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ЛК - 4 Організаційно-технічні заходи та засоби електробезпеки 

Категорії приміщень за небезпекою електротравм. Чинники підвищеної та особливої 

небезпеки (Слайд 23 Презентація «Розділ 1. Етапи електрифікації») 

2.1.9 Захисні заземлення та їх виконання (Яка відмінність між робочим та захисним 

заземленням? Від чого залежить величина струму однофазного замикання в мережі з ізо-

льованою нейтраллю? За рахунок чого забезпечується захисний ефект захисного зазем-

лення?  Яке мінімальне значення опору захисного заземлення та чим це значення зумов-

лено? Які об’єкти підлягають заземленню згідно з Правил Безпеки? Як виконується захи-

сне заземлення? Які елементи входять до складу системи заземлення підприємства? Як 

виконуються головні та місцеві заземлювачі? Як заземлюються пересувні машини?  Як 

виконується заземлення на кар’єрах в залежності від їх площ?)  

2.1.10 Розрахунок захисного заземлення. (В чому полягає суть розрахунку захисного 

заземлення підземних виробок? Які параметри визначають опір заземлювача? Як визнача-

ється загальний опір заземлюючої системи? Як проводиться розрахунок заземлення про-

ммайданчиків та кар’єрів? Від чого залежить прийнята допустима напруга дотику? Як ви-

значити струм однофазного замикання на землю зумовлений емністю мережі з ізольова-

ною нейтраллю? В чому відмінність між природними та штучними заземлювачами? Які 

елементи конструкцій можуть використовуватись в якості заземлювачів? Від чого зале-

жить величина коефіцієнта екранування?) 

2.1.11 Захисне відключення мережі (Що таке захисне відключення мережі та які ви-

моги до нього висуваються? Що входить до складу захисного відключення? Що визначає 

струм через людину при однополюсному доторканні до елементів мережі з ПЗВ? Як опір 

ПЗВ впливає на струм через людину? Які складові має час протікання струму через люди-

ну при спрацювання захисного відключення (повний час відключення)? В чому полягає 

головне завдання при розробці пристроїв безперервного контролю ізоляції?  Які принципи 

(ефекти, методи) використовуються при створені пристроїв захисного відключення? Чому 

по оперативному струму можна давати оцінку стану ізоляції мережі? Що таке критичний 

опір (ізоляції) мережі і від чого він залежить? Від чого буде залежати струм, що протікає 

через ПЗВ? Що таке характеристики захисту? В чому відмінність між канонічними та де-

формованими характеристиками? Які вимоги до захисту від витоків (струмів витоку))? 
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2.1.9. Захисні заземлення та їх виконання 

 

На відміну від робочого заземлення (заземлення нейтралі трансформа-

тора), захисне  заземлення забезпечує  захист  персоналу  від  уражень елект-

ричним струмом у випадку появи напруги на корпусах електрообладнання 

після пошкодження ізоляції. В мережі з ізольованої нейтраллю струм одно-

фазного витоку на землю:  
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де: r
/
ВИТ - опір ланцюга однофазного витоку на землю, Ом. 

Складовою цього опору можу бути опір захисного заземлення та опір 

людини, яка доторкнулась до корпусу електрообладнання з пошкодженою 

ізоляцією, що включені паралельно: 

зrлюдR
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 . 

При цьому струм складових опору витоку на землю:  
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Звідси видно, що якщо rЗ0  то IЛЮД0. 

Тобто ефект захисту персоналу виконується за рахунок шунтуючої дії 

захисного заземлення по відношенню до людини. Приймаючи до уваги, що 

допустима напруга дотику для геотехнічних підприємств UДОТ.ДОП = 40 В, а 

струм замикання на землю в шахтних мережах не перевищує 20 А, мінімаль-

не значення опору захисного заземлення в найвіддаленій точці: 
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В 40
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Правила безпеки  вимагають заземлення корпусів  всього електротехніч-

ного обладнання, на якому може з’явитись напруга із-за пошкодження ізоля-

ції, а також заземлення оболонок броньованих кабелів та обладнання, яке не 

є частиною електроустановок, але на якому можлива поява напруги при від-

повідних обставинах та пошкодженнях електроустановки. 

В шахтах, небезпечних за газом та пилом, для захисту від нагромаджен-

ня статичної електрики, заземляються поодинокі металеві повітропроводи та 

пневматичні вентилятори. 

Захисне заземлення виконується шляхом приєднання металічних частин 

електрообладнання до заземлених електродів (заземлювачів) за допомогою 

заземлюючих провідників. 

До складу системи заземлення в підземних виробках шахт та рудників 

входять: місцеві заземлювачі; головні (центральні заземлювачі); заземлююча 

мережа. 

