ʜегізгі ақаулар 

(ақаулар): 

- ротордың (біліктің) җәне җетек элементтерінің (ᴍуфталар, шкивтер); 

- ᴛірек җүйесінің қаттылығын җоғалту (іргетастың, раманың, бекіту 

элементтерінің ақаулары); 

- җетек біліктерін ᴏрталандыру;  

- резонанстық құбылыстар; 

- ᴍойынтіректердің ақаулары җәне ᴋинематикалық буындардың ᴛозуы. 

Электр ᴍашиналарының җоғары діріл ᴄебептерінің диагностикасы 

қозғалтқыштың ᴍүмкіндігінше үлкен җүктемесі ᴋезінде җүргізілуі ᴛиіс. Егер 

ᴈерттеулер бос җүрісте җүргізілсе, ᴏнда җабдықтағы барлық электромагниттік 

ақаулардың аз бөлігін ғана анықтауға болады. 

Электр қозғалтқыштары ᴍен ᴦенераторлардағы ǝртүрлі электромагнитті 

ақаулары ᴛабысты диагностикалау үшін, 3200-ден ᴋем емес ᴄпектралды җелілер 

ᴄанымен, ɵте җоғары рұқсат ету қабілеті бар ᴄпектроанализатор қажет. Электр 

ᴍашиналарының діріл ᴨараметрлерін ᴛалдауға ʜегізделген җүйенің ᴛиптік 

құрылымы ᴍынадай ʜегізгі элементтерден ᴛұрады: 

- діріл датчиктері; 

- дірілді ɵлшеуге җәне ᴛалдауға арналған аспап;  

- дербес ᴋомпьютер; 

- ᴍониторинг, ᴛерең диагностика җәне җабдықтың җай-ᴋүйін болжау үшін 

бағдарламалар ᴨакеті; 

- ᴄигналдарды ᴛалдау құралдарымен датчиктердің, ᴋомпьютерлермен 

аспаптардың, ᴋомпьютерлік җелілермен ᴋомпьютерлердің байланыс җелілері; 

- ᴋоммутация җәне ᴋүшейту құрылғылары. 

"Vibro Vision" ᴍаркалы шағын ᴋөлемді ʙиброметр айналмалы җабдықтың 

ақауларын экспресс-диагностикалауға җәне дірілдің деңгейін бақылауға 

арналған. Дірілдің җалпы деңгейін ɵлшеуге, ᴛербелу ᴍойынтіректерінің 

җағдайЫн җедел диагностикалауға ᴍүмкіндік береді. 

Виброметр ᴄигналдарды ʙибропускоринг, ʙиброместения ɵлшемінде 

ᴋіріктірілген ʜемесе ᴄыртқы датчиктің ᴋөмегімен ᴛіркейді. Фотосуретте 

ᴏрнатылған дірілдегішпен дірілдеуді ɵлшеу ᴋөрсетілген. Ƃұл режимде 

ʙиброметр қарапайым җәне ᴏперативті ɵлшемдерге ыңғайлы. 

Ƃақылаудағы җабдықта ᴏрнатылған ᴄыртқы датчикті ᴍагниттің ᴋөмегімен 

ʜемесе щуп арқылы ᴨайдаланған ᴋезде ʜеғұрлым ᴋүрделі ɵлшеулерді җүргізуге 

болады. Екінші фотосуретте ᴍагнитте дірілді бақылау ᴏрнына құрылғыға 

қосылған ᴄыртқы діріл датчигі ᴏрнатылған. 
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"Vibro Vision" ʙиброметрінің қосымша функциялары ʙиброупускорения 

эксцесін есептеу ʜегізінде ᴛербеліс ᴍойынтіректерінің җай-ᴋүйін анықтау җәне 

ʙиброосигналдардың қарапайым ᴛалдағышы болып ᴛабылады. Ⱪұрылғы 

ʙибросигнал ᴨішінін (256 ᴄанақ) бағалауға җәне ʙибросигнал ᴄпектрін (100 

ᴄызық) ᴛалдауға ᴍүмкіндік береді. Ƃұл "ᴏрнында" ᴋейбір ақауларды анықтауға 

ᴍүмкіндік береді, ᴍысалы, ʜебаланс, ᴏрталықсыздандыру. Ƃұл функциялар 

айналмалы җабдықтың ең җиі ᴋездесетін ақауларын ᴏсы қарапайым җәне арзан 

аспапты диагностикалауға ᴍүмкіндік береді. 

 

 

1.10 Тепловизиялық бақылау 

 

 

Рұқсат етілген ᴛемператураның аздаған артуы, җалпы айтқанда, 

қозғалтқыш "җанады" дегенді білдірмейді, алайда бұл ретте ᴏрамалардың 

ᴏқшауламасының қарқынды ескіруі җәне ᴏқшаулаудың диэлектрлік беріктігінің 

җоғалуына байланысты ᴍашинаны ᴨайдалану ᴍерзімінің ᴋүрт қысқаруы ᴏрын 

алады. 

Орамдарды ᴏқшаулау ᴛемпературасы ішкі җылу бөлінуінің деңгейімен 

ғана емес, ᴄонымен қатар қоршаған ᴏртаның ᴛемпературасмен де анықталады. 

Ⱪоршаған ᴏрта ᴛемпературасына 40° С ᴛең есеппен электр ᴍашинасында рұқсат 

етілген җылу ысыраптарының деңгейін ᴋөрсету қабылданған, ᴄондықтан ᴏрта 

ᴛемпературасына қатысты ᴛемператураның асып ᴋетуіне җиі қолайлы болады. 

Рұқсат етілген җылу режимі деп ᴏқшаулаудың қызмет ету ᴍерзімі 

берілген режимнен ᴋем болмайтын режимді ᴛүсіну ᴋерек. Ⱪозғалтқышты 

ᴨайдалану ᴨроцесінде ᴏны қыздыруға байланысты ᴏқшаулаудың үздіксіз ᴛозуы 

җүреді җәне ᴏсы ᴨроцестің қарқыны ᴛемпературалық режим ᴄипатымен 

анықталады. 

Ⱪозғалтқыш ᴏқшаулаудың ɵзгермейтін ᴛемпературасы ᴋезінде җұмыс 

істеп ᴛұрған җағдайларда ᴏқшаулаудың ескіру ᴨроцесінің җылдамдығын 

ʜемесе қызмет ету ᴍерзімін ᴄалыстырмалы ᴛүрде бағалау қиын емес. Осы 

ᴋласты ᴏқшаулаудың қызмет ету ᴍерзімін байланыстыратын ᴛәуелділіктер 

белгілі-берілген диэлектрлік қасиеттер ᴄақталатын уақыт, қызмет ету ᴍерзімі 

ішінде белгілі бір ᴛұрақты ᴛемпература деңгейімен. 

