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ВСТУП
В

2006

році

переглянутою

главою

1.7

Правил

улаштування

електроустановок (ПУЕ) [1] в Україні у розподільчих мережах напругою
6 – 35 кВ було дозволено застосовувати заземлення нейтралі через резистор.
Режим заземлення нейтралі через резистор застосовувався і раніше,
наприклад, в далекі повоєнні сорокові роки для надійного спрацьовування
захисту генераторів від струму однофазних замикань на землю (ОЗЗ) в його
колах. Проте, тоді він розглядався як недосконалий [2] і мабуть тому довгий час
не знаходив місця в ПУЕ.
Але дослідження переваг та недоліків цього способу у порівнянні з
ізольованою і компенсованою нейтралями продовжувалися в різних наукових
організаціях, у тому числі і в інституті електродинаміки Національної академії
наук України. В монографії співробітників цього інституту [3] до переваг
заземлення нейтралі через резистор було віднесено:
- можливість організації селективного релейного захисту від ОЗЗ;
- відсутність в мережі ферорезонансних явищ і пошкоджень від них
вимірювальних трансформаторів напруги;
- існування переміжних дугових ОЗЗ, за рахунок чого в мережі
знижується рівень перенапруг на пошкодженій і непошкоджених фазах, і, як
наслідок, відбувається зменшення кількості подвійних замикань на землю.
Ці переваги заземлення нейтралі мережі через резистор визначили широке
використання резисторного режиму заземлення нейтралі в зарубіжних країнах.
Перші промислові і комерційні мережі з заземленою через резистор
нейтраллю з’явились у Франції в 70-х роках з метою використання в них
простих і надійних систем захисту від струмів ОЗЗ і обмеження розвитку ОЗЗ в
подвійні і багатомісцеві замикання. Заземлення нейтралі виконувалось через
низькоомний резистор з розрахунковим струмом замикання на землю 500 А і
навіть 1000 А [4].
Одними із недоліків мереж із заземленням нейтралі через низькоомний
резистор на початковому етапі її впровадження стали труднощі з дугогасінням і
5

виконанням вимог щодо захисту від ураження електричним струмом в місці з
ОЗЗ,

особливо

в мережах

з

повітряними

лініями

і

на підстанціях

середньої/низької напруги, приєднаних до ПЛ. Якщо ОЗЗ виникало на
залізобетонній опорі, то проблема пов’язувалась як із кроковою напругою, так і
з напругою непрямого дотику, а якщо на підстанції без роздільного заземлення
для обладнання середньої і низької напруги (див. вимоги до 1.7.98 ПУЕ), то ще
й з переносом через PEN-провідник небезпечної напруги із заземлювача до
приймачів споживачів електроенергії. На даний час в країнах Європи для
мереж з повітряними лініями не використовуються резистори на струм більше
ніж 300 А [4].
Також досвід експлуатації заземлення нейтралі через низькоомний
резистор в країнах Європи та СНД (Росія) показав, що у разі паралельної
роботи секції із таким заземленням нейтралі із секціями, які мають інші режими
нейтралі (з ізольованою або компенсованою нейтраллю), спостерігалися
відмови або випадки неселективної роботи захисту від ОЗЗ, які призводили до
повного погашення секції, до якої відносилося і пошкоджене приєднання [4, 6].
В країнах Європи, де існує жорстка фінансова відповідальність за перерви
в електропостачанні і розвинута судова система, вказані випадки примусили
енергетиків повернутись до режимів з компенсацією ємнісного струму,
оскільки

судові

позови

за

недовідпущену

електроенергію

набагато

перевищували ефект від впровадження резисторного заземлення [5, 6].
На сьогодні добре відомі недоліки та переваги різних способів заземлення
нейтралі, але не існує жодних міжнародних чи національних правил, котрі б
регулювали, в яких випадках і які режими нейтралі доцільно використовувати
[4]. Для заземлення нейтралі через резистор існують тільки рекомендації, за
якими визначають параметри заземлювальної системи [7].
На вибір способу заземлення нейтралі в мережі середньої напруги в Європі
найчастіше впливають такі фактори [4]:
- величина перенапруг від струму ОЗЗ (для ізольованої нейтралі –
найвища, для нейтралі, заземленої через резистор – найнижча);
6

- рівень небезпеки ураження струмом (для нейтралі, заземленої через
резистор – найвищий, для ізольованої нейтралі – середній, для компенсованої
нейтралі – найнижчий);
- вплив струму ОЗЗ на навколишнє середовище;
- безперервність електропостачання споживачів (дуже важливий пункт). В
режимі ОЗЗ визначається дією захисту на вимикання чи на сигнал;
- надійність захисту від струму ОЗЗ (дуже важливий фактор), а паралельна
робота секції з різним режимом заземлення нейтралі в багатьох випадках
вважається гальмуючим фактором для заземлення нейтралі через резистор;
- вартість системи заземлення нейтралі (найдорожчим є пристрої
регульованої компенсації);
- стан ізоляції обладнання мережі;
- підготовленість персоналу для проведення технічного обслуговування
обладнання.
Щодо відношення до мереж з ізольованою нейтраллю, то в Європі
вважається за можливе використання їх тільки у виняткових ситуаціях,
наприклад, в мережах до 30 кВ з невисоким ємнісним струмом [4]. Вважається,
що режим заземлення нейтралі мережі необхідно вибирати між нейтраллю,
заземленою через резистор, і нейтраллю, компенсованою із застосуванням
сучасних дугогасних реакторів, які мають автоматичну систему резонансного
настроювання і вторинну обмотку, через яку можна комутувати резистор для
селективного визначення приєднання з ОЗЗ (наприклад, реактори ZTC, ASR
чеської фірми EGE тощо). У виключно кабельних мережах рекомендується
використовувати заземлення нейтралі через резистор, а у мережах з
повітряними лініями – регульовану компенсацію.
Для проектування і впровадження заземлення нейтралі через резистор, яке
було дозволено в сьомому виданні ПУЭ (2002 р.) в Білорусії та для деяких
відомчих мереж Росії, розроблені стандарти підприємств [8, 9, 10], в яких
викладені загальні рекомендації проектування. Суттєво допомагають у
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прийнятті рішень з цього питання дискусійні публікації на сторінках технічних
журналів та особливо журналу «Новости электротехники» [11–19].
Ці Методичні рекомендації узагальнюють позитивний досвід застосування
заземлення нейтралі через резистор в країнах Європи, Білорусії та Росії, а також
враховують дослідження, які проводилися в Україні з надійності ізоляторів, що
встановлено в мережах напругою 10 кВ, та з термічної стійкості природних
заземлювачів залізобетонних опор ПЛ 10 кВ в ненаселеній місцевості.
Щодо заземлення нейтралі через сучасні дугогасні реактори, а також
одночасного заземлення її через дугогасний реактор і резистор [17, 18, 19], то ці
питання будуть розглянуті при перегляді ГКД 34.20.172-95 «Типова інструкція
з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах
6 – 35 кВ».
Ці Методичні рекомендації відповідають ПУЕ і доповнюють його в
частині застосування заземлення нейтралі через резистор в мережах 6 – 35 кВ.
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Методичні рекомендації
щодо заземлення нейтралі електричних мереж 6-35 кВ
через резистор
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАНННЯ
Ці Методичні рекомендації щодо заземлення нейтралі електричних мереж
6 – 35 кВ через резистор (далі – Методичні рекомендації) призначені для
організацій, які здійснюють проектування заземлення нейтралі через резистор в
мережах напругою 6 – 35 кВ на підстанціях, та для організацій, які будуть
налагоджувати та експлуатувати резисторне заземлення нейтралі.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цих Методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні
документи:
ДСТУ

ГОСТ

12.1.038:2008

Система

стандартів

безпеки

праці.

Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів.
ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі.
Терміни та визначення
ГКД 34.20.172-95 «Типова інструкція з компенсації ємнісного струму
замикання на землю в електричних мережах 6 - 35 кВ»
ГКД 340.000.001-95 «Визначення економічної ефективності капітальних
вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення»
ГКД 340.000.002-97 «Визначення економічної ефективності капітальних
вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі»
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.
Правила
Правила

улаштування

електроустановок.

Затверджено

наказом

Міненерговугілля України від 21.07.2017 №476
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
В цих Методичних рекомендаціях використано такі терміни та визначення,
позначених ними понять, які відповідають ДСТУ 3429:
електрична мережа
Сукупність

підстанцій,

розподільчих

установок

і

ліній

електропередавання, що їх з’єднують, призначена для передавання і розподілу
електричної енергії
повітряна лінія електропередавання, ПЛ
Лінія електропередавання, проводи якої підтримуються над землею за
допомогою опор та ізоляторів
кабельна лінія електропередавання, КЛ
Лінія електропередавання складена з одного або декількох кабелів,
прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних
конструкціях
повітряна електрична мережа
Електрична мережа, до складу якої входять тільки повітряні лінії
електропередавання
кабельна електрична мережа
Електрична мережа, яка має тільки кабельні лінії
змішана електрична мережа
Електрична мережа, до складу якої входять повітряні і кабельні лінії
електропередавання
нейтраль
Загальна

точка

з’єднаних

у

зірку

фазових

обмоток

(елементів)

електричного обладнання
електрична мережа з ізольованою нейтраллю
Електрична мережа з обладнанням, нейтралі якого не приєднані до
заземлювальних пристроїв чи приєднані до них через прилади вимірювання,
захисту, сигналізації з великим опором
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електрична мережа з компенсованою нейтраллю
Електрична мережа з обладнанням, нейтралі якого, всі чи частина з них,
заземлені через дугогасні реактори
Примітка. В п.8.20 ДСТУ 3429 є термін «електрична мережа з заземленою через опір
нейтраллю», але визначення його не відповідає ні його суті, ні міжнародним визначенням на
які є посилання. Тому визначення його терміну наведено далі.

Також в цих Методичних рекомендаціях прийняті наступні терміни,
визначення позначень яких наведено в главі 1.7 ПУЕ:
заземлювач, заземлювач штучний, заземлювач природний, незалежний
заземлювач, заземлення, заземлювальний пристрій, замикання на землю,
струм замикання на землю, напруга на заземлювальному пристрої, опір
заземлювального пристрою (заземлювача) тощо.
Також в цих Методичних рекомендаціях додатково прийнято наступні
терміни та визначення, позначених ними понять:
електрична

мережа

з

нейтраллю

заземленою

через

резистор

(резисторне заземлення нейтралі)
Електрична мережа, в якій активна складова струму замикання на землю,
спричинена режимом роботи нейтралі, є, як правило, більшою за ємнісну, за
рахунок чого забезпечується відсутність ферорезонансних явищ, зменшення
перенапруг під час замикання на землю і надійний захист за струмом нульової
послідовності
високоомне резисторне заземлення нейтралі
Електрична мережа з резисторним заземленням нейтралі в якій величина
струму замикання на землю обмежується до 10 А, а параметри мережі
відповідають критерію R0 ≤ Xс0*), чим забезпечується зниження перенапруг від
електричної дуги у разі однофазного замикання на землю і можливість
продовження роботи із замиканням на землю [7]
низькоомне резисторне заземлення нейтралі
Електрична мережа з резисторним заземленням нейтралі параметри якої
відповідають критерію R0/X0*) ≤ 2, а струм замикання на землю (активна
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складова струму від резистора плюс ємнісна від мережі) може складати від 100
до 1000 А, що оперативно дозволяє вимкнути пошкоджене приєднання [7]
*)

Примітка.

R0 – фазний активний опір нульової послідовності мережі.
Звичайно R0 = 3RN, де RN – величина опору резистора увімкнутого між нейтраллю і
землею.
Xс0 – розподілений за фазою ємнісний опір мережі (Xс0 = 1/ωС);
X0 – реактивний опір нульової послідовності мережі.

приєднання
Лінія електропередавання або електричний апарат, приєднаний до шин
розподільної установки
резистор низьковольтний
Резистор, призначений для резисторного заземлення нейтралі мережі
напругою понад 1000 В, приєднаний на час, достатній для селективного
визначення

приєднання

з

ОЗЗ,

до

вторинної

обмотки

однофазного

трансформатора, первинна обмотка якого одним кінцем приєднана до
заземлювального пристрою, а другим - до нейтральної точки мережі.
Примітка. Резистор низьковольтний може бути приєднано до сполучених у відкритий
трикутник вторинних обмоток трифазного трансформатора, первинні обмотка якого з’єднано
у зірку і приєднано до шин джерела живлення мережі

