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Зарубіжний досвід впровадження
сучасних систем виявлення, попередження та захисту
ліній електропередавання від наслідків ожеледі
1.
Загальний огляд проблем боротьби з ожеледоутворенням в
електроенергетиці
Одним з головних завдань будь-якої енергосистеми є забезпечення надійного
та якісного електропостачання споживачів. Сьогодні в світовій енергетичній сфері
одним з найбільш актуальних є питання захисту систем передавання та розподілу
електроенергії від ожеледоутворення на лініях електропередавання (ЛЕП) та його
наслідків в особливо складних кліматичних регіонах.
Відповідно до цього Міжнародним Енергетичним Агентством (IEA) на основі
досвіду країн з розвиненною економікою (США, Англія, Канада, Німеччина,
Франція, Японія та ін.), а також ряду країн, що розвиваются, запропоновано при
проектуванні нових, реконструкції та модернізації діючих системних ЛЕП високої
напруги застосувати основні положення стандарту IEС 60826 «Критерії
проектування повітряних ліній електропередавання». Стандартом визначено рівні
надійності та стійкості ліній електропередавання у важких умовах, у тому числі
ожеледно-вітрових навантажень, виключення каскадного пошкодження конструкцій
ЛЕП, забезпечення необхідного рівня безпеки та цілісності енергосистеми при
достатній економічній ефективності. Для цього усі конструктивні елементи ліній
мають відповідати вимогам високої механічної стійкості до визначених
відповідними нормативами граничних ожеледно-вітрових навантажень (конструкції
опор; проводи за сучасними технологіями, що протидіють ожеледоутворенню,
вібрації та галопуванню; інша захисна арматура).
Підвищення надійності роботи ЛЕП, перш за все системоутворуючих і
міжсистемних, потребує аналітичного співставлення інвестиційних витрат з реально
можливими галузевими та загальноекономічними витратами на ліквідацію наслідків
аварій та відновлення енергозабезпечення.
Ожеледоутворення на проводах і тросах ЛЕП викликає додаткові механічні
навантаження на всі її конструктивні елементи. Великі відкладення ожеледі можуть
призводити до обриву проводів і тросів, руйнування арматури, деформації і
пошкодження опор ЛЕП.
У складних кліматичних умовах відмічаються усі види зледеніння: ожеледь,
кристалічна та зерниста паморозь, зледенілий мокрий сніг. Найбільш небезпечними
у першу чергу для ліній електропередавання є ожеледь і зледенілий мокрий сніг, а
також такі вторинні їх прояви, як вібрація, галопування та субколивання проводів.
Ступінь інтенсивності наземного зледеніння прийнято характеризувати
загальною товщиною льоду, що створюється за визначений проміжок часу.
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Характеристики інтенсивності зледеніння
Характеристика
Слабий

Ожеледь
1−5 мм

Паморозь
1−49 мм

Зледенілий сніг
1−10 мм

Помірний

6−19 мм

> 50 мм

11−34 мм

Сильний

> 20 мм

> 35 мм

Дія вітру призводить до появи додаткової горизонтальної сили та зростаючого
механічного навантаження на проводи, троси та опори. При цьому збільшуються
тяжіння проводів та тросів і механічні напруги їх матеріалу. Підвищені вітрові
навантаження при інтенсивному ожеледоутворенні можуть призводити до масових
обривів проводів та одночасного пошкодження ряду опор ЛЕП.
У результаті неоднорідності відкладень ожеледі на проводах і тросах під дією
вітрового навантаження порушуються нормативні розміри між ними.
Слід зазначити, що усі види зледеніння можуть спричиняти вібрацію,
галопування та субколивання.
Вібрація проводів – це періодичні коливання проводів з частотою від 3 до
150 Гц у вертикальній площині під час вітру і з малою амплітудою. Такі коливання
зазвичай спостерігаються за швидкості вітру від 0,5 до 7,0 м/с і в основному за
відсутності ожеледі. Прояв вібрації насамперед залежить від характеру вітру: його
швидкості, рівномірності (турбулентності) і напрямку відносно ПЛ. Пошкодження
проводу, викликані вібрацією, зазвичай виникають у місцях його закріплення або в
місцях підвішування на проводі пристроїв зі значною масою.
Галопування проводів (тросів) – це сталі періодичні низькочастотні (0,2 –
2 Гц) коливання проводів (тросів) під дією вітру, за наявності на проводі
односторонньої ожеледі в прогоні, які утворюють стоячі хвилі з числом напівхвиль
від однієї до двадцяти та амплітудою 0,3 – 5 м. Галопування проводів призводить до
перекриття між проводами, пошкодження ізоляції, а також до схльостування
проводів з тросом з відповідними наслідками. У разі галопування виникають значні
динамічні зусилля в лінійній арматурі і в траверсах опор, спостерігаються
пошкодження проводів, лінійної арматури, ізоляторів і самих опор.
Субколивання (коливання проводів у підпрогонах) – спричинені вітром
періодичні коливання горизонтально розташованої пари проводів розщепленої фази,
що відбуваються з однією або декількома напівхвилями на ділянках (підпрогонах)
між сусідніми внутрішньофазними дистанційними розпірками з вузловими точками
в місцях установлення розпірок.
Ожеледно-вітрові навантаження на ЛЕП призводять до таких основних видів
пошкоджень, як обриви проводів, схльостування й перегорання проводів,
руйнування опор тощо.
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Товщина ожеледі на проводах може досягати 60-70 мм, істотно обтяжуючи
проводи. Прості розрахунки показують, що, наприклад, провід марки АС-185/43
діаметром 19,6 мм кілометрової довжини має масу 846 кг. При товщині ожеледі
20 мм вона збільшується в 3,7 рази, при товщині 40 мм – у 9 разів, а при 60 мм – в 17
разів, що призводить до обриву проводів і пошкодження металевих опор.
Відповідно до цього одним з основних напрямів запобігання ожеледно-вітрових
аварій, перш за все, у ожеледно опасних регіонах стало впровадження сучасних
систем пристроїв для захисту основних елементів ЛЕП, а також більш надійних
інноваційних проводів на системних та режимних лініях електропередавання.
Робочою Групою В2 Міжнародної Ради з великих електроенергетичних
систем (CIGRE, фран. Conseil International des Grands Réseaux Électriques) в
аналітичній роботі «Покриття для захисту поверхонь силового мережевого
обладнання у зимових умовах, 2015» (Coatings for Protecting Overhead Power
Network Equipment in Winter Conditions, 2015) проаналізовано ряд важких аварій за
період з 1960 по 2014 рр., спричинених дією ожеледно-паморозевих відкладень
(ОПВ), зокрема, у США, Канаді, Словенії, Китаї, Великобританії, Ісландії тощо
(додаток 1).
При відсутності вітру або при слабкому вітрі (до 5 – 6 м/с) аварії на ЛЕП
починаються в основному з обриву проводів під масою ожеледі, пошкодження
траверс. Надалі (після обриву проводів) відбувається каскадне руйнування
проміжних опор за принципом «падаючого доміно» від одностороннього натягу
проводів, що залишилися уздовж лінії на своїй ділянці. Подібного роду аварії на
ЛЕП відзначалися в Західній Європі, Китаї, США та інших країнах і регіонах. Так,
наприклад, в Данії зафіксована аварія з каскадним руйнуванням опор, коли на одній
лінії протягом 10 хв було зруйновано 165 опор.
На початку зими 1998 р. крижаний дощ, який охопив значну територію
північного сходу США, провінції Онтаріо і Квебек Канади призвів до серйозних
аварій систем електропостачання в Північній Америці, більшість населення в яких
для опалення використовують електроенергію. Протягом 5 діб випало до 80 мм
крижаного дощу. Так, у найбільшій електроенергетичній компанії Канади Hydro
Quebec тільки на ПЛ 230 – 750 кВ було пошкоджено 300 опор. У Західній Онтаріо
внаслідок крижаного дощу та інтенсивного ожеледоутворення було пошкоджено
понад 100 опор на ПЛ 115 кВ. Ця катастрофа вважається найбільшим природним
катаклізмом в Північній Америці за кілька останніх століть.
Як відмічено в зазначеній роботі CIGRE в Словенії у період з 1980 по 2014 рр.
відбулися важкі аварії, пов'язані з ожеледоутворенням, які викликали серйозні
пошкодження ЛЕП всіх рівнів напруги Національної Мережі ELES.
Лінії передавання Словенії знаходяться у сфері впливу трьох різних
кліматичних зон (Середземноморська, Альпіна і Континентальна), і часто
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опиняються під впливом потужних сніжних буревіїв. Метеорологічні події в
приальпійському регіоні Словенії описано таким чином: прохолодне полярне
повітря зустрічається з сильним потоком теплого і вологого повітря, у вигляді
сильного вітру зі Середземномор'я. Сніг, проходячи через шар теплого повітря, тане
та знову замерзає в нижніх холодних шарах атмосфери. Значно охолоджені краплі
води в вигляді дощу, перебуваючи в нестабільному стані, швидко перетворюються в
лід при зіткненні з об'єктом. Як відмічено в роботі CIGRE «феномен суперзамерзлих
крапельок є основною причиною виникнення крижаного наросту на повітряних
лініях передач». У таблиці наведено наслідки ожеледно-вітрових аварій в
енергосистемі Словенії.
5 листопада
1980

15-16 листопада
1984

7-15 січня 1997

5 грудня 1998
9 лютого 1999

- OHL 400kV, руйнування сталевої конструкції через обледеніння 27 опор;
- OHL 220kV, руйнування сталевої конструкції через обледеніння 29 опор.
Обледеніння було до 7 см товщини і через пошкодження лісової зони
близько 674000 м³ лісу довелося вирубити.
- OHL 110kV, зламані траверси через обледеніння 2 опор;
- OHL 110kV, руйнування 15 опор через вагу снігу і льоду.
Обледеніння пошкодило близько 21000 га лісу (близько 2% всієї лісової
зони) це майже 110 000 м³ лісу.
- OHL 400kV, пошкоджено затискачі для проводів і самі проводи через
обледеніння 7 опор. Коротке замикання через обледеніння;
- OHL 220kV, обледеніння проводів з руйнуванням 1 опори.
Обледеніння пошкодило близько 82000 га лісу (близько 8% всієї лісової
зони), це майже 870000 м³ лісу.
- OHL 400kV, коротке замикання через екстремальне провисання, викликане
додатковим навантаженням від обледеніння проводів.
- OHL 400kV коротке замикання через обледеніння

31 січня – 9
лютого 2014

- OHL 400kV, руйнування 26 опор і тяжке пошкодження 9 опор через
обледеніння;
- OHL 220kV, 21 опора зруйнована і 22 отримали сильні пошкодження через
обледеніння;
- OHL 110kV, 8 опор було знесено і 4 сильно пошкоджено;
- OHL 2х110kV, через обледеніння 2 опори знесено.
Опори ЛЕП впродовж 93 км було зруйновано або пошкоджено, загальні
втрати склали близько 12 млн євро.
Джерело: CIGRE, Покриття для захисту поверхонь силового мережевого обладнання у
зимових умовах (Coatings for Protecting Overhead Power Network Equipment in Winter Conditions),
2015

За вказаний період низьковольтній та розподільчій мережі Словенії завдано
збитків на ділянці 3053 км, зі знесенням або пошкодженням 23 тис. опор, на
загальну суму приблизно 55 млн євро.
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На 44-й сесії CIGRE особливу увагу було приділено презентації доповіді
державної мережевої компанії Китаю «Надійність національної електросистеми
проти природних катаклізмів» з професійним аналізом надзвичайно важких
наслідків штормового снігопаду та ожеледоутворення для енергетики та економіки
Південного Китаю у січні 2008 р. Лише прямі фінансові втрати електроенергетики
та інших галузей економіки перевищили 1,5 млрд дол. США, а витрати на
ліквідацію наслідків та відновлення електромереж і зруйнованої інфраструктури
народного господарства – близько 6 млрд дол. США.
У результаті штормових ожеледно-вітрових понадрозрахункових навантажень
було аварійно виведено з роботи ряд системоутворуюючих високовольтних ЛЕП з
руйнуванням значної кількості металевих опор, пошкодження різних типів проводів,
ізоляторів та обладнання електропідстанцій, що призвело до важкої
загальносистемної аварії.
Відмічено оперативну організацію робіт з відновлення енергозабезпечення
економіки, а також високу професійність проведених протиаварійних
загальносистемних заходів. Зокрема, введено в дію 5 нових національних стандартів
з підвищення стійкості мереж в екстремальних метеорологічних умовах, проведено
вдосконалення мережевого планування та інженерного проектування. Переглянуто
та
скореговано
основні
положення
енергетичної
стратегії
розвитку
системоутворюючих ЛЕП високої напруги, підвищення надійності енергосистеми, в
тому числі через ії розділення вставками постійного струму для забезпечення
динамічної та статичної стійкості з виключенням взаємного впливу в аварійних та
режимних ситуаціях, що стало одним із напрямів рекомендацій на міжнародному
рівні.
За інформацією компанії «ОГРЭС» (Росія), важкі аварії через
ожеледоутворення відбуваються в понад 40 енергосистемах Росії. Лише одна
ожеледно-вітрова аварія в Сочинських електричних мережах ВАТ «Кубаньэнерго» в
грудні 2001 р. призвела до пошкодження 2,5 тис. км повітряних ліній напругою 0,38
– 220 кВ, припинення електропостачання в комунально-побутовому секторі з
населенням понад 320 тис. чоловік.
За статистикою, в енергосистемах країни через ожеледь відбувається від 6 до 8
великих аварій на рік. Ожеледно-вітрові аварії приносять значні економічні втрати.
За експертною оцінкою середній час ліквідації наслідків ожеледно-вітрових аварій
та відновлення електропостачання значно перевищує тривалість ліквідації аварій,
викликаних іншими причинами.
Інститутом «Дальэнергосетьпроект» та ПАО «Россети» проведено
дослідження причин аварій за останні 15 років, пов'язаних з впливом природнокліматичних факторів, на основі яких підтверджено що від 16% до понад 20% з них
обумовлено ожеледно-вітровими порушеннями роботи ВЛ напругою 35 – 750 кВ.
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Аналіз причин технологічних порушень в роботі енергосистем наведено в таблиці.
Классификация отказов ВЛ по отдельным элементам
Поток отказов в % от общего
количества отказов

Поток отказов в % от общего
количества с учетом грозовых
перенапряжений

Опоры

9

13

Провода и тросы

37

52

Изоляторы

23

31

Элемент ВЛ

Арматура

3
Грозовые перенапряжения
Джерело: Институт «Дальэнергосетьпроект» та ПАО «Россети»
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Із загальної кількості причин відмов у роботі ЛЕП більше половини складають
аварії понадрозрахункових ожеледно-вітрових впливів на проводи, троси, опори.
Такі аварії супроводжуються великою кількістю руйнувань і потребують понад 5 –
10 діб на відновлення ЛЕП.
За інформацією компанії EDF (фр. Électricité de France), аварії на ЛЕП
напругою 150 – 400 кВ пов’язані з атмосферними явищами становлять 70 % від
загального числа аварійних відключень у електропередавальних мережах Франції.
Враховуючи ступінь важкості наслідків ожеледно-вітрових аварій у
розвинених зарубіжних країнах рядом компаній і організацій активно проводяться
дослідження і розробки методів і пристроїв для боротьби з ожеледоутворенням на
ЛЕП. Методи боротьби з утвореннями на проводах і тросах ЛЕП полягають у
запобіганні інтенсивному ожеледоутворенню, зниженню розмірів відкладень і
можливості їх видалення, а також відповідного зниження наслідків, визваних
вібрацією і галопуванням проводів.
Під час проектування електромереж для підвищення надійності
електропостачання в разі можливого пошкодження мережі в умовах важких
стихійних явищ рекомендовано передбачати взаємне режимно-кероване
резервування або резервні локальні джерела електропостачання.
Комплексна система заходів традиційно містить оперативні й перспективні,
технічні й організаційні заходи, а саме:
−
удосконалення конструкцій ЛЕП;
−
поліпшення технічного стану електромереж;
−
проведення організаційних заходів під час експлуатації електромереж,
які попереджують наслідки ОПВ;
−
впровадження автоматизованих схем плавлення ожеледі.
Аналіз причин відключень дозволяє більш раціонально підходити до вибору
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методів і засобів підвищення надійності систем передавання і розподілу
електроенергії.
Зокрема,
значна
кількість
відмов
повітряних
ліній
електропередавання є наслідком пошкодження проводів, особливо старих
конструкцій, які в значній мірі піддаються вібрації при сильних вітрових
навантаженнях і галопуванню з великою амплітудою коливань. Відносне
збільшення механічної міцності опор і застосування нових інноваційних типів
проводів на ЛЕП напругою 150 – 1000 кВ відповідно підвищує рівень їх стійкості
при ожеледно-вітрових навантаженнях.

