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Метою данної роботи  є вибір оптимального варіанту розвитку фрагменту 
електромережi АТ «Хмельницькобленерго» за техніко-економічними показниками. 
Та аналіз і перспективи розвитку реклоузерів в електричних мережах.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі: 
• проведено розрахунок та вибір моделі розвитку фрагменту електромережi АТ 

«Хмельницькобленерго»;
• проведено розрахунок та аналiз усталеного режиму оптимальної моделі розвитку 

фрагменту електромережi АТ «Хмельницькобленерго»;
• узагальнено конструкції реклоузерів;
• встановленно перспективи використання реклоузерів як елементів електричної 

мережі;
• обгрунтувано заходи безпечної експлуатації влаштувань захисту від блискавки та від 

статичної електрики;

• Обєктом дослідження є фрагмент електричної мережi АТ «Хмельницькобленерго» 
та реклоузери.

• Предметом дослідження є методи розрахунку та оптимізації нормальних режимів 
ЕЕС, та надійність спрацювання реклоузерів.

• Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставленої задачі використано 
методи математичного моделювання.
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7ВАКУУМНИЙ РЕКЛОУЗЕР SIEMENS

1. Це апарат, що поєднує в собі практично всі види протиаварійної 
автоматики :  АПВ,  АВР (автоматичне  введення резерву) ,  МСЗ 
(максимальний струмовий захист), ЗЗЗ (захисту від замикань на землю), 
ППО (пристрій плавки ожеледі) та інші.

2.  Це захисний пристрій, здатний виявляти перевантаження, перериваючи 
його та автоматично підключаючись до повторного включення лінії. Він 
реалізується за допомогою елемента керування, що дозволяє здійснювати 
декілька повторних підключень, крім того, щоб змінювати інтервал і 
послідовність цих переключень.

3. Реклоузер є повністю автономним інструментом і дозволяє контролювати 
автоматизацію розподільних мереж. Це також дозволяє в режимі реального 
часу контролювати параметри якості переданої електричної енергії.
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У мережі з двостороннім живленням до реклоузера, встановленим через певні 
ділянки, додатково встановлюється реклоузер з функцією АВР знаходиться в 
нормально відключеному положенні. 
У разі аварійного відключення або відсутності харчування з підстанції, 
встановлений в мережі реклоузер з функцією АВР, забезпечує відновлення 
живлення споживачів  фідера,  тим самим створюючи оптимальне 
резервування.
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Конструкція перемикача - вид 
спереду

Конструкція перемикача  - вид 
ззаду

Блокування ручки – введено
 (робоче положення)

Блокування ручки - витягнутий
(відкрите положення)
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Контролер 7SC80

IHM web, Контролер 7SC80

шафа управління
з контролером SIPROTEC 7SC80
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розміри трифазного перемикача

розміри контрольної шафи
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ВИСНОВКИ

відповідно до поставлених задач в роботі виконано

•спроектовано розвиток фрагменту електричної мережі 
ПАТ “Хмельницькобленерго”; 

•узагальнена інформація та розрахунки проектування електричних 
мереж у програмах DisgSILENT Power Factory та Програм Втрати;

•Перспективи використання нових систем захисту в лініях 
електропередачі, використання реклосерів для більшої надійності в 
електромережі;

•Проблеми якості мережі передачі були вирішені для хорошого 
постачання енергії споживачам.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