резистор високовольтний
Резистор, призначений для резисторного заземлення нейтралі мережі
напругою понад 1000 В, приєднаний одним кінцем до заземлювального
пристрою, а другим - до нейтральної точки мережі
ферорезонансні явища
Надструми і перенапруги в обмотках вимірювальних трансформаторів
напруги, які виникають в результаті насичення магнітопроводу трансформатора
і резонансу в схемі з розподіленою ємністю мережі та індуктивністю
трансформатора напруги
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подвійне замикання на землю
З’єднання різних фаз електричної мережі, яка перебуває під напругою, із
землею безпосередньо або через незалежні заземлювачі
термічна стійкість заземлювача
Здатність витримувати теплову дію струму, який стікає з нього в землю
протягом визначеного проміжку часу без перевищення свого опору і напруги на
заземлювачі
надійність
Властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх
параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в
заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування,
зберігання та транспортування
4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
АВР – автоматичне включення резерву;
АПВ – автоматичне повторне включення;
ПЛ – повітряна лінія;
КЛ – кабельна лінія;
ДГР – дугогасний реактор;
ЗП – заземлювальний пристрій;
КЗ – коротке замикання;
ЛЕП – лінія електропередавання;
ОЗЗ – однофазне замикання на землю;
ПЗЗ – подвійне замикання на землю;
ОПН – обмежувач перенапруг нелінійний;
ПС – підстанція;
ПУЕ – Правила улаштування електроустановок;
РЗ – релейний захист;
РЗА – релейний захист і автоматика;
РП – розподільний пункт;
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ЗШ – збірні шини;
ТЗН – трансформатор заземлення нейтралі;
ТН – трансформатор напруги;
ТВП – трансформатор власних потреб;
ТС – трансформатор струму;
ТСНП – трансформатор струму нульової послідовності;
ФМЗО – фільтр мережевий заземлювальний нульової послідовності;
ФННП – фільтр напруги нульової послідовності;
ФСНП – фільтр струму нульової послідовності;
Y0/Δ – з'єднання обмоток трансформатора за схемою зірка з нулемтрикутник
5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 В 1.2.16 ПУЕ визначено, що робота електричних мереж напругою від
3 кВ до 35 кВ може бути передбачена як з ізольованою нейтраллю, так і з
нейтраллю заземленою через ДГР або резистор, а також заземленою одночасно
через ДГР і резистор.
В залежності від напруги мережі і наявності в них залізобетонних і
металевих опор на ПЛ вказано ємнісні струми мережі, за якими може
передбачатися ізольована нейтраль або заземлена через ДГР нейтраль.
Для кабельних мереж напругою від 6 кВ до 35 кВ дозволено заземлення
нейтралі як через резистор, так і через ДГР, оснащений додатковою обмоткою
для короткочасного підключення до неї резистора з метою селективного
визначення і вимикання КЛ з ОЗЗ.
5.2 При визначенні доцільності резисторного заземлення у мережах з
повітряними лініями слід враховувати невідповідність вимог ГКД 34.20.507
вимогам ПУЕ.
Пункт 12.12.9 ГКД 34.20.507 передбачає, що у мережах з ізольованою
нейтраллю можна допускати роботу повітряних ліній з замиканням на землю до
ліквідації пошкодження.
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В 1.7.65 ПУЕ вказано, що «… у таких електроустановках необхідно
передбачати можливість швидкого, у межах допустимого часу, – знаходження
місця замикання на землю…», а в третьому абзаці 2.5.130 ПУЕ – «За наявності
в мережах напругою від 3 кВ до 20 кВ опор із заземлювальними пристроями,
опір яких перевищує значення, наведені в табл. 2.5.29, час замикання на землю
повинен бути обмеженим за умов термічної стійкості заземлювачів. Граничне
його значення треба визначати для кожної окремої мережі залежно від її
номінальної напруги, ємнісного струму замикання на землю і найбільшого
значення ρ ґрунтів, по яких проходять ПЛ».
Враховуючи, що резисторне заземлення нейтралі збільшує струм ОЗЗ в
місці пошкодження, доцільність його застосування слід розглядати по різному:
- в мережах, де всі заземлювачі мають нормований опір (наприклад,
кабельні мережі та мережі з ПЛ 35 кВ);
- в мережах 6 – 20 кВ, в яких є залізобетонні та металеві опори з
ненормованим опором заземлення (2.5.127 ПУЕ).
Заземлювачі з нормованим опором відповідають вимогам 1.7.60 ПУЕ в
частині термічної стійкості до струмів ОЗЗ. Тому мережі з нормованим опором
заземлення можуть працювати, як з високоомним, так і з низькоомним
резисторним заземленням відповідно до 12.12.9 ГКД 34.20.507.
Термічна стійкість заземлювачів з ненормованим опором до струмів ОЗЗ
суттєво залежить від питомого опору ґрунту, в якому встановлена опора, і може
бути значно меншою ніж необхідний час для знаходження і локалізації
пошкодження [22 ÷ 27], тому треба виконувати вимоги, вказані в 1.7.65 і 2.5.130
ПУЕ.
Допускається вживати такі заходи: додатково встановлювати штучні
заземлювачі на опорах в ненаселеній місцевості для зниження опору
заземлювачів або встановлювати на опорах лінійні стержньові ізолятори для
недопущення на ПЛ ОЗЗ [21].
Альтернативою низькоомному резисторному заземленню нейтралі може
бути обладнання електричної мережі цифровою системою захисту і постійного
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діагностування стану ізоляції, яка селективно визначає приєднання з ОЗЗ і дає
команду на його вимикання [41].
5.3 Ключовим моментом у визначенні режиму заземлення нейтралі мережі
є вирішення питання – селективно вимикати ОЗЗ або зберегти його для
швидкого знаходження і локалізації пошкодження за допомогою існуючих
переносних приладів.
Якщо ОЗЗ має бути селективно вимкнуто релейним захистом за вимогами
відповідних нормативних документів, то кращим рішенням буде режим
заземлення нейтралі через резистор (наприклад, згідно з вимогами 1.7.65 ПУЕ
захист з дією на вимкнення живлення відбувається за умовами електробезпеки
або за вимогами замовника; теж саме треба виконувати згідно з вимогами
2.3.116 ПУЕ для КЛ з кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену та
відповідно до 12.1.29 ГКД 34.20.507 для мереж генераторної напруги і мереж,
які мають високовольтні двигуни тощо).
В інших випадках вказане рішення потрібно приймати згідно з 5.4 цих
Методичних рекомендацій.
5.4 Доцільність застосування того чи іншого способу заземлення нейтралі
слід вирішувати для кожної конкретної мережі окремо на підставі ретельного
розгляду наступних питань:
-

можливості

забезпечення

надійності

електропостачання

електроприймачів;
- недопущення значних пошкоджень електрообладнання струмами ОЗЗ
через перенапруги, ферорезонансні явища;
-

запобігання

термічному

ураженню

природних

заземлювачів

залізобетонних опор на ПЛ і переходу ОЗЗ в подвійне замикання на землю
(ПЗЗ);
- забезпечення безпечної експлуатації електричної мережі і приєднаних до
неї електроприймачів;
- організації ефективного захисту від ОЗЗ.
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Розгляд вказаних питань треба вирішувати комплексно, з урахуванням
вимог чинних нормативних документів, на які є посилання.
5.4.1

Щодо

електроприймачів,

надійності
то

вона

електропостачання

безпосередньо

пов’язана

різних
із

категорій

забезпеченням

безперервності їх роботи (1.2.17 ÷ 1.2.20 ПУЕ). В режимі ОЗЗ вона
визначається роботою РЗ – на сигнал або на вимикання.
Якщо схема електропостачання має декілька джерел живлення, пристрої
АВР тощо, що характерно для електроприймачів першої і, як правило, другої
категорій надійності, то необхідно використовувати режим резисторного
заземлення нейтралі з дією РЗ на вимикання приєднання з ОЗЗ.
Для електроприймачів другої і третьої категорій надійності із живленням
від одного незалежного джерела, а також електроприймачів, для яких
неперервність технологічного процесу дуже важлива, може бути розглянута
можливість використання високоомного резисторного заземлення нейтралі з
дією РЗ на сигнал. При цьому слід враховувати і ставити до відома власника
мережі, що за резисторного заземленням нейтралі з дією на сигнал відбувається
більш швидке старіння ізоляції порівняно з регульованою компенсацією
ємнісного струму в режимі резонансного настроювання ДГР, що в подальшому
може призвести до більшої кількості пошкоджень [5]. Остаточно рішення про
заземлення нейтралі (резисторне чи через ДГР з регульованою компенсацією)
при дії РЗ на сигнал приймає власник електроустановки.
5.4.2 Для недопущення пошкоджень вимірювальних трансформаторів
напруги через дугові перенапруги і ферорезонансні явища в мережах, які
визнано (призначено) для роботи з ізольованою нейтраллю, слід застосовувати
антиферорезонансні трансформатори. В мережах із заземленням нейтралі через
резистор проблема існування ферорезонансних явищ повністю знімається.
Щодо інших пошкоджень (термічне ураження заземлювачів, перехід ОЗЗ в
ПЗЗ, вигорання бетону і арматури опори тощо), то проблема сама зникає, якщо
замість штирьових ізоляторів на проміжних опорах ПЛ 6 – 20 кВ (особливо на
ПЛ 20 кВ) застосовувати лінійні стержньові фарфорові або полімерні ізолятори.
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Основна причина пошкодження штирьових ізоляторів закладена в їх
конструкції. Для скляних штирьових ізоляторів характерна поява в головці та
шийці тріщин, які поступово знижують електричну міцність ізоляторів, а для
фарфорових ізоляторів характерним є комулятивний електричний пробій в
головці або шийці від грозових розрядів [21, 29, 30]. Штирьові скляні ізолятори
з тріщинами і фарфорові з електричним пробоєм в головці мають достатньо
високу початкову електричну міцність (від 25 кВ до 45 кВ – для ізоляторів
10 кВ і 40 – 75 кВ – для фарфорових ізоляторів ШФ20) і можуть знаходитись в
експлуатації від одного року до п’яти і більше [31], та поступово, втрачаючи
свою міцність, призводять до ОЗЗ і ПЗЗ на опорах.
Дослідженнями встановлено [32], що кількість ОЗЗ на опорах ПЛ 10 кВ із
штирьовими ізоляторами складає до 65 – 70 % від кількості ОЗЗ в мережі за
причиною «ізоляція» і до 40 % від кількості ОЗЗ за всіма іншими причинами.
Для порівняння: в західночеському енергетичному підприємстві (м. Плзень), де
в експлуатації знаходилось 5600 км ПЛ 20 кВ на залізобетонних опорах з
лінійними стержньовими фарфоровими ізоляторами, за п’ять років експлуатації
не було жодного ОЗЗ на опорах ПЛ. Основна причина ОЗЗ в мережах 20 кВ
була через пошкодження вентильних розрядників (інформація отримана зі
звітів

про

співпрацю

інституту

«Укрсільенергопроект»

з

чеськими

енергетичними підприємствами).
5.4.3 Для забезпечення безпечної експлуатації електричної мережі і
приєднаних

до

неї

електроприймачів

при

проектуванні

низькоомного

заземлення нейтралі в мережах з повітряними лініями 6 – 20 кВ має
проводитись перевірка заземлювальних пристроїв всіх підстанцій мережі на
відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.038. Проводиться вона за новим
розрахунковим струмом замикання на землю, обумовленим номінальним
струмом резистора (визначається за формулою 1.7.7 ПУЕ). Далі за фактичним
значенням опору заземлювачів підстанції визначається допустима напруга на
заземлювальних пристроях – на підстанціях живлення (тільки на тих, що мають
вищу напругу 35 кВ) – за формулою 1.7.6 ПУЕ (приймається, що Uд = 250 В) і
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на підстанціях напругою 6-20/0,4 кВ, які мають спільний заземлювальний
пристрій для обох напруг – за формулою 1.7.5 ПУЕ. Визначені допустимі
напруги та час їх дії порівнюються з вимогами ДСТУ ГОСТ 12.1.038. Якщо
вони не відповідають вимогам вказаного ДСТУ ГОСТ, то проводиться
модернізація заземлювальних пристроїв (наприклад, виконується захисне
вирівнювання потенціалів згідно 1.7.101 ПУЕ), та/або виконується роздільне
заземлення на підстанціях середня напруга/ низька напруга (див. вимоги 1.7.98
ПУЕ).
5.4.4 Питання організації ефективного захисту викладено у розділі 7 цих
Методичних рекомендацій.
5.5

Визначившись

з

режимом

резисторного

заземлення

нейтралі,

вибирають опір резистора та його тип.
Високоомне резисторне заземлення нейтралі застосовують, якщо захист
працює на сигнал. Опір резистора RN визначають за критерієм R0 < Xc0 (див.
визначення високоомного резисторного заземлення нейтралі).
Враховуючи, що R0 = 3RN, 𝑋𝑐0 =

1
ωС

,

1
ωС

=

3𝑈ф
𝐼𝑐

отримаємо розрахункові

формули:
𝑅𝑁 ≤
або

𝑈ф
𝐼𝑐

Iа ≥ Iс,

(5.1)
(5.2)

де RN – опір резистора, Ом
Uф – фазна напруга мережі, В
Iа та Iс – відповідно активна складова (від резистора) та ємнісна складова
(від мережі) в повному струмі замикання на землю для металевого ОЗЗ, який не
перевищує 10 А (тобто, √𝐼𝑎 2 + 𝐼𝑐 2 ≤ 10А).
Якщо Iс = Iа , то з формули (5.1) отримаємо, що високоомне резисторне
заземлення нейтралі з дією на сигнал може застосовуватися лише в мережах з
ємнісним струмом Iс ≤ 7А.
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За потреби, якщо це вимагається за електробезпекою, високоомне
резисторне заземлення нейтралі може також застосовуватися на вимикання ОЗЗ
захистом, якщо враховано наступні вимоги [42]:
- активна складова Iа перевищує ємнісну Iс в 4 – 6 раз (умова надійного
спрацьовування захисту від ОЗЗ);
- повний струм ОЗЗ не перевищує 10 А.
Відповідно до (5.1) зазначені умови забезпечуються в мережах з ємнісним
струмом Iс ≤ 1,6 А у разі Iа = 6Ic та Ic ≤ 2,4А у разі Iа = 4Ic.
Для мереж зі струмами Ic > 1,6÷2,4 А захист на вимикання ОЗЗ слід
виконувати з низькоомним резисторним заземленням нейтралі.
Головною метою впровадження низькоомного резисторного заземлення
нейтралі є швидке селективне вимикання ОЗЗ захистом. При цьому також
забезпечується зменшення перенапруг і відсутність ферорезонансних явищ.
Відповідно до критерію R0 ≤ 2X0, за яким виконується низькоомне резисторне
заземлення, опір резистора для нього визначають за формулою [7]:
𝑅𝑁 =

𝑈ф
√𝐼𝑎 2 +𝐼𝑐 2

, Ом

(5.3)

За умовою надійного спрацьовування захисту від ОЗЗ значення активної
складової Iа приймають від 4∙Ic до 6∙Ic і уточнюють [16] за формулою:
𝐼𝑎 ≥

𝐼макс.РЗА ∙𝐾𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑐

,А

(5.4)

де 𝐼макс.РЗА – найбільший струм із струмів спрацьовування РЗА від ОЗЗ;
𝐾𝑚𝑖𝑛 – найменше допустиме нормативними документами значення
коефіцієнту чутливості захисту від ОЗЗ.
Високомне

резисторне

заземлення

нейтралі

забезпечує

зменшення

коефіцієнта кратності дугової перенапруги в мережі Kn до 2,2 – 2,6, а
низькоомне – до 1,0 – 2,2.
Перенапруга з Kn = 2,6 є базовою і відповідає нормі на профілактичні
випробування обертових машин (генераторів і високовольтних двигунів), а
Kn = Umax/Uф ,
де Umax – максимальна перенапруга при дугових ОЗЗ;
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Uф – максимальна амлітуда фазної напруги.
5.6 Резистори для заземлення нейтралі за конструктивним виконанням
можуть бути високовольтні та низьковольтні.
Високовольтні резистори виготовляються на номінальну напругу мережі,
як правило встановлюються просто неба і потребують огорожу, оскільки під
час ОЗЗ на них може бути висока напруга. Застосовуються за будь-яких
ємнісних струмів мережі з кабельними і повітряно-кабельними лініями.
Низьковольтні

резистори

встановлюються,

як

правило,

у

шафі

розподільної установки і застосовуються для високоомного резисторного
заземлення нейтралі мережі з малими ємнісними струмами замикання на землю
(до 3 – 5 А). Включаються у вторинну низьковольтну обмотку спеціального
трансформатора (див. підрозділ 6.3).
5.7 Високоомний резистор (як високовольтний так і низьковольтний) і
трансформатор, до якого він підключений, у разі вибору за умовою роботи РЗ
на сигнал повинні мати час термічної стійкості не менший ніж допустимий час
існування ОЗЗ за термічною стійкістю природних заземлювачів залізобетонних
опор, встановлених в даній мережі (визначається за мінімальним часом
термічної стійкості природних заземлювачів опор ПЛ в ненаселеній місцевості,
де проходять ПЛ).
5.8 Режим заземлення нейтралі повинен бути погоджений всіма
учасниками об’єднаних мереж.
6 Способи підключення резистора в нейтраль мережі 35 кВ і 6 – 20 кВ
та

визначення

потужності

трансформатора

для

приєднання

високовольтного резистора
Схеми підключення резисторів в мережу можуть відрізнятися в залежності
від

наявності/відсутності

виведеної

нейтралі

і

виконання

резисторів

(високовольтні чи низьковольтні).
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6.1 Схеми підключення високовольтного резистора в нейтраль
мережі 35 кВ
6.1.1 Нейтралі мереж 35 кВ мають бути заземлені через резистор на ПС
живлення. Резистори для заземлення нейтралі мережі встановлюються на
кожній секції шин 35 кВ.
6.1.2 Резисторне заземлення нейтралі в мережі 35 кВ може здійснюватися
одним з наступних способів:
– увімкнення резистора в нейтраль обмотки силового трансформатора
з’єднаною за схемою «зірка з нулем» (рис. 6.1 а));
– увімкнення резистора в нейтраль обмотки вищої напруги спеціально
встановленого трансформатора заземлення нейтралі (ТЗН) або трансформатора
власних потреб (ТВП) зі схемою з’єднання обмоток Y0/Δ (рис. 6.1 б)), а також
через фільтр ФМЗО на напругу 35 кВ.