1.1 Огляд підходів окремих зарубіжних країн до районування територій за
інтенсивністю та частотою повторюваності ожеледоутворення
У більшості зарубіжних країн немає єдиної методики нормування
розрахункових кліматичних умов для проведення їх районування за інтенсивністю
ожеледоутворення, їх повторюваністю та визначенням рівня ОПВ. У ряді країн
(Фінляндія, Німеччина та ін.) норми розрахунків механічної частини ЛЕП
приймають згідно з умовно-нормованими кліматичними умовами, які відображають
частоту повторюваності. У Швеції, Франції, США й Росії територію країни
розподілено на райони за інтенсивністю ожеледоутвореннь та вітрового
навантаження.
У національних нормативних документах Швеції, Росії та США допустимі
розміри ожеледних відкладень нормуються залежно від товщини шару льоду
незалежно від діаметру проводу. У Франції, Голландії, Фінляндії, Норвегії й
Німеччині замість товщини шару ожеледі нормується величина ожеледного
навантаження на провід залежно від його діаметра.
Згідно з національними нормативними документами температура повітря, за
якої наступає ОПВ, приймається: у Швеції, Швейцарії, Фінляндії – 0°С, у Росії,
Німеччині, Польщі та Франції – 5°С. У США температура ОПВ визначається
залежно від району ожеледності: у легкому – мінус 1,1°С; у середньому – мінус
9,4°С, у важкому – мінус 17,8°С. Питома вага ожеледі приймається у США –
0,917 г/см3, у Швеції – 0,75 г/см3 незалежно від інтенсивності ожеледоутворення.
На основі вивчення досвіду зарубіжних країн з практики експлуатації ЛЕП, в
умовах ожеледно-вітрових навантажень відповідними комітетами CIGRE
проводиться робота щодо внесення поправок до стандарту EN 50341-1 з
експлуатації
високовольтних
повітряних
ліній.
Так,
Великобританією
запропоновано оновити карту районування ожеледно-вітрових навантажень країни
з включенням її до переліку національних нормативів (National Normative Annex,
NNA) зазначеного стандарту.
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Карта ожеледно-вітрових навантажень
Великобританії

Джерело: Meteorological data for assessing climatic loads on overhead lines. Report from Cigré
WG B2.28, 2015

Карта країни містить інформацію про можливий рівень навантаження мокрого
снігу, паморозі та комбінованого льоду і вітру на відповідну одиницю поверхні
(сітка квадратів 500 м х 500 м) з періодом повторюваності до 50 років.
На основі багаторічних метеорологічних спостережень у Росії «Правилами
улаштування електроустановок» (ПУЕ, 7 видання) класифіковано і розділено
територію країни на сім вітрових районів, складено відповідні карти для
Європейської та Азійської частин. За ожеледними навантаженнями, з урахуванням
їх повторюваності, територію країни розподілено на I-IV та «особливий» райони.
Значна кількість ПЛ у країні знаходиться в третьому, четвертому та особливому
районах з ожеледі, схильних у зимовий період і в міжсезоння до утворення
понаднормативних ожеледних відкладень. У таблиці наведено нормативні значення
товщини стінки ожеледі з відповідними періодами повторюваності для різних
ожеледних районів країни.
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Район по гололеду
I
II
III
IV
Особый

Нормативная толщина стенки гололеда, мм,
с повторяемостью
1 раз в 5 лет
1 раз в 10 лет
5
5
5
10
10
15
15
20
20 и более
Более 22

За висновками Комітету CIGRE, порівняно з рядом інших країн, прийнята у
Росії методика побудови норм більш повно відображає фізичну сутність умов
роботи ЛЕП у відповідних метеорологічних умовах, але вона також потребує
подальшого вдосконалення.
2. Основні положення організації ожеледозахисту високовольтних ліній
електропередавання, запропоновані Міжнародною Радою з великих
електроенергетичних систем (CIGRE)
Ожеледоутворення на ЛЕП є серйозною проблемою в країнах із
несприятливими кліматичними умовами, зокрема, це США, Канада, Росія,
Великобританія, скандинавські країни, Японія та інші.
У всіх розвинених країнах нормативно-правовими актами та Правилами
улаштування електроустановок визначено відповідні міри щодо забезпечення сталої
роботи енергосистем в умовах ожеледно-вітрових навантажень, розробляються та
впроваджуються нові технології.
Дослідницьким Комітетом CIGRE «Повітряні лінії» у аналітичних роботах
«Системи попередження та моніторингу обледеніння, методів anti-icing та de-icing
на проводах ЛЕП і грозозахисних тросах» («Systems for prediction and monitoring of
ice shedding, anti-icing and de-icing for power line conductors and ground wires») та
«Покриття для захисту поверхонь та силового мережевого обладнання у зимових
умовах» (Coatings for Protecting Overhead Power Network Equipment in Winter
Conditions, 2015) наведено системи моніторингу ожеледоутворення, найбільш
ефективні та практичні способи протидії негативним наслідкам ожеледних явищ, а
також методи видалення ожеледно-паморозевих відкладень (додаток 2).
Значна увага в зазначеній роботі приділена аналізу спеціальних
низькотемпературних покриттів з низькою адгезією до водних середовищ, снігу і
льоду (супергідрофобні) при застосування їх на проводах і грозозахисних тросах для
зменшення наростання ожеледі і запобігання потенційного пошкодження ліній.
Огляд окремих розроблених покриттів для можливого застосування на проводах і
грозозахисних тросах представлено в додатку 3.
На основі аналізу міжнародного досвіду, CIGRE рекомендовано два
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стратегічні напрями боротьби з ожеледоутворенням: методи DI (de-icing methods),
пов'язані з усуненням льоду, що утворився, і методи AI (anti-icing methods),
спрямовані на запобігання ожеледоутворенню на проводах (тросах) та інших
конструкціях систем передавання електроенергії.
Для запобігання аваріям пропонується при проектуванні та будівництві ЛЕП
застосовувати конструкції, проводи та інші елементи, спроможні протистояти
максимальним ожеледно-вітровим навантаженням у відповідному регіоні. Це
потребує створення та запровадження нових технологій, розробок та методик, а
також більш жорстких стандартів.
Методи DI вимагають застосування систем виявлення ожеледоутворення
(системи моніторингу) з відслідковуванням його наростання з часом, контролюючи
навантаження на проводи та конструкції ЛЕП, із подальшим застосуванням, за
необхідності, спеціальних операцій, пристроїв та схем для його скидання або
плавлення.
У публікаціях CIGRE проведено огляд існуючих технологій із запобігання
ОПВ та їх видалення, які включають пасивні методи й пристрої, а також активні
методи механічного видалення ОПВ (додаток 2). Зокрема, пневматичні
багатозарядні пристрої віброударної дії, які рекомендовано застосовувати на
локальних ділянках ліній невеликої довжини. Найбільш ефективними визнано так
звані Ice Scraper (айс-скрейпер), які зрізують ОПВ у прольоті будь-якої довжини.
Сьогодні розроблено й проходять випробування дистанційно керовані пристрої.
Аналіз і порівняння існуючих методів боротьби з ОПВ показує, що
застосування у світовій енергетичній сфері методів плавлення ожеледі за допомогою
електричного струму слід відносити до ефективних інженерних рішень, які в ряді
випадків зводять до мінімуму можливі катастрофічні наслідки важких ожеледних
штормів. Для організації плавлення застосовуються як змінний, так і постійний
струми. Техніка й технологія плавлення ожеледі, які застосовуються вже кілька
десятиліть, є достатньо відпрацьованими. Разом з тим за оцінкою CIGRE, нові
технології, засновані на застосуванні гідро- і ожеледовідштовхувальних матеріалів,
активно розвиваються та є багатообіцяючими з великим потенціалом для
перспективного застосування.
У рекомендаціях CIGRE підкреслюється важливість нових методів
метеомоделювання й прогнозування атмосферних процесів, якими в останні
роки підтверджено на практиці можливість із більш високою точністю й
вірогідністю оцінювати, як уже сформовані, так і очікувані параметри ожеледних
відкладень на проводах і тросах ЛЕП. Важливим аспектом цих розробок є
можливість інтеграції моделей локального масштабу з глобальними системами
метеорологічного прогнозування. Своєчасне попередження щодо ожеледної
небезпеки дозволить підготувати й реалізувати відповідні запобіжні заходи,
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спрямовані на зменшення негативних наслідків ожеледоутворення на ЛЕП.
У матеріалах CIGRE наведено методи запобігання ОПВ і конструкції
пристроїв для їх видалення на проводах, які випробувано на практиці. Зокрема,
способи запобігання (AI) і видалення (DI) ожеледних відкладень класифіковано за
категоріями:
− пасивний метод AI, який базується на використанні природних фізичних
властивостей матеріалів і процесів;
− пасивний метод AI щодо розробки, організації виробництва та практичного
застосування нових високоефективних проводів;
− використання активних AI-покриттів і пристроїв;
− методи механічного руйнування DI і видалення ожеледних утворень;
− методи теплового DI-впливу — плавлення ожеледі на проводах (тросах).
До активних способів боротьби з ожеледдю (AI) також відносяться
діелектричні покриття струмопровідних проводів, які належать до категорії
феромагнітних, що нагріваються за рахунок втрат на перемагнічування в матеріалі
покриття проводу ЛЕП, що перебуває під напругою. Нагрівання покриття за певних
метеорологічних умов (низька швидкість вітру, відносно невисока інтенсивність
ожеледонесучого потоку) може запобігти наростанню відкладень завдяки
підтримування температури покриття, вищої від точки замерзання крапель вологи,
які осідають на проводах.
Пасивні методи не вимагають використання додаткових джерел енергії й
характеризуються впливом таких факторів, як вітер, гравітація, сонячна радіація,
геометричні розміри й розташування проводів ПЛ. Вони допускають облік впливу
нагрівання проводів діючих ліній струмами навантаження шляхом відповідного
режимного регулювання потоків потужності. До пасивних методів віднесено також
протиожеледні заходи, які сприяють зменшенню розмірів і форми ожеледних
відкладань та міцності їх зчеплення з проводами й тросами. Це, зокрема,
застосування різних конструкцій гасників вібрації, галопування та субколивання
проводів у прогонах ЛЕП.
Одним з найбільш ефективних методів попередження утворення ожеледі і
його самоочищення, зниження вібрації і галопування проводів в складних
метеоумовах є заміна морально застарілих проводів на нові інноваційні проводи
в комплексі з відміченими вище методами.
До пасивних способів відноситься також застосування кілець або спіралей
різних типів та конструкцій, які закріплюються на проводах, що сприяє скиданню
мокрого снігу під час його утворення на зовнішньому повиві проводу, що в
сукупності з обмежувачами закручування проводів дозволяє змінювати форму та
зменшувати розміри й масу ожеледі, а також прискорювати скидання ОПВ. Як
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приклад застосування таких заходів і методів, у роботах CIGRE описано
установлення на ПЛ обмежувачів закручування проводів, використовуваних для
зменшення налипання мокрого снігу, а також для утворення на проводах однобічних
ожеледних гребінців, які швидше, ніж концентричні ожеледні муфти,
самовидаляються при поривах вітру та підвищенні температури навколишнього
середовища або температури самого проводу.
Наведені в роботах CIGRE методи механічного руйнування ожеледних
відкладень прискорюють звільнення проводів і грозозахисних тросів від відповідних
ожеледних і комбінованих ожеледно-вітрових навантажень. Порівняльне
оцінювання показує, що для застосування механічних методів руйнування й
видалення ожеледі потрібно незрівнянно менше енергії, ніж при застосуванні
теплових методів видалення сформованих ожеледних відкладань (плавлення
ожеледі).
Крім використання традиційних методів боротьби з ожеледдю сьогодні
активно розробляються та впроваджуються різні робототехнічні та механічні
системи для виявлення ожеледоутворень та їх видалення з проводів ЛЕП.
Науково-дослідним інститутом Канади Hydro-Québec у 1998 р. створено
робототехнічний пристрій LineScout. Причиною розробки даного пристрою були
масові відключення на кілька днів електроенергії у мільйонів користувачів у
результаті руйнування ряду ліній електропередавання через ожеледоутворення в
період потужного крижаного шторму. У зв'язку з цим було створено зазначений
мобільний робот з можливістю його переміщення по проводах високовольтних ЛЕП
та видаленням з них льоду. Удосконалена конструкція робота була обладнана
камерами та інфрачервоними датчиками для можливості огляду працюючих ліній
високої напруги.

Джерело: Робот LineScout на линиях электропередач//Мир роботов Roboting.ru

Сьогодні робот LineScout може переміщатися по проводах діючих ЛЕП і
надавати інформацію про стан ліній. Фахівці керують роботом дистанційно,
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регіструючи виявлені пошкодження, що дає можливість видаляти лід з проводів і
виконувати прості ремонтні роботи без відключення ЛЕП.
У 2011 р. проведена комерційна експлуатація робота Expliner спільної
розробки японських компаній Japan's Kansai Electric Power Co та HiBot,
призначеного для перевірки та обслуговування високовольтних ліній
електропередавання. Робот підвішується до проводів і повільно пересувається по
ним за допомогою колісного приводу. Зовнішній вигляд робота Expliner наведено на
рисунку.

Джерело: Робот Expliner инспектирует высоковольтные лини//Мир роботов Roboting.ru

У нижній частині робота знаходиться спеціальний маніпулятор для огляду
ліній, який одночасно є противагою для балансу. При пересуванні по проводу робот
Expliner обходить відповідні перешкоди (лінійна арматура, пристрої) за допомогою
противаги, зрушуючи центр ваги робота, що дозволяє підняти колеса та пересувати
окремо кожну вісь. У разі складної перешкоди, наприклад групи ізоляторів, для
перестановки робота потрібне ручне перенесення. Основним завданням робота є
моніторинг стану лінії. Для цього Expliner використовує чотири комплекти лазерних
датчиків (по одному датчику на кожній з чотирьох проводів у лінії) за допомогою
яких робот може виявити місця пошкоджень і корозії, і навіть незначні зміни
діаметру проводу. Крім того, Expliner має вісім камер, що дозволяє оператору
візуально виявити механічні пошкодження (тріщини, оплавлені ділянки проводу та
арматури тощо) на чотирьох лініях одночасно.
Технологію механічних методів видалення засновано на застосуванні одного
з двох відомих альтернативних підходів. Перший припускає видалення ожеледних
відкладень через їх зрізування за допомогою спеціального пристрою, оснащеного
різальними засобами високої міцності. Даний пристрій з акумуляторною батареєю,
завдяки штовхальним зусиллям, ламає ожеледну муфту, звільнюючи провід від
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ожеледних відкладань.
Дистанційно керований пристрій для механічного видалення льоду

Джерело: CIGRE «Systems for prediction and monitoring of ice shedding, anti-icing and deicing for power line conductors and ground wires» 2010

Другий підхід полягає у видаленні ОПВ за допомогою збудження ударних
хвиль згинання або крутіння проводу для руйнування й скидання ожеледної
муфти. Переваги механічних методів – відносна простота їх реалізації порівняно з
методами плавлення ожеледі. Механічні методи також мають перевагу в
оперативності їх реалізації в тих випадках, коли необхідно видалити ОПВ на
відносно коротких ділянках ПЛ. Однак такі механічні методи, що створюють
інтенсивні згинальні або крутильні деформації, неприйнятні для видалення ожеледі
з тросів з волоконно-оптичним проводом через можливу деформацію оптичних
волокон.
Метод видалення ожеледних відкладень за допомогою збудження
інтенсивних згинальних коливань проводу було реалізовано канадськими
фахівцями в конструкції пристрою для автоматизованого механічного видалення
ожеледі. Корпус пристрою закріплюється на проводі у складі трансформатора
струму для відбору потужності від струмоведучого проводу діючої ПЛ, датчика
контролю рівня ожеледних відкладень, генератора високочастотних сигналів та
електромагнітного вібратора. За сигналом датчика рівня ожеледі автоматично
вмикається електромагнітний вібратор, який збуджує інтенсивні згинальні
коливання проводу. Пристрій було випробувано та встановлено на ПЛ 230 кВ на
півночі Канади (Ньюфаундленд) у 2004 р.
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Автоматизований механічний пристрій скидання ожеледі

Джерело: CIGRE «Systems for prediction and monitoring of ice shedding, anti-icing and deicing for power line conductors and ground wires» 2010