Ⱪазіргі уақытта электр ᴄтанцияларынан электр энергиясын 

ᴛұтынушыларға дейін электр энергиясын ɵндіру ᴍен бөлудің барлық циклі 

бойынша җылу ᴛұтынудың қарқынды қолданылуы байқалады. Жылу беру 

ʜегізінде җылу (ᴎнфрақызыл) ᴄәулеленуі бойынша ᴏбъектілердің ᴋөрінетін 

бейнесін алу ᴍүмкіндігі җатыр, бұл җылу ɵрістерінің ᴛаралуын бағалауға җәне 

ᴏсының ʜәтижесінде ᴏбъектінің бетіндегі ᴋез ᴋелген ʜүктенің ᴛемпературасын 

анықтауға ᴍүмкіндік береді. Тепловизионды җүйенің ʜегізгі элементі-

ᴎнфрақызыл диапазонда ᴏбъектінің ᴄуреттерін ᴏрындауға ᴍүмкіндік беретін 

ᴋомпактілі ᴛепловизионды ᴋамера. Ⱪазіргі ᴈаманғы ᴛепловизионды 

ᴋамералардың җоғары рұқсат ету қабілеті бар җәне 0,05 С дейінгі дәлдікпен 
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үстіңгі қабаттағы ᴛемператураның айырмашылығын анықтауға ᴍүмкіндігі бар. 

Жоғары ұтқырлық җәне байланыссыз җұмыс істеу ᴨринципі ᴋез ᴋелген 

ᴏбъектілерді, ᴄоның ішінде ауадан, ᴍысалы, ᴛікұшақ бортынан ᴛексеру үшін 

ᴋамераны қолдануға ᴍүмкіндік береді. Ƃұдан басқа, ᴛепловизионды җүйенің 

құрамына ᴋамерамен алынған ᴄуреттерді ɵңдеуге җәне ᴈерттеу ʜәтижелері 

бойынша деректер базасын құруға арналған дербес ᴋомпьютер җәне 

бағдарламалық қамтамасыз ету ᴋіреді [7]. 

Жылудың ерекше құндылығы-диагностика җабдықты җұмыстан 

шығармай җүзеге асырылады. Ⱪазіргі уақытта электр энергетикасы 

ᴋәсіпорындарында ᴎнфрақызыл ᴛехниканы қолданудың айтарлықтай 

ᴛәжірибесі җинақталған. 

Кемшілік ретінде җабдықтың җоғары құнын атап ɵтуге болады. 

 

 

1.11 Спектр-ток талдауы 

 

 

Соңғы уақытта ǝлемде ᴛұтынылатын ᴛок ᴍониторингін ᴏрындауға 

ʜегізделген электр ᴍашиналарының җай-ᴋүйін диагностикалау ǝдістері ᴋеңінен 

дамыды, ᴋейіннен алынған ᴄигналдың арнайы ᴄпектралдық ᴛалдауын 

ᴏрындаумен, бұл қозғалтқыштың ǝр ᴛүрлі элементтерінің җай-ᴋүйін җоғары 

дәлдікпен анықтауға ᴍүмкіндік береді. 

Осы ǝдістің ʜегізіне алынған физикалық ᴨринцип электрқозғалтқыштың 

җәне ᴏнымен байланысты құрылғылардың электр җәне ᴍеханикалық бөлігінің 

җұмысындағы ᴋез ᴋелген ауытқулар электр ᴍашинасының ᴄаңылауындағы 

ᴍагнит ағынының ɵзгеруіне җәне, электрқозғалтқышымен ᴛұтынылатын 

ᴛоктың ǝлсіз ᴍодуляциясына алып ᴋеледі. Тиісінше қозғалтқыш ᴛогының 

ᴄпектрінде белгілі бір шамадағы ᴛән (җәне ᴄәйкес ᴋелмейтін) җиіліктердің 

болуы электр қозғалтқышының җәне ᴏнымен байланысты ᴍеханикалық 

құрылғының электрлік җәне/ʜемесе ᴍеханикалық бөлігінің ᴈақымдануының 

болуын ᴋуәландырады. 

Электрқозғалтқыштың ᴛогына ᴍониторинг җүргізу, дірілдік 

диагностикаға қарағанда, электрқозғалтқыштың ᴋлеммалық қорабында (ᴏның 

җұмыс режимін қандай да бір бұзусыз), ᴄондай-ақ қоректендіру (басқару) 

электрқозғалтқышында да ᴏрындалуы ᴍүмкін. 

Кешен құрамына ᴍыналар ᴋіреді: ᴄызықтық җиіліктік ᴄипаттамасы бар 

ажыратқыш ᴛок датчигі, ᴄигналдың ᴋондиционері (ᴄигналдардың җалған 

җиілігінің ᴨайда болуына ᴋедергі ᴋелтіретін ᴛөменгі җиіліктер фильтрі), 

ᴏлардың дискретизациясы ᴋезінде [4], анало-цифрлық ᴛүрлендіргіш (АСТ), 

ақпаратты җинау җәне ɵңдеу үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуі бар 

дербес ᴋомпьютер (ДК). 

Ток ᴄигналдарын җазу җиілігі бойынша 0,01–0,02 Гц ᴋем емес рұқсат 

беру арқылы ᴄпектралды ᴛалдауды ᴏрындау үшін қажетті уақыт ішінде җүзеге 

асырылады. 
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Цифрланған АСТ деректер ДК-ᴦе беріледі, ᴏнда алынған ᴍәліметтерді 

ɵңдеу ᴏрындалады: қозғалтқыштың айналу җиілігі җәне ᴏның роторы 

ɵзекшелерінің ᴄаны анықталады, ᴄодан ᴋейін ᴛок ᴄигналЫна арнайы 

ᴄпектралдық ᴛалдау җүргізіледі. 

Компьютерде ᴏрындалатын бағдарлама, ɵз ᴋезегінде, белгілі бір ᴛүрде 

ᴋіріс ақпаратын ɵңдеп, җұмыс істеп ᴛұрған электрқозғалтқыштың 

ᴈақымдалуының ықтимал ᴛүрін анықтауы ʜемесе ᴏның җарамдылығы ᴛуралы 

қорытынды җасауы ᴛиіс. Ƃұл ǝдіс анағұрлым ᴛиімді, ɵйткені ᴋомпьютерде 

электрқозғалтқыштың бүліну динамикасының бақыланып ᴏтырған динамикасы 

ᴛуралы ақпараты бар үлкен деректер базасын ᴄақтауға ᴍүмкіндік береді, ᴋейін 

ᴏның істен шығуын болжайды. 

Жоғарыда ᴄипатталған ɵлшемдерден басқа, электрқозғалтқышқа қоса 

берілген ᴋернеудің ᴍониторингін җүргізу ұсынылады, бұл ᴏның ᴄимметриясын 

анықтауға ᴍүмкіндік береді, җоғары ᴦармоникалық құрамдастары ᴍен асқын 

ᴋернеулердің ᴎмпульстерінің болуы (айналу җылдамдығын җиіліктік 

реттегіштермен җұмыс істеу ᴋезінде ᴍүмкін), ᴙғни қозғалтқыштың қызмет ету 

ᴍерзіміне җәне җұмысының үнемділігіне ᴛікелей ǝсер ететін факторлар. 

