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ЛК -12 (ОА) Комплектні розподільчі пристрої  

3.4 Комплектні розподільчі пристрої напругою 6 (10) кВ (Які комплектні пристрої 

застосовуються та які їх переваги?)  

3.4.1 Комплектні розподільчі пристрої підстанцій та розподільчих пунктів (Що таке 

КРП та яке призначення КРП? Яке електрообладнання розташовується в КРП? Які види 

конструктивного виконання КРП існують? Які переваги і недоліки має кожен з видів 

КРП?  За якими ознаками класифікують КРП?  З яких основних частин складається викат-

не КРП? Що таке сітка головних ланцюгів КРП? Які комірки входять до складу  викатних 

КРП серії КРУН-6(10) та стаціонарних КРП серії КСО-285?)  

3.4.2 Застосування комплектних розподільчих пристроїв на кар’єрах (Для чого вико-

ристовуються КРП на кар’єрах? Які серії КРП застосовуються на кар’єрах? Які шляхи мо-

дернізації кар’єрних КРП? Яке обладнання входить до складу розподільного пристрою 

ПКРН-6? Яке обладнання входить до складу розподільного пристрою ЯКНО-10У1?  Як 

реалізовано керування та захисти в розподільчому пристрої ЯКНО-6ЭП? Яке призначення  

пересувного примикаючого пункту ППП-10/1000 та яке обладнання входить до його сітки 

головних ланцюгів?)  

3.4.3 Рудникові комплектні розподільчі пристрої (Яке призначення шахтних КРП? 

Які види захистів, блокувань та сигналізацій повинен забезпечувати шахтний КРП? Які 

види шахтних КРП в яких умовах експлуатують? Як працює шахтний КРП РВД-6? З яких 

елементів складається КРУВ-6 та як він працює? Як виконується оперативне керування 

шафами КРУВ-6?)  
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3.4 Комплектні розподільчі пристрої напругою 6 (10) кВ 

 

Електропостачання сучасних промислових підприємств базується на 

використанні комплектних установок: комплектних трансформаторних під-

станцій (КТП), комплектних розподільчих пристроїв (КРП), комплектних пе-

ретворювальних підстанцій (КПП) та ін. Це дає значний економічний ефект 

тому, що скорочує строки монтажу електроустановок, здешевлює будівницт-

во, дозволяє вести роботи індустріальними методами. При використанні 

комплектних пристроїв підвищується надійність роботи електроустановки, 

зручність та безпека обслуговування, забезпечується швидке розширення та 

мобільність при реконструкції електроустановок. 

 

3.4.1 Комплектні розподільчі пристрої підстанцій та розпо-

дільчих пунктів 

 

КРП називають РП, що випускаються у вигляді окремих блоків або 

шаф, укомплектованих повним набором необхідних апаратів для виробницт-

ва самостійних операцій. Основне призначення КРП - прийом і розподіл 

електричної енергії трифазного змінного струму промисловою частотою 50 

Гц при напрузі вище 1 кВ. Такі КРП називають КРП із силовим вимикачем. 

Крім даного виконання випускають КРП, у шафах яких розміщують вимикачі 

навантаження, запобіжники мереж напругою вище 1 кВ, трансформатори на-

пруги і трансформатори власних потреб, силові трансформатори, роз'єднува-

чі, розрядники. Таким чином, в залежності від призначення, схеми первинних 

з'єднань КРП мають декілька десятків модифікацій. Застосування КРП спри-

яє широкому впровадженню розукрупнення підстанцій, застосуванню глибо-

ких введень і магістральних схем. 
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Для установки в закритих приміщеннях застосовують КРП двох 

конструктивних виконань: викатні і стаціонарні. Перші КРП компактні, 

мають закриті струмоведучі частини, надійну ізоляцію, ущільнення від пилу, 

можливість ревізії або ремонту апаратів висувної частини поза місцями 

установки КРП. Другі - дозволяють здійснювати достатній і безпечний 

контроль за роботою апаратів всередині КРП з доступом до устаткування без 

зняття напруги зі збірних шин, простіші по конструкції, дешевші. 

Викатні КРП рекомендують використовувати в першу чергу в найбільш 

складних крупних і відповідальних електроустановках, в яких необхідно ма-

ти швидку взаємозамінність при пошкодженні основного апарата – вимикача. 

Вони приблизно на 30% дорожчі, займають більшу площу, більш зручні в 

ремонті та більш надійні в обслуговуванні. 