Рисунок 6.1 – Схеми заземлення нейтралі мережі 35 кВ
а) при увімкненні резистора в нейтраль обмотки середньої напруги силового трансформатора
б) при увімкненні резистора в нейтраль ТЗН, ТВП (ФМЗО)

6.2 Схеми підключення високовольтного резистора в нейтраль
мережі 6 – 20 кВ
6.2.1 Нейтралі мереж 6 – 20 кВ мають бути заземлені через резистор на ПС
живлення. Резистори для заземлення нейтралі мережі встановлюються на
кожній секції шин 6 – 20 кВ.
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6.2.2 Резисторне заземлення нейтралі в мережі 6 – 20 кВ може
здійснюватися увімкненням резистора в нейтраль обмотки вищої напруги
спеціально встановленого ТЗН або ТВП зі схемою з'єднання обмоток Y0 / Δ
(рис. 6.2 а), а також через фільтр ФМЗО відповідної напруги (рис. 6.2 б).

а)

б)

Рисунок 6.2 – Схеми заземлення нейтралі мереж 6-20 кВ через високовольтний резистор
а) увімкнення резистора в нейтраль ТЗН, ТВП
б) увімкнення резистора в нейтраль ФМЗО

Фільтр ФМЗО, а також спеціальний трансформатор заземлення нейтралі
(ТЗН)

можуть

бути

підключені

безпосередньо

до

виводів

силового

трансформатора (рис. 6.3).
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Рисунок 6.3 – Схема заземлення нейтралі мережі 6-20 кВ при підключенні ФМЗО до виводів
обмотки силового трансформатора

Параметри ТЗН і ФМЗО наведено в додатку А.
6.3 Схеми підключення низьковольтного резистора в нейтраль
мережі 6 - 20 кВ
Низьковольтний резистор для заземлення нейтралі можна підключати до
вторинної обмотки однофазного понижуючого трансформатора (рис. 6.4 а) або
до

розімкнутого

трикутника

вторинних

обмоток

трьох

однофазних

понижуючих трансформаторів (рис. 6.4 б).

а)

б)

Рисунок 6.4 – Схеми підключення низьковольтного резистора
а) через однофазний понижуючий трансформатор
б) через три однофазні понижуючі трансформатори
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6.4 Визначення потужності трансформатора до якого підключається
високовольтний резистор
6.4.1 Найбільш простим і недорогим рішенням є увімкнення резистора в
нейтраль обмотки силового трансформатора, сполученої за схемою «зірка з
нулем» (рис. 6.1а). У мережах середньої напруги така схема з'єднання обмоток
силового трансформатора може застосовуватися тільки в мережах 35 кВ за
умови виведеної на кришку бака трансформатора нейтралі обмотки 35 кВ.
Перевірку силового трансформатора на термічну стійкість в режимі ОЗЗ
проводити не потрібно.
6.4.2 Найбільш поширеним способом увімкнення резистора в нейтраль
мережі є установка спеціального трансформатора ТЗН зі схемою з’єднання
обмоток Y0/Δ-11 (рис. 6.2), потужність якого ST вибирається за умовою:
U2
, кВА,
3 kпе р  RN
де kпер = 1,0 ÷ 1,4 – коефіцієнт перевантаження трансформатора;
SТ 

(6.1)

U – лінійна напруга обмотки вищої напруги.
6.4.3 За наявності ТВП зі схемою з'єднання обмоток Y0/Δ допускається
увімкнення резистора в нейтраль обмотки вищої напруги (рис. 6.2а) з
перевіркою термічної стійкості ТВП протягом часу існування ОЗЗ.
6.4.4

Для

увімкнення

резистора

в

нейтраль

мережі

може

використовуватися спеціальний фільтр мережевий заземлювальний нульової
послідовності ФМЗО (рис. 6.3, Додаток А3), потужність якого вибирається за
виразом (6.1).
6.4.5 Якщо резистор встановлено замість ДГР з використанням існуючого
ТЗН, ТВП або ФМЗО, необхідно виконувати перевірку на термічну стійкість
ТЗН і ФМЗО за виразом (6.1) і ТВП згідно з 6.4.3.
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7 Вибір засобів захисту від однофазних замикань на землю в мережах
6-35 кВ з резисторним заземленням нейтралі
7.1

Загальні

принципи

організації

роботи

релейного

захисту

та автоматики
7.1.1 Величину опору низькоомного резистора, визначену за формулою
(5.3),

необхідно

перевіряти

за

умовою

забезпечення

селективного

спрацьовування релейного захисту при ОЗЗ на захищуваному приєднанні (див.
п.5.5, формула (5.4)). Захист повинен бути відстроєний від кидка струму
замикання на землю по струму спрацьовування або по часу. При цьому якщо
витримка часу перевищує 1с, то відстроювання автоматично виконується.
Величина опору високоомного резистора перевіряється на забезпечення
величини струму ОЗЗ, достатньої для визначення пошкодженого приєднання за
допомогою струмових захистів (додаток В).
7.1.2 Захист від ОЗЗ в мережі організовується на всіх приєднаннях
підстанції живлення. Встановлюється максимальний струмовий захист нульової
послідовності з дією на вимкнення приєднань підстанції живлення при
низькоомному резисторному заземленні нейтралі і з дією на сигнал або, за
потреби, на вимкнення (див. п.5.5) при високоомному резисторному заземленні
нейтралі.
Селективність захисту нульової послідовності приєднання визначається
активною складовою струму ОЗЗ, яка протікає тільки через пошкоджене
приєднання, в той час як через інші приєднання проходить лише власний
ємнісний струм нульової послідовності, від якого захист повинен бути надійно
відстроєний.
У разі недостатньої чутливості максимального струмового захисту
нульової послідовності необхідно використовувати більш складні види
захистів.
7.1.3 Необхідно передбачати резервний захист від ОЗЗ на шинах або на
приєднаннях резистора для запобігання роботи мережі в режимі ОЗЗ та захисту
резистора від термічного пошкодження при відмові основного захисту.
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7.1.4 З метою захисту резистора від термічного пошкодження та
запобігання протікання великого струму через місце пошкодження при відмові
захисту з вимикання пошкодженого приєднання має бути виконано резервний
захист від ОЗЗ з вимкненням секції (уводу), до якої приєднано пошкоджене
приєднання.
7.1.5 При пошкодженні на шинах підстанції або приєднаннях резистора
захист має вимикати секцію (увід) з забороною АВР.
7.1.6 При пошкодженні на приєднаннях резистора допускається дія
захисту на вимкнення приєднання резистора з переключенням мережі в режим
ізольованої нейтралі в разі, якщо це допустимо. На приєднання резистора
повинен бути встановлений захист від ОЗЗ.
7.1.7 Застосування АПВ на кабельних лініях після вимикання ОЗЗ має
бути тільки за наявності спеціального обґрунтування. Рекомендується
застосування АПВ на повітряних і змішаних лініях.
7.2 Релейний захист приєднання
7.2.1 Захист, що реагує на величину напруги нульової послідовності, є
найпростішим захистом від ОЗЗ в мережі 6-35 кВ з резисторним заземленням
нейтралі.
У порівнянні з струмовими захистами захист за напругою нульової
послідовності має суттєві переваги – в напрузі нульової послідовності
зберігається набагато менше високочастотних складових і захист спрацьовує
краще, наприклад, при ОЗЗ, що супроводжується перемежованими дугами.
Захист діє на вимкнення у разі, якщо є тільки одне приєднання, і
використовується для організації сигналізації замикання на землю в мережі або
як пусковий орган струмового захисту від ОЗЗ при наявності двох і більше
приєднань.
7.2.2 Ненаправлений струмовий захист нульової послідовності з
незалежною

часострумовою

характеристикою, що реагує на складову

промислової частоти струму нульової послідовності, є найбільш простим
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струмовим захистом від ОЗЗ в мережі 6-35 кВ з резисторним заземленням
нейтралі. Такий захист реагує на значення повного струму нульової
послідовності промислової частоти (3I0). Селективність і чутливість цього
захисту забезпечується схемою мережі та вибором відповідних параметрів
резисторного заземлення та уставок РЗ. Час спрацювання захисту не залежить
від величини струму замикання, як показано на рис. 7.1.
tспр ,c

IЗ, А
Рисунок 7.1 – Незалежна характеристика часу спрацьовування захисту від ОЗЗ

7.2.3 Ненаправлений струмовий захист нульової послідовності з
зворотньозалежною часострумовою характеристикою, що реагує на складову
промислової частоти струму нульової послідовності. Захист аналогічно
попередньому
спрацьовування.

типу

захисту,

Підвищення

але

має

більш

селективності

високу

селективність

спрацьовування

захисту

забезпечується за рахунок її меншого часу спрацьовування tспр, який відповідає
більшому значенню сумарного струму ОЗЗ в порівнянні з власними ємнісними
струмами кожної з непошкоджених ліній. Після першочергового вимикання
пошкоджень лінії захист всіх непошкоджених ліній автоматично повертається в
початкове положення. Час спрацювання захисту залежить від величини струму
замикання, як показано на рис. 7.2.
tспр ,c

IЗ , А
Рисунок 7.2 – Залежна характеристика часу спрацьовування захисту від ОЗЗ
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Якщо цей захист від ОЗЗ повинен діяти тільки на сигнал, то необхідно
виконати блокування захистів непошкоджених приєднань після спрацьовування
захисту пошкодженого приєднання.
7.2.4

Ненаправлений

струмовий

захист

нульової

послідовності

побудований на «відносному вимірі». Такий захист запускається при ОЗЗ по
ознаці появи напруги нульової послідовності і порівнює струми нульової
послідовності в усіх приєднання системи захисту або секції збірних шин. Те
приєднання, де основна гармоніка струму нульової послідовності більше,
вважається пошкодженим. Такий захист використовується з конструктивних
міркувань при малій кількості приєднань до збірних шин (наприклад, при двох
приєднаннях). При великій кількості приєднань захист також працює досить
ефективно, хоча виникають конструктивні труднощі з підключення струмових
кіл великої кількості приєднань до одного пристрою.
У всіх випадках, коли це можливо і не призводить до збільшення вартості
захистів, струмові захисти нульової послідовності доцільно доповнювати
пуском по напрузі нульової послідовності, що підвищує надійність їх роботи.
7.2.5 Направлений захист, що реагує на складові промислової частоти
струму і напруги нульової послідовності, застосовується в мережах з
високоомним резисторним заземленням нейтралі і з низькоомним резисторним
заземленням нейтралі. Особливо ефективне застосування такого захисту у
випадках, коли ємнісна складова струму замикання на землю сумірна з
активною складовою струму замикання на землю.
Перевагами даного типу захисту є менший струм спрацьовування
захисту, який необхідно відстроювати не від власного ємнісного струму
приєднання, а тільки від струму небалансу, і, як наслідок, більш висока
чутливість. Відстроювання від власного ємнісного струму приєднання
здійснюється за напрямком потужності нульової послідовності, яка на
пошкодженому

приєднанні

направлена

від

лінії

до

шин,

а

на

непошкодженому – від шин у лінію. За наявності компенсації ємнісної
складової струму замикання на землю параметри направленості повинні
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вибиратися таким чином, щоб зміна напрямку реактивної складової потужності
нульової послідовності при зміні режиму компенсації не впливала на
правильність роботи захисту (орієнтування зони спрацювання переважно за
напрямком активної складової потужності).
Також до цього класу захистів відноситься

захист дистанційного

принципу дії, який є направленим за своїм принципом.
Використання направлених захистів нульової послідовності у більшості
випадків може бути більш ефективним, ніж використання інших видів захистів,
а їх вартість в складі сучасних мікропроцесорних пристроїв практично не
відрізняється від інших видів захистів.
7.2.6 Захист, що реагує на складові струму і напруги нульової
послідовності в перехідному процесі ОЗЗ
Такі пристрої виконують на основі двох принципів дії:
- порівняння амплітуд перехідних струмів у захищених приєднаннях. На
основі цього принципу реалізуються централізовані струмові пристрої
відносного виміру;
- визначення знаку миттєвої потужності нульової послідовності в
початковій стадії перехідного процесу. На основі цього принципу реалізуються
направлені централізовані та автономні (індивідуальні) пристрої захисту від
ОЗЗ.
7.3 Релейний захист шин і приєднання резистора
7.3.1 Для захисту приєднання резистора від міжфазних КЗ необхідно
встановлювати

комплект

максимального

струмового

захисту

(РЗ-1,

рис. 7.3а, 7.3б) з дією на вимкнення увідного та секційного вимикачів з пуском
АВР секції при неприпустимості роботи мережі в режимі ізольованої нейтралі і
з дією на вимкнення приєднання резистора, якщо робота в режимі ізольованої
нейтралі припустима.
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7.3.2 Захист шин і приєднання резистора від замикань на землю (РЗ-2,
рис. 7.3а, 7.3б) по колам струму приєднується до трансформатора струму,
встановленого в нейтралі. Цей захист забезпечує вимкнення увідного і
секційного вимикачів у разі замикань на землю на шинах і на приєднанні
заземлюючого резистора, а також забезпечує далеке резервування у випадках
відмови вимикачів або захистів приєднань. Функціонально такий захист, як
правило, входить до складу захистів увідного та секційного вимикачів.
7.3.3 Якщо робота секції в режимі ізольованої нейтралі припустима, то
дозволено вимикання тільки резистора у разі замикання на землю на його
приєднаннях, а не повне вимикання секції із забороною АВР захистами
резистора. У цьому випадку слід враховувати, що у разі

пошкодження на

приєднанні резистора через трансформатор струму кола заземлюючого
резистора протікає сумарний ємнісний струм мережі, а при зовнішніх
замиканнях на землю – складова струму резистора. З урахуванням зазначеного
доцільно застосування направленого захисту, що реагує на ємнісну складову
струму (РЗ-3, рис. 7.3а).