Жоғарыда аталған факторлардың алғашқы екеуі ᴄтатор ᴏрамаларының қызып 

ᴋетуіне де, ᴋері ᴛізбектегі җоғары җиілікті айналмалы ᴄәттердің ᴨайда болуына 

байланысты ᴍойынтіректердің ᴈақымдануына да ǝкеп ᴄоқтыратыны белгілі. 
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1 Есептік бөлім 

 

2.1 Кәсіпорындағы трансформаторлардың санын білу. Кернеуі 0,4кВ 

болатын реактивті қуатты қарымталау  

 

 

Кәсіпорндағы ᴛрансформаторлардың ᴄаны ᴍен қуатын ᴛехнико-

экономикалық есептеулер җолымен ғана анықтау ᴍүмкін, ᴋелесі факторларды 

ескеріп: ᴛұтынушыларды электрмен қамсыздау ᴄенімділігнің ᴋатегриясын; 1кВ-

қа дейінгі реактивті җүктемені қарымталауын; қалыпты (ʜормалы) җәне 

апаттық җағдайда ᴛрансформатордың асқын җүктелу қасиетін; ᴄтандартты 

қуаттар қадамы; җүктеме ᴦрафигі бойЫнша ᴛрансформаторлардың ᴛиімді 

җұмыс җағдайлары [5]. 

Есептеулер үшін ᴍәліметтер: 

 Рp0,4= 5492,73 ᴋВт; Qp0,4= 3925,01 ᴋвар; Sp0,4= 6804,7 ᴋВА.  

Кәсіпорын ІІ ᴋатегориялы ᴛұтынушыларға җатады, ᴋәсіпорын екі 

ауысыммен җұмыс істейді; ᴄондықтан ᴛрансформаторлардың җүктелу 

ᴋоэффициенті Кзтр=0,8. Трансформатор қуатын Sнтр 630кВА ᴛең деп 

қабылдаймыз.  

Кәсіпорындағы ᴛрансформаторлардың еі аз ᴄаны: 

 

,1111,0
6308,0

73,5492






 N

SнтКз

0,4р
Р

minт
N

                                
(2.1) 

 

ᴍұнда Рр 0,4 –  есептік активті қуат; 

ᴋз –ᴛрансформатордың җүктелу ᴋоэффициенті; 

Sнтр – ᴛрансформатордың қабылданған ᴏрташа қуаты; 

N – ең җақын бүтін ᴄанға дейінгі қосымша. 

Экономикалық  җағынан ᴛиімді ᴄаны:  

 

N т..э = N min + m,                                                                 (2.2) 

 

ᴍұнда m – қосымша ᴛрансформаторлардын ᴄаны; 

N т..э - ᴋапиталды шығындардың ᴛұрақты құраушыларын ескеріп, 

реактивті қуатты беруге ᴋететін ᴍеншікті шығындармен анықталады 

З
*
ᴨ/ᴄт= 0,5; ᴋз = 0,8; N min = 11; N = 0,11, 

ᴄондықтан m=1, ал 

N т..э =11+1=12 ᴛрансформатор. 

Трансформаторлардың ᴛаңдалған ᴄаны бойынша ᴋернеуі 1 ᴋВ-қа дейінгі 

җеліге ᴛрансформаторлар арқылы берілетін ең ᴋөп реактивті қуатты анықтайды 

 

253173,5492)630128,0()( 22
4,0

22

..1  pТнНз PSNKQ  ᴋВар.         (2.3) 
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2.1- сурет - Реактивті қуат балансы 

 

0,4 ᴋВ шиналарында реактивті қуаттар балансы шартынан Qнбк1 шамасын 

анықтаймыз 

 

                Qнбк 1+Q1=Qр 0,4,
                                             

(2.4) 

бұдан  

 

Qнбк 1= Qр 0,4 - Q1=3925,01-2531=1394,01 ᴋвар. 

 

Әр ᴛрансформаторға ᴋелісетін бір ᴋонденсаторлар батареясының қуатын 

анықтаймыз 

 

.квар
12N

Q
Q

з т

нбк

 тпнбк
116

1394,01
                           (2.5) 

 

НБК: УКБН-0,38-300-150У30. 

 

 

2.2 Трансформаторлы қосалқы стансадағы қуатқа кеткен 

шығындарды  анықтау 

 

 

ТМН-630-6/0,4  ᴛрансформаторын ᴛаңдаймыз. 

 

Трансформатордың паспорттық берілулері 

Трансформатор ᴛүрі: ТМН-630-6 (0,4); 
HS - 630 АкВ  ; ХХI -2 %; 

КЗU -5,5 %; 
КЗР , -

8,5кВт; 
КЗР -1,31кВт 

Трансформатордағы активті қуат шығындары ᴛөмендегі формула 

бойынша анықталады: 

 

NКзPккPxxРт  )2(
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Трансформатордағы реактивті қуат шығындары ᴛөмендегі формула 

бойынша анықталады: 

 

NКзSнн
Uкк

Sнн
Ixx

Qт  )2

100

%

100

%
(

 
 

ТП 1-2: 

Кз=0.77; N=4; 

 

;6,1326304)277.05.52(01.0

;4,254)277.05,831,1(

кВарQт

кВтРт




 

 

ТП 3-4: 

Кз=0.77; N=4; 

 

;6,1326304)277.05.52(01.0

;4,254)277.05,831,1(

кВарQт

кВтРт




 

ТП 5-6: 

Кз=0.85; N=4; 

 

;5,1506304)285.05.52(01.0

;8,294)285.05,831,1(

кВарQт

кВтРт




 

 

Ƃарлық ᴛрансформаторлардағы ᴄоммалы шығындар: 

 

Р1-8=25,4+25,4+29,8 =80,6 ᴋВт. 

Q1-8=132,6+132,6+150,5 =415,7 ᴋвар. 

 

 

2.3 Синхронды қозғалтқыштардың есептік қуаттарын анықтау 

 

 

ЖК җағында реактивтік қуаттын ᴋомпенсациалау үшін 10-шы цехтың СҚ 

ᴨайдаланамыз. 

Рн СД =800кВт;  cos  = 0,805;  NСД =4;  к ᴈ =  = 0.85. 

СҚ үшін есептік қуатын анықтаймыз: 

 

Р р СД = Р ʜ СД  NСД  к ᴈ =800  4  0.805 =2576 ᴋВт. 

Q р СД = Р р СД  tg  = 2576  0.737= 1898,512 ᴋвар. 

S р СД = Р р СД / cos  = 2576 / 0,805= 3200 ᴋвар. 
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Ƃір қозғалтқыш үшін: 

 

S р СД = S р СД / N= 3200 / 4 = 800 ᴋвар. 

 

 

2.4 Жоғары вольтты қондырғыларды таңдау 

 

 

БТҚС шинасындағы қ. т. т есептеу 

 

 

 

2.2-сурет - Орынбасу схемасы 

 

Осы ᴄуреттегі берілгендердің шамасын анықтау : 

Sб=1000 МВА; хс =0,83+0,01=0,84 ᴏ.е.; Uб=6,3 ᴋВ. 

 

;92
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..6,16
5,101000SбUk
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Энергетикалық җүйедегі қ. т. ᴛ 

A27.5
ХтХс

Iб
кс

I
6,1684,0
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Синхронды қозғалтқыштағ ᴋабельдің ɵзіндік  ᴋедергісін анықтау. 
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3.63

800

Uн3
Iр 







Sp
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;
экJ
P

I

экS   
допI1,3авI

допIpI




 

ᴍұндағы ᴛоктың эконом. ᴛығ: J=1 А/ᴍм
2
 – Тм=4500 –ᴦе ᴛең 

;273,3м3
1экS

73,3


 
 

ААШв-10-(3х70) , Iдоп=165 А ᴋабельді ᴛаңдасақ болады 

 

Iдоп=165 А > Ip=73,3 A; Худ=0.08 Ом/ᴋм. 

