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11 Заземлення електроустаткування. 

 

11.1 Заземлюючі пристрої. 

 Заземленням називається навмисне електричне з’єднання будь-якої частини 

електроустаткування  та іншого обладнання з заземлюючим пристроєм. Заземлення 

неструмопровідних частин електроустаткування з метою забезпечення 

електробезпеки називається захисним. Заземлення будь-якої струмопровідної 

частини електропристрою з метою забезпечення певного режиму його роботи 

називається робочим (заземлення нейтралі генераторів, трансформаторів, нульової 

точки, випрямлячів тощо). 

 Заземлюючим пристроєм називається сукупність заземлювача та 

заземлюючих провідників, що з’єднують електроустаткування з заземлювачем. 

 Заземлювачем називається електрод (сталевий кутник, пруток тощо) або 

сукупність електродів, закладати в землю на певну глибину. Розрізняють штучні 

заземлювачі-електроди, що влаштовують і природні, у якості яких слугують 

електропровідні частини споруд, будівель, водопроводів, обсадних труб 

артезіанських колодязів, свинцеві оболонки кабелів кількістю та інших підземних 

комунікацій, що знаходяться в землі. 

Не допускається використовувати в якості природних заземлювачів 

трубопроводи горючих рідин і горючих або вибухонебезпечних газів, алюмінієві 

оболонки кабелів, алюмінієві провідники і кабелі, прокладені в тунелях, блоках, 

каналах. 

Для зниження витрат, що йдуть на спорудження заземлюючих пристроїв, в 

першу чергу рекомендується використовувати природні заземлювачі. Величина 

опору розтікання цих заземлювачів визначається шляхом вимірів. Якщо опір 

розтіканню природних заземлювачів недостатньо згідно норм, застосовують штучні 

заземлювачі. 

 Опором заземлення (заземлюючого пристрою) (Rз) називається відношення 

напруги, що виникає між заземлювачем і зоною нульового потенціалу (Uз) до 



струму (Із), що стікає з заземлювача в землю, ззз IUR / . За способом виконання 

штучні заземлювачі поділяють на вертикальні і горизонтальні. Опір розтіканню 

окремого заземлювача залежить від питомого опору ґрунту та геометричних 

розмірів електрода і глибини закладення його в землю. Питомий опір залежить від 

складу ґрунту, її вологості, температури, наявності солей і таке інше. Опір 

розтіканню змінюється зі зміною пори року. Найменший питомий опір (  ) для 

змішаних ґрунтів (глина, пісок, суглинки) дорівнює 110 Ом м, а для кам’янистих 

порід  =300400 Ом м. 

 Для того, щоб отримати певний мінімальний опір заземлюючого пристрою 

окремі заземлювачі з’єднують паралельно. Якщо відстань між ними невелика, поле 

розтікання струму кожного з них обмежується полями сусідніх заземлювачів і струм 

стікає в менший об’єм ґрунту зустрічаючи на своєму шляху більший опір. Це явище 

отримало назву взаємного екранування. В результаті екранування результуюча 

провідність паралельно з’єднаних окремих заземлювачів не дорівнює сумі 

провідностей окремих заземлювачів. Опір групового заземлювача (RΣ), що 

складається з n – окремих вертикальних заземлювачів з опорами Rо.в  
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де   – коефіцієнт екранування, що залежить від кількості та взаємного 

розташування заземлювачів, зокрема відношення відстані між ними (а) та довжиною 

заземлювача (a/l). Для того, щоб забезпечити надійний контакт з шарами ґрунту, що 

не висихають і не замерзають, заземлювачі мають бути заглиблені не менш як 0,7 м 

від поверхні землі до верхньої точки вертикального заземлювача. 

 За способом розміщення заземлювачів розрізняють виносне (зосереджене) і 

контурне заземлення. У першому випадку складний заземлювач зосереджують в 

одному певному місці на відстані 2,5 - 3 м між окремими вертикальними 

заземлювачами, у другому – по контуру проммайданчика.  



 Електроустаткування приєднується до виносного групового заземлювача за 

допомогою магістрального заземлюючого провідника з відгалуженнями до 

окремих установок проммайданчика. 

 При контурному заземленні заземлювачі розміщують по периметру території, 

а то і в середині її. Контурне заземлення рекомендується завжди, а для 

електропристроїв напругою вище 1 кВ є обов’язковим. 

