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Электроимпульсті қондырғының басқару пультінің жаңа сұлбасын жобалау 

Мақалада электроимпульсті қондырғының басқару пультінің жаңа сұлбасының жобасы қарасты-
рылған. Ұсынылып отырған электроимпульстік қондырғының басқару пульті, бұрынғы қолданылып 
жүрген басқару пультінен бірқатар артықшылықтарымен ерекшеленеді. Мəселен, қондырғының сал-
мағы азайып, трансформатор — дроссель, арнайы кедергімен айырбасталып, қорап ішіндегі элемент-
терді суытқыш құрылғысымен жабдықталды. Басқару пульті электроимпульсті қондырғыны іске 
қосып, сөндіруді қамтамасыз етеді жəне қажет жиілікті импульстар разрядына сəйкес беріп отырады. 
Жобаланған, əрі жасалған басқару пульті тəжірибиелік зерттеулерде сəтті қолданылды. 

Кілт сөздер: сұлба, басқару пульті, жаңа, айрықша, тиімді əдіс. 

 
Қазіргі уақытта сұйық ортада соққы толқындарды алу тəсілдерінің біріне электрогидравликалық 

эффектінің негізіне сүйене отырып жасалған əдістерді жатқызуға болады. Электрогидравликалық 
əдістің қасиеті ашық немесе жабық ыдыстағы сұйықта импульсті электр разрядының өте жоғары 
гидравликалық қысым тудырып, қажетті, əрі пайдалы механикалық жұмысқа айналдыруға 
негізделген. 

Осы эффектіні жылуалмасу үдерістерін қарқындатуға, жылуалмасу аппараттарының құбырлық 
беттерінде құбырларды бекітуге, минералдық орталарды ұсақтауға, құймаларды қажетсіз 
коспалардан тазартуға, құнды компоненттерді алу мақсатымен өндірістік қалдықтарды өңдеуге, 
қоспаларды түрлі текті ұсақталған материалдардан бөлу сияқты технологиялық процестерде кең 
қолдануға болады. Бұл бағыттағы қомақты ғылыми жəне тəжірибелік нəтижелерді Л.А.Юткин, 
Е.В.Кривицкий, В.В.Шамко, Н.А.Рой, Г.А.Гулый, К.А.Наугольнs[, А.А.Воробьев, М.П.Тонконогов, 
В.И.Курец, А.Ф.Усов, В.А.Цукерман жұмыстарынан көптеп көруге болады [1]. 

Көпфазалы орталарда соққы толқындардың өзара қатынас үдерістерінде орын алатын сұйықтағы 
электр жарылысын физикалық құбылыстарды зерттеу тəжірибелік түрде, сондай-ақ теориялық түрде 
аз зерттелген. Сондықтан сұйықта туындаған электр жарылысы кезінде өтетін физикалық 
үдерістердің көп жақтылығы мен өте күрделі сипаты сенімді тəжірибелік нəтижелер болмағанда, 
модельдеу үдерісінде көп қиындықтармен беріледі [2]. 

Алайда, соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, жоғары су асты ұшқынды 
разрядтармен көп фазалы орталарға əсер ету арқылы қажетті деңгейдегі нəтижелерді алу, жаңа 
электргидроимпульстік технологиялардың дамуына алып келе жатыр. Атап айтқанда, бусұйықтықты, 
көпіршікті жүйелердің табиғатта кең таралуы мен олардың қазіргі заманғы техникада, разрядты-
импульстік технологияларда қарқынды пайдаланылуы, ғалымдардың көпіршікті орталардың 
механикасының өзекті мəселелеріне байланысты туындаған есептер тобына қызығушылықтарының 
жоғары екендігін байқатады [3]. 

Электрлі-импульсті технологиядағы негізгі қағида сұйық ортада электрлі-разрядты импульс 
кезінде пайда болған барлық спектрлік физикалық құбылыстар болып табылады, себебі өңделуші 
материалға күшті электромагнитті жəне түстік сəулелену əсер етсе, бу-газ жолағының дамуы мен 
оның ары қарайғы процесі жоғары қысымды күшті толқындардың пайда болуы негізінде жүргізіледі, 
бұлар жиіліктің кең спектріндегі тербелістің жоғары қарқындылығын генерациялайтын жылдам 
гидроағымдар мен кавитациялық құбылыстар. Аталмыш факторлардың өңделуші материалдарға əсер 
етуі олардың физика-химиялық қасиеттерінің айтарлықтай түрде өзгеруіне əкеп соғады, ал 
қасиеттердің өзгеру деңгейі əсер етуші импульстардың санына, жиілікке, импульсті-электр 
разрядының параметрлеріне тəуелді [4]. 

