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10 Захист в системах електропостачання 

10.1. Загальні відомості та функції захисту 

Захист елементів системи електропостачання – ліній, трансформаторів, 

машин та установок(у подальшому об’єкт захисту - ОЗ), має за мету 

обмежувати, або повністю усувати в ОЗ можливі порушення нормального 

режиму роботи та аварійні ушкодження. Ненормальні режими виникають 

внаслідок електричних, теплових механічних перенавантажень, а також 

аварійних ушкоджень під дією надструмів багатофазних коротких замикань. 

 Для забезпечення захисту застосовують апарати і пристрої 

автоматичного вимикання(знеструмлення) живлення  об’єктів захисту: 

а) в мережах низької напруги НН(до 1 кВ) – плавкі запобіжники, або 

автоматичні вимикачі з максимальними і тепловими розчеплювачами; 

б) в мережах високої напруги (ВН) – пристрої релейного захисту у 

сукупності з високовольтними вимикачами та плавкі запобіжники високої 

напруги; 

 Пристрої РЗ за функціональним призначенням являють собою 

автомати, що здійснюють обробку інформації про стан елементів об’єкта 

захисту, кінцевою метою функціонування яких є запобігання розвитку 

аварійної ситуації на ОЗ шляхом своєчасного автоматичного його вимикання. 

На відміну від захисту плавкими запобіжниками, релейний захист у взаємодії 

з пристроями автоматичного повторного (АПВ) та резервного (АВР) 

ввімкнення розширює можливості автоматизації поновлення напруги та 

підвищення надійності і безперервності електропостачання. 

 В системах електропостачання в останні роки знаходять застосування 

пристрої захисту третього покоління – програмованих захистів, що 

використовують технічні засоби сучасної цифрової електроніки, зокрема 

мікропроцесори (МП) і мікрокомп’ютери. Проте, в експлуатації  ще деякий 

час будуть залишатися пристрої РЗ попередніх двох поколінь на базі 

електромеханічних реле та напівпровідникових елементів і аналогових 



інтегральних мікросхем (ІМС), що за принципом виявлення ушкодження і 

алгоритмами функціонування відрізняються несуттєво. 

 

10.2 Вимоги до засобів захисту 

Незалежно від видів і способів виконання засоби захисту мають 

задовольняти  ряду вимог, основними з яких є селективність, швидкодія, 

чутливість і надійність. 

Під селективністю розуміють властивість захисту, що діє на 

вимикання, визначати ушкоджену ланку чи елемент і вимикати лише їх. Для 

захисту, що діє на сигнал, селективність – це здатність однозначно вказувати 

на конкретний елемент, або ланку, що працює  у ненормальному режимі. 

Розрізняють абсолютну і відносну селективність. Захист, що спрацьовує  

лише при КЗ  в межах об’єкта захисту, тобто у основній зоні дії, називається 

абсолютно селективним. Захист, що здатний діяти як у основній зоні(на 

основному ОЗ)  так і в суміжній, резервній називається захистом з відносною 

селективністю. 

Швидкодія захисту – це загальний час від моменту виникнення КЗ 

(ушкодження) на ОЗ до його знеструмлення. Час вимикання ушкодження 

складається з часу дії захисту та власного часу вимикання вимикача високої 

напруги. Таким чином, для прискорення вимикання ушкоджень необхідно 

мати не лише швидкодіючий захист, але і швидкодіючі вимикачі. 

Захисти, час спрацювання яких не перевищує   

відносяться до швидкодіючих . Час вимикання більшості існуючих вимикачів 

не перевищує . 

Швидкодія захисту від КЗ обмежує тривалість термічної дії струмів КЗ, 

термін роботи електродвигунів  при пониженій напрузі, що має місце 

внаслідок КЗ, та створює передумови прискорення автоматичного 

поновлення напруги за успішної дії АПВ(автоматичне повторне включення) 

чи АВР (автоматичне включення резерву). 



Під чутливістю релейного захисту розуміють її здатність реагувати на 

можливі ушкодження у мінімальних режимах роботи  системи 

електропостачання, коли відхилення параметра, що захист контролює, 

мінімальні. Чутливість захисту оцінюють коефіцієнтом чутливості , що 

являє відношення мінімально можливої величини контрольованого 

параметру у зоні захисту до установленого на пристрої захисту значення 

параметру  спрацювання(уставки спрацювання). Для МСЗ (максимальний 

струмовий захист) і СВ (струмова відсічка), наприклад, - це відношення  

мінімального струму КЗ, до струму спрацювання захисту, .  

Під надійністю релейного захисту і автоматики в СЕП – розуміють 

властивість пристроїв виконувати задані функції, зберігаючи при цьому 

експлуатаційні показники у заданих межах протягом певного проміжку часу. 

