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АНОТАЦІЯ 

 

Діхтярук І.В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в 

повітряних розподільних мережах напругою 10 кВ за рахунок секціонування 

автоматичними роз'єднувачами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.14.02 - Електричні станції, мережі і 

системи (141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – 

Чернігівський національний технологічний університет, МОН України, 

Чернігів, 2018. – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України, Харків, 2018.  

Зміст анотації. Дисертація присвячена розв’язанню важливої 

науковоприкладної проблемипідвищенню надійності електропостачання 

споживачів в повітряних розподільних електричних мереж напругою 10 кВ за 

рахунок секціонування автоматичними роз’єднувачами.  

Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у наступному. Існуючі 

принципи проектування та експлуатації розподільних електричних мереж (ЕМ) 

були розроблені у 60-80-х роках ХХ століття і, в даний час, не відповідають 

сучасним вимогам щодо надійності електропостачання споживачів, яка 

визначена нормативними документами.  

Найбільша кількість аварійних відключень (приблизно 90% всіх стійких 

відмов) відбувається в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ з 

повітряними лініями (ПЛ). Це обумовлено великою протяжністю таких мереж, 

які на сьогодні є найменш надійними елементами електричної системи. 

Більшість з них є морально застарілими та фізично зношеними та не можуть 

забезпечити необхідний рівень надійності електропостачання споживачів.  

В умовах ринкової економіки змінюються відносини між споживачами 

електричної енергії та енергопостачальними компаніями. Споживачі все 

частіше звертають увагу на рівні надійності електропостачання. Це робить 

задачу підвищення надійності електропостачання досить актуальною. В даний 



2 

 

час вирішення такої задачі проходить при різкому зниженні капіталовкладень в 

будівництво нових та реконструкцію існуючих електричних мереж. Цей факт 

висуває додаткові умови до техніко-економічного обґрунтування заходів 

підвищення надійності розподільних ЕМ.  

Сучасний стан ЕМ обумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення 

надійності розподільних ЕМ з ПЛ, що не потребують значних інвестицій та 

довгострокових капіталовкладень. Один з таких шляхів представлено в даній 

роботі. 

Таким чином, науково-практичне завдання розробки шляхів підвищення 

надійності розподільних ЕМ з ПЛ, за умови мінімізації довгострокових 

капіталовкладень є актуальним і визначило напрямок дисертаційного 

дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення надійності електропостачання споживачів в існуючих повітряних 

розподільних мережах напругою 10кВ із застосуванням новітньої комутаційної 

апаратури. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі дослідження: 

1. Провести аналіз поточного технічного стану розподільних електричних 

мереж напругою 10 кВ. 

2. Розробити метод виділення пошкодженої ділянки ПЛ 10 кВ під час 

безструмової паузи за допомогою автоматичних секціонуючих роз’єднувачів 

роз’єднувачів в розподільних мережах напругою 10кВ різної конфігурації, 

зокрема в мережах з джерелами розподіленої генерації. 

3. Розробити алгоритм роботи автоматики та надати рекомендації щодо 

модернізації існуючих приводів роз’єднувачів. 

4. Розробити та науково обґрунтувати математичний метод для 

визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих 

роз’єднувачів в розподільних мережах напругою 10кВ різної конфігурації, 

зокрема в мережах з джерелами розподіленої генерації та показати 

ефективність його використання. 
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5. Дослідити вплив навантаження споживачів на результати визначення 

раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз’єднувачів. 

6. Дослідити вплив автоматичного секціонування розподільних мереж 

напругою 10кВ на інтегральні показники надійності SAIDI, SAIFI та ENS, що 

відповідають міжнародним стандартам. 

Об’єктом дослідження – процеси в розподільних електричних мережах з 

повітряними лініями електропередавання напругою 10кВ, оснащених 

автоматичними секціонуючими роз’єднувачами. 

