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8 Короткі замикання в системах електропостачання. 

 

8.1 Причини і види коротких замикань та їх наслідки. 

Порушення нормального режиму роботи електричного устаткування 

переважно зумовлені короткими замиканнями, що сприяють стрімкому 

збільшенню струму до аварійних величин. Коротке замикання (КЗ) являє 

собою непередбачене нормальним режимом замикання між струмопровідними 

частинами окремих фаз, або замикання однієї чи декількох фаз на землю. 

Причиною КЗ стають механічні ушкодження ізоляції, пробій ізоляції внаслідок 

її старіння, або під дією перенапруги, перекриття шин, ошиновок та проводів 

повітряних ліній, помилкові дії обслуговуючого персоналу і таке інше. 

У трифазних системах розрізняють наступні види КЗ (рис. 8.1): 

1  – однофазні, коли одна фаза з’єднується з нейтраллю ДЖ через землю (до 

65%); 
2

 – двофазні,  коли дві фази з’єднуються між собою безпосередньо (до 

10%), або з землею і між собою (до 20%); 
3

 – трифазні, коли три фази 

з’єднуються між собою(≈5%). Трифазні КЗ називаються симетричними, всі інші 

– несиметричними. 

В момент КЗ утворюється коло, що називається короткозамкненим, 

оскільки джерела замикаються на ланку лінії високої провідності. Відповідно 

до виду КЗ в короткозамкнених колах виникають трифазні (
)3(

кI ), двофазні 

(
)(

кI 2
)  та однофазні струми ( )(

кI 1 ) струми КЗ, величина яких може 

перевищувати у багато разів струми нормального тривалого режиму. В мережах 

з ізольованою нейтраллю (рис. 8.1, б) струм замикання однієї фази на землю 

обмежений ємнісною провідністю мережі, а струм,що протікає у замкненому 

колі ” точка замикання ушкодженої фази на землю – ємність мережі ,CA BC - ДЖ 

” не перевищує потрійної величини ємнісного струму на землю ( )1(

зI сI3 ) і 

називається струмом однофазного замикання на землю. 
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Рисунок 8.1. Види КЗ та ілюстрація створення короткозамкнутих ланцюгів у 

трифазних системах з заземленою (а) та ізольованою (б) нейтралями, у разі:    

 1
 -  однофазногоКЗ (схема "а") та однофазного замикання на 

землю(схема"б");   
2

 - двофазного КЗ;  
3

 - трифазного КЗ 

   

Короткі замикання в мережі як правило супроводжуються припиненням 

живлення ЕП, що приєднані до ланки мережі, у якій виникло КЗ, порушенням 

нормальної роботи інших ЕП, що приєднані до неушкоджених ланок мережі 

внаслідок зниження напруги у цих ланках, та порушенням нормального режиму 

роботи енергосистеми.   

З метою запобігання виникненню КЗ і зменшення їх наслідків необхідно: 

передбачати заходи, щодо усунення причин КЗ; застосовувати відповідні 

засоби захисту від КЗ, що здатні максимально обмежувати величину і термін дії 

струмів КЗ; застосовувати швидкодіючі системи АРЗ генераторів, що 

забезпечують швидке поновлення напруги; безпомилково визначати 

розрахункові параметри струмів КЗ і, у відповідності до них, вибирати 

електричні апарати та струмопровідні частини, електродинамічна і термічна 

стійкість КЗ яких адекватно відповідала б розрахунковим параметрам струмів 

КЗ. 

 



8.2. Перехідні процеси протікання струмів КЗ. 

До виникнення КЗ у будь-якому колі схеми електропостачання ”ДЖ – 

лінія живлення - ЕП”  має місце нормальний режим роботи. Струми, що в них 

протікають, дорівнюють струму навантаження, якщо ЕП увімкнений, або 

дорівнюють нулю, якщо ЕП вимкнений.  