Місцеві заземлювачі в гірничих вирубках, де є водостічні канавки, мо-

жуть бути стрічковими. Вони виконуються у вигляді металевих стрічок з 

площею не меншою 0,6 м
2
, товщиною не менше 3 мм, довжиною не менше 

2,5 м. Їх виконують біля кожного розподільчого пункту, муфт кабелів, підс-

танцій та ін. 

Якщо гірничі виробки сухі, місцевим заземлювачем може бути труба ді-

аметром не менше 30 мм, та довжиною 1,5 м. Труби розміщуються у вологі 

або регулярно зволожувані свердловини. Проміжок між трубою та стінками 

свердловини заповнюється сумішшю піску із сіллю і періодично зволожуєть-

ся. 

Правила безпеки дозволяють в якості місцевих заземлювачів приймати 

арочне металеве кріплення (не менше 3-х арок, які з’єднуються за допомогою 

з’єднувального металевого тросу або стрічки з поперечним перерізом не ме-

нше 50 мм
2 
 для сталі та 25 мм

2
 для міді). 
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Головні заземлювачі розміщуються у виробках білястовбурного двору 

(не менше 2-х). Їх розміщують у водозбірнику та у зумпфі стовбура. Вони 

являють собою стальні листи площею не менше 0,75 м
2
, товщиною не менше 

5 мм, довжиною 2,5 м. Опір їх не перевищує 0,5...2 Ом.  

Усі заземлювачі об’єднані в єдину систему (рис. 2.12), тобто включені 

паралельно. Між собою вони з’єднуються за допомогою заземлюючої мережі 

(броня та герметична оболонка кабелю).  

Пересувні машини приєднуються до заземлюючої мережі за допомогою 

заземлюючої жили гнучкого кабелю (опір не більше 1 Ом), що живить пере-

сувну машину. Для пересувних машин та вибійних конвеєрів повинен перед-

бачатись безперервний контроль заземлення. 

Загальний опір заземлення в найбільш віддаленій точці не повинен пе-

ревищувати 2 Ом. 

Ця вимога стосується також системи заземлення на будівельних майдан-

чиках міського підземного будівництва. В ролі головного заземлювача тут 

використовують заземлюючий контур комплектних трансформаторних підс-

танцій на поверхні, повторні заземлювачі закладають в зумпфі та водозбір-

нику в  навколо стовбурному  дворі  (стальний  лист площиною не менше 

0,75 м
2
), та місцеві заземлювачі (трубчаті). Допускається використовувати в 

ролі заземлювачів металічну обробку тунелів, яка в цьому випадку повинна 

входити в єдину загальношахтну заземлюючу мережу. При кріпленні тунелів 

збірним або монолітним залізобетоном в виробці, прокладається збірний за-

землюючий провідник. 

При будівництві тунелів відкритим способом, заземлювачами служать 

контур підстанції  або металічні сваї кріплення котловану. 

На діючих метрополітенах, у зв’язку з тим, що при відключенні компен-

суючих установок центрів живлення міських мереж 6...10 кВ, струми зами-

кання на землю досягають 700...1000 А, а заземлюючі  конструкції   електро-
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установок 6...10 кВ мають зв’язок з заземленням мережі постійного струму 

825 В,  опір заземлюючої системи не повинен перевищувати 0.5 Ом.  

В цьому випадку підстанція ніби заключена в об’ємний контур, де реалі-

зуються два захисні заходи - захисне заземлення та вирівнювання потенціа-

лів. 

Для підземних підстанцій  з  тюбінговою чавунною обробкою тунелю 

контуром заземлення служать  вказані тюбінги, які з’єднуються між собою 

кількома вирівнювальними кільцями, що являють собою стальні шини, про-

кладені по всій окружності тунелю. Для підземних підстанцій  в бетонних 

тунелях та підстанцій в нижніх частинах вестибюлів станцій в якості зазем-

лювачів використовують металеві сваї та інші будівельні конструкції, закла-

дені в період будівництва станції. 

Електричні мережі 6 кВ кар’єрів мають ізольовану нейтраль трансфор-

матора та струм замикання  на землю, що не перевищує 30 А. Тому для елек-

троустановок кар’єрів Правила Технічної експлуатації рекомендують вико-

нання загальної заземлюючої мережі для установок напругою до 1000 В та 

вище. 

   

Рис. 2.12. Принципова схема заземлюючоi мережі в підземних виробках. 
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Виконання захисного заземлення на кар’єрах в значній мірі затруднене в 

наслідок великих площ відкритих гірничих робіт, використання в основному 

повітряних ЛЕП та значного питомого опору ґрунтів на уступах кар’єрів. 

