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10.6. Диференційний струмовий захист (ДСЗ) 

Призначення і види ДСЗ  

Для захисту елементів СЕП знайшов застосування диференціальний 

принцип (розділення, розрізняння) на якому базуються поздовжній та 

поперечний диференційний захисти. Диференційним називають захист, який 

порівнює для визначення місця пошкодження два або декілька струмів (або 

тільки їх фази). 

Поздовжній диференційний захист (рис.1). Базується на порівнянні 

струмів на початку та в кінці лінії чи іншого об’єкту захисту. Для виконання 

захисту лінії на її кінцях встановлюються вимірювальні трансформатори 

струму (ТА) з однаковим коефіцієнтом трансформації (КТА). Вторинні 

обмотки трансформаторів струму однойменних фаз і котушки 

вимірювальних реле струму КА з’єднані таким чином, що в нормальному 

режимі роботи, або у разі КЗ поза зоною дії захисту (зона дії  поздовжнього 

диференційного захисту обмежена з обох боків трансформаторами струму) 

струм в реле буде відсутній, а при ушкодженні ділянки лінії між 

трансформаторами струму (тобто в зоні дії ДСЗ) буде дорівнювати струмам 

КЗ з урахуванням пропорційного коефіцієнта трансформації трансформатора 

струму КТА. 

 

Рисунок 1 Повздовжній диференційний струмовий захист. 



В практиці застосовують переважно схеми ДСЗ з циркулюючими 

струмами. Струми циркулюють у провідниках, що з’єднують між собою 

вторинні обмотки трансформаторів струму 1ТТ і 2ТТ. Вимірювальне реле 

струму РТ приєднано паралельно до проводів, по яким циркулює струм. 

Розподіл струмів в схемі поздовжнього ДСЗ з циркулюючими 

струмами. З урахуванням позитивного напряму струмів за нормального 

режиму або при зовнішньому КЗ в точці К1 струм в реле буде визначатись 

геометричною різницею струмів вторинних обмоток трансформаторів струму 

ІІВІВР ІІІ    

За умови рівності первинних струмів ІпІ


 та ІІпІ і відсутності 

похибки трансформаторів струму має місце рівність цих струмів, внаслідок 

чого струм в реле буде дорівнювати нулю і захист не приходить в дію.  

У разі КЗ у зоні дії захисту струм в реле буде визначатися сумою 

вториних струмів 

ІІВІВР ІІІ    

Якщо припустити металеве трифазне КЗ у точці К2, то струм поза нею 

буде визначатись вторинним струмом першого трансформатора струму. 

Оскільки опір реле набагато менший за опір трансформатора 2ТТ струм ІВІ
  

протікає через реле КТ, яке за умови релеспрацР ІІ . спрацьовує в діє на 

вимикання вимикача лінії. 

Отже, поздовжній ДСЗ діє при ушкодженнях в зоні дії захисту і не 

реагує на зовнішні КЗ та на струми нормального режиму роботи. Завдяки 

цьому такий захист називається захистом з абсолютною селективністю. Ця 

принципова особливість дає можливість виконати швидкодіючий захист без 

витримки часу та добрати струм спрацювання без урахування струмів 

навантаження, але лише теоретично. Практично струм спрацювання ДСЗ має 

відстроюватись від струмів небалансу  

небалансНЗС ІКІ .  



 де небалансІ  враховує неоднаковість кривих намагнічування 

трансформаторів струму та стрибки струмів намагнічування силових 

трансформаторів, похибку регулювання напруги трансформаторів ГПП та 

схеми з’єднання трансформаторів струму при захисті силових 

трансформаторів. 

Від так ДСЗ застосовується у вигляді струмової відсічки коли небалансІ   і 

тоді ОЗномЗС ІІ .. )43(   або ж застосовуються спеціальні пристрої ДСЗ 

з насиченими трансформаторами струму або диференційні захисти з 

гальмівними обмотками, які дозволяють в більшій мірі використати переваги 

ДСЗ завдяки тому, що в цьому випадку ОЗномЗС ІІ .. )3,12,1(   

Поперечний диференційний захист (рис.2). Застосовується для 

паралельних ліній, що приєднуються до шин підстанцій через один спільний 

вимикач. Паралельні лінії застосовуються, якщо пропускна спроможність 

однієї лінії недостатня. 

 

Рисунок 2 Поперечний ДСЗ 

Захист базується на порівнянні струмів однойменних фаз паралельних 

ліній. Для побудови захисту використовують трансформатори 1ТА і 2ТА з 

однаковими коефіцієнтами трансформації, що встановлюються на початку 

ліній l1 та l2 з боку живлення від підстанції «А».  

Пускове реле КА з’єднується з трансформаторами струму за схемою на 

різницю струмів однойменних фаз подвійної лінії L у відповідності до схеми 

диференційного захисту з циркулюючими струмами, як і в поздовжньому ДЗ. 



