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10.5 Максимальний струмовий захист (МСЗ) 

Застосування струмового захисту (СЗ) з відносною селективністю. 

Струмовий захист з відносною селективністю завдяки своїй простоті 

знайшов поширення в мережах з одностороннім живленням. Цей захист у 

поєднання з АВР та АПВ забезпечує високий рівень надійності 

електропостачання. Розрізняють два види захистів з відносною 

селективністю Максимальний струмовий захист (МСЗ) та Струмову 

відсічку (СВ). 

Селективність дії МСЗ досягається ступінчатим вибором часу 

спрацювання, а для СВ селективність досягається вибором струму 

спрацювання. 

МСЗ – основний захист від багатофазних КЗ в лініях мережі. При 

недостатній чутливості Кч≤1.5 МСЗ виконується разом з СВ, а інколи може 

бути створений багатоступеневий захист 

І ступінь – СВ без витримки часу: 

ІІ ступінь – СВ з невеликою витримкою часу: 

ІІІ ступінь – МСЗ з витримкою часу. 

Основні органи та принцип дії МСЗ 

Пристрої МСЗ встановлюють в комірках КРП. Для цього комірки 

обладнані вимикачем з електромагнітним приводом і трансформатором 

струму. Основними органами МСЗ є вимикач, вимірювальні трансформатор 

струму ТА і електричне реле часу КТ. 

Вимірювальний орган складається з вимірювального трансформатора 

ТА і реле струму КА. Трансформатор струму ТА забезпечує захист 

вторинних кіл від високої напруги та узгодження параметрів реле струму з 

силовими засобами об’єкту захисту (ОЗ). Незалежно від номінальних струмів 

первинної обмотки трансформатора струму струм вторинної обмотки - 5А. 

Вимірювальне реле струму КА живиться від вторинних обмоток ТА. Реле 

безпосередньо здійснює вимірювання струму і порівняння його з струмом 

уставки спрацювання реле.  



Високовольтний вимикач слугує виконавчим органом МСЗ. 

Принцип роботи МСЗ (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1 Однолінійна схема захисту та схема вторинних кіл МСЗ. 

 

В нормальному режимі роботи в лінії яка живить об’єкт захисту (ОЗ) 

протікає робочий струм Іробочий. На лінії встановлено первинну обмотку 

вимірювального трансформатора струму ТА. Тому І1 (струм первинної 

обмотки трансформатора струму) буде рівним робочому струму. По 

вторинній обмотці протікає вторинної обмотки ТА І2. Відношення струмів 

первинної та вторинної обмоток - це коефіцієнт трансформації 

трансформатора струму ТА (незмінна характеристика трансформатора)  
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До вторинних кіл трансформатора ТА приєднано обмотки струмового 
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Поточне значення струму КЗ кола мережі від Джерела Живлення (ДЖ) 

до точки КЗ зростає і досягає значення струму спрацювання захисту Ісз 

Цей струм протікає по первинній обмотці вимірювального трансформатора 

ТА. Оскільки зростає струм в лінії до ОЗ, то буде зростати також струм через 

вторинну обмотку трансформатора ТА і досягає значення Іср (струм 

спрацювання реле), внаслідок чого реле спрацює і своїм контактом КА 

приводить в дію реле часу КТ. Реле часу КТ забезпечує необхідну витримку 

спрацювання захисту на термін необхідний для забезпечення селективності 

захисту. Після відпрацювання витримки часу реле КТ замикає свої контакти 

надаючи живлення проміжному реле КL (підсилюючий елемент релейного 

захисту). Реле , замикаючи свої контакти надає живлення приводу YAT 

вимикача Q. Після спрацювання вимикача ділянка, що живить ОЗ 

знеструмлюється.  

Для того, щоб не спрацьовували захисти непошкоджених ланок вище 

вимикача при розрахунках струмів їх спрацювання враховують коефіцієнт 

повернення Кпов. 

Розрахунок параметрів спрацювання МСЗ лінії 

Вибір витримки (уставки) часу спрацювання МСЗ 

Витримка часу спрацювання використовується з метою забезпечення 

селективності пристроїв МСЗ суміжних ліній. Для цього в пристроях МСЗ 

передбачено реле часу КТ. Витримку часу спрацювання МСЗ суміжних ліній 

вибирають за ступінчастим принципом починаючи з найвіддаленішої точки 

КЗ від джерела, збільшуючи її у кожному захисті на величину Δt 

селективності (Рис.2). 



 

Рисунок 2 Графічне представлення вибору часу спрацювання МСЗ. 

 

Величина ступеня селективності Δt має бути такою, щоб захист 

розташований нижче (захист 2-2′), спрацював раніше за захист розташований 

вище (захист 3). Для цього повинні бути враховані наступні складові. 

 

 

tвк.в(і-1) - час відключення (і-1) вимикача; 

tпох і  - від’ємна (в сторону зменшення tсз ) похибка і-го захисту; 

tпох (і-1) - позитивна (в сторону збільшення tсз ) похибка (і-1)-го захисту; 

tін – час інерції і-го захисту; 

tзап – час запасу. 

Ступінь селективності частіше за все приймається рівним 0,5 с. 

Розрахунок струмів спрацювання МСЗ 

Розрахунки мають за мету визначення первинного струму захисту (Ісз), 

струму спрацювання вимірювального реле (Іср) та коефіцієнта чутливості 

(Кч) МСЗ. 