 В пристроях з великими струмами замикання на землю вертикальні 

заземлювачі і сталеві полоси що їх з’єднують розташовують таким чином, щоб 

забезпечити рівномірний розподіл потенціалів на поверхні території. З цією метою 

уздовж вісі розташування обладнання на глибині 0,5 м прокладають вирівнюванні 

провідники, які через кожні 6 м з’єднують з поперечними заземлюючими 

провідниками. 

 

11.2 Розрахунок заземлюючих пристроїв. 

Перш за все визначають опір природних заземлювачів шляхом вимірювання. 

Розрахунок штучних заземлювачів полягає у визначенні кількості окремих 

вертикальних, які у сукупності з природними забезпечують нормовану величину 

опору заземлення заземлювачів і виконується у наступному порядку. 

1. Уточнюють необхідне у відповідності до ПУЕ і ПБ нормоване значення 

заземлюючого пристрою зR . 

В мережах з глухозаземленою нейтраллю напругою кВ110U , зR  має бути не 

більше як 0,5 Ом; 

В мережах з ізольованою нейтраллю напругою вище 1 кВ опір групового 

заземлюючого пристрою зR  повинен бути не більш як 10 Ом і визначається струмом 

замикання на землю та умовами роботи електрообладнання: 

при заземленні електроустаткування  лише напругою 6-35кВ 

Ом10/250 зз  IR ;      (11.2) 

при одночасному заземленні електроустаткування до і вище 1кВ 



Ом10/125 зз  IR      (11.3) 

де зI  – розрахунковий струм замикання на землю, А 

( для мереж 6-10кВ 350/)35( клпллз LLUI  , де лI  – лінійна напруга, кВ; плL , клL  – 

довжина лінії ПЛ і КЛ, км ). 

В електроустановках напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю  опір 

заземлюючого пристрою Rз  ≤ 4 Ом. 

В електроустановках напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю опір 

заземлюючого пристрою залежить від лінійної напруги  

Rз  ≤ 2 Ом (при Uл =660 В), Rз  ≤ 4 Ом (при Uл =380 В), Rз  ≤ 8 Ом (при Uл =220 

В),. 

Якщо заземлюючий пристрій є спільним для розподільних пристроїв різних 

напруг, то за розрахункову величину приймають найменше значення з нормованих 

величин. 

2.  Визначають опір штучного групового заземлювача 
штR , у разі, якщо опір 

природнього заземлювача прR  більший за нормовану величину заземлення зR  

прзшг /1/1/1 RRR  , або )/( зпрзпршг RRRRR   

 

3. Приймають за довідковими розрахунковий питомий опір ґрунту   з 

урахуванням коефіцієнтів, що враховують сезонні зміни. 

4. Визначають опір розтіканню окремого заземлювача обраного типу і 

геометричних розмірів та глибини розташування. 

Для вертикального окремого заземлювача (електрода) 
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де   – питомий опір ґрунту, Ом см;  l  - довжина електрода, см (для сталевого 

кутника 50x50x5 або труби діаметром м352мм;40  ,ld , для прутка 

мм;1412 d м5l ); d – діаметр електрода, мм (для кутника кут950 в,d  , де кутв  – 

ширина сторін кутника, мм); 



 Для горизонтального заземлювача з смуги сталі шириною в (см), довжиною 

l (см) в землю під шар ґрунту товщиною t (см) 
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воR      (11.5) 

5. Визначають приблизну кількість вертикальних окремих заземлювачів (
вn ) з 

урахуванням коефіцієнта екранування η (значення η добирається за відношенням 

l/a , де а – відстань між одинарними електродами-заземлювачами; l – довжина 

електрода) 
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6. За потребою визначають сумарний опір розтіканню горизонтальних 

електродів (з’єднувальних сталевих полос) 

.г

в
n




огR
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де 
гn  – кількість горизонтальних електродів; огR  – опір однієї сталевої 

з’єднувальної полоси. 

Сталеві горизонтальні полоси, що застосовуються для електричного зв’язку між 

вертикальними електродами слугують додатковим заземлювачем, але внаслідок 

великого опору вони мало впливають на загальний опір заземлюючого пристрою, а 

тому враховуються лише у разі великих контурних заземлювачах. 

