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13 Автоматизація в системі електропостачання промислових підприємств. 

13.1 Вимоги та засоби автоматизації. 

Основна задача автоматизації в системі електропостачання - забезпечення 

безперебійної роботи підприємства. Це особливо важливо для підприємств, 

споживачі електроенергії яких належать до першої та другої категорії за надійністю 

електропостачання. Окрім того, довільне знеструмлення потужного споживача 

здатне значно вплинути на роботу енергосистеми і навіть створити аварійні режими. 

Автоматизація дозволяє перевести підстанції на роботу без постійного 

чергування персоналу, що зменшує експлуатаційні витрати та сприяє зниженню 

аварій, що визначаються людськими факторами. 

Автоматизація в системах електропостачання підприємств забезпечується 

пристроями мережевої автоматики, самозапуском електродвигунів та 

диспетчерським керуванням. До пристроїв мережевої автоматики відносяться 

пристрої автоматного вмикання резерву (АВР), пристрої автоматичного повторного 

вмикання (АПВ), пристрої автоматичного частотного розвантаження (АЧР). 

Головні вимоги до пристроїв автоматизації – простота та надійність. 

Виконання цих вимог забезпечується за рахунок використання в системах 

електропостачання промислових підприємств розімкнених ліній електричних 

мереж, у яких пристрої мережевої автоматики значно підвищують надійність та 

забезпечують безперебійність роботи окремих елементів системи 

електропостачання. 

 

13.2 Автоматичне вмикання резерву (АВР) 

В системах електропостачання промислових підприємств у разі двох і більше 

джерел живлення, розподільчі мережі виконують , в основному, за розімкненою 

схемою. До того ж джерела ввімкнення але непов’язані між собою і кожен з них 

забезпечує живлення певних ЕП. Такий режим роботи мережі пояснюється 

задачами: зменшення струмів КЗ, спрощення РЗ, створення необхідного режиму за 



напругою тощо. Надійність електропостачання розімкнених мереж більш низька ніж 

замкнених. 

Електропостачання ЕП, які втрачають живлення з певних причин, можливо 

поновити шляхом автоматичного приєднання до іншого ДЖ за допомогою 

пристрою АВР. Пристрій АВР застосовується для автоматичного поновлення 

живлення ЕП при наявності у ЕП двох або більше джерел живлення:  

а) на секційному вимикачі; 

б) на резервній лінії; 

в) на резервному трансформаторі; 

г) на резервному електродвигуні. 

Структурна схема АВР на секційному вимикачі Q3 (СВ) приведена на 

рис.13.1. 
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Рис.13.1 Структурна схема АВР на секційному вимикачу Q3. 

 

Успішність дії АВР складає 90-95% і досягається завдяки забезпеченню 

наступних вимог: 



- Пристрій АВР має бути у стані постійної готовності до дії і спрацьовувати, 

у разі зникнення живлення на робочому ДЖ з будь-якої причини при 

наявності напруги  на резервному ДЖ; 

- Інформаційною ознакою пуску АВР є зникнення напруги на шинах 

споживачів, а пусковим органом АВР є реле мінімальної напруги, що 

реагують на мінімальну напругу або на її зникнення; 

- АВР повинно мати мінімально можливий термін спрацювання , з 

метою для скорочення часу знеструмлення та забезпечення своєчасного 

само запуску електродвигунів; 

- АВР має забезпечувати певну кратність дії, щоб уникнути багатократного 

увімкнення резервного джерела на стійке КЗ; 

- АВР має забезпечувати разом з захистом швидке вимикання резервного 

ДЖ при пошкодженні. 

 

Термін спрацювання АВР вибирається з запасом відстрочки від часу дії РЗ 

tАВР= tQ + tзап, ≈ 0,5 - 0,7 с.     (13.1) 

 

13.3 Автоматичне повторення вмикання  

Пристрої АПВ призначаються для автоматичного поновлення живлення після 

вимикання релейним захистом певної електроустановки з повітряною ізоляцією, 

ізоляційні властивості якої здатні відновлюватися після короткочасної дії короткого 

замикання, наприклад, після перекриття фазних провідників ПЛ, шин відкритих 

підстанцій, ошиновок трансформаторів, збірок кабельних ліній , або у результаті 

атмосферних електричних зарядів і т. ін. Успішність дії пристроїв АПВ в системах 

електропостачання складає 70-75%. 

Умови застосування АПВ: 



а) на повітряних лініях напругою U  1000В та кабельно-повітряних лініях у 

разі, коли вони обладнані вимикачами, які мають можливість автоматичного 

керування; 

б) одиночні трансформатори потужністю 1000 кВА, у разі вимкнення їх 

максимальним струмовим захистом (МСЗ); 

в) кабельні лінії напругою до 35кВ, у разі живлення ними декількох підстанцій 

і відсутності АВР; 

г) шини підстанцій, якщо застосування АВР ускладнене, але шини обладнані 

захистом; 

д) електродвигуни важливого технологічного значення, що підлягають 

відключенню на термін самозапуску інших не менш відповідальних двигунів. 

