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А. АЛТЫНБЕКОВ 

Қ.А.Ясауи Атындағы  Халықаралық  Қазақ-Түрік  Университеті 

А. АБСЕМЕТОВ 

Қ.А.Ясауи Атындағы  Халықаралық  Қазақ-Түрік  Университеті 

 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Еліміз нарықтық экономикаға ӛтіп, жаңа ӛзгерістерге ие болғандықтан ӛндіріс 

орындары мен энергетика саласы  дамуға тиіс. Қазақстанның бұл саласы ТМД елдері 

бойынша Ресей Федерациясы және Украина Республикасынан кейінгі үшінші орында.  

Қазақстан қайраттық дамуының негізгі мәселесі - электрлік қуатын ӛсіріп тәуелділігін 

жою мен электрлік және жылулықты тиімді ӛндіріп, тұтынушыларды сапалы 

қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау. 

Мұның келесі негізгі жолдары АЭжБИ-де ұсынылып зерттелуде [15,16]. 

«Кентауэнерго» ЖШС-нің химиялықсу тазалау  цехының  электр  жабдықтарының  

электрлік қуатын ӛсіріп тұтынушылардың тәуелділігін жоюда ең тиімдісі тозығы 

жеткен қондырғылар мен аппараттарды жаңғыртып, электрмен 

қамтамасыздандырудың жетілдірілген сұлбасын құру.  

«Кентауэнерго» ЖШС-нің химиялық су тазалау  цехының  электр  жабдықтарының 

мекенқорғаулы жасап, немесе жаңартудың жолдары – ол оттықтарын гидролизді 

ұйымдастыру [1,2]. 

Бұған сәйкесті жұмыста  «Кентауэнерго» ЖШС-нің химиялықсу тазалау  цехының  

электр  жабдықтарын пайдалана, тиімді істету қарастырылды. Мұнымен қатар 

мекенқорғау және тіршілік қауіпсіздігі тақырыбы мен электрлік бӛлімі және жобаның 

үнемиеттік тиімділігінің есебі қаралды. 

 

Кілітті сөздер: Кентауэнерго, Электр Жабдықтар, Су Тазалау   

 

КІРІСПЕ 

Зерттеу жұмысының жаңалығы: Жұмыста энергетикалық саладағы қондырғылардың 

әдістемелік есептемелері мен жұмыс істеу принциптері қаралды. Қарастырылған тізбек 

пен қондырғы қуаты есептеліп математикалық әдіспен ӛңделді.  Жылу сорғылардың 

қуатына, П.Ә.К –не қарай таңдалып, ең оптимал әдісіне тоқталды. 

 

Зерттеу жұмыстарының теориялық және практикалық маңызы.  Жылуды 

тұтынушыларға Кентау қаласындағы барлық ӛндіріс ӛнеркәсіп орындары (Кентау 

экскаватор мен трансформатор завоттары, Ердес нан «АҚ» ) мен қаланың әкімшілік 

басқару орындары және Кентау қаласының тұрғын 334 үйлері ) т.б мекемелер мен 

обьектілер жатады. Қысқы мерзімде электрлік жылулық жүктеме сызбағымен және ең 

үлкен жылулық жүктемелермен жұмыс істейді.  

Жылулық жүктемелер келесі түрлермен анықталады. 

Кәсіпорын үшін: бу мен ыстық су жылытуға, желдетуге, ыстық сумен қамтамасыз етуге 

және тәсілдемелікке жіберіледі. 

Тұрғын үй мен шаруашылық үшін: ыстық сумен жылытуға, желдетуге, ыстық сумен 

қамтамасыз етіледі. 

«Кентауэнерго» ЖШС-нің ең үлкен жүктемесі бойынша отын теңестігі мен отын 

шығысы: 
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а) қысқы уақытта: кӛмірдің – 93 %, мазут – 7 %. 

б) жазғы уақытта: кӛмірдің – 100 %. 

Станция 1934 жылы салынып, іске қосылды. 1951 жылдан бастап, 1967 жылға дейін үш 

рет кеңейтілді. Станцияның қазіргі қондырылған электрлік қуаты 28 МВт пен жылулық 

қуаты 94,9 Гкал/сағаттына тең [1,2,3].. 

Станция тӛрт бӛлімнен құрылған. 

Ст. №3, ПР-5-35-10-1,2 электрлік қуаты 5000кВт, жылулық қуаты 33 Гкал/сағ. 

Ст. №4, П-6, электрлік қуаты-6000 кВт, жылулық қуаты 31,1 Гкал/сағ. 

Ст. №6, П-8,5-35/0,58,электрлік қуаты 8500 кВт,жылулық қуаты 30,8 Гкал/сағ. 

Ст. №7, ПР-10-35/2,5, электрлік қуаты 10000кВт,жылулық қуаты 40,8Гкал/сағ. 

Әрбір жыл сайын шамамен 100 млн. кВт·сағ электр қуаты ӛндіріледі. 

2. Газ тәріздес зиянды заттар - күкірт пен азот тотықтары, сутегілері 

ұсталынбайды.  

 

Зерттеу жұмысының мақсаты. Сонымен қатар жаңа тәсілдемеліктердің қолданылуы 

олардың жылу мен электр қайратын ӛндіретін дәстүрлі әдістерімен қатар бәсекеге 

тӛзімділігіне байланысты ӛседі. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудағы стратегияны 

таңдау және енгізудегі дұрыс тәсілдік саясатты жүзеге асыруға жүйелік тұрғыдан қарау 

қажет, яғни бір ғана отынды алмастыру мақсатында біріктірілген бағыттардың 

қосындысы ретінде. Қорлар мен тиімді тәсілдемеліктермен қамтамасыз етілген  әрі 

бағытталған түрде дамыту және енгізу жоспарларын құрастыру үшін отын 

пайдалануының болашақтық ғылыми-тәсілдік бағдарламасын құрып, іс жүзінде 

қолдану болып табылды[2]. 

 

Зерттеу жұмысының міндеттері.  

1) Берілген бастапқы мәліметтер үшін «Кентауэнерго» ЖШС-нің электрлік 

қосылуының есептік схемасын құрастыру. 

2) Алмастыру  схемасын құрастыру. 

3) Қысқа үшфазалық тұйықталу токтарын есептеу. 

4) Негізгі коммутациялық аппараттарды таңдау. 

5) ЖЭС-ның бас электрлік схемасын сызу. 

6)  
Қазіргі уақытта күн сәулесімен жылу алу – сарқылмайтын қайраттық кӛз және ол ЖЭС 

пен АЭС-ке қарағанда мекенқорғаулық, әсіресе зиянды қалдықтар жағынан, ең таза. 

Бұл қасиеттері органикалық отынды үнемдеуге де зор мүмкіншілік береді. Бірақ, күн 

сәулесімен жылу алу мәселесін шешу үшін жаңа жылу тәсілдемелігін құру мен жылу 

ӛндірісіне кӛшуді қажет етеді. Осыған байланысты тәсілдемелікті таңдау қажеттілігі 

туады.  

 

Бұлардың іске асуы тек қазір ғана емес және жуыр болашақта да тиімді болып 

табылады. Кӛмірдің жағылуындағы азот пен күкіртті аластау әдістері енді 

қарастырылуда. Қайраттық қазандарындағы күкірт пен азот тотықтарының 

шоғырларын тӛмендету үшін, 1991 жылдан бастап, оттыққа ауа қосымша берілуде. 

Қазіргі табиғатты қорғау шаралар жоспарында, «Кентауэнерго» ЖШС-нің  ЮКЭР-мен 

бірігіп, қайраттық қазандарындағы түтін газдарының күлі ұстағыштарының ПЖЕ-сін 

90%-ға дейін жеткізбек. 
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1. БӨЛІМ 

«Кентауэнерго» ЖШС-нің аймағы Каратау тауының оңтүстік ағынды жазық бӛлігінде, 

Қарашық ӛзенің оң жағында орналасқан. 

Қазіргі таңдағы мен жобаланып отырған  ғимарат күшті тасты бӛлік баурайында 

орналасқан. 

 

Бұл жердің жазы ұзақ және апталап - айлап құрғақтанып тұрады, ал қысы жұмсақ 

болады. Жыл мезгілінің орташа - тәуліктік температурасы 20
0
С-тан жоғары. Түркістан 

метеостанциясында  ауаның жылдық орта температурасы 12,1 
0
С-ге тең. Қаңтар айы ең 

суық ай болып келеді, сол айдың орта температурасы минус 6
0
С, ал толық ең кіші 

шамасы минус 38
0
С. Ең ыстық ай-ол шілде айы, айлық орта температурасы 28,6

0
С, 

толық ең үлкен шамасы 46
0
С. 

 

Жауынның кӛп бӛлігінің тегіссіз орналасуы: жазықтық бӛлігінде 178 мм-ге дейін 

жауады, ал таулы аймақтарда  470 мм-ге дейін, сол таулы аймақтардың ең жоғары 

нүктелерінде, яғни 1800 м жоғары бӛлігінде - 750 мм-ге дейін болады. 

Жылдық жауынның екі ең үлкен белгісі бар, негізігісі кӛктем мезгілінде, кейінгісі күз 

мезгілінде болады. Жауынның кӛп мӛлшерде болуы наурыз, сәуір айлары болып келеді, 

жаздың жылдық соммасы ең аз дегені 5-7%-ға тең. Қыс пен кӛктем мезгіліндегі 

жылдық жауынның мӛлшері 70-80%-ке тең. 

 

Жазықтық аймақтарында жел бағыттары солтүстік және солтүстік-шығыс 

бағыттарында болады. Ал таулы аймақтарында жел бағыттары бӛлшектенген рельефті 

болып келеді. 

 

«Кентауэнерго» ЖШС-нің негізгі қондырылғылары және цехтардың қысқаша 

сипаттамасы 

«Кентауэнерго» ЖШС-де тӛрт негізгі цехтар жұмыс істейді: отын тасымалдаушы цех, 

қазандық цех, шығырлық цех пен электрлік цех және химиялық су тазалау цехы. 

 

2. Копрессорлар  бойынша  жалпы  сипаттама 

Әрекет  ету  принициптері  негізінде  компрессорлар  кӛлемді,  роторлы  және  

турбокомпрессорлар  деп  бӛлінеді.   

Кӛлемді  типті  компрессорларда  газ  қысымы  оның  кӛлемінің  азаю  есебінен  

туындайды,  турбокомпрессорларда – күш  әсерінен  (газдың  жылдамдық  

энергиясының  қысымға  айналуы).  Конструктивті  орындалымдар  бойынша  кӛлемді  

типті  компрессорлар  поршневой  (жұмыс  органының  қайта  айналып  түсу  

қозғалысымен)  және  ротационды  және  винтовой  (айналмалы  поршндар  арқылы)  

болып  бӛлінуі  мүмкін:   турбокомпрессорлар  центрден  тепкіш  және  осьтік  деп  

бӛлінеді.  Ӛнеркәсіптілікте  ең  бір  таралған  әдіс  ретінде  поршневой  центрден  

тепкіш  компрессорлар  мен  турбокомпрессорлар  танылған.    10,20,30,100 м/мин  

ӛндірілімімен  екібаспалдақты  турбокомпрессорлар  шығара  отырып,  25м
з
/мин.  

ӛндірілімдегі  винттік  компрессорларды  шығару  игерілген[15,16].  

 

2.1 Поршеньдік компрессорлар 

Ауалық  прошеньдік  компрессорлары.  Ауа  бӛлуші  құрылғылармен  жабдықталған  

прошеньдік  компрессорларды  эксплуатациялау  жағдайында,    ауа  құбыры  мен  газ  

құбырларында  стационарлы  компрессорлы  құрылғыларының  қауіпсіз  эксплуатция  

мен  құрылғы  ережелерін  қатаң  сақтау  қажет[15].   
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Бұл  ережелерде  бӛлмедегі  құрылғыға  берілетін,  компрессорлы  машиналар  

орнатылған,  және  компрессор  орнатылуына,  компрессорды  арматура  мен  

бақылаушы-ӛлшегіш  құралдармен  қамтамасыз  етуге,  компрессорды  майлап,  

салқындату  жүйесі  бойынша,  сондай-ақ,  ауа  ӛткізгіштерді  және  компрессорларды  

эксплуатациялаудағы  негізгі  ережелерін  қамтиды.   

   

Ауалық  прошневой  компрессорларды  эксплуатациялау  кезінде  туындайтын  негізгі  

қауіптер,  компрессорлардың  клапанды  қораптарындағы,  құбырларда  гетерогенді  

жарылу  қауіпі  бар  заттардың  жиналу  есебінен,  сондай – ақ,  компрессорлардағы  

жоғары  қысым  есебінен  туындауы  мүмкін.     

 

Егер  компрессордағы  тығыздау  процессі  тығыздалу  соңында  тығыздау  

температурасы  160° С – тан  асады,  деген  ережемен  жүргізілетін  болса,  компрессор  

цилиндірінде  прошневой  топты  майлауға  берілетін  май  іртіктері  мен  бӛліктері  

жиналуы  мүмкін.   

 

Май  бӛлшектерімен  ауаны  ластаудын  басқа,  бұл  ӛнімдердің  клапанды  

қораптардың  қабырғасында,  құбырлармен  салқындатқыштарда  шығарылып  қалуы  

да  едәуір  қауіп  тудырады.  Күйіктің  клапандар  мен  құбырлардың  қабырғаларында  

жиналуы,  олардың  кедергілігін  арттырады,  қысым  мен  температураны  

жоғарылатып,  күйіктің  жиналуына  әкеліп  соғады.   Соңғы  кездері  жүргізілген  

зерттеулер  келесідей  нәтижелерді  кӛрсетті:  күйік  ауалық  компрессорлардың  

жарылу  себебінен  туындайды,  белгілі  жағдайларда  күйіктердің  қалыңдығынан  

ӛздігінен  жану  орын  алуы  мүмкін.    Күйіктің  жану  процессі  құбырларды  қыздыра  

отырып,  олардың  қирауына  әкеп  соғу  мүмкіндігін  тудыра  отырып,  бүкіл  қабатқа  

тез  тарайды[2,15].   

 

Күйікте  болған  майдың  ауаға  тарап  кетуінен,  оның  ауадағы  бу  құрамы   

жарылудың  тӛменгі  деңгейіне  жетуі  мүмкін.  Бұл  жағдайда,  құбырда  немесе  

компрессорлық  құрылғының  басқа  жерінде  жарылыс  орнауы  мүмкін. Сондай – ақ, 

онда  Швецияда  ауаны  0,8 МН/м
2
 (.8 кгс/см

2
) ге  дейін  тығыздаған  компрессорларда  

5  жыл  ішінде  40  ӛрт  орын  алғаны  жӛнінде ескертіледі.  Аварияны  оқу - ӛрттер  

жұмыс  орындарында  емес,   су  бӛлгіш  мұздатқыш  шкафтар  мен  құбырларда  орын  

алғанын  кӛрсетті.    

 

Барлық  жағдайда,  ӛрте  күйіктің  (25мм ге дейінгі)  қалыңдығы  мен  оған  ыстық  

ауаның  ұзақ  әсер  етуі  себеп  болған.   

Статьяда  шахталардың  біріндегі  компрессорлы  станцияның  жарылысы  келтірілген.  

Компрессорлы  стация  мен  дінінің  аралығындағы  бірнеше  жерлердегі  құбырлар  

жарылып,  компессорлардың  бірінің  май  жеткізушісі  бұзылған.     

Тексеру  нәтижесі,  ауа  жинақтаушының  ішкі  беткейлері  мен  олармен  байланысқан  

ауақұбырлары  3мм ге  дейінгі  күйе  қабатымен  жабылғандығын,  ал  ауа  

жинақтаушының  тӛменгі  бӛлігі  20 – 30 мм  қалыңдықтағы  күл  мен  күйемен  

жабылғандығын  кӛрсетті.  Салқындатқыш  шкафымен  су  мен  майды  бӛлушінің  

қабырғалары  үстіңгі  қабатының  жанған  іздері  бар  қатты  күйікпен  жабылған, 

күйіктің  қалыңдығы  10—12 мм – ге  жеткен.    

 

Аварияның  орын  алуына,  ережелердің  сақталмауы  себеп  болған.  Ең  бір  

мінездемелі  ереженің  сақталмағаны  келесілер[7]: 
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1)  қысымды  толтырушы  коммуникациялар  мен  компрессорлы  құрылғылардың  

ыдыстарын  күйікті  майлы  бӛлінулерден  уақытылы  тазартпаған; 

2) салқындатқыш  шкафымен  су  мен  майды  бӛлушілер  жобасыз  орнатылған. 

Коммуникациялар  петлямен  және  күлдер  мен  майлардың  қалдықтары  жиналатын  

бӛлшектерде  орындалған;    

3) тығыздалған  ауаны  ӛлшейтін  термометрлер  құбырларға  жеткіліксіз  орнатылған,  

оның  салдарынан  оның  кӛрсеткішін  тежеген;   

4) компрессорлар  цилиндрлері  пайдалануға  жарамсыз  майлармен  майланған, (кейде  

компрессорлының  орнына,  индустриялды  маймен  майланған);                

5) Ауа  фильтрлерінің  дұрыс  эксплуатациясына  сәйкес  бақылау  жүргізілмеген.  

Негізгі  жаралыстан  қауіпсіз  эксплуатация  ретінде,  қалыпты  компрессорлы  

майларды  қолдану  қажет,  және  де  майлауға  берілетін  май  кӛлемін  шектеп,  

ауаның  максималды  салқындатуын  қамтамасыз  ету  қажет;    

  

Зерттеулердің  нәтижесінің  негізінде,  ауа  бӛлгіш  құрылғыларының  ауа  

компрессорларының  цилиндрлерін  майлауға П-28 и К-28  компрессорлы  майларын  

қолданған  дұрыс.  Қандай да  бір  майларды,  олардың  алдын  ала  тексерілмей  

қолдануына  тыйым  салынады.  

 

Цехке  келіп  түсетін  майлардың  ӛндіруші  заводының  сертификаттары  болуы  қажет.  

Бұдан  басқа,  цехке  келіп  түсетін  барлық  майлардың  әрбір  ыдысынан  анализдік  

тексеруге  майлар  алынуы  қажет.  Майларды  қолдану,  тек  тексеру  нәтижелері  

шығып,  ГОСТқа  немесе  ТУға  сәйкес  екендігі  дәлелденгеннен  кейін  ғана  

пайдалануға  беріледі.  Анализдік  тексеруде  майдың  мӛлдірлігін,  таза  және  тұтану  

температурасы  мен  майдың  жабысқақтығын  тексереді[2,7].   

 

 Компрессорлардың  цилиндрлеріне  пайдаланылатын  майлар,  майдың  сорты  мен  

оның  неге  арналғандығы  кӛрсетілген  жазуы  бар  арнайы  ыдыста  сақталуы  қажет.  

Майларды  арнайы  майлықтармен  машиналарға  құяды.  Бұл  майлықтарды  басқа  

майларға  қолдануға  рұқсат  етілмейді.   

 

Компрессорлар  цилиндрлерін  майлауға  берілетін  майдың  кӛлемін  бақылау  қажет,  

ол  норма  ӛндіруші  зауыттың  белгілеген  нормасынан  аспауы  қажет.   

Компрессордың  әрбір  бӛлігіне берілетін  майлардың  тексерілуі  кемінде  1  айда  1 рет  

жүргізіліп  тұруы  тиіс.  Бұдан  басқа,  арнайы  бақылау  кӛздігімен  әрбір  сменде  

майлауға  берілетін  майдың  кӛлемін  бақылап  отыру  қажет.  Ауа  

компрессорларының  цилиндрлерін  майлауға  берілетін  май  кӛлемі  формула  

бойынша  анықталуы  мүмкін. 

 

Кӛлденең  орналасқан  компрессорлар  үшін,  тіке  орналасқан  компрессорларға  сәйкес  

мәндерден  20%  тӛмен  қабылдайды.  до 150 м
3
/'! ӛндірісімен  кіші  машиналар  үшін,  

майлау  шығыны  1,4—1,5 ретке  дейін  ұлғаяды.   

 

Майлауға  берілетін  майдың  кӛлемін  есептеуде,  ӛндіруші  зауттың  сәкес  

нормаларын  есепке  алу  қажет.  Дегенмен,  зауттық  нормалар  кӛтеріңкі  болып  

келеді,  ауа  бӛлгіш  құрылғыларында  компрессорларды  пайдалануда  арнайы  

спецификалық  негіздемелерді  ескере  бермейді.  Сондықтан,  кӛптеп  белгіленген  

майлар  кӛлемі  алдыңғы  уақытта  қысқартылуы  мүмкін.      
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Белгіленген  нормаға  сәйкес  анықталмаған  жағдайды  шегеріп,  тамшымен  

есептелетін  майлауға  берілетін  майлардың  сәйкестік  нормасын  орнату  үшін,  

келесілерді  қарастырамыз[7]: 

1) Әрбір  май  беретін  түтіктің  тамшысының  орташа массасын орнату  қажет;  ол  

үшін,  алдын  ала  таразыда  ӛлшенген  түтіктен  ыдысқа  10 – 15 тамшы  майды  ӛлшеп  

алады,  содан  соң,  ыдысты  ӛлшеп,  тамшылар  санын  біле  отырып,  бір  тамшының  

массасын  анықтайды;   

2) әрбір  бӛлікке  берілетін  майды,  тамшының  нормасы  мен  массасына  сәйкес  май  

кӛлемін  анықтайды;   

 

Лубрикатор  деңгейінің  кӛрсеткішімен  компрессорға  жұмсалатын  майдың  жалпы  

шығынын  айына  екі  рет  бақылап  отыру  қажет; 

Белгіленген  нормадан  майлау  шығынының 20% - дан  аса ауытқу  жағдайында,   май  

шығынын  барлық  нүктелер  бойынша  тексеру  қажет.  Қажет  болған  жағдайда,  

тамшының  орташа  массасын  анықтайды.  Майлауға  берілетін  майлар  кӛлемін  

бақылау,  сондай – ақ,  тексеру  мен  жӛндеу  жұмыстарын  жүргізу  барысында  жүргізу  

қажет.  Майлаудың  орташа  кӛлемде  майлану  жағдайында,  клапандар  беткейі  

майдың  жұқа  пленкісімен  жабылады[2,3,7].   

 

Компрессордың  қозғалысының  механизмінің  майлануы цилиндрді  майлайтын  

майдың  тұрақтылығынан  едәуір  тӛмен   машина  майымен  майланатынын  ескере  

отырып,  қозғалыс  механизміндегі  майдың  цилиндрге  түсіп  кетпеуін  қадағалау  

қажет.   

 

Соңғысы  эффектілі,  едәуір  кӛңіл  бӛлуді  қажет  ететін  механизмнің  қозғалмалы  

бӛлігіндегі  майды  құйып  алатын  жұмыспен  қамтамасыз  етіледі.   

Барлық  май  бӛлшектері  мен  күйіктердің  тарауы тікелей температураға  байланысты  

болады.  Әдебиеттегі  берілгендер  бойнша,  10° С – тан  температураның  жоғарылауы  

тығыздалудың  160° С – тан  жоғарылауы  бӛлінетін  ӛнімдердің  кӛлемін  екі  есеге  

кӛбейтеді.  Бұл  жағдайда,  бӛлінген  май  ӛнімдерінде  ауа  бӛлуші  құрылғыларда  аса  

зиянды  ауыр  кӛміртектер  кӛбейеді.     

 

Бұған  сәйкес,  тығыздау  кезінен  кейін  ауа  температурасына  аса  кӛңіл  бӛліп,  

қажетті  шаралар  қолданып,  ол  температураның  160° С – тан  асып  кетпеуін  

қадағалап  отыру  қажет.     

 

Лажы  болса,  оның  тӛмендеу  болғаны  дұрыс.   

Компессор  цилиндіріндегі  температураны  тӛмендетудің  бірден  бір  жолы – ол  

цилиндрлерге  су  шашу  болып  табылады.   

 

«Стан-колит» зауытында  2СГ-8  компрессорының  цилиндіріне  су  шашу  арқылы  

температураны  тӛмендету  жүргізілген  болатын.  Цилиндге  0,004—0,015 кг су  беру  

арқылы  1 кг құрғақ  ауаға  температураның  тӛмендеуі  20° С – қа  орындалған.   

Жұмыста  майдалап,  шашыратып,  су  шашу  арқылы  тығыздау  бӛлігінің  кірісінде  

ағынды  ауаны  салқындату,  едәуір  қолайлы  екендігін  кӛрсетті.  1%  су  беру  арқылы  

температураның  есептік  тӛмендеуі  23—25° С – қа  тең  болады.  Нақтылы  шарттарда  

температура  бірнеше  тӛмен  түседі.  Компрессордың  тұздармен  ластануының  алу  

үшін,  конденсат  немесе  дистиллирленген  суды  пайдаланған  жӛн.      

    



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 7 

Дәл  осы  мақсатпен,  01 кг құрғақ  ауаға  жұмсалатын  шашырату  арқылы  

салқындататын  су  шығынының  кӛлемін  015 кг – ға  шектеу  қажет.  Бұл  жұмыста  су  

шашырату  арқылы  күйіктің  пайда  болуына  әкеліп  соғатын  жағдайлардың  алдын  

алу  мүмкіндігі  жоғары  екендігі  айтылады.  Одан  басқа,  компрессор  бӛлігін  күйік  

қабатымен  жабу  арқылы  су  тамшысының  жуу  қабілеті  анықталды.   

 

Су шашыратылымымен  жұмыс  жасаған  компрессорды  бӛлшектегеннен  соң,  

клапандардың  тоқымы  мен  пластиналар  таза,  ал  ауаны  қысып  топтау  

құбырындағы  аз  ғана  күйіктің  қабаты  бӛлінгіш  сипатта  болып,  тез  тазартылады.   

«Ылғалды»  тығыздау,  күйік  жиналуының  кӛлемін  азайтып  қана  қоймай,  

компрессордың  жұмысының  басқа  да  кӛрсеткіштерін  жақсартады[2,7].   

 

Тексеру  барысында  суды  үнемдеуге  қол  жеткізілді.  9% - ға  дейінгі  цилиндрді  

салқындатуға  бӛлшектердегі  тығыздау  жұмысы   4—7% - ға  тӛмендеді.  Ал  құрғақ  

ауа  бойынша  1,5—3,0% - ға  ұлғайды.   

 

Тығыздаудан  кейін  температураға  компрессор  бӛлігіне  кірудегі  ауа  температурасы  

тікелей  әсер  ететінін  ескере  отырып,  аралық  салқындатқыштар  мен  цилинрлер  

бетін  салқындату  жұмысын  қамтамасыз  ету  керек.  Ол  үшін  сумен  

салқындатқыштың  бетін  жылына  екі  реттен  бӛліну  қалдықтарынан  тазартып  тұру  

қажет.  Тазалау  жұмыстары  ӛндіруші  зауыттың  белгілеген  тәртібіне  сәйкес  

жүргізілуі  қажет.  Себебі,  қалдықтарды  тазартуға  арналған  сұйықтықтың  

рецептурасы  салқындатқышта  қолданылатын  материалдарға  байланысты  

болады[2,3,4].        

 

Кейбір  компрессорлар  шығаратын  зауыттар  бетекейді  салқындатып  тазартуда  15 – 

20 мин   аралығында   25%-дық  тұзды  қышқыл  сумен  тазартуды  және  одан  соң  

қышқыл  бетін  таза  сумен  жуып  алуды  ұсынады.  Мұнда  әрине,  сұйықтыққа  

металлдың  тозуына  кедергі  беретін  ингибиторлар  қосылады.   

Компрессорлар  жұмысында  компрессордың  бӛлшектері  бойынша  таралған  

қысымның  дұрыстығын  бақылап  отыру  қажет. 

 

Қандай  да  бір  бӛлігіндегі  тығыздалу  деңгейінің  ӛзгеру  жағдайын  байқаған  сәтте,  

тез  арада  оның  себебін  анықтап,  оны  шектеп  тастау  қажет.   

Компрессордағы  бӛліктердегі  қысымның  ӛзгеруі  кӛп  жағдайда  қандай  да  бір  

клапанның  істен  шығу  есебінен  туындайды.  Клапан  істен  шыққан  бӛліктегі  

тығыздалу  деңгейі  тӛмендеп,  алдыңғы  бӛліктегі  тығыздау  деңгейі  кӛтеріледі.  

Клапанның  істен  шығуы,  оның  қызып  кетуінен  орын  алуы  мүмкін.  Ескеру  қажет,  

клапанның  істен  шыққан  жағдайында,  копрессор  бӛліктеріне  таралатын  қысым  

деңгейі  жылдам  және  бір  мезетте  ӛзгереді.   

 

Компрессордың  клапандарын  ауыстыру  жұмыстары  ӛте  жауапты  болады,  ӛйткені  

орнату,  мысалы  сору  клапанын  қысып  топтау  клапанының  орнына  орнату,  

компрессордың  істен  шығуына  әкеліп  соғады.  Бұған  сәйкес,  компрессордағы  

клапанды  ауыстыру  жұмысы  екі  жұмысшының  кӛмегін  жүргізілу  қажет.  Оның  

біреуі  клапан  орнатылымының  дұрыстығын  тексеріп  тұруы  қажет[5,6,7].   

Компрессор  бӛліктеріндегі  қысым  таралымының  ӛзгеруі  прошневой  жүзіктер  

арқылы  ауаның  шығуын  дәлелдейді.     
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Құбырлардағы  клапандар  мен  салқындатқыш  шкафтардың  беттеріндегі  күйіктер  

мен  май  бӛлшектерін  тазарту  ӛте  қиын.  Соңғы  кезге  дейін  механикалық  әдістерді  

немесе  құбырлардың  бӛлшектерін  ыстық  5% - дық  каустик  сұйықтықпен  химиялық  

ӛңдеу  әдістері  пайдаланылып  келген.  Механикалық  әдісті  қолданған  кезде,  күйікті  

шарошкалармен,  скребкалармен  және  тағы  басқа  құралдармен  тазартады.  Бұл  

операция  ӛте  күрделі  және  аз  ӛндірісті,  әсіресе  күрделі  конфигурацияларды  

тазалау  қажет  болған  жағдайда.    Құбырлардың  бӛлшектерін  каустиктің  ыстық  

сұйықтығымен  жуу,  құбырдың  толық  тазалануын  үнемі  қамтамасыз  ете  бермейді.  

Кейде  каустик  сұйықтығымен  тазартылған  құбырлар  іске қосылған  жағдайда,  от  

шашулар  орын  алады.   

 

Соңғы  кезде  ауа  құбырларын  күйіктерден  (майлы  бӛліктерден)  тазартуда   3%-ды  

сульфанол  сұйықтығымен  тазарту  әдісі  қолданылып  жүр.   

Компрессордың  клапанды  қораптарының  майлы  бӛліктер  мен  күйіктерден  

тазартылуы,  белгіленген  ережеге  сай  кесте  бойынша  айына  1  рет  жүргізіліп  тұруы  

қажет.  Күйіктің  пайда  болу  жағдайында,  оның  пайда  болу  себептері  анықталып,  

қалыпқа  келтірілуі  тиіс.  Ауа  жинақтағыштар  мен  май  мен  суды  бӛлетін,  

салқындатқыш  холодильниктер, сондай-ақ,  қысып  топтау  құбырларын  майлы  

бӛліктерден  тазарту  жұмыстары  кемінде  6  айда  1  рет  жүргізіліп  тұруы  қажет[2].   

Салқындатқыштар  мен  құбырларды  ондағы  жиналған  майларды  жағу  есебінен  

тазарту  жұмыстарын  жүргізуге  тыйым  салынады,  ӛйткені  оның  салдарынан  металл  

қирап  сынуы  мүмкін. 

 

Компрессордағы  гидравликалық  соғулар  судың  цилиндрге  түсіп  кету  есебінен  

орын  алуы  мүмкін.  Ол  цилиндрлер  қаптамалары  мен  аралық  салқындатқыштардың  

беріксіздігіне  байланысты  болады.  Салқындату  жүйесіндегі  ағудың  белгісі  болып,  

бақылау  воронкасындағы  судың  кӛпіршуі  табылады.  Ағылу  кезінде  машинаны  іске  

қосу  ӛте  қауіпті,  бұл  жағдайда  ол  оның  қирауына  әкеліп  соғады.             

Компрессордың  жұмыс  жасау  кезінде  майлардың  қозғалу  механизмі  мен  

цилиндрлерге   дұрыс  түсуін  қадағалау  қажет.  Майлау  жүйесіндегі  май  қысымының  

зауыттың  инструкциясында  кӛрсетілген  тиісті  деңгейінен  азаюы,  компрессор  

подшипниктерінің  зиян  шекпес  үшін,  тез  арада  тоқтатылу  қажет.  Сондай – ақ,  

майдың  берілуінің  тоқтап  қалған  жағдайында,  және  әрі  қарай  3 – 5  минут  

аралығында  май  берілуін  жалғастыра  алмаса,  бұл  жағдайда  да  компрессор  ӛз  

жұмысын  тез  арада  тоқтату  қажет.   

 

Баспалдақаралық  май  мен  су  бӛлгіштердің  үрлеп  тазартылуы  сағатына  кемінде  екі  

рет  жүргізіліп  отыруы  тиіс.     

Кәсіпорындар  қатарының  тәжірибиесі,  компрессорлардың   май  мен  су  бӛлгіштердің  

үрлеп  тазартуын  қамтамасыз  ететін  автоматты  жүйені  пайдалану  жеңіл  екендігін  

кӛрсетіп  отыр.  Мұндай  құрылғылардың  кӛптеген  түрлері  жұмыста  келтірілген.  

Жұмыста  қолайлы  деп  Балашихиндік кислород зауытында  ӛндіріліп,  қолданылатын  

автоматты  конденсатбӛлуші  (сурет  37)  танылған.  Бұл  автоматты  конденсатбӛлуші  

ӛз  кезегінде  компрессордың  тӛменгі  бӛлігіне  орнатылған  май  мен  су  бӛлгіштерден  

бӛлінетін  конденсат  жиналатын  баллонды  қамтиды.  Мұның  есебінен  май  мен  су  

бӛлгіштерде  конденсат  жиналуы  тоқталып  оның  қайтып  келу  қаупі  азаяды.  

Конденсатбӛлгіш  балонында  қалқыма  болады,  ол  конденсаттың  белгілі  бір  

деңгейінде  қалқып  шығып,  жүктілік  жүйесі  арқылы  клапанды  ашады[7].     
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Прошневой  компрессорлардың  қауіпсіз  жұмысын  қамтамасыз  етуге  тежуіш  

клапандарының  сенімді  жұмысы  үлкен  әсер  етеді.  Клапандар  олар  ашылу  

жағдайындағы  қысым  клапан  орнатылған  компрессор  бӛлігінің  жұмыс  

барысындағы  қысымнан   10—15%  дан   жоғары  болуын  қамтамасыз  етіп  жұмыс  

жасайды.  Тежеуіш  клапандардың  жұмысқа  жарамдылығы  клапандарды  арнайы  

құрылғылармен  екпіндік  күш  жұмсап  әр  сменде  тексеріліп  тұруы  қажет.  Тежеуіш  

клапандардың  тарировкасы  жылына  бір  рет  жүргізіліп  тұруы  тиіс.   

 

2.2 Компрессор  құрылғыларының  электржабдықтары, компрессорлардың  

құрылғылары  мен  жұмыс  істеу принциптері 

Компрессор  деп – жеткізілуші  ауаны  тығыздап  және  ауа  ӛткізгіш  құбырлардан  

ӛткізуге  арналған  машина атайды.  Тығыздалған  ауа  құрылыста  қалай  қолданылса,  

ӛнеркәсіптік  кәсіпорындарда  да  бұрғы  және  соққы  балғалар  мен  машиналарға,  

пневматикалық  скреперлік  лебедкілер  мен  түтікті  аппараттар  мен  металлургиялық  

ӛнеркәсіпте  үру  үшін  және  т.б.  жағдайларда  қолданылады[4,5,7].            

 

 
 

Сурет 2.1. Компрессор  құрылғысының  сұлбасы: 

а — поршенді;  б— ротациялық: в — центрден  тепкіш; 

 

Компрессорлы  машиналар  жұмыс  принципіне  сәйкес  прошенді,  ротациялық  және  

центрден  тепкіш  деп  (турбокомпрессорлар)  бӛлінеді.  Құрылғы  сұлбасы   сурет 4.1  

келтірілген.   