Ці параметри визначають у відповідності до наступних умов: 

- Захист не повинен приводитися в дію при протіканні в об’єкті захисту 

робочого максимального струму навантаження з урахуванням пускових 

струмів; 

. ( 1) ( 1) ,вк в і похі пох і ін запt t t t t t      



- Захист повинен виконувати повернення у початкове положення 

пристроїв МСЗ, що прийшли в дію на неушкоджених ділянках після 

спрацювання захисту і вимикання ним вимикача. 

- Максимальний струмовий захист повинен надійно діяти в основній 

зоні захисту ОЗ, для чого Кч ≥ 1,5  (для резервної зони Кч ≥ 1,25) 

 

 

Рисунок 3 Вибір струму спрацювання МСЗ. 

Для виконання перших двох умов струм спрацювання визначається за 

співвідношенням: 

ПОВ

МАХрСЗПН

сз
К

ІКК
І

.
  

Де ІрМАХ – максимальний робочий струм в лінії; 

Кн=1,1-1,2 – коефіцієнт надійності (запасу); 

Кпов=0,8-0,85 – коефіцієнт повернення (для електромагнітних реле); 

Ксзп=2,5-3 – коефіцієнт самозапуску,  враховує збільшення струму під 

час самозапуску двигунів. 

Відповідно, розрахунковий струм спрацювання реле буде визначено: 
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Таким чином, МСЗ обмежує величину струмів короткого замикання ІКЗ. 

Але не обмежує тривалість, через наявність витримки часу. При 

вибухонебезпечних умовах застосовують МСЗ без витримки часу. 

 

10.6 Струмова відсічка (СВ) 

Одним з видів струмового захисту з відносною селективністю є 

Струмова Відсічка. Селективна дія СВ без витримки часу досягається за 

рахунок вибору струму спрацювання захисту. Струм спрацювання струмової 

відсічки обирається більшим за максимальний струм (Ік.зовн.мах) в місці 

встановлення захисту при КЗ в точках мережі розташованих поза захищеною 

зоною (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 Вибір струму спрацювання СВ. 

Дія захисту при КЗ забезпечується завдяки тому, що струм КЗ в мережі, 

а від так і в пристрої захисту, збільшується з наближенням точки КЗ до 

джерела живлення. До того ж, криві зміни струму КЗ (1- максимальне 

значення для трифазного КЗ, 2 – мінімальне значення для двофазного КЗ) 

мають різну крутизну залежно від режиму роботи системи та виду КЗ. 

 

 

 



Визначення струму спрацювання та зони дії захисту СВ без 

витримки часу 

Розрахунковим струмом захисту СВ слугує зовнішній струм Ік.зовн.мах , 

тобто струм КЗ на шинах підстанції Б у максимальному режимі з 

урахуванням коефіцієнту надійності (запасу). 

Відповідно струм спрацювання захисту та реле визначається виразами: 
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На відміну від МСЗ СВ не спрацьовує тому не має необхідності 

враховувати коефіцієнт повернення Кпов. Оскільки захист спрацьовує в 

момент виникнення Ікз слід враховувати аперіодичну складову струмів КЗ 

при t=0,01 с. Вплив аперіодичної складової враховується коефіцієнтом 

надійності Кн=1,2 – 1,3.  

Струм спрацювання не залежить від режиму роботи і місця 

ушкодження. Струмова відсічка спрацьовує коли величина струму (Ікз) в 

ліній АБ перевищує величину струму спрацювання захисту (І с.з). 

Ікз ≥ І с.з   

Ця умова виконується тоді, коли КЗ відбувається в межах ділянки l(3)
відс 

при максимальному режимі (трифазне КЗ) або l(2)
відс при мінімальному 

режимі (двофазне КЗ). Ці ділянки визначаються точками перетину кривих 

зміни струму (І(3)
к та І

(2)
к ) з прямою струму спрацювання захисту ( І с.з). 

Це свідчить про те, що дія СВ обмежена, тобто має місце «мертва зона» 

в обох режимах. До «мертвої зони» потрапляють шини підстанції Б і сам 

трансформатор підстанції (на рис. 4 не позначено). Це головний недолік СВ 

без витримки часу, внаслідок чого вона не може бути застосована в якості 

основного захисту. Однак, на радіальних лініях, що живлять один 

трансформатор струмова відсічка може бути успішно застосована, якщо І с.з 

вибирати по струму КЗ за трансформатором (рис. 5). 



 

Рисунок 5 Вибір струму спрацювання СВ тупикової лінії 

 

У цьому випадку зона дії СВ поширюється охоплюючи всю зону АБ і 

трансформатор. Оскільки захист А1знаходиться з боку вищої напруги, а 

точка КЗ з боку нижчої напруги необхідно струм трифазного КЗ привести до 

сторони високої напруги застосувавши коефіцієнт трансформації 

трансформатора напруги (того, який захищається). При цьому струм від 

якого буде відстроюватись захист визначається виразом: 
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СВ з незначною витримкою часу застосовується в якості ІІ-го ступеня 

захисту. 

Чутливість СВ – відношення мінімального струму КЗ (тобто струму 

двофазного КЗ  І(2)
кз)  до струму спрацювання захисту. 
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Відсічка, як зазначалося вище, є захистом без витримки часу . Час її 

спрацювання визначається невеликою витримкою спрацювання виконавчого 

органу (до 0,1 с), яка необхідна для запобігання хибному спрацюванню 

захисту на відключення лінії при роботі трубчастих розрядників, що 

встановлюються на лініях для захисту від перенапруг. 

 