Як правило, застосовують однократне АПВ, але в зонах з високою грозовою 

активністю може бути дво- і навіть трикратне АПВ. В мережах напругою 6-35 кВ, 

звичайно, застосовується трикратне АПВ. В мережах з заземленою та ефективно-

заземленою напругою (U 110кВ), де мають місце великі струми однофазного КЗ, 

застосовують однократніАПВ. 

Ефективність застосування пристроїв АПВ забезпечується чіткими 

функціональними можливостями їх схем, а саме: 

а) блокування дії АПВ у разі вимикання вимикача оператором; 

б) оптимальною швидкістю дії АПВ; 

в) блокування дії АПВ у разі багатократного вмикання на стійке КЗ; 

г) виконання заданої кратності дії АПВ. 

Розрахунок параметрів АПВ полягає у визначенні часу готовності приводу 

вимикача (tГП) після вимикання (tвимик Q), вмикання (tвмик Q), спрацювання захисту (tcз) 

та часу запасу (tзап), які враховуються у залежності від заданої кратності дії АПВ: 

- однократне АПВ  tАПВ1= tГП + tзап, ≤  0,5 - 0,7 с. 

- двократне  АПВ  tАПВ2= tАПВ1+ tвмик Q + tвимик Q + tcз+ tзап,  ≤  15 - 20 с . 

- трикратне АПВ  tАПВ3  ≤  100 с. 



Принцип дії пристроїв АПВ базується на «невідповідності» ключа керування 

вимикачем, яке створюється внаслідок того, що ключ залишається після вмикання в 

положенні «Ввімкнено» навіть тоді, коли захист вимкне вимикач. Використовуючи 

один з контактів ключа та допоміжний контакт вимикача Q, створюється коло для 

запуску реле повторного вмикання типу РПВ, яким обладнуються шафи КРУ-

6(10)кВ, в залежності від типу приводу вимикачів (РПВ-358, РПВ-58 та ін.). 

 

13.4 Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) 

Частота змінного струму визначається кутовою частотою обертання 

синхронних генераторів і є одним з важливих показників якості електроенергії. При 

усталеній частоті має місце баланс між активною потужністю, що виробляють 

генератори PГ і потужністю навантаження PН що споживається, тобто PГ = PН. 

Регулювати частоту з успіхом можливо тільки до тих пір, коли генератори 

завантажені не повністю. Звичайно резерв, близько 10%, на станціях 

передбачається. При відсутності резерву генераторної потужності, або у разі 

підвищення навантаження виникає дефіцит генераторної потужності, внаслідок чого 

знижується частота. 

Тривала робота з пониженою частотою (f < 48 Гц) недопустима, оскільки 

знижується швидкість електродвигунів, падає продуктивність, порушується 

технологічні процеси, а на електростанціях знижується генераторна потужність, що 

виробляється, та величина ЕРС. Дефіцит активної потужності зростає, а дефіцит 

реактивної потужності падає, що може призвести не тільки до аварійного зниження 

частоти (f  45Гц), коли наступає «лавина частоти», але й до лавиноподібного 

зниження напруги та порушення роботи всієї системи електропостачання: дії 

пристроїв захисту, автоматики і т. ін.  В таких випадках для поновлення заданого 

режиму роботи застосовують пристрої АЧР, які автоматично вимикають частину 

найменш відповідальних споживачів. Вимикання споживачів пристроями АЧР 

виконується при зниженні частоти до 47-48 Гц.  
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номнР .   - номінальне навантаження при f = 50 Гц. 

 

13.5. Автоматичне регулювання потужності конденсаторних установок (КУ) 

Конденсаторні установки складаються із секцій конденсаторних батарей 

певної реактивної потужності. Регулювання потужності КУ можливе тільки 

дискретне. Ступінь дискретності визначається мінімальною реактивною потужністю 

. Кількість ступенів КУ залежить від добового графіка  = f(Т), та 

можливості оптимального набору секцій КБ на кожну ступінь регулювання 

(рис.11.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13.2. Схема приєднання конденсаторної установки з автоматичним 

регулюванням потужності (а) та показовий добовий графік потужності Qд=f(T), (б). 

Регулювання конденсаторних батарей може бути одноступеневим і 

багатоступеневим. Найбільш простий варіант – це підключення КБ(конденсаторних 



батарей) на середню величину реактивної потужності, або підключення КБ на 

максимальну реактивну потужність. В тому і іншому випадку компенсація 

здійснюється неадекватно зміні реактивної потужності в мережі, що може 

викликати або недокомпенсацію, або перекомпенсацію, що небажано. Тому 

доцільно не застосовувати багатоступеневе регулювання потужності КБ. 

Використовуються наступні способи автоматичного регулювання: 

1. Автоматичне регулювання у функції напруги в мережі (використовується, 

коли необхідно підтримати необхідний рівень напруги в мережі і одночасно 

здійснювати компенсацію реактивної потужності); 

2. Регулювання у функції струму навантаження (використовується при різькій 

зміні навантаження); 

3. Регулювання у функції напруги, струму  і кута між ними, тобто по cos ; 

4. Регулювання у функції часу у відповідності до графіку навантаження за 

реактивною потужністю (використовується при рівномірному графіку 

навантаження). 