 

Прошенді  компрессордағы  поршень  қозғалысы  барысында  оң  жаққа  сорушы  

клапан 1  ашық,  және  қысып  топтау  клапанымен  жабылған 2.  Поршень  қайта  

айналып  түсу  қызметін  іске  асырады,  поршеннің  екі  жолында  (валдың  бір  

айналымы)  ауаның  сорылып  тартылуы  мен  тығыздалып  құбырға  ендірілуі  іске  

асады.  Мұндай  компрессор  қарапайым  әрекетті  бірбаспалдақты  компрессор  деп  

аталды.   

 

Егер  компрессор  цилиндрі  поршеньмен  екі  бӛлікке  бӛлінген  болса,  онда  мұндай  

компрессор екі  әрекетті  компрессор  деп  аталды.  Онда  поршеннің  әрбір  жүрісінде  

цилиндрдің  бір  бӛлігінде  сорып  тарту  процесі,  ал  басқа  бӛлігінде – тығыздап  

ауаны  қысып  топтау  процесі  жүреді.   Мұндай  компрессорларға  2СА-8 и 2СГ-8 

типті  ӛндірістілігі  10 ÷25 м
3 

/ мин, қысымды 8 am.  екі  әрекеттік  екі  цилиндрлі  

вертикалды  компрессорлар  жатады.   Бір  және  екі  әрекетті  бірбаспалдақты  

компрессорлардан  басқа  екібаспалдақты  және  кӛпбаспалдақты  компрессорлар  

болады.  Оларда  ауа  бірінші  цилиндрде  алдымен  белгілі  бір  қысымға  дейін  
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сығылып,  әрі  қарай  салқындатылып,  басқа  цилиндрлерге  ӛткізіледі,  онда  олар  

соңғы  деңгейге  дейін  нығыздалады.  Мұндай  компрессорларға  1ВГ, 2ВГ  типті  

ӛндірістілігі  60 ÷ 100 м 
3 

/ мин, болатын,  қысымы 8 am.  кӛлденең  екіцилиндрлі  

компрессорлар  жатады.  Компрессорда  бірнеше  цилиндрлердің  болу  есебінен  

жоғарғы  қысымды  алу  қажеті  туған  жағдайда,  кӛпбаспалдақты  нығыздауды  жүзеге  

асыруға  болады, мәселен,    220 am -  дейін   2Р-3/220  типті  компрессорда[7]. 

 

Ротационнды  компрессорда  жұмыс  органы  ретінде  1  айналмалы  радиалды  

орнатылған  пластиналармен  ратор  қызмет  етеді.  Кӛрсетілген  ротор цилиндр  

беткейі  мен  ротор  арасында  орақ  тәрізді  жіңішке  кеңістік  қалатын  цилиндрлік  

корпуста  эксцентрлі  орнатылған.  Ротор  саңылауларында  құрышты  сырғанақ  

пластиналар  орнатылған.  Олар  ротор  айналымы  кезінде  күш  әсерінен  цилиндр  

қабырғаларына  жабысып,  ротор  мен  цилиндр  аралығындағы  жіңішке  аралықты  

жеке  камералар  бойынша  бӛліп  тұрады.  Атмосферадан  тартылатын  ауа  кезекпен  

кӛрсетілген  камераларға  түседі,  камералардың  2  жағдайдан  3  жағдайға  ауысуы  

есебінен  құбырларға  қысылып  топталады.  Сығылған  ауаны  пайдаланбаған  

жағдайда,  4 (байпас)  айналып  ӛтетін  құбырлар  қолданылады.  Ротациондық  

компрессорлар  тікелей  электрқозғағыштармен  байланысуы  мүкін.  Сондықтан,  

поршневой  компрессорлармен  салыстырғанда,  кішкентай  алаңды алып  жатады.  

Сондай – ақ,  қисықшипті – шатунды  механизмнің  болмау  есебінен  

электрқозғағыштың  біркелкі  жүктілігін  және  қолданушыларға  ауаның  біркелкі  

таралуын  қамтамасыз  етеді.   

 

 Ротационды  компрессорлар  поршеньдік  компрессорларға  қарағанда  белгілі  бір  

жетіспеушіліктермен  ерекшеленеді.  Дайындау  қиындығы  мен  ең  тӛменгі  к. п. д.,  

мен  майлау  материалының  жоғары  шығынымен  ерекшеленеді.  Мұны  ескере  

отырып,  ротационды  компрессорлар  ӛнеркәсіпте  сәйкес  сирек  қолданылады.   

Турбокомпрессорлар  үлкен  ӛндірістік  құрылғыларда  қолданылады[13,7].    

 

Турбокомпрессор  жұмысының  принципі  барлық  центрден  тепкіш күштердегі  

машиналар  секілді ( Сурет 4.1, в) .  Турбокомпрессордың  басты  жұмыс  органы  

ретінде  бір  немесе  бірнеше  күшті  толқынға  ендірілген  күректі  жұмыс  класы  

танылады.   Компрессордың  қимылсыз  терісіне  түскен  ауа  алдымен  жұмыс  

класындағы  каналдарда  сығылып,  содан  соң,  үлкен  жылдамдықпенен  аппарат  

бағыттаған  келесі  каналға  түсіріледі.  Соңғысында  олардың  қиылысуының  кӛбеюіне  

сәйкес,  ауа  жылдамдығы  тӛмендеп,  қысымның  әрі  қарай  жоғарылауына  әкеліп  

соқтырады.  Трубокомпрессорларда  ауа  сәйкес  бағыттаушы  аппараттар  арқылы  бір  

дӛңгелектен  келесі  бір  дӛңгелекке  ауысқан  жағдайда  кӛпбаспалдақты  нығыздау  

қолданылады.          

 

Турбокомпрессорды поршенді компресормен салыстырғанда келесі артықшылығы бар: 

салмағы аз және кӛлемі кішірек; кривошип-шатун механизімінің жоқтығы  ауаны 

маймен ластанбаған, тұрақты түрде беріп тұруын қамтамасыз етеді; электр 

қозғалтқышына тікелей қосуға мүмкіндік береді. 

 

Турбокомпрессорлар  поршеньдік   компрессорлармен  салыстырғанда,  келесілерді  

қамтиды: кіші  салмақ  пен  кӛлемін;   қисық-шипно-шатунды механизмнің  жоқтығы.  

Бұлар  майлауға  қолданатын  майлармен  ластанбаған  таза  ауаның  берілуіне  жағдай  

жасайды;  электрқозғағышпен  байланысуға  мүмкіндік  береді. 
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Турбокомпрессорлардың  үлкен  ӛндіріспен  дайындалып,  жасалынып  

шығарылатынын  ескере  отырып,  поршеньдік  компрессорлардан  

турбокомпрессорларға  ӛту  жалпы   компрессорлық  ӛндірілімде   200 м3/мин – тан  

тӛмен  болмауы  қажет[7,13].   

 

 
 

Сурет 2.2. Компрессордың теориялық жұмысының диаграммасы 

 

Поршенді компрессорға арналған электрқозғалтқышының қуаты 

P= k3AQ/102 ·ηk ηn = k3АQ/1000 ηk ηn, 

мұнда  А-жұмыс (кГ· м/м
3  

немесе дж/м
3
)  1 м

3
 ауаны  р1 қысыммен р2 берілген қысымға 

дейін изотермиялық тығыздау үшін ( Сурет 4.2). 

А= 2.3 · 10
3
p1 lg (p2/p1); 

 

Q – ӛнімділік, м
3
/сек; 

ηk- компрессордың  п.ә.к., 0,6-0,8   

ηn- берілістің  п.ә.к. 0,9-0,95 

k3- қор кэффициенті, k3 = 1.1÷1.27 

  

2.3 Синхронды қозғалтқыштан поршенді компрессордың электржетегі 

Синхронды  қозғағыштарды  іске  қосу  үшін,  іске  қосу  оралымдары  пайдаланылады.  

Кӛрсетілген  оралым  синхронды  қозғағыштың  асинхронды  режимде  қайта  оралуын  

қамтамасыз  етеді.  Іске  қосу  оралымының  кедергілігі  тӛменгі  іске  қосу  ток  

жағдайында  қажетті  іске  қосуды  қамтамасыз  ету  үшін,  жеткілікті  кӛлемде  болуы  

тиіс[2,3].   

 

Синхронды  қозғағыш  орнатылған  компрессор,  әдетте  ешқандай  салмақсыз  

қосылады;  копрессор  білігінің  жағдайында  келесіні  қамтиды,   
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Жуық  шамамен   0,3 Мн (қисық 3, сурет 4.3). Егер  мұндай  қозғағыштың  іске  қосу  

оралымы  аз  кедергімен  орындалса,  онда  іске  қосу  сәті   0,4 Мн (қисық 2,  сурет 4.3) 

- тен  жоғары мәнді  қамтиды  және  оның  синхронизмге  тартылуы  үшін  ептілігімен  

қамтамасыз  етіледі.   

 

 
 

Сурет 2.3. Компрессордың  қозғағышының  іске  қосу  қисығы: 

1 — ток;  2 — қозғағыш  моменті;  3 — компрессор  моменті 

    

Сурет 4.3 қозғағыштың  синхронды  және  асинхронды  сәттердің  әсерінен  

синхронизмге  тарту  сәті  мен  процессінің  диаграммасы  келтірілген.  Қозғағыштың  

іске  қосылуы  асинхронды  механикалық  мінездемелі  1  нүктесінде  басталады.  Ол  

қиылысу  жағдайында  статистикалық момент  Мн (нүкте 2)     роторға  біркелкі  ток  

беріліп,  синхронды  сәт  әсер  ете  бастайды.    

 

Егер  тұрақты  токтың  қосылуы  θ1  бұрышынан  U и Е  векторларының  аралығында, 

озып  шықса,  онда  синхронды  сәт  генераторлы  болады,  (нүкте  3),  асинхронды  

сәтке  қарсы  әрекет  ететін  болып,  О  бұрышын  қысқартып, 4  нүктедегі  роторды  

баяулатады.   θ1 = 0,  болған  жағдайда  да,  синхронды  сәт  нӛлге  тең  болады.  Әрекет  

етуші  асинхронды  сәт: 

 

 

 
 

Сурет 2.4. Қозғалтқышты  синхронизмге  тарту қисығы. 
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Синхронизмге  қозғағыштың  қисық  тартуы.  Бұл  жағдайда   ротордың  тез  

қозғалуына  әкеліп  соқтыратын  статистикалық  сәт  кӛп  болады,  ал  6i  бұрышы  

қайтадан  кері  мәнді  алады;  мұның  пайда  болу  күшінен  синхронды  (дұрыс)  сәт  

синхронды  жылдамдыққа  жететін  (нүкте 5)  ротордың  жылдамдығын  күшейте  

алады.  Синхронды   жылдамдықпен  6  нүктесінде  синхронды  тәрізді  азаяды  және  

асинхронды  сәт  пен  нәтиже  беруші  сәт  статиикалық  сәтке  тең  болады[2,3].       

Синхронды  сәттің  әрі  қарай  азаюынан  ротор  синхронды  жылдамдықты  иеленеді.  

(нүкте 7).  Дегенмен,  бұл  режим  тұрақсыз  болып   табылады.  Себебі,  8i  бұрышы  

синхрон  сәтінің  азаю  есебінен  азая  түседі,  және  ротор  синхроннан  тӛмен  

жылдамдыққа  дейін  баяуланады  (нүкте 8).  Бұл  синхронды  сәттің  ұлғаюына  әкеп  

соғады,  және  ротордың  синхронды  жылдамдығын  9  нүктедегі  тұрақтылыққа  

әкеледі.     

 
 

Сурет 2.5. Компрессордың синхронды қозғалтқышының тербеліс құбылысы. 

   

  Синхронизмге  ыңғайлы  тарту  үшін  алдын  ала  асинхронды  және  синхронды  

сәттердің  белгіленген  қатынасында  роторға  берілетін  белгі  түскен  сәтте  

сырғанауды  құру  қажет.  Синхронды  қозғағыштар  үшін  кӛрсетілген  сырғанау  анық  

кӛрсетілген  плюстермен  дұрыс  бағдарда 

Snpед = (243/n0) 
2/ fGDPc ,    (4.1.1) 

онда   Рс — синхронизациялаушы  күш,  берілген  ток  кӛзінен  қозуда.   

 

Кӛрсетілгендей,  қозғағыштың  симнхронизмге  тарту  процесі  тұрақты  синхронды  

жылдамдықты  алғанға  дейін  роторды  қозғаумен  жалғасады.  Синхронды  

қозғағыштарды  шайқау  барысы  сурет 4.5.кӛрсетілген.  Прошневой  

компрессорлардағы  синхрондалған  шайқалулардың  болуы,  қозғағышты  іске  

қосқаннан  кейін  де  есепке  алу  қажет.   Мұндай  шайқалымдар  ув  жиілігімен  аяқ  

астын  жүктілік  қызметінің  ӛзгеруінен  туындағандай,   сондай – ақ,  механизмнің  

стаистикалық  сәтінің  периодтық  ӛзгеруінен  туындауы  мүмкін.  (алдында  

айтылғандай)  поршеньдік  компрессорлар  мінездемесіне  сәйкес  келеді. Синхронды  

қозғағыштың  динамикалық  тұрақтылығы  оның  жүктіліктің  ауытқу  кезінде  

синхронизмнен  шықпай  тұрып  қажетті  моментті  дамыту  қабілетімен  анықталады.  

Синхронды  қозғағышта  орташа  жылдамдық  қатаң  түрде  ұдайы  (синхронды)  болып  

қала  береді  және  синхронды  қозғағыш  пен  маховик  аралығындағы  энергия  алмасу  

U және Э.Қ.К Е (Сурет 4.5)  желісіндегі  жүктілік  аралығындағы  б  итеріліміндегі  

бұрыштың  ӛзгеру  есебінен,  туындайды[2,3,7,13].   
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2.4 Оттекті  прошенді  компрессорлар 

Оттекті  прошенді  компрессорларды  пайдалану  барысында  туындайтын  ең  бір  

қауіпті  жағдайлардың  бірі  ондағы  оттегінің  сығылуының  есебінен  туындайды.  

Материалдардың  кӛпшілігі  оттегінде  жанады,  сондықтан  ең  бір  маңызды  болып  

конструкциялық  және  нығыздап  қатайту  материалдарының  таңдауында  дұрыс  

таңдау  жасауға  үлкен  кӛңіл  бӛлінеді,  сонымен  қатар,  кислородпен   толтырылған  

ыдыстарға  қандай  да  бір  жанғыш  материалдардың  түсіп  кетпеуін  қадағалаған  жӛн.  

Соңғысы  бӛлшектерді  мұқият  майсыздандырып  тазалау  мен  абайлап  жинау  

есебімен  жүргізіледі.  Оттекті  компрессорлардың  жӛндеу  жұмыстары  арнайы  

майсыздандырылған  құралмен  жүргізілуі  қажет[10].   

 

2.4.1 Поршеньдік  компрессордың  кҥшін  ,  электрқозғағыш  пен  электроэнергия  

шығынын анықтау 

Компрессордың   ӛнімділігі  Q = 20  м
3
/мин болса,   бастапқы  сығылу кезіндегі   қысым   

р1 — 1,01 amм,  ал,  соңғы  қысым  p2 — 8 amм –ға тең болса онда поршенді 

компрессордың қуатын былай анықтаймыз. 

Изотермиялық  процессте  кӛлемі 1м
3 

 ауа  тарту  бойынша  компрессор  жұмысы,  

А =2,3-10
3
 • 1,01 • lg (8 /1.01) = 20900 кГ м/м

3
. 

Сонымен қатар жұмыс 4.4.1 –суреттегі диаграммасы бойынша да анықталады.  

2. Изотермиялық  процесстегі поршендік  компрессордың  қуаты былай анықтаймыз: 

P = AQ/102×60 = 20900×20/102×60 = 68,5 квт. 

3.Компрессордың  белдік  күші   ŋм = 0,86  және ŋӛлшенг = 0,78  тең болған жағдайда 

жағдайында, 

РБ = Р/ή ӚЛШ ŋм  = 68,5/0,78 • 0,86 =102 квт. 

4. Қозғағыштың  жетегінің  күші   ήп= 0,95  жағдайында. 

Pв = Рв /PП= 102/0,95 =107 кВт 
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Жоғарғысы сурет 2.6.а. Тӛменгі сурет 2.6.б.  

Компрессор қуатын анықтайтын есептік  қисықтар: 

а – суреттен А -мәнін Г-м/м
3
, б-суреттен:-  ήд  мәнін аламыз 

 

5.  Желісінен  пайдаланылатын  электрлік  қуат ήд = 0,9 (4.6.б- сурет)  ; 

Р = Рд/| ήд =107/0,9 = 119 кВт. 

6.  Компрессор 20 сағ жұмыс істесе онда тәуліктегі  электрэнергия  шығыны    С- 

20 \сағат  тәулігіне.   

Э = Рt = 119×20=2380 кВт×сағ. 

7.  Кӛлемі  1м
3 

ауадағы меншікті электрэнергиясының шығыны мынаған тең болады.   

У =Э/ 60t Q-= 2380/60 • 20 • 20 ≈ 0,1 кВт  .сағ/м
3 

 

2.4.2 Автоматты басқару жҥйесі 

Қысқа тұйықталған жоғары кернеулі қозғалтқышы бар сорғыш қондырғыларды 

автаматты  түрде басқару сұлбасы сурет 4.7 кӛрсетілген. УП ауыстырып қосқыштың 

сұлбасы диспетчерлік және жергілікті басқару жүйесін қамтамасыз етеді. АВ 

автоматтарын қосқанда РКН реле іске қосылады да «2,3 тізбек) диспетчер сорғыш 
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агрегаттарын  жұмысқа қосуға импульс бергенде (4 тізбек) РВК қосылу релесі 

қоздырылады. КВ контакторларымен сорғыштың қозғалтқышы мен  В ӛшіру жетегі 

қосылады. 12 тізбектегі В блок-контакторымен екпін кептегіші ашылады. Сорғыш 

агрегатын тоқтатуға диспетчер импульс  бергенде ӛшіру релесі РО (16 тізбек) арқылы 

РОН (6 тізбек) мен РК (8 тізбек) релелері қосылады да электрқозғалтқыш (11 тізбек) 

ажыратылады. Кептегіш 13 тізбек арқылы жабылады[5,6,7]. 

 

Сұлбада  РКТ релесі арқылы  подшипниктердегі майдың температурасын және ашылып 

жабылатын кептегіштің құрылғысының ақауларын  КВО, КВЗ  ажыратқыштарының 

ұштары арқылы қадағалау қарастырылған. 

 

Сорғыш агрегаттарын  аварийно ӛшіру  ПГМ-10 жетегіне әсер ететін  және 

подшипниктердің қызуын, кептегіштің ақауын  (уақыт релесі РК және реле РКТ) 

максимал ток қорғанысы арқылы (реле РТ/В) іске асырылады. Бұл кезде аварийный 

реле РА (14 тізбек) ажырататын орамға КО сорғыш агрегатын ӛшіруге импульс береді. 

Қорғаныстың біреуі  қосылғанда сигнал беретін реле 1С, 2С, 3С (10тізбек) іске 

қосыладыда сигнал беріледі. 

 

Кептегіштің орны (ашық, жабық) ЛО, Л3 (жергілікті басқару) сигнал лампаларымен 

белгі береді, сорғыш агрегатының қозғалтқышының орны (қосылды, ажыратылды, 

қоғаныс ӛшірілді) ЛК, Л3, ЛЖ лампаларымен сигнал беріледі. Жергілікті басқаруда 

кептегіш пен сорғыш агрегаттарының қосылу және ажырату КВ, КО, Кзак, Котк 

кнопкаларымен іске асырылады. 
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Сурет 2.7. Сорғыш қондырғыларын автоматты түрде басқару сұлбасы 

 

 

 

Электрогидромеханикалық сұлба 

Жүк жетегінің 

эл.қозғ. 

Кептегішітң 

эл.қозғалтқыш

ыы 

Сорғыш агрегатының 

полдшипнигіне май немесе су 

 
Жанжақты ауыстырғыштың қонтактілерін қосу 

диаграммасы 

 

Эл.қозғалтқыш 
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3. Технико -экономикалық бөлім 

3.1 Бу турбина қондырғысының технико-экономикалық көрсеткіштері 

 

Турбо қондырғы  ГТ-700-5  
 

Турбоқондырғыға кететін жылудың толық шығыны[7,21]: 

 

Qт.у. = Dо  ( io – iп.в.) = 134,72  (3520 - 1009,1) = 338268,448 кВт; 

 

мұнда: Dо – жаңа будың шығыны; 

     iо – жаңа будың энтальпиясы ; 

     iп.в. – қоректендіретін судың энтальпиясы; 

 

Жылудың тұтынушылардағы шығыны: 

Qт.п. = Qт. / ηп. = 676000 / 0,98 = 689795,92 кВт; 

 

мұнда: ηп. – қыздырғыштың ПӘК-і (98 – 99 %); 

 

Электр энергиясын ӛндіру кезде турбоқондырғыға кеткен жылу шығыны: 

Qэ. = Qт.п. – Qт.у. = 689795,92 – 338268,448 = 351527,472 кВт; 

 

Электр энергиясын ӛндірудегі ПӘК-і: 

ηэ.
т.у.

 = N / Qэ. = 11010
6 

/ 351527,47210
3
 = 0,3; 

 

Электр энергиясын ӛндірудегі жылудың меншікті шығыны: 

qэ. = 3600 / ηэ.
т.у.

 = 3600 / 0,3 = 12000 кДж/кВтч; 

 

Электр энергиясын ӛндіруге кеткен жылудың жылдық шығыны:  

Qэ=Qтi-Qтфо=10,53-4,03=6,5 МВт-ч/жыл=5,6 Гкал/ жыл; 

 

Электр энергиясын ӛндіруге кеткен отынның жылдық шығыны: 

Bээ=Qэ/(каKп)=6,5.106/(0,93.8,12)=0,86.106 т у.т./ жыл. 

 

Электр энергиясын ӛндіруге кеткен жылудың меншікті шығыны: 

qэ=Qэ/Этэц=6,5.106(3,88106)=1,68 МВт-ч/МВт-ч. 

 

Электр энергиясын ӛндіруге кеткен отынның меншікті шығыны: 

bээ=Bээ/Этэц=0,86.106(3,88.106)=0,22 т у.т./МВт-ч. 

 

 

Жылуды ӛндіруге кеткен отынның жылдық шығыны: 

Bтэ=Bтэц-Bээ+Э
ТЭЦ

Н
.
ЭТЭЦ

.
bЭЭ=1,43.106-0,86.106+0,043

.
3,88.106.

0,22= =0,61.106 

к.т./жыл. 

 

мұнда  Э
ТЭЦ

Н=0,043 МВт/МВт- жылуды ӛндірудегі қыздыру қондырғыларына кеткен 

эл.эн. шығыны 

 

ЖЭС бір жылда ең кӛп шығатын жылу мӛлшері:   



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 19 

Qтэц=Qг
тф=990.3500=3,47.106 Гкал/жыл. 

 

Жылуды ӛндіруге кеткен отынның меншікті шығыны: 

bтэ=Bтэ/Qтф=0,61.106/3,47.106 =0,176 т у.т./Гкал. 

 

 

ЖЭС-ның электр энергиясын ӛндірудегі ПӘК-і: 

ээ=0,123/bээ=0,1230,22=0,56. 

 

ЖЭС-ның жылуэнергиясын ӛндірудегі ПӘК-і: 

тэ=0,143/bтэ=0,1430,176=0,81. 

 

Электр энергиясына жатқызылатын тұрақты шығынның мӛлшері: 

Иээ
пост=Итэц

пост
.(Bээ/Bтэц)=16,47.106.0,86.106/(1,43.106)= 

=9,9106 $/жыл. 

 

Жылу энергиясына жатқызылатын тұрақты шығынның мӛлшері: 

Итэ
пост=Итэц

пост
.(Bтэ/Bтэц)=16,47.106.0,61.106/(1,43.106)= 

=7,03.106 $/жыл. 

 

Электрэнергияның ӛзіндік құны: 

Сээ=(Иээ
пост+BээЦтут)/Этэц=(9,9.106+0,86.106.70)/3,88106= 

=18,1 $/МВт-ч. 

 

Жылу энергиясының ӛзіндік құны: 

Стэ=(Итэ
пост+BтэЦтут)/Qтэц=(7,03106+0,61106.70)/3,47.106= 

=14,3 $/Гкал. 

 

Электрэнергиясының ӛзіндік құнының отын құраушысы: 

Ст
ээ=bээЦтут=0,22.70=15,4 $/МВт-ч. 

 

 

Жылу энергиясының ӛзіндік құнының отын құраушысы: 

Ст
тэ=bтэЦтут=0,176.70=12,32 $Гкал =10,6 $/МВт-ч. 

Электр энергиясын ӛндірудегі комбинацияланған сұлбаға келтірілген меншікті 

шығындары: 

Зээ=(Зтэц/Этэц)(Bээ/Bтэц)= 

=(59,8.106/3,88.106)(0,86106/1,43.106 )=22,22 $/МВт-ч. 

 

Жылу энергиясын ӛндірудегі комбинацияланған сұлбаға келтірілген меншікті 

шығындары: 

Зтэ=(Зтэц/Qтэц)(Bтэ/Bтэц)= 

=(59,8.106/3,47.106)(0,61106/1,43.106 )=17,63 $/Гкал. 
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Фондқайтару шығыны: 

Kфо=(Цн
ээ

.Этэц+Цн
тэ

.Qтэц)/Kтэц= 

=(453,88.106+135,77.106/1,16)/229,2.106=0,76. 

 

Фондқарулану кӛрсеткіші: 

Kфв=Kтэц/(Nтэцkшт)=229,2106/(7500,45)=764 тыс.$/чел. 

 

Кесте 1 Технико-экономикалық кӛрсеткіштерінің жинақ кестесі 

қ/с Кӛрсеткіштердің атаулары 
Белгілен

улері 
Ӛлшемдері 

ЖЭС – 750 МВт 

Жалпы 

кӛрсеткі

ші 

Эл.эн. Жылу 

 1 Белгіленген қуат N, 

Q 

 МВт 

 Гкал/ч 

  750  

 1650 

 2 Пайдаланудың сағат саны hээ 

hтф 

 

 ч/год 

 5500  

3500 

 3 Энергияны жылдық жіберуі Э, 

Qгод 
МВт-ч/год х

610  

Гкал/год 

  3,88  

 3,47 

 4 Жылудың меншікті шығыны   q  

Гкал/Мвт-ч 

  1,68  

 5  Эл.эн. ӛндіруге кеткен отынның 

меншікті шығыны  

bээ, 

bтэ 

тут/МВт-ч 

тут/Гкал 

  0,22  

0,176 

 6 ПӘК  ээ, 

 тэ 

 - 

 - 

  0,56  

0,81 

 7 Толық капитал салымы К  млн.$  230      

 8 Тұрақты шартты шығындар Ипос млн.$/год 16,47   9,9 7,03  

 9 Отынның жылдық шығыны В  тут/год х
610  1,43  0,86 0,61 

10 Ауыспалы шығындар Ипер млн.$/год 85,56  50,3 35,26 

 

Кесте 2 жалғасы 
11 Келтірілген шығындар Зпр млн.$/год 59,8    

12 Меншікті келтірілген шығындар Зээ, 

Зтэ 

$/МВт-ч 

 $/Гкал 

 22,22  

17,63 

13 Шартты отынның тоннасының 

бағасы 

 

Цтут 

 

 $/тут 

 

70 

  

14 Ӛзіндік құнының  отындық 

құраушысы 

С
т
ээ, 

С
т
тэ 

 $/МВт-ч 

 $/Гкал 

  15,4  

 10,6 

15 Энергияның ӛзіндік құны Сээ, 

Стэ 

 $/МВт-ч 

 $/Гкал 

 18,1  

14,3 

16 Штатты коэффициенті  kшт  чел/МВт 0,45   

17 Амортизация нормасы  Ра  % 4,3   

18 Меншікті капиталдық салым   kуд 

 
 $/МВт х

610  0,31   

19 Фондтық қайтарылымның 

кӛрсеткіші 

 Кфо  0,76   

20 Фондқарулануының кӛрсеткіші  Кфв  тыс.$/чел 764   
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Қорытынды 

«Кентауэнерго» ЖШС-і  жылуын тұтынушыларға Кентау қаласындағы барлық ӛндіріс 

ӛнеркәсіп орындары (Кентау экскаватор мен трансформатор завоттары, Ердес нан 

«АҚ» ) мен қаланың әкімшілік басқару орындары және Кентау қаласының тұрғын 334 

үйлері ) т.б мекемелер мен обьектілер жатады. Қысқы мерзімде электрлік жылулық 

жүктеме сызбағымен және ең үлкен жылулық жүктемелермен жұмыс істейді.  

 

«Кентауэнерго» ЖШС-де ӛте кӛп су пайдаланады, олар бу турбинасының 

конденсаторларында буды конденсациялау үшін. Техникалық суды қосымша 

жабдықтар, негізгі турбинаның май суытқыштары, сутегін суытатындар, 

электргенераторының статор конденсаты, қоздырғыштардың ауасын суытатындар, 

механизмдердің подшипниктерін суыту системасы пайдаланады.  

 

Сумен қамтамасыз ету системасы екі типті болады: тура келетін және оборотты. Судың 

жетіспеушілігіне байланысты «Кентауэнерго» ЖШС-гі негізінен оборотты  сумен 

қамтамасыз ету системасы қолданылады. Ӛңделген  сумен қамтамасыз ету техникалық 

суды бірнеше рет  пайдалануымен сипатталады. Ӛңделген сумен қамтамасыз ету 

системасында  суды суыту үшін суытқыш су қоймасы немесе градирнилер 

қолданылады. 

 

 «Кентауэнерго» ЖШС-нің энергоблоктарының су-химиялық режимдерінің 

мӛлшерленетін  кӛрсеткіштерін қолдау үшін негізгі іс шараларға жатқызылады: 

қондырғыларды жіберу алдында жуу; қазандық суларын фосфаттау; қондырғыларды  

пайдалану кезінде жуып тұру; су-бу циклына оттегінің еніп кетпеуін 

қамтамасыздандыру  мақсатында     бактарды  және оның қосалқы құраушыларын  

герметизациялау; қоспа суларды тұзсыздандыру және кремнисыздандыру; химиялық 

ӛңделген   судан артық кӛмір қышқылын шығару; әр түрлі конденсаттарды 

темірсіздендіру және тұзсыздандыру; ауз суды және турбиналық конденсатты 

деаэрациялау; коррозияғы тӛзімді материалдарды пайдалану, жабдықтарды коррозияға 

тӛзімді қабаттармен жабу; бу циклына коррекциаланатын химиялық реагенттерді 

ендіру; қоспалардың мӛлшерлерін  автоматты түрде реттеу.  

 

ТГМП-314А тура ағымды қазандық үшін бейтарап-қышқылдық режимді таңдаймыз. 

Бұл режим суға берілетін оттегін мӛлшерлеу арқылы  қышқылдану потенциалын едәуір 

кӛтеруге негізделген. 

 

Ластанған сулар  екі заласыздандыру бактарын пайдалану арқылы Ca(OH)2 

заласыздандыру сұлбасы арқылы тазаланады.  

Фильтр қондырғыларын пайдалану «Кентауэнерго» ЖШС-нің ластанған сулардың 

кӛлемін азайтуда. Бұл ӛз ретінде регенерациға жұмсалған химреагенттердің шығынын 

30-40% тӛмендетуге мүмкіндік береді. 1 және 2 сатыларында жұпталған регенерация 

фильтрлері  қолданылады. Жуу нәтижесінде ластанған сулар бак-заласыздандыру 

сұлбасы бойынша заласыздандырылады. 

 

Электр-техникалық бӛлімінде «Кентауэнерго» ЖШС-нің сұлбасы және негізгі 

электрлік жабдықтары таңдалынды, қысқа тұйықталу токтары есептелініп, барлық 

коммутациялық аппараттар, ток және кернеу трансформаторлары, жинақ шиналары 

мен ток ӛткізгіштер, тарату құрылғылары таңдалынды. Барлық электр 

қондырғыларының релелік қорғау әдістері қарастырылды.  
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Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау  бӛлімінде ӛндірістік санитария және еңбек 

гигиенасы, шудан қорғану шаралары, жасанды жарықтандырылу жолдары, найзағайдан 

қорғану, қоршаған ортаны қорғау мәселелері қарастырылды 

Техника-экономикалық бӛлімінде бу турбина қондырғысының кӛрсеткіштері 

есептелініп  «Кентауэнерго» ЖШС-да қолданылатын жабдықтардың, қондырғылардың 

параметрлері  кестеге жинақталы кӛрсетілді. 
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ТРАНСФОРМАТОРДЫҢ ҚЫСҚА ТҦЙЫҚТАЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ 

ЭНЕРГИЯНЫҢ ЖОҒАЛУЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Казына ЖЕТПИСБАЕВА 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Институты 

 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Трансформатор  дегеніміз  бір кернеудегі  айнымалы тоқты  сол жиіліктегі  айнымалы 

тоқтың екінші  кернеуіне түрлендіретін статикалық электр-магниттік аппарат.  

Трансформаторлар  іс  жүзінде  электр энсргиясын  үлкен  кашықтыққа беру, энергияны 

кабылдағыштар  арасында  тарату ушін  және  әртүрлі түзеткіш, күшейткіш т. б. 

құрылғаларда кеңінен қолданылып отыр.  

Электр энергиясын  электрстанциядан  тұтынушыларына  берерде, ӛткізгіш  сымдар 

арқылы ӛтетін тоқ  күшінің үлкен  маңызы бар. Тоққа байланысты  электр энергиясы  

берілетін  желі сымының  қимасы таңдап алынады. Сым қимасы бойынша оның құны  

және оларда болатын  энергия шығыны анықталады. Егер бір ғана мәнді  берілетін 

қуатта  кернеуді  кӛбейтсек, онда соншалықты оның тоғы  азаяды. Бұл электр 

энергиясын  беретін желінің сым ӛткізгішінің  кӛлденең  қимасын  азайтуға мүмкіндік  

береді, ал ол түсті металды  үнемдеуге және желідегі энергия шығынын  азайтуға алып 

келеді.  

РЖ — желідегі  қуат шығыны Вт; R — сымның  кедергісі. Ом; / — желі ұзындыгы м; р 

— ӛткізгіш  материалының меншікті  кедергісі (Ом мм
2
). Сонымен, желі сымының  

кӛлденең  қимасы  мен  қуат шығыны оның кернеуіне кері пропорционал. Электр 

станцияларында электр энергиясы кернеуі 11— 18 кв (кейде 30—35 кв) синхронды 

генераторлармен ӛндіріледі. Бұл кернеу пайдаланушылардың  тікелей  қолдануына ӛте 

жоғары болғаныменен, энергияны үнемді  түрде  үлкен  қашықтыққа беруге 

жеткіліксіз. Қернеуді ӛсіру  үшін жоғарылатқыш трансформаторлар қолданылады. 

 

Кілітті сөздер: Трансформатор, Қысқа Тұйықталу, Электр Энергиясы 

 

Кіріспе 

Электр энергиясын  пайдаланушыларының  қауіпсіздігін сактау мақсатымен  электр 

энергиясының  қабылдағыштары (қыздырғыш қыл сымды  шамдар, электр  

қозғалткыштары т. б.) тӛменгі  кернеу-де (110—380 В) жұмыс жасауға есептеледі. 

Оның үстіне  жоғарғы  кернеу кезінде тоқ жүретін бӛліктер ӛзара  күшті 

оқшауламаланған  болуы керек, бұл аппараттар мен аспаптар  конструкциясын 

күрделілендіруге алып келеді. Сондықтан энергия  берілісінде  қолданылатын  жоғарғы  

кернеумен  қабылдағыштарды тікелей  қоректендіруге болмайды. Ол үшін  энергия  

қабылдағыштарга энергияны  тӛмендеткіш  трансформаторлар арқылы береді. 