В умовах кар’єру, заземлювачі можуть розміщуватися як на поверхні, 

так і на робочих уступах біля приєднуючих пунктів та пересувних підстан-

цій. Тому заземляючі установки можуть бути центральними, місцевими та 

комбінованими. 

Для невеликих кар’єрів, що мають обмежені площі, доцільно заземлюю-

чий контур виконувати біля стаціонарної ГПП, коли від заземлювача прокла-

дається магістральний заземлюючий провід, до якого приєднуються корпуси 

всіх машин та обладнання. 

На кар’єрах, що займають великі площі з великою кількістю машин і 

механізмів, використовують комбіновані заземлюючі установки. У зв’язку з 

високим питомим опором ґрунтів більшості кар’єрів, основний заземлювач 

приходиться закладати  на поверхню кар’єра біля ГПП чи ЦРП. Таке розмі-

щення основного заземлювача, при значній площі кар’єру, визначає велику 

протяжність внутрікар’єрної заземляючої мережі. 

На опорах повітряних ЛЕП приходиться прокладати спеціальний сталь-

ний провід заземлюючої мережі. 

При виконанні головного заземлюючого контуру на ГПП, все обладнан-

ня ГПП з’єднується з контуром за допомогою заземлюючоі системи шин, до 

якої під’єднуються заземлюючі проводи всіх відходячих від ГПП повітряних 

ЛЕП. До цих заземлюючих проводів приєднуються корпуси пунктів приєд-

нання та пересувних підстанцій. Додатково біля цих установок виконується 

місцевий заземлювач, який приєднується до корпусів цього обладнання та за-

землюючого провідника (рис. 2.13). Місцевий заземлювач виконують із труб 

діаметром 50...75 мм та довжиною 2,5...3,5 м (не менше трьох труб). 
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  Рис. 2.13. Принципова схема заземлюючої мережі на кар’єрах. 

 

Пересувні машини заземлюються  за  допомогою заземлюючої жили 

гнучкого силового кабеля, що живить машину. 

 

2.1.10. Розрахунок захисних заземлень 

 

Для підземних електроустановок шахт і рудників розрахунок захисних 

заземлень не виконується, але проводиться контрольний орієнтовний розра-

хунок. Дійсна величина опору загально шахтної заземлюючої мережі в най-

більш віддаленій від головного заземлення точці, при кількості місцевих за-

землювачів більше 10, приблизно:  

к
r

рм
r

з
R  , 

де: rрм -опір розтікання струму місцевого заземлювача, Ом;  rк - серед-

ній опір заземлюючої магістралі із сталевої броні і свинцевої оболонки кабе-

лю між двома сусідніми заземлювачами (приймається із розрахунку 1 Ом/ 

км). 

При використанні трубчатого одиночного заземлювача: 
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d

4l
ln

l2π

ρ

рм
r


 , 

де:   - питомий опір ґрунту, Ом/ см; l - довжина труби, см; d - діаметр 

труби, см; 

Для стрічкового заземлення:  

bh

22l
ln

l2π

ρ

рм
r


 , 

де: b- ширина стрічки, см; h - глибина закладання стрічки, см. 

При наявності двох крил шахти, що відпрацьовуються одночасно, опір 

загальношахтної заземлюючої мережі біля головного заземлювача, не рахую-

чи останнього:
 3R213R . 

З урахуванням головного заземлювача, опір  загальношахтної заземлю-

ючої системи: 

ЦRзR

ц
RзR

з
R





 . 

Згідно з вимогами ПБ, воно не повинно перевищувати 2 Ом. Якщо це 

значення більше 2 Ом, то паралельно кожному місцевому заземлювачу за-

кладається допоміжний заземлювач (не ближче 5 м від основного). 

На проммайданчиках підприємств, на кар’єрах розрахунок захисних за-

землень зводиться до визначення загального необхідного опору заземлення 

та кількості електродів головного заземлювача. В розподільчих мережах з 

ізольованою нейтраллю, при малих струмах замикання на землю, опір захис-

ного заземлення: 

землю на замик.IтК

доп.т.U

з.загR  , 

 

де: Uдоп.т. - допустима напруга торкання, В. 
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Згідно ПУЕ, для електроустановок з ізольованою нейтраллю напругою 

вище 1000 В, приймають Uдоп.т.=250 В. Якщо захисне заземлення одночасно 

використовується також для установок напругою до 1000 В, приймають 

Uдоп.т.=125 В, але не більше 2,4 та 8 Ом при напругах трьохфазного струму, 

відповідно, 660 В, 380 В та 220 В. Гірничі підприємства за небезпекою вра-

ження електричним струмом прирівнюються до небезпечних приміщень для 

яких значення Uдоп.т.=40В, при відсутності захисту від однофазних замикань 

на землю. 