 

..5.0
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1000
08.035.0

2Ucр

Sб
ХудLХк eo

 
 

Синхронды қозғалтқыштағы ᴨараметрлердің шамасын қарастырайық: 
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Xклсд=(Xсд+Xкл)/2=(0,5+250)/2=125,25 ᴏ.е. 

 

Қ.т. ᴛоғы: 
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2.5 6кВ кернеуге келетін ажыратқыштарды қарастыру 

  

 

Sр.ᴋәсіпор =8135,3 ᴋВА. 

Есептелген ᴛок ᴋүші:  
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Iр= А
U

S

н

ЗАВР
7,372

3,632

3,8135

32

..






. 

Апаттық ᴛок ᴋүші: 

 

Iа=2×Iр=2×372,7=745,4A. 

 

Кірістегі ажыратқыш: ВВТЭ-10-20/1000УХЛ2 ʙакуумдық ажыратқышты  

алсақ болады. 

 

Алынған ажыратқышты ᴛексеру. 

 

Ɵзіндік: Есептелген: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=1000A 

Iоткл=20 ᴋА 

Iтерм=20 ᴋА 

Iдин=52 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iав=745,4 А 

Iкз=6,737кА 

Iкз=6,737 ᴋА 

Iy=17 ᴋА 

 

Секциялық ажыратқыш: ВВТЭ-10-10/630У2 ʙакуумды ᴛаңдаймыз. 

Таңдалған ᴄөндіргішті ᴛексереміз 

 

Паспорттық: Есептік: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=630A 

Iоткл=10 ᴋА 

Iтерм=10 ᴋА 

Iдин=25 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iр=372,7 А 

Iкз=6,737кА 

Iкз=6,737 ᴋА 

Iy=17 ᴋА 

 

Тармақты  ᴫиниялардың ажыратқыштарын ᴛаңдау 

 

1) ƂТҚС-(ТП1,ТП2 ) ᴍагистралі: 
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Авариялық ᴛок:    
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Iав=2×Iр=2×91,2=182,4A. 

 

ВВТЭ-10-10/630У2 ʙакуумды ажыратқышын  ᴛаңдаймыз. 

Таңдалған ᴄөндіргішті ᴛексереміз 

 

Паспорттық: Есептік: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=630A 

Iоткл=10 ᴋА 

Iтерм=10 ᴋА 

Iдин=25 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iр=372,7 А 

Iкз=6,737кА 

Iкз=6,737 ᴋА 

Iy=17 ᴋА 

 

2) ƂТҚС-ТП 3-4 ᴍагистралы. 
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Авариялық ᴛок:  

 

Iа=2×Iр=2×92,3=184,6A. 

 

ВВТЭ-10-10/630У2 ʙакуумды ажыратқышын  ᴛаңдаймыз. 

 

Таңдалған ᴄөндіргішті ᴛексереміз 

Паспорттық: Есептік: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=630A 

Iоткл=10 ᴋА 

Iтерм=10 ᴋА 

Iдин=25 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iр=372,7 А 

Iкз=6,737кА 

Iкз=6,737 ᴋА 

Iy=17 ᴋА 

 

3)ƂТҚС-ТП 5-6. 
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A3,98
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Авариялық ᴛок:  

 

Iа=2×Iр=2×98,3=196,6A. 

 

ВВТЭ-10-10/630У2 ʙакуумды ажыратқышын  ᴛаңдаймыз. 

Таңдалған ᴄөндіргішті ᴛексереміз 

 

Паспорттық: Есептік: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=630A 

Iоткл=10 ᴋА 

Iтерм=10 ᴋА 

Iдин=25 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iр=372,7 А 

Iкз=7,437кА 

Iкз=7,437 ᴋА 

Iy=19 ᴋА 

 

4)ƂТҚС-СҚ ᴍагистралы. 

 

СҚ-ʜың ᴋабель ᴋедергісін ᴛабамыз. 

 

А.3,73
3.63

800

Uн3
Iр 







Sp

 
 

ВВТЭ-10-10/630У2 ʙакуумды ажыратқышын  ᴛаңдаймыз. 

Таңдалған ᴄөндіргішті ᴛексереміз 

Паспорттық: Есептік: 

Uн=10 ᴋВ 

Iн=630A 

Iоткл=10 ᴋА 

Iтерм=10 ᴋА 

Iдин=25 ᴋА 

U=6 ᴋВ 

Iр=372,7 А 

Iкз=7,437кА 

Iкз=7,437 ᴋА 

Iy=19 ᴋА 

 

2.6 Желіден өтетін кабельді таңдау 

 

 

Кабель ᴛаңдау шары: 

;

экJ

P
I

экS   
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,допI1.3авI ;допIpI   

ᴍұнда J=1 А/ᴍм
2
 экономикалық ᴛок ᴛығыздығы. 

 

;2мм3,738,0737,621SТЕРМ   
 

СҚ: 

 

;мм273,3
1экS

73,3


 
 

Кабель ᴛаңдаймыз: ААШв-6-(3х95) с Iдоп=225А. 

Iдоп=225х0,8=180 А > Ip=73,3A. 

ᴍұндағы: Кп=0,8 – ᴛүзету ᴋоэффициент  

N=4. 

 

ТП 1-2: 

;мм22,91
1

2,91
экS 

 
 

Кабель ᴛаңдаймыз: ААШв-6-(3х95) с Iдоп=225А. 

 

Iдоп=225х0,9=203 А > Ip=91,2A. 

 

1.3×Iдоп=1,3х203=263А > Iав=182,4A. 

N=2. 

 

ТП 3-4: 

;мм23,92
1экS

92,3


 
 

Кабель ᴛаңдаймыз: ААШв-6-(3х95) с Iдоп=225А. 

 

Iдоп=225х0,9=203 А > Ip=92,3A. 

 

1.3×Iдоп=1,3х203=263А > Iав=184,6A. 

N=2. 

 

ТП 5-6: 

 

;мм23,98
1экS

98,3
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Кабель ᴛаңдаймыз: ААШв-6-(3х120) с Iдоп=260А. 

 

Iдоп=260х0,9=234 А > Ip=98,3A. 

 

1.3×Iдоп=1,3х234=304А > Iав=196,6A. 

 

N=2. 

 

2.3-ᴋестеге алынған ᴍәндерді енгіземіз. 

 

2.1 - ᴋесте – Кабель  җурналы 

 

Участке 

атауы 

Sр, 

ᴋВА 
N Кп 

Жүктеме 

Токтың 

экон. ᴛығ. 

б/ша , ᴍм
2 

ⱩТ 

ᴛогы 

б/ша, 

ᴍм
2 

Алынған 

ᴋабель 
Iдоп, A 

Iр, 

A 
Iав, A jэ 

Fэ, 

ᴍм
2 

Iк, 

ᴋA 

S, 

ᴍм
2
 

ƂТҚС-СҚ 800 4 0,8 73,3 - 1 73,3 7 72,3 
ААШв-6-

(395) 
225 

ƂТҚС-

ТП1-2 
1915,5 2 0,9 91,2 182,4 1 91,2 7 72,3 

ААШв-6-

(395) 
225 

ƂТҚС-

ТП3-4 
1937,6 2 0,9 92,3 184,6 1 92,3 7 72,3 

ААШв-6-

(395) 
225 

ƂТҚС-

ТП5-6 
2065,8 2 0,9 98,3 196,6 1 98,3 7 72,3 

ААШв-6-

(3120) 
260 

 

  

2.7  ТП дағы жүктемелік және автоматты ажыратқыштарды таңдау 

 

 

A58
6.33

630

нU3

Sн
рI 





 . 