 

Сонымен, электр энергиясы  ӛндіретін жерден пайдаланатын жеріне берілгенше  

бірнеше рет (3—4 рет) трансформацияланады. Сонымен  бірге тӛмендеткіш  

трансформаторлар таратушы  торабтарда  бір  уақытта және  де бар  қуатымен  қосыла  

бермейді, Осының  салдарынан  орнатылған трансформаторлардың  қуаты электр 

станциялардағы  электр энергиясын ӛндіретін  генераторлардың  қуаттарынан  бірнеше  

есе (7—8 есе)  кӛп болады. 
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Трансформатор  болат  магнит ӛткізгішіне  орнатылған екі  оқшауламаланған  орамадан  

тұрады.  Электр энергиясы  кӛзінің  желісіне қосылған  ораманы  бірінішреттік  орама,  

ал  энергияны қабылдағыштарға беретін ораманы  екіншіреттік  орама  деп  атайды. 

Әдетте бірнші  және  екіншіреттік  орамалардың  кернеулері  бірдей болмайды.  Егер 

біріншіреттік  кернеу  екіншіреттік  кернеуден аз болса  онда ондай  трансформаторды  

жоғарылатқыш, ал керісінше  болса  онда — тӛмендеткіш  трансформатор  деп  атайды. 

Кез  келген  трансформаторды  әрі тӛмендеткіш, әрі  жоғарылатқыш  трансформатор  

ретінде қолдануға  болады. 

 

ТРАНСФОРМАТОРЛАР. 

Айналатын  бӛлшектері  болмауына   қарамастан  трансформаторлар (электр) электр 

машиналары  қатарына жатады. Олар электр  индукциялық  заң  негізінде бір шамадагы 

кернеулі электр энергиясын, екінші  шамадағы  кернеулі  электр энергиясына 

айналдырады. 

 

Трансформаторлардың  қызметі. Трансформатор  кернеудің шамасын ӛзгеретін  

параметрлердің ӛзара электрлік байланысынсыз  ӛзгертуге арнал-ған  электр құрылғы. 

Трансформаторлар электр техникасында, электроникада, автоматтандыруда, 

телемеханикада, байланыс құрылғыларында, теледидарда, ЭЕМ мен техниканың басқа 

салаларында кең қолданыс тапты. 

 

Олардың бір-бірінен  құрылысы жағынан  айырмашылықтары  болады. Дегенмен, 

оларды бір құрылғының  түрлері  деп  қарастырып, электр энергиясын 

трансформациялаудың  физикалық  процестері зерттелетін мысалдар деуге болады.      

Электр энергетикасында  күш  трансформаторлары  елеулі орын алады. Олардың 

кӛмегінсіз электр энергиясын  беру, тарату мен қолдану мүмкін емес. Электр 

энергиясын  шығаратын  кӛздердің  кернеуі  20-30 мың Вольттан  артпайды. Мұндай  

кернеумен  электр энергиясын жүздеген километр қашықтыққа  жеткізу мүмкін емес, 

себебі оның барлығы электр тасымалдау ,желісінде (ЭТЖ), тоқ  күшінің  квадратына 

тура пропорционал электр  шығындары  ретінде жоғалады. 

 

ЭТЖ  электр  энергиясының  шығынын     айтарлықтай  тӛмендетуді бір мезгілде 

кернеуді жоғарылата  отырып, тоқ  күшін  азайту арқылы  іске асыруға  болады.        

Осы  жағдайда  берілетін  электр  қуаты  S=UI  ӛзгеріссіз  күйінде  қалады да, оның 

шығынын      P=I
2
R  квадраттық  дәрежеде тӛмендейді. Энергетиканың қазіргі  

ӛркендеген  кезеңінде  электр  қуаты  миллион Вольт-тық  кернеулермен мыңдаған  

километр қашықтықтарға тасымалданады. Мұндай  жоғары  кернеуді  тек  

транформаторлар  кӛмегі арқылы ғана алуға болады. 

 

Басқа  тұрғыдан  алып  қарағанда, жүздеген  мың  Вольттық  кернеуді тұрғын  үйлерге  

кіргізу, техникалық  жағынан  алғанда  мүмкін емес. 

Күштік және  тұрмыстық  жабдықтардың  жұмысы  үшін  кӛп жағдайларда 380 және  

220  Вольтты  кернеу  пайдаланылады, ондай кернеуді трансформаторлар  арқылы 

алады. Кернеуді  жоғарылату  және  тӛмендету  трансформатордың  тамаша қасиеті. 

Егер желіге трансформатордың  орам  саны  кӛп  орамасын  қосса кернеуді  

тӛмендетеді, ал орам саны  аз  орамасын  электр  энергия  кӛзіне қосса  кернеуді  

жоғарылатады. 

 

Кернеу трансформаторының қҧрылысы. Трансформатор  негізгі  екі бӛлшектен:  

магнитӛткізгіштен  және  екі  орамнан тұрады (1-сурет). 
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                1.сурет. Бірфазалы кернеу трансформаторының құрылысы. 

                                   а  -  маннитӛткізгіш ;   в – орамалар . 

 

Магнитӛткізгіш. Магнитӛткізгіштің негізгі қызметі – оған бекітілген орамдар арасында 

мүмкіндігінше жоғары магниттік байланысты қамтамассыз  ету.   Олар  ӛзара  

жалғасқан  болат  ӛзекше  мен  орамдардан  тұрады. Трансформатордың  

магнитӛткізгіші  арнайы  электр  техникалық болаттан жасалады, ондай  болаттың  

электр  магниттік ӛткізгіштігі жоғары, сондықтан да, тұйықталған  желіде  оның электр 

магнит ағынына кедергісі тӛмен. 

 

Ол  электр энергиясын  трансформациялау  кезінде  электр  ӛткізгіштігі жоғары  

(кедергісі  аз)  мыс  немесе  алюминий  ӛткізгіштерді  пайдаланумен бірдей. Сонымен  

қоса,  электр  техникалық  болат,  кәдімгі  конструкциялық болатқа  қарағанда,  

гистерезис құбылысынан  пайда болатын магниттік шығыны  әлдеқайда тӛмен.       

Магнитӛткізгіштің  ӛзегі тұтас  болаттан емес, екі жағына электр оқшаулағыш  лак  

жағылған  қалыңдығы  0,35  немесе  0,5мм қаңылтырлардан құрастырылып  жасалады. 

Магнитӛткізгіштердің  қимасы, жасанды  түрде, қимасы кіші  кӛптеген  қаңылтырға  

бӛлшектеледі, себебі айнымалы  магнит  ӛрісінде  орналасқан  магнитӛткізгіштегі  

құйынды тоқтың  (Фуко тоқтары)  ӛтуіне  кедергіні  арттыру.  Ом  заңы  бойынша 

құйынды  тоқтың  күші  азаяды, бұл  магнитӛткізгіштегі  электр шығынын           

азайтады. 

 

Сонымен,   ӛзекшелер  мен   жарманы: 

- магнит  ағынына  кедергі аз болу үшін арнайы электр магниттік болаттардан жасайды; 

-құйынды  тоқты  мейлінше  тӛмендету  арқылы электр  шығынын азайту мақсатымен 

болат құймадан  емес, электр  техникалық  болаттан даярланып  екі  жағына  

оқшаулағыш  лак  жағылған жұқа  қаңылтырдан жасайды. 

 

Магнитӛткізгіштің  ӛзекшелері мен жармасының  пішіні  2-суретте кӛрсетілгендей 

болып келеді. Магнитӛткізгіштердің  ӛзекшелері мен орамдарының орналасуына қарай 

трансформаторлар ӛзекшелі және бронды деп бӛлінеді. Олар магнитті жүйемен 

байланыстырылған ( симметриялы емес және симметриялы)  және 

байланыстырылмаған (топталган) болып келеді. Ең кӛп тарағандары бір жазыққа 

орналасқан ӛзекшелі симметриялы магнит жүйесімен байланыстырылған болып  

табылады.    
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Кернеу  трансформаторының  орамдары. Трансформатордың  орамдары кернеулері 

(ЭҚК) ӛзара электрлі  байланыссыз  трансформациялауды қамтамасыз етуге арналған. 

Олар кем  дегенде екеу болады. Олардың бірі электр энергиясының кӛзіне жалғанады  

да  электр энергиясын магнит энергиясына айналдырады. Екінші орам - магнит 

энергиясын электр энергиясына айналдырып, берілген ЭҚК-і  бар электр 

энергиясының, кӛзіне айналады. 

 

Трансформатордың  орамдары  цилиндрлі  жаргы түрінде сымдарының қима  ауданы 

дӛңгелек немесе тік болып жасалады. Олардың орам  саны әдетте, әр  түрлі болып 

келеді. Орам саны кӛп орама жоғарғы кернеулік (Ж.К), орам саны  аз  тӛменгі кернеулік 

(Т.К)  деп аталады. Жоғары кернеу орамасының  орам  талшықтарын  W1  ал темен  

кернеу орамасының орам талшықтарын w2 деп белгілейді. Тӛменгі кернеу орамасы 

ӛзекшеге жақын, ал жоғары  кернеу  орамасы  тӛмен  кернеудің орамдарының 

сыртынан орала-ды. Орамдарды  стержень мен  орама  арасындағы  тӛсемінің  

қалыңдығын азайту үшін әдейі орналастырады. Орамдардың  шығу  ұштары  латын 

әріптерімен  белгіленеді. Жоғары  кернеулі  орамның  басы  мен  аяғы ретінше  А  және  

X  әріптерімен белгіленеді. Тӛмен кернеулі орамдардың ұшының  басы  а  және  аяғы  х  

әріптерімен  белгіленеді. Үшфазалы транс-форматорлар  орамдары  кемінде  6.  Оларды 

таңбалау үшін  латынның 6  бас және  кіші  әріптерін  пайдаланады  А-Х ; В - У: С~Z  

және  a - х; в - у; с -z. Олар  ӛздеріне сәйкес үшфазалы тоқтың  жоғары  және  тӛмен 

кернеуін кӛрсетеді. 

 

Магнитӛткізгішпен  орамдардың  жақсы  сууына  және  оқшаулануына жағдай жасау 

трансформатор майы толтырылған арнайы бактың (ыдыстың) ішіне орналастырылады. 

Ондай трансформатор майлы, қалғандары  құрғақ деп аталады. 

 

Электр энергиясын трансформациялаудың электр физикалық процестері.  

Электр энергиясын трансформациялау  бірінен соң бірін, әуелі электр энергиясын 

магнит энергиясына, бірінші орамда содан соң екінші орамада магнит энергиясын 

электр энергиясына қайта түрлендіру арқылы трансформациялауға негізделген. 

Энергияны түрлендіру кезінде орамадағы омдық  кедергіден  және  

магнитӛткізгіштерінің  болаттарындағы  құйынды тоқтардан  және  магнит энергиясына 

түрлену кезіндегі гистерезис құбылы-сынан  энергия шығындары  болады. Олар 

орамалардың  және трансформаторлардың магнитӛткізгіштердің  қызуы түрінде 

білінеді. 

 

Трансформатор  жұмысы  қалыптасқан  кезде  энергия  трансформатордың ішіндегі  

электрлік және магниттік  шығындарды жабуга, сондай-ақ, екінші орамды 

қоректендірудің жаңа кӛзінде электр қозғаушы күш тугызуга жұмсалады. Бұл  процесс 

сандық жағынан трансформатор орамдарындағы  электрлік тепе-теңдіктің 

математикалық теңдеуі арқылы ӛрнектеледі. 

 

Электр энергиясын трансформациялау кезінде жүктелмеген кернеу трансформаторында  

болатын  электр  физикалық процестер. Трансформациялау  электр  магниттік индукция 

заңына негізделген:  Ӛзгермелі магнит ӛрісіндегі кез келген  ток  ӛткізіп денеде  электр 

қозғаушы күш индукцияланады  да, оны электр энергиясының  кӛзіне айналдырады. 

Тӛменде 2-суретте кӛрсетілгендей, бірфазалы трансформатормен кернеуді 

трансформациялауға  мысал  келтіреміз. Онда бірінші орамаға оралым  саны w1  және  
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оралым  саны  w2  екінші  орамасы  бар  трансформатордың  әр магнитӛткізгіштің  

ӛзекшесінде болатын  физикалық процесс кӛрсетілген. 

.           

2-сурет. Кернеу трансформаторының жҥктемесіз жҥмысының негізгі  сҧлбасы. 
 

Екінші  орама  ажыратулы  тұрған  кезде бірінші ораманы айнымалы кернеу U1 

желісіне қосады. Ом заңы бойынша бірінші  орамада айнымалы ток I1  пайда  болады, 

ол Ф1  магнит ағынын  туғызады. Тоқ пен магнит ағыны, бірінші  жуық  мәнінде 

синусоидалы деп саналады. Пайда болған магнит ағынының негізгі бӛлігі  болат  

магнитӛткізгіште тұйықталады. 

 

Бұл  магнит ағыны  негізгі  магнит  ағыны деп аталады да, Ф1 арқылы таңбаланады. 

Оның басқа бӛлігі магнитӛткізгішке соқпастан ӛткізгіштің айналасындағы ауа бойынша 

тұйықталады, магнит ағынының бұл бӛлігі шашыранды ағын деп аталып, Ф16 арқылы 

таңбаланады. 

 

Күш  трансформаторларында  негізгі магнит агыны Ф1, шашыранды магнит ағынынан  

әлдеқайда кӛп, себебі болаттың магнитӛткізгіштігі, ауадағыдан  әлдеқайда артық. 

Қазіргі трансформаторлардың шашыранды ағындары  ӛте  аз, ол негізгі агынның 0,5%-

нан аспайды. Сондықтан трансформатордың  жұмысын  қарастырғанда  шашырау  

ағынын  елемеуге болады. 

 

Негізгі  магнит  ағыны  уақытқа қарай ӛзгереді. (dФ\/dt) және Миткевич анықтаған  

ереже  "Ом заңы"  бойынша  магнитӛткізгіштің  бойымен айнала отырып, екінші  

орамада  электр  магниттік  индукция  заңына сәйкес индукцияланады: ЭҚК: 

                                  е2 = -w2 d Ф/dt                  (1.1.) 

Тұрақты тоқтың  ағыны  уақытпен  бірге ӛзгермейді (dФ/d t=0), сондықтан ол  электр  

қозғаушы күшті екінші орамада индукциялай  алмайды (е2=- w2 L0=0). Сӛйтіп, бірінші 

орамаға  қосылган  электр  энергия-сы  ӛзара  түрлену арқылы екінші орамада 

магниттік энергияға айналады. Трансформатордың екінші  орамасы ажыратулы 

болғандықтан, оның қыспаларындагы ЭҚК мен кернеу шама жағынан тең, бағыты 

бойынша қарама-қарсы. Демек бұл жағдайда: 

                              e2=U2x                    (1.2.) 

Соған  байланысты трансформатордың бірінші орамына берілген кернеу U1 екінші 

ораманың қыспаларындагы U2  кернеу ретінде трансформацияланады. 
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Трансформатордың  екінші орамындағы  кернеу U2-нің шамасы (1.1) және (1.2.) 

теңдеуінен кӛрінгендей  орам санына тәуелді. Бірінші орамадағы оралым санының 

екінші орамадағы оралым санына қатынасы трансформациялау  коэффициенттерімен 

сипатталады: 

                                     W1\w2 =  кт      (1.3) 

Бұл  трансформатордың  бірінші және екінші орамасындағы ЭҚК қатынасы болады. 

Бірінші орамадағы ЭҚК-ті ӛлшеу іс жүзінде мүмкін емес, ал кӛп жағдайда оралым саны 

кӛрсетілмегендіктен трансформациялау коэффициенті ретінде  кернеудің немесе  

токтың  негізгі  мәнін  алады: 

                                         кт = U,/U2  =I2 I1          (1.4; 

Екі  орама бір магнитӛткізгіште және магнит ағынында орналасқан, уақытқа қарай 

синусоидалық заң бойынша ӛзгере отарып, Ф=Фm, бұлардың әр-қайсысында ЭҚК 

индукцияланады: 

Алынған теңдеу е1:- және е2- Ф магнит ағынынан π/2  бұрышына кешігеді, ал соған 

сәйкес олардың амплитудалық мәндері, 

тең   болады.    

Трансформатор  орамасындагы  индукцияланған  ЭҚК-тің  шамасы    кӛрсетілгендей   

оралым  санына  w,  магнит  ағыны  жиілігінің  және  оның  амплитудасы   Ф -нің  

ӛзгеруіне   тәуелді. 

Трансформатордың  магнитӛткізгіштері  үшін  магнит индукциясының шамасының  

шегі 1,0-ден  1,6  Теслаға  дейін  болғандықтан жүйедегі  теңдеудегі Фт магнит агынын 

Вп индукциямен ауыстыру тиімдірек, онда: 

                                                Е1 = 4,44 w,f В Q ; 

                                          Е2 = 4,44 w,f В0„  (1.5) 

мұндағы Qc - трансформатордың  магнитӛткізгіш ӛзегінің қимасы. 

Бұлай ӛзгерту трансформатордың бірінші және екінші орамасындағы ЭҚК-тің 

шамасын, сондай-ақ, оның трансформация коэффициентін оңай есептеуге мүмкіндік 

береді: 

                                          кт =Е,/Е, =wjw2          (1.6) 

Трансформатордың  бос жүріс кезіндегі орнықты жұмысының тәртібі бірінші ораманың 

электрлік тепе-теңдігімен ӛрнектеледі. Жалпы жагдайда трансформатор орамасына 

берілген кернеу онда негізгі ағыннан индукцияланған электр қозғаушы куш пен 

шашырау  ағынынан, орамадағы тоқтан кернеудің азаюынан  магнитӛткізгіш  темірдегі 

құйынды тоқтан және гистерезис құбылысынан (темірдің артық магниттелуі) болатын 

магнит ағынындағы болаттың кедергісі арқылы  кернеудің жалған құлдырауынан 

құралған магнит шығынына пропорционал. 

 

Электр  магниттік индукция заңына сәйкес трансформатордың  бірінші орамасында  екі  

ЭҚК индукцияланады: 

        -   негізгі  магнит  ағынынан  болатын   ЭҚК 

                                       el  = -wdФ/dt         (1.7) 

- шашырау магнит  ағынынан болатын  ЭҚК                                                                               

                                        еи = -LJt dil /dt2      (l.8) 

мұндагы L1.— трансформатордың  бірінші  орамасында  шашырау ағынының 

индукциялығы, ол оның темір ӛзекшесі жоқ кездегі индукциялығына тең. Бірінші 

орамадағы тоқ оның омдық кедергісінде кернеуді тӛмендетеді, оның сандық мәні 

физика курсынан белгілі (R=l/У s немесе R=U/I) есептеу немесе эксперименталды 

жолмен жеңіл анықталады. 

Гистерезистік  құбылысты ескере отырып болаттың электрлік кедергісін және соған  

сәйкес кернеудің түсуін анықтау, ферромагнитті денелердегі айнымалы  электр 
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магниттік ӛрісті зерттеу процесіне жататын  теориялық күрделі мәселе. Электр желілері 

теория түрғысынан алып қарағанда трансформатордың бос жүріс жұмыс тәртібі 

активті-индуктивтік жүктеме болып табылады, оның толық қуатының активті бӛлігі 

мынадай ӛрнекпен анықталады: 

                                     P=U,I,cos<φ=I.
2
R,          (1.9) 

Ол  трансформатордың бірінші орамасы  мен магнитӛткізгіштің болатындығы жылу 

ретінде бӛлінеді, 

                                    демек Р1 = Pxl  + Pcm         (1.10) 

мұндагы, Р1 ~  трансформатордың  магнитӛткізгіштеріндегі  электр және магнит 

шығындар: 

                                             Р    = Р   + Р            (1.11) 

мұндағы, Р мен Ргс~- болаттағы  құйынды  тоқтар (Фуко тогы) мен гистерезис 

құбылысынан (болаттың артық магниттелуі) болатын шығындар. Трансформаторда  

болатын  физикалық нақтылы процестерді  абструкциялай отырып, магнитӛткізгіште 

қүйынды токтар мен гистерезис құбылысынан шығындарды  электрлік  және магниттік 

шығындарға  балап, эквивалентті электр кедергісін (1.12.) теңдеудегі R-ді  омдық 

кедергілердің Rt және магнитӛткізгіштегі жалған  кедергінің R1-жиынтығы   ретінде  

қарастырып, былай ӛрнектеуге болады:    

 RJ   мен  Rm  активті қуат тұтынушы болғандықтан олардың жиынтық мәнін 

активті  кедергі  деп атайды, болған R әрпімен таңбаланатын омдық кедергіден 

ажырату үшін оны  латынның  г  әрпімен таңбалайды: 

Rcm  бос жүріс режимдегі  трансформатордың  магнитӛткізгішіндегі және басқа металл 

құрылғы бӛлігіндегі жылуға пропорционалды жалған кедергі. 

rlx - трансформатордың бос жүріс режимдегі әлектр энергиясын бірнеше ораманың 

магнитӛткізгіші мен конструкциялық басқа қүрылғыларында бӛлініп шыққан 

жылулардың қосындысына тең жылуға айналдыратын активті жалған кедергі. 

Болаттың  электр  кедергісін анықтау әдістемесі  тӛменде 1.5.2.-тармағында баяндалған. 

Сонымен, трансформатордың бос жүріс режимде баяндалған электрлік тепе-теңдігінің 

лездік мәні былай жазылады: 

        -  бірінші орамада: 

                                         Uj  = - е,  - et<s + itrlx         (1.12) 

       -    екінші  орамада: 

                                               u,x =e2           (1.13) 

ЭТН  (электр техникасының теориялық негіздері) курсында айтылған синусоидалы  

ӛзгеретін  кешенді  амплитуда  теориясы түрғысынан қарасақ, трансформатордың  бос  

жүріс режимде электрлік тепе-теңдіктің әсері білінеді. 

                                           U2y = E2          (1.14) 

 

      мұндағы 

                    I, jx, = -Els         (1.15)  

                    Xt = 2n fbie          (1.16)  

мұнда  IjL ji x = -E 1б - трансформатордың бірінші орамасында шашыранды  магнит 

арынынан  пайда болған ЭҚК әрекеттік мәні, оның сандық  мәні  кернеудің индуктивті 

шашыранды кедергісіне түсуіне тең. rt — трансформатордың  бірінші орамасындары 

активті кедергі; х:- трансформатордың бірінші орамасындағы  индуктивті шашыранды 

кедергі; / -қоректендіру кӛзіндегі тоқтың  (кернеудің) жиілігі, шашырандылықтың 

индуктивтік кедергісін анықтау әдістемесі 1.5.2. тармақта жазылған. 

 

 Жҥктелген трансформатормен (жҥмыс тәртібі) электр энергиясын 

трансформациялаудың электр физикалық процесі. 
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Трансформатордың жұмыс тәртібі, жалпы алғанда, оның орамаларының бірін қалыпты  

кернеулі (немесе соган жуық) тоқ  кӛзіне қосып, ал екінші ораманың  қысқышына  

электр кедергісінің  шамасы орамадағы тоқ күші қалыпты  деңгейден  асып  

кетпейтіндей  етіп тұтынушылармен жалғастырылған жағдай. 

 

Жұмысшы тәртібінде болатын физикалық жагдай (1.4-сурет) трансформаторлардың  

жүктеусіз  істеп түрған  дағдыдан  ӛзгеше (1.3-сурет). Мұнда  екінші ораманың 

қысқыштарына тұтынушыларды  қосқаннан кейін онда іг  пайда болады да, Ф2 магнит  

ағыны болатын  аз магнит ӛрісін туғызады.  Бірінші  орамадағы  сияқты  оның  бір 

бӛлігі магнит ӛткізгіштермен  тұйықталып, ал шашырау тоғы Ф25 ауа арқылы екінші 

ораманың орамдарының айналасында түйықталады. Негізгі магнит ағыны 

магнитӛткізгіштермен тұйықталады, бірінші орамада тоқтан (1.3.1.) пайда болған  

магнит ағынымен ӛзара байланысқа түседі. 

 

Ф2 магнит ағыны Ф1 магнит ағынынан туындағандықтан, Ленц ережесіне сәйкес Ф1 

магнит ағынының барлық ӛзгерістері қарсыласатын болады. Егер процесті магнит 

ағынының әсер етуші  мәні бойынша қарастыратын болсақ, Ф2 магнит ағыны Ф магнит 

ағынына қарсы бағытталатын  болады (1.3-сурет). 

 

Екі ораманың магнитӛткізгіші ортақ болғандықтан онда бір магнит ағыны Фм 

орнығады, ал трансформатор орамаларының әрқайсысында туындаган магнит 

ағындарының векторлық қосындысына тең: 

 

Магнит ағынының қосындысы Фи Ф1 мен Ф2 магнит ағындарының алгебралық 

қосындысына тең емес, себебі олар уақыт жағынан сәйкес келмейді. Жұмыс 

жағдайында магнитӛткізгіш қаныққан күйде болады да, Фм магнит ағынын, кейбір 

рұқсат етілген ауытқу мен шамасы жағынан ӛзгеріссіз деп алуға болады. 

 
         3-сурет. Кернеу трансформаторының жүктемемен жұмысының негізгі сұлбасы 
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Бос жҥріс және қысқа тҧйықталу тәжірбиесі. 
Трансформаторды сынау үшін бос жүріс және қыска тұйыкталу тәжірибесі 

колданылады. Қысқа тұйықталу (короткое замыкание) дегеніміз-ток жүріп тұрған 

әртүрлі фазалы екі немесе оданда кӛп ӛткізгіштердің бір-бірімен, болмаса нольдік 

откізгішпен ешқандай кедергісіз түйісуі.  Қысқа тұйықталудың себептері әртүрлі болуы 

мүмкін: жалаңаш ток ӛткізгіш желілердің бір-бірімен түйісіп қалуы, 

болмасаоқшаулағыштардың тозуы салдарынан бүлінуі және тағы да басқа себептер. 

Қысқа тұйықталудың ең қауіпті жағдайы-оның электр энергиясының  кӛзіне жақын 

жерде болған уақытында: егерде қысқа тұйықталу осындай ток кӛзінен шыға берісте 

болса, ток күшін шектейтінтек қана осы ток кӛзінің ішкі кедергісі болады. 

 

Энерегетикалық жүйелерде қысқа тұйықталу токтарының  күші жүздеген мың амперге 

дейін жетеді де мұндай токтарды ажырату бірталай қиындықтар туғызады. Ал тұрғын 

үйлердегі жарық жүйелеріндегі қысқа тұйықталу токтарының шамасы соншама үлкен 

болмайды, шамамен 30-100ампер. Дегенмен де ӛрт қауіпсіздігі тұрғысынан алып 

қарағанда ондай токтарды тез ажыратудың маңызы зор. 

Егер трансформатордың бірінші реттік орамын айнымалы ток электр энергиясының 

кӛзіне қоссақ онда бұл орамда бос жүріс тогы жүреді. Үлкен қуатты 

трансформаторларда бос жүріс тоғі нақтылы (номинал) токтын 5—10-тей шамасына 

жетуі мүмкін. Куаты кіші трансформаторларда бұл ток нактылы токтың 25— 30%-

дейін болуы мүмкін. Бос жүріс тогы  транформатордың магниттік ӛткізгішінде 

магниттік ағынын қоздырады. Магниттік ағын коздыру үшін трансформатор желіден 

реактивтік қуат тұтынады. Трансформаторлардың бос жүріс кезіндегі тұтынатын 

активтік қуатына келеск, ол магниттік ӛткізгіштегі гистерезис пен кұйынды ток 

туғызатын куат шығындарына жұмсалады. 

          Бос жүрістегі реактивтік қуат транформатордың активтік қуатынан алдекайда кен 

болғандыктан, оның куат коэффициенті cos ф ӛте аз, әдетте ол 0,2—0,3 шамасында 

болады. Екінші реттік орама қыска тұйықталган кезде трансформатордың кедергісі ӛте 

аз, ал қыска түйыкталу тоғы нактылы (номинал) токтан кӛптеген есе үлкен болады, 

Мұндай үлкен ток трансформатор орамдарын қатты қыздырып оны істен шығарады. 

Сондыктан трапсформаторларды кыска  тұйықталу  кезінде  ажыратып  тастайтын  

қорғаныс құрамдарымен жабдықтайды, Қыска тұйыкталу  тәжірибссінде 

трансформатордың екіншіреттік орамы кысқа тұйықталған (79, б-сурет), яғни екінші 

реттік орам кыскыштарындағы кернеу нольге тең. Трансформатордың бірінші реттік 

орамына желіден тӛмендетілген кернеу беру арқылы  оның орамаларында нақтылы 

(номинал) тоқтар алады. Мұндай тӛмендетілген кернеу қыска тұйықталу ксрнеуі деп 

аталады және  нақтылы (номинал) кернеу мӛлшерінің процентімен   анықталады. 

Трансформатордың  кыска тұйыкталу кедергілері: аткивтік, реактивтік, және толық 

кедергісі мынадай  формулалармен  анықталады.  Трансформатордың бірнші реттік 

орамасының тізбегіне косылған  ӛлшеуіш  аспаптарымен кӛрсетілетін  кернеу, тоқ және 

куат.  

 

Үш фазалы  трансформаторды  сынағанда  жоғарыдағы  кӛрсетілген формулаларға  

кернеудің, тоқтың, куаттың  фазалық мәндерін қою керек. Қысқа тұйықталу кернсуі 

және оның активтік және реактивтік құрушылары.  

 

Трансформаторлардың жҧмысының қасиеттерін анықтау. 
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Жүктелген  трансформаторлар қасиеттерін  оларды тікелей сынау аркылы анықтауға  

болады. Ол үшін трансформаторлар  қосылған  жүктемені ӛзгерте отырып ӛлшсуіш 

аспаптар аркылы трансформатордың екінші реттік орама қысқыштарыпдағы  

кернеумен трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті  қалай ӛзгеретінін 

бақылауға болады, Бірақ трансформаторларды жүктеу арқылы сынаганда  ӛте үлкен 

энергия шыгындалады (бұл  энергия саналатын  трансформатор куатына байланысты 

ӛседі) және активтік индуктивтік, сыйымдылықты  жүктемелерді  жасау үшін абайсыз  

жабдыктарды  (реостаттар, индуктивтік  орауыштар мен конден-саторлар) керек  етеді. 

Онын үстіне трансформаторды тікелсй сынау  ең тӛмсн  дәлдікті  нәтиже берді. 

 

Трансформаторлардың  жұмыстық касисттерін  бос жүріс және кысқа тұйықталу  

тәжірибелерінің мәліметтері арқылы анықтауға  болады, Мұндай тәжірибеге ӛте аз  

энергия жұмсалады, абайсыз  жабдықтардың қажеті болмайды, сонымен  бірге тікелей 

сынауға  қарағанда  ӛлшеу дәлдігі жоғарылайды. 

 

Бос  жүріс тәжірибесінің  мәліметтері  бойынша бірінші және екіншіреттік  

орамалардагы  t/i  және  U2  кернеулер, бос жүріс тогы  және бос жүріс кезіндегі  

тұтынылатын қуат  Р0  анықталады. Бұл  куат магниттік ӛткізгіштегі  шыгындарды  

ӛтеуге жұмсалады. 

 

Қысқа  тұйықталу тәжірибесінің мәліметтері бойынша  қысқа тұйықталу кернеуі  

нақтылы (номинал) токқа тек бірінші реттік  орама тогы  және  трансформатор қысқа 

тұйықталуда  пайдаланатын  қуаты Рқт , трансформатордың  қысқа  тұйықталу  кезіндегі  

активті RKT, реактивтік . және  толық  кедергілері, қысқа тұйықталу  кернеуінің 

салыстырмалы мӛлшері UKT, оның  активті и а және реактивті их  құраушылары  

анықталады. Қысқа  тұйықталу кезінде трансформатор тутынатын куат Р,0. орамаларда 

нақтылы (номинал) жүктеме кезінде болатын  шығынды  ӛтеуге жұмсалады. 

 

Бос жүріс және қысқа түйықталу тәжірибслері  арқылы кез келген жүктемедегі  

трансформатордың  екінші реттік орама қысқыштарындағы кернеуді және пайдалы 

жұмыс коэффициенті табуға болады. 

 

Жүктелген екінші реттік ораманың  кернеуі U2= Uw(l — Дм/100), мұндагы  t/20 — бос 

жүріс кернеуі. Сонымен  екінші реттік ораманың  кернеуі жүктеменін, шамасы  мен 

қатар  оның сипатына  да тәуелді. Жүктеме индуктивтік сипатты болса, онда таза 

активтік жүктемеге қарағанда, кернеу жүктеме ӛскен сайын үлкен дәрежемен  

тӛмсндейді.       Сыйымдылықтық  сипатты  жүктемеде  жүктеменің  арткан сайын  

ксрнеу жоғарылайды.  Ол үшін  трансформаторды  жүктеу  арқылы  сынақтан  ӛткізу 

керек  емес. 

 

Трансформа тордың  пайдалы  жұмыс  коэффициенті ПӘК- деп трансформатордың  

пайдалы  куатының  Р2  оның элсктр энергиясы кӛзінің желісінен  тутынған  қуатына  

қатынасын  айтады. Тұтынылатын қуат  әрқашан  пайдалы  қуаттан  Р2  артык болады, 

ӛйткені трансформатор  жұмысы  кезінде  ол  түрлендірген  энергиянын, бір бӛлігі  

шығындалады. Трансформатордағы  шығын  магниттік ӛткізгіштің болатында  және  

орамаларда  болатын  қуат  шығындардан тұрады. 

 

Трансформаторлардың ең үлкен пайдалы жұмыс  коэффициент) болаттағы  шығындар 

мен орамалардағы  шығындар тең болуын камтамасыз ететін жүктеме  кезінде болады. 
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Қазіргі трансформаторлардың  пайдалы жұмыс  коэффициенті  ӛте  жоғары  және  олар 

толық  жүктеме кезінде 95—99,5%-ке дейін жетеді. 

 

Трансформатордың  пайдалы қуатын  Р
2 

 бере отырып, мысалы, оны нақтылы 

(номинал) куаттың 6; 25; 50; 75; 100; 125%-іне тең деп алып, таңдалынып алынған әрбір 

куатқа  сай трансформатордағы  шығындар анықталады. Магниттік  ӛткізгіштің  

болатындағы  шығындар  Р6оя  ӛзекше  жа-салынған болаттың  маркасына, тоқтың  

жиілігіне және магниттік ӛткізгіштегі магниттік индукцяга  тәуелді болады. 

Трансформатор жұмысы кезінде желідегі ток жиілігі және магниттік индукция 

ӛзгермейді, сондықтан болаттағы шығындар жүктемеге байланысты болмай, тұрақты 

күйінде калады. 

 

Орамалардағы шығындар орамалар ӛткізгіштері аркылы ӛтетін тоқтардың осы 

ӛткізгіштерді кыздыруына жұмсалады және екінші дәрежелі токқа пропорционал 

болады. Сонымен, жүктеме нақтылы (номинал) мәнінін 0,5 бӛлігі болғанда орамдағы 

ток екі есе, ал орамадағы шығындар нақтылы жүктемсдегіден тӛрт есе аз болады, cos ри 

мәндерін  бере отырып, трансформатордың кез келген жүктемесіне сай келетін пайдалы 

жұмыс коэффициентін анықтауға болады. 

 

Трансформатордың   пайдалы   әсер  коэффициенті (ПӘК) және   энергияның    

жоғалуы 

Трансформатордағы энергияның жоғалуы екі түрлі болады. Электрлік және магниттік 

болады. Электрлік жоғалу трансформатордың орамдарының қызу нәтижесінде болады. 

Осы электрлік жоғалудың қуаты ол тізбектегі тоқ күшінің квадратына және бірінші, 

екінші  обмоткадағы электрлік жоғалудың қосындысына тең болады.  

                                Pэ=Pэ1+Pэ2=mI1²r1+mI2²r¹2   ( 1) 

(1) формуладағы m – бұл трансформаторлар орамындағы фаза саны. Бір 

фазалыда бір фаза ал , үшфазалыда үш фаза болады. 

 Бұл жазылған (1) формула трансформаторды жобалаған кездегі қолданылатын 

формула. Ал егерде дайын трансформатордың электрлік жоғалуын анықтау үшін 

тәжірибе жүзінде, қысқа тұйықталудың қуатын ӛлшей отырып анықтаймыз. 

                                 Pэ=β²ρ   (2)  

екінші формуладағы β дегеніміз жүктеме коэффициенті трансформатордағы электрлік 

энергияның жоғалуы айнымалы болады. Себебі ол айнымалы токтан пайда болады. 