Стаціонарні КРП більш доцільні в першу чергу для простіших схем ко-

мутації, а також для зовнішніх установок, де умови експлуатації викатних 

камер складніші із-за непогоди. Вони доцільні також як важкі багатоамперні 

пристрої. 

КРП можна класифікувати за наступними основними ознаками: зна-

ченням номінальної напруги і струму, граничної відключаємої потужності, 

типу силового вимикача і приводу, призначенню, виду обслуговування (од-

но- або двостороннє). 

Прикладом викатних КРП можуть бути: КРУ-2-10 та КР-10 на напругу 

6-10 кВ, номінальні струми від 630 до 3500 А з вимикачами типів ВМПЕ-10 

(рис. 3.39) або ВМПП з вмонтованими електромагнітами та пружинними 

приводами з двохстороннім обслуговуванням; серій КМ-1 та КЕ-10 на базі 

уніфікованої сітки вторинних з’єднань на номінальний струм від 630 до 3500 

А з вимикачами ВМП-10К, ВК, ВКЕ, ВМПЕ та ВЕ-10/20 (КЕ-10) з електро-

магнітними та пружинними приводами; серії КВВО-2 на струми 630 – 1000 А 

з вимикачем ВМП-10; КРП  з вакуумними вимикачами навантаження ВНВП-

10/320, вмонтованими в шафи КРП. 
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До стаціонарних КРП відносяться РП типу КСО (К-кабіна, С - збір-

на, О - одностороннього обслуговування). РП набирають з окремих камер 

КСО з вбудованими в них електричними апаратами, приладами релейного 

захисту, виміру, автоматики, сигналізації і керування. Основною відмінністю 

КСО від КРУ є їхнє відкрите виконання: збірні шини в КСО всіх виконань 

прокладені вікрито зверху камери КСО. До камер КСО зі стаціонарним уста-

ткуванням відносяться камери КСО-272, КСО-266, КСО-285, КСО-366 і ін. 

Із шафів зовнішньої установки слід назвати серію КРУН-6(10)Л з 

номінальним струмом 630 – 1600 А з вимикачами ВМП-10, ВМПЕ-10. 

Як правило, викатне КРП складається з чотирьох основних частин: 

корпусу, викатного візка, релейної шафи і відсіку збірних шин. Корпус являє 

собою жорсткий металевий кожух, в якому розміщена апаратура, обумовлена 

схемою з'єднання первинної комутації. Металевими шторками і 

перегородками корпус розділений на відсіки: викатного візка, верхніх 

роз'єднувальних контактів, трансформаторів струму і кабельних розділень. 

На викатному візку встановлюють те устаткування, для якого 

безпосередньо призначене КРП. Релейна шафа має від 10 до 22 приладів, 

розташованих на поворотному блоці. На передній частині дверей 

розташовують прилади виміру й обліку енергії, ключі керування, апаратуру 

сигналізації; на задній стінці - збірка затискачів ланцюгів вторинної 

комутації. Відсік збірних шин встановлюють на корпусі КРП. 

В викатних КРП передбачені механічні й електричні блокування, що 

не дозволяють: включити вимикач при неробочому положенні візка або 

викотити візок при включеному вимикачі; відчинити двері відсіку силового 

трансформатора при включеному блоці запобіжник-роз'єднувач і відключити 

даний блок при включеному автоматі на стороні нижчої напруги. Цей же 

блок не можна включити при відкритих дверях відсіку трансформатора і 

включеного автомату. У КРП із заземлюючими роз'єднувачами блокування 

не дозволяють вкочувати візок при включеному роз'єднувачі або включати 
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заземляючий роз'єднувач у робочому положенні візка. На передній частині 

викатних КРП є оглядові вікна для спостереження за апаратурою, 

розташованої на візку, і за рівнем масла (в масляних вимикачах). 

 

Рисунок 3.39. КРП 10 кВ на базі вимикача ВМП10: 

А - відсік збірних шин; Б - відсік вимикача 1 із приводом 2; В - відсік 

трансформаторів струму 4 із втичними роз'єднувачами 3 і вихідним кабелем із кінцевим 

розбиранням 5; Г - відсік релейних апаратів і приладів для вимірів, Д - відсік кабелів 

керування; Ж і Е - отвори в перегородках, що закриваються в проміжних положеннях 

викатного візка металевими шторами 6. 