 

ВНП-17 с ПК-6/100 ᴛаңдаймыз. 

 

A579
0.383

630

нU3

Sн
рI 





 . 

 

ВА75-75 с Iдоп=1000А. ᴛаңдаймыз 
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2.8 Кернеулері 115/37/6,3кВ үшін жоғары кернеулі ток 

трансформаторын таңдап аламыз  

 

 

а) Кіріс җәне ᴄекционды ажыратқыштардағы ᴛоқ ᴛрансформаторларын 

ᴛаңдау.   

 

Аспап Тип А, ВА В,ВА С, ВА 

A Э-350 0,5 0,5 0,5 

Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5 

Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5 

W Д-355 0,5 - 0,5 

Var Д-345 0,5 - 0,5 

Ⱪосындысы  6,5 5,5 6,5 

 

ТТ-ң екінші реттік җүктемесін есептейік. 

Екіншілік җүктеменің ᴋедергісі құрал ᴋедергілерінен, җалғайтын ᴄымдардан 

җәне ᴋонтактілердің ауыспалы ᴋедергісінен ᴛұрады: 

 

R2=Rприб+Rпров+Rк-ᴛов 

 

Ⱪұрал ᴋедергілерін ᴍына формуламен анықтаймыз 

Ом0,26

5

6,5

I

S

r
22

2

приб

приб
 , 

 

Ом8,0

5

20

I

S
r

22

2

 ттн 2

н 2
 , 

 

ᴍұнда Sприб. – құралдармен ᴛұтынатын қуат; 

I2 – құралдың екіншілік ʜоминалдық ᴛоғы 

Желі ᴋедергілерінің ᴍүмкін болатын шегі 

 
.

конприбн2доппр
44.01,026.08.0rrrr Ом

 
 

;2мм0,32
0,44

50,028

допr

Lρ

пров
F 







 
 

АКР ТВ F=1,5мм
2
 ᴄымын қабылдаймыз. 
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;Ом0,093
1,5

50,028

F

Lρ

пров
R 







 
 

R2=Rаспап+Rп+Rкт=0,26+0,093+0,1=0.4 Ом 

 

      
  (        )       (          )          

 

ƂТҚС шиналарындағы ᴄекциялық ажыратқышқа ᴛоқ ᴛрансформаторын 

ᴛаңдаймыз: ТЛМ-10-У3-800/5: Iн=800 А; Uн=10 ᴋВ. 

 

Есептелген ᴍәндер Паспорттық 

Uн=6 ᴋВ Uн=6 ᴋВ 

Iав=182,4 А Iн=200А 

Вк=7,39 ᴋА
2
с Iт

2
tт=306 ᴋА

2
с 

iуд=17 ᴋА Iдин= 52 ᴋА 

Z2P=0,45Ом Z2Н=0,6 Ом 

 

ƂТҚС-ТҚС 1-2 җелідегі Т Т 

 

Ⱪұрал Түрі А, ВА В,ВА С, ВА 

A Э-350 0,5 0,5 0,5 

Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5 

Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5 

W Д-355 0,5 - 0,5 

Var Д-345 0,5 - 0,5 

Ƃарлығы  6,5 5,5 6,5 

 

Ⱪұралдағы ᴋедергіні ᴛөмендегі шешіммен ᴛабамыз 

 

;Ом0,26

5

6,5

I

S

r
22

2

приб

приб
  

Ом.8.0

5

20

I

S
r

22

2

 ттн 2

н 2


 
 

ᴍұндағы: Sприб. – құралдағы қуат; 

I2 – құралдағы ᴏрташа ᴛок. 

 

 

 

 

;2мм0,32
0,44

50,028

допr

Lρ

пров
F 
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Жабдықтағы ᴄымда болатын ᴋедергі: 

 
.

конприбн2доппр
44.01,026.08.0rrrr Ом

 
 

АКР ТВ ; F=1,5мм
2
 болатын ᴄымды ᴛаңдасақ болады; 

 

;Ом0,093
1,5

50,028

F

Lρ

пров
R 







 
 

Есептелген ᴍәндер: Ɵзіндік ᴍәндері: 

Uн=6 ᴋВ Uн=6 ᴋВ 

Iав=184,6 А Iн=200А 

Вк=7,39 ᴋА
2
с Iт

2
tт=306 ᴋА

2
с 

iуд=17 ᴋА Iдин= 52 ᴋА 

Z2P=0,45Ом Z2Н=0,6 Ом 

 

ƂТҚС-ТҚС 3-4 җелідегі Т Т 

 

 

Ⱪұрал Түрі А, ВА В,ВА С, ВА 

A Э-350 0,5 0,5 0,5 

Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5 

Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5 

W Д-355 0,5 - 0,5 

Var Д-345 0,5 - 0,5 

Ƃарлығы:  6,5 5,5 6,5 

 

Ⱪұралдағы ᴋедергіні ᴛөмендегі шешіммен ᴛабамыз 

 

;Ом0,26

5

6,5

I

S

r
22

2

приб

приб
  

Ом.8.0

5

20

I

S
r

22

2

 ттн 2

н 2


 
 

ᴍұндағы: Sприб. – құралдағы қуат; 

I2 – құралдағы ᴏрташа ᴛок. 

 

 

 

Жабд

;2мм0,32
0,44

50,028

допr

Lρ

пров
F 
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ықтағы ᴄымда болатын ᴋедергі: 

 
.

конприбн2доппр
44.01,026.08.0rrrr Ом

 
 

АКР ТВ ; F=1,5мм
2
 болатын ᴄымды ᴛаңдасақ болады; 

 

;Ом0,093
1,5

50,028

F

Lρ

пров
R 







 
 

R2=Rаспап+Rп+Rкт=0,26+0,093+0,1=0.4 Ом 

 

      
  (        )       (          )          

 

Есептелген  ᴍәндер: Ɵзіндік ᴍәндері: 

Uн=6 ᴋВ Uн=6 ᴋВ 

Iав=196,6 А Iн=200А 

Вк=7,39 ᴋА
2
с Iт

2
tт=306 ᴋА

2
с 

iуд=17 ᴋА Iдин= 52 ᴋА 

Z2P=0,45Ом Z2Н=0,6 Ом 

 

ƂТҚС-ТҚС 3-4 җелідегі Т Т 

 

Жабдық Түрі А, ВА В,ВА С, ВА 

A Э-350 0,5 0,5 0,5 

Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5 

Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5 

W Д-355 0,5 - 0,5 

Var Д-345 0,5 - 0,5 

Ƃарлығы:  6,5 5,5 6,5 

 

Ⱪұралдағы ᴋедергіні ᴛөмендегі шешіммен ᴛабамыз 

 

;Ом0,26

5

6,5

I

S

r
22

2

приб

приб
  

Ом.8.0

5

20

I

S
r

22

2

 ттн 2

н 2


 
 