Жүктеме ӛскен сайын электро трансформатор коэффициенті артып жатыр 

Трансформатордағы энергияның жоғалуы трансформатордың магниттік ӛзегінде 

жүреді. Бұл жоғалудың себебі: жүйелі түрде магниттелу және магнитсіздену процесі 

нәтижесінде бұл процесс айнымалы ток әсерінен жүретін ӛзара индукция құбылысына 

негізделген. Трансформатордағы мұндай магнит энергияның жоғалуы 2түрлі себепті 

болады.  

 

Трансформатордa магниттік энергияның жоғалуы  

Трансформатордa магниттік энергияның жоғалуы трансформатордың магниттік 

ӛзегінде жүреді. Бұл жоғалудың себебі: магниттелу және магнитсіздену процесі 

нәтижесінде бұл процесс айнымалы тоқ әсерінен жүретін ӛзара индукция құбылысына 

негізделген.  

 

Трансформатордағы мұндай магниттік энергияның жоғалуы екі түрлі себептен болады. 

Гистерезис құбылысы нәтижесінде екіншісі осы трансформаторлар ӛзегіндегі құйынды 
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тоқтың әсерінің жойылуынан. Осы магниттік энергияның жоғалуының қуат 

коэфициенті.  

                       PM=Pr+Pвт   (3)  

PM- магниттік энергияның жоғалу қуаты.  

Pвт- құйынды тоқ 

Pr- ферромагниттің қалдықты аймағы  

 

Осындай жоғалуды кеміту үшін трансформатордың магниттік бӛлімін жұмсақ 

ферромагнетиктерден яғни ӛте жұқа электротехникалық стальдан жасалады. Осы 

магниттік жоғалу P=B² тең болады. Магниттік энергияның жоғалуы мынадай 

шамаларға тең болады. Магниттік индукцияға және айнымалы тоқ жиілігіне сол 

себептен де бірінші орамдағы  кернеу тұрақты болғанда магниттік энергияның жоғалуы 

да тұрақты болады. Трансформаторды жобалау барысындағы магниттік энергияның 

жоғалуы жұқа жапырақша электротехникалық 1кг стальда оның магниттік индукциясы 

1,5 және 1,7 Тл  тең болғандағы меншіктік магниттік жоғалумен есептеледі   

                        PM=Pуд ( B/Bх )²  ( f/50 ) 1,3ξ  (4)  

Формуладағы B-дегеніміз магниттік индукцияның нақты мәні Bх   магнит индукциясы. 

Егер   Bх 1,5 , 1 Тл –ға тең болса онда ξ ( ку ) стерженнің килограмм алынған массасы 

деп аталынады. Госстандарт бойынша жұқа электротехникалық стальдың мысалы: 

маркасы 1,5 болса, қалыңдығы 0,5мм. Магнит индукциясы 1,5 Тл. Ал меншікті магнит 

энергиясының жоғалуы  

                         

                                     P1,5/50=3,5Вт/ кг 

Дайындалған трансформатордың магниттік энергиясының жоғалуы тәжірбме жүзінде 

анықталады. Яғни  1-ші обмоткадағы номинал  кернеу  кезінде бос жүріс тоғының 

қуатын есептеу. Трансформатор пайдалы әсер коэфициенті 2 шығыстағы  2-ші орамның 

активтік қуат коэфициентінің кірістегі яғни 1-ші ормдағы активтік қуат коэфициент 

қатынасымен ӛлшенеді. 

Кӛп жағдайларда трансформатордың ПӘК-і   β' = 0,45-0,55 арасында байқалады. β 

орнына  β'  мәнін қойып трансформатордың ПӘК-нің максимал мәнін табамыз.   ηmαχ= 

( 1-Pном)/( 0,5 β' Sном соsφ+Pном)  

Бұл жазылған формула трансформатордың ПӘК—ін  энергия бойынша есептеуге де 

болады. 

η=w2/w1     

 бұл формуладағы w2- трансформатордың тұтынушыға берген энергия мӛлшері. W1 

трансформатордың сырттан алған энергия мӛлшері.Трансформатордың энергия 

бойынша алынған коэфициенті трансформациялау эксфлотациясын кӛрсетеді. 

 

Үшфазалы трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін (ПӘК) анықтап және осы 

ПӘК-тің үшфазалы трансформатор жүктемесіне 100кВ*А, 6,5/0,22кВ мәндері үшін бір-

біріне байланыстылық  графигін сызу. Үшфазалы трансформатордың номинал 

параметрлері мынаған тең ( номP0 =605Вт; kномP =2160Вт). Мына мәндер үшін (соsφ=0,8 

және соsφ 2 =1) есептеулер жасау қажет 

η = f(β) , байланыстылығын салу үшін трансформатордың жүктеме санына β=
4

1
;   

4

2
;   

4

3
;  ПӘК-ін есептеу қажет. Шыққан мәндерін 1-інші кестеге толтырамыз. График η = 
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f(β)  соsφ=0,8 және соsφ 2 =1 4-інші суретте кӛрсетілген. Сонымен қатар шығын 

шамалары номP0  және kномP  мәндер 

берілген. соsφ=0,8 және соsφ 2 =1 мәндері графикте кӛрсетілген. ПӘК-і  mαχ мәні  

η=w2/w1   формуламен анықталынады. Шыққан мәндерін кестеге толтырамыз 

β=

номI

I

2

2
 

 

номP0 Вm   kномP Вm            ∑Р 1 Вm K 1 П 1 ЕА% 

соsφ=0,8 соsφ 2

=1 

           1/4 605 134 739 96.5 97.0 

2/4 605 540 1145 97.3 97.8 

3/4 605 1210 1815 97.1 97.6 

         7 605 2150 2755 96.6 97.3 

 

Қорытынды 

Электр энергетикасында  күш  трансформаторлары  елеулі орын алады. Олардың 

кӛмегінсіз электр энергиясын  беру, тарату мен қолдану мүмкін емес. Электр 

энергиясын  шығаратын  кӛздердің  кернеуі  20-30 мың Вольттан  артпайды. Мұндай  

кернеумен  электр энергиясын жүздеген километр қашықтыққа  жеткізу мүмкін емес, 

себебі оның барлығы электр тасымалдау ,желісінде (ЭТЖ), тоқ  күшінің  квадратына 

тура пропорционал электр  шығындары  ретінде жоғалады. 

 

Трансформатордың жұмыс тәртібі, жалпы алғанда, оның орамаларының бірін қалыпты  

кернеулі (немесе соган жуық) тоқ  кӛзіне қосып, ал екінші ораманың  қысқышына  

электр кедергісінің  шамасы орамадағы тоқ күші қалыпты  деңгейден  асып  

кетпейтіндей  етіп тұтынушылармен жалғастырылған жағдай. 

 

Трансформатордағы энергияның жоғалуы екі түрлі болады. Электрлік және магниттік 

болады. Электрлік жоғалу трансформатордың орамдарының қызу нәтижесінде болады. 

Осы электрлік жоғалудың қуаты ол тізбектегі тоқ күшінің квадратына және бірінші, 

екінші  обмоткадағы электрлік жоғалудың қосындысына тең болады. Трансформатордa 

магниттік энергияның жоғалуы трансформатордың магниттік ӛзегінде жүреді. Бұл 

жоғалудың себебі: магниттелу және магнитсіздену процесі нәтижесінде бұл процесс 

айнымалы тоқ әсерінен жүретін ӛзара индукция құбылысына негізделген 
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ЖЭО-5 ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ КӚМІР МАЙДАЛАҒЫШ ЦЕХЫНА 

ЖАҢАРТЫЛҒАН ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫМЕН ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

СХЕМАСЫН ҚҰРУ 

 

Зулайхо ТАЖИДДИНОВА  

Е.А.Бӛкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті 

 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Жылу техникасы- ғылым саласының теориялық мағынасын және табиғи кӛздерінің 

энергиясы, жылулыққа түрлендіруші, техникалық құрал-жабдықтарымен, механикалық 

және электр энергиясына айналуын айтад. Сонымен қатар жылулық машиналардың, 

аппараттардың және қондырғылардың принциптік жұмыс әрекеттерін зерттеу және  

химиялық цехтың жаңартылған электрлік сүлбесін құрастыру. 

Қазіргі кездегі, жылулық технология негізін адамдардың кез келген іс-әрекет 

шеңберінде, жылулықты пайдалану мақсаты ӛте ерекше дамуда. 

Жылулық-бұл табиғаттың беретін байлығы және оны тыңғылықты дұрыс пайдалануын  

үйрену – негізгі мақсат, оның негізгі заңдылығын түсіну, оны алудағы басқару 

процессін, тасымалдауы мен жылулықты пайдалану. Жылудинамикасы және жылу-

масса алмасу туралы ілім-ол, осы заңдылықты зерттейтін ғылым саласы. 

Дүние жүзінде ӛндірілетін және пайдаланатын энергия қоры кӛп мӛлшерде жұмсалады. 

Бірақта, соңғы жылдары энергетикалықэйфориядан ӛтуіне байланысты, энергетиканың 

экстенсивті даму жолынан, энергетикалық саясатқа, оны барлық ӛлшемде үнемдеу 

және энергияны тиімді пайдалануын арттыруға негізделіп отыр. Бұған мүмкіндік 

туғызылу түсінігі, бастапқы энергия кӛздерінің шектеліп азаюы және оларды қазып, 

тауып шығару шығындарының едәуір артуы, ӛңдеу, тасымалдау мен энергияны 

пайдалануындағы ӛзіндік құнының артуы. 

 

Кілітті сӛздер: ЖЭО-5, Жылу техникасы, энергия 

 

КІРІСПЕ 

Дүние жүзіндегі, табиғи ӛзгерістер және энергияны пайдалануының артуына 

байланысты, оны сақтауын қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және жаңа 

әдістерін жасау ӛте қажет. Шамамен энергоқорларының үштен бірі транспортқа 

жұмсалады. Мұнай, табиғи газдар, кӛмір және туындыларының электрэнергиясы – 

транспорттағы энергетикалық қолданудағы негізгі құраушысы. Жылулықпен қозғалыс, 

транспортта негізгі энергия кӛзі ретінде, жақын арада ӛзінің позициясын сақтайды. 

 

Техникалық процесс, энергетиканың транспортта, ең алдымен машинада 

пайдаланылатыны мен тасымалдаушы процессінде, отын шығыны анықталады. 

Қазақстан қайраттық дамуының негізгі мәселесі - электрлік қуатын ӛсіріп тәуелділігін 

жою мен электрлік пен жылулықты тиімді ӛндіріп, тұтынушыларды сапалы қамтамасыз 

ету және қоршаған ортаны қорғау. Салынатын электр қондырғылар эксплуатациясының 

қауіпсіздігін,   ӛндіріс мекемелеріндегі ӛндірілген энергияны беру, орналастыру мен 

тұтыну, жоғары үнемділік және сенімділікпен ӛндірілу керек. Осыны қамтамасыз ету 

үшін энергетиктер қолданылатын кернеудің барлық сатысында жоғары кернеудің 

тұтынушыға барынша кӛп жақындауына байланысты электр энергиясын 

орналастырудың сенімді және үнемді нұсқасын дайындау қажет. 
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Сондықтан энергия берілісінде қолданылатын жоғарғы кернеумен қабылдағыштарды 

тікелей коректендіруге болмайды. Ол үшін энергия қабылдағыштарға энергияны 

тӛмендеткіш трансформаторлар арқылы береді. Трансформаторлар іс жүзінде 

ӛндірілген электр энергиясын үлкен қашықтыққа беру, энергияны қабылдағыштар 

арасында тарату үшін және әртүрлі түзеткіш, күшейткіш т. б. құрылғыларда кеңінен 

қолданылып отыр.  

 

ЖЭС-ның  электрлік пен жылулықты тиімді ӛндіріп, тұтынушылардың қажеттік 

сұранысын  сапалы қамтамасыз ету мақсатында  дұрыс бейдәстүрлі әдістер мен 

зерттеулер жүргізілу болып отыр. Қоршаған ортаны ластайтын зиянды қалдықтардың  

кӛрсеткіштерін тӛмендету мақсатында   және жылулық сорғылардың сипаттамаларын 

есептеп салыстырмалы түрде  [14 - 17, 26 ж.т.б.] ұйымдастырып пайдалану [20 – 25 

ж.т.б.]. 

 

ЖЭС-5 тің мекенқорғау стандарттарын сақтап, немесе жаңартудың жолдары – ол 

оттықтарын тиімді  ұйымдастыру [20 ж.т.б.]. 

Мұнымен қатар мекенқорғау және тіршілік қауіпсіздігі тақырыбы мен электрлік 

бӛлімінде  жұмыстың  үнемиеттік тиімділігінің есебі қаралды. 

Электр қондырғылардың қысқа тұйықталу тоқтары есептелініп, барлық коммутациялық 

аппараттар, тоқ және кернеу трансформаторлары, жинақ шиналары мен тоқ 

ӛткізгіштер, тарату құрылғылары таңдалынады. 

 

Трансформаторлардың қуаттарын есеп арқылы шешіп, оның ӛлшем бірліктері 

Халықаралық бірінғай жүйеге келтірілген. Осындай параметрлерін есептеу арқылы  

қайсысының үнемді екені анықталды. Автотрансформаторлардағы энергияның жылдық 

шығынын есептеу арқылы, қай трансформаторды кӛп пайдалануға болатыныдығын  

дәлелдеп сенімге кӛз жеткізілді. Жылу орталығына қажетті жанғыш ӛнімдер  қатты 

тасты кӛмір түрінде, ӛдіріс орнынан тікелей тасымалданады.  Мұндай күйдегі кӛмірді 

майдалау үшін ӛндірісінде әртүрлі уату майдалау машиналары пайдаланады. Ірі 

майдалайтын машиналардан бастап  кішкентай бӛлшекке майдалайтын машиналарға 

дейін. 

 

Майдалау  мыжумен, ұрумен, үйкелеумен, қыздырумен немесе аралас жолдармен іске 

асырылады. Осыларға байланысты келесі уату-майдалау қондырғыларын қолданады: 

валкілі уатқыш (вальцылар); балғалы уатқыш; жақты уатқыш;  конусты уатқыштар. 

Электр жабдықтау объектілерін жобалаудың басты мәселесі – олардың сенімділігі мен 

үнемділігінің жоғарғы сатысын қамтамасыз ету. Ӛнеркәсіптердің электр жабдықтауын 

жобалау ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін қолдануды есепке ала отырып 

жүргізіледі. Электр жабдықтарын жобалау 3 сатыда орындалады: технико-

экономикалық дәлелдеме, техникалық жоба, жұмыстық сызбалар. Салынатын электр 

қондырғылар эксплуатациясының қауіпсіздігін,  сенімділік пен үнемділікті қамтамасыз 

ету керек. Бұл курстық  жұмыс  кезінде бұл кӛрсеткіштер технико-экономикалық 

есептеудің кӛмегімен жүзеге асырылады. 

 

1. НЕГІЗГІ БӚЛІМ 

1.1 КЕНТАУ ЖЭО-5-ТІҢ  ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

Станция 1934 жылы салынып, іске қосылды. 1951 жылдан бастап, 1967 жылға дейін үш 

рет кеңейтілді. Станцияның қазіргі қондырылған электрлік қуаты 28 МВт пен жылулық 

қуаты 94,9 Гкал/сағаттына тең. 
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Жылуды тұтынушыларға Кентау қаласындағы барлық ӛндіріс ӛнеркәсіп орындары 

(Кентау экскаватор мен трансформатор завоттары, тігін фабрикасы) мен қаланың 

әкімшілік басқару орындары және Кентау қаласының тұрғын 334 үйлері жатады. 

Қысқы мерзімде электрлік жылулық жүктеме сызбағымен және ең үлкен жылулық 

жүктемелермен жұмыс істейді.  

 

Жылулық жүктемелер келесі түрлермен анықталады. Кәсіпорын үшін: бу мен ыстық су 

жылытуға, желдетуге, ыстық сумен қамтамасыз етуге және тәсілдемелікке жіберіледі. 

Тұрғын үй мен шаруашылық үшін: ыстық сумен жылытуға, желдетуге, ыстық сумен 

қамтамасыз етіледі. 

 

ЖЭО-5-тің ең үлкен жүктемесі бойынша отын теңестігі мен отын шығысы: 

а) қысқы уақытта: кӛмірдің – 93 %, мазут – 7 %. 

б) жазғы уақытта: кӛмірдің – 100 %. 

 

Станция тӛрт бӛлімнен құрылған. 

Ст. №3, ПР-5-35-10-1,2 электрлік қуаты 5000кВт, жылулық қуаты 33 Гкал/сағ. 

Ст. №4, П-6, электрлік қуаты-6000 кВт, жылулық қуаты 31,1 Гкал/сағ. 

Ст. №6, П-8,5-35/0,58,электрлік қуаты 8500 кВт,жылулық қуаты 30,8 Гкал/сағ. 

Ст. №7, ПР-10-35/2,5, электрлік қуаты 10000кВт,жылулық қуаты 40,8Гкал/сағ. 

 

Әрбір жыл сайын шамамен 100 млн. кВт·сағ электр қуаты ӛндіріледі. Газ тәріздес 

зиянды заттар - күкірт пен азот тотықтары, сутегілері ұсталынбайды. Кӛмірдің 

жағылуындағы азот пен күкіртті аластау әдістері енді қарастырылуда. Жылу  

қазандарындағы күкірт пен азот тотықтарының шоғырларын тӛмендету үшін, 1991 

жылдан бастап, оттыққа ауа қосымша берілуде. Қазіргі табиғатты қорғау шаралар 

жоспарында, ЖЭО ПРП ЮКЭР-мен бірігіп, жылу  қазандарындағы түтін газдарының 

күлін ұстағыштарының ПЖЕ-сін 90%-ға дейін жеткізбек.  

 

 1.2 АУА РАЙЫНЫҢ ТАБИҒАТТЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ 

Кентау ЖЭО-5 аймағы Каратау тауының оңтүстік ағынды жазық бӛлігінде, Қарашық 

ӛзенің оң жағында орналасқан. Қазіргі таңдағысы мен жобаланып отырған  ғимарат 

күшті тасты бӛлік баурайында орналасқан. Бұл жердің жазы ұзақ және апталап - айлап 

құрғақтанып тұрады, ал қысы жұмсақ болады. Жылу мезгілінің орташа - тәуліктік 

температурасы 0
0
С-тен жоғары, Түркістан метеостанциясында 275 күнге тең болып 

келеді. 

 

Түркістан метеостанциясында  ауаның жылдық орта температурасы 12,1 
0
С-ге тең. 

Қаңтар айы ең суық ай болып келеді, сол айдың орта температурасы минус 6
0
С, ал 

толық ең кіші шамасы минус 38
0
С. Ең ыстық ай-ол шілде айы, айлық орта 

температурасы 28,6
0
С, толық ең үлкен шамасы 46

0
С. 

 

Жауынның кӛп бӛлігінің тегіссіз орналасуы: жазықтық бӛлігінде 178 мм-ге дейін 

жауады, ал таулы аймақтарда  470 мм-ге дейін, сол таулы аймақтардың ең жоғары 

нүктелерінде, яғни 1800 м жоғары бӛлігінде - 750 мм-ге дейін болады. 

 

Жылдық жауынның екі ең үлкен белгісі бар, негізігісі кӛктем мезгілінде, кейінгісі күз 

мезгілінде болады. Жауынның кӛп мӛлшерде болуы наурыз, сәуір айлары болып келеді, 

жаздың жылдық соммасы ең аз дегені 5-7%-ға тең. Қыс пен кӛктем мезгіліндегі 

жылдық жауынның мӛлшері 70-80%-ға тең. 
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Жазықтық аймақтарында жел бағыттары солтүстік және солтүстік-шығыс 

бағыттарында болады. Ал таулы аймақтарында жел бағыттары бӛлшектенген рельефті 

болып келеді. 

            

1.3 СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ЖҤЙЕСІ.  ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ШАРТ. 

Қарашық (Қантағы-Қарашық) ӛзені Қаратау жотасының оңтүстік-батыс бӛлігінен 

Сырдария ӛзенінің бағытына қарай ағып,бірақ оған жетпей, Қантағы ӛзенімен 

қиылысып, соған ағады. Қантағы ӛзенің ұзындығы 31 км, су ауданы S-342 км
2
 құрайды, 

су жинаушы ауданның биіктігі H-960 м-ге тең, қалқыған орташа ылди мӛлшері 0,023-ке 

тең. 

 

Құрылыс аумағында Қарашық ӛзенің V-тәрізді түрінде болып келеді. Осы 

жазықтықтың баурайы күшті, кейбір жерлері жарлы болып келеді. Жауын–шашын 

болған кезде  тез ӛзгеріске (деформацияға) ұшырайды. 

 

Қарашық ӛзенің негізігі қорегі мерзімдік қарлардың жауы, олардың қарқынды еруі, 

Каратау жотасының белгісіз мӛлшерде қарлары ақпан айының, яғни қыстың жылы 

айында ери бастайды. Қарашық ӛзені сұйық жауындармен де қоректенеді,осыдан 

қардың еріген кездегі ағындары тез су мӛлшерінің жоғарлауы ең үлкен шығынға әкліп 

соғады. Қардың тез кетуі мен жауынның аз жаууынан маусым айында ӛзен 

тапшылықтан, жерасты қоректенуіне кетеді, ал кейбір жылдарда мамыр айында да 

болған.  Ақпан мен май айларындағы жылдық ағынның  94%-н құрайды. 

 

Әдетте, су шығысының ең үлкені наурыз айында байқалады, ал ақырындап сәуір мен 

ақпан айларына кӛшеді. Қаратау жарының ауасының ылғалды маңызы мен Карашық 

ӛзенің келтірілген ең тиімді бағдары су ауданындағы судың ең биік меншіктігі М-4,6 

л/с км
2
, егер де Қарашык ӛзенінің су ауданының  биіктігін ескерген кезде H-950 м.  

 

ЖЭО-5-тің сумен қамдау кӛзі  Қарашық су ағардың Қантағы су құбырлық суы болып 

табылады. Кентау қаласындағы ЖЭО-5 желілік суды қайта қайтару үшін сорғылық 

станциядан ОНСN1, ОНСN2, ОНСN4 үлгілі 3 қайтарушы сорғылармен жүзеге 

асырылады. Әрбір сорғыларда 3 сорғыдан орналасқан. Екі сорғы жұмыс істеуде, ал 

біреуі қосалқы. Сорғылар таңбасы: Д-320, тегеуріні 40МВт, ал электр қозғалтқыштың 

қуаты 75 кВт. Осы сорғылар қалалық су құбырлық суының жалпы ағыны газбен 

салқындалытын ӛндіргіштіктерді және шығыр қондырғылардың шықтағыштарын 

салқындату үшін шығыр цехына беріледі. Сонымен қатар шығыр және қазан 

цехтарында қалалық бу құбырлық су  қондырғылардың подшипниктерін салқындату 

үшін де қолданылады. 

 

2.   ЖЭО-5-ТІҢ НЕГІЗГІ ҚОНДЫРЫЛҒЫЛАРЫ ЖӘНЕ ЦЕХТАРДЫҢ 

ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

Кентаулық ЖЭО-5-те тӛрт негізгі цехтар жұмыс істейді: отын тасымалдаушы цех, 

қазандық цех, шығырлық цех пен электрлік цех және химиялық су тазалау цехы.  

2.1 ҚАЗАНДЫҚ ЦЕХЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ  

Отын тасымалдаушы цехтан кейін отын қазандық цехқа әкелінеді, осында жанады.  

ЖЭО қазандық цехте ТП-30,ТП-35,ТП-35у бу қазандары орналасқан. Аталып ӛткен 

қазандардан басқа ҚЦ-та №1 ПТВМ-50 су жылытқыш қазандары орналасқан, олар 50 

Гкал жүктемені орнатады. Насос  GHДВ, Д 320 ×50, ТУ26-06-1176-78, Q 320 М
3 

/сағ. 

Н50м м,кг 190. N=75кВт № 01,59. КПД 67%, 
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 Дмм 0206. Асинхронды қозғалтқыш ВЭМЗ 

380 ∆ 1435 142 А cos   
 
0,35  

660 ‡ 1485 82 А cos   
 
0,85 

ЖЭО-5 үш энергетикалық  қазан және бір су қыздырғыш қазан қондырылған. 

Қазан ТП-30 ст.№4, бу ӛндірулігі-30 т/сағ. 

Қазан ТП-35 ст.№5,6,7 бу ӛндірулігі-35 т/сағ. 

Қазан ТП-35-У ст.№8,9,10,11,12 бу ӛндірулігі-35 т/сағ. 

Қазан ПТВМ-50 ст.№1, бу ӛндірулігі-50 Гкал/сағ. 

 

Кесте 1-Кентау ЖЭО-5 –ның жалпы техникалық мәліметтері 
Станса 

нӛмірі 

Типі Дайындаға

н зауыт 

Дайынд

аған 

жылы 

Шығарыл- 

ған жылы 

Бу 

ыстықтығы 

Бу 

қысымы 

Ӛндіру 

лігі 

ПЭК Отын 

түрі 

4 ТП-30 Таганрог қ 1950 1951 375 22  

30 

87,4 Кӛм ір 

5 ТП-35  1950 1952 450 43 35 87,4  

6 ТП-35  1951 1952 450 43 35 87,4  

7 ТП-35  1952 1953 450 43 35 87,4  

8 ТП-

35у 

 1954 1955 450 43 35 87,4  

9 ТП-

35у 

 1954 1955 450 43 35 87,4  

10 ТП-

35у 

 1955 1956 450 43 35 878,4  

11 ТП-

35у 

 1956 1957 450 43 35 87,4  

12 ТП-

35у 

 1957 1958 450 43 35 87,4  

                              

Кесте 2 Қолданыстағы қондырғылар туралы мәліметтер 
Ст. 

№ 

Шығарған зауыттың аты Шығарылған 

жылы 

Ӛнімділігі 

       Т/сағ 

Будың қысымы 

Р=кгс/см
2

 

Температура 

      
0

С 

5 ТП-35 Таганрог зауыты     1952       35       83      450 

6 ТП-35 Таганрог зауыты     1952       35       83      450 

7 ТП-35 Таганрог зауыты     1953       35       83      450 

8 ТП-35 Таганрог зауыты     1955       35       83      450 

9 ТП-35у Таганрог зауыты     1955       35       83      450 

10 ТП-35у Таганрог зауыты     1956       35       83      450 

11 ТП-35у Таганрог зауыты     1957       35       83      450 

12 ТП-35у Таганрог зауыты     1958       35       83      450 

       

Кесте-3 Турбогенераторлар туралы мәліметтер  
Ст. 

№ 

Дайындаған зауыт аты   Шығарған 

     жылы 

Күндік 

ӛнімділігі 

  Т/сағ 

Эл.қуаттылығы 

     МВт.тсағ 

Р, 

Кгс/см
2

 

Темп-        

ра,
0

С 

1 Пр-5-3/10 БМЗ       1958     30          5,5   35    435 

2 П-6-35/4 «ДеЛаваль» 

Швеция 

      1952    35          6   35    435 

3 К-12-35 «Тамара» 

ЧССР 

      1954    36           10   35    435 

 

Отынның шығыны ең жоғары күште: қыста-16т/сағ., жазда-12т/сағ.  

Қазандардың түтін газдарына қосылған сүлбесі: қазан-күл ұстағыш-құбыр. 

Энергетикалық қазанының құбыр биіктігі Н-65 м, ернеуінің диаметрі 2 м. 

Су қыздырғыш құбырының диаметрі Н-38,5 м, ернеуінің диаметрі 2,5 м. Құбырдың 

құрылысы металды түрде болып келеді. 
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Қатты бӛлшектерден түтін газдарынан тазалау, күл ұстағыш түрі БЦУ-М-циклонды 

батареялық ұстағыштары модернизацияланған. Күл ұстағыштар құрғақ инерциялық 

механикалық жүйеде болады. Газ бағыты ұлуша бағыт циклонымен болады. 

 

2.2  ШЫҒЫРЛЫҚ ЦЕХ ЖҰМЫСЫ. 

ҚЦ ӛндірілетін бу шығырлық цехқа келеді. Цехта №3 ПР-5-35-10, №4 П-6 және  №6 Н-

7/35/0,58 шығырлар орналасқан. Қуаты 5,6,7 МВт шығыр қысымы 13,4 атм кезінде 

жұмыс істейді.  

 

Кесте-4 ҚЦ ӛндірілетін бу шығырлық цехтың мәліметтері 

 
Станса 

нӛм. 

Типі Бу қыздыр- 

ғышының ыст.  

 

Бу шығыны 

т/сағ. 

Шығыр 

Қуаты МВт дейін кейін 

3 К-12 ПР-5-35-10 435 55-00 5 

4 КО-6 П-6 435 55-80 6 

6 К-12 Н-7/35/0,58 435 58 7 

 

РОУ1=Q=30т/сағ.     РОУ2=Q=90т/сағ.      РОУ3=Q=60т/сағ.       

Р=40ата                      Р=9,0/1,3                    Р=40ата 

t=450C/250C              t=535C/330C              t=450C/250C               

 

Бойлер: Б/подп= Ссм  75/1000 3
 

Негізгі ОБ 1,2= Ссм 1100/1000 3
 

Пиковый ПБ 1,2= Ссм  145135/1000 3
 

 

 Шахтылы-диірмен қондырғысының есеп кестесі 
№ Параметр атаулары Белгіленуі  Ӛлшем 

бірлігі  

Сан-мәні  

1 Тӛменгі жылу әкету қабілеттілігі н

pQ  ккал/кг 2620 

2 Ұшқыш заттар құрамы 
гЛ  % 40 

3 Ұнтақтау қабілеттілігінің еселеуіші 
поК  - 3,5 

4 Отынның сағаттық шығыны В кг/сағ 9850 

5  
.мах  мм. 20 

6 Ошақтың кӛлемнің жылу кернеуі qp 

саєм

ккал
3

 
310121  

 

ЕҢБЕК ШАРТЫН ЖАҚСАРТУ ЖӘНЕ ШУ МЕН МИКРОКЛИМАТТАН 

ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫН ӚҢДЕУ 

Ӛндіріс процестерінің авоматизация және механизация құралдарының дамуы ӛзінің 

жұмысы кезінде механикалық тербелістер туғызатын жабдықтарды қолданумен 

байланысты. Механикалық тербелістердің адам организміне әсері тербеліс ӛтетін 

жиілікке, ортаның интенсивтілігіне байланысты әр түрлі формаларда 

кӛрінеді.тербелістер шу және діріл деп екіге бӛлінеді. Естілетін жиілік диапазонында 

берілетін механикалық тербелістерді адам дыбыс ретінде қабылдайды. Жиілік бойынша 

дыбыстық тербелістер үш диапазонға бӛлінеді: тербелу жиілігі 20 Гц-тан тӛмен емес 

инфродыбыстық, дыбыстық – 20 Гц-тан 20 кГц-қа дейін және ультрадыбыстық 20 кГц-

тан жоғары. 
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Дыбыс интенсивтілігі J-толқынның таралу бағытына перпендикулярлы, бірлік бет 

арқылы  уақыт бірлігінде дыбыс толқынымен таралатын энергия. 

Шу адамның жалпы жағдайына еңбек ӛнімділігін тӛмендететін, қателіктердің пайда 

болуына, жарақаттануға себепшісі болатын ӛз-ӛзіне сенімсіздік, қысылу, мазасыздық, 

ӛзін нашар сезіну сезімдерін туғыза отырып,  әсер етеді. 

 

Уатқыштың электр жетегінің механизмдеріне қойылатын талаптар және 

конструкциялық орындалуы 

Құрылыс материалдарының ӛндірісінде әртүрлі уату майдалау машиналарын 

пайдаланады. Ірі майдалайтын машиналардан бастап  кішкентай бӛлшекке 

майдалайтын машиналарға дейін. 

Майдалау  мыжумен, ұрумен, үйкелеумен, қыздырумен немесе аралас жолдармен іске 

асырылады. Осыларға байланысты келесі уату-майдалау қондырғыларын қолданады: 

валкілі уатқыш (вальцылар); балғалы уатқыш; жақты уатқыш;  конусты уатқыштар. 

 

                    
2.1.1-сурет. СМ-165А жақты-валкілі уатқыш: 

1-жақты; 2-валкілі 

 

Валкілі уатқыштар (вальцылар) құрылыс материалдар ӛндірісінде жиі қолданылады. 

Уатылатын материалдардың қасиетіне байланысты жылтыр, рельефті, тісті және 

қабырлғалы  бетті валкілер пайдаланылады. 2.1.1-суретте әмбебап жақты-валкілі 

уатқыш келтірілген. СМ-165А типті уатқыштың негізгі техникалық кӛрсеткіштері:  

қабылдау бӛлігінің ӛлшемдері 250х175 мм; түсіру тесігінің ені 13÷45 мм; валкілердің 

ӛлшемдері 400х250 мм; валкілердің  айналу саны 200 об/мин; максимал ӛнімділігі 6,5 

т/сағ; жақты уатқыштың қозғалтқышының қуаты 10 квт; валкілі уатқыштың  

қозғалтқышының қуаты 7 квт. Бұл уатқыштың жетегі ретінде  жоғары жіберу 

моментімен асинхронды қысқа тұйықталған қозғалтқыш пайдаланылады. 

 

Вальцылардың уатқан кезде  пайдаланылатын қуаты: тісті вальцыда және алдын ала 

уататын вальцыларда топырақты майдалағанда (тесіктің ені 8÷10 мм) 0,55÷0,66 квт/т;  

гипсті, мелды, асфальтты, коксты майдалағанда (тесіктің ені 5÷6 мм) 0,87÷1,08 квт/т; 

әкті, құмды, шлакты, металл рудаларын, клинкерді, (тесіктің ені 10 мм- ге дейін) 

1,25÷1,8 квт/т; осылар бірақ тесіктің ені 30 мм-ге дейін кезде 0,48 квт/т. 

 

Балғалы уатқыштар жұмсақ және орташа қаттылықты тау жыныстарын уатуда 

пайдаланылады (бұлар мел, гипс, асбестті рудалар, саз, кірпіштердің сынықтары). 

Балғалы уатқыштарда материалдардарды уату тез айланып тұрған балғалармен   
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материалдардың бӛлшетерін соғу арқылы, бӛлшектердің ӛз-ӛзіне және қалқандарға  

соқтығысуының   арқасында іске асырылады. 

 

Балғалы уатқыштарда (2.1.2 сурет)  балға бекітілген дискілер бір валға 

орналастырылған. Мұндай балғалы уатқыштар М типті болып дайындалады да келесі 

түрлері болады: А - роторының айналу  саны қалыпты 300÷1900 об/мин және 

қозғалтқышының қуаты 500÷4,5 квт;  Б -  роторының айналу саны жоғары 375÷2400 

об/мин және қозғалтқышының қуаты 625÷7 квт; В - роторының айналу саны ӛте 

жоғары 500÷3000 об/мин және қозғалтқышының қуаты 830÷10 квт. 

                             
 

2.1.2-сурет. СМ-218 бір роторлы балғалы уатқыш: 

1-толтыру воронкасы; 2- балға 

 

Келтірілген  қуаттарына байланысты  балғалы уатқыштар  қуаты 200 квт-қа дейін 

кернеуі 380 в,  қуаты 200 квт-тан жоғары кернеуі 6 кв асинхронды қысқа тұйықталған 

қозғалтқыштармен жабдықталады.  

                      
 

2.1.3-сурет. Жақты уатқыштың жұмыс істеу принципі 

Жағы қарапайым шайқалатын жақты уатқыштың құрлысының принципі 2.1.3–суретте 

келтілірген. Материалдарды майдалау екі жақтың ортасында жүргізіледі. 1 жағы 

қозғалмайды және станинаың бір бӛлігі, 2  қозғалады және  4 коленчатый валдың, 5 

шатунның, 6 тіреу плитасының кӛмегімен 3 эксцентригімен жылжып отырады. 
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Шатунның жоғары қозғалуының  нәтижесінде жылжымалы жағы  жылжымайтын 

жағына жақындап материалды майдалайды. Шатунның тӛмен қозғалуының 

нәтижесінде майдаланылған материал уатқыштан түседі. 