Для кожної серії КРП характерною є сітка головних ланцюгів в зале-

жності від кількості вводів чи виводів (права, ліва), характер електрооблад-

нання (масляний вимикач чи вимикач навантаження, роз’єднувач, трансфор-
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матори напруги, кількість трансформаторів струму, види захисту) та ін. На 

рис. 3.40 і 3.41 наведені схеми з’єднань окремих шафів викатних КРП серії 

КРУН-6(10) та стаціонарних КРП серії КСО-285 відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Схеми первинних з’єднань окремих КРП серії КРУН-6(10) 

а – трансформатор власних потреб; б – вхідна КРП; в – відходяча лінія; г – секційний 

вимикач; д – секційний роз’єднувач; е – трансформатор напруги та розрядник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.41 Схеми первинних з’єднань окремих КРП серії КСО-285 

а, б – шинний ввод; в - трансформатор власних потреб; г – секційний вимикач,  

д – секційний роз’єднувач; е, ж – шафи відходячої лінії та кабельної збірки. 

а б в г д е

а б в г д е ж
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3.4.2 Застосування комплектних розподільчих пристроїв на 

кар’єрах 

В електропостачанні кар'єрів комплектні розподільні пристрої знаходять 

широке поширення. Вони використовуються як при формуванні РП 

підстанцій так і в якості примикаючих пунктів для підключення 

високовольтних приймачів (пересувних трансформаторних підстанцій, 

екскаваторів із високовольтними двигунами перетворювальних агрегатів, 

двигунів високої напруги насосів, компресорів і т.п.) до повітряних або 

кабельних ліній електропередачі. З окремих ячейок комплектних пристроїв 

монтуються розподільчі пункти, що дає можливість розукрупнювати 

приймачі електроенергії і цим забезпечувати більш надійне 

електропостачання. Екскаваторні КРП служать для підключення, керування 

і захисту високовольтних двигунів, головних і допоміжних трансформаторів 

або інших робочих машин і установок екскаваторів. 

В даний час як примикаючі пункти на кар'єрах знаходять застосування 

серійно виготовлені комплектні розподільчі пристрої  ПКРН-63М, ЯКНО-

6ЭП, ОПП, КРН, КРУН-6 та ін.. На екскаваторах із високовольтними 

двигунами перетворювальних агрегатів в схемах керування цими двигунами 

використовуються спеціальні розподільчі пристрої 2КВЕ-6-60 (ЕКГ), на 

екскаваторах ЕШ-10/70, ЕШ-15/90 – КРУ ЕПЕ-6П, а на крупних екскаваторах 

– КРУЕ-10У2. Новим в проектуванні і модернізації існуючих розподільчих 

пристроїв для відкритих гірничих робіт є вдосконалення схем захисту, 

головним чином від однофазних замикань на землю, контроль ізоляції і 

дистанційне вмикання і відключення вимикача розподільчого пристрою, 

заміна масляних вимикачів вакуумними, електромагнітними й іншими більш 

досконалими вимикачами. 

Розподільний пристрій ПКРН-6 обладнаний масляним вимикачем 

ВМП-10К, трансформатором напруги НОМ-6, передбачає захист від 

однофазних замикань на землю, має п'ять видів виконання і може бути 
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використаний для наступних цілей: вводу і виводу для комплектного 

пересувного пристрою на 6 кВ (I і II виконання); контролю ізоляції і виміру 

напруги пересувного комплектного пристрою на 6 кВ (III виконання); 

секціонування повітряних ліній електропередачі (IV виконання); 

підключання окремого електроприймача з повітряним вводом і кабельним 

виводом або з повітряними введенням і виводом (V виконання). 

Розподільний пристрій ЯКНО-10У1 обладнується масляним вимика-

чем ВМП-10К і трансформатором напруги НТМИ-6, має захист від однофаз-

них замикань на землю. Пристрій має повітряний ввод, що може бути замі-

неним кабельним, і кабельний вивід. Розподільний пристрій ЯКНО-10У1 

може бути використаний як окремий примикаючий пункт і як ячейка розпо-

дільчого пристрою на 10 кВ. 

КРП типу ЯКНО-10У1 виготовляється в слідуючих виконаннях: 

- за призначенням у виконанні І для установки на відгалуженнях в 

мережах кр’єрів, а також в місцях приєднання споживачів до внутрі-

кр’єрних ліній електропередач, та у виконанні ІІ для живлення електро-

обладнання роторних комплексів; 

- за способом керування вимикачами розрізняють ЯКНО-6ЕП та 

ЯКНО-10ЕП з пружинним приводом ПП-67, ЯКНО-6ЕР та ЯКНО-10ЕР з 

ручним приводом ПРБА. 