В момент виникнення КЗ (t =0) у деякій точці ( ik ) на ділянці від ДЖ до 

вводу в ЕП, внаслідок миттєвого зниження опору до величини опору ланки 

«ДЖ – точка КЗ» відбувається процес зростання струму до максимальної 

величини струму КЗ. При цьому, у разі металевого  трифазного КЗ ( 0k ), 

напруга за точкою КЗ знижується до нуля. Струми КЗ та напруга у 

короткозамкненому колі та інших ланках схеми залежать від потужності ДЖ, 

наявності АРЗ генераторів, параметрів кола КЗ та інших факторів і в цілому 

визначають характер протікання перехідних процесів (рис.8.2 а,б). 

У загальному випадку перехідний процес характеризується наявністю 

двох складових струму короткого замикання – періодичної ni  та аперіодичної 

ai  . Сума миттєвих значень цих складових для довільного часу  t  визначає 

величину миттєвого значення повного струму КЗ ( kti ) 

  aTt

oakmпtatпkt eitIiii


 ,,,, sin     (8.1) 

 де Iп.,m – максимальне (амплітудне) значення періодичної складової, 

nmп II 2 ; пI - діюче значення періодичної складової;  

oai ,  – аперіодична складова струму КЗ в момент виникнення КЗ (t = 0 ); 

  – кутова частота змінного струму; 

  – фазовий кут зсуву відносно напруги на момент виникнення КЗ (t = 0 ); 

k  – кут зсуву струму в колі КЗ відносно напруги джерела живлення; 

aT  – стала часу затухання короткозамкненого кола: 
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       (8.2) 



де 
kL ,

kx ,
kr  – індуктивність, індуктивний та активний опори 

короткозамкнутого кола схеми. 

 

 

 

Рисунок 8.2. Криві зміни струму трифазного КЗ у одній фазі для випадків 

живлення від ДЖ необмеженої (а) та обмеженої (б) потужності, де І – 

нормальний режим; ІІ – перехідний процес; ІІІ – усталений режим КЗ. 



У разі живлення від джерела необмеженої потужності періодична 

складова iпt струму КЗ для довільного часу t вважається величиною незмінною 

( constiпt  ), амплітудне (максимальне) значення Iпм.t однакове у всіх фазах за 

величиною і змінюється протягом перехідного процесу за гармонічною кривою 

у відповідності до зміни синусоїдної ЕРС генератора (Рис. 8.2, а). Якщо ДЖ 

обмеженої потужності, а КЗ близько від джерела, періодична складова струму 

iпt змінюється з затухаючими у часі амплітудами, а усталене значення струму 

КЗ збільшується під дією автоматичного регулятора збудження (АРЗ) 

генератора (рис. 8.2, б). У випадку віддалених КЗ періодичний струм 

залишається незмінним з моменту КЗ. 

Щодо аперіодичної складової струму КЗ, то вона є різною у всіх фазах. Її 

початкове значення iао залежить від моменту виникнення КЗ та попереднього 

режиму. Це пояснюється тим, що будь-яка зміна струму у R-L колі викликає 

зміну магнітного потоку, який наводить у цьому колі ЕРС самоіндукції. Під 

дією останньої у колі встановлюється аперіодичний струм зворотнього 

напрямку (рис. 8.2, а), який у початковий момент (t = 0 ) дорівнює різниці 

миттєвих значень струмів навантаження робочого режиму iно та періодичної 

складової струму КЗ iпо, що при t = 0  дорівнює амплітудному значенню пмпо Ii  , 

тобто 

пмноао Iii   (8.3) 

Рівняння (8.3) свідчить, що при t = 0  струм навантаження iно = 0 , а 

аперіодична складова м.пао Ii   і досягає найбільшої величини. Це враховується 

при визначенні миттєвого значення найбільшого струму КЗ, який називається 

ударним струмом iу, що виникає через півперіод (0,01с) з моменту виникнення 

КЗ. Аперіодична складова затухає по експоненті. Характер затухання 

визначається співвідношенням RL  КЗ ланки, а саме сталою затухання Та (8.2). 