Предметом дослідження – параметри та характеристики розподільних  

мереж з повітряними лініями електропередавання напругою 10кВ, що мають 

вплив на показники надійності електропостачання споживачів. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Удосконалено метод підвищення надійності електропостачання 

споживачів, який відрізняється від існуючих тим, що виділення пошкодженої 

ділянки електричної мережі напругою 10кВ виконано за допомогою 

автоматичних роз’єднувачів під час безструмової паузи, що дозволяє 

поліпшити техніко-економічні показники ефективності електропостачання 

споживачів у порівнянні з іншими секціонуючими комутаційними апаратами. 

2. Вперше запропоновано метод аналітичного визначення раціональних 

місць встановлення автоматичних секціонуючих роз’єднувачів в розподільних 

мережах, який представляє дискретний розподіл потужності споживачів по 

довжині мережі неперервною функцією, що дозволяє відмовитись від методів 

дискретної оптимізації та громіздких розрахунків під час розробки планів 

перспективного розвитку існуючих розподільних мереж. 

3. Науково обґрунтовано метод секціонування розподільних мереж з 

джерелами розподіленої генерації, який відрізняється від існуючих 

використанням комутаційних апаратів нового покоління, що дозволяє 

забезпечити швидке відновлення електропостачання споживачів 

непошкоджених ділянок мережі. 
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Практичне значення отриманих результатів для електроенергетичної 

галузі полягає у вирішенні задачі підвищення надійності електропостачання 

споживачів шляхом використання автоматичних секціонуючих роз’єднувачів в 

повітряних розподільчих мережах напругою 6-10 кВ.  

Результати досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, мають 

практичну цінність для фахівців електропостачальних компаній та проектних 

організацій, що займаються проектами перспективного розвитку та 

підвищенням надійності розподільних електричних мереж напругою 6-10 кВ. 

Ефективність запропонованих у роботі методів перевірена шляхом 

проведення розрахунків та математичного моделювання, а результати роботи 

використані під час розробки нормативного документу Міненерговугілля 

України: СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-99:2014 «Методичні рекомендації побудови 

схем секціонування розподільної електричної мережі напругою 6-10 кВ». 

Запропоновано удосконалити існуючі приводи відокремлювачів ШПО та 

ПРО-1У1 за рахунок зміни пружини, оснащення їх первинними вимірювачами 

та автоматикою, що дозволять використовувати їх для комутації секціонуючого 

роз’єднувача під час безструмової паузи у розподільній мережі 10кВ. 

Ключові слова: секціонування, автоматичні роз’єднувачі, показники 

надійності. 
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ABSTRACT 

 

Dikhtyaruk I.V. Improving the reliability of power supply of consumers in the 

overhead distribution networks whith the voltage 10kV by sectionalization of 

automatic disconnectors – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 05.14.02 - Electric power stations, networks and systems 

(141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics). – Chernihiv 

National University of Technology. MES of Ukraine, Chernihiv, 2018 – National 

Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", MES of Ukraine, Kharkiv, 

2018. 

Annotation content. The dissertation deals with an important applied problem 

of improving the reliability of power supply to customers in 10kV networks. The 

improvement is achieved due to network sectionalization with automatic 

disconnectors. 

This work is relevant because the existing principles of construction and 

utilization of power supply networks were developed in the 60-80s of the 20th 

century and became outdated. They do meet the current requirements for the 

reliability of power supply defined in the regulatory documents. 

The largest number of network faults (about 90% of all solid faults) occurs in 

the overhead power supply networks 10kV. The reason for this is the long   length of 

the overhead lines, which are the least reliable element of the power supply networks. 

The majority of the overhead lines are outdated and worn-out, so they can not 

guarantee the required level of power supply reliability. 

The nature of interaction between the customers and power suppliers change in 

the market economy. The customers start paying more attention to the reliability of 

power supply. Thus, the task of increasing the reliability becomes important. At the 

moment this task is being solved while the capital expenditures on construction and 

reconstruction of power networks substantially declined. This fact makes an 



2 

 

additional condition for the validation of the actions to increase the reliability of 

power supply. 

