
ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ (п.6 стор. 18-21) 

(за посібником «Електричні мережі та системи» С.П. Шевчук, О.В. Мейта, 2019 р. ) 

Завдання: вибрати електричні апарати для розрахункової схеми 

електропостачання та заповнити таблицю електричних апаратів (Дод. 13). 

 

 

Апарати обираються для Відкритого Розподільного Пристрою (ВРП) напругою 

35(110) кВ та Закритого Розподільного Пристрою (ЗРП) напругою 6(10) кВ. 

В таблиці відповідні апарати скомпоновані в блоки. 

Для ВРП обирають Роз’єднувачі  (QS) та Вимикачі (Q) 

Для ЗРП обирають Вимикачі  (Q) та Трансформатори струму (TA). 

 

Кожен апарат в таблиці має умовне (QS, Q, TA) позначення та функціональне 

позначення, що вказує, яку ділянку мережі він обслуговує (L – лінія, - Т – трансформатор, 

СВ – секційний вимикач, ввод) . 

 



Пояснення до схеми 

На розрахунковій схемі електропостачання (Рис.1) електричні апарати (окрім 

секційних вимикачів) не представлені. Тому для вибору апаратів використовуємо схеми 

електричні принципові, які представляють собою типові рішення для компоновки 

розподільних пристроїв.  

 

Рисунок 1. Розрахункова схема електропостачання 

Схема ВРП – ділянка від Джерела Живлення ДЖ до Трансформатора ГПП Т1  

(Рисунок 2). На схемі позначено всі електричні апарати, які необхідно обрати для ВРП. 

 

Рисунок 2.  Схема вводу напруги 35-110 кВ (ВРП) 

ЗРП (Додаток 12)  складається з набору комірок (кожна на рис.3 має свій 

порядковий номер). В комірках, в залежності від призначення розташовується комплект 

електричних апаратів. Приєднання трансформатора Т1 до РУ-1 виконується  через ввод, 

який розташовано в комірці № 3. Комірка № 3  містить вимикач Q1 та трансформатори 

струму 1ТА-2ТА, які використовуються для приєднання засобів обліку електричної 

енергії та релейного захисту, як показано на рис 3. Комірка № 2 – містить трансформатор 



власних потреб ТВП, від якого живляться обладнання розподільного пункту (наприклад, 

приводи високовольтних вимикачів). Комірка № 1  містить секційний вимикач Q3 (для 

з’єднання двох секцій шин) та трансформатор струму 3ТА для підключення засобів 

релейного захисту. На рис. 3 показана лише половина секції шин (секція №1), яка 

підключається до трансформатора Т1 (секція № 2, що підключена до Т2 виглядає 

аналогічно). Відмінність другої секції шин полягає лише в тому, що замість секційного 

вимикача СВ (Q3) там встановлено секційний роз’єднувач СР). Приєднання повітряних 

ліній (комірки  №№ 5, 6), двигунів (комірка № 7), цехового трансформатора Т3 

(комірка № 8) та конденсаторних батарей (комірка № 10) виконується до секції шин за 

допомогою вимикачів та обладнані трансформаторами ТА для підключення релейного 

захисту. 

 

Рисунок 3. Схема 3РП  - 6(10) кВ. 

Як заповнювати таблицю 

Стовпці таблиці «Електричні апарати» в блоці «Умови вибору електричних 

апаратів» представляють собою 5 перевірок які потрібно виконати. Стовпці об’єднані 

попарно в перевірки, де перший стовбець – це ХАРАКТЕРИСТИКА апарата, яка береться 

з довідникових таблиць, а другий – УМОВА, яку необхідно виконати. 

1. За номінальною напругою (для всіх апаратів) 

2. За номінальною напругою (для всіх апаратів) 

3. За струмом вимикання (тільки для вимикачів Q) 

4. За електродинамічною стійкістю (для всіх апаратів) 

5. За термічною стійкістю (для всіх апаратів) 



 

Рядки таблиці – це відповідні апарати, які потрібно обрати так, щоб виконувались 

всі 5 (для вимикачів) або 4 (для роз’єднувачів та трансформаторів струму) умови. В рядку 

міститься інформація про місце встановлення  апарату (позначення  латинськими літерами 

на схемі). В комірку «Тип апарата» заноситься тип апарата, який було обрано за 

таблицями. Потрібно, щоб апарат, який було прийнято задовольняв всім перевіркам, 

які зазначені в таблиці. 