 

 Жақты уатқышта пайдалы жұмыс коленчатый валдың жарты   бұрылу кезінде  іске 

асырылады, сондықтан қозғалтқыш бір қалыпты жұмыс істемейді. Бос жүріс    және 

жүктемемен жұмыс істеген кезіндегі жүктемені теңестіру үшін  жақты уатқыш жетегі 

екі маховикпен қамтамасыз етіледі, оның біреуі шкив ретінде пайдаланылады. 

 

ЩКД-1200х900, ЩКД-1500х1200, ЩКД-2100х1500  типті қарапайым шайқалатын, 

жоғарғы ӛнімділігі 125, 220, 310 м
3
/сағ  жақты уатқыштарында қуаты 110, 175, 280 квт 

қысқа тұйықталған электрқозғалтқыштары орналдастырылған. СМ-21 1, СМ-204 типті 

жақты уатқыштарға жоғарғы  ӛнімділігі 60, 70 м
3
/сағ  қуаты 40, 80 квт электр 

қозғалтқыштары орналастырылған.  Айтылған уатқыштар  сатылы жіберу 

мехнизімімен қамтылған, бұл ӛз ретінде гидравликалық басқарылатын фрикциалық 

муфтаның кӛмегімен қашықтан қосылуын қамтамасыз етді. 

 
2.1.4-сурет. Жақты қозғалтқыштың фрикциалы гидромуфталарын басқару 

 

2.1.4-суретте гидравликалық басқару құрылғысының жұмыс істеу принципі  

кӛрсетілген. Уатқышты жібергенде 17 май сорғышының 18 электрқозғалтқышы және 7, 

14 электрмагниттері іске қосылады. Осы кезде  май 16 бактан 7,10,11,14, 

электрмагнитерімен басқарылатын  9 және 12 золотниктердің каналдары арқылы 2, 5 

маховигінің шкиві мен 4 шкивінің муфталарына барады.  Бұл муфталар уатқыштың 

негізгі валынан итеріледі де 1 және 6 соңғы ажыратқыштарымен белгіленеді. Осыдан 

кейін негізгі жетегінің қозғалтқышы қосылады, номинал жылдамдығына жеткенде 10 

электрмагниті қосылады да  май 2 фрикциалық гидромуфтадан 9 золотниктің 

каналдары арқылы май жинағышқа ағады. 2 фрикциалық муфтаның кӛмегімен 

уатқыштың валы баяу 3 айналып тұрған шкив маховигімен ілініседі.  Белгілі бір уақыт 
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ӛткеннен кейін 11 электрмагниті қосылады, май 5 гидромуфтадан  май ағады да 

уатқыштың негізгі валы 4 маховикпен ілініседі. Қондырғы 5 сақтандыру клапанымен 

және 8, 13 манометрлерімен қамтамасыз етілген.    

 

Конусты уатқыштарда  уату  қозғалмайтын және шайқалатын конустардың арасында 

құрылған кеңістікте жүреді. Конустар жақындағанда материалдар майдаланылады, 

алыстағанда материал түсіру қондырғысына түседі. Сондықтан конусты уатқыштарды 

майдалау тұрақты түрде жүріп отырады. 

 
2.1.5-сурет. Орташа майдалайтын конусты уатқыш 

 

2.1.5-суретінде орташа майдалайтын конусты уатқыштың жұмыс істеу принципі 

кӛрсетілген. 1 станинада 2 эксцентрикті вал айналғанда 3 жұмыс валының осі конустық 

бет құрады, 4 майдалайтын конус 9  сфералық табаны арқылы жылжиды. 

2 эксцентрикті валдың айналуы 5 муфта, 6 жетекті вал және 7 конустық шестерня 

арқылы  іске асырылады. Уатқышқа  майдаланылмайдытн зат түскенде осы кезде 

қоздырылатын сығу күшіне байланысты 8 пружина  қысылып уатқыштың конусы 

кӛтеріледі де майдаланылмайтын зат уатқыштың сыртынан кетеді.  

 Орташа және майда қылып уататын конусты уатқыштың жетегі ретінде қысқа 

тұйықталған асинхронды қозғалтқыштар пайдаланылады. Ірі  майдалайтын конусты 

уатқыштарда фазалық роторымен асинхронды қозғалтқыштар қолданылады. 

Кеңінен қолданылатын ірі майдалайтын ККД конусты уатқыштар, ӛнімділігі 120 ÷1500 

т/сағ қозғалтқышының қуаты 125 квт-тан 2х400 квт-қа дейін, КСД орташа майдалайтын 

уатқыштар,ӛнімділігі 40÷790 т/сағ қозғалтқышының қуаты 28÷ 230 квт, КМД майда 

майдалайтын уатқыштар , ӛнімділігі 8 + 290 т/сағ қозғалтқышының қуаты 40 ÷230 квт. 

 

2.2 Уатқышты толтыруды автоматты басқару сұлбасы. 

Бірінші қатарда жақты уатқыштарды толтыруды автоматтандыру тек оның толтыру 

деңгейін тексеруге қойылады. Бірақ бұл уатқыштың ӛнімділігін реттеді толығымен 

шеше алмайды. Сондықтан толтыру процессін реттеу жүйесін автоматтандыру  

қиындау болады. 

 

Толтыру процесін басқарудың тиімді жолы  ол  жетек қозғалтқышының параметрлеріне 

байланысты құру-  оның пайдаланылатын қуатына немесе тогына. Уатылатын зат 

неғұрлым ірі болса соғұрлым пайдаланылатын қуат және ток жоғары болады, ӛнімділігі 
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тӛмендейді. Уатылатын зат майда болса қуат және ток томен  болады, ӛнімділігі 

жоғарылайды. 

 
2.2.1-сурет. Жақты уатқышты толтыруды басқару сұлбасы 

 

Сондықтан уатуға кететін  қуат уатудың жағдайын анықтайды, материалдардың 

қаттылығы уату қондырғыларының ӛнімділігін анықтайды. 2.2.1-суретте уатқышты 

толтыруды басқару сұлбасы келтірілген. 4 басқару-қадағалау  аппараты  арқылы 1 

пластикалық қоректің жетегіне әсер етіп 3 уатқыштың жетегінің жүктемесін белгілі бір 

мӛлшерде ұстай отырып уатқыштың ӛнімділігінің деңгейін 2 конвейердегі жүктемеге 

байланысты ұстап отыруға болады. 

 
2.2.2-сурет Жүктеме датчигінің приципиалды сұлбасы 
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Уату қондырғыларының ӛнімділігін реттеу үшін БГО-90046 типті жүктеме датчиктері 

пайдаланылады (2.2.2-сурет). 

 

Жүктеме датчигінің жұмыс істеу принципі келесі. Асинхронды қозғалтқыштың бір 

фазасына ТТ трансформаторы жалғанады, оның екінші орамына 1Н, 2Н, 3Н, 1К, 2К, 3К 

орамдары бар ТС реттеуші трансформатор қосылады. ТС трансформаторының екінші 

орамы  СШ резисторына қосылған, мұндағы кернеудің құлауы ВЭ түзеткішіне, ары 

қарай МУ магниттік күшейткіштің басқару тізбегіне және РП орындау релесіне 

беріледі. 

 

МУ басқару орамдары 3Н-3К қарсы беретін орамдарына қосылған 4Н—4К және 5Н—

5К тізбектей жалғанған  орамдарынан тұрады, бұлар ӛз ретінде В4 түзеткіші арқылы 

СПЗ салыстыру потенциометіріне жалғанған. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қазіргі уақытта жылумен қамдау жүйесін пайдалануда жеткілікті тәжірибе бар. Есептік 

– сызба жұмысын шығару барысында берілген генератор мен қуатына байланысты екі 

схеманы құрдық. Бұл есепте  ЖЭО-5 ның негізгі электрлік жабдықтары таңдалынды, 

қысқа тұйықталу тоқтары есептелініп, барлық коммутациялық аппараттар, тоқ және 

кернеу трансформаторлары, жинақ шиналары мен тоқ ӛткізгіштер, тарату құрылғылары 

таңдалынды. 

 

 Трансформаторлардың қуаттарын есеп арқылы шешкенде, қайсысының үнемді екенін 

анықтадым. Автотрансформаторлардағы энергияның жылдық шығынын есептеу 

арқылы, қай трансформаторды кӛп пайдалануға болатынымызға кӛз жеткіздім. 

Жобаның экологиялық және қауіпсіздік бӛлімі, шығыр цехындағы шу кӛздері мен 

шаңды және газдыаулауды есептеп, таңдау, күлұстағыштар есептемесі қарастырылған. 

Апаттық режимдегі ағындар (перетоки, асқын ағындар) есептелінді, апатты режим 

электрлік жабдықтардың, атап айтқанда трансформатордың күтпеген жағдайдағы 

жүктелуін анықтауға мүмкіндік берді. 

 

Электр-техникалық бӛлімінде ЖЭО сұлбасы және негізгі электрлік жабдықтары 

таңдалынды, қысқа тұйықталу токтары есептелініп, барлық коммутациялық аппараттар, 

ток және кернеу трансформаторлары, жинақ шиналары мен ток ӛткізгіштер, тарату 

құрылғылары таңдалынды. Ӛмір тіршілік қауіпсіздігі бӛлімінде шығыр цехының шу 

кӛздері мен күлұстағышы есептелінді.  

 

Электрлік станцияларда және қосалқы станцияларда орнатылған күштік 

трансформаторлар электр энергиясын бір кернеуден екінші кернеуге түрлендіруге 

арналған. Үш фазалық трансформаторлар кеңінен қолданыс тапқан, ӛйткені олардағы 

шығын 12-15 %-ға аз, ал активті материалдар шығыны мен бағасы осындай суммарлық 

қуаттағы үш және бір фазалы трансформаторлар тобының шығынынан 20-25 %-ға аз 

екендігі дәлелденіп қолданыс тапты. Тарату құрылғысына ең кӛп берілетін қуатты 

ескере отырып және 40%-дың асқын жүктемелік қабілеттілігін ескеріп Т1 

трансформаторының түрін және қуатын анықтаймыз: 

             АМВ
P

S
G

T
T 


 3,56

8,0*4,1

1,63

cos4,1 1

1
1


 

 

Сонда, электр қондырғыға ТРДЦН-125-115/10,5 типті күштік трансформаторды 

таңдаймыз. 
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Құрылыс материалдарының ӛндірісінде әртүрлі уату майдалау машиналарын 

пайдаланады. Ірі майдалайтын машиналардан бастап  кішкентай бӛлшекке 

майдалайтын машиналарға дейін. 

 

Майдалау  мыжумен, ұрумен, үйкелеумен, қыздырумен немесе аралас жолдармен іске 

асырылады. Осыларға байланысты келесі уату-майдалау қондырғыларын қолданады: 

валкілі уатқыш (вальцылар); балғалы уатқыш; жақты уатқыш;  конусты уатқыштар. 

Конусты уатқыштарда  уату  қозғалмайтын және шайқалатын конустардың арасында 

құрылған кеңістікте жүреді. Конустар жақындағанда материалдар майдаланылады, 

алыстағанда материал түсіру қондырғысына түседі. Сондықтан конусты уатқыштарды 

майдалау тұрақты түрде жүріп отырады. 

Экономика бӛлімінде  

 

Жалпы технико-экономикалық салыстырмалы шығынына есептеу жүргізіп, келтірілген 

екі түрлі құрылымдық сұлбаның экономикалық түрде қайсысының тиімдірек екенін 

анықтадым. Ең тиімдісі 1-ші нұсқа болып шықты. Сондықтан, бұл схеманы электр 

станциясын жобалағанда пайдалануға болады.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН АЙНЫМАЛЫ ТОК ГЕНЕРАТОР ПАРАМЕТРІН ЕСЕПТІК  

САРАПТАУ 

 

КОНУСОВ Б.Р. 

Қ.А.Ясауи  Атындағы Халықаралық  Қазақ-Түрік Университеті 

РАХИМЖАНОВА П.Т. 

Қ.А.Ясауи  Атындағы Халықаралық  Қазақ-Түрік Университеті 

 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Генератор сӛзі латынның generator-сӛзінен шыққан. Тікелей аудармасы, ӛнім ӛндіру 

үшін қолданатын құрылғы деген мағына береді. Электртехника мен адамзат тіршілігі 

үшін бірден қажет ӛнім бұл электр тоғы.  

Айнымамалы тоқ генераторлары: жарықтық, дыбыстық, электрлік, электромагниттік 

тербелістермен қатар электр энергиясын ӛндіру негізгі міндеттері болып табылады. 

Айнымалы ток генераторы қажеттілігіне қарай белгілі обьектіні, үйді, мемлекеттік 

нысанды электр энергиясымен қамту үшін қолданылады. 

 

Кілітті сөздер: Айнымалы Ток, Электртехника, Генератор 

 

КІРІСПЕ 

Физика электртехника саласында қарастырылған айнымалы ток анықтамасы мен   

теориясы бойынша тең уақыт аралығында периодты түрде бағыты мен шамасы ӛзгеріп 

тұратын токты, айнымалы ток деп аталады. 

  

Периодты түрде бағыты мен шамасы ӛзгеріп тұратын ток алу үшін, айнымалы электр 

қозғаушы күші ӛндіретін, айнымалы ток кӛзі қажет. Мұндай элетрлік қондырғыны  

айнымалы ток генераторы деп атайды.  

 

Тӛменде келтірілген 1-суретте қарапайым айнымалы ток генераторының сұлбасы 

келтірген. Мұндай қондырғыға ұқсас модельдер кӛптеген техникалық әдебиеттерде 

кездеседі. Бірақ бұл қондырғы ӛзінің анықтылығы және  қарапайымдылығы мен 

ерекшеленеді. 

 

Сонымен тұйық контурда айнымалы  э.қ.к. күшінің әсерінен айнымалы ток ӛнеді. 

Мұндай айнымалы токтың күші тарамдалған ӛткізгіштің әр түрлі  қимасында тұрақты 

болмайды. Ӛндірістің әр түрлі салаларында түрлі мақсат үшін қолданылатын айнымалы 

токта бағыты және шамасы бойынша үздіксіз ӛзгеріп тұратын  э.қ.к. пайда болады. 

Ӛнеркәсіптік мақсаттар үшін әдетте үш фазалы айнымалы ток энергиясы 

пайдаланылады. Бұл-электр жеткізу желілеріндегі проводтардың салмағын азайтуға 

және құрылысы қарапайым, жұмыста сенімді асинхронды электр двигателін 

пайдалануға мүмкіншілік береді. 

 

Тіктӛртбұрышты формада мыс сымнан жасалған рамка тұрақты магнит ӛрісінде 

айналым алатындай етіп орналасқан. Рамка ұштары мыс сақиналарға бекітілген, рамка 

айналғанда мыс сақиналар пластинкаларға (щетка) тиіп сырғып тұратын жағдайды.  
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1-сурет. 

 Бұл құрылғының айналмалы электр қозғаушы күшін ӛндіретініне кӛз жеткізейік. 

Тұрақты магнит полюстерінің аралығында біртекті тұрақты магнит ӛрісі пайда болады. 

Рамка айналғанда магнит ӛрісінің күш сызықтарын кесіп ӛтеді де рамканың а және б 

беттерінде электр қозғаушы күші индукцияланады.  

 

  Рамканың б  және  г  беттері электр қозғаушы күшін ӛндіруге қатыспайды себебі 

рамка айналғанда рамканың бұл бӛліктері магнит ӛрісінің күш сызықтарын кесіп 

ӛтпейді. Уақыттың кез-келген бӛлігінде рамканың а бӛлігінде ӛндірілетін электр 

қозғаушы күші, рамканың б-бӛлігінде ӛндірілетін элетр қозғаушы күшіне бағыты 

жағынан қарама-қарсы болады. Бұл екі электр қозғаушы күшітерінің қосындысы 

рамканың ортақ жалпы электр қозғаушы күшін береді. Бұған кӛз жеткізу оңай, электр 

қозғаушы күшінің бағытын анықтау үшін оң қол ережесін пайдаланамыз, оң 

қолымыздың алақанын магниттік солтүстік полюсіне қаратып орналастырамыз. Ал бас 

бармағымызды рамканың қай бӛлігіндегі электр қозғаушы күшінің бағытын 

анықтағымыз келсе, сол бетке қаратамыз. Сол кезде қолымыздың сұқсаусағы электр 

қозғаушы күшінің бағытын кӛрсетеді. Рамканың а және б бӛлігіндегі электр қозғаушы 

күшінің бағытын рамканың қандай күйінде анықтасақ та, электр қозғаушы күштері 

қосылып ортақ жалпы бір электр қозғаушы күшіне тең болады.    

 

Рамка әр айналым жасағанда жалпы электр қозғаушы күшінің бағыты ӛзгеріп тұрады. 

Себебі рамканың жұмыс жасайтын бӛліктері бір айналым жасағанда магниттің әр түрлі 

полюстерінен ӛтеді. Магнит ӛрісінің күш сызықтарын рамка қай бетіне айналғанына 

байланысты, индукцияланатын электр қозғаушы күшінің шамасы ӛзгеріп тұрады. 

Айналу барысында рамка магнит ӛрісінің күш сызықтарымен қиылысуы рамканың тік 

жағдайында жылдамдығы жоғары болады. Сол себепті де рамкада электр қозғаушы 

күші кӛп ӛндіріледі. Ал рамка горизанталь кезінде, магнит ӛрісінің күш сызықтармен а 

және б бӛліктері яғни жұмыс жасайтын бӛлігі рамканың электр қозғаушы күшін 

индукцияламайды.  

 

Рамканы магнит ӛрісінде бірқалыпты айналдырғанда рамкада бағыты мен шамасы 

периодты түрде ӛзгеріп тұратын электр қозғаушы күшін индукцияланады. Рамкада 

пайда болатын электр қозғаушы күшін ӛлшеуіш құралдармен ӛлшеп, ток ӛндіруге 

пайдалануға болады. Электромагниттік индукция құбылысын пайдалана отырып 

айнымалы электр қозғаушы күшін, соның арасында айнымалы токты да ӛндіруге 

болады. Шаруашылық үшін айнымалы токты, бу немесе су турбиналарының кӛмегімен 

немесе іштен жану двигательдерінің кӛмегімен жұмыс жасайтын қуатты генераторлар 

арқылы ӛндіреді.  Тӛменде кӛрсетілген 2-суретте жоғарысында магнит ӛрісінде 

айналып жатқан рамка, ол тӛменгісінде пайда болып жатқан айнымалы электр 

қозғаушы күшінің графикалық кескіні келтірілген.  
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2-сурет 

       

Рамканы бірқалыпты қозғалыспен сағат тілімен бір бағытта айналдыра бастаймыз да 

электр қозғаушы күшінің ӛзгерісін бақылаймыз. Рамканың горизонталь жағдайдағы 

орналасуын қарастырамыз. Осы алғашқы сәтте электр қозғаушы күші нӛлге тең, себебі 

рамка магнит ӛрісінің күш сызықтарын қиып ӛте алмайды сол себептен (кесіп ӛтпейді) 

графикте электр қозғаушы күштерінің нӛлдің мәні t=0 моментіне сәйкес келеді.  Электр 

қозғаушы күштерінің бұл мәні суреттің 1 нүктесіне сәйкес келеді. Рамканы одан әрі 

қарай айналдыра бастағанда, рамка тік қалыпқа келмейінше электр қозғаушы күші ӛсе 

береді. Графикте электр қозғаушы күшінің кӛтерілуі 2-ші нүктеге дейін келетін ӛспелі 

сызықпен бейнеленген. Рамка қайтадан горизонталь қалыпқа келгенше электр 

қозғаушы күші кеміп нӛлге дейін азаяды. Бұл графикте кемімелі қисықпен 

кескінделген. Одан әрі қарай айналдырғанда қайтадан электр қозғаушы күші пайда 

болып ӛсіп, нӛлге дейін кемиді, бірақ бұл электр қозғаушы күштерінің бағыты кері 

болады. Солай рамка қайта тік бағытқа келгенше электр қозғаушы күші ӛседі де, тік 

бағытынан ауытқи бастағанда электр қозғаушы күші кеміп нӛлге тең болуы  бір циклге 

тең болады. Осылайша рамканы тоқтатқанша бірқалыпты айналдырғанда электр 

қозғаушы күші ӛндіріле береді.       

 

I тарау. Ҥш фазалы айнымалы ток генераторы. 

Қазіргі кезде әлем бойынша бір фазалы токқа қарағанда үш фазалы токтың  бірқатар 

артықшылықтары бар. Үш фазалы деп бірдей амплитудасы мен жиілігі бар, фазасы 

бойынша бір-бірінен 120
о
 қа ығысқан, әрқайсысының ӛзінің Электр қозғаушы күші бар, 

үш электрлік жетектен тұратын системаны айтамыз.    

 

           3-сурет. 3 генератордан тұратын үшфазалы айнымалы ток генераторы. 

 

Үшфазалы жүйе құрау үшін бір фазалы үш генератордың роторларын айналым жасаған 

кезде, ауытқып кетпейтіндей етіп ӛзара байланыстырып қоямыз. Бұл генераторлардың 

статорлық орамдары ротордың айналу бағытына қарай бір-бірінен 120
о
-қа бұрылып 

тұруы қажет. Бұл жүйеге мысал ретінде 3-сурет кӛрсетілген.  
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Жоғарыда кӛрсетілген талаптарға сәйкес, екінші генераторда ӛндірілетін электр 

қозғаушы күшімен салыстырғанда ӛзгеріп үлгермейді, яғни 120
о
 қа қалып отырады. Ал 

үшінші генератордағы электр қозғаушы күші екіншімен салыстырғанда дәл осылай 

120
о
 қа қалып отырады. Алайда үш фазалы айнымалы токты алудың мұндай әдісі 

күрделі және экономикалық тұрғыдан пайдасыз (шығыны кӛп). Мұндай генератордың 

құрылысын жеңілдету үшін статорлық орамдардың барлығын бір корпусқа жинақтау 

қажет. Мұндай генератор үш фазалы тоқ генераторы деген атқа ие болды. Ротор айнала 

бастағанда орамда ӛзгеретін электр қозғаушы күшінің индукциясы пайда болады. Үш 

фазалы генераторды желіге қосу үшін 6 сым қажет. Генератор орамындағы сымдар 

санын азайту үшін сымдарды бір-бірімен үш фазалы жүйе құрып, жалғау қажет. Бұлай 

жалғаудың екі түрі бар: жұлдызша және үшбұрыш. Бұл екі әдістің қайсысын 

қолданғанда да электр ӛткізгіш сымдарды үнемдеуге болады. Жұлдызша әдісімен 

жалғау, әдетте үш фазалы тоқ генераторын ӛзара бұрыштары 120
о
 болатын 3 статорлық 

орам ретінде кӛрсетіледі, орамның басын А,В,С деп, ал соңын X,Y,Z деп белгілеу 

қабылданған. Егер статорлық орамдардың  X,Y,Z бӛліктері бір нүктеге (генератордың 

нӛлдік нүктесі) біріктірілсе,онда жалғаудың бұл әдісі «жұлдызша» деп аталады. Бұл 

жағдайда орам астарына сызықтық деп аталатын ӛткізгіштер жалғанады (4-сурет, сол 

жақтағы). Қабылдағыштарды да дәл осылай жалғауға болады (4-сурет, оң жақтағы). 

Үшфазалы токтың бұл жүйесі екі түрлі кернеуі болады: нӛлдік және сызықтық немесе 

статор орамының басы мен соңының арасында. Бұл шама фазалық кернеу деп аталады. 

Жүйе үш фазалы болғандықтан сызықтық кернеу v 3 есе кӛп болады  фазалық.                    

 uvun 3    

 
 

4-сурет. «Жұлдыз» әдісімен үш фазалы генераторды жалғау әдісі 

 

 
                            

5-сурет. Үшбұрыштап жалғау сұлбасы. 
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Бұл әдіспен жалғағанда бірінші орамның Х ұшы, екінші орамның В басымен 

жалғанады, екінші орамының У соңы үш орамның С басымен, 3-ші Z ұшы бірінші 

орамның А басымен жалғанады (5-суретте кӛрсетілген). Бұлай жалғау әдісінде 

сызықтық кернеу фазалық  кернеу  U  тең болады.            Uф=Uc Тұрақты токтың қуаты 

кернеу мен токтың кӛбейтіндісімен анықталатыны белгілі. Айнымалы ток жағдайында 

кернеу болсьн, ток болсын уақыт бойынша периодты турде ӛзгеріп  отырады. Демек, 

уақыттың қандай болмасын мезгілінде кернеу мен токтың лез-дік мәндерінің 

кӛбейтідісіне тең қуаттың ( р = и і ) , ӛзі де айнымалы шама болып табылады. 

Активтік жүктеме кезінде кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысу болмайды (ф = 0 

немесе соsα=1) ,  куат кернеу мен токтың әсер етуші мәндерінің кӛбейтіндісі түрінде 

анықталады және ватт-псн  (немесе киловаттпен, мегаваттпен және т. с.) ӛлшенеді яғни 

Р=UI. 

 

Активтік кедергіден және индуктивтіктен тұратын тізбекте ток кернеуден фаза 

бойынша ф бұрышқа калып отырады және қуаттың лездік мәні оң да, теріс те болуы 

мүмкін, яғни жүктеме периодтық бір бӛлігінде энергияны тұтынып, ал екінші 

бӛлігінде оны кайтадан желіге кайтарады. Айнымалы токтың куатын активтік және 

реактивтік қуаттар турінде кӛрсетіп беруге болады.  

 

 

 

 

 

 Активті қуатты активті кедергілері тұтынады, мұнда электр энергиясының басқа энергия 

түрлеріне механикалық, сәулелік, жылулық және т.б айналу процессі жүріп жатады. 

Активтік куат Р=I 
2
R.    IR=Ua=Ucos α  екенін еске   ала тұрып, p=R/cosα  екенін табамыз,  

мұндағы U және I — кернеу мен токтың әсер  етуші мәндері, au  — активтік кедергіде 

кернеудің түсуі. Реактивтік  қуат индуктивтікте орауыштың магнит ӛрісі түрінде   

тізбектегі    ток    ӛскен    ксзде корланады. Тізбсктегі ток азайғанда, магнит   ӛрісінде   

қорланған энергия электр энергиясына айналып,  энергия кӛзіне кайтып оралады.  UI-

дің әсер   етуші    мәндері    мен    sin     кәбейтіндісі    lUUIQ  sin LXII 2  

р е а к т и в т і к     қ у а т   деп  аталады. Ол реактивтік  вольт-ампер    (немесе   

киловольтампер)    (Вар   немесе К вар)   ӛлшемімен анықталады. Реактивтік қуатты 

энергия  тұтынушы пайдаланбайды және электр энергиясының энергияның басқа 

түріне айналу  процесіне қатыспайды. Бұл куат энергия кӛзімен тұтынушыныц 

арасында,    олардың   орамаларының   және энергия тұтынушыны оның кӛзімен 

қосатын желілердің сымдарын жүктеп, айналып  жүреді, және де олардағы энергия 

шығынын улғайтады. Қерпеу мен токтың. әсер етуші мәндерінің   кӛбейтіндісі   толық 

қуат 5 дсп  аталып,    вольтампермен    немесе__киловаттампермен В * А  немесе В * А )  

ӛлшенеді,   яғни 
22 QPUIS  . Электр аппараттарының және машиналардың 

ауқымдары толық куатпен анықталады, ӛйткені орама сымдарының қимасы олар 

6-сурет.Кернеудің токттың лездік        мәнінің 

графигі 
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арқылы ағып ӛтетін токқа тәуелді, ал ток ӛткізетін бӛліктердің оқшауламасы оларға  

берілген кернеуге тәуелді. 

Активтік куаттың толык қуатқа қатынасы  P/S = соsф толық куаттың қандай бӛлігі  

тізбекпен  тұтынылатынын кӛрсетеді, оның мәні кернеу мен токтың арасындағы 

фазалық ығысу бұрышының косинусына тең болады, және қуат коэффициенті деп 

аталады. Активтік жүктеме дс cos α  = 1 және S=P яғни  электр аппараты  немесе 

машина ең, үлкен активтік  куатқа ие болады. 

 

1.1 Айнымалы токтың ҥш фазалы жҥйесі 

Жоғарыда бір фазалы айнымалы токтың қасиеттері қаралды. Бірақта бір фазалық 

системалар бір фазалық электр машиналарының жетілмегендігінен тиімді  емес. 

Мысалы, ауқымдары, активтік заттардың (болаттың және мыстан) массалары және 

энергия  шы-ғындары бірдей бір фазалық машинаның қуаты үш фазалы машинаның, 

куатынан 1,5 есе кем. Сондықтан электрлендіру үшін айнымалы токүш фазалы 

жүйесі қолданылады. 

 

А й н ы м а л ы  т о к т ы ң  үш ф а з а л ы  ж ү й е с і  деп немесе жәй үш фазалы жүйе 

деп ӛзінде бірдей жиілікті үш Э.Қ.К-і әрекет ететін бірақта фаза бойынша олар ӛзара  

периодтыњ. үштен біріне ығысқан, айнымалы  токтың. тізбегі  немесе желісі 

аталады. Үш фазалы жүйені кұратын жеке тізбектердің  фазалары  деп атайды. 

Егер барлық үш фазадағы  Э. Қ. Қ-нің амплитудасы  бірдей болса және де бір 

бірінен  фаза бойынша бірдей  бұрышқа ығысқан болса, онда мұндай үш фазалы  

жүйе симметриялы  жүйе деп аталады. 

Жер жүзінде бірінші  рет үш фазалы токты алысқа беруді орыс ғалымы О. М. Доливо-

Добровольский 1891 ж. іске асырды. 

2-суретте карапайым екі полюсті үш фазалы генератор қүрылысының схемасы 

кӛрсетілген. Статордың (машинанын  қозғалмайтын бӛлігі) әдейі жасалған қуыстарында 

(ойықтарында) кеңістікте шеңбердің үштен біріне (120°) ығыскан орауыштар 

(катушкалар) А—X, В—У және С—I, орналасқан. Статордың ішінде, магнит ӛрісін 

қоздыратын, тұрақты токпен қоректендірілетін, екі полюсты электромагнит болып 

табылатын ротор (машинаның айналатын бӛлігі) орналастырылған. Ротор қандай да 

болмасын қозғалтқышпен айналысқа келтіріледі. Магниттік сызықтар ротормен бірге 

айналып, статордың қуыстарына (ойықтарына) салынған орауыштардыц 

ӛткізгіштерін  қиып ӛтеді де, осы орауыштарда синусоидалық түрде ӛзгеретін Э. Қ К-ін 

индукциялайды. Әйтседе фазалардың ІА ,  /бжәне lСЭ. Қ. К-терінің синусоидалары бір-

біріне қарағанда периодтың 
1
/з бӛлігіне ығысқан. 

 

              
       

7-сурет үш фазалы генераторының құрылысы. 8-сурет орамасы үшфазлы генератор. 
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А—X орауыштағы Э. Қ. Қ-нің оң максимумы Ет, кашан  А қабырғасы солтүстік  

полюстің центріне қарсы ал X кабырғасы оңтүстік полюстын центріне қарсы келген 

кезде болсын дейік. В—У орауышта Э. Қ. К-тің. он максимумы Ет қашан солтүстік 

полюстық центрІ В ӛткізгіштің  астына келген кезде болады. Ол үшін ротор шеңбердің 

'/з бӛлігіне (120°) бұрылуға тиіс, ол периодтың '/з бӛлігіне  тең. 

 

1.2 Генератордың орамаларын жалғау 

Үш тәуелсіз бір фазалы  тізбектерден тұратын үш фазалы  генераторда олардың 

электр қозғаушы күштерінің,  амплптудалары бірдей болады жәyе олар  фаза  

бойынша периодтың '/з бӛлігіне  ығысқан. Генератор  статорының  орамасының  

әрбір  қос кысқышына жүктемеге токты жеткізіп  беретін  сымдарды жалғап,  

бірімен -бірі  байланыспаған  үш фазалық жүйені алуға  болады (4, а-сурет).  

Бірақта барлық үш фазалы  бір ортақ үш фазалық жүйеге  біріктіру тиімдірек. Осы 

үшін гснератордың орамаларын  ӛзара  жұлдызшалап немсессе  үшбұрыштан 

жалғанады. 

 

Генератордың орамаларын  жұлдызшалап косқанда барлық үш фазаныц соңғы ұштарын 

ортақ  0 нүктссіне косып, ал бас ұштарына  электр энергиясын  желіге жіберетін  

сымдарды косады. Осы үш сым желілік  (линиялық) аталып,  ал кандай  да 

болмасын  екі желілік  (линиялык  сымдардың арасындағы кернеу — желілік  

(линиялық кернеу Vл деп аталады. Үш фазаның  соңғы ұштарының (немесе бас 

ұштарының) қосылғаи жалпы  нүктесіне  (жүлдызшаның) қосылған жалпы нүктесінен 

(жұлдызшаның  нольдік нуктесінен)  нольдік деп аталатын тӛртінші сым жүргізілуі 

мүмкін. Кез-келген үш желілік (липиялық) сымның біреуі мен нольдік сымның 

арасындағы кернеу бір  фазаның басы мсн соңы арасындағы кернеуге, яғни ф а з а л ы 

к кернеугс тең. 

 

Әдетте, генератордың фазаларының  орамалары  бірдей болып жасалатындықтан 

фазалардағы ЭКК-тің әсер етуші мәндері бір-біріне тең болады, яғни EEE BA  І  . 

Егер генератодың әрбір  фазасының тізбегіне жүктеме қоссақ, онда осы тізбектер 

арқылы токтар ағып ӛтеді. Тұтынушының барлық үш фазасының кедергілерінің  мәні 

мен сипаты бірдей болса, яғни бірқалыпты жуктемеде, фазадағы токтар шамалары 

жағынан бірдей болып ӛздерінің кер-неулерінен фаза бойынша бірдей бұрышқа   

ығысады. 

 

Бірқалыпты жүктеме кезінде фазалық кернеулердің максимал мәндері де, әсер етуші 

мәндері де бір-бірімен тең, яғни І/А = ІІВ =ис. 

Векторлык диаграммада кӛрсетілгендей (49, в-сурет), бұл кернеулер бірінен-бірі фаза 

бойынша 120°-қа ығысқан. Схеманың қандай да болмасын нүктелерінің арасындағы 

кернеулер (4 б-суретті қараныз) осы нүктелер арасындағы векторларға (4, в-суретті 

караңыз) сәйкес келеді. Мысалы, схеманьң А және 0 нүктелерінің арасындағы кернеу 

(фазалық кернеу VА} диаграмманың А—О векгорына сәйкес, ал схеманың А және В 

желілік (линиялық) сымдарының арасындағы кернеу диаграммадағы А—В желілік 

(линиялық) кернеуінің  векторына сәйкес келеді. Векторлық диаграмма бойынша 

желілік (линиялық) және фазалық кернеулер арасындағы катынасты жеңіл табуға 

болады. АОа үшбұрышынан мынандай қатынасты жазуға болады; 

2
330cos

2
1

 UU   бұдан  


 2
3U  
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немесе 3\ UU   яғни генератордың орамаларын  жұлдызша косқанда желілік 

кернеу фазалық кернеуден V 3=1,73 есс артық болады (біркалыпты  жүктемеде). 

Генератордың орамаларын жұлдызша қосканда генератордың желілік  сымындағы ток 

фазалық токка тең екенін схемадан (4, б-суретті қараңыз) кӛрініп тұр, яғин /,-, =/ф. 

Кирхгофтық біріншІ заңының негізінде нольдік сымдағы ток генератордың 

фазаларындағы токтардың қосындысына тең деп жазуымызға болады. 

 

Симметриялы жүктемеде генератордың фазаларындағы токтар бірі мен бірі тең және 

бірінен-бірі фаза бойыиша '/з периодқадқа ығысқан. Мұндай жағдайда үш фазадағы 

токтардың геометриялық косындысы нольге тең, яғни нольдік сымда ток болмайды. 

Сондықтан симметриялық жүктсмеде нольдік сымды алып тастауға болады. 

Симмстрпялы емес жүктемсде нольдік  сымдагы ток нольге тең емес. Әдетте, нольдік 

сьмның желілік  сымдарға қарағанда кӛлденен қимасы кіші  болады. 

 

Генератордың орамаларын  үшбұрыштап косқан кездс  әрбір фазаның ұшы келесі 

фазаның соңымсн жалғасады. 