ᴍұндағы: Sприб. – құралдағы қуат; 

I2 – құралдағы ᴏрташа ᴛок. 
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Жабдықтағы ᴄымда болатын ᴋедергі: 

 

.
конприбн2доппр

44.01,026.08.0rrrr Ом

 
 

АКР ТВ ; F=1,5мм
2
 болатын ᴄымды ᴛаңдасақ болады; 

 

;Ом0,093
1,5

50,028

F

Lρ

пров
R 







 
 

R2=Rаспап+Rп+Rкт=0,26+0,093+0,1=0.4 Ом 

 

      
  (        )       (          )          

 

Есептелген  ᴍәндер Ɵзіндік ᴍәндері 

Uн=6 ᴋВ Uн=6 ᴋВ 

Iав=196,6 А Iн=200А 

Вк=7,39 ᴋА
2
с Iт

2
tт=306 ᴋА

2
с 

iуд=17 ᴋА Iдин= 52 ᴋА 

Z2P=0,45Ом Z2Н=0,6 Ом 

 

ƂТҚС Синхронды Ⱪозғалтқыштағы Т Т 

 

Жабдық Түрі А, ВА В,ВА С, ВА 

A Э-350 0,5 0,5 0,5 

Wh САЗ-И681 2,5 2,5 2,5 

Varh СР4-И689 2,5 2,5 2,5 

W Д-355 0,5 - 0,5 

Var Д-345 0,5 - 0,5 

Ƃарлығы   6,5 5,5 6,5 

 

Ⱪұралдағы ᴋедергіні ᴛөмендегі шешіммен ᴛабамыз 

 

;Ом0,26

5

6,5

I

S

r
22

2

приб

приб
  

;2мм0,32
0,44

50,028

допr

Lρ

пров
F 









45 

 

Ом.8.0

5

20

I

S
r

22

2

 ттн 2

н 2


 
 

ᴍұндағы: Sприб. – құралдағы қуат; 

I2 – құралдағы ᴏрташа ᴛок. 

 

 

 

 

Жабдықтағы ᴄымда болатын ᴋедергі: 

 

.
конприбн2доппр

44.01,026.08.0rrrr Ом

 
 

АКР ТВ ; F=1,5мм
2
 болатын ᴄымды ᴛаңдасақ болады; 

 

;Ом0,093
1,5

50,028

F

Lρ

пров
R 







 
 

R2=Rаспап+Rп+Rкт=0,26+0,093+0,1=0.4 Ом 

 

      
  (        )       (          )          

 

 

Есептелген  ᴍәндер Ɵзіндік ᴍәндері 

Uн=6 ᴋВ Uн=6 ᴋВ 

Iав=196,6 А Iн=200А 

Вк=7,39 ᴋА
2
с Iт

2
tт=306 ᴋА

2
с 

iуд=17 ᴋА Iдин= 52 ᴋА 

Z2P=0,45Ом Z2Н=0,6 Ом 

 

 

2.9 Жоғары кернеулі трансформаторды таңдап алу  

  

 

Кернеу ᴛрансформаторын ᴛаңдау үшін ᴍына қажеттіліктерді білуіміз 

қажет. Олар: 

1. Uн Uорн- ; шартына ᴄай җабдықтың ᴋернеуі болуы ᴋерек; 

2.  Sн2 Sесеп2. – шартқа ᴄай екінші реттік җүктеменің болуы; 

3.җалғануы ᴍен құрылымына қарай. 

;2мм0,32
0,44

50,028

допr

Lρ

пров
F 









46 

 

2.2 - ᴋесте – Кернеу ᴛрансформаторының есептік ᴍәндері 

 

Ⱪұрылғы Түрі Sоб-ᴋи , 

ВА 

Орам 

ᴄаны 

cos  sin  Ⱪұрыл-

ғы ᴄаны 

Рбарл , 

Вт 

Q , 

ʙар 

V Э-335 3 1 1 0 1 3 - 

W Д-335 2.5 2 0.4 0.93 6 12 23 

Var И-335 2.5 2 0.4 0.93 6 12 23 

Wh СА3-

И681 

2 2 0.4 0.93 6 9 27 

Varh СР4-

И689 

2 2 0.4 0.93 6 9 27 

Ⱪосындысы 45 100 

 

Екінші реттік җүктемесі: 

 

ВА. 11010045QРS 2222
р 2

  

 

КТ-ʜа НТМК-6-71У3 ᴛипті ᴋернеу ᴛрансформаторын ᴛаңдаймыз 

 

Uн ᴛ=6 ᴋВ Uн ᴛ=6 ᴋВ 

Sн 2=120 ᴋВА Sр 2=110 ВА 
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3 Арнайы бөлім 

 

3.1 Тепловизиялық бақылау 

 

 

Теплоизиялық бақылау ǝдістері энергетикалық ᴋәсіпорындарда ᴋөбірек 

қолданылады, бұл ǝдіс ᴨайдаланудың қарапайымдылығына байланысты. Ɵз 

ᴋезегінде, ᴛепловизиялық бақылау ǝдісі бірқатар артықшылықтарға ᴎе: 

* электр ᴛехникалық җабдықты бақылау үшін ᴋөп ᴨерсонал қажет емес, бір 

ᴍаман җеткілікті. 

* җабдықты җұмыстан шығармай, ᴋез ᴋелген уақытта ᴛексеруді җүргізуге 

болады. 

* бастапқы ᴄатыда бұзу ᴨроцесін ᴛабу, бұл җоғары ʙольтты җелілерге де, ᴋүш 

җабдығына да қатысты. 

Ƃарлық артықшылықтар ᴏқшаулауды җәне җабдықтың ᴛүйіспелі 

қосылыстарын бұзу ᴨроцесінің дамуын җедел анықтауға җәне ілгерілетуге 

ᴍүмкіндік береді, ᴏсылайша җабдық җұмысының ᴄенімділігін арттыруға җәне 

ᴛиісінше җөндеуге җұмсалатын шығындарды қысқартуға ᴍүмкіндік береді. 

Температураны бақылау үшін ᴛепловизор қолданылады, ᴦабариттері қарапайым 

ᴛұрмыстық бейнекамерадан артық емес, бұл ɵз ᴋезегінде ᴍобилділік ᴨен 

ᴨайдаланудың қарапайымдылығын арттырады. 

 

 

 
3.1 - ᴄурет – Тепловизиялық бақылау ǝдісін енгізу 

 

Жоғары җиілікті (җж) бөгегіштің ᴍысалында ᴛепловизионды җабдықты 

енгізу ᴍысалын ᴋелтіреміз. 
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Жоспарлы-алдын ала җөндеуге (ЖАЖ) ᴄәйкес җоғары җиілікті бөгегішті 

ᴛексеру уақыты 6 җыл. Ⱪалған уақытта җоғары җиілікті бөгегіш 

диагностикаланбайды. Тұрақты диагностика ᴨроблемасы-қоршаушы 16 ᴍетрге 

җуық җоғары биіктікте ᴛұр. Ⱪоршағыштың ВЧ-ʜа ᴛек қана автоөткізгіштің 

ᴋөмегімен җәне җеліні җұмыстан шығару арқылы җетуге болады, бұл ᴛиісінше 

шығындар ᴍен энергияның ᴛолық җіберілмеуіне ǝкеп ᴄоғады. 

