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Строительство магистральных газопроводов в РК велось на основе передовых 
технологий с использованием современного оборудования, в том числе электросило-
вого. Внешнее электроснабжение несколько отставало от темпов строительства, 
но все было готово для его подключения. Трансформаторные цеховые подстанции 
на компрессорных газоперекачивающих станциях были оснащены масляными сило-
выми трансформаторами на напряжение 6-10/0,4 кВ. Для коммутации на высоком 
напряжении применены малогабаритные масляные выключатели. Низковольтное 
оборудование и вся коммутация выполнялись с использованием электротехнических 
материалов с лучшими параметрами, соответствующими тому времени. За дли-
тельный период эксплуатации энергооборудование морально устарело и износилось. 
Было решено проводить реконструкцию с использованием современной техники. К 
этому времени уже были разработаны и созданы сухие силовые трансформаторы с 
улучшенными техническими характеристиками. Вакуумные выключатели с новыми 
параметрами стали быстродействующими, малогабаритными и надежными. Все 
соединения на комплектных трансформаторных подстанциях выполнены из мате-
риалов, позволяющих снизить потери на нагрев оборудования. Благодаря стратегии 
АО «НК «КазМунайГаз», в течение 4-5 лет была завершена реконструкция, что благо-
приятно сказалось на газотранспортной системе и позволило в десятки раз снизить 
аварийность, улучшить экологическую и пожарную обстановку на компрессорных 
станциях. Главное, была повышена надежность работы всех звеньев технологиче-
ской цепи, увеличена производительность и сокращены материальные затраты на 
транспортировку единицы продукции (1000 н.м3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магистральный газопровод, система электроснабжения, 
компрессорная станция, трансформаторная подстанция, сухой трансформатор, 
вакуумный выключатель, совершенствование, эффект. 
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ҚР территориясында магистральді газқұбырларының құрылысы қосымша, 
соның ішінде электр күштік негізгі газ тасымалдауды қамтамасыз ететін замана-
уи жабдықтарды пайдаланумен озық технологиялар негізінде жүргізілді. Сыртқы 
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электрмен жабдықтау құрылыс қарқынынан біршама қалып отырды, бірақ оның 
қосылуы үшін барлығы дайын еді. Компрессорлық газ айдайтын стансаларда транс-
форматорлы қосалқы стансаларында кернеуі 6-10/0,4 кВ майлы күштік трансфор-
маторларымен жабдықталынған. Жоғары кернеудегі коммутация үшін аз габаритті 
майлы ажыратқыштары қолданылды. Төменгі вольтты жабдықтар және барлық 
коммутация сол уақытқа сай, жақсы параметрлері бар электртехникалық матери-
алдарды пайдаланумен соңғы техникамен орындалынған. Энергетикалық жабдықты 
ұзақ мерзім пайдалану моралді ескірген және тозған. Қазіргі заманғы техника үлгілерін 
пайдалана отыра қайта жаңартуды жүргізуге шешім қабылданды. Осы уақытқа 
жақсартылынған техникалық сипаттамалары бар кұрғақ күштік трансформаторлар 
құрастырылды және әзірленді. Жаңа параметрлері бар вакуумды ажыратқыштар тез 
әрекет ететін, аз габаритті және тиімді болды. Жиынтықты трансформаторлы 
қосалқы стансадағы барлық коммутациялар жабдықтардың қызуының шығындарын 
төмендетуге әсер ететін материалдардан жасалынатын болды. Ұлттық компа-
ния стратегиясының арқасында, барлық газтасымалдаушы жүйесіне әсер етті 
және апатты он есе төмендетті, сорғы стансаларында экологиялық және өрт 
жағдайларын жақсартуға қолайлы әсер ете отыра, 4-5 жыл ішінде қайта жаңарту 
жұмыстары аяқталды. Ең бастысы, технологиялық тізбек буындарының барлық 
жұмыстарының сенімділігіне жетті, өндіру өсті және өнім бірлігін тасымалдаудадағы 
материалдық шығындары азайды.

КІЛТ СӨЗДЕР: магистральді газ құбыры, электрмен жабдықтау жүйесі, сорғы 
стансасы, трансформаторлы қосалқы станса, құрғақ трансформатор, вакуумды 
ажыратқыш, қайта жаңарту, әсер. 
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The construction of main gas pipeline on the territory of the Republic of Kazakhstan 
was conducted on the basis of advanced technologies using modern equipment both as the 
main equipment for gas transportation and supporting equipment, including electric power 
equipment. External power supply was a little behind from the pace of construction, but 
everything was ready to connect. Shop transformer substations on gas compressor stations 
were equipped with oil power transformers of 6-10/0.4 kV voltage. Small oil circuit breakers 
were applied for switching on a high voltage. Low-voltage equipment and all the switching 
were carried out with the latest technology using electrical materials with the best parameters 
corresponding to that time. Over a long period of operation, it is morally obsolete and worn 
out. It was decided to carry out reconstruction with the use of modern equipment. By this time, 
dry power transformers were designed and created with improved technical characteristics. 
Vacuum circuit breakers with the new settings became fast, compact and reliable. All switching 
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on transformer substations began to be made out of materials that reduce the loss on heating 
of equipment. Due to the strategy of the National Company, reconstruction was completed for 
4-5 years, which favourably affected the whole gas-transport system and has allowed to reduce 

stations. Most importantly, the company achieved reliability of all links of technological chains, 
higher performance and reduced material transportation costs per unit of output (1000 Nm3).

KEYWORDS: gas pipeline, power supply system, compressor station, transformer 
substation, dry type transformer, vacuum circuit breaker,perfect, effect.
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