 Коефіцієнт торкання Кт знаходиться в межах 0,75...1, в розрахунках 

приймається рівним одиниці. 

 ІЗ - найбільш можливий струм однофазного замикання на землю, обу-

мовлений ємністю мережі. Він приблизно визначається: 

350

)
п

l
к

U(35l

з
I


 , 

 

де: lК., lП. - загальна довжина електрично зв’язаних ліній мережі, відпові-

дно, кабельних та повітряних, м. 

 Таким чином, у відповідності з ПУЕ, заземлювач, що є загальний для 

мереж 6 кВ і 380 В, розраховується за умовою: RЗ.ЗАГ.<4 Ом. 

 Загальний опір заземлень системи складається з опору заземлювача та 

опору заземлюючих провідників: 

 з.п.RзRз.заг.R  , 

 

де: RЗ - опір заземлювача , Ом;  з.п.R  - сумарний опір заземлюючих 

провідників до найбільш віддаленої точки системи., Ом. 

При використанні заземлення, на підприємствах можуть використовува-

тися природні та штучні заземлювачі. В якості природних заземлювачів ви-

користовують прокладені в землі стальні труби з’єднані в стиках зварюван-

ням; труби артезіанських свердловин; різного роду трубопроводи; стальна 
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броня  та свинцеві оболонки кабелів, прокладених в землі;  металічні; залізо-

бетонні конструкції та фундаменти будівель і споруд, що мають надійне по-

єднання з землею,  і т. ін. 

Опір розтікання провідника круглого перерізу, наприклад, горизонталь-

но прокладеної труби: 

hd

2l
lg

l

0.366ρ
трR


 , 

 

де:   - питомий опір ґрунту, Ом/ см; l - довжина труби, см; d - зовнішній 

діаметр труби, см; h - глибина закладання труби  від поверхні до середини 

провідника, см. 

 При використанні залізобетонного фундаменту в якості заземлювача, 

опір однієї палі: 

d

c4l
lg

cl

1.75ρ0.366
cR


 , 

де: lС - довжина палі, м; d - діаметр палі, м. 

 Опір заземлення свайного фундаменту портальних опор відкритих роз-

подільчих установок (ОРУ) визначається: 

ηncRc.ф.R  , 

 

де: n - число паль в фундаменті; η = 0,7 для одностійкової опори;  = 0,9 

для портальних опор. 

 Опір заземлення залізобетонних фундаментів будівлі, що зв’язані між 

собою металевими конструкціями: 

Sρф.б.R  , 

де: S - площа, обмежена периметром будівлі, м
2
. 

Приймаючи до уваги, що штучний та природний заземлювачі включені 

паралельно, при використанні їх одночасно, опір штучного заземлювача : 
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)зRп/(RзRпRшR  , 

 

де: RП - опір природного заземлювача, Ом; RЗ - необхідний  опір зазем-

лювача, Ом. 

 Штучні заземлювачі виконують із електродів, розташованих в ряд чи 

по контуру, заглиблених на 0,5...0,7 м і з’єднаних стальною смугою за допо-

могою зварювання. Електроди довжиною 2,5...3 м виготовляють із стальних 

труб, кутового заліза 50х50, 60х60, 75х75 або із круглої сталі діаметром 

12...16 мм та довжиною 5...6 м.  Опір розтікання одинокого заземлюючо-

го вертикального електрода визначається із наступних залежностей:   

рис. 2.14, а:                            
d

4l
ln

l2

ρ
p.e.R


 , 

рис. 2.14, б:               













lh4

lh4
0.5ln

d

2l
ln

l2

ρ

p.e.
R

 . 

Для кутового заліза d=0,95b, 

де: b - ширина сторони кутового заліза, м. 

Для горизонтально закладеного заземлювача, або з’єднувальної стрічки 

(рис. 14, в): 

,
bh

22l
ln

l2

ρ
p.c.R


  

де: b - ширина стрічки, м (якщо заземлювач круглий, то: b = 2d). 

 

а)        б) 
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в) 

Рис. 2.14.Розрахункова схема заземлювачів. 

а) без заглиблення електроду; б) з заглибленням електроду; в) стрічкового заземлен-

ня. 

Довжина з’єднувальної стрічки: 

l = 1,05an, 

 

де: а -  відстань між електродами, м; n - кількість електродів. 