Therefore, imporving the reliability of power supply with overhead lines 

desperately need the tools that do not require large long-term investments. On of such 

tools is presented in this work. 

This dissertation looks for theoretical and practical ways for improving the 

reliability of power supply networks with overhead lines, trying to find the solutions 

that minimize long-term investments. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the study is improving 

the reliability of power supply in the existing overhead 10kV power lines with the 

help of new switching equipment. 

To achieve this purpose the following tasks are perfomed: 

1. The current technical conditions of the 10kV power supply electric networks 

are analyzed. 

2. A method for localization of faulting branch during no-current condition, 

using the automatic sectionalizing disconnectors in 10kV power supply networks of 

various architectures (including networks with the sources of distributed power 

generation) is developed. 

3. The algorithm for automatic equipment is designed. The recommendations 

for modernisation of the actuator units in the existing disconnectors are made. 

4. The mathematical method for finding the optimal places for automatic 

sectionalizing disconnectors in the power networks of various architectues (including 

networks with the sources of distributed power generation) is developed. The 

effectiveness of this method is scientifically proved. 

5. The influence of the cutomer load on the localization of optimal places for 

automatic disconnectors is studied. 

6. The impact of automatic sectioning of 10kV power networks on integral 

reliability measures SAIDI, SAIFI and ENS accoring to international standard is 

analyzed. 
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The object of the study is the processes in the electric power supply networks 

10kV with overhead lines equipped with automatic sectionalizing disconnectors. 

Subject of research is the parameters and characteristics in the power supply 

electric networks 10kV with overhead power lines, which influence the power supply 

reliability metrics. 

Scientific novelty. 

1. Refined the method of improving the reliability of power supply. This 

method is different from the existing approaches because the localization of the 

faulting branch in the power supply network is done with the help of automatic 

disconnectors during no-current condition, which allows to obtain better cost and 

techinical characteristics of power supply than can be achieved with other switching 

equipment. 

2. For the first time introduced the analytical method of finding the locations 

for automatic disconnectors in power supply networks. This method represents the 

customer load along the power network as a continuous function. It allows to avoid 

discrete optimization methods with cumbersome calculations while planning the 

development of the existing power supply networks. 

3. Scientifically proved is the method of sectionalizing the power supply 

networks with distributed generation. This method is different from the existing 

approaches by employing the swithing devices of the new cohort, which allow fast 

recovery of power supply for customers at non-faulting branches of the power 

network. 

Practical value of the results for the electric energy sector is in the 

improvement of power supply reliability due to the adoption of automatic 

sectionalizing disconnectors in overhead power networks 6-10kV. 

The results of research in this dissertation are of practical importance for the 

experts of power supply companies and project organizations which are involved in 

the long-term development projects and improving the reliability of power supply in 

the 6-10kV networks. 
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The effectiveness of the methods introduced in this dissertation is proved with 

calculations and mathematical modelling. The results of the work are used in the 

normative document of The Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine СОУ-Н 

ЕЕ 40.1-00100227-99:2014 “Methodological recommendations for schemes of 

sectionalizing of power supply network 6-10kV”. 

It is proposed to improve the existing separator drives ShPO and PRO-1Y1 by 

changing spring, by equipping them with primary meters and automation, allow to 

use them for switching of sectionalization disconnector during no-current condition 

in power supply network 10kV. 

Keywords: sectionalization, automatic disconnectors, reliability. 

List of publications by the subject on the topic of the dissertation: 

works, in which the main scientific results of the dissertation are published: 

1. Dihtyaruk I. V. Ispolzovanie raz'edinitelya RLKV-S-10 dlya 

sektsionirovaniya raspredelitelnyih setey napryazheniem 10 kV / R. A. Buynyiy, I. V. 