На рис. 3.42. показана схема комутації ЯКНО-6ЭП. 

Керування високовольтним роз'єднувачем Р здійснюється за 

допомогою приводу ПР-2, вимикачем - пружинним приводом ПП-67. 

Живлення ланцюгів керування, захисту і сигналізації здійснюється від 

трансформатора напруги ТН типу НТМИ-6. Зазначені ланцюги захищені 

автоматичним вимикачем АВ. Облік активної електроенергії робиться 

лічильниками 1Wh і 2Wh. 

Для захисту приймачів від КЗ передбачений максимальний 

струмовий захист миттєвої дії вбудований в привід ПП-67. 
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Захист від однофазних замикань на землю здійснюється за допомогою 

трансформатора струму нульової послідовності ТС ТНП-2 і реле 

максимального струму ЭТД-551/60. 

 

Рисунок 3.42. Схема комутації розподільчого пристрою ЯКНО-6ЭП 

 

Захист працює наступним чином: при однофазному замиканні на 

землю симетрія струмів у фазах порушується, у сердечнику ТС з'являється 

магнітний потік, що у вторинній обмотці наводить ЕРС., що викликає 

протікання струму через обмотку реле ЭТД-551/60, що замикає нормально 

вімкнений . контакт у ланцюзі котушки проміжного реле РП, що, у свою 

чергу, спрацьовує і замикає нормально вімкненій контакт в ланцюзі 

електромагніта ЕО відключення пружинного приводу. Це приводить до 

відключення масляного вимикача В. Одним із своїх контактів реле РП 
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замикає ланцюг вказівного реле РУ, яке в свою чергу, контактом РУ замикає 

ланцюг сигнальної лампи ЛБ. Таким чином, загоряння лампи ЛБ сигналізує 

про замикання на землю. 

За допомогою реле максимальної напруги РМН схемою здійснюється 

дублювання захисту від однофазних замикань на землю. Котушка реле 

PM11включена через запобіжник ПР на фазову напругу мережі, тому при 

нормальному режимі контакт РМН у ланцюзі проміжного реле розімкнутий. 

У випадку замикання однієї з фаз на землю до реле РМН підводиться лінійна 

напруга, при якій реле спрацьовує і замикає контакт у ланцюзі проміжного 

реле РП (одночасно замикається і контакт реле ЭТД). 

Захист від роботи на пониженій напрузі і при зникненні напруги 

здійснюється реле мінімальної напруги, вбудованим у привод ПП-67. Вимір 

фазових і лінійних напруг, а також контроль стана ізоляції робляться за 

допомогою вольтметрового перемикача ПВ і вольтметра PV. 

Спрацьовування автоматичного моторного редуктора AMP, 

здійснюється через блок-контакти положення пружини КПП приводу 

вимикача. Масляний вимикач В може бути включений або виключений 

дистанційно натисканням відповідно кнопок «Вкл» або «Відкл». Положення 

вала приводу (робоче) контролюється блокам-контактами БКВ, аварійне 

положення - блок-контактом ВКА. Живлення струмових ланцюгів захисту і 

виміру здійснюються від трансформаторів струму 1TС и 2ТС. 

При включеному масляному вимикачі і нормальному режимі роботи 

горить червона сигнальна лампа ЛК. При відключенні масляного вимикача 

від елементів захисту приводу ПП-67 горить жовта лампа ЛЖ і, як було 

відзначено вище, при замиканнях на землю горить лампа білого кольору ЛЧ. 

Сигнальні лампи включені через баластові опори 1СД, 2СД і 3СД. В зимовий 

час ячейка може обігріватися тепловими елементами 1НЭ і 2НЭ, що 

включаються спеціальним вимикачем ВК. 
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КРП ЯКНО-10У у виконанні ІІ має дві шафи: з вимикачем та розрядни-

ком (Рис.3.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.43. Схема первинних з’єднань КРП типу ЯКНО-10У1 ІІ виконання 

 

Для електропостачання екскаватора-драглайна ЕШ-100/100 призначений 

пересувний примикаючий пункт ППП-10/1000, що складається із чотирьох 

шаф (Рис. 3.44): комплектної шафи з силовим трансформатором ТМЕ-10/40 з 

роз’єднувачем та запобіжником (КТМ); комплектної шафи з вимикачем і 

електромагнітним приводом (КВЕ); комплектної шафи з трансформаторами 

напруги та розрядником (КТНР); комплектної шафи кабельної збірки (КРКЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.44. Схема первинних з’єднань примикаючого пункту ППП-10/1000 

КТМ КВЕ КТРН КРКЗ
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Найбільш поширеними екскаваторними КРП є 2КВЕ-6, КРУЕПЕ-6П-

400/100, КРУЕ-10У2. 