Ауыр жəне жеңіл өнеркəсіпте сұйықтағы күшті ұшқынды разрядты қолдану, өндіріске қажетті 
энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Өнеркəсіптің дамуы мен оның ауылшаруашылық шикізаттын 
өндіретін жеңіл жəне тамақ өнеркəсібінің салаларындағы тиімділігінің жоғарылауы едəуір шамада 
тек шикізат қорларына жəне олардың сапасына ғана тəуелді емес, сонымен бірге құнды 
компоненттерді бөліп алу толықтығына да тəуелді болады. Бөлінетін өнімнің өндірісте, мысалы, 
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қантты, крахмалды, майды өндіруде пайдалы компоненттердің мөлшерін жəне дайын өнімнің 
шығуын жоғарылатуы да мүмкін. 

Сонымен бірге осы уақытта көп функционалды металдар негізіндегі қорытпаларды жəне 
материалдарды шығаруға негізделетін қазіргі заманғы кəсіпорындар жəне жоғары тиімді ғылымды 
қажетсінетін материалдар жоқ. Алайда ішкі сұранысты қамтамасыз ететін Қазақстандағы сұрыпты 
прокаттың сапасының артуы біраз мəселелерді шешуі мүмкін. Осыған байланысты ішкі рынокқа 
шикізатты тез арада аудару, металл өнімін шығару бойынша өндірістік қуатты ұлғайту қажеттілігі 
туындайды. Қазіргі уақытта осы заманғы техника салаларын дамытуда арнайы ұнтақталған жəне 
композициялық материалдардың рөлі үздіксіз өсуде. Материалдардың арнайы ерекшеліктерін 
ескеріп, авиация жəне зымыран техникасында, химия саласына керек аспаптарда жəне 
агрегаттарында қажетті деңгейге дейін ұнтақталмаған материалдарды пайдалану мүмкін емес, яғни 
осы салаларда қолданбалы зерттеулерді жүргізу де аса өзекті мəселе болып табылады [5]. 

Аталмыш технологияны қолдану бағытының бірі əр түрлі материалдарды ұсақтау үдерісі болып 
табылады. Импульсті-электр разряды кезінде разрядты сызықтың кеңеюі бөлшектерде аздаған 
сызаттардың пайда болуы мен көбеюі арқылы жүреді, осы іс-əрекет күшті толқындардың пайда 
болуына əкеп соқтырады. Одан басқа да разрядты толқынның тербелісі қозғалысты сұйылтады, 
нəтижесінде, ондағы бар бөлшектердің азайып кетуі мүмкін. Сондай-ақ бөлшектерді ұсақ жəне өте 
ұсақ деңгейде бөлшектеу сұйықтықтағы кавитациялық үрдістердің пайда болуы əсер етеді. 
Толқындар аумағындағы шекті қысымдағы кристалл — сығылған қатты материалдың арасындағы 
сұйықтықтың əр түрлі түрі, яғни, кавитациялық аумақтардың пайда болуымен байланысты, арада 
жарықшақтар пайда болуы мүмкін. Кавитация сұйықтық көлемінде жəне бос кавитациялық 
бөлшектердің əсерінен, келтірілген қозғалыстағы разрядты аумақтың бөлшектерді сұйықтықпен 
шайған кезде пайда болуы мүмкін. Кавитациялық аумақтардың қосылуы кезінде, жоғары 
жылдамдықты микрожелілер мен жоғары қысымның пайда болуы бөлшектердің бұзылуына əкеп 
соқтырады. Өңделуші материалдың жоғары ұсақталыну деңгейі электргидроимпульсті қайта өңдеу 
процесінде материалға, мəселен, электромагнитті жəне түстік сəулелену, рентгендік сəулелену, жылу 
толқындары секілді өте үлкен физикалық спектрлік аумақтың əсер етуімен шартталған [6]. 

Өте көп жағдайда ұсақтау үрдісінің тиімділігі, аталмыш қайта өңдеу түрін қолдану үшін 
электроимпульсті қондырғының дұрыс таңдалған электрлік жəне геометриялық параметрлеріне 
тəуелді. Мұндай негізгі параметрлердің бірі жұмыс арнасындағы разрядтаушы құрылғының ара 
қашықтықтары болып табылады. 