Dihtyaruk, A. V. Krasnozhon // Vіsnik Chernigivskogo derzhavnogo 

tehnologichnogo universitetu: zb. – 2012. – № 1(55). – S. 227-232. 

2.  Dihtyaruk I. V. Avtomatichne sektsionuvannya rozpodilnih elektrichnih 

merezh naprugoyu 6–10 kV іz zastosuvannyam roz'ednuvachiv novogo pokolinnya / 

R. O. Buyniy, I. V. Dіhtyaruk, V. V. Zorіn // Tehnіchna elektrodinamіka – 2014. – № 

3. – S. 70-75. 

3. Dіhtyaruk I. V. Zastosuvannya roz’еdnuvachіv novogo pokolіnnya u 

shemah avtomatizovanogo sektsіonuvannya rozpodіlnih merezh naprugoyu 6-10 kV / 

R. O. Buyniy, I. V. DIhtyaruk, Yu. O. Kalyuzhniy, A. O. Kvitsinskiy // Energetika ta 

elektrifіkatsіya. – 2013. – № 4(55). – S. 34-40. 

4. Dіhtyaruk I. V. Vikoristannya roz’еdnuvachіv novogo pokolіnnya dlya 

sektsіonuvannya rozpodіlnih elektrichnih merezh z dzherelami rozpodіlenoуi 

generatsіуi / I. V. Dіhtyaruk // Vіsnik Vіnnitskogo рolіtehnіchnogo 

Institutu. ‒ 2014. ‒ № 1(112). S. 58-61. 



5 

 

5. Dіhtyaruk I. V. Viznachennya ratsіonalnih mіsts vstanovlennya 

avtomatichnih sektsіonuyuchih ro’zеdnuvachіv v rozpodіlnih merezhah naprugoyu 

10kV / I. V. DIhtyaruk // Tehnіchna elektrodinamіka.  ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ S. 53-54. 

6. Dіhtyaruk I. V. Vpliv sektsіonuvannya rozpodіlnih merezh naprugoyu 6-10 

KV avtomatichnimi roz’еdnuvachami na іntegralnі pokazniki nadіynostі / 

I. V. Dіhtyaruk // Tehnіchniy audit ta rezervi virobnitstva. ‒ 2016. ‒ № 

2/1(28). ‒ С. 35-39. 

works certifying the testing of the dissertation materials: 

7. Dikhtiaruk I. V. Removal of insensibility of main protection of the 10kV 

voltage lines / I. V. Dikhtiaruk, R. A. Byinyi, S.V.Litvyn Tezi dopovіdey 

vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi studentіv, aspіrantIv ta molodih 

vchenih «Novіtnі tehnologіуi u naukovіy dіyaіnostі і navchalnomu protsesі». – 

Chernіgіv: ChNTU, 2012, T. 1, S. 277-280. 

8. Dіhtyaruk I. V. Avtomatichne vidіlennya poshkodzhenoуi dіlyanki v 

nerezervovanih rozpodіlnih elektrichnih merezhah naprugoyu 6-10kV іz 

zastosuvannyam roz’еdnuvachіv novogo pokolіnnya / I. V. Dіhtyaruk, R. O. Buyniy 

// Tezi dopovіdey vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi studentіv, 

aspіrantіv ta molodih vchenih «Novіtnі tehnologіуi u naukovіy dіyalnostі і 

navchalnomu protsesі». – Chernіgіv: ChNTU, 2013, T. 1, s. 295-297. 

9. Dіhtyaruk I. V. Vikoristannya avtomatichnih sektsіonuyuchih 

roz’еdnuvachіv ta viznachennya ratsіonalnih mіsts уih vstanovlennya v merezhah z 

dzherelami rozoseredzhenoуi generatsіуi // Tezi dopovіdey vseukraуinskoуi 

naukovo-praktichnoуi konferentsіуi studentіv, aspіrantіv ta molodih vchenih 

«Novіtnі tehnologіуi u naukovIy dіyalnostі і navchalnomu protsesі». – Chernіgіv: 

ChNTU, 2015, S. 118-119. 