а) направлений струмовий захист
б) диференціальний захист
Рисунок 7.3 – Схема підключення захисту приєднання резистора
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У разі, якщо величина ємнісного струму мережі не достатня для
виконання селективного направленого захисту приєднання резистора, для
виконання повноцінного захисту доцільно використовувати диференційний
захист нульової послідовності, який аналізує струми в трансформаторі струму
заземлюючого резистора і трансформатора струму, встановленому в нейтралі
(РЗ-2 і РЗ-3, рис. 7.3б). Диференційний захист може бути виконаний найбільш
просто, якщо трансформатори струму РЗ-2 і РЗ-3 будуть однакові.
При використанні сучасних цифрових пристроїв релейного захисту
захист шин і захист приєднання резистора може бути виконаний окремими
ступенями направленого захисту нульової послідовності одного терміналу
релейного захисту, включеного на струм нульової послідовності захисту РЗ-3.
При цьому захист шин повинен бути виконаним у вигляді направленого в
сторону приєднання резистора захисту нульової послідовності з параметрами
направленості по активній складовій потужності нульової послідовності, а
захист приєднання резистора – по ємнісній складовій з напрямком в сторону
шин. Цей же термінал може виконувати функції захисту РЗ-1 приєднання
резистора від міжфазних коротких замикань.
7.4 Вимоги до релейного захисту від замикань на землю
7.4.1 У мережах з резисторним заземленням нейтралі захист від ОЗЗ
встановлюється на всіх вихідних приєднаннях, в тому числі з боку живлення.
7.4.2 Має бути передбачений захист самого резистора з дією на
вимкнення секції (введення) або приєднання резистора (якщо допускається
робота мережі в режимі ізольованої нейтралі).
7.4.3 При низькоомному резисторному заземленні нейтралі необхідно
використовувати прості струмові захисти нульової послідовності з дією на
вимкнення пошкодженого приєднання. Застосування більш складних захистів
повинно мати відповідне обґрунтування.
7.4.4 При високоомному резисторному заземленні нейтралі необхідно
використовувати найбільш прості струмові захисти нульової послідовності з
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дією на сигнал або, за потреби, на вимкнення пошкодженого приєднання
(див. 5.5).
7.4.5 Розрахунок струмів для вибору уставок захисту від ОЗЗ проводиться
для металевих замикань. Методика визначення струмів для вибору захистів від
замикань на землю приведена в додатку Б.
7.4.6 Вибір уставок захистів від ОЗЗ здійснюється відповідно до
рекомендацій виробника і розробника пристрою захисту або за методикою
вибору уставок захистів, наведеною в додатку В.
7.4.7 Коефіцієнт чутливості визначається для мінімального струму
замикання і повинен складати:
kч ≥ 1,5 - для захистів кабельних і повітряних ліній;
kч ≥ 2 - для захистів електродвигунів.
Необхідно врахувати перехідний опір у місці пошкодження:
- для кабельних мереж приймається перехідний опір (опір дуги) рівним
30 Ом;
- для повітряних мереж максимальне значення перехідного опору на
землю при виконанні вимог до чутливості захистів (чутливість захисту може
бути забезпечена за повнотою замикання на землю 0,3 і більше).
7.5 Рекомендації щодо вибору типів релейного захисту
7.5.1 Тип захисту приєднання, що відходить, вибирається в залежності від
багатьох факторів, у числі яких: режим заземлення нейтралі, схема мережі,
співвідношення струмів, вимоги до РЗА тощо.
На практиці найчастіше він організовується на базі терміналу захисту
приєднання, у якому передбачена відповідна функція і вхід для підключення
ТСНП.
7.5.2 У разі улаштування низькоомного резисторного заземлення нейтралі
з активною складовою струму ОЗЗ 30А і більше та застосуванні ТСНП
достатньо простого ненаправленного струмового захисту з незалежною
часострумовою

характеристикою.

Зворотньозалежну

часострумову
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характеристику використовують у випадках, коли необхідно зменшити час
вимикання, зокрема, увідного і секційного вимикачів, який може бути довгим
через «накопичення» ступенів селективності в міру наближення до джерела
живлення.
7.5.3 У разі улаштування високоомного резисторного заземлення нейтралі
необхідно використовувати направлені струмові захисти. Вони дозволяють
фіксувати первинний струм ОЗЗ від 0,5 ÷ 0,7 А і вище, який є достатнім для
визначення стійкого ОЗЗ через великий перехідний опір.
7.5.4 Захист на приєднаннях, які живлять РП, рекомендується виконувати
направленим.
7.5.5 Істотні труднощі виникають у виконанні захисту від ОЗЗ повітряних
ліній електропередавання у разі виникнення ОЗЗ на залізобетонній опорі з
ненормованим опором заземлення або у разі обриву проводу і падіння його на
землю. В таких випадках замикання на землю може відбуватися через великий
перехідний опір (за фактичними замірами він складав до 3000 Ом на опорі
встановленій на піщаному пагорбі [26] і до кілька десятків тисяч Ом у разі
падіння провода на сухий пісок). Напруги і струми нульової послідовності при
цьому можуть бути сумірними з небалансами, які існують в мережі, що
призводить до неможливості виконання захисту.
У разі, якщо перехідний опір на землю не перевищує 500 Ом для
ПЛ 6-10 кВ і 750 Ом для ПЛ 20 кВ (див. 2.5.127 ПУЕ) доцільно
використовувати комбінації захистів, що працюють на різних принципах:
направлений струмовий захист нульової послідовності в межах своєї чутливості
реагує на ОЗЗ, струмовий захист зворотної послідовності вимикає ПЛ у разі
обриву проводу. За недостатньої чутливості струмового захисту зворотної
послідовності, який реагує на величину струму зворотної послідовності, що
може мати місце при малих струмах навантаження в нормальному режимі, в
якості вхідного сигналу захисту можна використати відношення струмів
зворотної послідовності і прямої послідовності (I2/I1), яке в нормальному
режимі залишається практично незмінним.
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7.5.6 Для електропостачання ряду відповідальних споживачів поширена
схема живлення від двох паралельних кабельних ліній, що включаються в одну
секцію живильної підстанції та на одну секцію в РП споживача. Вимикачі
кабельних ліній при цьому нормально увімкнені.
При замиканні на землю на одній із кабельних ліній повний струм
замикання на землю розподіляється між ушкодженої і неушкодженою
кабельними лініями обернено пропорційне їх опорам до точки пошкодження. З
урахуванням зазначеного, ускладнюється організація селективних захистів від
замикань на землю таких приєднань. Тому з боку споживача необхідне
застосування направлених захистів за будь-яких співвідношень між струмами в
колі заземлюючого резистора і ємнісними струмами мережі. З боку джерела
живлення також рекомендується застосування направленого захисту від
замикань на землю. За невеликих ємнісних струмах мережі можна обмежитися
застосуванням ненаправлених захистів. Крім того, з боку джерела живлення
виконується резервний захист від замикань на землю, що реагує на суму
струмів трансформаторів струму двох паралельних ліній. Також для захисту
двох паралельних ліній може бути застосований поперечний диференціальний
струмовий захист.
7.5.7 Може виникнути ситуація, коли на кабельній лінії з однофазними
кабелями великого перерізу або з розщепленням фаз неможливо встановити
ТСНП. У такому випадку доводиться використовувати ФСНП, зібраний на
трифазних трансформаторах струму (рис. 7.6, 7.7). У такому випадку потрібно
відлаштовуватися не тільки від власного ємнісного струму приєднання, але і від
струму небалансу ФСНП (додаток Г).
Характеристики резистора доцільно уточнювати з урахуванням умови,
щоб активний струм ОЗЗ не перевищував максимальний навантажувальний
струм найпотужнішого приєднання.
Однак, через високі значення струмів міжфазних КЗ такий захист може не
задовольняти вимогам чутливості. У такому випадку доцільно вводити
витримку часу більше на ступінь селективності витримки часу захисту від
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міжфазних КЗ та відлаштовувати захист від небалансу, спричиненого
максимальним навантажувальним струмом.
7.6 Схеми підключення реле струму
7.6.1 Найбільш поширеною є схема підключення реле струму до
трансформатора струму нульової послідовності (ТСНП) (рис. 7.4).

Рисунок 7.4 – Схема підключення реле струму до ТСНП

Обов'язковою умовою правильної роботи захисту нульової послідовності
є пропускання заземлюючого шлейфу екрану і оболонки кабелю через ТСНП,
як показано на рис. 7.5.

Рисунок 7.5 – Схема заземлення екрану і оболонки кабелю

Детальніше про особливості монтажу ТСПН наведено в [33].
Перевагами даної схеми є простота, низька вартість і висока чутливість;
недоліками – необхідність виконання кабельних вставок на ПЛ, що відходять, і
обмеження по внутрішньому діаметру ТСНП.
7.6.2 У більшості випадків в мережах 35 кВ а також в мережах 6-20 кВ,
коли неможливо встановити ТСНП, допускається підключення реле струму до
фільтра струму нульової послідовності, виконаному на трьох трансформаторах
струму (рис. 7.6) або увімкненим реле струму в нульовий провід схеми «повна
зірка» (рис. 7.7).
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Рисунок 7.6 – Підключення реле струму через фільтр нульової послідовності, виконаний на
трьох трансформаторах струму

Рисунок 7.7 – Підключення реле струму в нульовий провід схеми «повна зірка», яка виконує
функцію нульової послідовності

Перевагою вказаних схем є простота і низька вартість; недоліком – низька
чутливість через великі значення небалансу фільтра.
8 Особливості організації роботи мереж 6-35 кВ з резисторним
заземленням нейтралі
8.1 Підстанція без зв'язків в мережі 6-35 кВ з іншими підстанціями
8.1.1 На ПС, які проектуються, як правило, застосовуються кабелі з
ізоляцією із зшитого поліетилену і є необхідний рівень резервування і
автоматизації розподільних електричних мереж, систем електропостачання і
технологічних процесів. У такій мережі ОЗЗ необхідно вимикати якомога
швидше і для цього її нейтраль доцільно заземлювати через низькоомний
резистор на підстанції живлення (рис. 8.1).
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Рисунок 8.1 – Типова схема ПС з резисторним заземленням нейтралі мережі

8.1.2 У нормальному режимі роботи секційний вимикач відімкнений, і
заземлення нейтралі на кожній секції шин здійснюється через свій резистор
(рис. 8.1). При ОЗЗ в мережі, наприклад, на вихідних приєднаннях РП-1, воно
вимикається захистами приєднань РЗ-7 і РЗ-8, що відходять від РП-1 у разі,
якщо такі встановлені. В іншому випадку ОЗЗ вимикається комплектом захисту
РЗ-1 з повним відімкненням РП-1. Витримка часу захистів РЗ-7 і РЗ-8
приймається рівною нулю або відлаштовується від захисту ОЗЗ у споживачів
при їх наявності. Витримка часу комплекту РЗ-1 приймається рівною нулю при
відсутності захистів на РП-1 або на ступінь селективності більше максимальної
витримки часу захистів РП-1.
При високоомному резисторному заземленні нейтралі захисти РЗ-1,
РЗ-7 і РЗ-8 виконуються направленими. При низькоомному резисторному
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заземленні досить ненаправленого струмового захисту, проте для ліній,
живлячих РП, мають використовуватися направлені захисти.
Для

вибору

параметрів

спрацьовування

направлених

захистів

приймається, що в місці пошкодження діє джерело напруги нульової
послідовності і струм нульової послідовності, створюваний цим джерелом,
протікає від місця пошкодження і замикається через резистор в нейтралі мережі
і ємнісний опір мережі. Тому при ОЗЗ на вихідних приєднаннях напрямок
струму і потужності нульової послідовності приймається з лінії до шин.
ОЗЗ на кабельному приєднанні і на шинах вимикається захистом РЗ-2,
який є ненаправленим і реагує на величину струму, що протікає через резистор.
Захист повинен діяти на вимкнення живлення секції.
Захист РЗ-2 доцільно виконувати двоступеневим з дією першого ступеня
на відімкнення секційного вимикача і вимикача лінії зв'язку, якщо лінією
живиться інша ПС, а другого – увідного вимикача або вимикача лінії зв'язку,
якщо дана лінія зв'язку є живильної.
Для підвищення надійності має встановлюватися резервний захист від
ОЗЗ на шинах, який резервує захист РЗ-2. У зв'язку з цим на рис. 8.1 (далі по
аналогії) позначено: основний захист РЗ-2а, резервний захист – РЗ-2б.
При ОЗЗ на приєднанні резистора комплект РЗ-2 вимикає увідний
вимикач із забороною АВР, або комплект РЗ-3 вимикає приєднання резистора з
переходом мережі в режим ізольованою нейтралі, якщо таке дозволене. У
випадку, коли перехід мережі в режим з ізольованою нейтраллю заборонений,
комплект РЗ-3 вимикає приєднання резистора і вимикач вводу, а також вмикає
АВР секції.
8.1.3 У аварійному або ремонтному режимі при живленні обох секцій
6-35 кВ від одного трансформатора (рис. 8.2) в роботі залишається тільки
резистор, під’єднаний до секції, на яку подається живлення. Наприклад, при
вимкненні вводу 2ЗШ живлення споживачів 2ЗШ здійснюється через секційну
перемичку, а резистор, під’єднаний до 2ЗШ необхідно вимкнути для
збереження селективності захистів від ОЗЗ. При цьому захист РЗ-6 не діє, тому
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що приєднання резистора вимкнено від шин, захист РЗ-5 не діє. Уставки
захистів приєднань, що відходять 2ЗШ залишаються без змін.

Рисунок 8.2 – Схема ПС в аварійному і ремонтному режимі

Захист від ОЗЗ на кабельному обробленні і на шинах 2ЗШ здійснюється
першим ступенем захисту РЗ-2а з дією на вимкнення секційного вимикача з
витримкою часу більшою на ступінь селективності максимальної витримки
часу приєднань, що відходять від 2ЗШ. При дії АВР секції 2ЗШ необхідно
виконувати прискорення першого ступеня захисту РЗ-2а.
Захист від ОЗЗ на кабельному приєднанні і на шинах 1ЗШ здійснюється
другим ступенем захисту РЗ-2а з дією на вимкнення вимикача вводу 1ЗШ з
витримкою часу більшою на ступінь селективності більшої з витримок часу
вимкнення приєднань 1ЗШ і секційного вимикача.
Після спрацьовування захисту РЗ-2а необхідно виконати заборону АВР.
8.1.4

При

поетапній

реконструкції

ПС

(рис.

8.3)

допускається

короткочасна робота секцій з різними режимами заземлення нейтралі тільки на
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період реконструкції, при цьому перевагу має режим з вимкненням
пошкодженого приєднання.