Екскаваторний КРП типу КРУЕПЕ-6П-400/100 має три модифікації схе-

ми первинних з’єднань, в ньому використовують масляний вимикач ВММ-

10Е з електромагнітним приводом, забезпечується максимальний та мініма-

льний захисти. Екскаваторний КРП типу КРУЕ-10У2 має п’ять модифікацій 

за виконанням схеми первинних з’єднань, масляний вимикач ВМПЕ-10 на 

струми 400 та 630 А з електромагнітним приводом. Конструктивно шафа 

складається з двох частин: корпусу та викатного візка з вимикачем. На основі 

екскаваторного пристрою КРУЕПЕ-6П-400/100 виготовляється КРП з вакуу-

мним вимикачем ВНВП-10/320/242 типу КРУЕ-10В-630-20. 

Розподільний пристрій 2КВЕ-6 призначений для керування двигунами 

перетворювальних агрегатів екскаваторів ЕКГ-4,6А і ЕКГ-5. На відміну від 

розподільчих пристроїв, описаних вище, 2КВЕ-6 обладнаний масляним 

вимикачем ВМЕ-6 спеціального виконання для екскаваторів (вимикач 

масляний екскаваторний на 6 кВ). 

 

3.4.3 Рудникові комплектні розподільчі пристрої 

 

Шахтні КРП призначені для комплектування з них РУ-6 кВ, для 

використання їх у виді одиночних розподільчих пунктів у підземних 

виробках. Шахтні КРП служать для розподілу електричної енергії напругою 

6 (10) кВ, частотою 50 Гц, захисту електричних мереж і керування 

електроприймачами, розташованими в підземних виробках шахт. 

Відповідно до ПБ і ЕПБ, КРП повинні забезпечувати наступні види 

керування, захисту, сигналізації, виміру і блокувань:  

оперативне місцеве вмикання і відключення вимикання приэднання за 

допомогою кнопок, встановлених на шафі КРП; оперативне дистанційне 

вмикання і відключення вимикання; 
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закорочення і заземлення  відходячих приєднань при відключенні 

роз'єднувачів (у шафах відходячих КРП;  

мінімальний захист; 

захист від струмів КЗ; 

захист від струмів перевантаження і захист асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором від пускових струмів 

неприпустимої тривалості; 

захист від втрати керованості при замиканні або обриві жил 

дистанційного керування; 

підключення зовнішніх додаткових захисних пристроїв (захист від 

замикань на землю, неповнофазних і несиметричних режимів, газового 

захисту й ін.); 

місцеву (механічну і світлову) і дистанційну (світлову) сигналізацію про 

включене і відключене положення вимикача; 

сигналізацію про спрацьовування максимального струмового захисту і 

блокувального реле витоку; 

вимір струму і напруги в силових ланцюгах; 

функціональну перевірку справності максимального струмового захисту 

і блокувального реле витоку; 

блокування проти повторного вмикання при відмові механізму, що 

утримує вимикач у включеному положенні; 

електричне блокування проти подачі напруги на  відходяче приєднання з 

опором витоку нижче норми, а також при відключенні захистом від 

надструмів; 

автоматичні однократні повторні вмикання (АПВ) і введення резерву 

(АВР); 

можливість введення заборони АПВ і АВР при спрацьовуванні захисту 

від надструмів; 

вивід при необхідності мінімального захисту; 
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автоматичне введення резерву в КРП із двома і трьома введеннями; 

можливість жорсткої комплектації КРП із будь-яким числом введень. 

Нині на шахтах, небезпечних за газом або пилом, експлуатують 

КРП типів КРПВ-6, ЯВ-6400, РВД-6, а на шахтах, безпечних за газом і пи-

лом, - КРП типу КРУРН-6 або ВЯП-6. КРУВ-6 випускають чотирьох типів: 

вводними (шифр виробу В); секційними (С); відходячих приєднань (ОП); ві-

дходячих приєднань з вбудованим трансформатором струму нульової послі-

довності (ОТ). 