10. Dіhtyaruk I. V. Zabezpechennya nadіynostі elektrichnih merezh 10kV z 

povіtryanimi lіnіyami z vikoristannyam avtomatichnih roz’еdnuvachіv / I. V. 

DIhtyaruk, R. O. Buyniy // Tezi dopovіdey vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi 

konferentsіуi studentіv, aspіrantіv ta molodih vchenih «Novіtnі tehnologіуi u 

naukovіy dіyalnostі і navchalnomu protsesі». – Chernіgіv: ChNTU, 2016, s. 113-114. 



6 

 

11. Dіhtyaruk I. V. Vpliv rozpodіlu TP vzdovzh LEP ta уih zavantazhennya na 

velichinu nedovіdpusku elektrichnoуi energіуi / I. V. DIhtyaruk, R. O. Buyniy // Tezi 

dopovіdey vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi studentіv, aspіrantіv 

ta molodih vchenih «Novіtnі tehnologіуi u naukovіy dіyalnostі і navchalnomu 

protsesі». – Chernіgіv: ChNTU, 2017, S. 68-69. 

12.  Dihtyaruk I. V. Pidvischennya efektivnosti roboti elektrichnih merezh 

10kV z DRG za rahunok avtomatichnogo sektsionuvannya // Tezi dopovіdey 

vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi studentіv, aspіrantіv ta molodih 

vchenih «Novіtnі tehnologіуi u naukovіy dіyalnostі і navchalnomu protsesі». – 

Chernіgіv: ChNTU, 2018, S. 127-128. 

 



 2 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..................................................................6 

ВСТУП....................................................................................................................7 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ З 

ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ НАПРУГОЮ 10 КВ..............................................14 

1.1 Розвиток теорії надійності розподільних електричних мереж...................14 

1.2 Характеристика об’єкту дослідження...........................................................16 

1.3 Показники надійності електропостачання споживачів................................18 

1.4 Забезпечення надійності розподільних електричних мереж напругою 

10 кВ........................................................................................................................23 

1.5 Підходи щодо управління процесом відновлення електропостачання 

споживачів..............................................................................................................26 

1.5.1 Алгоритм централізованого відновлення електропостачання 

споживачів .............................................................................................................27 

1.5.2 Алгоритм дистанційного відновлення електропостачання 

споживачів .............................................................................................................29 

1.5.3 Алгоритм децентралізованого відновлення електропостачання 

споживачів..............................................................................................................30 

1.6 Висновки за розділом......................................................................................32 

РОЗДІЛ 2. СЕКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 

10 КВ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНИХ РОЗ’ЄДНУВАЧІВ.................34 

2.1 Секціонування розподільної мережі за допомогою автоматичних 

роз’єднувачів..........................................................................................................34 

2.2 Застосування автоматичних секціонуючих роз’єднувачів для пошуку 

пошкодження в розподільних мережах напругою 10 кВ...................................36 

2.2.1 Застосування автоматичних секціонуючих роз’єднувачів для пошуку 

пошкодження в нерезервованих розподільних мережах...................................36 

2.2.2 Пошук пошкодження в розподільних електричних мережах при 

встановленні одного автоматичного секціонуючого роз’єднувача на 

магістралі та на усіх (декількох) відгалуженнях................................................41 



 3 

2.3 Застосування автоматичних секціонуючих роз’єднувачів для пошуку 

пошкодження в розподільних мережах напругою 10 кВ з джерелами 

розподіленої генерації…………………………………….……………………..44 

2.3.1 Розвиток енергетики на основі впровадження джерел розподіленої 

генерації…………………………………………...……….……………………..44 

2.3.2 Особливості використання джерел розподіленої генерації в 

розподільних електричних мережах……………………………………………46 

2.3.3 Застосування автоматичних роз’єднувачів в розподільних мережах з 

джерелами розподіленої генерації……………………………………………...50 

2.3.4 Особливості виконання автоматики повторного включення в мережах з 

ДРГ………………………………………………………………………………..54 

2.4 Висновки за розділом......................................................................................58 