Рисунок 8.3 – Схема ПС поетапної реконструкції

8.2 Підстанція, що має зв'язок в мережі 6-35 кВ з іншими
підстанціями
8.2.1 У разі, якщо від шин ПС з низькоомним резисторним заземленням в
аварійному режимі отримує живлення ПС з ізольованою (з вимкненим
резистором) або компенсованою нейтраллю (рис. 8.4), при ОЗЗ у мережі ПС-2
повинен у разі відсутності або не спрацюванні захистів на ПС-2 спрацьовувати
захист РЗ-8 при наявності захистів на РП-2 або захист РЗ-6 при їх відсутності.
При цьому ПС-1 повертається в нормальний режим роботи, а ПС-2 втрачає
живлення.
За наявності захистів на РП-2 витримка часу РЗ-6 повинна бути узгоджена
з РЗ-8, РЗ-10 і РЗ-11.
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Рисунок 8.4 – Схема живлення ПС-2 від ПС-1

8.2.2 У разі, якщо підстанція об'єднується по мережі 6-35 кВ на
паралельну роботу з іншою підстанцією з таким же типом резисторного
заземлення нейтралі (рис. 8.5), то необхідно встановлення на лінії зв'язку
направлених струмових захистів. Розрахунок уставок РЗ-6, РЗ-7, РЗ-8 і РЗ-9
виконується як для ліній з двостороннім живленням.
Перший ступінь захисту РЗ-2 повинен діяти на вимкнення лінії зв'язку
(резервувати захист РЗ-6), другий – на вимикач вводу.
Робота мережі з двома резисторами повинна бути обґрунтована
розрахунками. У іншому випадку в роботі необхідно залишати тільки один
резистор.
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Рисунок 8.5 – Схема паралельної роботи ПС-1 и ПС-2 з однаковими
режимами заземлення нейтралі

8.2.3 У випадку об'єднання на паралельну роботу ПС-1 з низькоомним
резисторним заземленням нейтралі і ПС-2 з високоомним резисторним або
резонансним заземленням нейтралі (рис. 8.6) необхідно або переводити захист
ПС-2 на вимикання пошкодженого приєднання, або вимкнути лінію зв'язку на
одній з ПС.
За наявності захистів на РП-2 (РЗ-7, РЗ-8) вони залишаються в роботі при
ОЗЗ на одній з ПС, а у разі їх відсутності ОЗЗ вимикається захистами РЗ-6 та
РЗ-9.
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Рисунок 8.6 – Схема паралельної роботи ПС-1 і ПС-2 з різними
режимами заземлення нейтралі

8.3 Захист від замикань на землю паралельних кабельних ліній
8.3.1 Для електропостачання ряду відповідальних споживачів поширена
схема живлення від двох паралельних кабельних ліній, що під’єднані до однієї
секції живильної підстанції та до однієї секції в РП споживача. Тоді вимикачі
кабельних ліній нормально увімкнені. Схема живлення для такого випадку
наведена на рис. 8.7.
8.3.2 При замиканні на землю на одній з кабельних ліній повний струм
замикання на землю розподіляється між ушкодженою і неушкодженою кабельними лініями обернено пропорційне їх опорам до точки пошкодження. Це
ускладнює організацію селективних захистів від замикань на землю таких
приєднань і обумовлює застосування направлених захистів РЗ-3, РЗ-4, РЗ-5 та
РЗ-6. При незначних ємнісних струмах мережі допускається застосування
ненаправлених захистів з боку живлення (РЗ-3 та РЗ-4), що повинно
обґрунтовуватися розрахунками. Крім того, з боку джерела живлення
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виконується резервний захист від замикань на землю (РЗ-7), що реагує на суму
струмів трансформаторів струму кожної лінії.

Рисунок 8.7 – Схема живлення паралельних кабельних ліній

8.3.3 За своїм принципом дії направлені струмові захисти із сторони РП
мають «мертву» зону. При замиканнях на землю в зоні дії захисту
пошкодження з боку споживача вимикаються з нульовою витримкою часу. При
замиканнях на землю в «мертвій» зоні захист спочатку не реагує. Після того, як
аналогічний захист з боку живильної підстанції вимкне пошкодження, через
зазначений захист почне протікати повний струм, він запуститься і відімкне
свій вимикач. Таким чином, при пошкодженях в «мертвій» зоні робота захисту
з боку споживача «сповільниться» на витримки часу роботи захисту з боку
живлення, який вимкне вимикач з боку джерела живлення. Варто зазначити, що
це буде відбуватися тільки за металевих замикань на землю. При замиканнях
через перехідний опір «мертва» зона захисту буде розширюватися.
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8.3.4 З боку джерела живлення захист кабельних ліній РЗ-3 і РЗ-4 також
виконується направленим з реагуванням на активну складову струму замикання
на землю. За відповідного обґрунтування можливе виконання захистів
ненаправленими.
При виборі уставки спрацьовування по струму даного захисту необхідно
відстроюватися

від

направленого

захисту

суміжної

кабельної

лінії,

встановленої з боку споживача. У цьому випадку захист охоплює «свою»
кабельну лінію і частково захоплює суміжну кабельну лінію (захист з
розширеною зоною). Можливо також виконання захисту, який охоплює тільки
частину своєї кабельної лінії (захист з укороченою зоною). Однак в останньому
випадку знижується чутливість захисту за великих перехідних опорів у місці
пошкодження. «Мертві» зони захистів з боку живлення і споживача можуть
перекриватися, тоді селективне вимикання кабельної лінії не забезпечується. З
урахуванням викладеного кращим є виконання захисту з розширеною зоною.
8.3.5 Логіка роботи захисту з боку живлення і споживача наступна:
- при замиканні на землю в зоні дії захистів, встановлених з боку РП
споживача, відбувається вимкнення вимикача кабельної лінії зі сторони РП з
нульовою витримкою часу, а вимикання вимикача з боку живлення
відбувається з витримкою часу захистів, встановлених з боку джерела
живлення;
- при замиканні на землю в «мертвій» зоні захистів, встановлених зі
сторони РП споживача, відбувається вимкнення вимикача з боку живлення з
витримкою часу захистів, встановлених з боку джерела живлення, а вимкнення
вимикача з боку РП відбувається після перерозподілу струму замикання на
землю і спрацьовування захистів з боку РП (тобто «мертва» зона захисту з боку
споживача усувається після вимкнення вимикача пошкоджень кабельної лінії з
боку джерела живлення).
8.3.6 Відмова одного із розглянутих захистів при замиканні на землю на
кабельній лінії може привести до вимкнення увідного вимикача живильної

46

підстанції (наприклад, відмова захистів з боку живлення при замиканні на
землю в «мертвій» зоні захистів з боку споживача). Така небажана дія
виключається при застосуванні захисту РЗ-7, що реагує на суму струмів
трансформаторів струму паралельних ліній. Струм у цьому захисті буде
дорівнювати повному струму замикання на землю.
Тоді уставка цього захисту по струму вибирається, як і для звичайного
вихідного приєднання. Витримка часу вибирається на ступінь селективності
більше, ніж витримка захистів від замикань на землю з боку джерела живлення.
Захист діє на вимикання обох вимикачів кабельних ліній з боку джерела
живлення і тим самим виключається небажане вимкнення джерела живлення
при відмові направлених захистів.
8.4 Живлення двох секцій шин від однієї обмотки силового
трансформатора
8.4.1 У разі, коли номінальний струм вторинної обмотки силового трансформатора перевищує номінальний струм увідної комірки РУ 6-10 кВ,
застосовується паралельне живлення кожної з двох секцій шин від однієї
обмотки силового трансформатора через свій увідний вимикач, як видно з
рис. 8.8.
На ПС з великим навантаженням може застосовуватися схема з двома
силовими трансформаторами з розщепленої обмоткою нижчої напруги і
вісьмома секціями шин 6-10 кВ.
Організація резисторного заземлення нейтралі в цьому випадку може
бути організовано трьома способами:
- встановлення резисторів на кожній секції шин 6-10 кВ з одночасною
роботою обох резисторів (рис. 8.9);
- встановлення резисторів на кожній секції шин 6-10 кВ з одночасною
роботою одного резистора на дві секції шин (рис. 8.10);
- встановлення одного резистора на виводах обмотки силового
трансформатора (рис. 8.11).
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Рисунок 8.8 – Схема живлення двох секцій від однієї обмотки силового трансформатора

8.4.2 Одночасна робота резисторів на обох секціях шин (рис. 8.9).
Такий режим має наступні вимоги:
- параметри резисторів визначаються виходячи з можливості автономної
роботи кожної секції шин;
- уставки захистів приєднань, що відходять, вибираються за величиною
струму ОЗЗ при автономній роботі секції, до якої підключено приєднання,
тобто при роботі одного резистора;
- виконуються вимоги селективності як при роботі одного резистора, так і
при роботі двох резисторів;
- на уводах встановлюються направлені струмові захисти від ОЗЗ.
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Рисунок 8.9 – Схема живлення двох секцій від однієї обмотки силового трансформатора

При ОЗЗ на приєднання 1ЗШ повинен діяти захист приєднання РЗ-1. При
відмові вимикача або захисту РЗ-1 пошкодженого приєднання і при
пошкодженні на 1ЗШ або приєднання резистора 1ЗШ вимикається увід 1ЗШ
захистом РЗ-4, який спрацьовує при направленні потужності нульової
послідовності від 1ЗШ до 3ЗШ, з витримкою часу на ступінь селективності
більше максимальної витримки часу захистів від ОЗЗ секційного вимикача і
приєднань, що відходять 1ЗШ. Виконується заборона АВР секції 1ЗШ.
При ОЗЗ на ошиновці силового трансформатора захист РЗ-4 і РЗ-8 не діє,
і пошкодження вимикаються захистами РЗ-2 і РЗ-7, які діють на вимкнення
увідних вимикачів (секційних вимикачів) своїх секцій, з витримкою часу на
ступінь селективності більше витягів часу захистів РЗ- 4 і РЗ-8. При цьому
двообмотковий трансформатор повинен бути вимкнений зі сторони вищої
напруги, триобмотковий трансформатор (з розщепленої обмоткою нижчої
напруги) може залишатися в роботі до виведення в ремонт.
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Після вимкнення увідних вимикачів повинно спрацьовувати АВР секцій
1ЗШ і 3ЗШ. При дії АВР 1ЗШ і 3ЗШ доцільно вводити прискорення захистів від
ОЗЗ 2ЗШ і 4ЗШ.
8.4.3

Одночасна

робота

одного

резистора

на

дві

секції

шин

(рис. 8.10).

Рисунок 8.10 – Схема живлення двох секцій від однієї обмотки силового трансформатора з
роботою одного резистора на дві секції шин

Параметри кожного резистора вибираються виходячи з роботи резистора
на дві секції шин. На уводах потрібна установка направлених захистів.
При ОЗЗ на приєднання 3ЗШ повинен діяти захист приєднання РЗ-5. При
відмові вимикача або захисту РЗ-5 пошкодженого приєднання і при
пошкодженні на 3ЗШ вимикаються уводи 3ЗШ захистом РЗ-8, який спрацьовує
при направленні потужності нульової послідовності від 3ЗШ до 1ЗШ, з
витримкою часу на ступінь селективності більше максимальної витримки часу
захистів від ОЗЗ секційного вимикача і приєднань 3ЗШ, що відходять із
забороною АВР.
При ОЗЗ на приєднання 1 ЗШ повинен діяти захист приєднання РЗ-1. При
відмові вимикача або захисту РЗ-1 пошкодженого приєднання і при
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пошкодженні на 1ЗШ вимикається увід 1ЗШ захистом РЗ-4, що спрацьовує при
направленні потужності нульової послідовності від 1ЗШ до 3ЗШ, з витримкою
часу на ступінь селективності більше максимальної витримки часу захистів від
ОЗЗ секційного вимикача і приєднань 1ЗШ, що відходять. Після вимкнення
увода 1ЗШ має бути виконаний АВР резистора 3ЗШ.
При ОЗЗ на ошиновці силового трансформатора захисти РЗ-4 та РЗ-8 не
діють, і пошкодження вимикається захистом РЗ-2, який діє на вимкнення
увідних вимикачів 1ЗШ і 3ЗШ, з витримкою часу на ступінь селективності
більше уставок часу захистів РЗ-4 і РЗ-8. При цьому двообмотковий
трансформатор повинен бути вимкнений з боку вищої напруги, триобмотковий
трансформатор (з розщепленої обмоткою нижчої напруги) може залишатися в
роботі до виведення до ремонту.
Після вимикання увідних вимикачів повинно спрацьовувати АВР секцій
1ЗШ і 3ЗШ. При дії АВР 1ЗШ та 3ЗШ доцільно вводити прискорення захистів
від ОЗЗ 2ЗШ і 4ЗШ.
8.4.4

Встановлення

резистора

на

виводах

обмотки

силового

трансформатора (рис. 8.11).
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Рисунок 8.11 – Схема живлення двох секцій від однієї обмотки силового трансформатора з
установкою резистора на виводах обмотки силового трансформатора

Застосування такої схеми не доцільно при великих значеннях ємнісного
струму мережі через складність забезпечення чутливості захистів РЗ-2 і РЗ-4,
струм спрацьовування яких необхідно відстроювати від ємнісного струму
секції. Застосування такої схеми має бути обґрунтоване розрахунками. При
використанні даної схеми резистор повинен бути підключений через ФМЗО.
При ОЗЗ на приєднання 1ЗШ повинен діяти захист приєднання РЗ-1. При
відмові вимикача або захисту РЗ-1 пошкодженого приєднання і при
пошкодженні на 1ЗШ вимикається увод 1ЗШ захистом РЗ-2, з витримкою часу
на ступінь селективності більше ніж максимальна уставка часу захистів від ОЗЗ
секційного вимикача і приєднань 1ЗШ, що відходять. Повинна бути виконана
заборона АВР секції 1ЗШ.
При ОЗЗ на ошиновці силового трансформатора захисти РЗ-2 і РЗ-4 не
повинні діяти, і пошкодження вимикаються захистом РЗ-5, який діє на
вимкнення увідних вимикачів 1ЗШ і 3ЗШ, з витримкою часу на ступінь
селективності більшою ніж уставки часу захистів РЗ-2 і РЗ-4. Тоді
двообмотковий трансформатор має бути вимкнений з боку вищої напруги,
триобмотковий трансформатор (з розщепленої обмоткою нижчої напруги) може
залишатися в роботі до виведення в ремонт.
При ОЗЗ на приєднання резистора захисти РЗ-2 і РЗ-4 не діють, і
пошкодження вимикається захистом РЗ-6, який діє на вимкнення увідних
вимикачів 1ЗШ і 3ЗШ, з витримкою часу на ступінь селективності більше ніж
витримка часу захисту РЗ-5. Тоді двообмотковий трансформатор має бути
вимкнений

з

боку

вищої

напруги,

триобмотковий

трансформатор

(з

розщепленої обмоткою нижчої напруги) може залишатися в роботі до
виведення в ремонт.
Після вимкнення увідних вимикачів повинен спрацьовувати АВР секцій
1ЗШ і 3ЗШ. При дії АВР 1ЗШ і 3ЗШ доцільно вводити прискорення захистів від
ОЗЗ 2ЗШ і 4ЗШ.
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9 Аргументи для техніко-економічного обґрунтування доцільності
резисторного заземлення нейтралі мереж 6-35 кВ
9.1 За необхідності, техніко-економічне обґрунтування доцільності
резисторного заземлення нейтралі може бути виконано згідно з
ГКД 340.000.001 і ГКД 340.000.002.
9.2 При техніко-економічному обґрунтуванні доцільності резисторного
заземлення нейтралі мереж 6-35 кВ у порівнянні з мережами з ізольованою
нейтраллю необхідно виходити з наступного:
- технічні параметри мереж 6-35 кВ змінюються;
- підвищується термін служби ізоляції;
- підвищується електробезпека;
-

впровадження

резисторного

заземлення

нейтралі

пов’язане

з

додатковими витратами.
9.2.1 Зміна технічних параметрів мережі відбувається за такими
напрямами:
- виключається можливість існування ферорезонансних явищ, чим
суттєво підвищується надійність роботи вимірювальних трансформаторів
напруги;
- знижується рівень дії перенапруг на обладнання і за рахунок цього
знижується ймовірність пробою ізоляції на непошкоджених фазах і, як прямий
наслідок, вважається, що знижується число ОЗЗ (питання дискусійне);
- збільшується струм однофазного замикання на землю. У разі, якщо
захист буде діяти на сигнал (за високоомного резисторного заземленням),
знижується допустимий час існування ОЗЗ за термічним ураженням природних
заземлювачів залізобетонних опор в ненаселеній місцевості (див. 2.5.130 ПУЕ).
В місцях з високим питомим опором ґрунту (ρ > 500 Ом∙м) і за ємнісних
струмів мережі 5А і більше час існування ОЗЗ може бути недостатнім для
швидкого пошуку місця пошкодження з використанням існуючих переносних
засобів.

