
Хнформацш до проекту
Секщя Енер_гетика та енергозбережсння

Назва проекту: _ Дослщження засоб!в махисту в!д псренапрут по.вп'ряних л!шй з
захигценими проводами для шдвищсння снсргосфективност! електричних мереж ___

(не бшьше 15-ти сл!в)
Тип роботи прикладне досшдження.

Оргашзащя-виконавець: Нащональний техшчний ушверситет «Харкшський полггехшчний
шститут))__

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер1аник проекту (Г1.Т.Б.) _Даншъче»ко Дмитро О.чексшович
(основним мюцем роботи кер!вника проекту мае бути оргашзащя, вщ якоТ подаеться проект)
Науковий стушнь к.т^н. ___ __ _ ___ _ вчене звания _
М1сце основно! роботи НТУ «ХПЬ>. доцент кафедри передач! слектризно'Г днсрпТ _

Проект розглянуто и погоджено рпиенням науково-техн!чно1 ради Нац1онального техшчного
ун1верси1'ету «Харк1вський полггехн1чний 1нститут» вщ « ̂ " » вересня 2019 р., протокол

1нш! автори проекту^ Дрнвецький Стан1слав 1горович, Мшакова Ксен1я^ Одсксандр1вна.
Кущк Олекс1й Серпйович _
Пропоноват терм!ни виконання проекту (до 24 мюящв)
з 01.01.2020 по 31.12.2021

Ор1ентовний обсяг фшансування проекту: 1250 тис, грн.

1. АНОТАЦ1Я (до 5 рядк!в)
(короткий змгст проекту)

Дослщжусться вплив перенапруг на л1ни елекч'ропередавання з захищенкми проводами. За
результатами експериментальних дослщжень запропоновано новий метод захисту в!д
псренапруг та захисний пристрш. як! враховують особливост! конструкци повпряних лш1й з
захишеннми проводами.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛЩЖЕННЯ ТА II АКТУАЛЬШСТЬ (до 10 рядив)
В наш час при конструюванн! та будавництв! повпряних лшш, згщно з техн1чною политикою
Укра'ши. застосовуються захищен! провода. Такс конструктивнс виконання мае батато
переваг у иор1внянн! з нспольованими проводами. В той же час, як показав досви
експлуатаци такого конструктивного виконання, е велика пошкоджуван!сть лш!й в насшдок
грозово'1 активност!. Це обумовлено тим, що умови для горшня дуги с б!льш комфортш у
пор1внянн! з не!3ольованими проводами (при пробо']' 1золяцп в наслщок перенапруги
спричинено']' блискавкою, дуга не мае можливост! для самозгасання 1 горить в одному м1сц1,
що може призвести до перегоряння та обриву проводу). В той же час, в дшчих нормативних
документах практично вцюутт норми по блискавкозахисту таких проводав. Обрив провод!в
повпряних Л1Н1Й тако'Г конструкцп е одшею з основних причин пошкоджуемост) лшш та
збитюв в наслщок недопостачання слектричноТ енерг!Т.

3. МЕТА ГА ОСНОВЫ! ЗАВДАННЯ (до 10 рядк!в)
Мета проекту - дослщити 1снуючи та запропонуваги захисний цристр1й з урахуванням
особливостей конструкщ! пов1тряних л!нш електропередавання з захишеними проводами.
Для досягнення мети необх!дно:



1) Створити методику проведения експериментальних дослщжень уражуваност!
пов!тряних лшщ з захищеними проводами, повпряних лшщ комбшованого типу та захисних
прострот для захисту лш!й вщ перенапруг;

2) Провести експериментальш дослщження уражуваносп повггряних л1шй з захищеними
проводами та пов1тряних лшш комбшованого типу при р!зних комбшащях провод!в та
визначення електрично']' мщност! системи «захищений провщ-1золятор лшп»;

3) Розробка та 11ерев1рка експеримснтального зразку захисного пристрою.

4. ОЧ1КУВАН1 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядк!в)

За результатами дослщжень буде розроблено метод захисту пов1тряних ;пнш з захитеними
проводами, а також скспериментальний зразок пристрою як! враховують особливост!
конструктивно!^ виконання Л1нп. Впсрше буде запропоноиано конструкщю повп'ряноУ л1н1"]'.
яка викориетовуе фазний не!зольований провщ в якост! блискавкозахисного тросу, Впсрше
екепериментально буде визначено електричну М1цн1сть системи «захищений провщ -
1золятор». Також буде розроблсно захисний пристрш для гаання дуги на л1н!ях з
захищеними проводами.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШНГСТЬ РЕЗУЛЬТАТШ (до 10 рядк!в)
Електроенергетика с базовою галуззю економ!ки будь яко']' кра'ши. Вщ надШност! п'
функцюнування залежить вся шфраструктура сучасноТ цив!л1зацп. В зв'язку з цим
п1двишення експяуатацшно! надшност! пов!тряних л1н1й за рахунок зменшсння впливу
грозовоУ активност! дозволить значно обмежити втрати. шо обумовлсн! недоотпуском
електричноУ енерг!! в наслщок обриву провод1в, а також зменпгити експлуатащйш витрати на
ремонти л1н1Й та зам!ни провод!в та 1золятор1в.
Отримаш рсзульч-ати будуть використанн! не титьки на етап! експлуатацп пов!тряних л1н1й,
але и на етап! проектування, будавництва та реконструкцп, а також при виготовленш
захищених провод!в.
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