Материалдарды электроимпульстің көмегімен ұсақтау сұйық ортада жүргізіледі. Диэлектрлі 
сұйықтықтарды қолдану (органикалық май), ұсақталушы минералды бөлшектердің беткі қабаттарына 
кері əсерінің (мысалы, минералдырдың өзкізгіштік қабілеті өзгереді) салдарынан қолданылмайды. 
Жүктемелердің қарсылықтарын арттыру үшін электродтарды шектеу мүмкіндіктері бар, 
конструкцияларды параллельді жұмыс секциясына бөлу қарастырылған. 

Қондырғының жұмыс істеу принципі күшті толқынды тиімділікті пайдалануға негізделген, ол 
сұйықтықта жоғары вольтты разряд кезінде пайда болады жəне электрогидравликалық эффект 
атауын алған. 

Осы аталғандарды ескере отырып, жақсы деңгейде жұмыс атқаратын электр-импульстік 
қондырғының басқару пультінің негізгі элементтерін өзгерту мақсаты алдымызға тапсырма ретінде 
қойылды. Біз ұсынған электр-импульстік қондырғының басқару пульті бұрынғы қолданылып жүрген 
басқару пультінен кейбір артықшылықтарымен ерекшеленеді. Қондырғының салмағы азайып, ондағы 
трансформатор — дроссель балласты кедергімен айырбасталды, желдеткіш, əрі элементтерді 
суытқыш құрылғымен жабдықталды. Ол бірнеше бөліктерден құралады (1-сур.): 

 қондырғының басқару пультін өшіріп-қосу бөлігі. Ол автоматты сөндіргіштен, ток параметрін 
бақылайтын амперметрден, магнитті қосқыштан жəне басқару пультін салқындататын 
желдеткіштен тұрады; 

 жиілік параметрлерін реттеп, генераторға орнатылған энергия қуатын беретін бөлік. Бұл бөлік 
S3 ауыстырғышын баптау резисторларын құрайды; 

 қондырғының автоматты түрде сөніп, қорғаныс қызметін атқаратын бөлігі. Ол негізгі элемент 
тиристордан жəне қосымша диодтардан, реледен жəне конденсаторлардан құралады. 
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S1, S2 — қондырғыны басқ
HL1 — дабылды лам

1-сурет. Басқару пульт

Жобаланған, әрі жасалған 
қондырғыны іске қосып, сөндіруд
кернеуі артқан кезде қондырғыны

Басқару пульті келесі түрде
батырмасын басқаннан кейін, ПМ
жұмыс тəртібіне көшеді. Паралл
дабылды лампасы жанады. Сол
микроамперметр конденсатордағ
ішіндегі құрылғы элементтерінің
дабылды лампасы басқару пульті
сөндіру S2 батырмасы арқылы 
генераторға баратын тізбектегі қо

Басқару пультін өшіріп-қосу
S3 галетті алмастырғышын қолда
жиіліктерін реттеу үшін кезек-кез
болады (2-сур.). K2 магнит қосқ
шамадағы кернеудің мəнін ген
қамтамасыз етеді. 
 

2-сурет. Басқа

Бұл қондырғы кернеуі 1000
қауіп — пайдалану кезіндегі э
қауіпсіздігі үшін, сонымен бірг
пультінде қорғаныс қызметі де қар
 

Вестник Караг

 

қару батырмалары; K1 — автоматты сөндіргіш; M1
мпа; R1 — токты шектеу резисторы; K2 — магнитті

тінің өшіріп-қосу бөлігінің электрлік принципиалд

басқару пульті толығымен сынақтан өтті. 
ді қамтамасыз етіп, қажетті шамадағы жиілікт
ың сақтаушы қызметін атқарады. 
е жұмыс істейді: К1 автоматты ажыратқыш
МЕ магнитті қосқыштың түйіспелері ток көзін
лель түрде жалғанған М1 желдеткішіне ток б
л кезде амперметр — қондырғыдағы жұмс
ғы кернеу мөлшерін көрсетеді. Мұндағы М
ң қалыпты температурада жұмыс істеу тәр
іне қоректендіру көзінің келіп тұрғанын көрс
іске асады. Сол кезде тізбектегі магнитт

орек көзінен ажыратылады. 
уға арналған бөлігінен келген тоқтың шамасы
анамыз. S3 алмастырғыш (R4…R9) арнайы ке
зек қосылады жəне сол кедергілердің мəндерім
қышынан келген ток көзі S3 алмастырғышы
ераторға беріп, жұмыс арнасындағы энерг

 

ару пультінің жиілік параметрлерін реттейтін бөліг

0 В-тан жоғары құрылғылар қатарына жат
электр тоғының қысқа тұйықталуы. Сонд
ге қондырғыны əр түрлі ақаулардан сақтау
арастырылған (3-сур.). 