Сонымен генератордың үш фазасы түйық контур жасайды, мұнда генератордың, 

фазаларында  индукцияланған электр қозғаушы күштердің геометриялық 

косындысына тсң электр қозғаушы күші әрекет етеді. Генератордьң фазаларындағы 

электр қозғаушы күшітері біріне-бірі  тең және фаза бойынша бірінен-бірі псриодтьң '/3 

бӛлігіне ығысқандықтан, олардың геометриялық қосындысы нольге тең. Сондықтан 

үшбұрыштап қосылған үш фазалық жүйенің түйық контурында сыртқы жүктеме 

болмаған жағдайда ешқандай ток болмайды. 

 

Үшбұрыштап қосылған кезде желілік сьмдар бір фазаның басы мен келесі фазаның, 

соңы қосылған нүктелеріне жалғанады. Желілік  сымдар арасындағы кернеу бір  

фазаның басы мен аяғының арасындағы кернеуге тең. Сонымен, генератордын 

орамаларын  үшбұрыштап қоскан кезде желілік  кернеу фазалық кернеуге тең болады, 

яғни lUU   . 

 

Бірқалыпты жүктеме жағдайында генератордың орамаларының фазаларында біріне-

бірі  тең токтар жүрсді, олар фазалық кернеулерге қарағанда бірінен-бірі   бірдсй   

бұрышқа    ығысқан,   яғни /ив = /вс =ІСА    

 

1.3 Ҥш фазалы токтың желісіне жҥктемені қосу 

Үш фазалы ток тӛрт және үш сымды жүйе арқылы таратылады және энергияны 

тұтынушылар желіге «жулдыз» және «үшбүрыш» схемалары бойынша қосылуы мүмкін. 

Тӛрт сымды жүйеге жұлдызшалап қосылған энергия түтынушылары (6-сурет) бір 

сымымен желілік сымға, ол екіншісімен нольдік сымға жалғанған. Біркалыпты 

жүктеме жағдайында орамаларды жүлдызшалап қоссақ, онда желілік  жәнс фазалық 

кернеулер мен токтар арасындағы қатынастар мынандай болатынын: і/д = = V 3 £/ф 

және  ôn II   біз жоғарыда анықтадық. 

 

 

 

 

 

 



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 59 

Үш фазаның токтарының геометриалық қосындасына тең нолдік   

       9-сурет                   10-сурет 

                
  

 сымның огы бірқалыпты жүктемее нольге тең. Демек, нольдік сымда ток жүрмейді 

және оның керегі жоқ болып қалады. Мысалы, айнымалы токтың үш фазалы 

қозғалтқыштары жүйеге жұлдызшалап нольдік сымсыз қосылады. 

 

Бірқалыпты емес жуктемеде нольдік сымдағы ток нольгс тең емес, сондықтанда 

тӛртсымды жүйе керек, бірақ та оның кӛлденең қимасын желілік сымдарға қарағанда 

кіші  жасайды. Бірқалыпты емес жүктемеде нольдік сым болмаған жағдайда немесе ол 

үзілгенде кернеудің шұғыл ӛзгеруі туады (6-сурет). Сӛйтіп егер А фазасында жүктеме 

жоқ болса, ал В және С фазаларында жүктемелер бірдей болса, онда нольдік сым 

болмаған жағдайда В және С фазаларының жуктемелері олардың арасына  

бірқалыпты тең бӛлінген (жүктеменің теңдігі шарты бойынша) желілік кернеуге 

тізбектеле қосылған болып шығады. Демек, В жәпе С фазаларының 

жүктемелерінің  кедергілері желілік кернеудің жартысына тең  кернеудің 

жерінде қалады, яғни нейтральдық нүкте сонда 0 нүктесіне орын ауыстырып, А 

фазасының кернеуі AA UU 5.1   болып шығады. 

 

Сонымен, бірқалыпты емес жуктемеде нольдік сымды алып тастауға болмайды. 

Сондықтан нольдік сымды әрқашан үздіксіз бүтін етіп жасайды, яғни  онда 

сақтандырғыштар, ажыратқыштар т. с. с. орналастырылмайды. 

Қызмет етудің қауіпсіздігі үшін нольдік сымды, егерде оқшауламасының кедергісін 

әрдайым  тексермейтін болсақ, жермен қосады. 

 

Үш фазалы токтың желісіне жүктемелерді үшбұрыш схемасы 

бойынша қосқанда, онда жүктеменің әрбір (тобы екі желілік сым- 

ның арасына қосылады (7-сурет). Жоғарыда анықталғандай, 

энергия  тұтынушыларды үшбұрьштап косқанда желілік және фа- 

залық  керігеулер  мен  токтар арасындағы қатынастар мынандай  тӛртсымды 

жүйенің ӛте бағалы қасиеті ретінде екі энергия тутынушысын әртүрлі кернсулергс қосу 

мумкіндігін айту керек, Бүл үшін оларды желілік  сымдар мсн нольдік сымның 

арасына жалғап, жулдызша қосады. Осы тутынушылар фазалық кернеулерге қосылғаи 

болып шығады. Тутынушылардың басқа тобын үшбұрыштап қосады. Сонда олар тек қана 

желілік сымдардың арасына қосылған болып шығады да фазалық керпеуден Ү 3 есе 

артық желілік кернеудің жерінде болып шығады. 

 

Тӛртсымды жүйе жарықтандыру — күштік аралас жүктемелерді электрмен камтамасыз  

ету үшін  кеңінен қолданылады. Жарықтандыру жүктемелері фазалық кернеуге 

косылып, ал куштік жүктемелер (қозғалткыштар)-- желілік кернеуге косылады. 

Үш фазалық жуйе ушін бір фазалы айнымалы токқа қарап арнап  шығарылған 

қатынастар тура дұрыс келеді; ZRZUI \cos;\    мунда  RZU ,, — қаралып 

отырған фазаның сәйкес кернеуі, толық және активтік кедергілері. 
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1.4 Айнымалы ток генератор двигательдерінің типтері              
Қазіргі кезде айнымалы ток генератор двигателінің 3 типі  ұсынылған.   

1.Газдық двигательдер.  

2.Дизельді двигательдер.  

3.Бензинді двигательдері.  

Газдық электр генераторлар жиі қолданылмайды. Ең кӛп тараған двигательдер дизельді 

және бензинді. Оның себебі, бұл двигательдердің қуаты жоғары. Дизельді және 

бензинді двигательдердің негізгі артықшылығы олар ӛте ұзақ және сапалы жұмыс 

істейді. Кемшіліктеріне қарамастан оларға деген сұраныс жоғары. Оның негізгі 

кемшілігі жұмыс істеу барысында қатты шулауы, сонымен қоса бұл генераторларды 

экологиялық таза құрылғыларға жатқыза алмаймыз. Себебі жұмыс істеу барысында кӛп 

зиянды газдар мен зиянды заттарды ауаға бӛліп шығарады. Газбен жұмыс істейтін 

генераторлар жоғарыдағы екеуімен салыстырғанда таза жұмыс істейді. Себебі газдың 

жану барысында қатты заттар бӛлініп шықпайды. Сондықтан генераторлардың бұл 

типін экологиялық таза құрылғыларға жатқызуға болады.  

 

1.5 Айнымалы ток генераторының құрылысы мен жұмыс істеуі 

  Жұмыс істеуі электромагниттік индукция құбылысына негізделген.  

 Құрылысы.   

1.Пазада орналасқан статор орамдары. Онда Электр қозғаушы күші жинақталады.  

2. Ротор мен статор орналасқан станина.  

3. Ротор (генератордың айналатын бӛлігі) тұрақты ток электромашинасының магнит 

ӛрісін тудырады.  

4.Қызып кетуден сақтану үшін жеке пластиналардан құралған статор. Пластиналар-

электротехникалық болаттан жасалған.  

5.Кернеуді алу үшін арналған клемалы щиток.     

 

Ротор тұрақты айналғанда статор орамдарында электр қозғаушы күші ӛндіріледі.  

   vtNBSt  2sinsinmax    N-орам саны. электр қозғаушы күші: v=np, p-

полюстер жұбының саны, n-ротор айналымының саны. Гидроэлектростанцияларда 

генератордағы полюстер жұбының саны 40-50, ал ЖЭС-тарда 10-16.  

Ӛнеркәсіптік генераторларда, ӛндірілетін кернеу: 10
3
-10

4
В. 

 

II тарау. Генераторлардың негізгі типтері мен шифрлануы. 

СГ, СГК, СГО, СГС, ГТ  және ГО генераторлардың негізгі типтеріне жатады. Бұл 

әріптер тӛмендегідей түрде шифрланады. 

 

С самолѐтный 

Г генератор 

К комбинированный 

О однофазный 

С (екінші) синхронный 

Т трѐхфазный 

СГК типті синхронды генераторлардың негізгі техникалық параметрлері 
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  Кесте 1 

Кӛрсеткіш 

Генераторлар типі 

СГК-11/1,5КИС СГК-30/1,5 

Бірфазалы Үшфазалы Бірфазалы Үшфазалы 

Орамдардың жалғану 

әдісі 
- жұлдызша жұлдызша - 

Сызықтық кернеу, В 120 37 208 120 

Режимдегі қуаты, кВА 

 

 

11 

-  

 

1,5 

-  

 

17 

24,5  

 

1,5 

1,5 

Ток, А 92 23 47,4 12,5 

жиілігі, Гц  400 400 

Қуаттың коэфициенті  0,8 0,85 

Айналу жиілігі, об/мин 8000 8000 

Генератор массасы, кг 36 37,5 

Коммутациялық қорғаныш 

құралдары 
КЗУ-11/1,5; РНМ-154К 

КЗУ-30/1,5; БР-204К; РНУ-204К; ППЗ-

43-100; ППЗ-43-33 

 

ГО және ГТ типті синхронды генераторлардың негізгі техникалық параметрлері 

Кесте 2 

Кӛрсеткіш 

Генераторлар типі 

ГО-16ПЧ8 ГТ-16ПЧ8 ГТ-40ПЧ8 
ГТ-

60ПЧ8АТВ 
ГТ-120ПЧ6 

Орамдардың 

жалғану әдісі 
жұлдызша жұлдызша үшбұрыш жұлдызша жұлдызша 

Сызықтық кернеу, 

В 
208 208 208 208 208 

Қуаты, кВА  16 16 40 60 208 

Ток (фаза), А 133 44,5 111 167 333 

Қуаттың 

коэфициенті 
0,85 0,85 0,8 0,8 0,8 

Жұмыс жасау 

жиілігі, Гц 
396-404 400 392-408 400 400 

Айналу жиілігі, 

об/мин 
7920-8080 8000 7840-8160 8000 6000 

Қозу кернеуі, В 26-30 42 26-30 - 43-49 

Қозу тогы, А 25 2 ӛздігінен қозу 2,5 2,9 

Генератор массасы, 

кг 
27,5 16 47 59 85 

Коммутациялық 

қорғаныш құралдары 

РН-600, КВР-2, 

КОЧ-1А, 

АЗП1-1СД, ВС-

33 

- 
БРН-62, БРЧ-62, 

БТТ-62,БЗУ-62 

БРН-208МТА, 

БЗУ-376СП, 

БТТ-40Б 

БРЗУ-115/ВА, 

БТТ-120  

СГС, СГО, СГК  синхронды генераторлардың негізгі техникалық параметрлері 

Кесте 3 

Кӛрсеткіш 

Генераторлар типі 

СГС-7, 5Б СГО-8 2с  
СГО-12, СГО-

12МО  
СГК-30М СГО-30У 

Орамдардың жалғану 

әдісі 
жұлдызша үшбұрыш үшбұрыш жұлдызша жұлдызша 

Сызықтық кернеу, В 120 115 120 115 208 
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3-кестенің жалғасы 

Қуаты , кВА 7,5 8 12 14 30 

Ток (фаза), А 36 69,5 100 40,6 144 

Қуаттың коэфициенті 0,85 0,85 0,8 0,85 0,9 

Жұмыс жасау 

жиілігінің диапазоны, 

Гц 

400-900 400-900 380-910 - 398-428,5 

Валдың айналым жасау 

диапазоны , об/мин 
4000-9000 4000-9000 3800-9100 7760-8240 7800-8750 

 Қозу кернеуі    , В 28 26-30 26-30 - 26-30 

 Қозу тогы   , А 28 28 28,5 29 29 

  Генератор массасы , кг 16,1 31 33 25,5 29,8 

Коллекторға тҥсірілетін 

кҥш, Н 
8,5-9,5 8,5-9,5 - 13,5-15 8,5-9,5 

Коммутациялық 

қорғаныш құралдары 

РН-600, КРЛ-

31, ВС-30Б 

РН-600, КРП-

31, АЗП-1СД, 

ВС-33 

БРЗУ-30М, СП-

20ТА  

РН-600 2с, 

КРН-0 2с, 

ПМК-14, 

КВП-1А 2с, 

АЗП1-1СД, 

ВС-30Б 

РН-600, КРЛ-

26П, ВС-30Б, 

КПРГ-30Т 

 

Кесте 4 

Кӛрсеткіш 
Генераторлар типі 

СГС-30Т СГС-30-8  СГС-40У  СГС-90 СГ-90/360 2с  

Орамдардың 

жалғану әдісі 
үшбұрыш  жұлдызша жұлдызша үшбұрыш 

Сызықтық кернеу, 

В 
208 208 208 360 306 

Қуаты , кВА 30 30 40 75 75 

Ток (фаза), А 83,4 83,5 111 120 120 

Қуаттың 

коэфициенті 
0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 

Жұмыс жасау 

жиілігінің 

диапазоны, Гц 

225-450 368-580 378,5-417,5 375-450 375-450 

Валдың айналым 

жасау диапазоны , 

об/мин 

4500-9000 5500-8700 7750-8350 7500-9000 7500-9000 

Қозу кернеуі    , В 26-30 26-30 26-30 - 50 

Қозу тогы   , А 55 40 29 - 3,5 

  Генератор массасы 

, кг 
30,5 42 39,8 62 62 

Коллекторға 

тҥсірілетін кҥш, Н 
8,5-9,5 13,5-15 5,2-6,2 5,2-6,2 5,2-6,2 

Коммутациялық 

қорғаныш құралдары 

РН-600, 

КВР-3-2, 

КОЧ-1А, 

ВС-33А 

РН-600, 

КРН-0, 

КВП-1А, 

ВС-30Б 

РН-600, КРЛ-

33А, ПМК-

14, ВС-34, 

ТТ-33 

РН-600, КПР-33А, 

ТГ-33, ТТИ-360, 

ПМК-14 

РН-600, КРП-33А, 

ТГ-33, ТТИ-360, 

ПМК-14, ВС-34 
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2.1 Синхронды генратор ЭҚК-інің практикалық диаграммасы. 

Синхронды генератор номинал жүктемесін күрт түсіріп тастау кезінде кернеудің 

ӛзгерісін ∆Uном, графикалық түрде ЭҚК диаграммасын практикалық кескіндеу 

нәтижесінде анықтауға болады. Мәселен, синхронды генератор номинал жүктеме 

толығымен тӛмендетіліп тасталады, бірақ айналу жиілігі және қоздыру тогы бұл сәтте 

ӛзгеріссіз қалады. Осыдан кейін генератор кернеуі ∆Uном ӛсті. Осы мәнді табу үшін 

мына 1-суретті қолданамыз. 

Координат ӛстерінің біріне қысқа тұйықталу мен бос жүріс сипаттамасын саламыз. (х-

ӛсыне) сонан соң ордината осы бойына Ф1 бұрышыменен ОА=U1ном және Ф1 бұрышына, 

ОА векторына У1ном ток  

                        1- сурет 

векторын жүргіземіз. Кернеудің I1ном r1 

және j I1ном Х1-ді. И1ном кернеу 

векторына геометриялық қосу 

нәтижесіне жүктемедегі генератордың 

ЭҚК-ін анықтаймыз. 

 Енг=U1ном+I1ном r1+jI1номХ1 

В нүктесінен бос жүріс (с-нүктесіне) 

сипаттамасына ауыстыра отырып ОD 

кесіндісі бұл жүктелген генератордың 

ЭҚК-ін тудыруға қажетті. Iв  қоздыру 

тогын анықтайды. Бірақ жүктемесіз 

жұмыс істеген генератордың кездегі 

ЭҚК-і, Ес1 якорьдың бойлық 

реакциясының магнитсіздеу әсеріне қоздыру тогын IвА анықтаймыз. Ол үшін 2 суретті 

қолданамыз.  

Қажетті сызбаларды жүргізе отырып 

қозу тогын (IВА) анықтаймыз. 3- сурет 

сонан соң D нүктесінен φ1=φ1+γ 

,бұрышымен CD-ға DM=IВА векторын 

жүргіземіз. О центрі мен ОМ радиуста 

обцисса мен N нүктесінде қиылысатын 

доға жүргіземіз. Е0=NP ЭҚК-іне 

сәйкес ОN= IВном
 

қозу тогы. А 

нүктесінен обцисса ӛсіне параллель 

Arкесіндісіе аламыз.  

100100
1

10 






ном

ном
ном

U

UE

NR

NRNP
И

 

Есеп: синхронды генератор үшін жүктемені түсіріп жібергендегі кернеудің артуы мен 

ЭҚК-інің практикалық диаграммасын тұрғызу. Генератор тӛмендегідей сипаттамаға ие: 

Pном=500кВт   U1ном=230В   cos φ1=0.8   x1= 0.040M   r1=0.0015 0м   о.к.з=1.4 бос жүріс 

сипаттамасы қалыпты күйде. 

Шешуі: Қысқа тұйықталу сипаттамасын тұрғызу үшін, жүктеменің номиналь тогына 

тең, IВКном қозу тогын анықтаймыз. 

715.0
4.1

1
../1/  зкoII ВОномВКном   

сосын номинал ток пен кернеу тӛмендеуін анықтаймыз. 

I1ном=Рном/(m1U1номcosφ1ном)=(500∙10
3
)/(3∙220∙0.8)=910А  



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 64 

 

i1номr1=910∙0.0015=1.37В    I1номj x1=910∙j0.04=j36В 

Анықталған щамаларды салыстырмалы түрде ӛрнектейміз. 

I1номr1/U1ном=1.37/230=0.006   I1номjx1/U1ном=j36/230=j0.156 

Кернеудің индуктивті тӛмендеуі 0,156/0,006=26 есе кӛп болғандықтан, кӛрнеудің 

активті тӛмендеуін елемеуге болады. Кернеу U1ном және I1ном ток арасындағы 

фазалардың ығысу бұрышы φ1=arccos0.8=37
0 

 

Жоғарыда кӛрсетілген реттілік бойынша ЭҚК-інің практикалық диаграммасын 

тұрғызамыз. 

Осыдан кернеудің жоғарылағандағы 

мәнін анықтаймыз. 

%28100
1

128.1
100 







NR

NRNP
Uном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Айнымалы ток генераторының даму тарихы 

Михаил Осипович Доливо-Добровольский Гатчинде Ресей жерінде дүниеге келіп, 

еңбек қызетін Германияда жалғастырған. Студенттік қозғалысқа қатысқаны үшін қатаң 

жазаланып университеттен шығарылған. Сонымен  Дармштадтағы техникалық 

училищеде үздік оқып 1884 жылы ӛте жақсы деген бағаға бітірді. Кейін  Deutsche 

Edison Gesellschatt fur angewandte elektricitat деген электротехникалық компанияға 

конструктор болып  

 

орналасып жұмыс істейді. Кейіннен бұл фирма АЕВ деп аталады. Жақсы істеген 

еңбектері ескеріліп 1909 жылдан бастап сол фирманың директоры етіп тағайындалады. 

Ӛзінің білгірлігі мен ұзақ уақыт бойы ізденген еңбегінің нәтижесінде 1888-1889 

жылдары алғашқы үш фазалы генератор құрастырады. Бұл бүкіл әлем үшін үлкен 

жаңалық әрі табыс болды. Осы жұмыстардың нәтижесінде  1891жылы 

электрэнергиясын ұзақ қашықтыққа тасымалдау үшін токтың үш фазалы жүйесін 

құрды.  

 

Ол кезде электртехникада тұрмыста тұрақты тоқ табиғаты пайдаланылды. Доливо-

Добробольский мен Никола Тесла айнымалы тоқ генераторын құрастырып 

электртехникада үлкен революция жасады. Сонымен 1889 жылы Доливо-Добровский 

үш фазалы қозғалтқышпен, 8500В кернеудегі үш фазалы тоқ тасымалданатын жүйе 

құрастырады. Бұл жүйенің қуаты 220кВт болды, ал тоқты 170км-ге тасымалдады. Ол 

бұл жүйені бір жылда салып үлкен нәтиже алды. Ол ең алғашқы болып жоғары 

кернеулі айнымалы тоқты ұзақ қашықтыққа тасымалдаудың үнемді әрі пайдалы тәсілін 

тапты.   Айнымалы тоқ генераторлары электр тогының магнит индукция 

құбылысын ашылғаннан бастап белгілі. Алғашқы генераторларды Майкл Фарадей және 

Ипполит Пикси секілді ғалымдар ойлап тапты. Фарадей «айналмалы үш бұрыш» деген 

генератор жасады. Жұмыс істеу принципі, әрбір активті ӛткізгіш магнит ӛрісі қарама-

қарсы бағыттағы беттермен тізбектей жалғанады. 1882 жылы Джеймс Эдвард, Генри 

Гордон үлкен екі фазалы айнымалы ток генераторын құрады. Лорд Кельвин мен 
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Себастьян Ферранти жиілігі 100-300 Гц аралығындағы генератор құрады. 1851 жылы 

Никола Тесла жиілігі 1500 Гц болатын жоғары жиілігі генераторды патенттеп алды. 

1832 жылы белгісіз ӛнертапқышпен бір фазалы синхронды кӛп полюсті генератор 

құрастырды. Одан кейінгі уақытта коммутациялық құрылғылардың жетілдірілген 

түрлерін құрауға кӛптеген жұмыстар жүргізіледі. Айнымалы ток 1970 жылдардың 

соңына дейін ӛзіне практикада қолданыс таппады. 1863 жылы Уайльд айнымалы 

токтың электромагнитті генераторын ұсынды. Оның негізгі ерекшелігі генератор 

құрылысында, екі пластиналы генеротордың орнына екі сақиналы контакт болды. 

Электрмагниттің орамы ӛзге магнитэлектрлік генератордан қуаттанды. 1867 жылы 

Уайльд бӛлек қоздырғыш кӛмегінсіз жұмыс жасайтын айнымалы ток генераторын 

құрастырды. Екі якорьде екі орам болды, оның біріншісі басты орам 2 сақиналы 

контакт арқылы токты сыртқы тізбекке береді, кӛмекші орам екі пластиналы коллектор 

электрмагнит орамын қуаттандырады. Айнымалы ток генераторларын құрастыруда 

Яблочковтың шамы айтарлықтай үлес қосты.  П.Н.Яблочков айнымалы токты 

жарықтандыруға қолдануға алғашқы қадамдар жасады. 1878 жылы таяу Яблочков 

Грамма зауытымен бірлесіп 4,6,16 және 20 шамнан тұратын генераторлар құрастырды. 

Бұл генераторларға ортақ кемшілік ӛзекшесінің болаттан жасалынуы себепті айнымалы 

тоқ әсерінен қызып кете беруі осы жағдайларға орай генераторларды құрастыруды  

басты 2 тенденциясы қалыптасты: 1) Генератор қуатын арттыру үшін якорьдағы орам 

санын арттыру 2) ӛзекшедегі шығынды кеміту үшін якордың кӛлемін кішірейту болды. 

Осы тенденцияларға орай кейін келе генераторларды болат ӛзекшесіз  етіп құрастыра 

бастады.  

 

1885жылы Англияның Паддингтон жылу электростанциясында катушкалы орамды 

екіфазалық генератор орнатылды. Бұл генератордың қуаты 115 квт, кернеуі 105 В, ал 

салмағы 18 т. Бұл машина минутына 146 айналым жасайтын бу машинасының 

кӛмегімен жұмыс істеді, жиілігі 40 Гц болды.  

 

2.3 Пьезоэлектрлік эффект негізінде жұмыс жасайтын айнымалы тоқ генераторы 

Электр ӛрісінен тыс жағыдайда, деформация әсерінен кристалды диэлектриктерде 

поляризация пайда болады. Механикалық әсердің нәтижесінен диэлектриктерде 

жүретін поляризация тура пьезоэлектрлік эффект деп аталады.  Пьезоэлектрлік 

эффект кварцтассегнет тұздарында болады. Сыртқы механикалық әсерден болған 

пьезоэффект тура деп аталады, ал электр ӛрісінен болған пьезоэффект кері деп 

аталады.  Тура және кері пьзоэффект механикалық энергияны электр энергиясына 

түрлендіру үшін қолданылады. Организмде пьзоэффект сүйек ұлпаларында 

деформация әсерінен болады. Тірі организмде жүретін электрлік құбылыстар зарядтар 

қозғалысының табиғатымен түсіндіріледі. Сыртқы күштің әсерінен яғни деформация 

нәтижесінде ығысу пайда болады. Физиканың тиянақты заңдылықтарынан белгілі, әр 

тектес зарядтардың қарама-қарсы бағытта ығысуынан электр ӛрісі пайда болады. Ал 

тірі ағзадағы мұндай құбылыс биоӛрісті тудырады. Бірақ жаратылысына(генасына) 

қарай әр ағзада түрліше болады. Пьезоэлектрлік құбылыс сондай-ақ сіңір мен теріде 

байқалады. Пьезоэлектрлік эффект ығысу деформациясында пайда болады. Тура 

пьзоэффект медицинада қан тамырларындағы қанның соғу жылдамдығын анықтауда 

қолданылады.   Пьезоэлектрлік материалдардың мұндай қасиеті техникада кеңінен 

қолданыс табуда.        

 

Пьезоэлектрлік материалдарды қолдану ӛте кішкене айнымалы ток кӛзін тудыруға 

септігін тигізді. АҚШ-тың Джорджия штатының Технологиялық институтының 
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қызметкерлері пьезоэлектрлік эффект негізінде жұмыс жасайтын, кішкене айнымалы 

ток генераторын жасап шығарды. 

 

Бұл генераторлардың ерекшелігі, құрылысының қарапайымдылығы. Мырыш оксидінен 

жасалған жіңішке сымдар шоғырын негізге ала отырып   жасалынған. Ол сымдардың 

диаметрі 3-5 микрон, ал ұзындығы 0,3мм-ден аспайды. Сым полимерлі пленкаға 

престеліп, қорғағыш пластикалық капсулаға салынған. Екі шетінен капсуладан шығып 

тұратын күміс электродтар жалғанған.  

 

Бұл жұмыс профессор Чжон Линь Ван жетекшілігімен жасалған. Мырыш оксиді 

қасиеті жағынан пьезоэлектриктер қатарына жатады. Пьезоэлектриктер деп 

механикалық деформация әсерінен, электрлік поляризацияға ұшырайтын 

материалдарды айтамыз. Ток алу үшін капсуланы периодты түрде бүгіп жазып тұрсақ 

жеткілікті. Бүгіп жазған кезде капсула ішіндегі сымдар шоғырының ұшында электр 

заряды пайда болады. Ванның генераторы 45-милливольт  кернеудегі айнымалы токты 

тұрақты түрде ӛндіріп тұратын тәжірибелер кӛрсетті. Қарастырылып отырған зертеулер 

бойынша осы кішкене құрылғы деформациясының 7%-і электр энергиясына айналады. 

Мұндай кӛлемі мен құрылысы жағынан қарапайым әрі кішкентай құрылғыны 

минигенератор деп атайды.  

 

Бір минигенератор қуаты бойынша ӛте аз ток ӛндіреді. Мұндай құрылғыларға сыртқы 

әсер болмаса, суланбаса қызмет ету мерзімі ӛте ұзақ (40-60ж), одан да жоғары болуы 

мүмкін. Алайда физика заңын жетекшілікке ала отырып  құрылғыларды модульді 

батареяларға біріктіруге болады. Соның арқасында әлдеқайда кӛп ток ӛндіруге болады. 

Ван профессордың айтуынша пьезоэлектрлік миниэлектрстанциялар келешекте 

кӛптеген арнайы кӛлемдерде қолданылатын болады, және адам сырт далада жүрген 

кезде автоматты түрде электр тогын ӛндіретін болады. Күнделікті тұрмыста шақпақ 

ретінде қолдану ӛте қолайлы. Бір құрылғы бірнеше ондаған жылға қажетті шақпақ 

құнын ақтайды яғни  экономикалық тұрғыдан алғанда әрбір жанұя үшін  пайдалы әрі 

сенімді.  

 

Қорытынды. 

Дүние жүзінде электр энергиясын ӛндіруді айнымалы токтың синхронды машинасы – 

үш фазалы синхронды генератор атқарады. Синхронды айналысқа түсетін алғашқы 

қозғалтқыштың түріне қарай, турбогенераторлар (механикалық энергия кӛзі бу 

турбинасы), гидрогенераторлар (механикалық энергия кӛзі гидравликалық турбиналар) 

және дизельгенраторлар (механикалық энергия кӛзі іштен жанатын қозғалтқыш-

дизель). Жылу электр станцияларында (ЖЭС) және атом электр станцияларында (АЭС) 

турбогенраторлар, ал гидростанцияларда (ГЭС)- гидрогенераторлар орнатылады. 

Дизель генраторларлар негізінде жұмысында электр энергиясы апатты жағдайда да, 

болмай қалуы тиіс нысандарда қосалқы энергия кӛзі (банктер, әскери нысандаржәне 

т.б. ) ретінде қолданылады. Аз және орташа ауқымды электр энергияларын тұтынатын 

жерлерде, оларды пайдалану, асинхронды қозғалтқыштарды пайдалануға қарағанда 

экономикалық жағынан тиімділігіне қарамастан, синхронды машиналар қозғалтқыш 

ретінде сиректеу қолданылады. Сондықтан қозғалтқыштар, арнайы жасалатындары-нан 

басқа, қуаттылығы 100кВтжәне одан жоғары етіп конструкцияланады. Қуаттылығы 

жоғары синхронды қозғалтқыштар қуат коэфициенті сондай-ақ, олардың тұтыну 

кезіндегі (желідегі) кернеудің тӛмендеуіне аса сезімтал еместігінен , асинхронды 

қозғалтқыштармен бәсекелесе алады. 
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АСИНХРОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ АЙНАЛУ МОМЕНТІН ЗЕРТТЕУ 

ӘДІСІ 

 

Максутбек БАЙМЕТОВ 

Алматы Техникалық Университеті 

 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Механикалық энергияны электр энергиясына, электр энергиясын механикалық 

энергияға, сондай-ақ, электр энергиясын ӛлшемдері сан алуан электр энергиясына 

айналдыратын электр құрылғылары электр машиналарына жатады. Электр энергиясын 

механикалық энергияға механикалық энергияны электр энергиясына, электр 

энергиясының ӛзін кернеуі әр түрлі электр энергиясына айналдыратын электр 

машиналары кең қолданыс табуда. Механикалық энергияны электр энергиясына ай-

налдыратын машиналарды электр механикалык, генераторлар дейді. 

Электр энергиясын механикалык, энергияға айналдыратын машиналарды электр 

қозғалтқыштар дейді. Кернеу мӛлшері бір ӛлшемдегі электр энергия-сын кернеу 

мӛлшері басқа ӛлшемдегі электр энергиясына айналдыратын электр машиналарын 

электр трансформаторлар дейді. Электр генераторлары мен электр қозғалтқыштар 

тұрақты және айнымалы электр тогына арналған электр машиналары болып бӛлінеді. 

Электр транс-форматорлары тек қана айнымалы ток тізбектерінде және синусоидалы 

ток тізбектерінде пайдаланылады. Айнымалы ток электр машиналары асинхронды жэне 

синхронды болып жасалады. 

Синхронды машиналар мен тұрақты ток машиналары энергетикалық түрғыдан 

қайтымды келеді, демек қүрылысы мен сүлбасын ешқандай ӛзгертпей-ақ генератор 

ретінде де, қозғалтқыш ретінде де жүмыс 

істей алады. Асинхронды машиналар энергетикалық түрғыдан қайтымсыз электр 

құрылғылар. Ic жүзінде электр машиналары белгілі бір жұмыс түрін орындауға 

арналған. Асинхронды машиналар мен тұрақты ток машиналар, негізінен, механикалық 

энергия кӛзі ретінде қолданылады. Электр энергиясының кӛзі ретінде олардың 

қолданылуы шектеулі (жергілікті). Синхронды машиналар электр энергиясын алудың 

негізгі кӛзі болып табылады және механикалық энергияның кӛзі ретінде айтарлықтай аз 

мӛлшерде қолданылады. Арнайы қызметтерге арналған электр машиналар да бар, 

оларды тереңдете оқып үйрену, арнайы мамандықтарға арналған оқу жоспарларында 

қарасты-рылған. Генераторлар, электр қозғалтқыштар мен трансформаторлар сияқты 

электр машиналар техникалық прогреспен тұтастай алғанда ӛркениеттің дамуына зор 

үлес қосты, қосып келеді және қоса бермек. 

 

Кілітті сөздер: Асинхронды Қозғалтқыш, Момент, Машина 

 

1. Кіріспе 

Әлемнің барлық елдерінде электр энергиясын ӛндіру үш фазалы синхронды генератор 

деп аталатын электр машинасының кӛмегімен атқарылуда. Басқа электр қозғалтқыш 

деп аталатын электр машинасы, синхронды генератор ӛндірген электр энергиясын 

механикалық энергияға айналдыру арқылы ӛндірісте, темір жолда, автомобиль, теңіз, 

әуе және ғарыш кӛліктеріндегі, ауыл және тұрмыстық шаруашылықтардағы мыңдаған 

машиналар мен тетіктерді қозғалысқа келтіреді. Бұларды жалғастыратын буын ретінде 

қызмет ететін үшінші бір машина  кернеу трансформаторы, онсыз электр энергиясын 

ӛндірушіден тұтынушыға жеткізу мүмкін емес. 
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"Механикалық энергия кӛзі - электр механикалык генератор - кернеу трансформаторы - 

электр қозғалтқыш" жүйесі механикалық энергияны электр тасымалдау желісі (ЭТЖ) 

деп аталатын ("трансмиссияны") пайдалану арқылы жүздеген жӛне мыңдаған 

километрлерге жеткізеді. Электр машиналарының пайда болуы мен дамуы Еуропа мен 

АҚШ-тың ғалымдары мен инженерлерінің есімдерімен тығыз байланысты. Бірінші 

электр қозғалтқышының негізгі сұлбасын 1824 жылы П. Борлоу жасады. 1831 жылы М. 

Фарадей электр магниттік индукция заңын ашқаннан кейін, ӛзін PM деген бүркеншік 

атпен қүпиялаған белгісіз ӛнертапқыш магнит электр генераторының техникалық 

сұлбасын қүрастырды. Ол кейінгі ӛнертапқыштардың машиналарының құрылысыньщ 

кемелдігі жӛнінен кӛп жыл алда болды. 

 

А. Пачинотти, Ф. Нальмс, Г. Уальд, П. Яблочков, Б. Якоби, Э. Лене, В. Сименс, 3. 

Грамм, Э. Томсон, Г. Феррарис, Н. Тесла, Е. Арнольд және кӛптеген басқа да 

ғалымдардың күшімен тұрақты ток қозғалтқышы мен электр энергиясының генераторы 

қазіргі құрылымдары негізгі қалпына келді. XIX ғасырдың соңында басталған 

ӛнеркәсіп ӛндірісінің қарқынды дамуы, электр энергиясының қуатты кӛздерін, оларды 

айтарлықтай қашықтыққа беру мен электр қозғалтқыштар арқылы механикалық 

энергияға айналдыруды талап етті. Қүрылысында щетка арқылы жанасудың болуы мен 

түрақты токтың электр энергиясын алые қашықтыққа беру мүмкін еместігі нәтижесінде 

тұрақты ток машиналары бұл талаптарды қамтамасыз ете алмады, етуі де мүмкін емес 

еді. 

 

1889 жылы М. О. Доливо - Добровольский айнымалы токтың үшфазалы жүйесін 

жасады және қысқа тұйықталған роторлы үшфазалы асинхронды қозғалтқыш 

құрастырды. Бүл керемет данышпандық, ӛнертапқыштық болды, қазіргі кезде әлемде 

токтың үшфазалы жүйесі мен үшфазалы қозғалтқышты қолданбайтын бірде-бір ел жоқ. 