 

Вибір роз’єднувачів (виконується за Дод. 8) 

1-ша перевірка: За номінальною напругою. Цей апарат встановлено в ВРП-35(110) кВ. 

Отже, робоча напруга мережі відповідає напрузі U1 варіанту – відповідне значення 

заносимо в комірку таблиці «UМ». Значення номінальної напруги апарату береться з 

відповідного стовпця «Номінальна напруга» дод.8., так щоб виконувалась умова вибору 

апарату. 

Мном.ап
UU 

 

2-га перевірка: За номінальним струмом. Цей апарат встановлено перед трансформатором 

Т1, тому його робочий  РІ  
струм буде номінальним струмом первинної обмотки 

трансформатора Т1 (маємо номінально повну потужність трансформатора та його 

номінальну напругу первинної обмотки – знаходимо номінальний струм первинної 

обмотки). Знайдене значення повинно бути менше ніж номінальний струм ном.апІ  

роз’єднувача (табл. Дод. 8). 

Рном.ап
ІІ 

 

3-тя перевірка: За струмом вимикання. Для роз’єднувачів не виконується, оскільки цей 

апарат не комутує струмів КЗ. У відповідних комірках таблиці ставимо «-». 

4-та перевірка: За динамічною стійкістю.  Загальна умова відповідності апарату по 

динамічній стійкості 

yд.с.ап.
iІ   

Струм динамічної стійкості апарата  д.с.ап.І обирається за (табл. Дод. 8). Це значення 

необхідно порівняти з миттєвим значенням струму КЗ yi , яке було розраховано в 

попередньому блоці розрахункової.  

Питання: Яке з восьми розрахованих значень  струму  yi  
потрібно обрати? 

Відповідь:
 
Роз’єднувач  встановлено в місці, яке на схемі відповідає точці К1 коротких 

замикань  (матеріали попередньої практики ). Тому використовуємо значення yi , яке було 

розраховано для точки К1.  



Доповнення: В подальшому, для кожного наступного апарата визначаємо за схемою 

місце його встановлення (відповідна точка КЗ) і приймаємо за розрахунками значення 

струму КЗ. 

5-та перевірка: За термічною стійкістю.   

Загальна умова відповідності апарату по термічній стійкості 

ПР
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Т.СТ.С   

Права частина – умови яким повинен задовольняти апарат. Приведений час протікання 

короткого замикання ПРt   = 0,25 с для всіх випадків.  Значення струму усталеного режиму 

КЗ І  відповідає 
)3(

кІ  ,  яке було розраховано для відповідної точки. 

Ліва частина – параметри апарату (табл. Дод. 8). Струм термічної стійкості апарату 

.па.Т.С
І  та час термічної стійкості апарату Т.С

t  в таблиці наведені через дріб (наприклад 

«25/4» - це означає, що цей апарат витримує без пошкоджень струм КЗ 25 кА протягом 4 

секунд.  Ділити числа не потрібно. В результуючу таблицю добуток квадрату струму на 

час протікання записуємо, як вираз «25
2
*4», а не як результат виконання цих дій. 

 

Вибір вимикачів (виконується за табл. Дод. 9). Проводиться за тим же алгоритмом, 

що і  для роз’єднувачів. 

При виборі вимикачів необхідно звернути увагу на наступне 

1. Вимикачі можуть обиратись на напруги 6(10) кВ та 35 (110) в залежності від місця 

встановлення. 

2. В таблиці Дод. 9 номінальна напруга вимикача починається з 10 кВ. В тих варіантах, де 

U2=6 кВ приймаємо вимикачі з Uном = 10 кВ.  

3. Вибраний вимикач встановлюється у відповідне КРП (табл. Дод 10). 