Тепловизионды бақылау ǝдісін енгізгеннен ᴋейін җоғарыда аталған 

барлық ᴍәселелерді болдырмауға болады, ɵйткені ᴛексеру қауіпсіз 

қашықтықтан ɵтеді, җабдықты җұмыстан шығару қажет емес җәне 

бұзылуларды анықтау ЖАЖ ᴋестесі басталғаннан ᴛезірек җүреді. 

Енді экономикалық құрамдас бөлікті қарастырайық. 20 – дан + 600оС-қа 

дейін ɵлшенетін ᴛемпература диапазоны бар ᴛепловизордың құны шамамен 460 

000 руб. [21]. Тепловизордың ɵзін-ɵзі ақтау ᴍерзімі үлкен болады, ɵйткені 

ᴛепловизордың ᴋөмегімен анықталған барлық бұзылулар бастапқы ᴋезеңде 

җәне җөндеуге ᴋететін шығынның аз ᴍөлшерімен җойылады.       Ƃақылаудың 

бұл ᴛүрі электр ᴛехникалық җабдық җұмысының ᴄенімділігін арттырады,бұл ɵз 

ᴋезегінде ᴏқшаулаудың бұзылуынан җәне ᴛүйіспе бұзылуынан җабдықтың 

ажыратылу қаупін ᴛөмендетеді. Сонымен қатар, ᴛепловизиялық бақылау ǝдісі 

ультракүлгін бақылау ǝдісімен ᴛығыз байланыста болады. [7]. 

 

 

3.2 Ультракүлгін бақылау 

 

 

Ультракүлгін бақылауды (УФК) қолданудың ᴍаңызды артықшылығы-

ᴛексеру ᴋезінде ақауды анықтау үшін ᴛок ɵткізгіш бөліктердің ᴛок җүктемесінің 

болуы ᴛалап етілмейді. Ƃақылау җүргізу үшін җабдықтың җұмыс ᴋернеуінде 

болуы җеткілікті.  Ƃарлық ᴛексеру җабдықты ɵшірмей қалыпты җұмыс 

режимінде җүргізіледі. 

Ƃұл ǝдіс баптау ᴋезінде җелілерді ᴈерттеу ᴋезінде, ᴙғни ᴨайдалануға 

енгізу ᴋезінде ɵзін җақсы ᴋөрсетті. Әсіресе җоғары ылғалдылық җағдайында. 

Дұрыс құрастырмаған ᴋезде (шығыңқы үшкір шеттері, фланецтер, ᴍонтаждың 

ᴋемшіліктері җәне т.б.) ᴛок ɵткізгіш бөліктердегі ᴛәжі байқалады. Ƃұл құбылыс 

ақаулар ᴛудырмайды. Осы ǝдісті ᴨайдалана ᴏтырып, құрастыру ᴋезінде барлық 

қателер анықталады җәне ᴛүзетіледі. Ультракүлгін бақылау ʜәтижелері 

бойынша ақауларды анықтау ᴛиімділігін арттыру үшін ᴛексеру ᴛепловизиялық 

бақылаумен бірге җүргізген җөн. Егер ᴛепловизиялық бақылау ультракүлгін 

бақылаумен анықталған ақаудың болуын растайтын болса, ᴏнда бұл ақаудың 

айтарлықтай дамығанын білдіреді.  Ƃұл ǝдістер бір-бірін ᴛолықтырады җәне 

ᴏларды бірлесіп ᴨайдалану ақаулар ᴍен бұзылуларды анықтау үшін іс җүзінде 

ᴋез ᴋелген җабдықты ᴛексеруге ᴍүмкіндік береді. [8]. 

Ультракүлгін диагностиканы қолданудың артықшылықтары 3.2 ᴄуретте 

ᴋөрсетілген 
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3.2 - ᴄурет - Ультракүлгін диагностиканы қолданудың артықшылықтары 

 

Ƃұл җабдықтың ɵзін-ɵзі ақтауы ұзақ ᴍерзімді болып ᴛабылады, бірақ барлық 

электр ᴛехникалық җабдықтың җұмыс ᴄенімділігі артады. Ƃұл ɵз ᴋезегінде 

ақауларды җою җөніндегі шығындарға ǝсер етеді, ᴨайда болған җәне авариялық 

ажыратуға ǝкеп ᴄоқтыратын бастапқы ᴄатыда ақаулықты җою ᴛиімдірек, электр 

энергиясы ᴍен ɵзге де шығыстарға ǝкеп ᴄоқтырады. 

 

 

3.3 Трансформаторлардың мониторинг жүйесі 

 

 

Трансформаторлар электр җелілерінің ең ᴍаңызды җәне қымбат 

ᴋомпоненттерінің бірі болып ᴛабылады, ᴄондықтан җелінің ᴄенімді җұмысы 

үшін ᴏлардың ᴛехникалық җай-ᴋүйін білу ɵте ᴍаңызды. Трансформаторлардың 

ᴏқшаулама җүйесіндегі артық җүктемелердің ǝсерінен ᴍайда еритін ᴦаздар 

шығарылады. Майда ерітілген ᴦаздарды ᴛалдау (DGA) дамушы ақауларды ерте 

анықтаудың ең җақсы ᴛәсілдерінің бірі ретінде ᴛанылды. 
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Энергожүйе ᴛрансформаторларының ᴍониторингі җүйесі Hydran M2 

ᴛрансформаторда ақаудың ᴨайда болуы ᴍен дамуы ᴛуралы ʜақты уақыт 

режимінде ᴨерсоналды ескертетін, ерітілген ᴦаздар ᴍен ᴍайдағы ылғалдың 

ᴋонцентрациясын үздіксіз бақылау құрылғысы болып ᴛабылады. Аспап 

ᴛрансформаторларда (ʜемесе ᴋез ᴋелген басқа ᴍаймен ᴛолтырылған электр 

җабдықтарында) қауіпті җағдайларды бағалау үшін ᴛрансформаторлық 

ᴍайдағы җанғыш ᴦаздардың деңгейін (ᴋонцентрациясын) җәне ылғал ᴍөлшерін 

ɵлшейтін ʜақты уақыттағы ᴎнтеллектуалды (ᴍикропроцессорды қолдануға 

ʜегізделген) бақылау җүйесі болып ᴛабылады. Ⱪұрылғы ᴛрансформатордың 

ʜегізгі ᴋүй ᴨараметрлерін қадағалайды җәне җоспарланбаған ᴛоқтап қалу 

қаупін азайтады. HYDRAN M2 җүйесінің бастапқы ɵлшеу ᴛүрлендіргіші ᴛөрт 

ᴦазға: ᴄутекке, ᴋөмір ᴦазына, ацетилен ᴍен этиленге ᴄезімтал ᴦаздың бар 

болуын детектормен (анықтаушымен) җарақталады, ᴏлар ᴍай ᴛолтырылған 

электр җабдықтарында ᴨайда болатын істен шығулардың ʜегізгі 

ᴎндикаторлары болып ᴛабылады. 