53

У разі застосування низькоомного резисторного заземлення потрібно
виконувати перевірку опору заземлювачів опор в ненаселеній місцевості (на
відповідність вимог 2.5.127 ПУЕ) і заземлювачів підстанцій для вирішення
питання щодо необхідності зменшення їх опору і доцільності виконання
роздільного заземлення обладнання високої і низької напруги на підстанціях 620/0,4 кВ відповідно вимогам 1.7.98 – 1.7.99 ПУЕ.
Час пошуку місця пошкодження, як правило, збільшується, якщо мережа
не буде обладнана спеціальними вказівниками.
9.2.2 Підвищення терміну служби ізоляції відбувається за рахунок
зменшення тривалості впливу на неї перенапруг, особливо за низькоомним
резисторним заземленням нейтралі. Вважається, що для мереж 6 – 35 кВ з
ізольованою нейтраллю частка пошкоджень ізоляції від дугових перенапруг і
ферорезонансних явищ складає: до 90% – для мереж з кабельними лініями і до
15 % – для мереж з повітряними лініями.
З літературних джерел випливає, що втрата внутрішнього ресурсу ізоляції
при впливі на неї обумовлених ОЗЗ перенапруг у разі низькоомного
резисторного заземлення нейтралі буде у два рази нижча, ніж у мережі з
ізольованою нейтраллю.
9.2.3 Щодо електробезпеки.
Швидке вимкнення ліній під час виникнення ОЗЗ знижує ризик ураження
електричним струмом людей і тварин, які опинилися поблизу місця ОЗЗ.
9.2.4 Додаткові капітальні витрати на впровадження резисторного
заземлення нейтралі:
- проектування переходу мережі на режим заземленої через резистор
нейтралі;
- придбання спеціального трансформатора для увімкнення резистора,
трансформаторів струму для нейтралі і всіх ліній, що відходять, реле захисту,
блоків живлення схем захисту та автоматики;
- монтаж трансформатора для підключення резистора;
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- встановлення ТСНП або монтаж третього трансформатора струму на
кожній з ліній, що відходять;
- можливі також додаткові витрати на заземлювальні пристрої
залізобетонних опор і трансформаторних підстанцій;
- монтаж і налагодження релейного захисту та автоматики.
9.3 Зазначені додаткові капітальні витрати на встановлення резистора
будуть виправдані:
- зниженням витрат на виготовлення фазної ізоляції (в існуючій мережі
напругою 6-35 кВ даний ефект не може бути реалізований);
- збільшенням довговічності ізоляції за рахунок зниження рівнів і
тривалості впливу на неї перенапруги;
- підвищенням надійності роботи вимірювальних трансформаторів
напруги.
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Додаток А
(довідковий)
Технічні характеристики резисторів і трансформаторів заземлення
нейтралі
А.1 Резистори для заземлення нейтралі
А.1.1 Резистори для заземлення нейтралі виготовляються більш ніж на 50
підприємствах на різних континентах:
Росія (багато підприємств), Німеччина (Schniewindt, AREVA),
Чехія (EGE), Індія (NATIONAL RESTSTORS ONIES), США (JENKINS), Італія
(TELEMA), Японія (MILUOKI RESISTOR), Канада (AVTRON, ICP), Туреччина
(HILKAR).
А.1.2 Виробнича база багатьох підприємств України дозволяє робити на
замовлення резистори будь-якого номіналу з необхідними параметрами, в тому
числі з необхідною термічною стійкістю.
А.1.3 Російські резистори типу РШ-2, РНВ і РЗ та елементи, з яких вони
комплектуються, мають параметри, наведені в таблицях А.1, А.2 і А.3
Таблиця А.1 – Параметри бетелових резисторів типу РШ-2

Найменування параметра
Опір при додатку напруги 220 В і температурі
20 ° С, Ом
Номінальна напруга, кВ
Номінальний струм, А
Тривалість протікання номінального струму, с
Мінімальний інтервал між двома замиканнями
на землю, ч
Кількість замикань на рік, що не більше
Максимальний струм термічної дії при
тривалості не більше двох годин, А

Значення
резистор
елемент
100 ± 10
200 ± 20
6, 10
60
2
0,3

6, 10
30
2
0,3

12
2,5

12
2,5

Параметри одиничних бетелових резисторів типу РНВ наведено
в таблиці А.2.
Таблиця А.2 – Параметри одиничних бетелових резисторів типу РНВ

Час
протікання
струму, с
2
10
30
60
120

Допустимий струм, А
Rр=500,
Rр=1000,
Ом
Ом
20
9,0
5,0
3,5
2,5

14
6,0
3,5
2,5
1,8

Час
протікання
струму, с
300
600
1800
3600
7200

Допустимий струм, А
Rр=500,
Rр=1000,
Ом
Ом
1,6
1,2
0,7
0,5
0,5

1,2
0,8
0,5
0,4
0,4
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Параметри найбільш часто використовуваних резисторів типу РЗ
наведені в таблиці А.3.
Таблиця А.3 – Параметри резисторів типу Р3

Типи одиничних
резисторів
РЗ-1700-10-6
РЗ-1000-40-10
РЗ-1000-12-6
РЗ-500-24-6
РЗ-8000-51-35
РЗ-4000-102-35

Номінальна
напруга, кВ
6
10
6
6
35
35

Номінальна
потужність, кВт
10
40
12
24
51
102

Опір резистора,
Ом
1700
1000
1000
500
8000
4000

Резистори типу РЗ розраховані на час дії найбільшої фазної напруги до 6
годин, що дозволяє обходитися без автоматики і захистів для його відімкнення.
Загальні технічні характеристики одиничних резисторів РЗ:
- номінальна напруга мережі - 3, 6, 10, 20, 35 кВ;
- номінальна потужність - до 200 кВт;
- опір - 100 ÷ 10 000 Ом;
- час роботи в режимі ОЗЗ - не більше 6 год.
Дані по резисторам виробництва фірми AREVA (Німеччина) наведені в
таблиці А.4.
Таблиці А.4 – Параметри резистора для заземлення нейтрали в мережі 10 кВ
фірми AREVA

Найменування параметра
Опір при 20 ° С
Тривалий струм
Короткочасний струм
Номінальна напруга
Клас захисту
Виконання резистора
Приєднання
Розміри (BxLxH)

Значення
100 Ом
4А
60 А / 2 сек.
10 кВ
IP 20
елементи вбудовані в сталевий корпус
підводка кабелю через нижню частину
1000 х 800 х 1800 мм

Дані по резисторам виробництва фірми Schniewindt (Німеччина)
приведено в таблиці А.5.
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Таблиці А.5 – Параметри резисторів для заземлення нейтралі в мережі 10 кВ
фірми Schniewindt

Номінальна
напруга, кВ

Опір резистора,
Ом

Номінальний
короткочасний
струм, А

6
6
10
10
10

100
1800
50
75
100

40
2*
116
77
60

Час протікання
номінального
короткотимчасового
струму, с
2
2
2
2

* Для високоомного резистора нормованим параметром є тривалодопустимий струм

Дані по резисторам виробництва фірми EGE (Чехія) приведено в таблиці
А.6.
Таблиці А.6 – Параметри резисторів типу NER для заземлення нейтралі в мережі
20 кВ фірми EGE

Тип резистора

NER-11,5-11500-20
NER-23-5750-20
NER-58-2320-20

Номіналь- Номінальна Номінальний
на потуж- напруга, кВ короткочасний
ність, кВт
струм, А

11500
5750
2320

20
20
20

1000
500
200

Час протікання
номінального
короткотимчасового
струму, с
5 (10)
5 (10)
5 (10)
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А.2 Трансформатори для підключення резисторів
У якості трансформаторів заземлення нейтралі (ТЗН) використовуються
ненавантажені силові трансформатори або трансформатори власних потреб
(ТВП) зі схемою з'єднання обмоток Y0 / Δ (рис. А.1).
Схема під’єднання резистора до нейтралі ТЗН і ТВП використовується
для низькоомного і високоомного резисторного заземлення нейтралі. У разі
підключення резистора до нейтралі ТВП, необхідно проводити перевірку ТВП
на термічну стійкість у режимі ОЗЗ.
А

С

B

RN
a

b

с

Рисунок А.1 – Схема підключення резистора до нейтралі ТЗН і ТВП
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Параметри силових трансформаторів, необхідні для вибору ТЗН (ТВП)
приведені в таблиці А.7.
Таблиця А.7 – Параметри трансформаторів 10/0,4 (0,23) кВ і 6/0,4 (0,23) кВ
Тип
трансформатора

Номінальна
напруга,
кВ
6

Номінальний струм,
А

Напруга
КЗ,%

Активний опір
R, мОм

ТМ-25/6

Номінальна
потужність,
кВА
25

2,4

4,5

39,6

Індуктивний
опір X,
мОм
54,8

ТМ-40/6

40

6

3,9

4,5

19,8

35,3

ТМ-63/6

63

6,3

6,1

4,7

14

26,1

ТМ-100/6

100

6

9,2

4,5

7,09

14,6

ТМ-160/6

160

6,3

15,4

4,5

4,11

10,4

ТМ-250/6

250

6

24,1

4,5

2,35

6,75

ТМ-320/6

320

6,3

30,8

5,5

2,35

6,4

ТМ-400/6

400

6

38,5

4,5

1,24

3,86

ТМ-400/6

400

6

38,5

5,5

1,24

4,79

ТМ-630/6

630

6

60,6

5,5

0,69

3,07

ТМ-1000/6

1000

6

96,2

5,5

0,44

1,93

ТМ-2500/6

2500

6

240,6

5,5

0,15

0,78

ТМ-25/10

25

10

1,4

4,5

96

152,3

ТМ-40/10

40

10

2,3

4,5

55

98,1

ТМ-63/10

63

10

3,6

4,5

37,0

70,5

ТМ-100/10

100

10

5,8

4,5

19,7

40,7

ТМ-160/10

160

10

9,2

4,5

10,9

28,1

ТМ-250/10

250

10

14,4

4,5

5,92

17,0

ТМ-320/10

320

10

18,5

5,5

6,05

16,1

ТМ-400/10

400

10

23,1

4,5

3,44

10,7

ТМ-400/10

400

10

23,1

5,5

3,44

13,3

ТМ-630/10

630

10

36,4

5,5

1,91

8,73

ТМ-1000/10

1000

10

57,7

5,5

1,22

5,36

ТМ-2500/10

2500

10

144,3

5,5

0,42

2,16
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А.3 Фільтри нульової послідовності масляні заземлюючі (ФМЗО)
Підключення резистора може бути виконано через фільтр нульової
послідовності ФМЗО – масляний трифазний трансформатор, який не має
низьковольтної вторинної обмотки, а обмотка вищої напруги виконана за
схемою «зигзаг» (рис. А.2). Схема використовується для низькоомного і
високоомного резисторного заземлення нейтралі. Необхідні умови: схема
з'єднання первинної обмотки – «зірка з нулем»; перевірка ФМЗО на термічну
стійкість в режимі ОЗЗ.
А

B

С

RN

Рисунок А.2 – Схема підключення резистора через ФМЗО

Параметри, необхідні для вибору ФМЗО наведені в таблиці А.8.
Таблиця А.8 – Параметри фільтрів нульової послідовності ФМЗО

Тип фільтра Номіна- Номіна- МакСтрум
льна
льний сималь- ХХ, А
напруга, струм,
ний
кВ
А
струм,
А

Втрати Напруга Втрати
КЗ, Вт
ХХ, Вт КЗ,%

600
ФМЗО-40/6,6
6,6
8,4
10,5
0,04
75
3
ФМЗО-80/6,6
6,6
16,8
21
0,1
120
3,2
1200
ФМЗО-200/6,6
6,6
42
52,2
0,15
250
4,2
3000
ФМЗО-310/6,6
6,6
65,1
81,4
0,3
550
3,5
3500
ФМЗО-500/6,6
6,6
105
131,2
0,25
850
5,5
5000
ФМЗО-875/6,6
6,6
183,7
229,6
0,6
800
4,5
6000
ФМЗО-40/11
11
5
6,3
0,03
65
3
600
ФМЗО-80/11
11
10,1
21
0,1
120
3,2
1200
ФМЗО-200/11
11
25,2
52,2
0,15
250
4,2
3000
ФМЗО-310/11
11
39,1
48,9
0,6
600
3,6
3700
ФМЗО-500/11
11
63
78,75
0,15
850
5,5
5000
ФМЗО-875/11
11
110
137,7
0,35
800
4,5
6000
Примітка - при температурі навколишнього повітря не більше +40 0С, допускаються наступні
навантаження фільтра:
протягом 6 годин - 100% (номінальний струм);
протягом 2 годин - 120% (перевантаження 20%).
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Додаток Б
(рекомендований)
Методика розрахунку струмів
для вибору параметрів спрацьовування релейного захисту
Б.1 Струми замикання на землю визначаються для характерних точок,
зазначених на рис. Б.1:
- пошкодження на приєднанні (точка К1);
- пошкодження у колі заземлення нейтралі (точка К2);
- пошкодження на шинах (точка К3).

Рисунок Б.1 – Розрахункова схема мережі

Повний струм у точці пошкодження становитиме:

де z0Σ – результуючий опір нульової послідовності
точки замикання з урахуванням перехідного опору, Ом.

відносно
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Б.2 Пошкодження на приєднанні (точка К1)
Схема заміщення для даного випадку представлена на рис. Б.2.

Рисунок Б.2 – Схема заміщення при замиканні на землю на приєднанні, яке відходить

Повний струм замикання на землю для цього випадку буде:
де İN0, İCΣ0, İС10 - складові струму замикання на землю від вітки резистора,
ємності всієї мережі за винятком пошкодженого приєднання і ємності
пошкоджених приєднань, відповідно, А.
Ємнісні струми замикання на землю для окремих приєднань і для всієї
мережі можуть бути знайдені у відповідності з рекомендаціями ГКД 34.20.172 і
для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу від 6 кВ до 35 кВ
відповідно [34].
Струми у трансформаторах струму ТС1, ТС2 і ТС3:
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Розглянемо вирази для розрахунку складових струмів İN0, İCΣ0, İС10. Струм
замикання на землю від кола резистора відповідно до (Б.1) і рис. Б.2 буде:

де RN - активний опір заземлюючого резистора, Ом;
XТ - індуктивний опір трансформатора заземлення нейтрали, Ом;
X
Z N  R  j Т – повний опір нейтралі, Ом.
3
Значення опору трансформатора визначається формулою:
U К % (U но м )2
,
(Б.6)

100 Sно м
де UК% - напруга короткого замикання ТЗН, представлена у відсотках;
Uном, Sном - номінальні напруга і потужність ТЗН, кВ, кВА.
XТ 

Для практичних розрахунків можна нехтувати опором ТЗН (ZN = RN),
тому що він практично не впливає на модуль опору нейтралі і кут між струмом
і напругою, обумовлений індуктивним опором ТЗН, не перевищує 4-5˚. Для
розрахунку направлених захистів і малих струмах замикання на землю цю
складову рекомендовано враховувати.
Діюче значення струму в колі резистора:

Струм замикання на землю від ємності неушкодженою мережі відповідно
до (Б.1) і рис. Б.2 буде:

де XCΣ - сумарний опір ємності неушкодженої частини мережі;
CΣ - сумарна ємність неушкодженої частини мережі.
Ємнісна складова струму неушкодженою мережі змінюється в досить
широких межах. Так він може змінюватися від нуля до величин порядку сотень
ампер для підстанцій з великою кількістю приєднань, що відходять на секцію і
розвиненою розподільчою мережею.
Струм замикання на землю від ємності пошкодженого приєднання буде:

де

XC1 – ємнісний опір пошкодженого приєднання;
C1 – ємність пошкодженого приєднання.
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З урахуванням (Б.7), (Б. 8.), (Б.9) вираз для розрахунку струму замикання
на землю і струмів в окремих трансформаторах струму має бути:

На рис. Б.3 наведена векторна діаграма струмів для даної точки
пошкодження.