Асинхронды қозғалтқыштар іс жүзінде халық шаруашылығының барлық саласында 

кеңінен қолданылатын электр машиналары болып отыр.  Асинхронды қозғалтқыштар 

құрылысының қарапайымдылығы мен жұмысының сенімділігі арқасында адамзат 

тіршілігінде, иінді біліктерді айналдыруға механикалық әнергияны керек ететін 

қызметтердің бәрінде кеңінен пайдаланылып келеді. 

 

Ауыл шаруашылығында шаңды орта мен химиялык зиянды орталарда жұмыс жасай 

алатын бірден-бір электр қозғалтқыш осы асинхронды машина ғана.Асинхронды 

қозғалтқыштарды, үшфазалы және бір фазалы электр желілеріне қосу үшін үшфазалы 

немесе бірфазалы етіп жасайды. Үшфазалы асинхронды қозғалтқыштар роторларының 

орамаларының түрлеріне қарай, фазалық немесе қысқа тҥйықталған роторлары 

асинхронды қозғалтқыштар деп бӛлінеді. Ауыл шаруашылығында, негізінде механи-

калық энергияның ең арзан әрі сенімді кӛзі ретінде қысқа түйықталған роторлы 

асинхронды электр қозгалтқыштар қолданылады. 

 

I. Тарау 

2. Негізгі бөлім 

Асинхронды қозғалтқыштардың құрылысы және жалпы мәліметтер 

Асинхронды машиналар айнымалы ток машиналарына жатады және олардың жалпы 

ӛндірістік орындалуы асинхронды қозғалтқыш түрінде жасалады. Асинхронды 

машиналар электр техникалық құрылысы бойынша энергияны түрлендіргіш болып 

табылады, асинхронды генератор ретінде қосымша конструкциялық және сұлбалық 

ӛзгеріс кіргізбей жұмыс істей алмайды. Асинхронды қозғалтқышты ойлап тапқан орыс 
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инженері М. О. Доливо-Добровельский болып саналады. {№ 51083 1889 жыл герман 

патенті).    

 

Асинхронды қозғалтқыштардың қызметі. Асинхронды қозғалтқыштар 

құрылысының қарапайымдылығы мен жұмысының сенімділігі арқасында адамзат 

тіршілігінде, иінді біліктерді айналдыруға механикалық энергияны керек ететін 

қызметтердің бәрінде кеңінен пайдаланылып келеді. Ауыл шаруашылығында шаңды 

орта мен химиялық зиянды орталарда жұмыс жасай алатын бірден-бір электр 

қозғалтқыш осы асинхронды машина ғана.Асинхронды қозғалтқыштарды, үшфазалы 

және бір фазалы электр желілеріне қосу үшін үшфазалы немесе бірфазалы етіп 

жасайды. Үшфазалы асинхронды қозғалтқыштар роторларының орамаларының 

түрлеріне қарай, фазалық немесе қысқа тҥйықталған роторлары асинхронды 

қозғалтқыштар деп бӛлінеді. Ауыл шаруашылығында, негізінде механи-калық 

энергияның ең арзан әрі сенімді кӛзі ретінде қысқа тұйықталған роторлы асинхронды 

электр қозгалтқыштар қолданылады. 

 

Ҥшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштың құрылысы. Үшфазалы асинхронды 

электр қозғалтқыштың негізгі құрылыс бӛлшектеріне статор, ойықтарға орналасқан 

үшфазалы екі орама және 2.1-суретте кӛрсетілген басқа да қосалқы элементтер. 

Жаксы суыну үшін оның (кіндігіне)  білігіне желдеткіш орнатылып, қаңқасы кӛп қырлы 

етіп құйылған. Құрастыру, орнату, ажырату кездерінде алып-салуға қолайлы болу үшін 

қорабының жоғарғы жа-ғынан ілгекті болт болады. 

 
2.1-сҥрет. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш: а - орамасы бар 

статор; b - орамасы бар ротор; с – айгӛлек қалқаны; d – желдеткіш 

 

1.1. Асинхронды қозғалтқыштың статоры. 
Асинхронды қозғалтқыштың статоры арнайы электр техникалық болаттан қалыпқа 

құйып жасалған тісті қаңылтырлардан жасалған, іші қуыс цилиндр, оның магнит 

еткізгіштігі (  ), кәдімгі. конструкциялық болаттан жоғары. Бүл айнымалы магнит 

ӛрісті статор темірінде артық, магниттелуден (гистерезис) болатын шығындарды 

айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Статорды құйып жасамайды, қалыңдығы 0,35 

мм тісті қаңылтырдан жинайды, мақсаты — ол арқылы Фуко кұйынды тогының ӛтуіне 

кедергіні кӛбейту. Қаңылтырдың арасында электрлік түйіспе болдырмау үшін 

қаңылтырларды электр оқшауландырғыш лакпен бояйды. Осының барлығын бірге 

алғанда, статор болатында құйынды токтармен гистерезистен болатын электрлік және 

магниттік шығындарды азайтуға әкеледі, қорытындысында оның қызуын азайтады. 

Құйынды токтармен гистерезистен болатын электрлік және магниттік шығындар, ақыр 

соңында, ПӘК-нің мӛлшеріне әсер етеді. Болаттың магнит ӛткізгіштігі неғұрлым 

жоғары және қаңылтыр неғұрлым жұқа механикалық бекемдігі жеткілікті болса, 
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соғұрлым асинхронды қозғалтқыштың шығыны аз және ПӘК жоғары болады, 98%-ға 

дейін және одан жоғары болады. Іштен жанатын қозғалтқыштардьщ бірде-бірінде 

мұндай кӛрсеткіш жоқ. 

 
2.2-сурет. Асинхронды қозғалтқыш статорының ойығы: а - ашық; в - жартылай ашық; с 

- жартылаіі жабық; 

 
2.3-сурет.  Асинхронды  қозғалтқыш роторының ойықтары. 

 

Статор асинхронды козғалтқыштың қаңқасына мықтап тығыздалады. Қаңқа шойыннан 

немесе салмағы жеңіл арнайы қорытпалардан құйылады және жұмыс жағдайына 

арналған іргетасқа немесе арнайы тірекке бекітіледі. Статорды тісті қаңылтырлардан 

құрастырған кезде оның ішкі бетінде белгілі пішінді ойық пайда болады. 

Асинхронды қозғалтқыштардық статорындағы ойықтары негізінде тік бүрышты 

болады. Ойықтардың ашықтығына карай олар жартылай жабық (2.2.-сүрет) 

қуаттылығы 100 кВт-тан тӛмен машиналар үшін, жартылай ашық (2.2.b-сүрет) 

қуаттылығы 100 кВт-тан жоғары машиналар үшін және ашық (2.2.а-сурет) қуаттылығы 

ӛте жоғары машиналар үшін. 

Статор фазаларының жалпы саны пsZ
 деп белгіленеді және полюстер мен фазаларға 

сай ойықтар саны деп аталатың q  фаза сандары мен машиналардың полюстері арқылы 

байланысады. 

pm

Z
q пs

21 


 
мүндағы т,— статор орамасының фазалар саны; 2 p  - статор орамасының 

полюстарының саны. 

Үшфазалы қозғалтқыштар статорының ойықтарының саны жұп және алтыға еселенетін 

болуы тиіс, оны 2.1-суреттен анық кӛруге болады: 

Z= qm/2 р = 6/k (2.2) 

мүндағы к = q h p = 1,2,3 және т. б. 

 

 1.2. Асинхронды қозғалтқыштардың роторлары қалыпталып жасалған тісті 

дөңгелек қаңылтырдан құрастырылады.  
Қаңылтырлар гистерезис қүбылысынан болатын магниттік жӛне электрлік 

шығындарды азайту үшін арнайы электр техникалық болаттардан жасалып, құйынды 

токтың ӛтуіне кедергіні арттыру үшін лакпен оқшауландырылады,  ротордың 

қаңылтырлары цилиндр түрінде престеледі, оның қажет пішінде ұзына бойында ойығы 

болады. Ротор білікке мықтап отырғызып шпонкамен бекі-тіледі, ол жүктеме кезінде 
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айналып кетпеу үшін сақтандырылады. Айналған кездегі ортадан тепкіш күштердің 

әсерінен, ротордың ойықтары статордың ойығынан қарағанда жабықтығы жоғары 

болғандықтан, оның орамаларына әсер етеді. Қысқа түйықталған роторлар үшін 

ойықтың жабық түрлерінде қолдануға болады (2.3-сурет). Қозғалтқыштың жұмыс 

кезіндегі шуын азайту және оның іске қосу сипаттамасын жақсарту мақсатында ойықты 

тайқылығын да (киғаштығын) пайдаланады. 

 

Қысқа тұйықталған ротордың ойықтарының саны Znр асинхронды козғалтқыштардың 

жұмысын нашарлататын зиянды сәттерді азайту үшін, статор ойықтарының санымен 

Znp сәйкес келуі тиіс және мына шарттар сақталуы тиіс: 

1226;126

;26

;6;16;
2

1
;22;2;

2

1

2
2

1
;

2

1
;2;:









pppkzppkz

ppkz

pkzpkzpzzpzzzzp
z

z

p
z

z
z

zpzzpzzzz

прпр

пр

прпрпспрпспрпспр

пс

пр

пс

пр

пс

прпспрпспрпспр

 (2.3) 

мүндағы к - кезкелген оң сан; р - статор орамасының жұп полюстері саны. Ойықтары 

қиғаш болса статор мен ротордың ойықтары санының қатынаста-рын таңдау кеңейеді. 

 

1.3. Ҥшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштар. 
Үшфазалы асинхронды электр қозғалтқыштарда статор мен ротор орамаларының 

бірнеше түрі, олардың  ішінде  тұзақты   (2.4а-сурет),  толқынды  (2.4б- сурет) және 

қысқа тұйықталған (тек қысқа түйықталған роторлар үшін) орамалар қолданылады. 

 

2.4-сурет. Асинхронды қозгалтқыштың тұзақты ( а )  және толқынды (б )  орамаларының 

бір орамды және екі орамды шарғылары. 
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Қуаттылығы кіші машиналар үшін тұзақты орамаларының бір түрі ретінде, тіркеспелі 

орамаларда қолданылады. Асинхронды машинаның қуаттылы-ғына кернеуінің мӛлшері 

мен ойықтарының пішініне қарай орамаларының түрін таңдап алады. Бір қабатты 

тізбекті орамалар қуаттылығы 7кВт-қа дейінгі асинхронды қозғалтқыштарда 

қолданылады. Қуаттылығы жоғары болса, екі қабатты тұзақты орамадар қолданылады. 

Толқынды орамалар негізінде, фазалық роторлы асинхронды қозғалткыштардың 

роторларында қолданылады. 

Орамалардық сипатталуы: 

- ойықтарының санымен (т ) ;  

- жүп полюстарының санымен (р); 

- параллель жүп тармақтар санымен (у ) ;  

- фазаның қатарлас тармақтарындағы біріне бірі тізбектей жалғанған орамдарының 

санымен (w ) ;  

- ораманың еселеуішімен Кв; 

K0 = Кy   Kp   Kc  (2.4) 

мүндағы К  –  орамды қысқарту коэффиценті; K - статордың бойымен фаза 

орамасының орамдары қалай бӛлініп орналасуын ескеретін еселеуіш; K -  ротордың 

немесе статордың ойықтарының орналасу қиғаштығы   коэффициенті. 

 
2.5-сурет. Асинхронды қозғалтқыштың қысқа тұйықталған роторы. 

 

Ораманың негізгі элементтері: орам, секция және шарғы. Орам (2.5-сурет) – ойықтарда 

полюстік бӛлінуіне бірдей немесе одан кем қашықтықта (г) біріне-бірі жалғастырылған, 

орналасқаи екі откізгіштің жиынтығы. 

p

D

2


 

 
мүндағы D – жонылған статордың ішкі диаметрі; 2р – орама полюстерінің саны. 

Полюсті бӛлінуді ойық саны Znc арқылы кӛрсетуге болады: 

p

Z пс

2


      (2.6) 

Орамасыньщ орамы құрастырылуы жағынан «ажыратылмайтын» бір ӛткізгіштен 

арнайы тұрақты пішіндегі қалыпқа оралған (ораманы дайындаудың шарғылық тәсілі) 

немесе «ажыратылатын» екі ӛткізгіштен жасалып ойыққа салғаннан кейін біріне-бірін 

тізбектей қосқан (ораманы ӛзек арқылы даярлау тәсілі) болады. Орамдарды шарғы 

әдісімен даярлау тек қана қимасы жіңішке сымдарды пайдаланып және куаты кіші 

электр қозғалтқыштардың орамалары ретінде қолданылады. Ажыратылмайтын 

орамалардың орамаларын орауға арнайы орауыш машиналарды пай-даланады. 
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Секциялық әдісімен даярланған орамалардың қуаттылығы шектелмейді. Бӛлім бір-

біріне тізбектей жалғастырылған бір немесе бірнеше орамдар. (2.6-сурет). 

 
2.6-сурет. Толық қадамды ораманыц бӛлек алынбайтын орамы (j/=t);   ораманың   1-  

жане   2-  ӛткізгіш 

Шарғы – ортақ оқшаулағышпен біріктірілген бір немесе бірнеше секциялау (2.6-2.8-

суреттер). Мүның бәлендей айырмашылығы жоқ. Ораманың бӛлімдері ӛзінің 

қадамымен сипатталады (у) деп белгіленеді. 

Орама шарғының қадамы жақтарының арасындағы қашықтық. Ол толык, егер у-r 

немесе қысарған, егер у<r болса (2.5-сурет) 

 

 
 

2.7-сурет. Ортақ оқшаулағышпен біріктірілген шарғы болімдерінің тинтері. 

 
2.8-сурет. Асинхронды қозғалтқыштың толқынды орамасының бӛліктері (шарғы). 

 

 

 

і. 
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2.9-сурет.   Асинхронды  қозгалтқыш  статоры ойықтарында   орамдардың  бӛлінуі. 

 

Ораманың орамдары статордың ойықтарының барлық бетіне бірдей тегіс тӛселеді (2.9-

сурет) мүндайда ӛткізгіштер бір ойықта бір немесе бірнеше қабат болып түсуі мүмкін, 

осы белгілері бойынша орамалар бір қабатты және кӛп қабатты болып бӛлінеді (әдетте 

екі қабатты) олар бір немесе бірнеше қатар орналасуы мүмкін. 2.10-суретте статор 

ойығына екі қабат орналасқаны кӛрсетілген.  

Орналасу сүлбасының нұсқаларын таңдағанда маңдайшасын, қасбетін және шарғы 

аралық жалғастыруда ӛткізгіш аз кететін шарғыны машинамен орал-ған ораманы 

ойықтарға орналастыру ыңғайлы және закьшданғаннан шарғыны ауыстыру жеңіл 

болатын-дай етіп, орналастырғанда оның бір жағы ойықтың жоғарғы қабатына, ал 

екіншісі басқа ойықтың тӛменгі қабатында орналастырылады (2.10)-сурет.  

 

Екі қабатты ораманың артықшылығы оның шарғысын электр машинасынан тыс жерде 

даярлау, оларды жақсылап оқшаулау және ойықка даяр күйінде орналастыру 

мүмкіндігінің болуы.  

2.10-сурет. Асинхронды қозғалтқыш статоры ойықтарына екі қабатпен салынған 

үшфазалы орама: O - <<А>>; Ч -«В»; + - «С» фазасы. 

 

Бірақ та мүндай орналастыру тек қана ойықтар ашық түрінде болғанда 

болады.Жартылай жабық және жартылай ашық ойықтарға бӛлімнің откізгіштерін 

саңылау арқылы бір-бірлеп жатқызады. Екі қабатты орамадан тағы бір артық-шылығы 

қадамын қысқарту арқылы мыстың шығынын қысқарту мүмкіндігі. 2.10-суретте 

қадамы қысқарған екі қабатты статор орамасының орналасуы тұралы мысал 

 

2.9-сурет.   Асинхронды  қозгалтқыш  статоры 

ойықтарында   орамдардың  бөлінуі. 

 

 

4-- 

фх/а C 
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келтірілген.Кернеуі 500 Вольтқа дейінгі қуаттылығы 60 кВт-тан аспайтын асинхронды 

қозғалтқыштарда  

 

2.11-сурет. Асинхронды қозғалтқыш статоры орамасы ұштарының шығатын ұштарын 

қалқанда орналастыру және оларды сұлбалар бойынша орналастыру: а — жұлдызша; b 

— үшбұрыш. 

Жартылай жабық ойықтар және секциялары жұмсақ ойыққа жататын бӛлімдері 

оқшаулаған орама қолданылады. Мұндай орамалар тығындау тәсілімен тӛселеді. 250 

кВт-қа дейінгі қозғалтқыштарға екі қабатты қатқыл катушкалы орамалар қолданылады, 

оларды жартылай жабық ойықтарға салады. Қуаттылығы жоғары кернеулі 500-ден 6000 

Вольтқа дейінгілерде екі қабатты тұзақты орама қолданылады, олар қысқа қадамды 

және қатқыл шарғылы болып келеді, ашық ойықтарға орналасады. 

Асинхронды қозғалтқыштардың статор ойықтарын-дағы орамаларының латын 

алфавиттерінің C1, C2, C3 және C4, С5 C6 әріптерімен таңбаланған ұштары сәйкес 

қысқыш қалыптарына шығарылады да, Y немесе   етіп, 2.11-суреттегідей бекітіледі.  

Роторлардың қысқа тұйықталған орамаларда ротор ойықтарына балқыған алюминий 

құйып бекітіледі. Сонымен қатар түп жағында қысқа тұйықталған сақина мен 

желдеткіш қалақтар пайда болады, олар қосымша суытуды қамтамасыз етеді. (2.12-

сурет). 

 
2.12-сурет. Асинхронды қозғалтқыштың қысқа тұйықталған роторы. 
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2.13.-сурет. Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың бӛлшектенген түрі: а – 

статор; b – ротор; с – подшипник қорғаныс; d – желдеткіш; е – желдеткіш тесіктер; f – 

қорап ұстағыштары (клемма); g – жанасу сақинасы; h – щетка құрылғысы. 

 

Фазалық роторлардың орамалары, статордың орамаларымен бірдей. Фазалық роторлы 

асинхронды қозғалтқыштың роторлық орамасы фазасының бас жақ ұшы біліктің қуыс 

ұшы арқылы шығарылады және электр оқшауландырылған тӛлкеге мықтап 

отырғызылған үш түйіспе сақинасына жалғанады. Щетка ұстағыштар мен серіппелер 

реттегіш резисторларды жалғап тұруға арналған графит щеткаларды сақиналарға 

қысып түрады. Ротор орамалары оларды Y сүлбасы бойынша қосқанда бейтараппен 

бірігеді де, ұштары шығарылмайды. Орамаларды   сүлбасы бойынша қосқанда 

фазаның, басқы ұшы да түйісу сақинасымен жалғасады. Сондықтан мұндай 

қозғалтқышты фазалы роторлы асинхронды козғатқыш деп атайды. (2.13-сурет). 

 

1.4. Асинхронды қозғалтқыштың айналдыру моменті. 

Асинхронды қозғалтқыш білігіндегі айналдыру моменті механикадан белгілі,  мына 

ӛрнек арқылы Ньютонмен анықталады. 

                                        M2 = ,
2

2



P
 

мұндғы   ω2 = 
30

2n
 - ротордың бұрыштық айналу жиілігі, рад/с; Р2 – біліктегі қуат, Ватт. 

ω2  - ні арқылы алмастырып, асинхронды қозғалтқыш білігіндегі моментті сырғанау 

функциясы түрінде аламыз: 

                                      M2 = 
)1(1

2

s

P


 

мұндағы ω1 – статор орамасының магнит ӛрісінің  синхронды бұрыштық айналу 

жиілігі. Теңдеу асинхронды қозғалтқыш білігіндегі моменттің ӛзгеру сипаты туралы 

толық мағұлмат бермейді, себебі сырғанаудың ӛзгеруімен бір  уақытта оның қуаты да 

ӛзгереді. Онымен қоса, жүргізіп жіберу кезінде, S = 1,0 кезінде теңдеуі 

анықталмаушылыққа келтіреді: 

                                         M = .
O

O
 

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс қасиеттерін зерттеу үшін момент теңдеуін бір 

айнымалысы бар функцияға, мысалы жылдамдыққа  немесе сырғанауға келтіру керек. 
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Электр магниттік моментті электр магниттік қуат пен қозғалтқыш статоры орамасының 

магнит ӛрісінің бұрыштық айналу жиілігі арқылы кӛрсетіліп, мынаны аламыз: 

                                         Mэм = ,
1

ýìP
 

мұндағы  

                                     Рэм = m2I
s

R22

2                                 

Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моменті ротор орамасындағы 

электрлік шығын қуатына пропорционал болады. 

Асинхронды қозғалтқыш роторы орамасының Омдық кедергісі R2 иен тогы I2 

эквивалентті электр сұлбасы ӛлшемдері арқылы.... 
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оны – теңдеуге қою арқылы, асинхронды қозғалтқышты эквивалентті электр сұлбасы 

арқылы электр магниттік қуаттың түбегейлі ӛрнегін аламыз: 

                          Рэм  = 
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Сонда асинхронды қозғалтқыштың іздеген электр магниттік теңдеуі 2.122 сырғанау S 

функциясында қалған басқа ӛлшемдері тұрақты болғанда, былай жазылады: 

                         Мэм = 
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Іс жүзінде асинхронды қозғалтқыш білігіндегі моменттің М2 электр моментінен Мэм 

айырмасы аз, себебі:    

                                              М2 = Мэм – М0 

мұндағы М0 – бос жүріс кедергісінің моменті, олар айгӛлектегі механикалық 

үйкелістен, сондай – ақ  статор мен ротор тістеріндей магнит ӛрістерінің соғуынан 

құралады. Кӛп жағдайда оларды М2 ≈ Ммэ = M деп санап ескермеуге болады. Теңдеуі 

бойынша тұрғызылған M = f(S) қисығы кӛрсетілген. Одан асихронды қозғалтқыш  

моментінің  сырғануына байланысты. Ӛзгеру сипаты күрделі екенін кӛреміз. 

Сырғанаудың кӛбеюіне қарай жүктеменің артуына сәйкес , біліктегі момент шырқау 

шегі мәніне дейін артады. Ммах –да 2 нүктесіне дәл келеді. Сырғудың (жүктеменің) одан 

ары  ұлғаюында момент азая бастайды, ол 3нүктесіне дәл келеді. 
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Жалпы қолданыстағы асинхронды қозғалтқыштың ауыспалы кезеңдегі сырғанау S = 0.3 

– 0.1 және оның мәні  қозғалтқыштың қуаттылығы неғұрлым жоғары болса, соғұрым 

тӛмен (аз) болады. Сол сияқты, тек кері ретпен, асинхронды қозғалтқышты жұмысқа  

қосқанда, моменті ӛзгереді, демек сырғанау азайса момент  шырқау шегіне  дейін ӛседі, 

сосын азаяды да, жүктеусіз жұмыс моментіне тең момент нӛлдік моментке дейін 

жақындайды. Асинхронды қозғалтқыш қалыпты жұмыс тәртібі кезінде қалыпты SH 

сырғанауына сәйкес келетін қалыпты МН момент дамытады. Жаппай қолданымдағы 

асинхронды қозғалтқыштар үшін жүргізу моменті мен қалыпты МН моменті 

арасындағы қатынас жүргізу қосу моментінің еселілігі mn делінеді де, мына аралықта 

болады: 

Mж = ,4,1...1.1
Í

æ

Ì

M
 шырқау шегіндегі моменттің қалыпты  моментке қатынасы 

асинхронды қозғалтқыштың артық жүктемелеу қабілеті  mk  делінеді:   

mk  = 4.2....8.1max 
HM

M
  бұл синхронды қозғалтқыштың жағымды қасиеті делінеді. 

Жүргізу тобының In қалыпты токқа IH қатынасын жұмысқа қосу тогының еселігі  in  

дейді, ол мына аралықта болады: 

in   = .5,7.....5,5
H

n

I

I
 Жүргізу қосу тогының  кӛп болуы, асинхронды қозғалтқыштардың 

елеулі кемшілігі.  

 

Асинхронды электр қозғалтқыштың жұмысшы диапозонындағы механикалық 

сипаттамасы салыстырмалы түрде ―қатаң‖ сипаттама, демек жұмыс істеу ӛрісінде оның 

білігіндегі жүктеменің ӛзгертуіне қарай айналу жылдамдығы айтарлыфқтай ӛзгермейді. 

Сондықтан асинхронды қозғалтқыштар, негізінен, механизмдер мен машиналарды 

жүргізуге қолданады, мұнда айналу жылдамдығы шамамен тұрақты түрде ұстп тұру 

талап етіледі. Бұл туралы ―электр жетек‖ курсында толығырақ қаралады. 

Инженерлік тәжірбиеде асинхрондық қозғалтқыштың жылдамдық сипаттамасын жиі 

қолданады, онда моменттің сырғанауына емес, ротор білігінің айналу жылдамдығына 

қарайды,  демек n2 = f`(M) ол қозғалтқыштың айналдырғыш моментінің 

сипаттамасының  ӛзгеруін білік айналуының функциясы ретінде айқын мағұлмат 

береді. Mn – жұмысқа қосу моменттері n =0; Mkp = Mmax қозғалтқыш дамытатын 

моментінің шарықтау шегі (ауысу шегі); МН – қалыпты момент; nH – қалыпты айналу 

жылдамдығы, ол қозғалтқыштың қалыпты жүктемеленуіне сәйкес келеді; nxx – бос 

жүріс айналу жылдамдығы; nc – асинхронды қозғалтқыштың магнит ӛрісінің 

синхронды айналу жылдамдығы. 

II. Тарау- Асинхронды қозғалтқыштардың электр энергиясын механикалық 

энергияға тҥрлендірудің электр физикалық процесі. 
Асинхронды қозғалтқыш электр энергиясын механикалық энергияға айналдыру үшін 

статор орамасында білікті айналдыратын айнымалы магнит ӛрісі пайда болуы керек. 

Ол үшін қажетті және міндетті түрде үш шарт орындалуы тиіс: 

- статорда кемінде екі орама болу; 

- орама статордың ойықтарындағы кеңістікке геометриялық біріне бірі қиғаш 

орналасуы; 

- орамалардағы токтар, уақыт жағынан бір-бірінен ығысқан болуы; 

-  

Сонымен айнымалы магнит ӛрісін туғызуы үшін статордың орамалары аумақтық 

(геометриялық) ығыса орналасуы, ал ондағы токтар уақыт жағынан бір-бірінен ығысуы 

болуы тиіс. Үшфазалы асинхронды электр қозғалтқыш статорының орамасы үшфазалы 
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электр желісіне қосылғанда айнымалы электр ӛрісін туғызудың үш шартын орындайды 

және ротор орамасымен бірігіп электр энергиясын білікті айналдыратын механикалық 

энергияға айналдырады. Мүндай ӛзгертудің электр физикалық процесі мына ретпен 

іске асырылады. Статор фазаларының Y немесе   сұлбалары бойынша жалғанып, 

үшфазалы электр желісіне қосылады. Олардың әрқайсысында уақыт жағынан бір-

бірінен ығысқан синусоидалы айнымалы ток пайда болады, ол айнымалы үш магнит 

ағынын туғызады. Токтар сияқты уақыт жағынан бір-бірінен ауытқулы   айнымалы  үш   

магнит  ағынының  ӛзара әрекеттесуінен 50Гц жиілікте  

    007,000667,0502/3/22/3/2/   ft

 секунд озгермейтін қорытындылаушы толықсушысы магнит ӛрісін ту-ғызады, ал 

асинхронды қозғалтқыштың бір фазасының орамында толықсушы магнит ағынының 

бір жарым еселік амплитудалық мәніне тең болады: 

mФФ 1
2

3


 (2.7) 

Статордың үшфазалы орамасы жасаған магнит ӛрісінің ерекшелік сипаты, ол ал 

уақыттың езгеруіне қарамастан мӛлшері жағынан тұрақтылығын сақтайды, статордың 

ішкі ойығының бетінің ұзын бойымен бір қалыпты айналады. Бүл магнит ӛрісі тұрақты 

магнит ӛрісі сияқты жылжымайтын статордың маңында бір қалыпты, 1n
 

жылдамдықпен айналады. Статор орамасының айналмалы магнит ӛрісі, озінің айналу 

процесіне асинхронды қозғалтқыш роторының орамасын қиып ӛтіп, электр магниттік 

индукция заңы бойынша онда ЭҚК индукциялайды 

dt

dф
e 22 

    (2.8) 

мүндағы 2
-  ротор орамасындағы орам саны қысқа тұйықталған роторлы 

асинхронды қозғалтқыштардың, егер ротордың орамасы барлық кезде түйықтаулы, 

онда индукцияланған ЭҚК е2-нің әсерінен синусоидалы айнымалы ток туындайды. Ол 

статор орамасы сияқты айнымалы магнит ӛрісін жасайды. Статор мен ротордың магнит 

ағындарының ӛзара әсерлесуі бір жагындағы секция орамасында магнит ӛрісін 

күшейтеді (статор мен ротордың магнит күш сызығының бағыты біріне-бірі дәл келеді) 

және сол секцияның екінші жағындағы магнит ӛрісін әлсіретеді статор мен ротордың 

магнит күш сызықтары бір-біріне қарсы бағытталған. Осының нәтижесінде магнит 

ағынының симметриясыздығынан секция ора80втом жағынан электр динамикалық күш 

F күш эсер етеді, ол статордың да, ротордың да орамаларына бірдей дәрежеде әсер 

ететін электр магниттік момент туғызады. Статор қозғалмайтындай етіп орнатылып 

бекітілген, ал білікке бекітілген ротор айгӛлектер арқылы мықтап корпусқа 

бекітілгендіктен, ол п2 жылдамдығымен айналысқа түседі. Егер роторды бекітіп 

статорды босатса, онда айналысқа статор түседі. Сонымен статор орамасына берілген 

электр энергиясы магнит энергиясы арқылы ротордың білігін айналдыратын 

механикалық энергияға түрленеді. Мұнда ротордың айналу жылдамдығынан ылғи да аз 

болады. (п2<п) себебі олардың жылдамдықтары бірдей болған жағдайда ротор 

орамасының орамдары статор орамасының магнит ӛрісін қиып отпейді де, онда 

ротордың ЭҚК индукцияланбайды. Ротордың орамасында ток пен магнит ӛрісі 

болмайды, демек айналдыру моменті де болмайды. Ротордың айналу жылдамдығы 

тӛмендейді, ораманың магнит ӛрісі ротор орамасын қайтадан киып ӛте бастайды да 

ЭҚК, ток, магнит ағыны және айналдыру моменті қайтадан пайда болады, автоматты 



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 81 

түрде ротордың айналу жылдамдығы мен статор орамасының магнит орісі арасындағы 

айырмашылықты 81втоматы түрде ұстап тұрады. Сӛйтіп, асинхронды 

электрқозғалтқыштың роторы барлық уақытта статор орамасының магнит ӛрісімен 

синхронды емес, үнемі асинхронды айналады. Осыдан келіп, асинхронды қозгалтқыш 

деп аталған. Ротор статор орамасының магнит ӛрісіне қарама-қарсы бағытта сырғитын 

сияқты кӛрінеді. Ротор мен статор орамасы ӛрістерінің салыстырмалы айырмасы 

сырғанау шамасымен S сипатталады. 

1

2

1

21 1
n

n

n

nn
S 




   (2.9) 

мүндағы, 1n
 - статор орамасы магнит ӛрісінің айналу жылдамдығы, п2 – ротор 

орамасындағы магнит ӛрісінің айналу жылдамдыгы; n1- п2 – сырғанау жылдамдыгы. 

Әдетте, жылдамдық - 1n
-ді, ал сn

 синхронды айналу жылдамдыгы делінеді. 

Қалыпты жұмыс жағдайында асинхронды қозғалтқыштың сырғанауы аса жоғары емес, 

синхронды жылдамдықтың (2...6%-дай): Sн= 0,002... 0,06. Қуаттылығы жоғары 

қозғалтқыштарда сырғанау аз. 

 
2.14-сҥрет. Асинхронды қозғалтқыштың айнымалы электр магннттік момснті пайда 

болуының дерексіз корінісі: а — статор (1) мен ротор (2) орамаларының магнит 

орістері; в — асинхронды қозгалтқыш магнит орісініц «қорытындылаушысы». 

 

Арнайы мақсатқа арналған козғалтқыштардың сырғанауы синхронды жылдамдықтың 

(10-15%-на) дейін жетуі мүмкін. Статордың магнит орісінің синхронды айналу 

жылдамдығы токтың жиілігі 1f , мен статор орамасының жұп полюсінің санына P1 

байланысты: 

p

f
nc

160


  (2.10) 

Жиілігі (f=50Гц) ондірістік токтың статор орамасы магнит ӛрісінің синхронды айналу 

жылдамдығының мүмкін болатын жоғарғы шамасы: пс=60f50/I=3000 айн/мин. 

Асинхронды қозғалтқыштың статоры орамасының жұп полюстер саны артқан сайын 

кәдімгі жағдайда бестен кӛп болмайды, оның синхронды жылдамдығы еселі қатынаста 

тӛмендейді: 3000, 1500, 1000, 750, 600 жене т.б. айн/мии. Шындығында, магнит ӛрісінің 

бір полюстен екіншісіне ауысу уақыты тұрақты болып қалуы тиіс болғандықтан, полюс 

санының ӛсуімен олардың арасы жақындайды, демек, екі жағдайда да магнит ӛрісінің 
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бірінен екіншісіне ауысу уақыты бірдей болу үшін жылдамдық та азаюы тиіс. 

Асинхронды қозғалтқыштар роторының айналу жылдамдығы әдетте синхронды 

жылдамдықпен сырғанау арқылы (2.9) бойынша орнектеледі: 

п2 =nt (1 - S )      (2.11) 

Кӛп жағдайда айналу жылдамдығы айн/мин емес, рад/с-пен жазылады және айналудың 

бұрыштық жиілігі   делінеді. Олар ӛзара мына теңдік арқылы беріледі: 

30

n
 

         (2.12) 

Онда сызуды, статор мен ротор орамалы магнит орісінің бүрыштық айналуы лшіліктері 

со, және соа арқылы керсетуге болады: 

2

11



S

       (2.13) 

ал ротордың бүрыштық айналу жиілігіарқылы беріледі.  

 SI  12 
   (2.14) 

Асинхронды қозғалтқыштардың техникалық тӛлқұжаты болады, онда қызу 

температурасын қалыпты шамадан асырмай, керегінше ұзақ жұмыс істеуге болатын 

қалыпты ӛлшемдері келтіріледі. Қозғалтқышта жапыстырылған қаңылтырда 

кӛрсетілген номинал параметрге: біліктегі механикалық қуат P2 ротор мен статорды 

жалғаудың мүмкін болған сүлбалары, сызықтық және фазалық кернеулер мен токтар, 

біліктің айналымы n, ПӘК, cos  және кейбір басқа да қосалқы мәні бар мағлүматтар 

болады.  

 

2.1. Асинхронды қозғалтқыштың энергетикалық диаграммасы. 
Асинхронды козғалтқыш статоры орамасына берілген электр энергиясының білікті 

айналдыратын механикалық энергияға айналуы, оның машинаның әр түрлі 

болшектерінде шығын болуымен байланысты. Бүл асинхронды қозғалтқыштың жұмыс 

қасиеттерін білуде зор маңызы бар процесс.2.18-суретте асинхронды қозғалтқыштың 

статоры орамасына берілген электр энергнясының білікті айналдыратын механикалық 

энергияға айналу сатылары бойынша анық қадағалауға, ондағы электр шығындарын 

білуге мүмкіндік береді.Үшфазалы асинхронды қозғалтқыштың электр желісінен алған 

активті қуаттылығы ЭТН курсынан белгілі ӛрнек бойынша анықталады: 

1111 cos3 IUP 
   (2.109) 

Бұл қуаттың бір бӛлігі статор орамасының ӛткізгіштері арқылы ӛткенде жұмсалады. 

Қуаттың бүл шығындары – мыстағы электр шығындары деп ата-лады: 

  1

2

11 3 RIPM 
      (2.110) 
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. 