Переріз заземлюючих провідників в установках з ізольованою нейтраллю до і 

вище 1 кВ добирають за тривалим допустимим нагрівом, але не менше мінімальних 

перерізів, рекомендованих ПУЕ (120 мм2 – для сталі; 35 мм2 – для алюмінію і 25 мм2 

для міді). 

В установках 110 кВ і вище з заземленою нейтраллю, де струми замикання на 

землю більше 500А, переріз заземлюючих провідників має бути таким, щоб при 

протіканні струмів однофазного КЗ на землю температура нагріву їх не 

перевищувала 400 оС протягом часу, що необхідний для вимкнення ушкодження 

релейним захистом. 



12 Захист електроустановок від перенапруг 

 

12.1 Види перенапруг 

 Перенапруга – це збільшення різниці потенціалів на ізоляції 

електроустановки понад розрахункову (робочу) величину. Небезпечність 

перенапруги у її наслідках, а саме – пробій ізоляції. 

 Перенапруги поділяються на: 

а) внутрішні, що виникають внаслідок перехідних електромагнітних процесів в 

СЕП; 

б) зовнішні, що виникають в результаті атмосферних електричних розрядів. 

Внутрішні перенапруги в свою чергу поділяються на комутаційні та 

резонансні. 

Причиною комутаційних перенапруг є коливання внутрішньої електромагнітної 

енергії при вимиканні – вмиканні трансформаторів, ліній та інших комутаціях такі 

коливання мають періодичний характер з частотою до 1000Гц і тривалістю до 1с. 

 Величина перенапруги сягає (3-5) ф.номU  і залежить від співвідношення L-C 

кола. Наприклад при вимиканні ненавантаженого трансформатора, тобто при 

комутації його струму холостого ходу звільняється електромагнітна енергія 22 /Li  

що перетворюється у електричну 22 /CUC . 

Якщо знехтувати втратами, що між ними існує рівність 22 22 /CU/Li C , рішення 

якої дозволяє визначити перенапругу 

C

L
iU пер  

Враховуючи, що ємність ЕУ С невелика а індуктивність 0L , перенапруги 

досягають небезпечних для ізоляції величин (4-5) номU  особливо при застосуванні 

сучасних швидкодіючих вимикачів. Крім того комутаційні перенапруги виникають 

при роботі колекторних машин, напівпровідникових перетворювачів і та ін. 



Захист від комутаційних перенапруг здійснюють за допомогою різноманітних R-

C шунтів та обмежувачів перенапруги (ОПН), що з успіхом заміняють вентильні 

розрядники (РВ). 

 Резонансні перенапруги за своєю природою аналогічні, тобто залежить від R-

L-C кола де вони виникають і умови резонансу CL XX  . Вони мають місце при 

дуговихрозрядах при однофазних замиканнях на землю в мережах 6-35 кВ з 

ізольованою нейтраллю. 

Величина перенапруг сягає (2-3)
 ф.номU , а обмежують такі перенапруги штучними 

методами: шляхом зниження ємності мережі і відповідно ємнісних струмів 

однофазних замикань на землю, до критичної величини 30-20-10А відповідно для 

напруги мережі 6-10-35кВ. З цією метою зменшують сумарну довжину лінії мережі, 

розділяють мережу навпіл і застосовують відокремлене живлення окремих ланок від 

трансформаторів триобмоткових, з розщепленими обмотками і та ін. та 

застосовують дугогасні котушки (ДГК). 

Атмосферні перенапруги виникають внаслідок впливу на електроустаткування 

(ЕУ) атмосферних електричних розрядів. На відміну від комутаційних вони не 

залежать від величини робочої напруги ЕУ. 

Атмосферні перенапруги поділяються на індуковані перенапруги та на 

перенапруги від прямого удару блискавки. 

Індуковані перенапруги виникають при атмосферних розрядах поблизу ЕУ та 

повітряних ЛЕП внаслідок індуктивного впливу. 

В ЕУ, в яких використовуються троси, амплітуда перенапруги не перевищує 300-

400кВ, тому вони небезпечні для ЕУ з робочою напругою до 35кВ і не створюють 

небезпеки для ЕУ 110кВ і вище. 

Перенапруги від прямого удару блискавки найбільш небезпечні. Струми 

блискавки можуть бути від 10кА до 250кА, і частіше всього порядку 25кА. 

Швидкість зміни струму блискавки і крутизна переднього фронту хвилі різна. 