Рисунок Б.3 – Векторна діаграма струмів і напруги при замиканні на землю на
приєднаннях, які відходять

Б.3 Пошкодження у колі заземлення нейтралі (точка К2).
Схема заміщення для даного випадку представлена на рис. Б.4.
Струми в трансформаторах струму в даному випадку будуть визначатися
за виразами:
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Рисунок Б.4 – Схема заміщення при замиканні на землю у колі заземлення нейтралі

На рис. Б.5 приведена векторна діаграма струмів для випадку
пошкодження у колі заземлення нейтралі.

Рисунок Б.5 – Векторна діаграма струмів та напруг при замиканні на землю
у колі заземлення нейтралі

Б.4 Пошкодження на шинах підстанції (точка К3).
Схема заміщення для даного випадку представлена на рис. Б.6.

Рисунок Б.6 – Схема заміщення при замкненні на землю на шинах підстанції
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Струми в трансформаторах струму в даному випадку будуть визначатися
згідно з виразами:
IТС1 = – IС1= – j3UфωС1 , А;
IТС2 = IТС3= IN =

Uф
---------------------------

(Б.16)

,А

(Б.17)

ZN

На рис. Б.7 наведена
пошкодження на шинах.

Рисунок Б.7
на землю на шинах

–

Векторна

векторна

діаграма

діаграма

струмів

і

струмів

для

випадку

напруги

при

замиканні
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Додаток В
(рекомендований)
Методика вибору уставок релейного захисту
В.1 Вибір уставок захисту приєднання
В.1.1 Визначення струму спрацьовування ненаправленого струмового
захисту.
Розрахунок уставок даного типу захисту виконується з використанням
джерел [35-37]. Вхідним сигналом для даного захисту є струм нульової
послідовності ТСНП, встановлений на приєднанні, яке відходить від шин.
Існує дві умови вибору струму спрацьовування захисту:
1) неспрацьовування захисту при зовнішньому ОЗЗ:
Захист відстроюється від максимального власного ємнісного струму
захищеного приєднання. Струм спрацьовування захисту визначається за
виразом:
де kн - коефіцієнт надійності;
kк - коефіцієнт, що враховує кидок ємнісного струму в момент
виникнення ОЗЗ, а також здатність реле реагувати на нього;
IC10max - максимальне значення власного ємнісного струму захищеного
приєднання при зовнішньому ОЗЗ.
Рекомендовані значення коефіцієнтів:
kн = 1,2;
kк = 3 ÷ 5 - для електромеханічних реле типу РТ-40;
kк = 2 ÷ 3 - для реле типу РТЗ-51;
kк = 1 ÷ 1,5 - для мікропроцесорних захистів;
kк = 1 – якщо час спрацьовування захисту більше ніж 0,3 с.
У кожному конкретному випадку при виборі уставок спрацьовування
необхідно керуватися рекомендаціями розробника і виробника захисту;
2) спрацьовування (чутливість) захисту при ОЗЗ на захисному
приєднанні:

IЗ
,
(В.2)
I CЗ
Коефіцієнт чутливості повинен складати: kч ≥ 1,5 - для захистів
повітряних і кабельних ліній; kч ≥ 2 - для захистів електродвигунів.
У разі коли на приєднанні, що відходить, неможливо встановити ТСНП і
використовується тритрансформаторний фільтр нульової послідовності
(додаток Г), вираз (В.1) має бути:
kч 

де Iнб – струм небалансу фільтра, який визначається відповідно до Г.1.
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На практиці вибір уставки спрацювання захисту приєднання, що
відходить, доцільно здійснювати за необхідним коефіцієнтом чутливості kч.
Тоді струм спрацювання захисту визначається за виразом:

I min
,А
(В.4)
kч
де Imin – мінімальний струм, що протікає через захист в режимі ОЗЗ на
захисному приєднанні, А (див. п.7.4.7).
Струм, що протікає через захист в режимі ОЗЗ на приєднанні, що
захищається, буде мінімальний, якщо ємнісний струм мережі дорівнює нулю, і
протікає тільки активний струм, обумовлений наявністю резистора в нейтралі
U
I min  Ф , А
(В.5)
ZN
Отримана величина уставки повинна бути перевірена за умовою
неспрацьовування при зовнішньому пошкодженні за виразом (В.1). У більшості
випадків ця умова виконується, однак при великих величинах струмів
приєднання (20 А і більше) умова не виконується і захист виявляється
неефективним.
I СЗ 

В.1.2 Визначення струму спрацьовування направленого струмового
захисту.
Розрахунок уставок даного типу захисту рекомендується виконувати за
[35].
Вхідними сигналами для даного захисту є струм нульової послідовності
від ТСНП, встановленого на приєднанні що відходить, і напруги нульової
послідовності від ТН, встановленого на шинах.
Існує дві умови вибору струму спрацьовування захисту:
1) неспрацьовування захисту при протіканні максимального сумарного
струму небалансу.
Захист відстроюється від максимального сумарного струму небалансу, що
проходить через пристрій захисту. Струм спрацьовування захисту визначається
за виразом:
I СЗ  kн  I нб max , А

(В.6)

де kн = 1,2 – коефіцієнт надійності;
Iнбmax – максимальне значення сумарного струму небалансу.
Сумарний струм небалансу розраховується відповідно до рекомендацій
додатка Г.
2) спрацьовування (чутливість) захисту при ОЗЗ на приєднанні, що
захищається:

kч 

IЗ
,
I CЗ

(В.7)

де IЗ – повний струм ОЗЗ (геометрична сума сумарного ємнісного струму і
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активного струму резисторного заземлення з урахуванням перехідного опору
(див. 7.4.7)), що протікає через захист при ОЗЗ на захисному приєднанні.
Коефіцієнт чутливості повинен складати: kч ≥ 1,5 – для захистів
повітряних і кабельних ліній; kч ≥ 2 – для захистів електродвигунів.
В.1.3 Визначення характеристики спрацьовування направленого
струмового захисту.
На рис. В.1 надана векторна діаграма струмів і напруги при ОЗЗ в мережі.
Струм IТС1 (рис. Б.1), що протікає через захист при ОЗЗ на захищеному
приєднанні, є геометричною сумою струму IР, що протікає через резистор, і
ємнісного струму мережі ICΣ. Кут між напругою нульової послідовності і
струмом IТС1 знаходиться в діапазоні

П  0  90o

(В.8)

На рис. В.1 I'ТС1 позначений струм, що протікає через захист при ОЗЗ поза
захищене приєднання.

Рисунок В.1 – Векторна діаграма струмів і напруги 3U0 при ОЗЗ в мережі

Характеристика спрацьовування захисту, що реагує на активну складову
струму, наведена на рис. В.2. Кут максимальної чутливості в даному випадку
дорівнює φ = 0˚.
МЧ

Рисунок В.2 – Векторна діаграма струмів і напруги 3U0 при ОЗЗ на приєднанні, яке
відходить, і межа спрацьовування захисту, який реагує на активну складову струму нульової
послідовності

Характеристика спрацьовування захисту, що реагує на повний струм
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нульової послідовності, наведена на рис. В.3. Кут максимальної чутливості в
даному випадку рекомендується приймати φ = 45˚ або найближче можливе
значення.
МЧ

Рисунок В.3 – Векторна діаграма струмів і напруги 3U0 при ОЗЗ на приєднанні, яке
відходить, і межа спрацьовування захисту, який реагує на повний струм нульової
послідовності

При виборі типу захисту слід мати на увазі, що характеристика, що
наведена на рис. В.3, забезпечує працездатність захисту не тільки в
нормальному режимі – за наявності в мережі заземлення резистора, але і при
виході останнього з ладу і роботі мережі в режимі з ізольованою нейтраллю.
Захист при цьому буде працювати.
Характеристика, наведена на рисунку В.2, більшою мірою відповідає
самій ідеї використання заземлювального резистора – захист спрацьовує тільки
в тому приєднанні, по якому протікає активний струм цього резистора, тобто
ідеально виявляє пошкоджене приєднання. Але при виході заземлювального
резистора з ладу мережа залишається без захисту від ОЗЗ. При застосуванні
таких захистів доцільно використовувати надійні заземлювальні резистори,
здатні тривалий час перебувати під напругою без небезпеки перегрітися і вийти
з ладу. Не слід підключати резистори через довгі кабелі, які можуть часто
пошкоджуватися. Крім того, захисти такого роду слід застосовувати з
кабельними трансформаторами струму нульової послідовності, що не дають
значних кутових похибок.
Слід зазначити, що при використанні будь-якої з характеристик у процесі
монтажу і налагодження захисту необхідно провести дуже відповідальну
операцію: фазування кіл струму і напруги. Слід переконатися в тому, що
полярність кіл струму і напруги для кожного пристрою захисту витримана
правильно, і відповідний пристрій буде працювати при ОЗЗ на захищеному
приєднанні і не стане спрацьовувати при зовнішніх ОЗЗ. Досвід роботи показує,
що без такої перевірки, яка проводиться дослідами штучного ОЗЗ, неможливо
бути повністю впевненим, що схема захисту зібрана правильно.
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В.1.4 Визначення напруги спрацьовування
Досвід експлуатації показує, що небаланс по напрузі нульової
послідовності надзвичайно рідко перевищує значення 2,5 В. У зв'язку з цим
можна прийняти:
U СЗ min  5  7,5 , В

(В.9)

При цьому слід мати на увазі, що даний пристрій захисту від ОЗЗ буде
чутливішим ніж стандартні пристрої сигналізації по 3U0, що мають уставку
близько 40 В, тобто, наприклад, при спрацьовуванні захисту на сигнал пристрій
сигналізації може і не спрацювати.
В.1.5 Визначення часу спрацьовування
Час спрацювання захисту приєднання, яке відходить приймається на
ступінь селективності більше максимального часу спрацьовування захистів від
ОЗЗ приєднань, що відходять від шин РП, яке отримує живлення.
tСЗ  tСЗ .Р П max  t , с,

(В.10)

де Δt – ступінь селективності, який приймається 0,5 с при узгодженні
захисту з захистами приєднань, що відходять, виконаними на
електромеханічній та мікроелектронній елементній базі, і 0,2 ÷ 0,3 с при
узгодженні захисту з захищеними приєднаннями, що відходять, виконаними на
мікропроцесорної елементній базі.
При відсутності захистів від ОЗЗ на суміжних елементах мережі уставка
спрацьовування ня захисту може бути прийнята рівною нулю. Але може бути
доцільним введення невеликої витримки часу порядку 0,3 ÷ 1,0 с для
відстроювання від перехідних режимів і небалансів і підвищення чутливості
захисту за струмом.
В.2 Вибір уставок захисту резистора і шин
В.2.1 Захист заземлювального резистора по колам струму підключається
до трансформаторів струму ТС3 (рис. Б.1). Цей захист забезпечує відімкнення
джерела живлення (увідного і секційного вимикачів) при замиканнях на землю
на шинах і приєднанні заземлюючого резистора, а також забезпечує далеке
резервування у випадках відмови вимикачів або захистів приєднань, що
відходять. Функціонально даний захист, як правило, входить до складу захистів
та увідного та секційного вимикачів.
В.2.2 Визначення струму спрацьовування захисту.
Уставка спрацьовування захисту по струму з урахуванням (Б.12), (Б.15),
(Б.17) і (В.4), (В.5) визначається за виразом:

I СЗ 

IN
U
 Ф ,А
kч kч Z N

(В.11)

Перевірка даного захисту за умовою відстроювання за струмом не
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потрібна.
В.2.3 Визначення часу спрацьовування захисту.
Час спрацьовування захисту, що входить до складу терміналу захисту
секційного вимикача, приймається на ступінь селективності більше
максимального часу спрацьовування захистів від ОЗЗ приєднань, що відходять.
tСЗ СВ  tСЗ max  t , с,

(В.12)

де Δt - ступінь селективності, який приймається 0,5 с при узгодженні
захисту з захистами приєднань, що відходять, виконаними на
електромеханічній та мікроелектронній елементній базі, і 0,2 ÷ 0,3 с при
узгодженні захисту з захисними приєднаннями, що відходять, виконаними на
мікропроцесорній елементній базі.
Час спрацьовування захисту, що входить до складу терміналу захисту
увідного вимикача, приймається на ступінь селективності більше часу
спрацьовування захисту секційного вимикача
Також доцільно мати два набори уставок за часом на увідному вимикачі,
щоб в нормальному режимі роботи і вимкненому секційному вимикачі час
спрацьовування захисту увідного вимикача був рівним:
При цьому повинна виконуватися умова щодо забезпечення термічної
стійкості заземлювального резистора:
tС З  tР , с

(В.15)

де tР - час термічної стійкості заземлюючого резистора при розрахунковій
величині струму замикання на землю через нього.
В.3 Вибір уставок захисту кабелю заземлювального резистора
В.3.1 При замиканнях на землю в кабелі заземлювального резистора в
багатьох випадках доцільне відімкнення пошкодженого приєднання
(приєднання резистора), а не повне вимкнення секції з забороною АВР
захистами резистору. У цьому випадку секція залишиться без пошкодження в
режимі ізольованої нейтралі. Тоді виконання повноцінного захисту кабелю
заземлювального резистору від замикань на землю пов'язане з рядом
труднощів. Аналізування виразів (Б.12), (Б.14) і (Б.17) показує, що при
пошкодженнях на кабелі резистора через трансформатор струму ТС2 (рис. Б.1)
протікає сумарний ємнісний струм мережі, а при зовнішніх замиканнях на
землю - складова струму резистора. З урахуванням зазначеного доцільно
застосування направленого захисту, що реагує на ємнісну складову струму
(рис. В.4).
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Рисунок В.4 – Векторна діаграма струмів і напруги 3U0 при замиканні на землю
в кабелі заземлення резистора