За прийнятим умовним напрямком струмів від шин А в лінію струм в 

реле визначається різницею струмів вторинних обмоток трансформаторів. 

ВВР ІІІ 21
   

У зв’язку з цим у нормальному режимі роботи обох ліній, або при 

зовнішніх КЗ, наприклад у точці К1, у котушці реле КА протікає лише струм 

небалансу. Для того, щоб захист не спрацьовував під дією струму небалансу 

приймають коефіцієнт надійності спрацювання 3,1НК  

макснебалансНРС ІКІ ..   

Максимальний розрахунковий струм небалансу макснебалансІ .  для 

захисту ліній з однаковими параметрами 
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 де %10  - десятивідсоткова максимальна допустима похибка 

трансформаторів струму в момент КЗ, для чого трансформатори обов’язково 

перевіряють в цьому режимі. 

Кап – коефіцієнт, що враховує вплив аперіодичної складової струму в 

момент виникнення КЗ. 

Кодн = 0,5 - 1 – коефіцієнт однаковості кривих намагнічування 

трансформаторів струму. 

У випадку КЗ в одній з ліній, наприклад в лінії l2 точка К2, рівність 

вторинних струмів ВІ1
   та ВІ2

   порушується і в реле з’являється струм 

небалансу Інб , який при перевищенні струму спрацювання реле забезпечує 

приведення в дію захисту, спрацювання вимикача та знеструмлення ліній. 

 

..21 рсВВР ІІІІ   умова спрацювання захисту. 
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К  коефіцієнт чутливості поперечного ДЗ має бути 

не менше 2. 



Оцінка поперечного ДСЗ: 

1. Поперечний ДСЗ за принципом дії не захищає збірні шини з обох 

боків живлення лінії. 

2. Спрацювання захисту при КЗ в одному ланцюзі подвійної лінії не 

залишає в роботі другий ланцюг, що потребує додаткового резервного 

захисту. 

3. Захист не здатний визначити в якому з паралельних ланцюгів 

подвійної лінії має місце ушкодження. 

Разом з цим, поперечний ДСЗ являє собою максимальний струмовий 

захист з абсолютною селективністю, оскільки його дія розповсюджується на 

паралельне коло, що утворюється з двох паралельних ліній однієї ЛЕП і не 

реагує на зовнішні КЗ. 

 

10.7 Газовий захист 

Внутрішні ушкодження масляних трансформаторів, що викликаються 

витковими замиканнями, або замиканням листів сталі магнітопроводу при 

порушенні ізоляції між ними. «Пожар сталі» супроводжуються локальним 

перегрівом обмоток трансформатора під дією струмів міжвиткових замикань, 

або магнітопроводу, внаслідок збільшення втрат на перемагнічування та 

вихрових струмів. Максимальний  і диференційний захисти  від КЗ на цей 

вид ушкоджень не реагують, тому вони мають доповнюватися спеціальним 

захистом – газовим. Газовий захист фіксує появу і інтенсивність виділення 

газу та зниження рівня масла внаслідок ушкоджень трансформатора 

всередині баку. Утворення газу є наслідком розкладу трансформаторного 

масла та ізоляційних матеріалів під дією електричної дуги, та надмірного 

нагріву. Інтенсивність газоутворення залежить від характеру і розміру 

ушкодження. Це дає можливість виконати газовий захист, що здатний 

розрізняти рівень ушкодження, і, в залежності від цього, діяти на сигнал, або 

на вимикання вимикача трансформатора. 



 Головним елементом газового захисту є газове реле KSG, що 

встановлюється у маслопроводі між баком трансформатора і 

розширювальним бачком (розширником). В експлуатації знаходяться газові 

реле поплавкового типу ПГЗ-22 з ртутними контактами. Більш досконалим 

вважається реле газове РГЧ3-66 з чашкоподібними елементами 1 і 2 (Рис.3). 

Обидва елемента у вигляді плоскодонних алюмінієвих чашок мають 

можливість рухатися разом з розміщеними на них рухомих контактів 4 

навколо своєї осі 3. Ці контакти замикаються з нерухомими контактами 5 у 

разі, коли чашки опускаються. У нормальному режимі, за наявності масла у 

середині корпуса реле, чашки утримуються пружинами 6 у такому 

положенні, щоб контакти були розімкнуті. Система налагоджена так, що маса 

чашки з маслом достатня для подолання сили пружин за відсутності масла у 

блоці реле. Завдяки цьому зниження рівня масла супроводжується 

опусканням  чашок і замикання відповідних контактів. Спочатку опускається 

верхня чашка і контакт KSG1 замикає коло сигналізації (рис.3,в). У разі 

інтенсивного газоутворення виникає потужній потік масла і газів з баку в 

розширник. На їх шляху знаходиться лопать 7, що діє разом з нижньою 

чашкою на спільний контакт. При швидкості потоку 0,6-1,2 м/с за 

час   лопать повертається і замикає контакт  КSQ2 у колі 

живлення проміжного реле KL.  Останнє своїм контактом  KL замикає коло 

живлення електромагнітного привода вимикання вимикача  Q з боку 

живлення трансформатора (рис.3,г). 