У Канаді було розроблено також інший пристрій віброударної дії, який у
діапазоні частот 1,5-8 Гц збуджує коливання проводу з амплітудою до 33 см і
прискоренням від 0,5 до 14 g, що сприяє руйнуванню ожеледі. Компанією HydroQuébec (Канада) розроблено й проведено практичні випробування багатозарядного
пневматичного пристрою для видалення ОПВ. Ударні імпульси пристрою
дозволяють руйнувати ожеледоутворення лише на локальних ділянках проводу або
грозозахисного троса. У Канаді впроваджено також удосконалений керований
електроімпульсний пристрій, який за досить короткий проміжок часу дозволяє
звільняти від ОПВ провід в прольоті довжиною до 260 м.
Методи теплового впливу передбачають використання засобів підвищення
температури проводів або грозозахисних тросів для запобігання процесу
ожеледоутворення або створення необхідних умов для проплавлення й скидання
сформованих ожеледних муфт. Уперше енергетична компанія Нової Англії (США) в
1920 р. використала цей ефект для запобігання пошкодженню ЛЕП під час
ожеледного шторму. У наступні роки теплові методи для запобігання
ожеледоутворень, а також і їх видалення було широко використано в США, Канаді
та країнах бувшого СРСР. Однак у міру збільшення довжини й номінальних напруг
ЛЕП застосовувати зазначені методи стає все більш проблематичним.
У аналітичних матеріалах CIGRE наведено приклади застосування систем
плавлення ОПВ у мережних компаніях США й Канади. Відзначено, що в США
отримано позитивний досвід організації плавлення за допомогою схем з
використанням фазоповоротних трансформаторів. Використання пристроїв, які
забезпечують поворот фаз на 60°, дозволяє підвищити ефективність плавлення на
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ЛЕП довжиною до 55 км без відключення споживачів. Для організації плавлення на
ЛЕП більшої протяжності передбачено застосовувати пристрої повороту фаз на 120о
(180о). Зокрема, у США серед різних схем протягом багатьох років для боротьби з
ожеледдю на ПЛ найбільш популярним є використання трансформаторафазорегулятора, оскільки його застосування не вимагає переривання живлення
споживачів. Такі схеми використовуються на лініях 34,5 кВ протяжністю від 25 до
35 миль (від 40 до 56 км).
Виконуються роботи щодо розроблення методів застосування джерел високої
частоти, зміни опору проводів ПЛ тощо. Зокрема, у Дартмутському коледжі (США)
розроблено систему запобігання і, за необхідності, плавлення ожеледі на ПЛ за
допомогою короткочасного збільшення електричного опору проводу. У нормальних
умовах електрична мережа функціонує як звичайна силова лінія, але після
підключення розробленого спеціального пристрою активний опір струму на участку
проводу підвищується і генерується достатня для плавлення ожеледі кількість тепла.
Процес плавлення триває від 30 с до 3 хв. із мінімальними витратами енергії.
Передбачено можливість дистанційного керування системою плавлення.
У Канаді широко застосовується спосіб плавлення ожеледі на ПЛ з
використанням змінного струму. Компанії, зокрема, Niagara Мohawk, Manitoba
Hydro, та інші, у мережах 33 кВ, 66 кВ, і 115 кВ використовують такі схеми для ПЛ
протяжністю 12, 25 та 69 км. При цьому підстанції та ПЛ обладнано відповідною
комутаційною та захисною апаратурою, здатною забезпечити перезавантаження
існуючого обладнання в разі збільшення струму, необхідного для видалення ожеледі
на ПЛ.
У Канаді, компанія Hydro-Quеbec застосовує метод плавлення,
використовуючи випрямлячі постійного струму на підстанції Левіс для видалення
ожеледі зі стратегічних ліній: 735 кВ – із розщепленими фазами на чотири проводи,
і 315 кВ – з розщепленими на два проводи. Для цих ліній, метод короткого
замикання (КЗ) з джерелом змінного струму (ЗС) потребував би занадто великої
потужності плавлення.
У компанії Hydro-Quеbec використовується система, яка включає випрямляч
напруги потужністю 250 МВт для видалення ожеледі з чотирьох ПЛ напругою
735 кВ і однієї дволанцюгової ПЛ напругою 315 кВ. Випрямляч здатний
забезпечувати струм до 7960 А напругою ±22 кВ, що дає можливість видаляти
ожеледь на ПЛ протяжністю 242 км.
Плавлення ожеледі постійним струмом потребує утворення замкнутого
контуру з використанням лінійних проводів. Оскільки установка перетворювача
постійного струму є відносно дорогою, компанією Hydro-Quеbec розроблено
обладнання перетворювача ПС, який у нормальних режимах роботи експлуатується
як статичний компенсатор реактивної потужності. Установка постійного струму,
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номінальною потужністю 250 МВт, може також використовуватися як статичний
регульований компенсатор для регулювання напруги. У режимі видалення ожеледі
установка постійного струму дозволяє забезпечити до 7200 А для плавлення ожеледі
на проводах, розщеплених на чотири складники.
Метод плавлення ожеледі в мережі під навантаженням (ПОМПН) було
розроблено в 2007 р. компанією CITEQ – спільного підприємства між компаніями
Hydro-Quеbec і ABB. Концепція ПОМПН базується на використанні
трансформаторів-фазообертачів (ТФО) для регулювання потоків енергії між
декількома ЛЕП. Під час операцій з видалення ожеледі, ТФО з’єднується послідовно
з однією з двох ліній для створення контуру ЗС в лініях електропередавання.
Відповідно регулюючи зсув фаз ТФО, можна підвищувати силу електричного
струму з необхідним коефіцієнтом, підтримуючи номінальну напругу в
електромережі впродовж періоду плавлення ожеледі. За оцінкою компанії CITEQ,
метод ПОМПН дозволяє видаляти ожеледь з проводів понад 900 км ліній напругою
230 кВ – 315 кВ шляхом відповідного перемикання існуючих вимикачів.
У рекомендаційних матеріалах CIGRE досить детально описано російський
досвід боротьби з ОПВ. Зазначено також, що в енергосистемах колишнього СРСР і
РФ для ЛЕП усіх класів напруги, включаючи 500 кВ, розроблено й стандартизовано
різні технології та схеми плавлення ожеледі з використанням джерел як
перемінного, так і постійного струму.
У рекомендаціях CIGRE відмічено також досягнення у сфері розроблення
водовідштовхувальних і перешкоджуючих інтенсивному ожеледоутворенню
покриттів (додаток 3). Основні вимоги до подібних покриттів:
1. Покриття має значно зменшувати міцність адгезії з ожеледдю.
2. Покриття має бути стійким і довговічним.
3. Із урахуванням певного терміну служби та ціни покриття мають бути
прийнятними та зручними для застосування.
У аналітичних матеріалах CIGRE розглядаються також перспективні методи
боротьби з ожеледними відкладеннями на проводах і грозозахисних тросах. За
прогнозною оцінкою фахівців CIGRE, у найближчому майбутньому слід очікувати
появи нових матеріалів, які дозволять більш ефективно захищати проводи й троси
ЛЕП від ожеледних відкладень.
3. Системи моніторингу, прогнозування та виявлення відкладень ожеледі
і паморозі на лініях електропередавання
Моніторинг технічного стану ЛЕП стає нагальною потребою у більшості
зарубіжних країн. Існуючі на практиці системи сьогодні спроможні виконувати
вимірювання в реальному часі стріл провисання проводів на ЛЕП у процесі
ожеледоутворення, а також оцінювати можливість збільшення граничної потужності
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передавання електроенергії.
Під моніторингом стану високовольтних повітряних ліній електропередавання
розуміється спеціально організоване систематичне спостереження в реальному часі
за рівнем впливу ожеледно-вітрових, температурних та інших природних проявів на
конструкції ЛЕП з метою прогнозування, оцінювання інтенсивності їх утворення, а
також контролю для своєчасного прийняття рішення щодо упередження можливих
аварійних ситуацій.
Роботи з прогнозування ожеледоутворення на проводах ЛЕП ведуться в
дослідницьких центрах Канади, Франції, Чехії, Ісландії, Угорщини, Великобританії,
Італії та ін. Основою прогнозу є модельні закономірності таких метеорологічних
явищ, як вологість і температура навколишнього середовища, вітровий тиск, їх
зміни з висотою від поверхні землі. При цьому враховуються рельєф місцевості, де
проходить траса повітряної ЛЕП, а також кліматичні і погодні умови.
Наростання ожеледиці до аварійних меж може статися за лічені години.
Підготовка пристрою для плавлення ожеледі потребує від однієї години і більше
(залежно від схеми та режиму плавлення, протяжності ЛЕП, можливості
резервування електропостачання тощо). Тому для ефективної боротьби з
ожеледицею важливими є два фактори: раннє виявлення початку ожеледоутворення
і достовірна інформація про динаміку ожеледоутворення та вітрового навантаження.
Система моніторингу, прогнозування та виявлення відкладень ожеледі і
паморозі повинна мати наступні специфічні функціональні можливості:
1.
Короткостроковий і довгостроковий прогнози виникнення ОПВ на ПЛ із
визначенням ймовірності їх утворення, часу наростання і супутніх метеопараметрів.
2.
Раннє виявлення утворення ожеледі, а також початку вібрації та
галопування проводів, сигналізація, збір і первинна обробка поточних даних щодо
ожеледно-вітрової ситуації в режимі реального часу (температура й вологість
повітря, напрямок і швидкість вітру, розпізнавання виду ОПВ, щільність відкладень,
швидкість їх наростання, розміри й вага відкладень). Можливе доповнення
інформаційної картини відео- і фотоданими.
3.
Оцінка прогнозних параметрів режиму плавлення ожеледі (визначення
схеми, черговості плавлень, величини струму й часу плавлення на кожній із
взаємозалежних ліній (ділянок ліній).
4.
Розрахунок механічних параметрів лінії у режимі реального часу
(тяжіння, механічного напруження в проводах, габаритів).
5.
Архівування даних про ожеледно-вітрову ситуацію та параметри ПЛ з
метою подальшого аналізу й накопичення досвіду.
Сьогодні у світовій енергетичній сфері знаходять широке застосування різні
системи моніторингу ЛЕП, що забезпечують системного оператора необхідною
інформацією про поточний стан ПЛ мереж електропостачання. Система
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моніторингу складається з мережі вимірювальних блоків та датчиків, пов'язаних
через канал зв'язку з обладнанням на диспетчерському пункті. Вимірювальні блоки
та датчики розподіляються уздовж траси ЛЕП і монтуються на опорах або
безпосередньо на високовольтних проводах (тросах).
У вимірювальний блок входять такі базові компоненти:
•
група датчиків для вимірювання основних поточних параметрів провідної
лінії;
• процесорний модуль для обробки даних вимірювань;
• система передачі даних;
• модуль автономного живлення.
Залежно від функціонального призначення в системах моніторингу можуть
використовуватися різні типи датчиків:
• для контролю сили струму в проводі;
• температури проводів в прольоті;
• механічної напруги проводів в точках підвісу (тензодатчики);
• для вимірювання критичних стріл провисання;
• кліматичних умов (метеостанція);
• вібраційних характеристик проводів (акселерометри).
На роботу ЛЕП постійно впливають погодні умови в районах її проходження.
Температура, опади, атмосферний тиск, вологість, а також швидкість і напрям вітру
є важливими параметрами, контрольоване вимірювання яких необхідно для
моніторингу погодних умов для забезпечення надійної роботи ЛЕП. Знання
поточної погодної ситуації уздовж лінії електропередавання дозволяє зменшити
кількість аварійних відключень. Датчики і системи стеження за погодними умовами
повинні розташовуватися уздовж ЛЕП. Операторам енергетичних компаній потрібні
достовірні метеорологічні дані для ефективного управління роботою електромереж.
Для контролю можуть використовуватися як повні метеорологічні комплекси, що
працюють в автономному режимі, так і відповідний набір дистанційних датчиків,
змонтованих на проводах (тросах) та опорах.
Найбільш об'єктивним і найменш затратним методом вимірювання величини
ожеледного навантаження на проводах повітряної лінії є метод вимірювання ваги
одного або декількох контрольних прольотів проводу ЛЕП. Величина натягу
проводу при цьому визначається навантаженнями від ожеледиці та вітру, а також
динамікою температури навколишнього середовища. Оцінка ступеня напруженого
стану проводу і порівняння її з гранично допустимим значенням здійснюється за
допомогою вагового (тензометричного) датчика. Показання відповідних датчиків
передаються на диспетчерський пункт з використанням каналу зв'язку.
У зарубіжній практиці відповідно до національних та галузевих нормативних
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рішень в районах з інтенсивним ожеледоутворенням на ПЛ знаходять застосування
різні системи моніторингу та контролю за утворенням і наростанням ожеледного
навантаження на основі інформації від датчиків механічного навантаження,
установлюваних послідовно з гірляндами ізоляторів на відповідних контрольних
опорах ПЛ.
Інформація про ожеледоутворення передається з пунктів контролю з
періодичністю, яка може змінюватися диспетчером залежно від ожеледної ситуації,
з відображенням контрольованих параметрів на оперативно-диспетчерських пунктах
енергосистеми.
Система моніторингу проводів ЛЕП САТ-1. Однією з перших комерційних
систем моніторингу стала система CAT-1, розроблена у США компанією The Valley
Group (з 2007 р. входить у групу компаній Nexans). Ця система забезпечує
моніторинг погодних умов і натягу проводів у точках їх кріплення. Основний
модуль системи вагою близько 50 кг монтується на опорі ЛЕП. Датчики
вимірювання натягу проводів являють собою тензодатчики в корпусі з нержавіючої
сталі з кріпильними отворами й установлюються між ізолятором і опорою. Основою
тензодатчиків є вимірювальний перетворювач. Основний модуль CAT-1 складається
з вологостійкого алюмінієвого корпуса з блоком електроніки, вбудованого модему,
антен для передавання даних і кріпильних елементів. Модуль призначено для
експлуатації в діапазоні температур навколишнього середовища –40…+60 °С. Для
забезпечення безперервної роботи модуля використовується акумуляторна батарея
12-В, зарядний пристрій і панель сонячної батареї.
Модуль живлення та датчики системи САТ-1

а. основной модуль «CAT-1»; б. дополнительный модуль «CATPAC»; в. датчик измерения
температуры окружающей среды; г. датчик излучения линии NRS (Net radiation Sensor)
Джерело: презентаційні матеріали компанії Nexans, 2014
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Незважаючи на простоту вимірювань, система за рахунок використання
патентованих алгоритмів аналізу забезпечує виявлення й розрахунки ряду
необхідних для моніторингу параметрів ПЛ (зокрема, стріли провисання проводу,
наявності ожеледоутворення на проводах, струмової пропускної здатності лінії
тощо). На рисунку показано структуру системи моніторингу CAT-1 для виявлення
ожеледі на проводах.
Схема роботи системи моніторингу CAT-1
для виявлення ожеледі на проводах

Джерело: презентаційні матеріали компанії Nexans, 2014

Обслуговується система САТ-1 програмним комплексом IntelliCAT, за
допомогою якого здійснюються розрахунки всіх необхідних показників, переданих з
базової станції CATMaster в систему EMS/SCADA. Отримані результати
розрахунків можуть відображатися на екрані оператора або транслюватися в мережу
для віддаленого доступу. Один такий програмний комплекс може формувати
необхідні показники до 16 ЛЕП незалежно від їх конфігурації, а також здійснювати
їх віддалений контроль і діагностику.
Система раннього виявлення ожеледі «CAT-1» дозволяє визначати різні типи
утворення ожеледі (іній, мокрий сніг, лід) в діапазоні щільності від 0,2 до 0,9 г/см3 і
навіть відображати початок наростаючого ожеледоутворення.
За інформацією компанії Nexans сьогодні більш ніж у 100 енергосистемах
понад 20 країн світу використовується близько 300 систем моніторингу CAT-1.
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Європейський референт-лист

Джерело: презентаційні матеріали компанії Nexans, 2014

Розміщення систем моніторингу стану систем
передавання електроенергії в реальному часі у США

Джерело: презентаційні матеріали компанії Nexans, 2014
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У ряді країн зарубіжжя (Франція, Італія, Німеччина тощо) створено системи
моніторингу технічного стану ЛЕП в режимі реального часу AMPACIMON, що
дозволяє виконувати прямий вимір провисання проводів, частоти вібрації та інших
показників. Система забезпечує найбільш точні значення стріли провисання й
вібрації проводу (від 0 до 100 Гц) в реальному часі (відхилення до 2%). Система
складається з модулів, розміщених безпосередньо на проводах повітряної лінії.
Модулі з’єднуються із сервером AMPACIMON через стандартні стільникові
радіоканали (GSM-GPRS), мають прямий зв'язок із диспетчером енергосистеми.
Модулі AMPACIMON можуть оновлюватися із сервера.
Систему AMPACIMON можна встановлювати на працюючих лініях високої
напруги з гвинтокрила або землі. Система є автономною, тому що одержує
необхідну для роботи енергію через відповідний трансформатор струму прямо з
проводу ЛЕП і може знаходитись на будь-якій її ділянці. Установлений
функціонуючий модуль постійно передає інформацію на віддалений сервер.
У системі AMPACIMON передбачено комп'ютерну програму для вимірювання
стріли провисання проводів. Усі пристрої системи забезпечують роботу в складних
умовах навколишнього середовища за коливань температури від –40°С до +85°С.
Сервер системи AMPACIMON забезпечує комунікаційні зв'язки з модулями й
надає необхідну інформацію на диспетчерський пункт енергосистеми.
Робота системи довела свою ефективність у сурових умовах польових
експлуатаційних випробувань у Великобританії, Франції, Бельгії, США та Канаді.
У ПАО «ФСК ЕЭС» Росії, а також в ряді енергосистем знаходиться в
експлуатації подібна автоматизована інформаційна система контролю за
ожеледоутворенням (АІСКО, рос. АИСКГН) на високовольтних лініях
електропередавання.
Схема моніторингу ЛЕП здійснює вимірювання температури проводу, початок
та хід ожеледоутворення, частоту вібрації та ряд інших показників за надзвичайних
погодних умов з передаванням їх на диспетчерський пункт. Інформаційна система
дозволяє вчасно виявити появу ожеледі, оцінити небезпеку ситуації, визначити
послідовність роботи із запобігання аваріям і після підключення систем плавлення
ожеледі – визначити момент закінчення.
До складу інформаційної системи входять пункти контролю з видачею до 30
параметрів ожеледного навантаження на проводах і грозозахисних тросах: тяжіння
проводу, температури й вологості повітря, швидкості й напрямку вітру, температури
проводу тощо.
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Функциональная схема АИСКГН
Радиоканал
ДГН1
РМ

ДГН2

РС

РС

РМ

ДГН3
ДГНх
ДТ

МЛП

БП

АБ

БП
Устройство

Устройство

АБ

СБ
~ 220 В

ИБП

МПП

ТМ

ДГН - датчик гололедной нагрузки; ДТ - датчик температуры;
МЛП - микропроцессорный линейный преобразователь;
МПП - микропроцессорный приёмный преобразователь; РМ - радиомодем;
РС - радиостанция; БП - блок питания; АБ - аккумуляторная батарея;
СБ - солнечная батарея; ИБП - источник бесперебойного питания; ТМ - телемеханика

Джерело: материалы ПАО «Россети»

Зокрема, у 2015 р. в Башкортостані з його складними природно-кліматичними
особливостями були введені в роботу десять нових автоматизованих інформаційних
систем контролю за ожеледоутворенням. Їх впровадження дозволило знизити
ризики аварійного відключення споживачів.
Сьогодні в ряді енергосистем Росії використовується понад 160 систем
моніторингу АІСКО.
Спрощені
системи
моніторингу
ожеледоутворення
на
лініях
електропередавання, пристрої для їхнього виявлення й розпізнавання.
Актуальною проблемою для ожеледних районів у різних країнах зарубіжжя
залишається пошук нових малозатратних систем моніторингу і прогнозування
ожеледоутворення на проводах ПЛ. Так, у Канаді компанією Manitoba Hydro
розроблено систему відеоспостереження Ice Vision, яка забезпечує отримання
зображень у реальному часі з камер спостереження на доповнення загальних
метеорологічних даних. Ці камери в спеціальних захищених корпусах спрямовані
прямо на ЛЕП, що дозволяє співробітникам Manitoba Hydro отримувати реальні
зображення ходу ожеледоутворення на проводах, які разом з метеорологічними
даними заносяться в пам'ять і аналізуються оператором з відповідним оцінюванням
процесу ожеледоутворення.
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У зарубіжній практиці зокрема, у Росії розроблено систему моніторингу і
прогнозування ожеледного навантаження на основі аналізу оперативно
розрахованих по заздалегідь розроблених графіках змін питомих
втрат
потужності на корону і ємнісної провідності ПЛ 330–750 кВ залежно від
ступеня ожеледоутворення на проводах.
Пропонований метод ґрунтується на залежності питомих втрат на корону в ПЛ
від погодних умов уздовж траси ліній. Величина втрат потужності на корону в
електричних мережах на порядок відрізняється залежно від погодних умов.
Нормативним документом «Порядок расчета и обоснования нормативов
технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»
(затвердженим Мінпроменерго, сьогодні Міненерго Росії) визначено методики
розрахунків втрат на корону в ПЛ залежно від погодних умов з відповідною
оцінкою за їх динамікою стану обледеніння проводу.
Перевірено також можливість застосування для ідентифікації ожеледних
утворень іншого електричного параметра ПЛ – зміни питомої ємнісної провідності
лінії залежно від збільшення стріли провисання проводу і підвищеної діелектричної
проникності льоду, а також збільшення еквівалентного діаметра проводу через
утворення ожеледних відкладень.
Сьогодні актуальними є питання із розроблення та впровадження спеціальних
пристроїв, датчиків для виявлення і розпізнавання видів відкладень на
проводах і тросах ПЛ.
Датчики обледеніння проводів необхідні для запобігання обривів повітряних
ліній, руйнування арматури і ізоляторів при утворенні значних ожеледних
відкладень. Ці пристрої постійно контролюють процес утворення ожеледі, що
дозволяє своєчасно приймати відповідні заходи, у тому числі щодо плавлення
ожеледі на проводах, зводячи до мінімуму їх пошкодження.
Зокрема, промисловістю Росії випускаються, як спеціальні датчики
ожеледно-вітрових навантажень які призначені для сигналізації про наявність
ожеледі на проводах ЛЕП, так і датчики для вимірювання маси або товщини
льоду і вітрових навантажень на провід, температури тощо. Такі датчики
використовуються як самостійно для спостереження за станом лінії, так і в складі
автоматизованих систем.
Заслуговує на увагу застосування тензометричних датчиків ожеледно-вітрових
навантажень. Наприклад, тензометричний датчик типу ДГВН – двоканальний
датчик з можливістю одночасного вимірювання навантажень в двох площинах –
вертикальної і горизонтальної. Датчик призначений для контролю ожеледновітрових навантажень, що діють на проводи ЛЕП.
Встановлюється датчик на ПЛ замість скоби підвіски гірлянди ізоляторів.
Вимірювання навантаження відбувається незалежно в двох площинах: вертикальній
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– маса льоду що утворився, і горизонтальної – сила вітру. При цьому взаємний
вплив складових навантаження практично повністю виключається.
Перевагою даної системи є безпосереднє вимірювання вітрового
навантаження на провід, покритий ожеледдю, і ожеледним навантаженням у будьякому прольоті лінії. Похибка вимирів датчика становить ± 0,2%.
Для своєчасного визначення рівня ожеледоутворення на проводах
встановлюють датчики обледеніння проводів виробництва компанії Антракс (Росія)
ДО-1 (6-35 кВ) і ДО-2 (110 кВ) на повітряних лініях електропередавання.
Зазначені датчики безконтактним електромагнітним методом визначають
початок ожеледоутворення, наявність і товщину шару льоду на проводі і передають
відповідні дані за допомогою GSM/GPRS модему на диспетчерський пункт.
Передана інформація може бути інтегрована в системи телемеханіки та SCADA. За
спеціально розробленою програмою датчики виходять на зв'язок з періодичністю,
що задається користувачем, або негайно при збільшені товщини льоду на проводі
понад запрограмоване критичне значення. Передбачено можливість зміни
внутрішніх налаштувань і режиму роботи приладу з диспетчерського терміналу.
Датчик обледеніння проводів ДО-2

Монтаж датчика здійснюється безпосередньо на провід, при цьому не
потрібно спеціальних технологічно складних пристроїв. Живлення приладу
здійснюється від внутрішніх батарей.
Методи локаційного виявлення ожеледі. Дослідження локаційних методів
виявлення на лініях електропередавання ожеледних відкладень і пошкоджень
ведуться в різних країнах світу. Локаційне зондування стану інфраструктури об’єкту
полягає в подачі імпульсного сигналу в лінію і визначенні сумарного часу на його
проходження в прямому і зворотному напрямках після відображення від кінця лінії
або від високочастотного загороджувача. При локаційному способі виявлення
ожеледі інформацію про появу ожеледиці несуть імпульси, відображені від будь27

