
6060 Гідроенергетика України,  3/2012, ISSN 1812�9277

ЧЧ
ер го ва, 44�а Сесія Міжна род ної ра ди з
ве ли ких елект ро е нер ге тич них сис тем
CIGRE, яка три ва ла з 26 по 31 серп ня

2012 р. в Па лаці Конг ресів м. Па риж та при вер ну -
ла ува гу ре ко рд ну кількість де ле гатів. В засідан -
нях, що бу ли про ве дені під час Сесії, прий ня ли
участь по над 3 200 фахівців в га лузі елект ро е нер -
ге ти ки з 97 країн світу. 

Від Ук раїни в сесії CIGRE�2012 прий ня ли
участь 26 спеціалістів — предс тав ни ки ор га -
нізацій — ко лек тив них членів CIGRE та індивіду -
альні чле ни цієї Міжна род ної ор ганізації. 

CIGRE (Conseil Internationale des Grandes
Reseaux Electriques)  є найбіль шою міжна род ною
не у ря до вою на у ко во�технічною ор ганізацією у
сфері елект ро е нер ге ти ки. В 80 країнах світу ство -
ре но національні коміте ти. В Ук раїні національ -

ний комітет CIGRE ство ре но в
2004 році, функції національ -
но го коміте ту ви ко нує Гро -
мадсь ка ор ганізація "Асоціація
"СІГРЕ�Ук раїна", яку очо лює
Міністр енер ге ти ки Ук раїни
1982—1993 рр. Скля ров
Віталій Фе до ро вич.  В 2012
році ук раїнсь кий національ -
ний комітет CIGRE на ра хо вує
77 дійсних членів. Ниж че при -
ве де но по рів няль ну діаг ра му
член ства в CIGRE в країнах
Євро пи:

Технічна струк ту ра CIGRE
охоп лює прак тич но усі сфе ри
елект ро е нер ге ти ки і елект ро -

техніки: ге не ра то -
ри, транс фор ма то -
ри, ви со ко вольт ну апа ра ту ру, ус тат -
ку ван ня постійно го стру му, елект ро -
технічні ма теріали, ка бельні лінії, ви -
со ко вольтні підстанції і лінії елект ро -
пе ре дачі, ізо ляцію, ре лей ний за хист,
вплив елект ро магнітних полів,
зв'язок, пла ну ван ня роз вит ку енер го -
сис тем, пе рехідні ре жи ми і стійкість,
дис пет черсь ке уп равління ре жи ма ми
ро бо ти енер го сис тем та ін.

Зав дан ня ми CIGRE є ко ор ди -
нація, обмін дос  відом і на у ко во—
технічною інфор мацією з пи тань
функціону ван ня елект ро е нер ге тич -
них сис тем. У центрі ува ги зна хо -
дять ся пи тан ня роз роб ки, ство рен ня і
експлу а тації ви со ко вольт но го ус тат -
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ку ван ня, зав дан ня пла ну ван ня і експлу а тації
енер го сис тем, роз роб ки і впро вад жен ня но вих
тех но логій збо ру і об роб ки інфор мації і сис тем
уп рав ління. 

Ро бо та сесії CIGRE—2012 бу ла ор ганізо ва на
по те ма ти ках Дослідних комітетів, які є сер цем
технічної ра ди CIGRE:

� Обер тові елект ричні ма ши ни.
� Транс фор ма то ри.
� Ви со ко вольт не ус тат ку ван ня.
� Ізоль о вані ка белі.
� Повітряні лінії елект ро пе ре да ван ня
� Підстанції.
� Лінії пе ре дач ви со кої нап ру ги на постійно му

струмі і си ло ва елект роніка.
� За хис ти і ав то ма ти ка.
� Сис тем ний роз ви ток і еко номіка.
� Сис тем не уп равління і конт роль.
� Енер го сис те ми та нав ко лишнє се ре до ви ще 
� Технічна ефек тивність сис те ми.
� Енер го ри нок і ре гу лю ван ня.
� Сис те ми роз поділен ня  і ро зо се ред же на ге -

не рація.
� Ма теріали і тех но логії діаг нос ту ван ня.
� Інфор маційні сис те ми і те ле ко мунікації.
Впер ше за період участі Ук раїни в міжна род -

них фо ру мах CIGRE, ук раїнсь ки ми ав то ра ми на
сесію бу ли по дані дві до повіді, які та кож бра ли
участь у пос тер�сесіях: 

� Дослідний комітет В2 "Повітряні лінії
елект ро пе ре да ван ня", те ма "Стан та оцінка ЛЕП"
— Го ро хов Є.В., На зим Я.В., Дон бась ка
національ на ака демія будівницт ва та архітек ту ри,
"Проб ле ми виз на чен ня оже лед но�вітро вих на -
ван та жень в при морській зоні для за побіган ня
аваріям на ПЛ".

� Дослідний комітет А1 "Обер тові елект ричні
ма ши ни", те ма "Уп равління ре жи ма ми елект рич -
них ма шин" — Ага ма лов О. М., на чаль ник елект -
ро це ху Таш лиць кої ГА ЕС, к.т.н., "Клас тер ний
аналіз част ко вих роз рядів в елект рич них ма ши -
нах"

На ць о му фо румі — Сесії CIGRE, що підсу мо -
вує ро бо ту ор ганізації за дворічний період, у ході
об го во рен ня ак ту аль них проб лем світо вої енер ге -
ти ки особ ли ву ува гу тра диційно приділя ють
масш таб ним аваріям у національ них елект рич них
сис те мах, оскіль ки од не з її ос нов них зав дань —
підго тов ка ре ко мен дацій для підви щен ня без пе ки
елект ро е нер ге ти ки.

З до повідя ми на семінарі "Масш табні сис -
темні аварії" вис ту па ли предс тав ни ки під -
приємств�сис тем них опе ра торів США, Японії,
Австралії, Бра зилії, Ки таю, Німеч чи ни та Швей -
царії.   За сло ва ми до повідачів у 2011 році ве ликі
сис темні аварії з відклю чен ням елект рос танцій в
енер ге тич них сис те мах  відбу ли ся за ра ху нок
відсут ності в енер го сис те мах країн сис тем ав то -
ма тич но го об ме жен ня час то ти елект рич но го
стру му при аварійно му дефіциті ак тив ної по туж -
ності (ав то ма тич не час тот не роз ван та жен ня), що
і приз во ди ло при не ба лансі ге не рації та спо жи -
ван ня до роз ва лу енер го сис тем.

Та кож під час сесії CIGRE�2012 про во ди лись
вис тав ки провідних світо вих енер го ком паній
Alstom, Siemens, ABB, Sergi, Toshiba, Schneider
Electric та їн. (на технічній вис тавці екс по ну ва ло -
ся об лад нан ня та технічні рішен ня 198 ком паній),
які предс та ви ли най новіші роз роб ки в еле га зо во -
му об лад нанні, ко мунікаційно му об лад нанні, сис -
те мах уп равління та ре гу лю ван ня.

Участь в сесії CIGRE�2012 спеціалістів ПАТ
"Укргідро е нер го" да ла змо гу на ла го ди ти більш
тісну співпра цю з фірма ми�пос та чаль ни ка ми об -
лад нан ня для Дністровсь кої ГА ЕС, а та кож
виріши ти ряд тех но логічних  пи тань.

Зацікавленим в отриманні матеріалів Семінару "Масштабні системні
аварії" радимо звернутися в український національний комітет CIGRE,

тел.. 044 456 24 69, e�mail: cigre@ukr.net
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