КРП РВД-6 випускаються в двох варіантах: відходячого приєднання - 

РВД-6-0 і вводного приєднання - РВД-6-В. Вони відрізняються тільки 

електричною частиною: КРП типу РВД-6-О містять блокувальне реле витоку 

і пристрій, що шунтує максимальні реле на час пуску потужних асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором щоб уникнути 

спрацьовування максимального струмового захисту від пускового струму 

електродвигуна. 

 

Рисунок 3.45. Принципова електрична схема КРП  відходящого приєднання РВД-6-О 

 

керування  Пост
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Розглянемо роботу КРП РВД-6-0 (Рис. 3.45). При подачі напруги на 

шини КРП включаються реле часу КТ і реле К. Їхні контакти К3.3, КТ.1 і 

K3.1, К.3.2, замикаючись, підготовляють ланцюги відповідно реле К2 і 

двигуна М моторно-пружинного приводу масляного вимикача QF. В ланцюзі 

котушки реле керування К1 проходить струм, але він недостатній для 

спрацьовування реле, тому що обмежений резистором R3. 

При натисканні кнопки SB1 поста керування резистор R3 закорочується, 

і реле К.1 включається. Його контакт К1.1 в ланцюзі шунтуючого резистора 

R2 розмикається, внаслідок чого струм у котушці реле збільшується, і воно 

залишається включеним після відпускання кнопки SB1. Контакт К.1.2 

включає реле напруги K.V. При замиканні його контакту KV.2 спрацьовує 

реле К2. Контактом К2.1 воно самоблокується, контакт К2.2 включає двигун 

приводу М, контакти К2.3 і К2.4 шунтують за допомогою резисторів Rш 

обмотки максимальних реле КА1 і КА2 і амперметр (що необхідно при 

використанні КРП для вмикання асинхронних електродвигунів із 

короткозамкнутим ротором), контакт К2.5 замикає ланцюг неонової лампи 

HL2, контакт К2.6 відключає реле часу КT. 

Двигун М зводить привод і включає масляний вимикач. При цьому 

переключаються контакти SQ1 - SQ6, механічно зв'язані з приводом. 

Контакти SQ2 і SQ5 розмикаються, відключаючи двигун М і реле К3. 

Контакт SQ1 включається, підготовлюючи ланцюг соленоїду відключення 

YA. Контакт SQ6 замикає ланцюг сигнальної лампи HL1 в пості керування. 

Реле КТ має витримку часу при відключенні 6-10 с, тому що паралельно 

котушці реле включений конденсатор С1. Після розмикання контакту КТ.1 

реле К2 відключається. В результаті відключаються шунти Rш, гасне лампа 

HL2, і включається реле КТ. Контакт його КТ.1 у ланцюзі реле К2 

замикається, але реле не спрацьовує, оскільки розімкнутий контакт К3.3. 

КРП відключається натисканням кнопки SB2. При цьому відключається 

реле К1, і його контакт К1.2 відключає реле напруги KV, що контактом КV.1 
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включає соленоїд YA. Соленоїд, впливаючи на механізм вільного 

розчіплювання, відключає масляний вимикач QF. Реле KV відключається при 

зниженні напруги нижче 60% номінальної. 

При ручному керуванні КРП (за допомогою ручки) необхідно перемичку 

А переставити з затискачів 31, 32 на затискачі 28, 29. 

Стан ізоляції відходячого від КРП ділянки мережі контролюється реле 

витоку К4, що спрацьовує при зниженні опору ізоляції до 80 кОм. Контакт 

К4.2 в ланцюзі реле К3 розмикається, і воно не може бути включено. Контакт 

К4.1 замикає ланцюг сигнальної лампи HL2. 

КРУВ-6 виконано вибухонепроникним з іскробезпечними ланцюгами 

дистанційного керування, має вибухобезпечний рівень вибухозахисту і 

маркування по вибухозахисту РВ-4В. Конструкція оболонки забезпечує 

ступінь захисту ІР54. КРУВ-6 може бути використаним в умовах, 

нормованих для виконання ХЛ категорії розміщення 5 по ДОСТу. 

Кабельні вводи шаф допускають приєднання силових кабелів із 

перетином жил до 240 мм2 і контрольних кабелів із зовнішнім діаметром до 

25 мм, а кабельні вводи пультів дистанційного керування - контрольних 

кабелів із зовнішнім діаметром від 18 до 30 мм. 