якої неоднорідності хвильового опору лінії (реперна прив’язка), наявної на ній.
Локаційний метод дозволяє визначити появу ожеледних утворень на
проводах ЛЕП шляхом порівняння часу поширення відбитих сигналів або їх
амплітуд. Можливості локаційного методу виявлення ожеледних відкладень на
проводах ЛЕП підтверджують його високу чутливість, що забезпечує раннє
виявлення ожеледоутворення, починаючи з товщини стінки 0,5 мм і нижче.
Локаційний метод виявлення ожеледі має наступні переваги:
• вся апаратура розміщується поряд із початком або кінцем ЛЕП у виробничих
приміщеннях підстанцій і не вимагає втручання в конструкцію ЛЕП, так як
зондуючий імпульсний сигнал одночасно виконує функції датчика і носія
інформації щодо ожеледних відкладень на проводі;
• забезпечується контроль всієї лінії, а не тільки одного прольоту;
• використовується менший, більш простий і дешевий склад апаратури;
• введення в дію апаратури локаційного зондування займає кілька хвилин, за
умови високочастотної обробки ЛЕП.
Локаційне зондування може здійснюватися на ЛЕП, що знаходяться під
напругою і на відключених лініях, а також на грозотросах. Локаційний пристрій
може функціонувати при аварійному відключенні напруги живлення на ЛЕП за
рахунок наявності власного генератора зондуючих імпульсів. Сигнали локаційного
зондування не впливають на роботу апаратури релейного захисту, протиаварійної
автоматики, телемеханіки та зв'язку.
Сьогодні метод локаційного виявлення ожеледі згідно з інформацією,
представленою на XV конференції «International Workshop on At-mospheric Icing of
Structures. St. John's, Canada. 2013» у Канаді, знаходитися на стадії випробувань і
доопрацювання.
4. Інноваційні типи проводів – один із основних пасивних методів захисту
ЛЕП в ожеледонебезпечних регіонах
Зростання споживання електричної енергії збільшує актуальність підвищення
пропускної спроможності і надійності повітряних ліній електропередавання,
розробки і застосування нових проектних і будівельних рішень, використання
сучасних матеріалів і технологій. Застосування нових матеріалів і оптимізованих
проектних рішень актуально також внаслідок зростаючої потреби реновації
мережевої інфраструктури, термін служби якої перевищує 40-50 років.
У роботі групи B2-205 CIGRE «Підвищення надійності повітряних ліній
електропередавання і оптимізація їх проектування при застосуванні проводів нового
покоління, 2014» на основі аналізу міжнародного передового досвіду рекомендовано
при будівництві нових та реновації діючих повітряних ліній електропередавання
застосування проводів нового покоління, які мають поліпшені механічні й
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електричні характеристики в порівнянні з проводами традиційної конструкції.
Створення нових технологій та інноваційних рішень у сфері виробництва та
застосування проводів для ЛЕП спрямовано на реалізацію наступних завдань:
• підвищення пропускної спроможності систем передавання електроенергії;
• зменшення стріли провисання і збільшення відстані між опорами при
будівництві нових ліній електропередавання;
• обмеження обледеніння ЛЕП в районах з високою вологістю і різкими
перепадами температур;
• підвищення стійкості проводів до зростаючих механічних навантажень при
ожеледоутворенні;
• забезпечення більш високого рівня надійності передавання електричної
енергії при мінімізації загальних капіталовкладень в будівництво і реконструкцію
ліній.
Основні протиожеледні властивості інноваційних конструкцій проводів:
1. Значне зменшення коефіцієнта аеродинамічного опору найбільш сильним
вітрам за рахунок максимального ущільнення верхнього повиву і створення
практично ідеально гладкої поверхні, що дозволяє знизити механічні напруги в
опорах при проводах рівного перерізу та знизити можливість ожеледоутворення.
2. Підвищена контактна поверхня між двома проволоками одного прошарку,
яка забезпечує більш ефективний захист від витіснення консистентного
внутрішнього мастила під дією циклів навантаження.
3. Зниження ймовірності появи галопування та його амплітуди.
4. Підвищення крутильної жорсткості проводу сприяє зниженню
інтенсивності його обледеніння та утворенню крижаних рукавів.
Інноваційні типи проводів на науково-технологічному рівні класифіковані по
3 групам.
Три групи інноваційних видів проводів

Джерело: НИУ «Московский энергетический институт» и ООО «Энергосервис»
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Варто відзначити, що друга група проводів з підвищеною механічною
міцністю знаходить застосування переважно при будівництві нових ліній
електропередавання, тоді як перша і третя групи термостійких проводів з
підвищеною пропускною спроможністю використовується при реконструкції ліній
електропередавання.
Однією з особливостей нового типу проводів з поліпшеним струмопровідним
матеріалом (Al-Zr-сплав і ін.) є більш тривала їх експлуатація при температурах до
210°С, підвищена пропускна здатність та надійність в режимах пікових
навантажень, а також при аварійних і післяаварійних режимах роботи ЛЕП.
Застосування такого типу проводів в умовах підвищеного струмового
навантаженням сприяє відповідному нагріванню проводу та попередженню
ожеледоутворення.
Іншою важливою особливістю неізольованих компактних (сегментних)
проводів є посилене сталеве осердя, що створює ряд переваг при підвищених
вітрових навантаженнях, дозволяючи зменшити стрілу провисання, а також
збільшити відстані між опорами.
У роботах CIGRE, в якості пасивних заходів боротьби з ожеледдю на
проводах ліній електропередавання, в ожеледно-вітрових районах рекомендовано
використання нових типів проводів з підвищеними характеристиками.
У проводах нового покоління використовуються матеріали, що мають високі
електричні і механічні характеристики (термооброблений алюміній і алюмінієві
сплави з добавками рідкісноземельних металів, алюмінієво-цирконієві термостійкі
сплави) відповідно до міжнародних і європейських стандартів: МЕК 62219 (2002),
МЕК 60004 (2007), МЕК 60121 (1960), EN 60889 (1987), EN 50183 (2000).
На світовому ринку в сфері виробництва традиційних (АС) і спеціальних типів
проводів лідерами є кілька десятків компаній, зокрема це: 3M (США), Mercury Cable
& Energy (США), General Cable (США), Southwire (США), Nexans (Бельгія), J-Power
Systems (Японія), VISCAS (Японія), Lumpi-Berndorf (Австрія), ОАО «Кирскабель»
(Россія) і ряд інших. Перелік продукції, що випускається ними, досить
різноманітний і нараховує з урахуванням модифікацій близько двох десятків
найменувань (додаток 4).
Класифікація інноваційних конструкцій проводів повітряних ЛЕП. Для
оптимізації рішення вибору типу проводу, адекватного вихідним технічним умовам,
нижче наведена систематизована інформація інноваційних конструкцій проводів і їх
класифікація.
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Класифікація проводів ПЛ за конструктивними ознаками

Джерело: НИУ "МЭИ", "Электроэнергетические системы"

Класифікація проводів за рівнем термостійкості. Можна виділити три
групи проводів. До першої групи віднесені компактні проводи з тривало
допустимою температурою нагріву до 90 ° С. Компактність досягається за рахунок
зміни форми проволок струмопровідної частини (СПЧ) з круглої на трапеціодальну
або Z-подібну. При цьому коефіцієнт заповнення поперечного перерізу
збільшується на 30-40%. Для проволок осердя в таких проводах використовується
високоміцна оцинкована сталь, алюмінієвий сплав або композит.
Нестандартні форми проволок струмопровідної частини проводу

Друга група включає в себе «високотемпературні» (ВТП) марки проводів
(не більше 250°С крім високотемпературних проводів з малою стрілою провисання.
Це перш за все проводи, у яких проволоки СПЧ виготовлені з алюмінієвоцирконієвих сплавів (Al-Zr).
31

Створення проводів третьої групи ВТП з малою стрілою провисання – HTLS
(High Temperature Low Sag), потребує застосування матеріалів із зниженими
значеннями коефіцієнта лінійного температурного розширення (kT).
До такої групи відносяться проводи марок:

Джерело: НИУ "МЭИ", "Электроэнергетические системы"

Використання цих проводів рекомендовано для реконструкції діючих ПЛ з
метою підвищення їх пропускної спроможності, що дозволяє зменшити стрілу
провисання при збереженні довжини проміжних прогонів і висоти проміжних опор,
це виправдовує підвищені економічні витрати на їх застосування в особливих
кліматичних зонах. З аналогічною метою створюються інноваційні конструкції
проводів, де СПЧ і осердя розділені спеціальним термостійким консистентним
мастилом. Це проводи марок GTACSR і GZTACSR.
Особливості окремих інноваційних високоефективних проводів.
Провід АССС та ACCR американської компанії Composite Technology
Corp.'s. Для оцінки властивостей проводу АССС компанією-виробником проведено
ряд спеціальних випробувань, якими підтверджено можливість безперервної його
роботи при 180°С з короткочасним підвищенням температури до 200°С. При цьому
провисання проводу збільшується всього лише до 10%.
Основні переваги проводів ACCC:
• дозволяють подвоїти номінальну струмопровідність і, відповідно збільшити
пропускну спроможність лінії в 2 рази;
• дозволяють знизити на 20-30% втрати електроенергії в лінії;
• на 50-60% легше порівняно з проводами АС аналогічного перетину;
• дозволяють зменшити стрілу провисання, що дозволяє збільшувати
довжини прогонів лінії, використовувати анкерні опори меншої висоти або меншу
кількість проміжних опор;
• не схильні до корозії;
• дозволяють тривалий час витримувати підвищену температуру,
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запобігаючи ожеледоутворенню;
• дозволяють знизити навантаження на опори при ожеледно-вітрових
нагрузках, що підвищує надійність і довговічність роботи ЛЕП.
У міжнародній практиці рекомендовано використання зазначених
інноваційних типів проводів для підвищення надійності ЛЕП у важких ожеледновітрових регіонах, незважаючи на те що вартість проводу за один кілометр майже в
три рази вище порівняно з традиційними проводами. При цьому загальний
економічний ефект від їх застосування забезпечує високу окупність.
Проводи марок TACSR/ACS і TACSR/HICIN компанії «Lumpi-Berndorf»
(Австрія). Високотемпературні проводи можуть експлуатуватися при температурі
навколишнього середовища від мінус 60 до плюс 80°С із урахуванням сонячної
радіації. Провід стійкий до еолової вібрації і галопування, термін служби – не
менше 50 років.
Струмопровідні повиви проводів виконані зі спеціального термостійкого
алюмінію (ТА) або понадтермостійкого сплаву (ZTA). Для підвищення міцностних
властивостей і зменшення стріли провисання в проводах TACSR/HICIN
застосовується спеціальний сплав «Інвар». Використання термостійкого алюмінію у
СПЧ проводу дозволяє підвищити пропускну спроможність лінії в 1,5 раза, а при
застосуванні сплаву «Інвар» у 2 рази.
Лінії, що працюють в штатному режимі при температурі проводів 150 – 210°С,
практично не підвержені ожеледоутворенню, при цьому значно знижується
ймовірність виникнення вібрації та галопування, що зменшує пікові навантаження
на опори.
Проводи марок AERO-Z компанії Nexans (Франція). Поверхня проводу
AERO-Z, практично ідеально гладка, має незначні гвинтові канавки між верхніми
кромками Z-образних проволок з ретельно підібраним кроком скрутки, глибиною і
шириною. При цьому зменшується діаметр проводу при заданому перерізі, поверхня
проводу стає гладкою і підвищується торсіонна жорсткість, що, в свою чергу,
підвищує стійкість проводів до механічних пошкоджень. Це також перешкоджає
обледенінню і налипанню снігу.
Завдяки гладкій зовнішній структурі аеродинамічний опір проводу Aero-Z
приблизно на 30-35% нижче, ніж у традиційного проводу. Це, відповідно, знижує
можливість вібрації та галопування проводів, а також навантаження на опори і
гірлянди ізоляторів при сильних вітрових навантаженнях.
Перша лінія з AERO-Z була споруджена в Бельгії в 1974 році. Перед
розробниками конструкції проводу стояло завдання передати більшу потужність
через судноплавну річку з габаритом не менше 70 метрів і максимальним прогоном
1170 м, в умовах дії постійного сильного вітру і ризику появи галопування проводів.
На початку 90-х років французька компанія Nexans (в той час Alcatel Cable)
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повернулася до розробки AERO-Z, але вже на іншому технологічному рівні.
Результатом розробок став провід нового покоління з гладкою зовнішньою
поверхнею, набраний з проволок Z-образного профілю – AERO-Z, запатентований
концерном Nexans.
Основні переваги проводу AERO-Z нового покоління:
- підвищена пропускна спроможність; зниження втрат електроенергії в лінії;
- менший аеродинамічний коефіцієнт;
- зниження можливості вібрації під дією вітрових навантажень;
- підвищене самодемпфірування - знижена ймовірність галопування;
- подовжений термін служби при зниженні експлуатаційних витрат;
- протидія обледенінню і налипанню снігу;
- відсутність внутрішньої корозії;
- менше пошкодження проводу при руйнуванні зовнішніх проволок;
- відповідність міжнародним стандартам.
У Бельгії, починаючи з 1995 р., усі нові і реконструйовані ВЛ оснащуються
проводами AERO-Z нового покоління. У Франції за останні 15 років здійснено
системний перехід на провід AERO-Z з щорічним його монтажем понад 1500 км.
В Україні провід AERO-Z успішно пройшов випробування на ожеледнопаморозкове навантаження і дослідження аеродинамічного коефіцієнта в ДонНАБА
в 2011 р. та рекомендований до застосування галузевим стандартом СОУ-Н МЕВ
40.1-37-47-1933-52:2012, та Гл.2.5 ПУЕ 2014 р., сертифікований в УкрСЕПРО
(Сертифікат № UA1.094.0194497-11).
Компанією Nexans після 18 років експлуатації проведено порівняння
результатів випробування проводу АС і AERO-Z (з одним витком Z-проволок), яким
підтверджено його підвищену стійкість і надійність:
Изменение содержания смазки в проводе, %
Изменение усилия на разрыв, %

АС
- 28
- 26

AERO-Z
Без изменения
- 2,2

Провід AFLs, виробництва FPE S.A. (Польща). Альтернативним варіантом,
що не поступається за технічними показниками, але більш доступний в ціновому
сегменті, є секторні сталеалюміневі проводи марки AFLs.
Секторні (з окремими секторними жилами) сталеалюміневі проводи AFLs
використовуються в зарубіжній практиці з 90-х р. минулого століття. При їх
виробництві, на поверхню оцинкованого сталевого проводу (сталеве осердя)
проводиться намотування шарів круглих і трапецієподібних або тільки
трапецієподібних алюмінієвих проволок (в залежності від конструкції проводу).
Завдяки цьому досягається щільне заповнення поперечного перерізу при гладкій
поверхні проводу.
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Конструкції проводів AFLs

За інформацією виробника перевагами секторних проводів AFLs в порівнянні
зі звичайними проводами типу АС є:
• збільшення перерізу алюмінієвої частини проводу, та відповідно
пропускної спроможності лінії на 15-25%;
• знижене вітрове навантаження проводу завдяки меншому діаметру і
гладкій поверхні;
• зменшення ожеледного навантаження, вітрової вібрації;
• зниження стріли провисання тощо.
Секторні проводи використовуються в світовій практиці без будь-яких
обмежень, як для ремонту і реконструкції старих ліній, так і для будівництва нових
ліній середньої і високої напруги.
Провід марки HVCRC компанії Mercury Cable & Energy (США).
Інноваційний провід HVCRC забезпечує підвищення пропускної здатності
порівняно з традиційним проводом АС в два рази, за рахунок застосування
спеціальних сплавів і конструктивних особливостей.
Одним з ключових рішень HVCRC є застосування композитного посиленого
осердя з волокон оксиду алюмінію, що кардинально підвищує допустиме струмове
навантаження, забезпечує максимально високу електропровідність і механічну
міцність.
Високу якість проводу HVCRC підтверджено протокольними висновками
випробувань, проведеними компаніями AEP, SECRI, LAPEM і Kinetrics North
America Inc.
При використанні проводів HVCRC (рекомендований в Україні ПУЕ 2014 р.,
Глава 2.5) гарантується виробником підвищення надійності ЛЕП через зниження
ожеледно-вітрового навантаження, підвищення стійкості до вібрації та
галопування.
Застосування алюмінієвого композитного посиленого проводу марки HVCRC
рекомендовано:
⋅ для будівництва ЛЕП в районах з інтенсивним ожеледоутворенням і
підвищеною дією корозійного середовища;
⋅ при модернізації ЛЕП в містах і промислових регіонах;
⋅ для підвищення пропускної спроможності магістральних ЛЕП;
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⋅ при будівництві переходів через ріки, гірську місцевість тощо.
На 45 Сесії СІГРЕ в 2014 р. була представлена доповідь ОАО "НТЦ ФСК
ЕЭС" та ЗАО "Электросетьстройпроект" (Росія) "Підвищення надійності повітряних
ліній електропередавання та оптимізація їх проектування при застосуванні проводів
нового покоління". У доповіді наведено успішний досвід практичного застосування
в енергосистемах Росії проводу ACCR компанії 3М (США), проводу GTACSR
компанії J-Power Systems (Японія), проводу ACCC компанії LAMIFIL (США), а
також результати випробувань російського компактованого проводу HTLS з
високоміцним вуглецевим композитним осердям (аналог проводу ACCC). У
наведеному в доповіді аналізі аварійності та відмов на російських лініях
електропередавання відмічено, що порушення, пов'язані з пошкодженнями
класичних проводів, до переходу на зазначені типи проводів складали від 40 до 55%
від усіх зареєстрованих аварій та відключень. Основними причинами пошкоджень
проводів є ожеледні навантаження (надмірна вага, вітер), утома, зношення через
еолову вібрацію і галопування проводів, а також корозія і наслідки грозової
діяльності.
Для підвищення надійності роботи ЛЕП у важких кліматичних умовах
розробляються інноваційні марки проводів на основі принципово нової технології
виробництва провідників з високим коефіцієнтом заповнення, здатних працювати
при високих температурах нагріву. У доповіді представлена розробка російських
вчених – сталеалюмінієві неізольовані проводи марки АСВП (високоміцний) і
АСВТ (високотемпературний) призначені для передавання електричної енергії ЛЕП
напругою 35 – 1150 кВ, які конструктивно складаються з несучого осердя і
струмопровідних жил, виготовлених з алюмінієво-цирконієвого сплаву. Зазначені
інноваційні конструкції є найбільш перспективними для використання в районах з
підвищеним ожеледно-вітровим навантаженням.
Технологія пластичного деформування алюмінієвих проволок і проволок
осердя дозволила досягти підвищення коефіцієнта заповнення робочого перерізу
більш простим і економічним способом. Конструкція проводів АСВП і АСВТ,
отримана із застосуванням такої технології, також сприяла збільшенню корисного
струмопровідного перерізу проводу, а його зовнішня поверхня стала більш гладкою
порівняно з проводом з круглих проволок, що дозволяє значно знизити
аеродинамічний опір і галопування. Провід стійкий до термічної дії струму при
однофазних і двофазних коротких замиканнях на землю, а також в умовах
проведення плавлення ожеледі методом короткого замикання.
Експериментально підтверджена робоча температура проводу марки АСВТ –
150°С, гранично допустима – 210°С. Крім того, за рахунок конструктивних
особливостей проводу досягнуто зниження: вітрового навантаження на провід
АСВП/АСВТ порівняно з традиційним АС на 25 – 40%; ожеледі – на 25 – 30%.
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ПАО «ФСК ЕЭС» атестовано ряд зарубіжних і російських аналогічних марок
проводів, порівняння основних характеристик яких представлено в таблиці.
Порівняння технічних характеристик проводів
для перспективного розвитку систем передавання електроенергії
Производитель