4. Вибір вимикача від інших апаратів відрізняє 3-тя перевірка – За струмом вимикання: 

(3)

кимикання.в ІІ   

имикання.вІ - Значення струму, яке наведено в таблиці дод. 9 

 
(3)

кІ  - Значення струму трифазного КЗ, яке було розраховано для даної точки, де 

встановлено вимикач. 

Ця перевірка вказує, чи зможе вимикач  з характеристикою  имикання.вІ розірвати 

короткозамкнене коло, по якому протікає струм  
(3)

кІ  
 

Вибір трансформаторів струму (виконується за табл. Дод. 11). Алгоритм вибору 

залишається незмінним. 

Вибір трансформаторів струму проводиться за всіма перевірками без перевірки на 

комутаційну здатність (3-тя перевірка - струм вимикання) У відповідних комірках таблиці 

ставимо «-». 



При визначенні робочих та аварійних струмів звертайте увагу на наступне: 

Робочі струми ліній та двигунів визначались в п.1 розрахункової роботи. 

Робочі струми для трансформаторів визначаються за його номінальними потужністю та 

напругою. 

Для вводу Q1 (Q2) та секційного вимикача (СВ) робочим струмом буде струм вторинної 

обмотки трансформатора Т1, а струмом КЗ – струм для точки К2. 

Для двигунів М1 (М2) струми КЗ по точці К2 (ці двигуни живляться безпосередньо від 

шини РУ-1). 

Для трансформатора Т3 виконати приведення струму трифазного КЗ до сторони вищої 

напруги. Для цього розділити значення струму трифазного КЗ (тільки точка К7) на 

значення коефіцієнта трансформації цього трансформатора(Т3). При виборі апаратів 

використовувати приведене значення струму. 

 

Результат: В таблиці повинні бути заповнені всі комірки перевірок, окрім тих, де 

перевірка не потрібно. Вказати обраний тип апарату. 

 

ПЕРЕВІРЯТИ РОЗДІЛ 4 «ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» МОЖЛИВО ЛИШЕ ПРИ 

НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПО п.1 (ПОТРІБНІ РОБОЧІ СТРУМИ) та п.3 

(ПОТРІБНІ СТРУМИ КЗ). 

  



Приклад виконання: 
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Позначення 

Т
и
п
 е

л
.а

п
а
р
а
та

 Умови вибору електричних апаратів 

За номінальною    
напругою  

сапн UU .  

За номінальним 
струмом 

рапн II .
 

За струмом 
відключення 

)3(

ківідкл II   

За ел.-дин. 
стійкістю 

уапдс ii .
 

За термічною 
стійкістю 
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апнU .  

кВ 

сU

кВ 
 

апнI .  

А 

рI  

А 

відклI  

кА 

)3(

кіI  

кА 

апдсi .  

кА 

уi  

кА 

ncтсtI 2
 прtI 2


 

tпр=0,25 

В
в
о
д

 
3
5
кВ

 н
а
 

Г
П

П
 

QS1-QS2  РНД-110/2000 35 35 3000 206 --- --- 80 5.4 31.52*4 2.12
2
*0.25 

Q1-Q2  Y-110-2000/50 35 35 3200 152 50 2.121 127 5.4 50
2
*4 2.12

2
*0.25 

1ТА-2ТА  

В
в
о
д

 Р
П

 
6
кВ

 

Q1-Q2    МКП-10/630-20 10 10 630 530 20 5,8 52 14.74 20
2
*4 5.8

2
*0.25 

Q3  МКП-10/630-20 10 10 630 530 20 5,8 52 14.74 20
2
*4 5.8

2
*0.25 

Q4  МКП-10/630-20 10 10 630 187,3 20 1.48 52 3.77 20
2
*4 1.48

2
*0.25 

В
в
о
д

 6
кВ

 

1TA-2TA  ТПЛК-10 10 10 600 530 --- --- 74,5 14.74 18.9
2
*3 5.8

2
*0.25 

3TA  ТПЛК-10 10 10 600 530 --- --- 74,5 14.74 18.9 
2
*3 5.8

2
*0.25 

4TA  ТОЛ-10 10 10 200 187,3 --- --- 74.5 3.77 4.72
2
*3 1.48

2
*0.25 