Газовий захист вважається обов’язковим для трансформаторів 

Sном 6300кВА і допускається при менших потужностях. Для цехових ТП, що 

встановлюється в приміщеннях,  газовий захист має встановлюватися на усіх 

понижуючих трансформаторах незалежно від їх потужності. 

 



 

   

 

 

 

   

Рисунок 3 Газове реле KSG(а), принцип дії реле РГЧ3-66 (б) та 

вторинні кола сигналізації(в) і привода вимикання вимикача (г). 

 10.8 Застосування плавких запобіжників для захисту у мережах 

 напругою вище 1кВ 

Висока надійність і швидкодія, низька вартість і велика розривна 

спроможність плавких запобіжників, навіть за наявності деяких недоліків, 

визначили їх застосування як в мережах до 1кВ, так і в мережах високих 

напруг. Запобіжникам з кварцовим наповнювачем напругою вище 1кВ, 

завдяки високій швидкодії, притаманна особливо важлива обмежуюча 

властивість: розривати коло струму  КЗ тоді, коли той  ще не досяг 

амплітудного значення у першому півперіоді. 

Плавкі запобіжники автоматично вимикають кола живлення ОЗ у разі 

КЗ, але після спрацювання запобіжника необхідно змінити плавку вставку 

або патрон, для того щоб підготувати пристрій для подальшої роботи, що 

виключає їх з процесу автоматизації поновлення напруги. Окрім того, для 

плавки запобіжників притаманні наступні недоліки:  

спрацювання при струмі значно більшому за номінальний струм 

плавкої вставки, внаслідок чого безпечність окремих ланок кола не 

гарантується; 



 вимикання  кола запобіжником з великою швидкістю викликає, як 

правило, перенапругу; можливий неповнофазний режим внаслідок 

перегорання вставки у одній фазі і подальша ненормальна робота мережі. 

Незважаючи на ці недоліки плавкі запобіжники знаходять застосування 

для захисту невеликої потужності трансформаторів і електродвигунів, 

розподільних мереж та вимірювальних трансформаторів напруги. 

 Найбільш поширені газогенеруючі запобіжники з використанням 

твердих газогенеруючих матеріалів (фібри, вініпласта, тощо) типу ПСН-35 та 

кварцеві типу ПК-10(мал10). 

 

 

 

 

Рисунок 4 Газогенеруючий запобіжник  типу ПСН-35 (а), кварцовий 

типу ПК-10 (б) та патрон ПК-10 у розрізі без кварцового піску(в). 

 Плавка вставка запобіжника ПСН-35(рис. 4) розташована у середині 

патрона 3. У разі її перегорання контактний ніж 2  під дією пружини тягне за 

собою гнучкий зв'язок 1. Електрична дуга, що виникла на місці плавкої 

вставки, викликає горіння вініпластових стінок патрона і виділення газу. 

Тиск у патроні зростає і створює поздовжньо-поперечне дуття під дією якого 

дуга гасне. 

 Запобіжники типу ПС з вихлопом (стріляючі) випускаються для 

зовнішньої установки у пристроях напруги 35-110 кВ. (ПС-35М 

розрахований на АІНОМ 10010   і струм вимикання кАІвим 2,3015,0 
 

ПС-110У на АІНОМ 50 , кАІвим 5,201,0  )  

 У кварцових запобіжників типу ПК порцеляновий патрон для 

створення хороших умов гасіння дуги наповнений кварцовим піском і щільно 



закритий з обох боків. Плавка вставка складається із декількох мідних 

посріблений  вставок різних перерізів. Завдяки тому, що плавляться вони не 

одночасно  довжина проміжків зменшується, а відтак обмежується зростання 

перенапруги на запобіжнику.   

Кварцові запобіжники виготовляють  на напруги до 220кВ, номінальні 

струми до 400 А і максимальну потужність вимикання КЗ до 500 МВА. 

  Запобіжники зазвичай включають перед вимикачами навантаження 

(QW) типу ВНП-16, що забезпечують захист від КЗ об’єкт захисту і сам 

вимикач. 

КАSF
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Мал.10.3 Схема захисту цехових ТП запобіжниками

 

 Для захисту мережі напругу Um  і струм вимикання  запобіжника 

добирають за умови 

  Рапвим IІ .  

а плавку вставку дано з урахуванням наступних умов 
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де  kн=1,1-1,25 – коефіцієнт надійності; 

kпер=1,6-2,5 – коефіцієнт перенавантаження. 