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МІСЦЬ 

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЕКЦІОНУЮЧИХ 

РОЗ’ЄДНУВАЧАВ В РОЗРОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 10 КВ...........58 

3.1 Існуючі методи визначення раціональних місць встановлення засобів 

секціонування........................................................................................................58 

3.2 Характеристика цільової функції недовідпуску електричної енергії 

споживачам............................................................................................................59 

3.3 Представлення дискретного розподілу споживачів по довжині ЛЕП 

неперервною функцією.........................................................................................66 

3.4 Визначення раціональних місць встановлення автоматичних 

секціонуючих роз’єднувачів в мережі з автоматичним включенням 

резерву…………………………………………………………………………....75 

3.4.1 При встановлення одного роз’єднувача на магістралі мережі в мережі з 

автоматичним включенням резерву……………………………………………75 

3.4.2 При встановлення двох роз’єднувачів на магістралі в мережі з 

автоматичним включенням резерву……………………………………...…….81 

3.5 Висновки за розділом......................................................................................93 

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА 



 4 

ВПЛИВ АВТОМАТИЧНОГО СЕКЦІОНУВАННЯ НА ІНТЕГРАЛЬНІ 

ПОКАЗНІКИ НАДІЙНОСТІ................................................................................95 

4.1 Техніко-економічні показники ефективності секціонування розподільних 

мереж за допомогою автоматичних роз’єднувачів............................................95 

4.1.1 Економічні показники оцінки ефективності капітальних вкладень........95 

4.1.2 Визначення витрат на пошук місця пошкодження...................................98 

4.2 Інтегральні показники надійності при секціонуванні нерезервованих 

розподільних мереж за допомогою автоматичних роз’єднувачів..................101 

4.3 Інтегральні показники надійності при секціонуванні розподільних мереж 

з ручним включенням резерву за допомогою автоматичних роз’єднувачів.109 

4.4 Інтегральні показники надійності при секціонуванні розподільних мереж 

з автоматичним включенням резерву за допомогою автоматичних 

роз’єднувачів.......................................................................................................115 

4.5 Інтегральні показники надійності при секціонуванні розподільних мереж 

з ДРГ за допомогою автоматичних роз’єднувачів...........................................119 

4.6 Висновки за розділом....................................................................................122 

ВИСНОВКИ.........................................................................................................123 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……...................................................126 

Додаток А Рекомендації щодо забезпечення відключення автоматичного 

роз'єднувача.........................................................................................................140 

Додаток Б Отримання залежності недовідпуску електричної енергії 

споживачам під час секціонування розподільних мереж автоматичними 

роз’єднувачами....................................................................................................154 

Додаток В Результати розрахунку відносних довжин зон до місця 

встановлення одного або двох автоматичних роз’єднувачів та відносного 

недовідпуску електричної енергії споживачам в розподільних мережах......183 

Додаток Д Приклад визначення раціонального місця встановлення 

автоматичних секціонуючих роз’єднувачів в існуючих мережах..................216 

Додаток Л Результати техніко-економічних розрахунків раціональних місць 

встановлення автоматичних секціонуючих роз’єднувачів в електричних 



 5 

мережах для типових моделей ЛЕП..................................................................224 

Додаток М Акти впровадження результатів отриманих в дисертаційній 

роботі....................................................................................................................245 

Додаток Н Список публікацій здобувача за темою дисертації……….……..247 

 

 


	1.титул.pdf
	2.анотація_укр.pdf
	3.анотація_англ.pdf
	4.зміст.pdf