Для мереж напругою вище 1 кВ, активний опір КЗ кола яких малий, час 

затухання аперіодичної складової дорівнює 0,15-0,25с. 

 



8.3 Основні співвідношення між струмами КЗ. 

Зв’язок між значенням ударного струму уi  та початковим діючим 

значенням періодичної складової струму КЗ поI  при 0t  встановлюється з 

наступних співвідношень. 

Аперіодична складова затухає по експоненціальному закону відповідно до 

рівняння: 

aTt

м.aa eIi


     (8.4) 

де maI .  – амплітудне (максимальне) значення аперіодичної складової; 

kka RLT   – стала затухання аперіодичної складової, яка з урахуванням 

відомого опору kk Lx   дорівнює )2()( kkkka rfxrxT   . 

Найбільше миттєве значення струму КЗ, який називають ударним струмом 

уi  (рис.8.2 а), має місце приблизно через півперіода після виникнення КЗ, 

тобто при 01,0t с: 

апмапу іІііi      (8.5) 

де попм ІІ 2  – амплітудне (максимальне) значення періодичної 

складової; поІ  – діюче значення періодичної складової. 

Розв’язання рівняння (8.5) з урахуванням (8.4) дає значення ударного 

струму: 

аТ

ампмапу еІІііі
01,0

    (8.6) 

В момент 0t  струм ампм IІ  , отже: 

  упо
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  (8.7) 

 

де ук  – ударний коефіцієнт, що для 01,0t с: 

аТ

у ек
01,0

1


     (8.8) 



Якщо врахувати, наприклад, що для повітряних ліній напругою 6-10 кВ 

стала часу 05,0aT с, то ударний коефіцієнт згідно (8.8) буде мати значення 

8,1ук , а миттєве значення ударного струму відповідно: 

 попоу ІІі 55,228,1     (8.9) 
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Рисунок 8.3 Залежність )( aу Tfk  для визначення ударного коефіцієнта 

 

Якщо ЕРС джерела незмінна (наприклад у разі живлення від системи 

необмеженої потужності) то і періодична складова струму КЗ буде незмінною, 

а відтак буде спостерігатися рівність діючих значень струмів: 

  ІІІI кпо'' ,     (8.10) 

де ''I  – початкове значення періодичної складової струму КЗ 

(надперехідний струм КЗ; кІ  – струм трифазного КЗ (далі позначається 

)3(

кІ ); І  – усталений струм КЗ. 

При визначенні струмів КЗ у віддалених від ДЖ точках, де значення 

активного опору значне (наприклад в КЛ та за трансформаторами малої 

потужності), ударний коефіцієнт визначають за кривою залежності   

   kkaу rxfTfk   .  (рис.8.3) 



Найбільше діюче значення повного струму КЗ протягом першого періоду 

КЗ, подібно тому як і для миттєвих значень струму КЗ визначається за 

співвідношенням: 

 
22

atny III        (8.11) 

За діючим значенням повного струму yI виконується перевірка апаратів на 

електродинамічну стійкість струму КЗ протягом першого періоду КЗ, а за 

миттєвим струмом yi  – протягом першого півперіоду. Для часу 01,0t с 

аперіодична складова визначається за співвідношенням: 

  12  ynonмnмynмyat kIIIkIiI    (8.12) 

  Після заміни noI  на кІ , маємо:  

     2
2

2 12112  ykykky kIkIII   (8.13) 

Враховуючи, що у (8.13) кІ  позначає діюче значення трифазного струму КЗ )3(

kІ  

та замінюючи  2121  yk  на q отримаємо:  

 qII ky

)3( ,      (8.14) 

Потужність короткого замикання для довільного часу t визначається 

рівнянням: 

 ktбіktномсkt ІUIUS 33 .      (8.15) 

де  номсU .  - середні номінальні напруги генераторів, трансформаторів: 0,4; 6,3; 

10,5; 38,5; 115 кВ. 