гандинского университета 

1 — желдеткіш;  
і қосқыш 

ды сұлбасы 

Ол электр-импульсті 
ті реттейді жəне жұмыс 

шты қосып, S1 басқару 
не қосылып, қондырғы 
беріліп, HL1 «жұмыс» 
салған ток күшін, ал 
М1 желдеткіші қорап 
ртібін сақтаса, ал HL1 
сетеді. Басқару пультін 
ті қосқыш ағытылып, 

ын реттеу үшін арнайы 
едергілерге импульстар 
мен тікелей байланыста 
ы арқылы өтіп, қажет 
гияның қажетті мəнін 

гі 

тады. Мұндағы негізгі 
дықтан адам өмірінің 
у мақсатында басқару 
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3-сурет. Қор

Қондырғының қорғаныс сұлб
мүмкіндік береді. Егер де негізг
қалса, онда конденсаторда жинақ
арқылы ауалық ТТ төмендеткіш т
диоды мен С4 конденсаторы арқ
көзінен лезде ажыратады. К3 р
болғандықтан, ол тоқ көзінен аж
қызметін атқаратын элемент — VD

Төменде 4-суретте басқару пу
 

Егер де, аспап дұрыс істем
тиристордың қызметін тексеруімі
тəртібін ғана реттеп қоймай, о
қоректенетін кернеудің бар болуы
реттейді. 
 
 

1 Нүсіпбеков Б.Р. Разрядты импул
2011. 

Электроимпульст

 

рғаныс жүйесінің принципиалды электрлік сұлбасы

басы аспапты апатты жағдайда автоматты түр
гі жұмыс арнасындағы жұмыс электроды ба
қталған артық энергия қорғаныс жүйесіндегі қ
трансформаторға кернеу беріледі. Ол өз ретін
қылы VD2 тиристорының басқару өзегіне тоқ
релесі өз ретінде ПМЕ магнитті қосқышпе
жыратылады. Мұндағы аспаптың үздіксіз жұ

VD2 тиристоры.  
ультінің бейнесі көрсетілген. 

 

4-сурет. Қондырғының басқару пульті 

мей немесе қосымша разрядтаушыда үздіксіз
із қажет. Қорғаныс жүйесі, қондырғының бас
оның істен шығуын сақтап отырады. Жұм
ы жəне негізгі параметрлерін бақылау импуль

Əдебиеттер тізімі 

льстік технологияларды өндірісте пайдалану. — Қарағ

і қондырғының басқару … 

59 

ы 

рде тез арада сөндіруге 
айқаусыз ажыратылып 
қосымша разрядтаушы 
нде VD3 тұрақтандыру 
қ беріп, К3 релесін ток 
н тікелей байланыста 
мыс істеуі мен қорғау 

з энергия жүрсе, онда 
сқару пультінің жұмыс 
мысқа қосылу белгісі 
ьс разрядының жиілігін 

ғанды: САНАТ-полиграфия, 
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Б.Р.Нусупбеков, А.К.Хасенов, Н.С.Жакиев, Г.Абдыкова 

Проектирование новой схемы пульта управления  
электроимпульсной установки 

В статье рассмотрена новая схема пульта управления электроимпульсной установки. Отмечено, что 
предлагаемый пульт управления электроимпульсной установки имеет ряд преимуществ по сравнению 
с известными образцами. Устройство имеет меньшую массу, дополнительно оборудовано 
вентилятором и трансформатор-дроссель заменен на балластное сопротивление. Выделено, что схема 
управления обеспечивает включение и отключение установки, регулировку частоты следования 
импульсов разряда, а система защиты установки отключает установку в случаях, когда возникает 
напряжение, превышающее установленные безопасные рабочие напряжения разряда. Разработанный 
пульт управления успешно применяется в экспериментальных испытаниях. 

 
B.R.Nussupbekov, A.K.Khasenov, N.S.Zhakiyev, G.Abdykova 

Designing a new scheme controller electro-installation 

The article describes a new scheme of remote control electro-installation. The proposed remote control elec-
tro-installation, has a number of advantages with known samples. The device has less weight, equipped with a 
fan and a transformer-choke changed to the ballast. The control circuit provides switching on and off the in-
stallation, adjustment of the pulse repetition rate of discharge. Protection system installation disables the in-
stallation when a voltage exceeding the specified safe working voltage discharge. Designed by remote control 
has been used successfully in experimental trials. 
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