Стандартные
сталеалюминиевые
провода

Провод

АС 240/32

РазрывМТПС, ное
А
усилие,
кН
Традиционные провода
21,6
921
605
72,7
Диаметр,
мм

Масса,
кг/км

Стрела
Сопротив
провеса
ление,
при
Ом/км
Тмах, м
0,121

13,2

2812 (62)

АС 300/39

24,0

1 132

710

89,2

0,098

11,5

4030 (89)

АС 400/51

27,5

1 490

825

115,4

0,075

11,7

4550
(100)

9,3

6844
(151)

Инновационные провода (с улучшенными характеристиками)
АСВТ 461/64
высоко26,9
1 802
1668
170,5
0,063
температурный
«Энергосервис»,
Россия

Стоимос
ть*
евро/км
(%)

АСВТ 371/106

26

1882

1476

220,4

0,0776

7,8

АСВТ 277/79

22,4

1400

1199

163,9

0,1040

7,7

АСВП 277/79
high- strength

22,4

1400

862

163,9

0,1040

7,9

21

939

861

95,4

0,1283

10,5

21

914

871

95,4

0,1283

11,6

20,3

1015

840

110,7

0,136

9,1

Lumpi-Berndorf
TACSR/HACIN
(Австрия)
212/49
Lumpi-Berndorf
TACSR/ACS
(Австрия)
212/49
J-Power
Systems
GTACSR 217/49
(Япония)
Nexans (Франция)

AERO-Z 366-2Z

23,1

1014

732

116,2

0,092

9,9

ЗМ (США)

ACCR 405-Т16

20,1

684

1059

70,0

0,129

8,2

6000
(149)
4475
(111)
3977 (98)
20000
(450)
12000
(270)
20000
(450)
27000
(600)
40000
(1000)

* - Оценочная стоимость на осень 2015 г.
Джерело: НИУ «Московский энергетический институт» и ООО «Энергосервис»

З аналізу, наведеного в роботі "Підвищення надійності повітряних ліній
електропередавання та оптимізація їх проектування при застосуванні проводів
нового покоління", можна зробити висновок, що при використанні нових типів
проводів збільшується міцність на розрив і знижуються питомі втрати
електроенергії при однаковій пропускній спроможності, підвищуються допустимі
аеродинамічні навантаження (до 35%) і знижується можливість ожеледоутворення
(до 25%) завдяки конструктивним рішенням.
Самонесучі ізольовані проводи для ліній електропередавання. Паралельно
з введенням в експлуатацію нових моделей повітряних ліній з оголеними проводами
в зарубіжних країнах проводиться робота по створенню нових самонесучих
ізольованих проводів (СІП) з більш досконалими технічними характеристиками. В
даний час активно ведуться роботи по заміні раніше побудованих розподільчих
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електромереж, виконаних неізольованими проводами, на самонесучі ізольовані
проводи.
У 60-х роках минулого століття фінські мережеві компанії почали
впроваджувати нову розробку компанії Nokia Cables – самонесучий ізольований
провід для повітряних ліній електропередавання. Конструктивно СІП від Nokia
Cables було виконано з трифазних проводів в ізоляції з ПВХ-пластикату, навитих
навколо несучого тросу з алюмінію високої міцності. Згодом така конструкція
отримала назву СІП-1.
У Скандинавії використовується система проводів із захисним покриттям
(СІП-1, СІП-2). У Норвегії та Швеції такий провід на напругу 6-20 кВ випускається
під маркою BLX, у Фінляндії він стандартизований як PAS або як торгова марка
Pirelli (раніше Nokia) SAX, сьогодні SAX-W.
Впровадження нових конструкцій проводів дозволило значно знизити
аварійність в розподільчих електромережах. Так, наприклад, у Фінляндії середній
час відключення повітряних ліній напругою 6 – 35 кВ по всій території, включаючи
віддалені північні райони, становить в середньому по країні 2 год 15 хв за рік. Такі
лінії з захищеними проводами в процесі експлуатації практично не обслуговуються,
підвищилася безпека розподільних мереж, особливо в умовах ожеледно-вітрових
навантажень.
У Росії підприємства «Севкабель», «Іркутсккабель» та «Москабельмет»
почали випускати аналогічний за технічними характеристиками провід,
позиціонуючи його як СІП-3. Він відрізняється від скандинавських ширшим
діапазоном перерізів, гідрофобним шаром між струмопровідною частиною та
ізоляцією. Область застосування російських проводів розширена за класом напруги
до 35 кВ за рахунок посиленого захисного покрову. Як і для СІП-1 і СІП-2,
надійність і експлуатаційна привабливість проводів СІП-3 характеризується
наступними якостями:
• проводи захищені від схльостування;
• на таких проводах практично не утворюється ожеледь;
• висока механічна міцність проводів і, відповідно, знижена можливість їх
обриву;
• виключено викрадання проводів, так як вони не підлягають вторинній
переробці тощо.
Застосування таких проводів дозволяє істотно зменшити габарити лінії і,
відповідно, зменшити вимоги до ширини просіки лінії, як при її будівництві, так і в
процесі експлуатації.
На території Європи широко застосовується від французьких розробників
система самонесучих проводів Torsada, більш відома як СІП-2А. На відміну від
фінської системи, у СІП-2А нульовий провід також ізольований (для додаткового
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захисту від зовнішніх факторів). Подібне рішення особливо актуально для країн з
тропічним кліматом і при прокладанні ліній на морському узбережжі.
Надійні і практичні СІП-мережі в зарубіжних країнах поступово витісняють
традиційні. Разом з тим єдині міжнародні стандарти з монтажу та обслуговування
поки знаходяться в стадії розробки. Однак успішний досвід європейських країн
підтверджує перспективність використання СІП для розподільчих електромереж.
5. Методи і пристрої для захисту проводів і грозозахисних тросів ліній
електропередавання від вібрації, галопування і ожеледоутворення
До числа найпоширеніших видів коливань проводів ПЛ, викликаних вітром
(навіть при відсутності ожеледі), відноситься вібрація, яка ще називається еоловою,
галопування та субколивання проводів.
Досвід експлуатації показує, що вібрація проводів відзначається найчастіше
на лініях, що проходять по відкритій і рівнинній місцевості. На ділянках ліній в
лісовій і пересіченій місцевості тривалість та інтенсивність вібрацій значно менше.
Вібрація проводів спостерігається, як правило, в прогонах довжиною понад 120 м і
посилюється зі збільшенням прогонів. Особливо небезпечна вібрація на переходах
через річки та інші перешкоди з прогонами понад 500 м.
Небезпека вібрації полягає в обриві окремих проволок у місці їх виходу із
затискачів.
У прогонах довжиною менше 80 м захист від вібрації не потрібен. Також
захист від вібрації може не застосовуватись на лініях з розщепленними фазами на
два проводи та якщо напруга при середньорічній температурі не перевищує
4,0 даН/мм2 в алюмінієвих і 4,5 даН/мм2 (деканьютон, 1 даН=10 Н; 1 Н=1 кг·м/с²) в
сталеалюмінієвих проводах. На великих переходах річок і водних просторів захист
необхідний незалежно від напруги в проводах. Як правило, зниження напруги в
проводах ліній до значень, при яких не потрібно захисту від вібрації, економічно
невигідно. Тому на лініях напругою 35 – 400 кВ відповідно до національних
нормативно-технічних документів встановлюються віброгасники, що складаються з
двох вантажів, підвішених на сталевому тросі.
Віброгасники поглинають енергію вібруючих проводів і зменшують амплітуду
вібрації близько затискачів.
Віброгасник на проводі

Для захисту від вібрації одиночних сталеалюмінієвих проводів диаметром 25 –
70 мм2 і алюмінієвих перерізом до 95 мм2 рекомендуються гасники петльового
типу (демпфувальні петлі). У зарубіжній практиці петльові гасиники з однієї або
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декількох послідовних петель застосовуються також для захисту проводів
збільшених перерізів, у тому числі і для захисту проводів на великих переходах
через відповідні перешкоди.
Галопування проводів, так само як і вібрація, збуджується вітром, але
відрізняється від вібрації підвищеною амплітудою та великою довжиною хвилі. Як
правило, галопування проводів посилюється при ожеледі. Ожеледь відкладається на
проводах переважно з підвітряного боку, внаслідок чого провід отримує
неправильну форму. При впливі вітру на провід з односторонньою ожеледицею
швидкість повітряного потоку у верхній частині збільшується, а тиск зменшується.
У результаті виникає підйомна сила, що викликає галопування проводу.
Частота повторюваності та інтенсивності галопування проводів для вибору
конструкції ПЛ і заходів щодо захисту від галопування визначається на підставі
національних карт районування територій з уточненням за матеріалами
багаторічних спостережень гідрометеорологічних станцій і метеопостів за
швидкістю вітру, інтенсивністю і формою відкладень (ожеледь, мокрий сніг або
паморозь) на проводах.
У таблиці наведено найбільш поширені у світовій енергетичній сфері
способи та пристрої для механічної протидії силам, що спричинюють галопування
проводів.
Огляд поширених cпocoбiв боротьби з галопуванням
(за даними загальносвітовoro досвіду)
№
п/
п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Найменування
пристрою

Відкладення

сніг

Жорсткі міжфазні розпірки
Гнучкі міжфазні розпірки

Широко застосовуються
Широко застосовуються

Аеродинамічні
спойлери*

Широко застосовуються

Так

Застосовуються в
Японії

Hi

Ексцентричні вантажі з
розпірками з
поворотними
затискачами
AR-«твістери»
(ексцентричні вантажі)
AR-«віндампери»
(аеродинамічні гасники)
Аеродинамічні гасники
(AGC)
Гасники крутильних
коливань (TCD)
Гасники галопування
(GCD)
Розстроювальні маятники**
Крутильні гасники i
«розстроювачі» коливань (TDD)

Конструкція лінії

Сфера
Мокр Лінії
застосування Ожеледь ий
6-35

Застосовуються в
США
Застосовуються в
США
Застосовуються в
Японії
Застосовуються в
Японії
Широко
застосовуються
Експериментальні
зразки

кВ

ПЛ з
ПЛ з розодиноч. щепленими
фазами
проводами

Примітки
3aпoбiгaють
перекриттям,
зменшують амплітуду
Запобігають
перекриттям,
зменшують амплітуду
Необхідне встановлення на
25% прогону. Обмеження
робочою напругою

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Hi

Так

Так

Не менше 3 на прогон.
По одному вантажу на кожну
розпірку i на кожний провід

Так

Так

Так

Так

Два на прогон

Так

Так

Так

Так

Два на пpoгон

Так

Так

Так

Так

Hi

Так

Два на прогон

Так

Hi

Так

Два на прогон

Так
Так

Кількість
додатково

Так

визначається

Так

Так

Так

3 або 4 на прогон.*

Hi

HI

Так

2 або 3 на прогон.*

* Експериментальна перевірка продовжується
** Необхідні підсилювальні прутки в разі високого тяжіння
Джерело: ДП НТУКЦ АЕЕ «Ожеледно-вітрові навантаження, галопування проводів повітряних ліній
електропередавання та боротьби з ними» на замовлення ДП НЕК «Укренерго»

40

Захист від вібрації та галопування включає в себе зміну аеродинамічних
властивостей поверхні проводів, механічну протидію закручуванню проводів для
протидії зростанню ожеледних відкладень на проводах, розгойдування та
вертикальних коливань. Для цього у мережах середньої напруги, в основному,
застосовуються пристрої з механічними засобами гасіння вібрації та галопування, а
в мережах високої напруги – внутрішньофазні дистанційні розпірки, або на стадії
проектування відповідно до метеорологічного районування та національних
нормативів, визначаються допустимі відстані між проводами розщеплених фаз ПЛ
та відстані між опорами.
Сьогодні ефективним засобом захисту проводів від вібрації залишаються
гасники вібрації Стокбріджа. З моменту свого створення (1926 рік) гасники
вібрації
Стокбриджа
отримали
широке
застосування,
неодноразово
вдосконалювалися, як їх характеристики щодо гасіння вібрацій, так і механічні
властивості. На малюнку показані деякі найбільш відомі моделі гасників вібрації.

Холдингом PFISTERER (група компаній PFISTERER Holding AG, Німеччина)
випускається широкий спектр віброгасників Стокбріджа, які призначено для
розсіювання енергії вібрації та галопування для всіх типів проводів, грозозахисних
тросів і оптоволоконних кабелів. На рис. 1, 2 наведено зразки поширених
віброгасників Стокбріджа та АR-«твістер» – гасник галопування Річардсона.

Рис.1

Рис.2

Зарубіжні компанії (Японія та інші) випускають гасники аналогічного типу з
вітровими екранами зміненої форми. На рис. 3 наведено варіант конструкції
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японського гасника галопування GCD.

Рис. 3
Гасник вібрації типу Стокбриджа та гасник галопування АR-«твістер»
рекомендовано для захисту проводів (тросів) в Україні (ПУЕ, 2014, Гл. 2.5.94; СОУ
45.2 – 00100227-24:2010).
Слід зазначити, що компанією DERVAUX (входить до інтернаціональної
групи компаній SICAME Group, Франція) на світовому енергетичному ринку
представлено широкий вибір засобів захисту проводів ліній електропередавання від
вібрації, субколивань проводів у розщеплених фазах, сучасних багаточастотних
гасників вібрації Стокбриджа та демпферних розпірок нового покоління, а також
іншого обладнання і арматури для електромереж різних класів напруги. У додатку 5
наведено типи, конструкції і основні характеристики багаточастотних гасників
вібрації, демпферних розпірок та протиожеледних баластів компанії DERVAUX.
У зарубіжній практиці широке застосування отримали також гасники типу
Dogbone і Salvi 4R, що обумовлено їх здатністю до гасіння вібрацій в широкому
діапазоні частот, а також простотою виготовлення і надійністю в експлуатації. У
порівнянні з гасниками Dogbone, гасники Salvi 4R (розроблені компанією SALVI,
входить до групи компаній SICAME Group) мають чотири резонансні частоти і
більш широкий діапазон частот гасіння вібрацій в цілому. Дана конструкція
застосовується в багатьох країнах світу, як багаточастотний гасник вібрації.
У Німеччині холдингом PFISTERER запропоновано широкий набір розпірокгасників для проводів розщеплених фаз (2, 3, 4 і 6) з відстанню між проводами від
300 до 600 мм. Зазначені гасники вібрації пригнічують загальну вібрацію проводів і
підпрогонні коливання (коливання проводу на ділянках між розпірками) до
безпечних рівнів за всіх умов експлуатації (рис. 4).

Рис. 4
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У Росії випускається велика гама гасників вібрації та галопування проводів
ПЛ різної напруги – як вузького, так і широкого діапазону частот коливання.
Зокрема, обмежувач ожеледі і коливань типу ОГК (ограничитель
гололедообразования и колебаний, рис. 5) являє собою комплексний
багатофункціональний пристрій, який використовується для захисту проводів і
грозозахисних тросів ПЛ напругою до 220 кВ.

Рис. 5
1 - захват зажима; 2 - плашка зажима; 3 - крепежный болт; 4 - провод; 5 - груз;
6 - упругий элемент; 7 - зажим ограничителя

Обмежувачі ожеледі і коливань типу ОГК призначено для захисту одиничних
проводів від усіх видів коливань та ожеледі. Марки обмежувачів, кількість їх у
прогоні і місця їх установлення вибираються залежно від діаметру проводу і
довжини прогону.
Багаточастотні гасники вібрації типу ГВУ (рис. 6) призначено для захисту
алюмінієвих і сталеалюмінієвих проводів і сталевих тросів від усталосних
пошкоджень, визваних інтенсивною вібрацією.

Рис. 6
Застосування багаточастотних гасників вібрації типу ГВУ також
рекомендовано в Україні (ПУЕ, 2014, Гл. 2.5.94).
У найбільш жорстких природних умовах з непостійним кліматом,
екстремально низькими температурами, високим рівнем опадів та інтенсивним
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вітровим навантаженням високовольтні лінії одночасно зазнають дії вібрації,
галопування та ожеледоутворення. У таких умовах International Association of
Foundation Contractors (IAFC, Международная Ассоциация Фундаментостроителей)
у
Росії
запропоновано
застосування
розробленого
компанією
ЗАО "Электросетьстройпроект" (постійний член SC B2 CIGRE) універсального
гасника вітрових коливань – ГВКУ (рис. 7), який, до певної міри поєднує функції
гасіння вібрації та галопування проводів та знижує рівень ожеледоутворення в
складних погодних умовах. Стандартна конструкція гасника вітрових коливань
складається з двох П-подібних спіральних прядок (1, 2), які верхньою своєю
частиною монтуються на проводі (3), а нижньою – на демпферному тросі (4) з
грузами (5).
Конструкція гасника ГВКУ

Рис. 7
Джерело: International Association of Foundation Contractors (IAFC)

Конструкція гасника вібрації ГВКУ має ряд принципових особливостей:
• оптимальна гамма власних частот гасника формується за рахунок
розподілу співвідношень вантажів по розміру та їх вазі, довжин робочих елементів
демфперного тросу і габаритів спіральної рами;
• у гаснику застосовано демпферний трос з високою здатністю до
енергопоглинання (власна розробка компанії);
• спіральне кріплення гасника до проводу не створює жорсткого переходу,
що захищає провід від ушкоджень як при монтажі ГВКУ, так і при подальшій
експлуатації без застосування додаткового захисного протектора під гасник.
За інформацією Асоціації IAFC на замовлення АО «Тюменьэнерго»
компанією ЗАО «Электросетьстройпроект» розроблено та запропоновано
комплексне застосування багаточастотних гасників з повним спектром спіральної
арматури (підтримуючої, натяжної, сполучної, шлейфової тощо) при реконструкціях
і ремонтах у найбільш аварійних мережах. Наведена нижче динаміка відмов за 19982013 рр. показує, що застосування в районах Крайньої Півночі АО «Тюменьэнерго»
спіральної арматури і багаточастотних гасників вібрації дозволило за вказаний
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період значно скоротити число аварійних відключень ПЛ.
Динаміка аварійних відключень на ПЛ 110-220 кВ у підприємстві
«Північні електричні мережі» через пошкодження проводів і тросів від вібрації

Джерело: ЗАО «Электросетьстройпроект»

Аналіз відключень на ПЛ 35-110 кВ АО «Тюменьэнерго» показав, що до 40%
випадків з них було визвано галопуванням з пошкодженням проводів та інших
елементів ПЛ. Враховуючи зазначене, компанією ЗАО «Электросетьстройпроект»
розроблено нові конструкції одно- і двопетльових гасників галопування типу ГПС15,2-01-1П і ГПС-15,2-02-1П.
Гасник галопування ГПС-15,2-01-1П
(«Крило»)

Гасник галопування ГПС-15,2-02-1П
(«Метелик»)