В.3.2 Визначення струму спрацьовування захисту.
Уставка спрацьовування захисту за струмом вибирається аналогічно
уставці спрацьовування за струмом направленого захисту приєднання, яке
відходить (див. п.В.1.2).
В.3.3 Визначення напруги спрацьовування захисту.
Уставка спрацьовування захисту за напругою вибирається аналогічно
уставці спрацьовування за напругою направленого захисту приєднання, яке
відходить (див. п.В.1.4).
В.3.4 Визначення часу спрацьовування захисту.
Час спрацювання захисту приймається рівним нулю:
(В.16)
tС З  0 , с
В.3.5 Основний недолік даного захисту – його недостатня чутливість. Так,
при сумарному ємнісного струму мережі меншому, ніж задана уставка захисту,
він працювати не буде.
Для виконання повноцінного захисту кабелю заземлювального резистора
можливе використання диференційного захисту нульової послідовності, який
аналізує струми в трансформаторах струму ТC2 і ТC3 (рис. Б.1). Однак, це
призводить до істотного подорожчання захистів приєднання заземлювального
резистора.
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Додаток Г
(довідковий)
Рекомендації щодо визначення струмів і напруг небалансу
Г.1 Для розрахунку уставок направленого захисту необхідно оцінювати
чисельні значення небалансів струму і напруги, які можуть бути присутні в
захисті за відсутності на захищеному приєднання ОЗЗ і здатні привести до
спрацьовування чутливих видів захистів.
Під небалансом у захисті від однофазних замикань на землю будемо
розуміти робочий сигнал (у даному випадку – струм або напругу нульової
послідовності), який відчувається захистом за відсутності ОЗЗ на захищених
приєднаннях або такий, що спотворює його поведінку за ОЗЗ на захищеному
приєднанні. Однією з особливостей небалансів у захистах від ОЗЗ є те, що деякі
з них можуть не тільки приводити до помилкових або зайвим спрацьовувань
захисту, а й здатні впливати на її чутливість при замиканні на приєднанні, яке
захищається.
У додатку розглянуті основні види небалансів та надано рекомендації
щодо їх визначення [38-39].
Г.2 Небаланси вимірювальних трансформаторів струму і напруги.
Великі
струми
міжфазних
КЗ
призводять
до
появи
в
тритрансформаторних фільтрах нульової послідовності значних струмів
небалансу, від яких необхідно відстроювати захист, якщо це не зроблено
відповідним вибором витримки часу. Струм небалансу визначається за виразом:
I нб .Ф Т Н П  kодн    I К З max , А

(Г.1)

де kодн = 0,5 ÷ 1 – коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;
ε = 0,1 – гранична похибка трансформаторів струму;
IКЗmax – максимальний струм міжфазного КЗ, який буде протікати по
фільтру.
Струм небалансу ТТНП визначається відповідно до виразу:

I нб .Т Т Н П  I нб .300 

I К З max
,А
300

(Г.2)

де Iнб.300 – струм небалансу ТСНП, при протіканні по кабелю струму 300 А
(його значення може бути взято з [38]).
Небаланс напруги може бути спричинений не ідентичністю
характеристик фазних обмоток вимірювальних трансформаторів напруги. Для
вимірювання напруги 3U0 в мережах 6–10 кВ використовуються трифазні
трансформатори напруги з вторинною обмоткою, з'єднаною за схемою
розімкнутого трикутника, яка реалізує фільтр напруги нульової послідовності.
При несиметрії параметрів фільтрів напруги нульової послідовності
(трансформаторів напруги) або його навантаженнях, на виводах обмоток,
з’єднаних в «розімкнутий трикутник», може з'явитися напруга небалансу.
Величину цього небалансу приведеною до первинної обмотки, можна
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оцінити за заданою допустимою похибкою вимірювання фазних напруг у такий
спосіб [38]:

U нбТ Н 

U Ф  fU
,В
300

(Г.3)

де fU – похибка ТН.
Існує ще одна складова струмів небалансу, викликана кутовими
похибками вимірювальних трансформаторів і датчиків захисту. На рис. Г.1
приведена векторна діаграма, що ілюструє це питання.

3Ú0
U0
İʹ0

İ0
Рисунок Г.1 – Поява струму небалансу при наявності кутовий похибки

Припустимо, що ми хочемо побудувати направлений захист від ОЗЗ,
реагуючий на активний струм. У даному випадку робочий сигнал в такому
захисті відсутній, оскільки по захисту протікає чисто ємнісний струм. Однак
якщо за рахунок кутових похибок вимірювальних трансформаторів струму,
напруги, а також відповідних датчиків захисту вторинне значення струму
нульової послідовності 3I'0 виявиться поверненим щодо початкового
положення на кут α, як це показано на рис. Г.1, то з'явиться відповідний
небаланс. Тоді захист буде відчувати активний струм Iнб.угл, що дорівнює
проекції вектору струму 3I'0 на вектор напруги 3U0. Тоді модуль струму
небалансу Iнб.угл складе:

I нб . угл  3 I 0  sin  , А

(Г.4)

де α – сумарна кутова похибка вимірювальних трансформаторів струму,
напруги і датчиків захисту.
Вже згадана складова струму небалансу з'являється в захисті у режимі
зовнішнього ОЗЗ, і її необхідно враховувати при розрахунку струму
спрацювання направлених струмових захистів нульової послідовності, що
реагують на активний струм.
Г.3 Небаланси, викликані явищем ферорезонансу. В
резисторним заземленням нейтралі цей небаланс не враховують.

мережі

з

Г.4 Небаланси, викликані впливом паралельних ліній можуть виникати в
мережі при взаємодії ланцюгів дволанцюгової ПЛ, у разі якщо на одній з ліній,
розміщеній на загальних опорах з лінією, що розглядається, виникає ОЗЗ
(рис. Г.2).
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Смц

Ланцюг 1

Ланцюг 2

С1

С2

С1 – ємність щодо землі трьох фаз лініі впливу;
С2 – ємність щодо землі всіх трьох фаз даної лінії;
Смц – міжланцюгова ємність.
Рисунок Г.2 – Схема ємнісного зв'язку паралельних ліній

Схема заміщення в загальному вигляді представлена на рис. Г.3 Струм в
розглянутому ланцюзі (небалансу) буде дорівнювати:

Рисунок Г.3 – Розрахункова схема заміщення

ZN1 – опір заземлення нейтралі мережі лінії впливу;
ZN2 – опір заземлення нейтралі мережі даної лінії;
UN1 – напруга зсуву нейтралі мережі лінії впливу;
UN2 – напруга зсуву нейтралі мережі лінії впливу;
Rпер – перехідний опір у місці ОЗЗ.
Г.5 Небаланс, спричинений впливом мереж суміжних напруг через силові
трансформатори, виникає за рахунок того, що при КЗ на землю або ОЗЗ в
мережі суміжної напруги (наприклад, з боку обмотки вищої напруги
понижувального трансформатора, від обмотки нижчої напруги якого живиться
розглянута мережа) напруга нульової послідовності через міжобмоткова
ємність цього трансформатора надходить у мережу. Це може мати місце в тому
випадку, якщо мережа нижчої напруги працює з ізольованою нейтраллю або
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під’єднана з боку обмотки силового трансформатора, з’єднаної в трикутник.
Величину напруги нульової послідовності, яка виникає при цьому, можна
визначити за схемою заміщення, наведеною на рис. Д4. Вважаємо, що в даному
випадку в мережі встановлений дугогасний реактор і заземлювальний резистор.

Рисунок Г4 – Розрахункова схема заміщення

СТ.МО – міжобмоткова ємність трансформатора (для однієї фази);
СФ – сумарна ємність нульової послідовності в мережі нижчої напруги (для
однієї фази)
Значення міжобмоткової ємності може бути взято з [40].

Якщо нейтраль мережі нижчої напруги заземлена через високоомний
резистор і дугогасний реактор (рис. Г.3), то можна отримати вираз Г.6 для
визначення значення напруги зміщення нейтралі (небалансу) мережі нижчої
напруги U0H. Якщо якийсь з елементів (дугогасний реактор або заземлювальний
резистор) в мережі відсутній, то його виключають із схеми рис. Г.3 і відповідні
параметри в виразі Г.6 прирівнюють до нескінченності.
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де U0ВН – напруга нульової послідовності з боку вищої напруги при КЗ на
землю (для мереж 110 кВ і вище) або ОЗЗ (для мережі 35 кВ);
k – коефіцієнт, що враховує розподіл напруги U0ВН по обмотці вищої
напруги трансформатора (приблизно k = 1 при ізольованій нейтралі з боку
вищої напруги силового трансформатора, k = 0,5 при ефективно заземленій
нейтралі. При заземленні нейтралі через дугогасний реактор і (або)
високоомний резистор необхідно приймати k = 0,5 ÷ 1 в залежності від
сумарного значення опору в ланцюзі нейтралі);
LДГР – індуктивність ДГР;
Зазвичай сумарна ємність нульової послідовності в мережі нижчої
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напруги СФ у багато разів більше міжобмоткової ємності СТ.МО силового
трансформатора і напруга Uнб.Т не перевищує декількох відсотків від фазної
напруги. Ситуація ускладнюється при появі в мережі нижчої напруги
дугогасного реактора. Тоді сумарний опір фаз мережі нижчої напруги щодо
землі зростає, і напруга на нейтралі може істотно збільшитися.
При дії захисту від ОЗЗ в мережі нижчої напруги з витримкою часу та
погодження її з часом спрацьовування резервних захистів від КЗ на землю ліній
з боку вищої напруги, що розглядається складову небаланса можна не
враховувати при розрахунку уставок захисту від ОЗЗ. Якщо ж захист від ОЗЗ в
мережі нижчої напруги не має витримки часу, то при наявності в цій мережі
дугогасного реактора відстроювання від розглянутої складової небалансу може
спричинити серйозні труднощі.
Не тільки мережа вищої напруги може впливати на зміщення нейтралі в
мережі нижчої напруги, а й навпаки – ОЗЗ в мережі нижчої напруги
(наприклад, 10 кВ) може призвести до зміщення нейтралі мережі більш високої
напруги (наприклад, 35 кВ). В принципі розрахунок в цьому випадку ведеться
так само, як вказано вище.
Ще один випадок появи напруги нульової послідовності можливий при
заземленні живлячої силового трансформатора з двох сторін. Практично це
може мати місце при живленні мережі 35 кВ, яка має високоомне заземлення
нейтралі, від мережі 110-220 кВ, нейтраль якої ефективно заземлена. У цьому
випадку головною причиною виникнення напруги нульової послідовності в
мережі середньої напруги при КЗ на землю в мережі вищої напруги є
трансформація напруг і струмів нульової послідовності. Величину напруги Uнб.Т
зміщення нейтралі мережі середньої напруги в цьому випадку можна визначити
зі схеми заміщення нульової послідовності, наведеної на Г.5. У схемі
передбачається, що всі опори і струми приведені до однієї напруги.

Рисунок Г5 – Розрахункова схема заміщення напруги нульової послідовності

Вираз для визначення напруги нульової послідовності з боку системи
середньої напруги виглядає наступним чином:
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де Z'Т.НН, Z'Т.ВН – опір обмоток трансформатора відповідно з боку нижчої і
вищої напруги, приведені до однієї напруги.
Слід зазначити, що в даному випадку в схемі заміщення індуктивність
дугогасного реактора і ємність мережі увімкнені послідовно. При відсутності
заземлюювального резистора і налаштування ДГР в режим повної компенсації,
в мережі середньої напруги може виникнути резонанс напруги, унаслідок чого
напруга в мережі середньої напруги може неприпустимо підвищитися.
Заземлювальний резистор «зриває» резонанс і знижує напругу в мережі
середньої напруги. При дії захисту з витримкою часу та погодження її з часом
спрацьовування резервних захистів від КЗ на землю ліній з боку вищої напруги,
складову небалансу, яка розглядається, можна не враховувати при розрахунку
уставок захисту. У цьому випадку необхідно враховувати лише тривало існуючі
ОЗЗ з боку суміжній мережі з малими струмами замикання на землю, так як КЗ
на землю в мережі з ефективно заземленою нейтраллю вимикається захистом
швидше, ніж встигне спрацювати захист від ОЗЗ.
Г.6 Небаланси струмів і напруги, від несиметрії фазних опорів
мережі, які існують в нормальному режимі.
У будь-якій системі є включені між кожним з фазних проводів і землею,
індуктивність Li, ємність Ci та активний опір витоку по ізоляції Ri (рис. Г6).

Рисунок Г.6 – Елементи розрахункової схеми мережі

Індуктивності можна вважати зосередженими в трансформаторах
напруги, трансформаторах заземлення нейтралі та інше. Ємності і активні опір
витоку по ізоляції є практично у всіх силових елементах схеми, але найбільші
ємнісні струми зосереджені в лініях (кабельних і повітряних) і двигунах.
Не у всіх режимах роботи мережі відповідні параметри схеми (рис. Г.5)
однакові у всіх фазах. Причини появи несиметрії і відповідних небалансів по
струму і напрузі Iнб.нес і Uнб.нес:
- згоряння запобіжника в одній фазі трансформатора напруги приводить
до зникнення з розрахункової схеми індуктивності його фази.
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«Недоувімкнення» контактів у одній фазі вимикача, встановленого в колі
трансформатора заземлення нейтралі, призводить до виключення зі схеми
індуктивності відповідної обмотки;
- порушення циклу транспозиції фазних проводів ПЛ;
- обрив шлейфу на ПЛ, що не приводить до зіткнення проводу з
заземленою конструкцією;
- обрив фазного ізольованого проводу, який останнім часом
застосовується на ПЛ;
- недоувімкнення контактів у одній фазі вимикача;
- зволоження фазної ізоляції кабелів і інших елементів силової схеми;
- несиметрична схема під’єднання конденсаторів зв'язку високочастотних
каналів (такі іноді зустрічаються на практиці, наприклад на лініях 35 кВ) тощо.
Напруга зміщення нейтралі (небалансу) визначається за виразом:

Струм небалансу, що протікає в нейтралі може бути знайдений за
виразом:

Г.7 Небаланси, спричинені несиметрією фазних ЕРС джерела
живлення.
Через несиметрії фазних напруг на шинах живильної підстанції на
ізольованій (резисторно-заземленій, компенсованій) нейтралі мережі може
з'явитися напруга несиметрії.
Напруга і струм нульової послідовності (небалансу) можна визначити за
виразами:
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З отриманих виразів видно, що в розглянутому випадку, за наявності
несиметрії в фазних напругах, у лінії буде протікати активний струм (тому що,
як правило, RN >> XN), величина якого дорівнює відношенню напруги U0 у
нейтралі, за цією несиметрією, до опору заземлення нейтралі ZN. З урахуванням
того, що активний струм резистора збігається по фазі з доданою до нього
напругою U0, напрямок активного струму в лінії протилежний цій напрузі (цей
струм протікає у напрямку до шин).
При наявності декількох ЛЕП, які живляться від однієї секції шин,
активний струм резистора буде розподілятися по лініях пропорційно величинам
їх ємностей, тобто величині струму в кожній з ЛЕП складе:

де CФi – фазна ємність i-ої лінії;
CФΣ – сумарна фазна ємність мережі.
Таким чином, струм небалансу, спричинений несиметрією в фазних
напругах на шинах живильної підстанції, потрапляє в зону дії направлених
струмових захистів нульової послідовності, що реагують на активний струм, і
має враховуватися при розрахунку їх уставок. Слід зазначити, що при
відсутності в нейтралі мережі заземлювального резистора, струми нульової
послідовності в лініях у даному випадку протікати не будуть, незважаючи на
наявність напруги небалансу на шинах (немає шляху для протікання цих
струмів).
Г.8 Небаланси, викликаний несиметрією фазних навантажень.
Як правило, в мережах 6-35 кВ відсутні навантаження, що мають
безпосередній зв'язок із землею, тому небаланс, викликаний нерівністю фазних
струмів таких навантажень, не розглядають.
Г.9 Вирази для визначення сумарних небалансів записуються
наступним чином:
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