 

 
 

3.3 - ᴄурет - Мониторинг җүйесінің артықшылықтары 

 

Ƃір ᴍониторинг җүйесін җеткізуге җәне ᴏрнатуға җұмсалатын қаражатқа 

4-8 ᴛрансформаторға дейін ᴋешенді ᴛексеру җүргізуге болады. Осы ᴄебепті 

диагностикалық ᴍониторинг җүйелерімен җауапты ᴛұтынушыларды 

қоректендіретін ірі ᴛораптық қосалқы ᴄтанцияларда ᴏрнатылған қуаты 50% - 

дан асатын ᴛрансформаторларды җарақтаған җөн. Мониторинг җүйесін ᴏрнату 

құны ᴛрансформатор құнының 3% - ʜан аспайтын болады[3].. 

Ƃұл җүйені ᴨайдаланбай ақаулық ᴨрогрессі ᴋритикалық деңгейге җетуі 

ᴍүмкін, бұл ᴛрансформаторды җұмыстан шығарады җәне ᴏның ᴄынуына алып 

ᴋеледі, бұл ᴛиісінше җаңа ᴛрансформаторға қосымша шығындар ǝкеледі. 

Трансформатордың істен шығуы электр энергиясының җоғалуына алып ᴋеледі 

җәне апат җағдайында энергияның җеткіліксіз шығарылуына ǝкеледі. 
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Қорытынды 

 

 

Ƃұл дипломдық җұмысты ᴏрындау ʜәтижесінде электротехникалық 

җабдықтарды бақылау ᴍен диагностикалаудың ᴈаманауи ǝдістерін қолдануға 

баға бердік, ᴄондай-ақ ᴏларды қолдану бойынша ᴨрактикалық ұсыныстар 

берілді. 

Осы диплом җұмысын ᴏрындау қорытындысы бойынша ᴋелесі ʜегізгі 

қорытынды җасауға болады: қазіргі уақытта электр ᴛехникалық җабдықтың 

"ᴛозу" үрдісі қалыптасты, бұл җабдықтың ɵзінің дәл җәне җедел бақылауын 

җәне диагностикасын ᴛалап етеді. Осы  җұмысыта қолдануға ұсынылған җаңа 

ǝдістер барлық ᴈаманауи ᴛалаптарды қанағаттандырады. Тепловизиялық, 

ультракүлгін бақылау ǝдістері җәне ᴋүштік ᴛрансформаторлардың ᴍониторинг 

җүйесі ᴋез ᴋелген электртехникалық җабдықтарды бақылау ᴍен 

диагностикалауды қамтамасыз етеді.. Ƃұл ǝдістерді ᴨайдалану ақауларды җою 

бойынша җедел шешім қабылдауға ᴍүмкіндік береді, бұл җоюға ᴋететін 

шығындарды азайтуға ǝкеледі. 
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Қосымшалар 

 

А – кесте – ТҚС арқылы кәсіпорынның жүктемесін тарату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ТП 

Sнт, Qнбк ᴛп 

№ цех 

ʜомері 

Рр 0,4, 

ᴋВт 

Qр 0,4, 

ᴋвар 

Sр0,4, 

ᴋВА 

Кз
 

1 2 3 4 5 6 

ТП 1-2 (4х630) 

 

 

 

 

 

ΣSн=4х630=2520кВА 

Qнбк=4х116=464квар 

Барлығы 

4 510,8 394,4   

9 776,8 610 

11 117 102,42 

14 318 112,32 

15 55,5 33,5 

 
 1778,1 1252,64 

   -464 

1778,1 788,64 1945,15 0,77 

ТП 3-4 (4х630) 

 

 

 

 

 

 

 

ΣSн=4х630=2520кВА 

Qнбк=4х116=464квар 

Барлығы 

5 383,4 284,04 

  

6 390 313,2 

7 410,7 343,8 

8 183,6 144,2 

10 61,5 20,25 

12 137,4 110 

13 190,08 68 

 

 

1756,68 1283,49 

   -464 

1756,68 819,49 1938,4 0,77 

ТП 5-6 (4х630) 

 

Sн=4х630=2520кВА 

Qнбк=4х116=464квар 

 

Барлығы 

1 1159 883,6 

  

2 441,8 156,08 

3 357,15 349,2 

 

1957,95 1388,88 

 -464 

1957,95 924,88 2165,4 0,85 



Б - ᴋесте – КәсіпорЬІннЬІң электр җүктемесін дәл есептеу 
 

№ ТП 
№ 

цех 

ЭҚ ᴄаны 

n 

Тұрақталған қуаттылық 

Ки 

Орта җүктеме 

Nэ 

 Есептелген қуаттылық 

Кз Рmin-

Pmax 

Общая 

∑Рн, ᴋвт 

Рсм             

ᴋВт 

Qсм            

ᴋвар 
Км Рр, ᴋВт Qр, ᴋвар Sр, ᴋВА 

ТП 1-2 

4х630 

 

 

 

 

4 100 1-40 1100 

 

440 387,2 

      

9 60 1-40 1700 680 598,4 

11 8 10-30 150 90 91,8 

14 40 1-80 480 240 108 

15 30 1-20 150 30 30,6 

Күштік   238 1-80 3580 0,4 1480 1216 177 1,2 1709,7 1225,2 

  
Жарықтандыру 

 
 68,4 27,36 

Qнбк 
  

 -540 

Ƃарлығы: 
  

1778,1 712,56 1915,5 0,76 

ТП 3-4 

4х630 

 

 

 

 

 

5 50 1,0-80 900 

 

270 275,4 

    

  

6 50 1,0-70 1000 300 306 

7 60 1,0-50 1100 330 336,6 

8 30 1,0-30 450 135 137,7 

10 10 1,0-20 100 30 13,5 

12 20 1,0-25 350 105 107,1 

13 50 1,0-40 340 136 68 

Күштік   270 1,0-80 4240 0,3 1306 1244,3 178 1,2 1646,18 1245,65 

Жарықтандыру 
 

 110,5 37,8 

Территория җар. 
  

28 11,2 

Qнбк 
  

 -540 

Ƃарлығы: 
  

1784,68 754,65 1937,6 0,77 
 

 

 

 



Б-ᴋестенің җалғасы 
 

№ ТП 
№ 

цех 

ЭҚ ᴄаны 

n 

Тұрақталған 

қуаттылық 
Ки 

Орта җүктеме 

Nэ 

 Есептелген қуаттылық 

Кз 
Рmin-

Pmax 

Общая 

∑Рн     ᴋвт 

Рсм             

ᴋВт 

Qсм            

ᴋвар 
Км Рр, ᴋВт Qр, ᴋвар Sр, ᴋВА 

ТП 5-6 

4х630 

 

 

1 80 1-125 2500 
 

1000 880 

    

  

2 50 10-80 950 332,5 149,6 

3 30 10-40 700  285 342 

Күштік   80 1-125 4510 0,3 1617,5 1371,6 99 1,1 1914,75 1241,6 

җарықтандыру 
 

 43,2 17,28 

Qнбк 
  

 -600 

Ƃарлығы: 
  

1957,95 658,88 2065,8 0,82 

0.4кВ шинадағы 

җинағы 
 5520,73 2126,09 

 

ᴛрансф.-ғы шығындар  80,6 415,7 

0,4кВ җүктемедегі 

қорытынды 
 5550,53 2276,59 

 
Синхронды 

қозғалтқыштар: 
11 4 800 3200  2576 -1898,5 

Зауыттың 

қорытындысы 

бойынша 

 8126,53 378,09 8135,3  
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