За період з 2008 по 2013 рр. гасники «галопування» типу ГПС пройшли
успішні польові випробування. Амплітуда коливань проводів, захищених гасниками
галопування типу ГПС не перевищувала розрахункових значень, надалі пошкоджень
проводів через галопування в захищених ними прогонах зафіксовано не було.
Застосування багаточастотних гасників вібрації та галопування в комплексі з
повним спектром спіральної арматури дозволяє підвищити зносостійкість проводів і
тросів ПЛ, елементів підвіски і арматури, підвищити надійність роботи
високовольтних ліній електропередавання.
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6.
Україна. Захист систем електропостачання від ожеледно-вітрових
пошкоджень
Основою електроенергетики країни є Об'єднана електроенергетична система
(ОЕС), яка здійснює централізоване електрозабезпечення внутрішніх споживачів,
взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн та забезпечує експорт електроенергії.
Згідно із Законом України «Про електроенергетику» одним з основних напрямів
державної політики в електроенергетиці є збереження цілісності та забезпечення
надійного і ефективного функціонування ОЕС України, єдиного диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління нею. Забезпечення виконання цих функцій
в країні покладено на Державне підприємство «Національна енергетична компанія
«Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго») до складу якої входять регіональні
електроенергетичні системи: Дніпровська, Донбаська, Західна, Південна, ПівденноЗахідна, Північна і Центральна. Основною технологічною ланкою ОЕС України є
магістральні та міждержавні електромережі напругою 330 – 750 кВ.
Наказом Міненерговугілля України від 04.06.2014 р. №409 Про забезпечення
реалізації проекту інтеграції Об'єднаної енергосистеми України до об'єднання
енергетичних систем країн ЄС визначено основним пріоритетом подальшого
розвитку та функціонування ОЕС України шляхом об'єднання її з ENTSO-E, що
потребує створення умов для забезпечення енергетичної безпеки держави;
безпечного, надійного та сталого функціонування енергетики; її максимально
ефективного розвитку; безаварійної і надійної роботи електромереж.
Протяжність повітряних ліній електропередавання
ОЕС України на кінець 2015* року

Одиниця
виміру

800 (постійний
струм)

750

500 –
400

330

Напруга, кВ
220 150

110

тис. км
0,10
4,12 0,714 13,5 4,14 10,7 36,2
%
0,01
0,5
0,1
1,7
0,5
1,3
4,5
*Без урахування даних АР Крим та м. Севастополь
Джерело: Міненерговугілля України

35

6 - 20

0,4 і
менше

Всього
(по ланцюгах)

66,36
8,2

267,1
32,8

410,13
50,4

813,1
100

Більше ніж 90% ПЛ напругою 220 кВ і вище та 55% основного устаткування
підстанцій (ПС) відпрацювали розрахунковий технічний ресурс (25 років), а 56% ПЛ
і 17% ПС експлуатуються понад 40 років.
Протяжність кабельних ліній електропередавання
ОЕС України на кінець 2015* року

Одиниця
Напруга, кВ
виміру
110
35
6 – 20
тис. км
0,14
0,48
44,9
%
0,2
0,6
60,4
*Без урахування АР Крим та м. Севастополь
Джерело: Міненерговугілля України
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0,4 і менше
28,8
38,8

Всього
74,3
100

У розподільчих електромережах понад 6,6% ПЛ напругою 35 – 110 (150) кВ та
11,5% ПЛ напругою 0,4 – 10 (6) кВ прийшли в технічно непрацездатний стан і
потребують значних щорічно зростаючих витрат на технічне обслуговування та
ремонт; близько 22,3% трансформаторів напругою 35 – 110 (150) кВ і 14,9%
трансформаторів напругою 10 (6) кВ відпрацювали передбачений технічною
документацією термін експлуатації, мають значні втрати, недостатню надійність та
потребують заміни; фактичні витрати електроенергії в електромережах в
середньому складають 12,1%, а в мережах окремих компаній – до 18%.
Протяжність електромереж
напругою 0,4 – (110)150 кВ енергопостачальних компаній, км
Назва

Напруга, кВ
110(150)

35

Протяжність, всього
34823,5
55810,8
ПЛ
34803,2
55380,0
КЛ
20,3
430,8
Питома
вага
у
11,4
загальній кількості, %
Джерело: ДП «НЕК» Укренерго»

0,4 кВ і
10(6)
Всього
нижче
292123,6 413453,7 796211,6
253705,8 383550,6 727439,6
38417,8 29903,1 68772,0
88,6

Питома вага
у загальній
кількості, %
100
91,4
8,6

100

Сьогодні єдиним механізмом, який дозволяє керувати розвитком
електромереж, є інвестиційні програми. Обсяг фінансування інвестиційних програм
у 2013 р. становив 3,8 млрд грн, у 2014 р. – 2,0 млрд грн, у 2015р. – 2,3 млрд грн.
Обсяги фінансування розвитку електромереж становлять близько 75% від цієї суми.
На стан повітряних ліній електропередавання (ПЛ) мають вплив природні
процеси та явища, які виникають в атмосфері під дією різноманітних природних
факторів або їхнього поєднання. ПЛ країни експлуатуються в районах з різними
кліматичними зонами і підлягають впливу кліматичних факторів різного характеру
та інтенсивності. Одним з найбільш небезпечних серед цих факторів, що є
причиною аварійних порушень електропостачання та пошкоджень ПЛ, є
екстремальні ожеледно-вітрові навантаження. Такі метеорологічні явища, які
одночасно охоплюють великі райони в окремі періоди, мають масовий характер і
потребують значних матеріальних витрат на відновлення електропостачання.
Для території України характерна наявність різноманітних форм рельєфу, що
відповідно впливає на ожеледоутворення. На елементи ПЛ найбільш суттєвий вплив
мають такі види ожеледно-паморозевих відкладень (ОПВ) як зерниста паморозь,
ожеледь і відкладення мокрого снігу. При цьому найбільша інтенсивність налипання
мокрого снігу спостерігається у західних областях України, а ожеледоутворення – у
ряді районів Донбасу та південних областях країни.
За сильної ожеледі, сильного вітру під час ожеледі, що перевищують
розрахункові навантаження, мають місце пошкодження (руйнування) ПЛ, за
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незначної ожеледі можуть виникати вторинні явища – галопування проводів, що
призводить до перекриття між проводами та руйнування ізоляції.
Аварійність під час ожеледі в ряді випадків супроводжується обривом
проводів унаслідок великої ваги ОПВ, а також пошкодження опор ПЛ через понад
проектне підвищення ожеледно-вітрового навантаження.
В результаті різких змін погодних умов у країні мали місце серйозні аварійні
пошкодження ПЛ у різних регіонах, включаючи не тільки обрив проводів, але й
руйнування опор ліній електропередавання.
Найбільша для України природна катастрофа сталася 27 – 28.11.2000 р.
унаслідок сильної ожеледі, що супроводжувалась поривами вітру та паралізувала
діяльність майже п'яти тисяч населених пунктів у 12 областях країни. Товщина
стінки ожеледі в окремих районах досягала 250 мм. Загалом було пошкоджено
понад 20 тис. ПЛ різної напруги, у тому числі 4 ПЛ напругою 750 кВ, 10 ПЛ
напругою 330 кВ, а також було зруйновано значну кількість залізобетонних та
металевих опор ПЛ. Унаслідок пошкоджень окремих системних ПЛ було обмежено
видавання потужності ряду енергоблоків ТЕС та АЕС в ОЕС України. У зв’язку з
катастрофічними масштабами руйнування Указом Президента України 64 райони та
2 міста країни оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації. Загальний обсяг
збитків стихії становив понад 889 млн грн, у тому числі в електроенергетиці 519 млн
грн.
За останні 20 – 25 років в Україні спостерігаються майже щорічно руйнування
ПЛ напругою 0,4 – 10 кВ і трансформаторних підстанцій від впливу ожеледновітрових навантажень (сильні снігопади, крижані дощі, вітри 20 – 25 м/с, падіння
дерев з заледенілими кронами на проводи ПЛ). Так, 11.12.2012 р. з цієї причини
залишилися без електропостачання понад 600 населених пунктів у Полтавській,
Київській, Вінницькій, Черкаській та інших областях.
Через обледеніння та пошкодження ПЛ системами автоматичного захисту ПЛ
у період 20 – 31 січня 2014 р. було знеструмлено 1605 населених пунктів.
Найбільших збитків завдано Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській,
Миколаївській, Одеській та Херсонській областям. Орієнтовна сума завданих
збитків становила понад 100 млн грн. Зокрема, на території Миколаївської області в
результаті стихійного лиха (сніг, ожеледь товщиною 50 мм, вітер 25 м/с) 148
населених пунктів залишилися без електропостачання; пошкоджено 1,7 тис. опор
ПЛ; 400 км проводів; 14 трансформаторних підстанцій та 5,5 тис. ізоляторів. Деякі
ПЛ напругою 0,4 і 10 кВ було зруйновано повністю. На відновлення ПЛ було
витрачено 41 млн грн.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в результаті несприятливих
погодних умов та спрацьовування систем захисту ліній електропередавання
протягом 7 – 8 січня 2016 р. були знеструмлені 117 населених пунктів у п'яти
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областях України. В Одеській області знеструмлено 64 населених пункти, Донецькій
– 22, Дніпропетровській – 16, Кіровоградській – 10, Черкаській – 5.
Унаслідок опадів у вигляді сильного снігу, хуртовини, ожеледеці, поривів
вітру (15 – 20 м/с) 17 – 18 січня 2016 р. пошкоджено та знеструмлено лінії
електропередавання різних класів напруги і відключено від електропостачання
понад 360 населених пунктів тощо.
Для організації протиаварійної роботи, зниження наслідків стихійнокліматичних впливів на стан ПЛ і забезпечення сталого електропостачання
споживачів в електроенергетичній галузі створено і постійно удосконалюється
нормативна база щодо захисту ПЛ від ОПВ та методи визначення кліматичних
навантажень на ПЛ. Відповідні чинні нормативні документи наведено в додатку 6.
Так, наказом Мінпаливенерго України від 22.02.2010 р. №72 затверджено СОУ
45.2-00100227-24:2010
Захист
проводів
і
тросів
повітряних
ліній
електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань).
Методичні вказівки містять рекомендації щодо спеціальних заходів із захисту
проводів від вібрації та коливань на ПЛ 35 – 750 кВ, які проектуються,
споруджуються або перебувають в експлуатації.
Наказом Міненерговугілля України від 16.12.2011 р. №854 затверджено СОУН МЕВ 40.1-37471933-62:2012 Проектування електричних мереж з урахуванням
протиожеледових заходів. Методичні вказівки встановлюють вимоги до
проектування нових і реконструкції діючих ПЛ напругою від 35 кВ до 750 кВ, які
експлуатуються у складних кліматичних умовах. За характеристичними значеннями
кліматичних впливів територія України поділяється на відповідні райони. Номери
районів для кожного з впливів є незалежними один від одного і визначаються за
окремою картою районування.
Районування території України за кліматичними показниками
Вплив ожеледі
Район

1
2
3
4
5
6

Вага
ожеледі,
Н/м
8
12
15
20
30
40

Стінка
ожеледі,
мм
12
16
19
22
28
33

Тиск вітру (за від- Тиск вітру (у разі Тиск вітру на проводи,
вкриті ожеледдю
сутності ожеледі) ожеледі)
Район
Тиск
Район
Тиск
Район
Навантажевітру,
вітру,
ня дії вітру,
Па
Па
Н/м
1
400
1
150
1
4
2
450
2
200
2
6
3
500
3
250
3
8
4
550
4
300
4
10
5
600
5
350
5
12
–
–
6
400
6
14

Згідно з картами кліматичного районування до районів з підвищеними
кліматичними навантаженнями і впливами належать: райони за характеристичним
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значенням ожеледі та вітрового тиску – 4 і вище; райони, де вітровий тиск під час
ожеледі перевищує 250 Па незалежно від району за ожеледдю; гірська місцевість.
Також до районів із складними кліматичними умовами належать райони, де
аварійність ПЛ від впливу ожеледно-вітрових навантажень перевищує середню в
регіоні, незалежно від району за тиском вітру або району за ожеледдю згідно з
картами кліматичного районування або регіональними картами.
Наказом Міненерговугілля України від 23.06.2015 р. №394 внесено зміни та
доповнення до глави 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до
750 кВ
розділу
2.
Передавання
електроенергії
Правил
улаштування
електроустановок (ПУЕ), затверджених наказом Міненерговугілля України від
22.08.2014 р. №596. ПУЕ – 2014 (2.5.29) визначено, що мінімальна, максимальна та
середньорічна температура повітря, інтенсивність галопування проводів і тросів
(для вибору і розрахунку елементів ПЛ) приймають на підставі карт територіального
районування України, наведених у цих Правилах.
Для ПЛ третього і четвертого класів безвідмовності характеристичні значення
кліматичних навантажень установлюються за Регіональними картами кліматичного
районування, наведеними у додатку А (до Глави 2.5 ПУЕ – 2014), який також
затверджено цим наказом.
Для ПЛ першого і другого класів безвідмовності значення кліматичних
навантажень установлюють за регіональними картами територіального районування
України, які наведено ПУЕ – 2014.
Регіональні карти кліматичного районування рівнинної України, які наведено
у додатку А, розроблено для Вінницької, Волинської. Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Рівненської. Сумської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та призначено для
визначення ожеледно-вітрових навантажень на рівнинних територіях (низовини,
рівнини, височини) і не призначено для визначення ожеледно-вітрових навантажень
у гірських місцевостях. З цієї причини в альбомі не наведено карт ожеледновітрових навантажень Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської
областей та АР Крим. Ожеледно-вітрові навантаження на цих територіях
визначають згідно із СОУ-НЕЕ 20.667:2007 Кліматичні навантаження на повітряні
лінії електропередавання з урахуванням топографічних особливостей.
На основі Регіональних карт створено Атлас, який включає побудовані на
підставі багаторічних спостережень на метеостанціях карти розподілу по території
областей ваги ожеледі на проводах, вітрового тиску (максимального), вітрового
тиску під час ожеледі, дій вітру на провід з ожеледдю тощо. Прокладаючи траси ПЛ
по Регіональним картам кліматичного районування рівнинної України при
проектуванні визначають кліматичні навантаження вздовж трас ПЛ, що дозволяє
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визначати границі ділянок траси ПЛ, які відносяться до відповідних районів за
інтенсивністю ожеледно-вітрових навантажень. Розрахункові значення кліматичних
навантажень по ділянках траси ПЛ обчислюють згідно з вимогами глави 2.5 ПУЕ на
підставі визначених кліматичних районів. У Додатку А (до Глави 2.5 ПУЕ – 2014)
наведено також Методику розроблення регіональних карт кліматичного
районування рівнинної України.
Ожеледно-паморозеві відкладення (ОПВ) діють на всі елементи ПЛ і їх
розрізняють згідно з СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-62:2012 за такими видами:
– кристалічна паморозь (осад, який складається із кристалів льоду ніжної
тонкої структури щільністю від 0,01 г/см3 до 0,12 г/см3, який може спричиняти
низькочастотну вібрацію проводів частотою 2 – 4 Гц через збільшення діаметра
проводу з памороззю. Методикою передбачено для боротьби з такою вібрацією
застосування прогонів різної довжини при проектуванні або підвіски вантажів, що
чергуються в прогоні з різними інтервалами в умовах експлуатації;
– зерниста паморозь (снігоподібний пухкий лід матово-білого кольору, який
утворюється з переохолоджених крапель туману та мряки, щільністю від 0,1 г/см3 до
0,4 г/см3) обумовлена швидким замерзанням найдрібніших переохолоджених
крапель води. Відкладення паморозі з навітряного боку призводить до закручування
проводу. Поступово наростаючи, паморозь поширюється на велику частину його
поверхні, досягаючи в діаметрі 150 – 200 мм, що призводить до катастрофічних
навантажень для опор і проводів ПЛ (особливо у сполученні з дією вітру).
Ефективним конструктивним засобом боротьби з таким видом ожеледоутворення є
додання проводу більшої жорсткості на кручення;
– ожеледь (шар матового або прозорого льоду, який утворюється в разі
швидкої зміни погоди з переохолоджених капель туману або мряки, або шляхом
осаджування переохолодженого дощу, щільністю від 0,5 г/см3 до 0,9 г/см3)
утворюється в морозну погоду за температури повітря в приземному шарі від -1° до
-5°С і рідше – від -5° до -10°С. Товщина шару ожеледі залежить від тривалості та
швидкості її наростання, а також від характеру і напрямку вітру. Ефективним
методом боротьби з таким видом ожеледі є плавлення його в режимі регульованого
навантаження або профілактичого нагріву. Збільшення жорсткості проводу на
кручення використовується як додатковий засіб, що знижує інтенсивне
ожеледоутворення.;
– мокрий сніг (сніг, що налипає на проводах за температур, наближених до 0°С,
і в разі зниження температури може створювати муфту щільністю від 0,2 г/см3 до
0,6 г/см3). Налипання мокрого снігу може призвести до обмерзання проводів і
тросів. Цей вид відкладення характеризується найбільшою швидкістю наростання
(до 300 г на годину порівняно з 80 – 100 г/год для ожеледі). Методикою
рекомендовано здійснювати захист проводів від налипання мокрого снігу за
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допомогою вантажів-обмежувачів закручування проводу або снігоперешкоджаючих
кілець;
– ожеледно-паморозева суміш утворюється в результаті почергового
наростання ожеледі та паморозі. Залежно від кількісних співвідношень ожеледі та
паморозі об'ємна вага суміші може бути від 0,2 г/см3 до 0,6 г/см3. Для такого
відкладення характерне ексцентричне відкладення на проводі. Найефективнішим
засобом захисту ПЛ є збільшення жорсткості проводу на кручення.
За сильної ожеледі, сильного вітру під час ожеледі, у разі перевищення
розрахункових механічних навантажень, мають місце пошкодження (руйнування)
ПЛ; за незначної ожеледі можуть виникати вторинні явища, такі як вібрація,
галопування та субколивання проводів. Наприклад галопування проводів
призводить до перекриття між проводами та руйнування ізоляції; унаслідок
неоднорідності відкладень на проводи і троси під час ожеледі та вітру виникають
зміни габаритних розмірів між ними та відповідно їх перекриття.
Відповідно до СОУ 45.2-00100227-24:2010 вібрація є результатом впливу на
провід поперечно спрямованого аеродинамічного потоку зі швидкістю від 0,6 м/с до
7 м/с. Вібрація проводів (тросів) це періодичні коливання проводів (тросів) в
прогоні з частотою від 3 до 150 Гц, які відбуваються у вертикальній площині під час
вітру і утворюють стоячі хвилі з розмахом, що може перевищувати діаметр проводів
(тросів).
Параметрами, що суттєво впливають на рівень вібрації є характер місцевості в
районі проходження траси ПЛ та тяжіння, з яким змонтовані проводи. Явищу
вібрації і небезпеки пошкоджень, викликаних нею, можуть піддаватися всі проводи і
троси, що застосовуються на ПЛ незалежно від їхнього матеріалу і перерізу.
Для захисту одиночних проводів і грозозахисних тросів від пошкоджень
вібрацією найбільше поширення отримали гасники вібрації Стокбріджа і різні їхні
модифікації та гасники петльового типу.
Правилами улаштування електроустановок гл.2.5.94 (2.5.21) рекомендовано
захищати від вібрації проводи (троси) перерізом більше 95 мм2 гасниками вібрації
типу Стокбріджа.
На ПЛ напругою 330 – 750 кВ застосовується система розщеплених фаз із
двох, трьох, чотирьох або п’яти проводів, з’єднаних розпірками, що зв’язують
проводи між собою і ділять прогін на окремі короткі підпрогони. Наявність зв’язків
між проводами розщепленої фази сприяє збільшенню розсіювання енергії вібрації,
що знижує інтенсивність і, відповідно, можливі наслідки вібрації.
Відповідно до СОУ 45.2-00100227-24:2010 галопування проводів (тросів) це
сталі періодичні низькочастотні (0,2 − 2 Гц) коливання проводів (тросів) в прогоні,
які утворюють стоячі хвилі (іноді в сполученні з біжучими) з кількістю напівхвиль
від однієї до двадцяти та амплітудою 0,3 − 5 м. Галопування ПЛ є одним з найбільш
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небезпечних різновидів коливань, особливо із однобічними відкладеннями у вигляді
мокрого снігу, ожеледі або паморозі за швидкостей вітру від 5 до 25 м/с.
Проводи розщеплених фаз більшою мірою піддаються галопуванню, ніж
одиночні, оскільки наявність внутрішньофазних дистанційних розпірок сприяє
збільшенню ексцентричності відкладення ожеледі.
Найбільш характерними для вітчизняних енергосистем є випадки галопування
з відкладенням ожеледі товщиною від 3 мм до 20 мм. Аналіз випадків галопування
проводів на ПЛ 10 – 750 кВ показує, що до 90% випадків галопування призводить до
порушення режиму роботи ПЛ або до пошкодження їх елементів, але тільки в 30%
випадків порушення обмежуються короткочасними відключеннями, а в решті
випадків перерви в роботі ПЛ тривають від кількох годин до кількох діб. Найбільш
частий вид ушкоджень ПЛ в результаті галопування – перекриття електричною
дугою між фазами або тросами. Виникаючі при галопуванні проводів циклічні
динамічні навантаження руйнують в першу чергу вузли та деталі, що мають
жорстку конструкцію і сприймають максимальні навантаження.
СОУ 45.2-00100227-24:2010 рекомендовано такі методи захисту від
галопування: видалення ожеледі або запобігання відкладенню її на проводах;
втручання в механізм розвитку і підтримування галопування для запобігання його
виникненню або упередженню небезпечних амплітуд; проектування ліній, здатних
витримувати галопування за рахунок збільшення запасів міцності, збільшення
ізоляційних відстаней між фазами або установлення міжфазних ізолюючих розпірок.
Перевага надається гнучким полімерним ізолюючим розпіркам, як більш
легким та непошкоджуючим проводи. Крім того їх можна застосовувати на ПЛ до
500 кВ. Також широко застосовуються: жорсткі міжфазні розпірки; аеродинамічні
спойлери; розстроювальні маятники; крутильні гасники і «розстроювачі» коливань;
обмежувачі утворення ожеледі та коливань типу ОГК; гасники галопування типу
ГПР тощо.
Відповідно до СОУ 45.2-00100227-24:2010 субколивання це коливання
проводів, що викликані аеродинамічним слідом, і виникають за дії рівномірних
вітрів у діапазоні швидкостей від 7 до 18 м/с. Найчастіше такі коливання виникають
за відсутності відкладень на проводах (у вигляді ожеледі, мокрого снігу, паморозі) у
суху погоду. Однак спостерігаються випадки виникнення коливань під час дощу, а
також за наявності відкладень на проводах. Із всіх видів коливань проводів, що
викликані аеродинамічним слідом, найбільш часто зустрічаються і є
найнебезпечнішими коливання проводів у підпрогонах внаслідок руйнування
проводу за напруг, значно менших межі його міцності при розриві. Відзначаються
також ушкодження дротів зовнішнього повиву проводів у середині підпрогону через
зіткнення при субколиваннях. Субколивання проводів часто є причиною руйнування
деталей арматури ПЛ.
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Для захисту проводів ПЛ від коливань у підпрогонах Методикою
рекомендуються внутрішньофазові дистанційні розпірки, що встановлюються
різними способами і призначені для фіксаціі проводів фази на заданій відстані один
від одного: розпірки парні типу РГ; розпірки зосереджені (ЗРГ, 4РГ, 5РГ); розпірки
демпфірувального типу або розпірки-гасники (2РД-400, 3РД-400, 4РД-400); розпірки
типу РГІФ для захисту від субколивань ізольовано розщеплених проводів і
грозозахисних тросів тощо.
В процесі проектування ПЛ враховують постійні і змінні (аварійні, тривалі,
короткочасні,) навантаження і впливи. Навантаження визначаються за критерієм
забезпеченості безвідмовної роботи механічної частини ПЛ під дією зовнішніх
чинників за розрахунковий період експлуатації лінії згідно з ПУЕ – 2014, яким
регламентовано чотири класи безвідмовності залежно від напруги ПЛ.
Характеристики класів безвідмовності
Назва характеристики
Напруга ліній, кВ
Розрахункові періоди експлуатації, років
Коефіцієнт надійності за відповідальністю
для розрахунку будівельних конструкцій