Зазвичай в розрахунках приймають кА/мкс50/ dtdi  при амплітуді 200кА  



Захист від прямих ударів блискавки. Захист станцій повітряних ЛЕП, 

інженерних споруд, вибухонебезпечних приміщень, заводських труб і інших 

об’єктів здійснюють за допомогою блискавковідводів.  

Блискавковідвід складається: з металевого блискавкоприймача, який височіє над 

об’єктом захисту і сприймає атмосферний розряд (удар блискавки) та зі 

струмовідвідного спуску з заземлювачем, через який струм блискавки відводиться в 

землю. 

Простір поблизу блискавковідводу, в межах якого ураження блискавкою 

малоймовірне, називається зоною захисту блискавковідводу. За конструкцією 

блискавковідводи поділяють на стрижневі – для захисту споруд і тросові – для 

захисту повітряних ліній електропередачі. 

Стрижневі блискавковідводи (рис. 12.1). Зона захисту одного стрижневого 

блискавковідводу являє собою конус з перерізом в горизонтальній площині у 

вигляді кола з радіусом xr  на висоті hx. При висоті блискавковідводу 60h м: 
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        (12.1) 

де ax hhh   – активна висота. При 150h  м розрахункова захисна зона 

одинокого стрижневого блискавковідводу являє собою конус з висотою hh  85.00  і 

радіусом 0r  на рівні землі 2

0 02.01.1 hhr  .  

Допустима відстань в повітрі Sпов при прямому ударі при прямому ударі у 

блискавковідвід визначається імпульсною напругою (Uімп)  у точці, що розташована 

над землею на висоті (l) 

dt

di
LRiU імнблімп  , 

де блi  – миттєве значення струму блискавки; 

 імпR  – імпульсний опір заземлювача; 

  L – індуктивність струмовідводу довжиною l від заземлювача до точки, що 

розглядаються на висоті споруди hx. 

 



 

Рисунок 12.1 Стрижневий блискавковідвід та зона його захисту 

 

Якщо 150блI  кА, то 
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Головна задача при цьому полягає у виборі такої висоти блискавковідводу h, що 

об’єкт знаходиться у зоні захисту. 

Тросові блискавковідводи (рис. 12.2). Застосовуються для захисту від прямих 

ударів блискавки в ЛЕП напругою 110 кВ і більше виконаних на металевих або 



металево-бетонних опорах. При напругах ЛЕП<110 кВ, тросовий захист 

встановлюється лише на підходах до підстанцій за 1-2 км. 

 

Рисунок 12.2 Тросовий блискавковідвід та зона його захисту 

 

Зона захисту одинокого тросового блискавковідводу з висотою у точці 

найбільшого провисання h, являє собою поздовжню горизонтальну призму з 

висотою h0=0.85h і основою на одну сторону на рівні:  

2

0 025.035.1 hhr   

Захист від хвиль перенапруги. Для захисту лінійної ізоляції повітряних ЛЕП 

від атмосферних перенапруг застосовуються трубчасті розрядники (РТ). Вони 

складаються з послідовно з’єднаних зовнішнього іскрового проміжки ІП, що 

монтується у трубці з газогенеруючого матеріалу (фібра, вініпласт, органічне скло). 

 

 

Рисунок 12.3 Схема приєднання розрядника РТ до лінії (а) та вольт-секундна 

характеристика іскрового проміжку і об’єкта захисту (б). 



Головними елементами розрядника є іскрові проміжки ІП (рис. 12.3). Зовнішній 

проміжок ІП2 слугує для того, щоб трубка розрядника не знаходилася під дією 

струмів витоку. Внутрішній (ІП1) знаходиться в трубці. Для того, щоб розрядник 

виконував свої функції вольт-секундна характеристика його (1) повинна бути нижче 

характеристики об’єкта захисту (2), як це видно з рис. 12.3 б). У разі перенапруги 

обидва ІП пробиваються (точка 3) і через розрядник на землю протікає струм 

атмосферного розряду. При цьому хвиля перенапруги зрізається, але одночасно зі 

струмом розряду через ІП виникає коло короткого замикання на землю струму 

робочої частоти. Цей струм називається супроводжуючим. Якщо не поновити 

напругу на ІП однофазне КЗ в мережах з заземленою нейтраллю зумовить 

спрацювання захисту і знеструмлення лінії. Для того, щоб захист не спрацював 

передбачається ІП1, під дією струм КЗ в якому утворюється електрична дуга. В 

результаті високої температури дуги стінки трубки генерують велику кількість газів, 

які під високим тиском вириваються з трубки і розривають дугу. Дуга гасне 

протягом 1-2 періодів, після чого напруга в ЕУ поновлюється. 