У конструктивному відношенні шафи вводу, секційно і відходящих 

приєднань у КРУВ-6 аналогічні, мають однакові габаритні і приєднувальні 

розміри і відрізняються один від іншого в основному тієї апаратурою, що 

встановлена всередині (рис. 3. 46,б). 

Кожна шафа (рис. 3.46,а) складається з наступних елементів: вибухо-

непроникного корпусу 1, розділеного на відсіки (камери). У верхній частині 

корпуса знаходяться камери вводу 11 і 13 і камери роз'єднувачів 6 і 15. В ни-

жній частині знаходиться камера 17 силового вимикача з розташованими на 

ній коробками вторинних ланцюгів 25 і 32. Камера вимикача закривається 

дверми 3, на яких із внутрішньої сторони встановлені блоки керування і за-

хисту. Всі коробки і камери розділені між собою вибухонепроникними пере-
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городками і закриті кришками 7, 10, 12, 14, 24, 34. У вводних коробках роз-

ташовані прохідні ізолятори 8 із приєднаними затискачами 9, 16, до яких 

приєднують кабелі або шинні перемички. На бічних поверхнях цих камер 

знаходяться шанці 28, до яких приєднують кабельні вводи. Труби вводів 27 і 

29, закриті кришками 26 і 30, з'єднані з камерами вікнами. В вводній шафі 

труби 27 і 29 з'єднані з камерою 13, у шафі відходячих приєднань із камерою 

11, а в секційній шафі труба 27 - з камерою 11, труба 29 - із камерою 13. Роз'-

єднувачі 5 створюють замкнутий ланцюг через струмоведучі стержні прохід-

них ізоляторів 8. Для закорочення і заземлення відходячих приєднань вста-

новлені контакти 16, які у вводному і секційному шафах відсутні. Для візуа-

льного огляду положення ножів роз'єднувачів на кришках камер є оглядові 

вікна. Камера 17 вимикача містить наступні елементи: силовий вимикач 2; 

трансформатори: струму - 19, напруги - 20; запобіжник у ланцюзі 6 кВ - 18 і 

ошиновку. Для вкочування і викочування вимикача на бічних стінках камери 

встановлені направляючі, а з'єднання вимикача з ошиновкоЮ шафи викону-

ють штепсельні рознімання 21. Для досилання вимикача в кінцеве положення 

служить ексцентричний фіксатор. У верхній частині камери 17 розташовані 

прохідні затискачі 4 ланцюгів вторинної комутації і роз'єднувач вторинних 

ланцюгів. 

Привод роз'єднувачів ланцюгів первинної комутації механічно 

зблокований із роз'єднувачем вторинних ланцюгів (вмикання першого 

приводить до вмикання другого, і навпаки). На передню стінку корпуса з 

зовнішньої сторони виведено вал приводу роз'єднувачів, на кінці якого є 

блокувальний диск 31 із квадратним отвором для прийому ручки керування і 

фіксатор 33 для блокування роз'єднувачів із силовим вимикачем і дверми. У 

шафах з шифром ОТ в камеру вимикача вбудований також трансформатор 

струму нульової послідовності типу ТЗЛМ. В нижній внутрішній частині 

дверей 3 розташована вилка приводу ручного вмикання вимикача. З 

зовнішньої сторони дверей розташовані: кнопки керування, оперативні і 
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попереджувальні написи, оглядове вікно для контролю за показаннями 

приладів 23 і 35 і для візуального спостереження за положенням вимикача 

36. Блокувальне кільце 37 служить для блокування болтів кріплення дверей 

до корпуса. Корпус шафи встановлений на салазках 38, в яких на кожному 

полозі для жорсткої комплектації шаф укріплено по два гвинтових домкрата 

22. 

 

 

 

 

Рисунок 3.46.  Конструкція шафи КРУВ-6 (а) і електричні схеми силових ланцюгів 

відповідно шафів відходящого приєднання, вводного і секційного (б) 
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Шафи КРУВ споряджені блокувальним комплексом, що складається з 

двох основних блокувань: роз'єднувачі - вимикач і роз'єднувачі - двері. При 

включеному вимикачі не можна відключити роз'єднувачі, при включених 

роз'єднувачах не можна відчинити двері, при відкритих дверях не можна 

включити роз'єднувачі. П'ять сигнальних ламп дозволяють одержати 

наступну інформацію: «Блокування», «Відключення», «Вмикання», «Аварія», 

«Виток». 