2.15-сҥрет.   Асинхронды   қозғалтқыштың  энергетикалық диаграммасы. мүндағы, R1 

– статор орамасы фазасындағы Ом кедергілері;  - статор орамасы фазасындағы ток 

 

Электр қуатыныц мыстағы шығыны жылуға айналады да, статор орамасын қыздырады. 

Желіден тұтынылған қуаттың енді бір бӛлігі асинхронды қоз-ғалтқыш статорының 

болаттарында пайда болған айнымалы магнит ӛрісінің әсерінен болатын құйынды 

токтар мен гистерезис құбылысына шығындала-ды. Олар статор болатындағы электр 

шығындары делініп, мына ӛрнекпен анықталады: 

Pc1=P1күй + P1гс(2.111) 

Қүйынды ток Pкүй мен гистерезис Pгс шығындары статор теміріндегі магнит 

индукциясының Вс жиілігінің ӛзгеруіне тәуелді. Олардың қорытынды мәні мына 

ӛрнекпен есептеледі: 

 
  ccc GBpP 2

501 
(2.112) 

мүндағы Р50 =(1,7-4,0); В=1,0 Тл және f=50Гц кезінде статор болатының сортына және 

қаңылтырдың қалыңдығына байланысты болатын меншікті шығын; Вс- статор 

болатындағы есепті индукция, Тл; G – статор массасы, кг. 
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2.16-сурет. Қысқа түйықтйлған роторлы асинхронды қозғалтқыштың механикалык 

шығыидары (Pмех). 

2.18-сурст. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың жылдамдық 

(механикалык) снпаттамасы  M= f (S )  

 

Статор болатындагы шығын статорды қыздыратын жылу ретінде де көрінеді. 

Мыстағы шығындар Рм мен статор орамасындағы және ротор бола-тындағы 

шығындарды алып тастаған соң қалған қуат – электр магниттік қуат делінеді. 

 111 CMЭМ PPPP 
      (2.113) 

Ол магнит ӛрісі арқылы ауа саңылауы бойынша асинхронды қозғалтқыштың роторына 

шығынсыз беріледі, ротордың орамасы тұйықталғанда онда және статорда куаттың бір 
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бӛлігі орама ӛткізгіштерінде  2aMP
 және ротор болатындағы Рс2 құйынды токтар 

мен гистерезистен электр шығындары ретінде жүмсалады. 

Ротор орамасы мысындағы (алюминийде) шығындар сандық, тұрғыдан мына ӛрнекпен 

анықталады: 

2

2

222 RImPM 
      (2.114) 

мүндағы m2- ротор орамасыиың фазалар саны; I 2  – ротор орамасы фазасының тогы; R2-

ротор орамасы фазасының ӛткізгіштерінің кедергісі. Жұмысшы сырғанау шегі S<0,1 

болғаидықтан ротор болатындағы шығындарды, әдетте елемейді 
02 cP

.  Қажет 

кезінде оны   PPc GBSPP 2

50/12


 ӛрнегі бойынша есептейді, мүндағы, Вр – ротордағы 

индукция; Gp — ротор болатының массасы; S – сырғанау;  =(1,2... 1,5)-ротор 

болатының сортына байланысты дәреже корсеткіші. Ротор мысындағы (алюминийде) 

шығынды РМ(A)2 алып тастағаннан кейінгі қуат, асинхронды қозгалтқыштың роторы 

дамытатын механикалық қуат Pмеx деп аталады. Сонымен асинхронды қозғалтқыш 

роторы дамытатын механикалық қуат, оған статор орамасының магнит ӛрісі берген 

электр магниттік қуаттан, ротор орамасындағы электр шығындарындай шамаға аз 

болады. 

Pмех=Pэм – Pм(A)2   (2.115) 

Асинхронды қозғалтқыштардың біліктеріндегі механикалық қуат қозғалтқыш 

роторындағы механикалық куаттан қосымша шығындар Pқос шамасындай аз болады. 

Қосымша шығындарға қозғалтқыштың айналатын бӛліктерінің ауамен үйкелісіне, 

айгӛлектердің үйкелісіне, шашыраңқылық ағынына, статор мен ротордың тістеріне 

магнит ағындарының жоғары гармоникасына және басқа да себептерден болатын 

үстеме шығындар Рү. Жатады. 

 

Қосымша шығындарды есептеу деңгейінің дәлдігі іс жүзінде аса жоғары емес. 

Сондықтан олар қозғалтқыштың желіден алған активті қуатының пайыздық қатынас 

шамасында мӛлшерлеп алынады. Қалыпты жүктемеде қосымша шығындар қозғалтқыш 

тұтынған қуаттың (1,8-0,8)%-ін) қүрайды: 

  
  1008,0018,0 PPPP добмехдоп 

   (2.116) 

 

 
2.17-сҥрет. Асинхронды қоагалтқыштың механикалық снпаттамасы M=f(S). 
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2.18-сурст. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың жылдамдық 

(механикалык) снпаттамасы  п =f( M )  

 

Қосымша шығындарды толығырақ есептеу үшін олардын, құраушыларын жеке-жеке, 

ол үшін Рү=0,005Р деп алып, PМЕХ-ті 2.19-сүретте кӛрсетілген қисық сызықтар 

бойынша анықтайды. Сонымен, қозғалтқыш бетіндегі механикалық қуат P2 

қозғалтқыштың желіден тұтынған қуатынан P1 жоғарыда аталған барлық шығындарды 

алып тастағандағы айырмасына тең: 

 
 PPP 12  (2.17) 

мүнда,   
  vMCM PPPPP 211

 

Тиімді пайдаланған қуаттың (біліктегі қуат) асинхронды қозғалтқыштың электр 

желісінен түтынған активті қуатына қатынасы оның ПӘК-ін анықтай-тындықтан: 

                          


1

2

P

P

   (2.118) 

Бүдан асинхронды қозғалтқыш білігіндегі механикалық қуат электр олшемдері арқылы 

мына теңдеумен ӛрнектеледі: 

 11112 cos3 IUPP 
  (2.119) 

 

2.2. Асинхронды қозғалтқыштыц айналдыру моменті. 
Асинхронды қозғалтқыш білігіндегі айналдыру моменті механикадан белгілі, мына 

ӛрнек арқылы Ньютонмен анықталады. 

2

2
2



P
M 

   (2.120) 

мүндағы  2

2
2






n


  ротордың бұрыштық айналу жиілігі, рад/с; P2 – біліктегі қуат, 

Ватт. 
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(2.120)-дағы 2
- ні (2.14) арқылы алмастырып, асинхронды қозғалтқыш білігіндегі 

моментті сырғанау функциясы түрінде аламыз: 

 S

P
M




11

2
2


      (2.121) 

мүндағы 1 - статор орамасының магнит ӛрісінің синхронды бұрыштық айналу 

жиілігі. 

(2.121) – теңдеу асинхронды қозғалтқыш білігіндегі моменттің ӛзгеру сипаты тұралы 

толық мағлұмат бермейді, себебі сырғанаудың ӛзгеруімен бір уақытта оның қуаты да 

ӛзгереді. Онымен қоса, жүргізіп жіберу кезінде, S=1,0 кезінде (2.18) теңдеуі 

анықталмаушылыққа келтіреді: 

0

0
M

 
Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс қасиеттерін зерттеу үшін момент теңдеуін бір 

айнымалысы бар функцияға, мысалы жылдамдыққа немесе сырғанауға келтіру керек. 

Электр магниттік моментті электр магниттік қуат пен қозғалтқыш статоры орамасының 

магнит ӛрісінің бұрыштық айналу жиілігі арқылы кӛрсетіп, мынаны аламыз: 

1
ЭМ

ЭМ

P
M 

         (2.122) 

 

мүндағы 

S

R
ImPЭМ

22

22
  (2.123) 

Асинхронды қозғалтқыш (2.17-сурет) роторы орамасының Омдық, кедергісі R2 мен 

тогы I2, эквивалептті электр сұлбасы ӛлшемдері арқылы... 

  2

0222

0111
22

0222

0111
22 I

kwm

kwm
cIcI

kwm

kwm
II 

  (2.124) 
2

011

022

2

2

2

2
2

2

011

022

1

2
22 


















 













kw

kw

c

R

c

R
R

kw

kw

w

m
RR

(2.125) 

болғандықтан, онда 

 

   
S

R
Im

kw

kw

mc

mR
I

kw

kw

m

m
cmPЭМ

22

21

2

011

022

1

2

222

2

2

022

011

2

2

2

12

2


























  (2.126) 

 

2I   тогын Ом заңы бойынша жазып Г –тәрізді орнынбасу сұлбасы (2.17-сүрет): 
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2

2
1

1
2

xx
S

R
R

U
I








 



     (2.127) 

оны (2.126) – теңдеуге қою арқылы, асинхронды қозғалтқышты эквивалент электр 

сұлбасы арқылы электр магниттік қуаттың түбегейлі ӛрнегін аламыз: 

 

 



















 





2

21

2

2
11

2

2

11

xx
S

R
RSw

RUm
PЭМ

    (2.128) 

 

Сонда асинхронды қозгалтқыштың іздеген электр магниттік тендеуі 2.122 сырғанау S 

функциясында қалған басқа ӛлшемдері түрақты болғанда, былай жазылады: 

 



















 





2

21

2

2
11

2

2

11

xx
S

R
RS

RUm
M ЭМ



   (2.129) 

 

Ic жүзінде асинхронды қозғалтқыш білігіндегі моменттің M2 электр моментінен МЭМ 

айырмасы аз, себебі: 

  

М2=Mэм – M0  (2.130)  

мүндағы М0-бос жүріс кедергісінің моменті, олар айгӛлектегі механикалық үйкелістен, 

сондай-ақ статор мен ротор тістеріндей магнит ерістерінің соғуы-нан құралады. Кӛп 

жағдайда оларды M2 Ммэ = M деп санап (2.131) ескермеуге болады. 2.20-суретте 

(2.129) теңдеуі бойынша тұрғызылған M=f(S) қисығы кӛрсетілген. Одан асинхронды 

қозғалтқыш моментінің сырғанауына байланысты. Ӛзгеру сипаты күрделі екенін 

кӛреміз. Сырғанаудың кӛбеюіне қарай жүктеменің артуына сәйкес, біліктегі момент 

шырқау шегі мәніне дейін артады. Ммах-да 2.20-сүреттегі 2 нүктесіне дӛл келеді. 

Сырғудың (жүктеменің) одан ары ұлғаюында момент азая бастайды, ол 2.20-сүреттегі 3 

нүктесіне дәл келеді. 

Жалпы қолданыстағы асинхронды қозғалтқыштың ауыспалы кезеңдегі сырғанау S=0,3-

0,l және оның мәні қозғалтқыштың куаттылығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 

тӛмен (аз) болады. Сол сияқты, тек кері ретпен, асинхронды қозғалтқышты жұмысқа 

қосқанда, моменті езгереді; демек сырғанау азайса момент шырқау шегіне дейін ӛседі, 

сосын азаяды да, жүктеусіз жұмыс моментіне тең момент нӛлдік моментке дейін 

жақындайды. Асинхронды қозғалтқыш қалыпты жұмыс тәртібі кезінде қалыпты Sн 

сырғанауына сәйкес келетін қалыпты Mн момент дамытады. Жаппай қолданымдағы 

асинхронды қозғалтқыштар үшін жүргізу моменті мен қалыпты Mн моменті арасындағы 

қатынас жүргізу қосу моментінің еселілігі mn делінеді де, мына аралықта болады: 

 

4,11,1 
Н

Ж
Ж

М

М
M

,      шырқау шегіндегі моментің 



 EUROASIA JOURNAL OF MATHEMATICS-ENGINEERING NATURAL & MEDICAL SCIENCES 
Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.org Volume (1), Year (2014)  Page 89 

қалыпты моментке қатынасы асинхронды қозғалтқыштың  артық жүктемелену  қабілеті 

Кm
делінеді: 

4,28,1 
Н

MAX
k

M

M
m

 
бүл  асинхронды   қозгалтқыштық жағымды қасиеті делінеді. Жүргізу тогынық Іn 

қалыпты токқа Iн қатынасын жұмысқа қосу тогының еселігі іп дейді, ол мына аралықта 

болады: 

    


Н

n
n

I

I
i

5,5...7,5. Жүргізу косу тогынын кӛп болуы, асинхронды 

қозғалтқыштардың елеулі кемшілігі. 

Асинхронды электр қозгалтқыштың жұмысшы диапазондағы механикалық 

сипаттамасы салыстырмалы түрде «қатаң» сипаттама, демек жұмыс істеу ӛрісінде оның 

білігіндегі жүктеменің ӛзгертуіне қарай айналу жылдамдығы айтарлыктай ӛзгермейді. 

Сондықтан асинхронды қозгалтқыштар, негізінен, механизмдер мен машиналарды 

жүргізуге қолданылады, мұнда айналу жылдамдығы шамамен тұрақты түрде ұстап тұру 

талап етіледі. Бүл туралы «электр жетек» курсында толығырақ қаралады. 

Инженерлік тәжірибеде асинхронды қозғалтқыштың жылдамдық сипаттамасын жиі 

қолданады, онда моменттің сырғанауына емес, ротор білігінің айналу жылдамдығына 

қарайды, демек n2=f(М) ол қозғалтқыштың айналдырғыш моментінің сипаттамасының 

ӛзгеруін білік айналуының функциясы ретінде айқын мағлұмат береді (2.21-сүрет). 

2.21-сүреттегі Мn-жұмысқа қосу моменттері n=0; Мкр=Ммах қозғалтқыш дамытатын 

моментінің шарықтау шегі (ауысу шегі); Mн- қалыпты момент; nн – қалыпты айналу 

жылдамдығы, ол қозғалтқыштың қалыпты жүктемеленуіне сәйкес келеді; nхх- бос жүріс 

айналу жылдамдыгы; nс- асинхронды қозгалтқыштың магнит ӛрісінің синхронды 

айналу жылдамдыгы. 

 

2.3.   Асинхронды   қозғалтқыштың  жұмысшы  сипаттамасы. 

Асинхронды қозгалтқыштың жұмысшы сипаттамасы дегенде, желідегі кернеу U1  және 

оның жиілігі тұрақты болғанда оның білігінде тұтынатын токтың активті қуаттың P1 

моментінің M шарықтауын, ротор білігінің айналу жылдамдығы 2n
, сырғуды S, ІІӘК 

(


) мен 
cos

-дің, жұмысшы диапазонда жүктеменің ӛзгеруін P2 (2.19-сұрет) 

айтады: 

   cos,cos,,,,,, 12211  UPfSnMPI
  мен  

constf 1 (2.132) 

болғанда. 

Асинхронды қозғалтқыштың жұмысшы сипаттамасын, инженерлік тәжірибеде 

жеткілікті дәлдікпен, эквивалентті алмастыра электр сұлбасы арқылы (1.17-сүрет) 

олардың ӛлшемдері белгілі болса, (2.7.1-сүрет) айтылған әдістеме бойынша, есептеу 

жолымен анықтауға болады. Сырғанаудың мына шектегі S=(0,2... 1,2)Sn бірнеше 

мәндерін алып, тең аралық S арқылы есептеу мына ретпен жүргізіледі. Асинхронды 

қозғалтқыштың орнын басудың эквивалентті электр сұлбасынан Ом заңы бойынша 

желіден тұтынатын токты I 1  анықтайды: 

1

1
1

1

j

ЭКВ

eI
Z

U
I 

(2.133) 
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мүндағы U1=U1I
j0

- асинхронды қозғалтқыштың қалып сызықтық кернеуінің кешені 

(бастапқы фазалық бұрышы шартты түрде нӛлге тең 1
=O деп алынған I1 мен 1 -дің 

алынған) мәнінен қозғалтқыштың желіден тұтынған активті электр қуаты P1 есептеп 

шыгарылады. 

1111 cosIUP 
 (2.134) 

 

Қозғалтқыш білігінде дамитын қуат Р2=
 TMPP1

 анықтау үшін, барлык шығын 

қосындысын P
 анықтау   қажет.   Ол   үшін  асинхронды   қозғалтқыштың 

синхронды жүктеусіз жұмыс кезінде тұтынған магниттену тогын I0 және ротор 

орамасының келтірілген тогын I2 алдын ала есептеп алу керек: 

0

0

0

1
0

j
eI

Z

U
I 

(2.135) 

мүндағы 
    0

01110

j

Mcm eZxxjRRZZZ 
 орамасына 

келтірілген ротордағы ток 2.17- сүреттен алып анықталады. 

 

2

2102

 
j

eIIII
(2.136) 

содан кейін қозғалтқыштағы электр шығынын есептейді  Статор  орамасының 

мысындағы  электр 

шығыны (2.110): 1

2

111 RImPM 
 ротор орамасының мысындағы алюминий 

электр шығындары: 

    2

2

12

2

222 RImRImP AM


  (2.137) 

статор болаттарындағы электр шығындары: 

CTc RImP 1

2

011     (2.138) 

Ротор болатындағы электр шығыыдарын жұмысшы жүктемесі кезінде ротор 

болатынын аса магниттену жиілігінің аздығы үшін Рс2  0 деп қабылдап оны 

елемеуге болады, үстеме Рү және механикалық Pмех шығындары біріктіріп Рқос 

қосымша шығын деп (2.116) алуға болады: 

  1008,0018,0 PPPP умехкос 
(2.139) 

Асинхронды қозғалтқыштың барлық шығыны (2.117): 

  уCAMM PPPPP  121
 

 

қозғалтқыш білігіндегі механикалық қуат      (2.116)  

 

 PPP 12
 

 

Асинхронды қозғалтқыштың ПЭК-і    (2.18) 
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1

2

P

P


 
Асинхронды қозғалтқыш роторының айналу жылдамдығы айн/мии (2.10)  

n2 = 1n
(l-S) немесе рад/с (2.12) 

30

2
2

n
 

 
Асинхронды қозғалтқыштың білігіндегі айналдыру моменті (2.120) 

 

2

2
2



P
M 

 

Алынған мағлүматтар бойынша жұмыс сипаттамасы тұрғызылады. 

,/,/,/ 121111 ннн MMPPII
 және cos  біліктегі қуаттың P2 функциясында, 

қатынастық бірлікте: 

Н

oe
P

P
P 2

2 

(2.140) 

жұмысшы сипаттамасын талдауға ыңғайлы болу үшін 


 пен cos  деп басқа барлық 

ӛлшемдері қалыпты мәндеріне тең базистік шамада салыстырмалы бірлікпен алады. 

 

2.20-суретте қысқа тұйықталған шығын куатты асинхронды қозғалтқыштың жинақта 

жұмысшы сипаттамасы кӛрсетілген. Жұмысшы сипаттамасын талдау мынадай 

жинақтаған қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Асинхронды қозғалтқыштың 

білігіндегі жүктеме жүктемесіз жүмыстан қалыпты жүмысқа дейінгі аралыққа ӛзгерсе: 

-айналу жылдамдығы n2 түрақты дерлік шамада қалады; 

-моменттің M үлғаюы түзу сызыққа жуық; 

- білікке жүктеме түспеген кезде (жүктемесіз жұмыс) қозғалтқыш тұтынатын ток I1 

бір қалыпты мәнінің (35-40%) қүрайды:  І1хх=(0,35-0,4)Ін; 

- ПӘК (


), біліктегі жүктеме 50% жеткенде, шырқау шегіне дейін жетіп тез еседі 

және іс жүзінде одан ары ӛзгермейді; 

- қуат коэффициенті соs -дің ӛсуі соs хх = 0,1-ден бастап, қалыпты жүктелген 

кезде қалыпты мәніне жетеді, асыра жүктелген кезде аздап ӛзгереді; 

- сырғанау S жүзінде түзу сызықпен ӛседі; 

- қалыпты сырғанау Sн шамасы қозғалтқыштың қуатына тәуелді ӛзгереді және Sn = 

0,0-0,01 шегінде ауытқиды. 

 

Сырғанау шамасы қозғалтқыштың қуаттылығының осуі ретіне қарай кӛрсетілген. 

Эксплуатациялаушылардың назарын аударуды керек ететін ӛзіндік ерекшеліктерге 

жүктеме болмағанның ӛзінде анық тұтыну тогының үлкен болуы ескеріледі. Қуаты аз 

қозғалтқыштардағы бос жүріс тогы калыпты токтың (4-45%-ына) жетуі Iхх =(0,4-0,6)Iн, 

ал қуат коэффициенті ӛте темен. Сондықтан асинхронды қозғалтқыш қалыпты 

жүктемемен пайдалануы керек, сонда соs -дің 


-ге кӛбейтіндісі шырқау шегінде 

болады. Үшфазалы асинхронды қозғалтқыштардың айналу бағытын ӛзгерту статор 
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орамасының кез келген екі фазасын желіге ауыстырып қосу арқылы атқаруға болады 

(екі фазаны ауыстыру). 

 

III.Тарау- Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштар. 

Бірфазалы қозғалтқыштар үшфазалы желі жоқ жерде: тұрғын үйлердегі, кеңселердегі, 

қонақ үйдегілерді және т.б. түрлі тұрмыстық электр қондырғыларды жүргізуге  

пайдаланады. 

 
2.19-сурет. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың қорытынды ортақ 

жұмысшы сипаттамасы. 

 
2.20-сурет. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың қуаттылығына 

қалыпты сырғанаудың (S) тәуелділігінің қорытынды қисықтары 

 

Бірфазалы асинхронды қозғалтқыш құрылысы жағынан үшфазалы қозғалтқышқа ұқсас, 

айырмашылығы статорға үш орама емес, екі орама салынады. Мұнда статор 

орамасының орындалуы әр түрлі болуы мүмкін. Егер тарамалы ойықты статор болса, 

онда орамалар ойықтарға салынады, ал айқын полюсті статорда орамалар шарғы 

түрінде орындалады. Статордың бірфазалы орамасы орам саны әр түрлі екі орамаға 

бӛлінеді. Кеңістікте бір-біріне қарағанда геометриялық ығысқан. Орам саны кӛп орама 

жүмысшы деп, орамы аз орама жұмысқа қосушы делінеді. Жүмысқа қосу орамасы 

қозғалтқышты жүргізу кезінде ғана қосыла алады. Әдетте, бірфазалы электр 

қозғалтқыштардың роторы қысқа түйықталады. 
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3.1 Бірфазалы электр қозғалтқыштардың жҥмыс істеу принципі. 
Асинхронды электр қозғалтқыштың роторы статор орамасы айналмалы магнит ӛрісін 

жасағанда ғана айналысқа түседі. Ол үшін статорда екі орама болуы керек, олар 

кеңістікке геометриялык жағынан кейбір бұрышқа ығысқан болуы, ал бұл орамалардан 

ӛткен ток бірінен бірі уақыт жағынан ығысқан болуы тиіс.Ic жүзінде орамалардың және 

олар арқылы ӛтетін токтың ығысуына қол жеткізу үшін жұмысшы ораманы статор 

ойығының 2/3, ал жүргізу орамасы ойықтардың қалған 1/3 белігінде орналасады. 

Осылайша жұмысшы және жүргізу орамалары кеңістікте ығыса орналасады, ал орам 

санының әртүрлілігі омдық жӛне индуктивті шашырандылық кедергілерінің шамалары 

бірдей болмауы автоматты түрде олар арқылы ӛтетін токтар арасында фазалық ығысуға 

әкеледі: 

R

x
arctg

  (2.141) 

Бірфазалы электр қозғалтқышты статорының орамаларында  пайда  болған   айнымалы   

магнит  ӛрісі үшфазалы электр қозғалтқыштың үшфазалы статор орамасында пайда 

болған магнит орісінен мӛлшері жағынан ғана емес, түрі жағынан да айрықша. Жалпы 

жағдайда ол доңгелек емес,  эллипсоидалы  болғандықтан,  ол   бірфазалы  синхронды   

қозғалтқыштың қуаттылығы мен ротордың бір қалыпты айналуына да кері эсерін 

тигізеді. Жүргізуші орама жұмысшы ретінде ажыратылып тұрғандықтан, жұмысшы 

ораманың тогы үзік-үзік магнит ӛрісін туғызады, оның ротор магнит орісімен ӛзара 

әрекеттесіп бірфазалы қозғалтқыштардың эллипсоидалық айналатын магнит ӛрісін 

туғызады. 

Бірфазалы қозғалтқыштың эллипс бойымен айналатыны магнит орісі біріне-бірі қарсы 

айналатын екі магнит ӛрісінен тұрады, оларды шамасы әр түрлі реттілігі тура және кері 

токтарга байланысты. Кері реттегі электр кедергісі озінің магнит ағыны жиілігіне ( 1х

=2 fL) тура пропорционал индуктивті құраушысы есебінен тура реттегі электр 

кедергісінен артық бол-ғандықтан, кері реттегі ток және ол туғызатын магнит 

ағынының шамасы тура ретіндегі ток пен магнит ағынынан аз болады. 

 

2.21-сҥрет. Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштың орнын басудың зквивалентті 

электр сұлбасы. 
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2.22-сурет. Бірфазалы конденсаторлы асинхронды қозғалтқыштың электр сұлбасы. 

 

Қозғалтқыш тұра реттегі магнит ағысы бағытына қарай айналады. Бірфазалы 

қозғалтқыш білігінің айналу бағытын езгерту жұмысшы немесе жүргізу орамаларының 

қысқышын ӛзара ауыстырып жалғау арқылы атқарылады (орамалардың бірінің ұшын 

ауыстыру). 

 

3.2. Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштыц эквивалентті алмастырма электр 

сұлбасы. 
Біріне бірі қарама-қарсы оң және кері айналатын үзік-үзік ағын теориясына сүйеніп, 

бірфазалы машинаның эквивалентті алмастырма электр сұлбасы 2.24-сүретте 

кӛрсетілгендей етіп елестетуге болады. Эквивалентті алмастырма сұлбасы ӛлшемдерін 

мына ӛрнектермен анықтайды. Статор орамасының толық электр кедергісі: 

Z1 = R1 + j X1 (2.141) 

Ротор орамасының толық электр кедергісі тура реттегі 

2

12

2

1
2

2 CxjC
S

R
Z S





  (2.142) 

кері реттегі 
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магниттену тізбегінің толық кедергісі:          
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келтіру коэффициенттері 1c
 мен с2: 
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Токтың келтірілген мәні  2I 
: 

1

2
2

C

I
I




    (2.147) 

Бірфазалы қозғалтқыштың айналдыру моменті тура реттегі моменттер M1  мен кері 

реттегі моменттің M2  айырмасы анықталады: 

M = M 1 - M 2    (2.148) 

 

немесе орнын басу сұлбасы елшемдері арқылы 

 

   
 S
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2

2

    (2.149) 

Эквивалентті алмастырма сұлбасы негізінде жұмысшы және механикалық 

сипаттамаларының негізгі ӛлшемдері 2.9 бен 2.10 тармақшаларда үшфазалы 

асинхронды қозғалтқышын анықтағандай анықталады. 

 

3.3. Бірфазалы конденсаторлы қозғалтқыш. 
Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштардың жұмысшы және жұмысқа қосу 

сипаттамалары үшфазалы асинхронды қозғалтқышына қарағанда нашар. Негізгі себебі 

магнит ӛрісінің эллипсоида тәрізді айналуы. Олардьт жақсарту үшін әр түрлі іске қосу 

қүрылғыларын-резисторларды, индуктивті шарғы немесе конденсатор қолданады. Бірақ 

олардың кӛмегімен істі түбегейлі шешуге қол жеткен жоқ. Екі орамалы кеңістікке 

біріне-бірі электр 90°-қа ығыса орналасқан конденсаторлы электр қозғалтқыштардың 

жұмысшы және жүргізу сипаттамалары едәуір жақсы. Орамалардың біріне конденсатор 

жалғайды, ол басқа ораманың тогын уақыт жағынан 90°-қа таяу бұрышқа ығыстырады 

(2.25-сурет). 
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Статор тізбегіне тұрақты жалғанған қонденсаторлардың болуы бірфазалы 

қозғалтқыштың жұмысшы және жүргізу сипаттамалары негізінде магнит ағынының 

айналуын эллипсоидан, шеңбер тәрізді айналуға жақындатуы есебінен жақсартады. Бір 

фазалы конденсаторлы қозғалтқыштың кемшілігі, сыйымдылығы есептеулі 

конденсатор қозғалтқыштың белгілі бір жүктелуі кезінде ғана магнит ӛрісінің шеңбер 

тәрізді айналуы қамтамасыз ете алады. Басқа жүктемелердің кез келгенінде магнит 

ағынының айналуы бұзылады да ПӘК-нің, cos -мен айналдыру моментінің шамасы 

азаяды. 

 

Бірфазалы конденсаторлы қозғалтқыштың қалыпты жұмысшы қасиеттеріне ұқсап тұру 

үшін, оның білігіндегі жүктеме ӛзгергенде конденсатордың сыйымдылығы да ӛзгеріп 

тұруы тиіс, ол іс жүзінде қиын. Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштар жоғарыда 

кӛрсетілген салалардан басқа, автоматика, есептеу және кӛбейту техника жүйелерінде 

кең таралған. Мұндай машиналардың қуаттылығы Ваттың бӛліктерінен ондаған Ваттқа 

дейін жетеді жӛне асинхронды шағын машиналар делінеді. Оларға атқарушы 

қозғалтқыштар, тахогенераторлар, бұру трансформаторлары, синхронды байланыс 

(сельсиндер) машиналары жатады. Олардың құрылысын, жұмысын және ӛлшемдерін 

есептеу, пәннің арнайы 5.1 «шағын машиналар» беліміне жатады. 

 

Асинхронды қозғалтқыштардың жұмыс режимдері 

Асинхронды машиналар, әсіресе үшфазалы асинхронды қозғалтқыш үш режимде 

жұмыс істейді. Біріншісі қозғалтқыш режимі, бұл режимде пайда болатын статордағы 

айналатын магнит ӛрісі әсерінен роторды қоса айналдырады. Осы кезде қозғалтқышты 

қандай да бір механикалық нагрузкаға, яғни жұмыс иініне қоссақ ол қосылған 

мханизмді айналдырады. Сол кезде қозғалтқыштың айналу жілігінде 21 nn 
болды. 

Бұл сырғанау коэффиценті оның негізгі формуласы  жоғарыда кӛрілген болатын. 

Механикалық нагрузка кезінде сырғанау коэффиценті 10 S  аралықта ӛзгеретін 

болады. Қозғалтқыш желіге қосылған кезде ротор қозғалмай тұрғанның есебіне 

бастапқы уақытта сырғанау 
02 n

 болады, яғни бұл кезде S бірге тең мәнін алады. 

Қозғалтқыштың бос жүріс кезінде сырғанау коэффиценті ӛте аз болады, жуықтап 

алғанда нолге тең болады. Жалпы жағдайда нагрузка болғанда сырғанау номинальды 

болады. 

%81



НОМS

- қа дейін. 

Екінші бір режимі генератор режимі. Бұл режимде роторды механик энергиямен 

айналдырып статор орамасынаан айнымалы ток алуға болатын режим. Генератор 

режимде 12 nn 
 болып сырғанау коэффиценті 0 S  диапазонда болады. 

Үшінші режимі кері жалғаудағы тормыздау болып бұл режимде айналып тұрған 

қозғалтқыштың кез келген екі фазасын кері ауыстырып жалғайды. Фазаларды 

ауыстырып жалғаған кезде инерциямен айналып тұрған роторға статордың айналмалы 

ӛрісі кері айналып кері әсерін тигізеді де роторды айналуынан бәсеңдетіп тоқтатады. 

Бұл режимде ротордың айналу жиілігі теріс болғандықтан сырғанау коэффицеті 

максимал мәнді аладыда бірден жоғары блады. 
     1/ 121121 nnnnnnS 

 

, ал ӛзгеру диапазоны  S1 дейн болады. 
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3.5. Есеп:  Номинальды қуаты 18,5 кВт, кернеуі 220/380 және ротордың айналу жиілігі 

1465 ай/мин В 4А160М4УЗ типтегі қысқа тұйықталған үшфазалы асинхронды 

қозғалтқыштың M=f(s) бойынша берілгенді есептеп және механикалық мінездеме 

құрастыру. Осы қозғалтқыштың схема параметрлері: r1=0,263 Ом, r2´= 0,158 Ом, 

x2´=0,892 Ом. Қозғалтқыштың жүктемелік қабілеті  λ=2,3; қосылу моментінің 

қысқалығы Мқ/ Мном=1,0.  

Шешімі: Қозғалтқыштың механикалық мінездемесін құрастыруға берілгендер алу үшін, 

электромагниттік номинальды Мном, қосқыш Мқ  және максимальды  Ммакс моменттерді, 

s>sкр   сырғанаудағы электромагниттік моменттің екі кӛрсеткішін анықтау.  

  Бұрыштық синхронды жылдамдық  

ω1= 2πn1/60=2π·1500/60=157 рад/с. 

  Номинальды сырғанау  

Sном =(n1- nном)/ n1=(1500-1465)/1500=0,023. 

   C1=1 қабылдаймыз, онда номинальді электромагниттік момент  

Мном
     121

829,0521,0023,0/158,0263,0023,0157

158,02203
22

2





  Н·м, 

                                                                        

  Қозғалтқыштың қосу моменті номинальды моментке тең:  

Мқ = Мном=  121 Н·м, 

  Қозғалтқыштың максимальды моменті  

Ммакс=λ Мном=2,3·121 Н·м=278 Н·м, 

  Амалсыз сырғанау   

Skp~r2´/(x1+c1x2´)=0,158/(0,521+0,892)=0,112. 

 

 

   s=0.2  және  s=0.4  осы сырғанауда электромагниттік момент мынаған тең  

 

М0,2
     236

892,0521,02,0/158,0264,02,0157

158,02203
22

2





  Н·м, 

М0,4
     150

892,0521,04,0/158,0264,04,0157

158,02203
22

2





  Н·м. 

 

Есептеулер қорытындысы тӛменде кӛрсетілген   

 
Сырғанау 0 0,023 0,112 0,20 0,40 1,0 

электромагниттік 

момент М, Н·м. 

0 121 278 236 150 121 

 

3. Қортынды 

Тақырыпты аяқтап қорыта келе біз асинхронды қозғалтқыштар тұралы зерттегеніміз, 

олардың құрылысы, жұмыс принципі, жалғану сұлбалары жәнеде үш режимде жұмыс 

істейтініне кӛз жеткізіп отырмыз. Әрине кәзіргі таңда әлемде алуан түрлі асинхронды 

қозғалтқыштар істелініп жатыр және пайдаланып жатыр, ал негізіне келетін болсақ 

бүкіл асинхронды қозғалтқыштар дәл біз қарастырған принцип боынша жұмыс істейді. 

Олардың да сырғанау коэффиценттері, ротор мен статордың айналмалы ӛрісіндегі 

жиіліктер де бар. Асинхронды машиналары экономикалық жағынанда ӛте тиімді болып 

келеді. Олар электр қуатын минималды мӛлшерде жейді жәнеде токты аз тұтына 

отырып оның ПӘК-і  95-98% дейн жетеді. Кейнгі кездерде осы асинхронды 
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машиналардың аз қуаттағыларыда ӛте кең пайдаланысқа еніп отыр. Мысалы озімізідің 

күндегі пайдаланып отырған электр мұздатқыштар, кір жуушы машиналарында, 

шаңсорғыштарда, компьютерлерде пайдалануда.   Асинхронды машиналар 

энергетикалық тұрғыдан қайтымсыз электр құрылғылар. 

 

Ic жүзінде электр машиналары белгілі бір жұмыс түрін орындауға арналған. 

Асинхронды машиналар мен тұрақты ток машиналар, негізінен, механикалық энергия 

кӛзі ретінде қолданылады. Электр энергиясының кӛзі ретінде олардың қолданылуы 

шектеулі (жергілікті). Асинхронды қозғалтқыштар құрылысының қарапайымдылығы 

мен жұмысының сенімділігі арқасында адамзат тіршілігінде, иінді біліктерді 

айналдыруға механикалық энергияны керек ететін қызметтердің бәрінде 

кеңінен пайдаланылып келеді. Ауыл шаруашылығында шаңды орта мен химиялык 

зиянды орталарда жұмыс жасай алатын бірден-бір электр қозғалтқыш осы асинхронды 

машина ғана.Асинхронды қозғалтқыштарды, үшфазалы және бір фазалы электр 

желілеріне қосу үшін үшфазалы немесе бірфазалы етіп жасайды. 
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