 

10.3 Класифікація видів захисту 

В залежності від того, за яким параметром здійснюється захист, 

розрізняють електричні і неелектричні засоби захисту. До електричних 

відносять засоби, що реагують на струм, напругу, потужність, частоту, до 

неелектричних – газовий захист, що фіксує появу газу і швидкість його 

виділення у масляних трансформаторах. 

Електричні захисти поділяють на максимальні, які фіксують 

перевищення контрольованого параметру понад номінальний  и допустимий, 

та мінімальні, що реагують на зменшення параметра, що контролюється. 

Серед максимальних розрізняють струмовий захист від аварійних надструмів 

багатофазних коротких замикань і від ненормальних режимів роботи. 

Надструмом прийнято називати струм, що виникає у аварійних режимах  на 

відміну від струму нормального режиму. 

Струмові захисти  від багатофазних КЗ поділяють на захисти з 

відносною і абсолютною селективністю. В залежності від способу 

забезпечення відносної селективності  струмові захисти поділяють на 

максимальний струмовий захист (МСЗ) та струмову відсічку (СВ) з 



витримкою часу і СВ без витримки часу. У перших двох селективність 

досягається шляхом введення уповільнення  спрацювання захисту за 

ступінчастим принципом, - тим більшого, чим  ближче захист розташований  

до джерела живлення. Селективність суміжних СВ без витримки часу 

досягається за принципом  збільшення уставок струму спрацювання у 

напрямку до ДЖ. 

Витримка часу здійснюється шляхом введення в схему реле часу, або 

пускового реле з залежною характеристикою часу  спрацювання від струму в 

реле, наприклад типу РТ-80. 

До струмових захистів від КЗ з абсолютною селективністю належать 

повздовжній і поперечний диференційні струмові захисти , що діють на 

принципі порівняння струмів перед ОЗ і за ним. 

До захистів від ненормальних режимів відносяться  захисти від 

однофазних  замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю, захист 

від перевантаження, захист мінімальної напруги, газовий захист та інші. 

 

10.4 Елементна база релейного захисту 

Реле, що застосовуються в релейному захисті, класифікують за такими 

ознаками: 

за принципом дії - електромагнітні, індукційні, електродинамічні, теплові, 

електронні, магнітоелектричні та ін.; 

по параметру дії - струму, напруги, потужності, теплові та ін .; 

за способом впливу на відключення - прямої та непрямої дії. 

Основні типи реле 

Реле називаються апарати, які замикають або розмикають електричні 

ланцюги або механічно впливають на вимикачі при заданому значенні 

величин, на які вони реагують (струм, напруга, потужність, тиск, 

температура). 

Найбільшого поширення в релейного захисту мають головним чином 

електричні реле - електромагнітні та індукційні. 



Вимірювальне електромагнітне реле типу РТ-40 (рис. 1). Реле 

складається з електромагніту 1, обмоток з двох котушок 2, якоря 5, 

закріпленого на осі з рухомим контактним містком 3, і спіральної 

протидіючої пружини 4. 

Якщо електромагнітна сила більше механічної сили пружини, якір 

притягується до електромагніту, при цьому рухливий контактний місток 3 

замикає одну пару і розмикає іншу пару нерухомих контактів. 

 
Рисунок 1 Електромагнітне реле типу РТ-40 

 

Уставка спрацьовування реле струму РТ-40 регулюється натягом 

пружини і включенням котушок з послідовного з'єднання на паралельне, і 

шкала змінюються в два рази. Для реле РТ-40 межі уставок струму 

спрацювання при послідовному з’єднанні котушок становлять 0,5 - 25 А, при 

паралельному з’єднанні - 1 - 50 А. 

Вимірювальне індукційне реле струму типу РТ-80. Реле цієї 

конструкції (рис. 2. а) має два релейних елемента - індукційний і 

електромагнітний. 

Індукційний елемент складається з електромагніту 17 з 

короткозамкненими витками 13 і диска 6, вісь якого знаходиться в 

підшипниках 9, встановлених на рамці 4. Рамка повертається на осях 3 і 

пружиною 2 утримується в крайньому положенні, тобто, притиснутою до 

упору 1. На вісь диска насаджений черв’як 11. В крайньому положенні рамки 



сегмент 7, що має черв’ячні зубці, знаходиться поза зачеплення з черв’яком, і 

контакти 8 реле розімкнуті. 

При протіканні по обмотці реле струму Iр ≥ Iср.р Диск повільно 

обертається, причому його обертанню перешкоджає гальмівний момент, 

створюваний постійним магнітом 5, Під дією електромагнітного моменту, 

створюваного струмом реле, рамка повертається, черв’як входить в 

зачеплення з зубцями сегмента, починає поступово підніматися , долаючи 

зусилля пружини 12, і спеціальною планкою 10 замикає контакти реле. 