В КРУВ-6 встановлюють вимикач електромагнітний, повітряний, ВЭВ-

6-16/630-ХЛ5, з вбудованим пружинним приводом, електромагнітами 

керування й елементами захисту (на номінальну напругу 6 кВ; номінальний 

струм відключення 16 кА; номінальний струм 630 А). Вимикачі випускають у 

двох виконаннях: для установки у вводні і секційні шафи і для установки в 

шафи відходячих приєднань. В першому виконанні вимикач має по вісім 

замикаючих і допоміжних розмикаючих контактів, а в другому - по шість. 

Головна відмінність другого виконання - установка панелі короткозамикача. 

Власний час відключення вимикача з приводом, складає 0,06 с, а повний час 

відключення вимикача при спрацьовуванні максимального струмового 

захисту не більш 0,19 с. 

Кабельні вводи дозволяють використовувати як броньовані кабелі, так і 

кабелі марки ЭВТ. Для перших допускається як їхнє суха обробка, так і 

обробка з заливанням компаундом. Конструкція вводних пристроїв дозволяє 

вводити кабель під кутом 40о вниз до горизонту,а  відходячий кабель 

припустимо монтувати під кутом 80о  вверх до горизонту. До кожної шафи 

може бути одночасно приєднано по два живлячих і відходячих кабеля. 

Кабельні вводи можуть бути трьох виконань для різного діаметра кабеля. 

В основу схеми керування і захисту КРУВ-6 всіх виконань покладені 

однотипні функціональні пристрої, причому за базову прийнята схема 

вводної шафи КРУВ-6В. У КРУВ-6 ОП в схему додано блокувальне реле 

витоку (БРВ) і два реле побічної дії, що разом із реле часу забезпечують 
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захист від перевантаження. В схему додана також сигнальна лампа про 

спрацьовування БРВ, пристрій перевірки БРВ і максимального струмового 

захисту. В схемі секційного КРУВ-6 знаходиться пристрій пуску АВР і 

спеціальне реле, що запобігає паралельній роботі трансформаторів напруги. 

Для забезпечення однократного АВР використано пристрій АПВ, таке ж як і 

в шафах КРП інших виконань. У секційного КРП трансформатор напруги в 

схемі відсутній, тому що він одержує живлення від трансформаторів напруги 

вводних КРП. 

Принципові електричні схеми оперативного керування шафами 

КРУВ-6 (рис. 3.47) аналогічні як при місцевому, так і при дистанційному 

видах керування. Основним виконавчим елементом схеми є реле К1.1 із 

двома обмотками, включеними назустріч. В нормальному режимі робота 

схеми здійснюється в такий спосіб: при поданій напрузі в напівперіод, коли 

діод V6 відкритий, струм протікає через верхню обмотку реле (по стрілці 

нагору), але намагнічувальної сили, яка створюється верхньою обмоткою, 

недостатньо для спрацьовування реле. В інший напівперіод, коли зазначений 

діод закритий, струм протікає через дві назустріч з'єднані обмотки реле (по 

стрілці вниз). В зв'язку з тим що струми в обмотках рівні, то намагнічувальна 

сила дорівнює нулю. При натисканні на кнопку S5 (вмикання) у напівперіод, 

коли діод V7 відкритий, через нього і нижню обмотку реле протікає струм 

(по стрілці вниз). І в цей же напівперіод по верхній обмотці реле (по стрілці 

нагору) протікає струм, створений ЕРС самоіндукції, що замикається через 

діод V7. Ці струми створюють сумарну намагнічувальну силу, цілком 

достатню для спрацьовування реле К.1.1. Після вмикання вимикача 

замикаючим допоміжним контактом Q2.4 буде зашунтована верхня обмотка 

реле і схема перетвориться в схему з паралельно включеними обмотками 

реле і діодом V6. У такому стані схеми струм від джерела живлення 

проходить по нижній обмоці реле (по стрілці вниз) у той напівперіод, коли 

діод V6 закритий. В інший напівперіод по цій обмотці протікає струм, 
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створений ЕРС самоіндукції, що замикається через діод V6. Значення струму, 

що протікає, цілком достатньо для утримання реле у включеному положенні. 

Відключення робиться при натисканні кнопки S4. 

 

 

Рисунок. 3.47.  Принципова електрична схема оперативного керування шафами 

КРУВ-6 