Характеристики для класів безвідмовності
1КБ
2КБ
3КБ
4КБ
До 1
1 – 35
110 – 330
500 – 750
30
50
50
50
0,95

1

1

1,05

Чотирирівневі класи безвідмовності ПЛ установлені відповідно до
рекомендацій МЕК і відповідають класам наслідків (відповідальності), унормованим
ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 Визначення класів наслідків (відповідальності) та
категорії складності об’єктів будівництва та ДБН В. 1.2-14-2009 Загальні принципи
забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних
конструкцій та основ.
Характеристичні значення навантажень від ожеледі, вітрового тиску під час
ожеледі та без неї від дії вітру на проводи та троси вкритих ожеледдю, а також
значення температури повітря встановлюють згідно з ПУЕ-2014 та нормами
навантажень і впливів на будівельні конструкції.
Згідно з ПУЕ-2014 на нових ПЛ або на ПЛ, що підлягають реконструкції, за
відповідного обґрунтування, можна застосовувати проводи, виготовлені за новими
технологіями чи з нових матеріалів, фізико-механічні характеристики яких
підтверджено відповідними сертифікатами та гарантовано постачальниками, у тому
числі компактні проводи типу Aero-Z ® (сегментні) та АFLs (секторні), НVCRC (з
композитним підсиленим осердям і профільованими дротами).
Компактні проводи доцільно застосовувати: на великих переходах ПЛ
(судноплавні ділянки рік, водоймищ, перетин ущелин, ярів та інших перешкод), а
також у гірській місцевості; під час реконструкції ПЛ із збільшенням пропускної
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здатності за браком додаткових вільних земельних ділянок під опори («опора в
опору»); на ПЛ у районах за характеристичними значеннями ожеледі чотири і вище;
на ПЛ у районах за характеристичними значеннями вітрового тиску чотири і вище
та в районах, де вітровий тиск під час ожеледі перевищує 250 Па незалежно від
району по ожеледі.
У відповідності з ПУЕ – 2014 розрахунок будівельних конструкцій ПЛ (опор,
фундаментів і основ) при проектуванні ПЛ виконують методом граничних станів
відповідно до державних стандартів і будівельних норм. Механічний розрахунок
проводів і тросів ПЛ виконують методом допустимих напружень, а розрахунок
ізоляторів та арматури – методом руйнівних навантажень із урахуванням класів
безвідмовності та регіональних карт кліматичного районування.
Згідно з СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-62:2012 при обґрунтуванні
протиожеледних заходів для проектованої ПЛ слід враховувати можливість
здійснення плавлення ожеледі на проводах такими способами: плавлення змінним
струмом на ПЛ, що перебуває в роботі (з продовженням живлення споживачів, які
підключено до ПЛ, що обігрівається); змінним струмом на ПЛ, що залишаються під
робочою напругою, але потребують відключення споживачів; змінним струмом на
виведеній з роботи ПЛ; постійним струмом на виведеній з роботи ПЛ; постійним
струмом із почерговим виведенням із роботи фаз ПЛ (із частковим обмеженням
передавання потужності). Крім того, у проекті слід передбачати на період
можливого ожеледоутворення профілактичне обігрівання ПЛ електричним струмом
режимного навантаження з метою запобігання утворенню ожеледних відкладень.
Переважну більшість схем плавлення ожеледі нормативними документами
рекомендовано виконувати шляхом створення проектних схем з'єднання елементів
існуючої мережі з максимальним використанням діючих елементів обладнання. В
окремих випадках до цих схем додається обладнання, спеціально призначене для
виконання плавлення.
Одним із рекомендованих способів плавлення ожеледі за якого не потрібно
від'єднувати споживачів на час проведення плавлення є спосіб зустрічного вмикання
джерел струму з кутовим зсувом векторів їх фазних напруг на 60 електричних
градусів (ЗВД-60). Спосіб призначено переважно для мережі напругою 35 – 110 кВ з
двобічним живленням і трансформаторами з групою з'єднання У/Д-11. У Методиці
також наведено типові схеми організації автоматизованого плавлення ожеледі
способом зустрічного вмикання джерел або штучного короткого замикання.
Для раннього виявлення початку ожеледоутворення та своєчасного
опрацювання і введення відповідних упереджувальних заходів в районах з
підвищенним ожеледно-вітровим навантаженням доцільно створення та організація
роботи в осінньо-зимовий період автоматизованих ожеледно-вітрових
метеопостів та автоматизованих систем контролю процесу утворення ожеледі для
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безперервного контролю навантаження на проводах ліній електропередавання.
У Донбаській національній академії будівництва та архітектури (ДонНАБА)
розроблено автоматизований ожеледно-вітровий метеопост (АОВМП) з метою
прогнозування і попередження аварій на ПЛ при дії екстремальних кліматичних
навантажень. Після апробації АОВМП було встановлено перші 4 метеопости в
системі ДП «НЕК «Укренерго» в Одеській, Тернопільській і Хмельницькій областях
(ПС 330 кВ «Усатово», ПС 330 кВ «Котовська», ПС 330 кВ «Тернопіль», ПС 330 кВ
«Хмельницький»). Протягом 2008 – 2009 рр. були проведені роботи щодо
вдосконалення системи. Метеопост нової конструкції зразка 2009 р. створено за
агрегатно-блоковим принципом із функціональних модулів, кожний з яких можна
розглядати як окремий засіб вимірювання, інтегрований у єдину автоматизовану
систему моніторингу параметрів процесу в реальному масштабі часу.
Метеопост складається з трьох основних вимірювальних блоків: анемометррумбометр МАРК-60АФ у протиожеледному виконанні; багатоканальний
універсальний вимірювально-керувальний периферичний процесорний модуль
ТРМ138Р; вимірювач ваги ожеледних відкладень.

Після апробації АОВПМ на полігоні ДонНАБА в 2009 р. проведено роботи з
монтажу метеопостів на підстанціях ПС 330 кВ «Івано-Франківська», ПС 220 кВ
«Луцьк-Південна», ПС 500 кВ «Перемога».
Для накопичення та обробки спостережень за ожеледдю ДонНАБА було
розроблено автоматизовану базу обліку даних за ожеледно-вітровими постами.
Програма містить дані, які є результатом опрацювання первинних матеріалів
багаторічних спостережень за ожеледдю існуючих 203 метеорологічних станцій
України, а також дозволяє доповнювати реєстр метеостанцій і метеорологічних
постів. Програма дозволяє також здійснювати визначення розрахункових значень
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ожеледних навантажень на ПЛ відповідно до чинних норм в Україні.
У НТУ ХПІ розроблено датчик раннього виявлення ожеледно-паморозевих
утворень (ОПУ) на базі відкритого біконічного резонатора; розроблено макет
приладу контролю початкового моменту ожеледоутворення, який реагує на
метеообстановку контрольованого середовища; розроблено рекомендації щодо
побудови мережі відомчих автоматизованих метеопостів; програмне забезпечення та
схеми обробки інформації з використанням датчиків контролю початку утворення
ОПУ та маси ожеледі. Результати роботи впроваджено у ВАТ «Сумиобленерго», АК
«Харківобленерго» тощо.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. №566-р Про
затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного
комплексу України до осінньо-зимового періоду 2016/17 року та його проходження
передбачено комплекс організаційних та практичних заходів, які сприятимуть
надійному та безперебійному енергопостачанню споживачів електричною і
тепловою енергією та забезпечать надійне функціонування ОЕС України в осінньозимовий період 2016/17 року. Планом заходів передбачено забезпечення виконання
вимог Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до
роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Мінпаливенерго від
07.07.2006 р. № 231.
Енергосистеми проводять відповідну роботу з підготовки до роботи в осінньозимовий період 2016/17. Так, Західною ЕС здійснено перевірку працездатності
пристроїв плавлення ожеледі на грозозахисних тросах ПЛ 330 – 750 кВ. Перевірка
проводилась на шести високовольтних лініях, обладнаних пристроями плавлення
ожеледі, а саме: ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша, ПЛ 750 кВ
Західноукраїнська – Вінницька, ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Хмельницька АЕС,
ПЛ 400 кВ Бурштинська ТЕС – Мукачеве, ПЛ 330 кВ Західна – Яворів, ПЛ 330 кВ
Рівне – Грабів. Результати проведеної перевірки показали, що на грозозахисних
тросах зазначених ПЛ пристрої плавлення ожеледі знаходяться у справному стані і
готові до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 рр.
Для забезпечення ефективної роботи ПЛ різних класів напруги, з урахуванням
підвищених до них технічних і експлуатаційних вимог, ДП «НЕК «Укренерго»
розроблено програму розвитку електромереж напругою 220 – 750 кВ та план
розвитку розподільчих електромереж напругою 0,4 – 10 кВ і 35 – 110 (150) кВ.
Програму розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж ОЕС
України на період до 2023 року схвалено Науково-технічною радою ДП «НЕК
«Укренерго» (28.10.2015 р.) та Науково-технічною радою Міненерговугілля України
(13.07.2016 р.). Метою Програми є розвиток електромереж ОЕС України напругою
220 – 750кВ, спрямований на забезпечення надійного та ефективного
енергозабезпечення економіки країни та експорту електроенергії; реалізація заходів
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щодо інтеграції ОЕС України до об’єднання енергосистем ENTSO-E тощо.
Науково-технічною радою Міненерговугілля України 14.09.2016 р. схвалено
План розвитку розподільних електричних мереж на 2016 – 2025 роки. Основними
завданнями цього Плану є забезпечення надійного та ефективного
електропостачання споживачів електроенергії; скоординований розвиток,
реконструкція та модернізація розподільчих електромереж та забезпечення розвитку
альтернативної енергетики.
Для подальшого підвищення надійності енергозабезпечення, максимального
упередження та зниження можливих наслідків порушень електропостачання в
осінньо-зимовий період доцільно:
– створити спеціалізовану службу метеоінформації, а також мережу ожеледновітрових постів (ОВП) для здійснення метеомоніторингу в межах територіального
обслуговування електромереж енергосистем;
– для забезпечення живучості енергетичних об'єктів в екстремальних умовах
розглянути можливість створення страхового фонду з гарантованим його
використанням для відшкодування збитків, нанесених стихією в періоди важких
ожеледо-вітрових порушень електропостачання.

58

Додаток 1
Огляд CIGRE наслідків ожеледно-вітрових порушень роботи ліній електропередавання в окремих країнах
Країна

Канада

Швеція
Великобританія
Норвегія

Словенія

Напруга лінії

Опори

Проводи

735

149

Обриви проводів, тросів

315
230
120
49

58
306
1091
1500

Обриви проводів, тросів
Обриви проводів, тросів

Тип події

Дата

Витрати

Ожеледоутворення

Січень 1998

6.4 млрд
канадських
доларів

Ожеледоутворення

Лютий 1999

Пошкодження спровоковані
тваринами

Мокрий сніг

Грудень
1990

Обриви проводів

Мокрий сніг

1961

Ожеледь

1980/90
Листопад
1980
Листопад
1980
Листопад
1984
Січень 1997
Січень 1997
Грудень
1998
Лютий 1999
Січень 2009

Перекриття та ізоляції

130-400
132
LV-66

Ізоляція

Обрив проводу
1078

22

Обмерзання ізоляції

420
400

27

Ожеледоутворення

220

29

Ожеледоутворення

220

3

Мокрий сніг

400
220

7
1

Обриви проводів

Ожеледоутворення

400

Стріла провисання

Ожеледоутворення

400
110

Стріла провисання

Ожеледоутворення
Сніг

3
Ожеледь на ізоляторах

400
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Зима 2007

Країна
Каталонія
(Іспанія)

Китай

Ісландія

Напруга лінії
26-66
132
220

Опори

Проводи

33

Обриви проводів, тросів

500

174

Обрив проводів на 14 ПЛ

220
110

185
247

Обрив проводів на 42ПЛ
Обрив проводів на 61 ПЛ

11—33

Ізоляція

Тип події

Дата

Мокрий сніг

Серпень 2010

Ожеледоутворення

Січень/лютий
2008

760

Мокрий сніг

1972

11—33

690

Мокрий сніг

1974

11—33

700

Мокрий сніг

1991

11—33

310

Мокрий сніг

11—33

205

Обрив гірлянд

Мокрий сніг

1995
Вересень
2012

Перекриття ізоляції через
морську сіль

Мокрий сніг

Грудень 2005

Обриви проводів, тросів

Мокрий сніг

Вересень
2001

Обриви проводів, тросів

Ожеледоутворення

Японія
275
Південна
Африка

400
275/400
400
400

1
безліч

Ожеледь на ізоляторах
Ожеледь на ізоляторах

Витрати

3,5 млрд $

2012
Зима 2002
Зима 2007

Джерело: CIGRE, «Покриття для захисту поверхонь силового мережевого обладнання у зимових умовах» («Coatings for Protecting Overhead
Power Network Equipment in Winter Conditions»), 2015

60

Додаток 2
Основні засоби запобігання та видалення ожеледних відкладень
за оцінкою CIGRE
Тип
видалення
льоду

Пасивний

Метод

Характеристики(стан,
недоліки, довжина лінії,
установка)

Опис

Нові проводи з
противагою
ожеледоутворенню

Використовується для
зменшення
наростання льоду або
мокрого снігу

•Оперативний

Сніговідштовхую
чі кільця (СВК),
проводи,
поєднання СВК і
Зміна конструкції
траверс з
використанням
окремих
елементів для
кожної фази із
здійсненням
транспозиції фаз

Використовується для
зменшення наростання
мокрого снігу

•Оперативний
•Будь-яка довжина лінії

Установка
розпірок між
розщепленими
фазними
проводами
(ізолятори)

•Будь-яка довжина лінії

Використовується для
мінімізації впливу
обмерзання на
електрично безпечні
відстані у
дволанцюгових лініях

•Постійна установка

•Будь-яка довжина лінії
•Постійна установка
•Оперативний

•Можливе корозійне

пошкодження проводу
•Будь-яка довжина лінії
•Постійна установка

•Оперативний,
перспективний і
короткочасний, для систем
запобігання обмерзанню
•Будь-яка довжина лінії

Використовується для
Спіральні стрижні плавлення і скидання
лінійного проводу снігу за помірних
температур

Рівень
витрат

Японія,
Ісландія,
Франція

Низький

Японія

Низький*

Нова
Зеландія
та інші

Низький –
Помірний

Нова
Зеландія
та інші

Помірний

Японія,
Шотландія

Низький*

•Постійна установка
•Оперативний

Зменшує ймовірність
схльостування фаз

Країна
викорис
тання

•Постійна установка

Активні
покриття
та пристрої

•Оперативний, але
використовується лише для
водопровідних труб
•Потребує зовнішнього
енергопостачання
•Мала довжина ліній

Використовується для
плавлення і скидання
Підігрів проводів
льоду та снігу за
помірних температур

•Постійна установка
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Японія

Помірний –
Високий

Електроліз льоду

Видалення льоду
за допомогою
канатів або
роликових візків

Пристрй з
дистанційним
керуванням
(ВДК)

Пневмоударний
пристрій

Механічні

Пристрій
вибухової дії
(ПВД) для
видалення
ожеледі

•Не перевірений реальним
застосуванням
•Потребує зовнішнього
енергопостачання. Може
розкладатися в
ультрафіолеті.
•Мала довжина ліній через
потребу в енергопостачанні
•Постійна установка

Застосовний до
проводів, обладнаним
електродами, на які
подають живлення
постійним струмом

Використовується для
ручного видалення
ожеледі з
розподільних ліній
напругою до 25`кВ
Використовується для
видалення ожеледі із
грозозахисних тросів і
лінійних проводів
315 kV

•Оперативний
•Трудомісткий

•Мала довжина ліній

•Тимчасова установка
•Перспективний у
короткочасному
застосуванні
•Установка на лінії може

Високий

Канада

Помірний

Канада

Помірний

Канада

—

Канада

Низький

—

Високий

Канада

—

бути ускладненою

•Робочий інтервал до 1`км
•Тимчасова установка

Використовується для
видалення ожеледі з
лінійних проводів в
одному прольоті

•Не перевірений реальним
застосуванням
•Трудомісткий
•Мала довжина ліній

•Тимчасова установка

Використовується
для видалення
ожеледі на
грозозахисних
тросах

•Перспективний у
короткочасному
застосуванні
•Трудомісткий

•Мала довжина ліній
•Тимчасова збірка

Використовується для
видалення ожеледі на
лінійних проводах і
грозозахисних тросах

•Не перевірений реальним
застосуванням
•Ризик пошкодження
блискавкою. Може

Електроімпульсні

породжувати телефонні
завади.
•Мала довжина ліній через
потребу у постачанні
•Постійна установка

методи

Пристрої для
видалення
ожеледі

—

Використовується для
видалення ожеледі на
лінійних проводах і
грозозахисних тросах
протидія вібрації в
певному діапазоні
частот
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•Не перевірений реальним
застосуванням
•Може пошкодити лінію,
якщо використовується
впродовж тривалого часу
•Будь-яка довжина лінії
•Постійна установка

Тепловий

Пристрої
кручення

Використовується для
видалення ожеледі з
ліній – з одним
проводом, по одному
прольоту за один раз
механічним крученням
проводів

•Не перевірений реальним
застосуванням
•Будь-яка довжина лінії
•Постійна установка

Противага
приєднана до
тросу

Використовується для
часткового скидання
снігу в гірській
місцевості, з
використанням
вертольотів

•Оперативний

Діелектричне
покриття

Застосування
діелектричного
покриття на лінії і
подача
високочастотного
сигналу

Метод
перенесення
навантаження

Використовується для
запобігання утворення
ожеледі та її видалення
з лінійних проводів
перенесенням
навантаження з інших
ланцюгів лінії

Метод КЗ в
умовах зниженої
напруги

Використовується
для запобігання
утворення ожеледі та
її видалення з
лінійних проводів за
допомогою 3фазного КЗ

Метод
постійного
струму

Використовується для
видалення ожеледі на
довгих ділянках ліній з
великим струмом
навантаження, по черзі
пропускаючи
постійний струм через
фазні проводи. Може
також застосовуватися
на грозозахисних
тросах.