Трубчасті розрядники виготовляють типів: РТФ (фіброві) і вініпластові РТВ на 

напруги  6-10 кВ. 

Для захисту підстанційного обладнання застосовуються вентильні розрядники 

РВ і РВП, вольт-секундні характеристики яких, на відміну від трубчастих, більш їм 

відповідають. Вентильний розрядник складається з шести ІП та семи вілітових шайб 

(при êÂU íîì 6 ). Вілітові шайби являють собою спеціальний напівпровідник, опір 

якого різко зменшується зі збільшенням прикладеної напруги. Конструктивно ІП і 

шайби вмонтовуються в порсиленовий циліндр, з обох боків об лаштованого 

контактними вузлами приєднання до фазного проводу і до заземлювача. Як у 

трубчастих розрядників у разі хвилі перенапруги ІП пробиваються, напруга хвилі 

знижується і слідом за імпульсним струмом розряду протікає супроводжуючий 

струм робочої частоти. Але, оскільки робоча напруга менше за перенапругу; опір 

вілітових шайб різко збільшується, струм знижується і в перший же період при 

переході через нуль зникає зовсім. 



Вентильні розрядники поділяють на станційні РВС на 15-220 кВ, з магнітним 

гасінням РВМГ на 110-500 кВ, підстанційні РВП на 6-10 кВ та РВМ на 6-35 кВ. 

Обмежувачі перенапруги (ОПН). Обмежувачі перенапруги (ОПН) являють 

собою розрядники без іскрових проміжків. Активною частиною ОПН є резистори з 

високо нелінійною ВАХ, що дозволяє протягом тривалого часу знаходитись під 

дією робочої напруги, забезпечуючи при цьому глибокий рівень захисту від 

перенапруги. Складається активна частина обмотувала з декількох металооксидних 

нелінійних резисторів, які виготовляються за керамічною технологією з окису цинку 

(Zn O) з добавками окислів інших металів. 

В нормальному режимі роботи струм через ОПН має ємнісний характер і складає 

долі міліметра. У разі виникнення хвилі перенапруги резистори обмежувача 

переходять в стан провідності і обмежують подальше зростання напруги на виводах. 

Зі зниження перенапруги ОПН повертається в непровідний стан. 

ОПН – це розрядники без іскрових проміжків (ІП) і не мають напруги пробою як 

ІП та РП, а характеризується залишковою напругою (Uзал.), за яку приймають 

максимальне значення напруги на виводах ОПН при протіканні через нього 

імпульсу струму заданої форми. Як правило, це прямокутні імпульси нормованої 

тривалості: ¼ мкс, 30/60 мкс (40/90 мкс). Захисні вольт-амперні характеристики 

обмежувачів серії ОПН-КР/TEL достатньо повністю описуються саме цими трьома 

видами імпульсів (рис.12.4) 

Захист підстанцій від набігаючих хвиль досягається встановленням 

вентильних розрядників і здійсненням заходів на підході лінії до розподільчого 

пристрою. 

Захист вентильного розрядника від імпульсних струмів блискавки, у багато разів 

переважаючих нормований імпульсний струм розрядника, здійснюється створенням 

шляхів відводу в землю більшої частини струму блискавки ще на підході лінії до 

підстанції. Обмеження величини імпульсного струму через вентильний розрядник 

досягається обмеженням амплітуди хвиль, що набігають на підстанцію. На рис.12.5 

показана схема захисту розподільного пристрою 35-110 кВ. 



 

 

Рисунок 12.4 Захисні характеристики обмежувачів перенапруг 

 

 

Рисунок 12.5 Схема захисту РП-35(110) кВ 

 

Для запобігання прямого удару блискавки в лінію без троса лінійні підходи на 

ділянці 2 км захищають тросовими блискавковідводами на початку обмеження 

амплітуди хвиль, що набігають. 

На лініях з металевими і залізобетонними опорами, що мають, як правило, 

тросовий захист по всій довжині лінії, розрядники РТ1 не встановлюють. 

Розрядник РТ2 призначений для захисту лінійних вводів самого вимикача при 

відключеному положенні. 