 
Рисунок 2  Індукційне реле типу РТ-80: 

 а - схема реле; 6 - характеристики спрацювання 

 

Час спрацювання регулюється початковим положенням зубчастого 

сегмента за допомогою гвинта, укріпленого на шкалі часу. Чим більше сила 

струму Iр в обмотці електромагніту, тим швидше буде обертатися диск і з 

меншою витримкою часу будуть замикатися контакти реле, тобто, реле 

матиме залежну від струму характеристику часу спрацьовування. При 

значеннях струму Iр = (6 ÷ 8) Iср.р настає насичення сталі електромагніту і 

характеристика переходить в незалежну. Тому характеристики реле РТ-80 

називають обмежено залежними (Рис. 2, б). 

Електромагнітний елемент реле РТ-80 складається з ярма 

електромагніту 18 і якоря 14, через які замикається частина потоків 

розсіювання електромагніту. При протіканні по обмотці реле струму Iр ≥ 2Iср.р 

якір втягується і без витримки часу (відсічкою) замикає контакти реле. 

Струми спрацьовування індукційного елемента Iср регулюються зміною 



числа витків обмотки (перестановкою контактного гвинта 16 на контактній 

колодці); Iср = 2 - 10 А; час спрацьовування 0,5 - 16 с. 

Таким чином, електромагнітний елемент може діяти або спільно з 

індукційним елементом, або самостійно, як би відсікаючи частину 

характеристики реле при великих токах. Тому електромагнітний елемент діє 

з відсіченням. При цьому Iвідс = (2 ÷ 8) Iср. 

Струми спрацьовування електромагнітного елемента регулюються 

зміною кількості витків обмотки і положення регулювального гвинта 15. 

Реле максимального струму типу РТМ, РТВ. Приводи ряду 

вимикачів мають вбудовані реле миттєвої дії типу РТМ і реле з витримкою 

часу типу РТВ 

Електромагнітні реле напруги типу РН. Реагують за зміну напруги 

та використовуються в захистах мінімальної та нульової напруги. 

Приєднуються до схем захисту через вимірювальний трансформатор 

напруги. 

Електромагнітні струмові диференціальні реле (РНТ). Реле серії 

РНТ-565 застосовують для диференціальної захисту генераторів, 

трансформаторів. 

Індукційні реле потужності (РБМ). Такі реле реагують на величину і 

напрямок потужності, підведеної до його обмотці. Індукційне реле 

потужності називається реле напрямку потужності і використовується в 

схемах релейного захисту для виявлення лінії, на якій сталося коротке 

замикання. 

Допоміжні реле. Ці реле призначені для створення необхідних 

витримок часу (реле часу), розмноження імпульсів (проміжне реле) і подачі 

відповідних сигналів спрацьовування релейного захисту (вказівні реле). 

Реле часу типів ЕВ-112 ÷ ЕВ-144 випускають для роботи на 

постійному струмі на напругу 24, 48, 110, 220 В. Реле часу змінного струму 

типів ЕВ-215 ÷ ЕВ-245 випускають на напругу 100, 127, 220, 380 В . 



Як електромеханічних реле часу часто застосовують моторні реле часу 

РТ з синхронними мікродвигунами. 

Проміжні реле (РП) призначені для розмноження контактів основного 

реле, наприклад для одночасного замикання або розмикання декількох 

ланцюгів, що живлять відключають котушки приводів вимикачів. Їх 

використовують також для посилення потужності сигналу основного реле 

(шляхом передачі його імпульсу на проміжне реле з більш потужними 

контактами). 

Проміжні реле виконуються для роботи на постійному і змінному 

оперативному струмі і включаються як реле напруги або як реле струму. 

Для роботи на постійному струмі напругою 24, 48, 110, 220 В 

застосовують реле проміжні типів РП-210, РП-232. Всі зазначені реле 

працюють на електромагнітному принципі і мають п'ять контактів, які 

можуть використовуватися в різних комбінаціях як замикають і розмикають. 

Споживана потужність становить 6 - 8 Вт. 

Для роботи на змінному струмі напругою 100, 127, 220, 380 В 

застосовують проміжні реле типів РП-250, РП-256, які мають 

короткозамкнений виток на осерді електромагніту, призначений для 

усунення вібрації рухомий системи, Крім того, застосовують також проміжні 

реле типів РП -321 і РП-341. 

Вказівні реле (РУ) призначені для подачі сигналу про спрацювання 

відповідного захисту. Вказівні реле можуть включатися: послідовно в ланцюг 

інших реле або апаратів і реагувати на появу струму в них; паралельно в 

ланцюг відповідних реле і апаратів і вказувати поява на них напруги. 

Джерелами живлення для реле слугують трансформатори власних 

потреб ТВП 6-10/0.4 кВ вторинною напругою яких (220 В) здійснюється 

живлення спеціальних блоків (випрямлячів, стабілізаторів на шинах 

живлення електромагнітних вимикачів та сигнальних кіл). 

 