Канада

Низький

•Потребує вертоліт

Канада

ПомірнийВисокий

•Теоретичний
•Може породжувати
телефонні завади

•Short-Середня довжина
лінії
•Постійна установка

—

Високий

одним проводом у фазі

Багато
країн

Низький

Багато
країн

Помірний

Колишній
СРСР /
Канада

Високий

•Мала довжина ліній

•Тимчасове використання

•Оперативний
•Працює лише на лініях з

•Середня / велика довжина
лінії
•Постійна установка
•Оперативний
•Застосовується лише на
лініях СН через великі
енерговитрати
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•Середня довжина лінії
•Постійна установка
•Оперативний

•Довготривала установка

•Середня / велика довжина

лінії

•Постійна установка

Використовується для
видалення ожеледі з
ліній за допомогою
Метод видалення
трансформатораожеледі в мережі
фазообертача, що
під
переводить струм з
навантаженням
одного проводу на
(ПОМПН)
інший, без відключення
оброблюваної ділянки
лінії від мережі

Метод
перенесення
навантаження (у
розщеплених
фазних проводах)
контактором

Метод
імпульсного
термоелектрично
го видалення
ожеледі

•Перспективний

•Працює лише на лініях з
одним проводом у фазі

•Середня / велика довжина
лінії
•Постійна установка
•Перспективний, але не
випробуваний
•Може виявитися важким з

Використовується для
видалення ожеледі з
проводів ліній,
точки зору впровадження на
пропускаючи струм усіх
розщеплених проводів в реальній ЛЕП
одному з них
•Будь-яка довжина лінії
•Постійна установка
•Не перевірений реальним
Запропонований для
застосуванням
видалення ожеледі з
•Знижує робочі параметри
лінійних проводів через
нагрівання зовнішнього лінії
•Середня довжина лінії
струмопровідного
покриття
•Постійна установка

Метод видалення
ожеледі із
грозозахисного
троса

Використовується для
видалення ожеледі з
грозозахисних тросів,
використовуючи
трансформатор
середньої напруги
змінного струму.
Вимагає ізолювання
грозозахисного троса
від опор.

Метод
високочастотно
го електричного
поля

Запропонований для
видалення ожеледі з
лінійних проводів при
дії втрати у
діелектрику
використання
високочастотного
електричного поля

Парогенератор

Використовується для
видалення ожеледі з
такого обладнання як
роз’єднувачі та опорні
ізолятори

•Оперативний
•Мала – Середня довжина

лінії

•Постійна установка

•Не перевірений реальним
застосуванням
•Може породжувати
телефонні завади
•Середня довжина лінії
•Постійна установка
•Оперативний
•Трудомісткий

•Мала довжина ліній

США /
Канада

Високий

—

—

—

—

—

Високий

—

—

Канада

Помірний

•Тимчасове використання

*Вартість відносно низька якщо встановлено під час монтажу лінії, інакше провідники, можливо, мають бути замінені

Джерело: CIGRE, «Покриття для захисту поверхонь силового мережевого обладнання у зимових
умовах» («Coatings for Protecting Overhead Power Network Equipment in Winter Conditions») 2015
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Окремі гідрофобні покриття для проводів і грозозахисних тросів
Метод нанесення
Покриття методом занурення

Основний хімічний
компонент
Стеаринова кислота

Властивості і
застосування
ARF8. Значна затримка
намерзання в порівнянні з
контрольним зразком

Хімічне витравлювання +
покриття методом занурення

PTES

ARF 6

Хімічне витравлювання +
покриття методом занурення

Наночастинки
кремнезему +
фторсилоксани

Зменшене наростання
льоду

Різні засоби для безпосереднього
застосування до покриттів на
зразках Al (пінопластовий валик,
пінопластова щітка, щетинна
щітка і пластмасовий шпатель)
Анодування Al-підкладки +
Полімеризація в плазмі низького
тиску
Хімічне витравлювання +
покриття методом занурення
Анодування Al-підкладки +
покриття методом занурення або
плазмове напилення

Різні співвідношення
МП-55 (порошок на
основі PTFE) і
комерційних
продуктів Rain-X

Довговічність
Стабільна супергідрофобна
поведінка після 10 циклів
намерзання/видалення льоду
Після 20 циклів обмерзання /
звільнення від льоду ARF
зменшений до 4 Після 40 циклів
обмерзання / танення льоду
ARF зменшений до 4,5
Стабільний льодофобний і
надгідрофобний режим після
100 внутрішньохмарних
зледенінь і подальшого
плавлення льоду
3 цикли випробувань на всіх
покриттях

ARF 17

ARF *** 3.5 для першого
Гексаметилдисилоксан
циклу обмерзання/
HMDSO
видалення льоду
Менше накопичення льоду
Стеаринова кислота
в порівнянні з RTV **
Сила зчеплення льоду з
поверхнею – на половину
PTFE**
менше тієї, що має місце в
разі Al без покриття

*RTV - Вулканізований за кімнатної температури
**PTFE - Політетрафторетилен (торгова марка Тефлон)
***ARF - Коефіцієнт зменшення сили зчеплення

ARF знижений до 1,4 після 15
циклів обмерзання/видалення
льоду
Не випробовувалося
Не випробовувалося

Джерело: CIGRE, «Покриття для захисту поверхонь силового мережевого обладнання у зимових умовах»
(«Coatings for Protecting Overhead Power Network Equipment in Winter Conditions») 2015
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Додаток 3
Коментарі
Експерименти з довговічністю
льодофобії не проводилося
Відскок крапель спостерігався за
низьких температур та високої
вологості, коли зразки були
нахилені принаймні 30 градусів
Сила зчеплення льоду з поверхнею
не вимірювалася Основа з
нержавіючою сталі Покриття з
надзвичайною силою адгезії
Дослідження, проведене НАСА для
оцінювання ефективності покриттів
було комерціалізоване як
льодофобне і для визначення
оптимального методу нанесення

Жодного кількісного дослідження
сили зчеплення з льодом

Додаток 4
Типы инновационных проводов для линий электропередачи
Марка
AAC

Английский термин
All Aluminium Conductor

АААС*

All Aluminium Alloy Conductor

AAACZ
ACSR**
ACAR

AAAC with Z-wires (Aero-Z)
Aluminium Conductor Steel Reinforced
Aluminium Conductor Alloy Reinforced

ACSS**

Aluminium Conductor Steel Supported

ZTACSR
KTACSR

Thermal Resistant Aluminium Alloy (TRAA)
Conductor Steel Reinforced
Ultra TRAA Conductor Steel Reinforced
High Strength TRAA Conductor Steel Reinforced

TACIR

TRAA Conductor Invar Reinforced

ZTACIR
XTACIR

Ultra TRAA Conductor Invar Reinforced
Extra TRAA Conductor Invar Reinforced

GTACSR

Gap-Type TRAA Conductor Steel Reinforced

GZTACSR

Gap-Type Ultra TRAA Conductor Steel Reinforced

ACCR

TRAA Conductor Composite Reinforced

ACCC

Aluminium Conductor Composite Core

ACCFR

Aluminium Conductor Carbon Fiber Reinforced

TACSR

Русский термин
Провод полностью из AI проволок
Провод полностью из проволок из термообработанного
сплава ABE
То же с двумя внешними повивами из Z-образных проволок
Сталеалюминиевый провод марки АС
Провод из AI проволок с сердечником из термообработанного сплава ABE
Провод с проволоками из отожжённого AI с сердечником
из высокопрочной стали
Провод с проволоками из термостойкого сплава Al-Zr (TAL)
со стальным сердечником
То же, но из сплава ZTAL
То же, но из сплава KTAL (высокой прочности)
Провод с проволоками из термостойкого сплава Al-Zr (TAL) с сердечником
из железоникелевого сплава инвар
То же, но из сплава ZTAL
То же. но из сплава XTAL
Провод с проволоками из термостойкого сплава Al-Zr (TAL)
со стальным сердечником с зазором
То же, но из сплава ZTAL
Провод с проволоками из термостойкого сплава Al-Zr (TAL)
с сердечником из металлокомпозита
Провод с проволоками из отожжённого AI с сердечником
из углеродного композита
Провод с проволоками из AI с композитным сердечником
из углеродных волокон

Джерело: НИУ «Московский энергетический институт» и ООО «Энергосервис» http://www.energoservise.com
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Додаток 5

Багаточастотні гасники вібрації, демпферні розпірки та протиожеледні баласти
компанії Dervaux (группа компаній SICAME Groupe)

Гастители вибрации многочастотные
Многочастотные гасители вибрации применяются для защиты проводов ВЛ в местах их
закрепления в зажимах от механических повреждений, вызываемых вибрацией.
Гасители Dervaux в отличие от традиционных имеют четыре резонансные частоты,
что обеспечивает.
Механические характеристики гасителя вибраций:
•
Зажим из алюминиевого сплава имеет ограничение затягивающего усилия, что
защищает провод от повреждений.
•
Болты (сталь горячего оцинкования) оснащены пружинной шайбой, что гарантирует
требуемую прочность заделки провода в зажиме гасителя.
•
Несущий трос гасителя выполнен из рессорной стали и имеет антикоррозионное
покрытие (Galfan - ASTM А855), которое в 2-3 раза эффективнее традиционного цинкового
покрытия.
•
Сопротивление к проскальзыванию провода в зажиме гасителя более 2,5 кН.
•
Сопротивление прочности заделки балластов гасителя (кованая сталь горячего
оцинкования) на срыв и излом более 5 кН.

Многочастотный гаситель вибрации конструктивно состоит из:
• Корпуса зажима (1);
• Эксцентричных грузов (балластов) разной массы (3, 4) и разных моментов инерции,
которые крепятся на гибком тросе;
• Головки зажима (2);
• Шайбы (5), внешней пружинной шайбы (6) и болта (7).

Каждый гаситель вибрации имеет уникальные характеристики, к которым относится
значение динамической жесткости (импеданс, даН/мм) гасителя в зависимости от частоты
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вибрации, а также угол сдвига фазы между силой, действующей на зажим гасителя вибрации,
и ее скоростью в зависимости от частоты вибрации. На рисунке показан пример таких
характеристик для гасителя вибрации типа STL и STN.

Распорки демпфирующие
С целью повышения эффективности гашения вибраций и субколебаний на
высоковольтных ВЛ компанией Dervaux разработан новый тип распорок, обладающих
демпфирующими свойствами.
Распорки такого типа имеют количество лучей по числу проводов расщепленной фазы
ВЛ и обеспечивают сохранение требуемого расстояния между проводами в фазе,
осуществляют гашение вибрации и различных видов колебаний, предупреждают
возникновение пляски проводов.
Особенностью конструкции таких распорок является то, что лучи демпфирующей
распорки шарнирно соединены с корпусом через демпферный узел (эластомерный вкладыш),
что обеспечивает подвижность конструкции распорки и эластичность движения ее лучей
относительно корпуса распорки. Это свойство позволяет распорке реагировать на колебания и
движения проводов во всех плоскостях, а также на крутильные колебания без повреждения
проводов или распорок.
Характеристики демпфирующих распорок:
• Зажим распорки из сплава алюминия имеет ограничение затягивающего усилия,
защищая провод от повреждений.
• Болты (сталь горячего оцинкования) оснащены пружинной шайбой, что гарантирует
требуемую прочность заделки провода.
• Эластомерная вставка устойчива к окислению и воздействию ультрафиолета.
• Деформация при сжатии и растяжении Fc = Ft = 10 кН.
• Сопротивление усилия сжатия между всеми зажимами распорки Fs = 10-12 кН (тест при
коротком замыкании).
• Электрическое сопротивление между двумя зажимами распорки может быть выбрано
на основе характеристики ВЛ в диапазоне от 1 до 20 МОм.
Демпфирующие распорки Dervaux прошли испытания по требованиям международного
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стандарта ІЕС 61854 (воздушные линии - Требования и испытания распорок).

Демпфирующие распорки ENxx-2Xxxx(BA)(R)
Такие распорки применяются на ВЛ с фазами, расщепленными на два провода.
Обозначение распорок ENxx-2Xxxx(BA)(R):
xx – емкость захвата (С);
24 – для проводов диаметром 18-24 мм;
34 – для проводов диаметром 24-34 мм;
44 – для проводов диаметром 34-44 мм;
xxx – расстояние между проводами (E),
равное 380, 400, 450, 457 мм
(под заказ 300, 500, 600 мм).
Дополнительные опции:
BA – наличие болтов со срывными головками;
R – наличие обозначения сопротивления распорки

Конструкция распорки:
1. корпус распорки;
2. лучи распорки;
3. зажим распорки;
4. демпферный узел (эластомерный вкладыш);
5. болты;
6. внешняя пружинная шайба и шайба (7).

Демпфирующие распорки ENxx-5Xxxx(BA)(R)
Такие распорки применяются на ВЛ с фазами,
расщепленными на пять проводов.
Обозначение распорок ENхх-5Хххх(ВА)(R)
включает такие же составляющие,
как и в предыдущем случае.
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Противогололедные балласты
Применение антигололедных балластов снижает вероятность появления пляски
проводов, вызывемой спаданием налипшего гололеда.
Противогололедные балласты сокращают объем налипания снега и образования
гололеда на проводах ВЛ за счет снижения крутящего момента провода при налипании снега и
как следствие предупреждения закручивания провода.
Максимальный крутящий момент провода, появляющийся под воздействием гололедоизморозевых образований, которому сопротивляется противогололедный балласт,
соответствует горизонтальному положению балласта.
Материал:
•
зажим из сплава алюминия;
•
балласт из сплава цинка;
•
стержень и болты из стали горячей оцинковки.

Джерело: компанія SICAME GROUP, http://www.sicame.com.ua
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Додаток 6
Чинні нормативні документи із захисту ліній електропередавання від ожеледі
в електроенергетичній галузі України
РД 34. 20.361-71 Инструкция по производству наблюдений над обледенением проводов и
сильным ветром на гололедных постах. (Решение №266). – 24 с.
РД 34. 20.174-72 Методика разработки региональных карт нормативных районов по
гололеду, используемых при проектировании и эксплуатации линий электропередачи. – 68 с.
РД 34. 20.512-72 Руководящие указания по плавке гололеда на ВЛ напряжением до 20 кВ,
проходящих в сельской местности (Решение Э 20/72). – 74 с.
РД 34. 20.510-82 Методические указания по применению сигнализаторов гололеда и
прогнозированию гололедоопасной обстановки: МУ 34-70-012-82. – 16 с.
РД 34. 20.511-82 Методические указания по плавке гололеда переменным током. Часть 1
(МУ 34-70-027-82). – 114 с.
Режим гололедно-ветровых нагрузок редкой повторяемости в электрических сетях
Минэнерго Украины. Заключительный отчет, институт «Укрсельэнергопроект», Киев, 1993. –
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Окремі скорочення
СІГРЕ (CIGRE, фр. Conseil Internationaldes Grands Réseaux Électriques) – Комітет Міжнародної
Ради з великих електроенергетичних систем
IEA (International Energy Agency) – Міжнародне Енергетичне Агентство
IEC (International Electrotechnical Commission) – Міжнаро́дна електротехні́чна комісія
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – Європейська
мережа системних операторів з передачі електроенергії
ЄС – Європейський Союз
IAFC (International Association of Foundation Contractors) – Международная Ассоциация
Фундаментостроителей
ОЕС – Об'єднана електроенергетична система
УкрСЕПРО – українська національна система сертифікації (стандартизації) продукції
ДонНАБА – Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ФСК ЕЭС – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
МРСК – Межрегиональная сетевая компания
НИИПТ – Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током
высокого напряжения (Санкт-Петербург)
АІСКО (рос. АИСКГН) – автоматизована інформаційна система контролю за ожеледоутворенням
ОПВ – ожеледо-паморозеві відкладення
ОПУ – ожеледно-паморозеві утворенння
ВТП – високотемпературні проводи
СПЧ – струмопровідна частина проводу
АСВП – високоміцний провід
АСВТ – високотемпературний провід
HTLS (High Temperature Low Sag) – мала стріла провисання
ТА – термостійкий алюміній
ZTA – понадтермостійкий сплав
СІП – самонесучий ізольований провід
ТФО – трансформатор-фазообертач
ОГК – ограничитель гололедообразования и колебаний
ГВКУ – гасник вітрових коливань універсальний
ПОМПН – плавлення ожеледі в мережі під навантаженням
КЗ – коротке замикання
ЗС – змінний струм
ПС – постійний струм
ГЗТ – грозозахисний трос
КСЗ – комплексна система заходів
AI (anti-icing) – способи запобігання ожеледоутворенню
DI (de-icing) – способи видалення ожеледі
ОВП – ожеледно-вітровий пост
АОВМП – автоматизований ожеледно-вітровий метеопост
ПЛ – повітряна лінія
ЛЕП – лінія електропередавання
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