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Анотація 

Обґрунтовано застосування мікропроцесорних систем безперервного контролю і діагностики,що                

дозволяють виявити на ранній стадії розвитку небезпечні для шунтуючого реактора дефекти, а також    

обробку, аналіз і відображення параметрів стану трансформатора в зручному для експлуатаційного   персоналу 

вигляді. 
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Abstract 

Application of microprocessor systems of continuous monitoring and diagnostics that can detect the early stages of 

development dangerous for shunt reactor defects and processing, analysis and display parameters of transformer 

suitable for operating personnel form. 
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Вступ  

Діагностування силового електротехнічного устаткування, зокрема шунтуючих реакторів, сьогодні 

стає звичайним технічним заходом підвищення надійності і якості електропостачання. Для цього є всі 

передумови: з одного боку це економічна необхідність і доцільність, а з іншого – технічні можливості. 

Перше обумовлене високою вартістю шунтуючих реакторів, складністю і значними витратами на їх 

транспортування і монтаж, а також збитками, викликаними порушенням технологічних процесів через 

обмеження електропостачання. Друге пояснюється потенційними можливостями сучасного апаратного і 

програмного забезпечення. В той же час актуальною є розробка методів діагностування, вимогам, що 

відповідають, які істотно зросли до систем діагностики, і повною мірою використовували б можливос-

ті комп'ютерного моделювання. 

 

Результати дослідження 

Використання шунтуючих реакторів на сьогоднішній день є важливим, оскільки вони компенсу-

ють реактивну потужність в лінії, обмежують струми короткого замикання та допомагають лінії шви-

дше повернутися в усталений режим роботи. Оскільки вони встановлюються на початку і в кінці лінії 

на кожній фазі і «бороться» з коротким замиканням, то їх поломки є на порядок вищим ніж у транс-

форматорів. В Україні наразі немає можливості ремонтувати реактори на конкретному заводі, цю 

роботу можна виконувати на Московському електротехнічному заводі. Транспортування шунтуючих 

реакторів так далеко є недоцільним і невигідним. Ремонт краще здійснювати на підстанції власними 

силами. Після проведення ремонту потрібно запевнитись, що реактор можна підключати до лінії, 

тому проводять діагностування. До задач діагностування відноситься випробування підвищеною час-

тотою і напругою, близькою до номінальної. 

Оскільки шунтуючі реактори є одними з найбільш складних і відповідальних видів електроустат-

кування електроенергетичних систем, то для оцінки їх технічного стану створені і розвиваються спе-

ціальні системи контролю [1, 2].  

Вони обслуговують шунтуючі реактори великої потужності, що підвищують надійність, на елект-

ростанціях і крупних вузлових підстанціях. Для таких шунтуючих реакторів доцільно застосовувати 

навіть складні і дорогі контрольно-діагностичні системи, наприклад, автоматичну систему відбору 

проб масла, аналізу газів в маслі і систему автоматичного визначення діагнозу [3]. Керований шунту-

ючий реактор - це змінний індуктивний опір, який плавно регулюється підмагнічуванням феромагні-

тних елементів магнітного ланцюга. Магнітна система однієї фази КШР має два стрижні. На кожному 

стрижні розташовані обмотки керування та мережеві обмотки. 
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При підключенні до обмоток керування джерела постійного струму виникає зростання потоку пі-

дмагнічування, який у сусідніх стрижнях є направленим у різні сторони та викликає насичення стри-

жнів КШР у відповідні півперіоди напруги. 

Найбільш ефективними, в попередженні аварій шунтуючих реакторів, є мікропроцесорні системи 

безперервного контролю і діагностики, які використовують комплекс датчиків [4]. Характерною для 

таких систем метою є - виявлення на ранній стадії розвитку небезпечних для шунтуючого реактора 

дефектів безпосередньо під час роботи, а також обробка, аналіз і відображення параметрів стану тран-

сформатора в зручному для експлуатаційного персоналу вигляді. 

 

 

Висновки 

Сучасні комп’ютерні системи діагностики дозволяють отримати поточне значення коефіцієнту за-

гального залишкового ресурсу і на основі цих даних робити висновок про необхідність ремонту чи 

можливість подальшої експлуатації обладнання. Це дає можливість зменшити витрати на планово-

попереджувальні ремонти і навіть продовжити термін служби обладнання, оскільки без необхідності 

не здійснюється втручання в його роботу. 
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