 Без прийняття до уваги опору розтікання з’єднуючої смуги, кількість 

електродів: 

,

3Reη

р.с.R
n   

де: e - коефіцієнт екранування, який враховує взаємний вплив електро-

дів. Величина останнього залежить від відношення а/l та кількості електродів 

n. Його значення приводиться в спеціальній літературі у вигляді таблиць або 

графічної залежності виду, що приведено на рис. 2.15. 

                       

Рис. 2.15. Залежність коефіцієнту екра нування е=f(n). 
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Результуючий опір складного заземлення з урахуванням екрануючої дії 

електродів і з’єднувальної стрічки: 

 

p.e.R

eηn

р.с.R

e.с.η

1
3R





, 

 де: 
e.с.
η  - коефіцієнт екранування з’єднувальної стрічки. 

Провідність  землі  характеризується  питомим  опором  (Ом/см або 

Ом/м), який залежить від характеру будови ґрунту, його вологості, глибини 

промерзання і коливається в широкому діапазоні. Середнє значення питомо-

го опору ґрунтів приводиться в літературі. Більш правильним при проекту-

ванні заземлення є вимір опору ґрунту в місці закладання заземлення. Однак 

при цьому треба враховувати сезонні коливання опору, що вводяться поправ-

кою в залежності від кліматичної зони. Після цього проводиться перевірка 

розрахунку заземлення. Спочатку розраховується загальний опір до найбільш 

віддаленої точки мережі 380 В: 

OMRRR впр

Э

З

Э

З 43.0,   

Для мережі 6 кВ  також визначається загальний опір заземлення до най-

віддаленішого пункту: 

пр.(6)
R

з
R

з(6)
R  . 

При цьому:  

доп.тUз(6)RзIтKтU  . 

 

2.1.11. Захисне відключення мережі 

 

У випадку торкання людиною елементів обладнання, які знаходяться під 

напругою, єдиним способом забезпечення безпеки є відключення мережі, яке 
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має назву: захист від витоків струму. Таке відключення мережі повинно ви-

конуватися завжди, коли є небезпека для людини. 

У відповідності з ПУЕ захисне  автоматичне  відключення  мережі  по-

винно забезпечити безпечну для людини сукупність струму і часу його про-

тікання при замиканнях на корпус або зниженні рівня ізоляції нижче гранич-

ного значення. Тобто ідея захисного відключення полягає в швидкому авто-

матичному відключенні мережі при появі в ній небезпеки враження струмом 

людини: при доторканні людини до струмоведучої частини, появі небезпеч-

них витоків струму на землю із-за пошкодження ізоляції мережі і, нарешті, 

при замиканні фази на корпус електрообладнання.  

Головні елементи захисного відключення - апарат захисту від струмів 

витоку та автоматичний вимикач (рис. 2.16). 

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) включає в себе сукупність еле-

ментів які: сприймають вхідну величину (фільтри струму та напруги, вимі-

рювальні трансформатори та ін.), реагують на її зміну (підсилювачі, порогові 

 

Рис.2.16. Захист від витоків струму. 

 

елементи, реле), подають сигнал на відключення вимикача при заданому зна-

ченні вхідної величини. 

Струм через тіло людини, при його однополюсному доторканні до про-

відника мережі: 

Ілюд.=Ім + Іпзв, 
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де: Ім - струм мережі, що проходить через опір ізоляції та ємність мережі 

відносно землі, А; Іпзв - струм, що протікає через ПЗВ, А. 

Це показує, що підключення ПЗВ до мережі не повинно підвищувати 

небезпеку, тобто ПЗВ повинно бути високоомним. Якщо опір тіла людини та 

опір ізоляції мережі достатньо високий, вхідна величина на реагуючому еле-

менті апарату захисту буде недостатньою для його спрацювання і захисне ві-

дключення не виникає. При цьому струм через людину не перевищує довгот-

ривалого допустимого значення Ілюд   Ід.доп. 

Для рудникової апаратури захисту Ід.доп.= 0,025А при ємності мережі ві-

дносно землі до 1 мкФ/фазу. При спрацюванні апарата захисту, через тіло 

людини протікає струм на протязі часу відключення мережі захистом та дії 

електрорушійної сили (е.р.с.) відключених двигунів (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Графік залежності протікання величини струму через людину від часу 

Ілюд=f(t). 

 

Цей струм називають максимальним короткочасним (Ік.ч.). 

Повний час відключення (з моменту виникнення витоку на землю до 

моменту затухання зворотної е.р.с. відключених електродвигунів після відк-

лючення мережі: 

Tв = tз + tк + tе, 
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де: tз- час спрацювання апарату захисту, с; tк - час спрацювання відклю-

чаючого апарату, с; tе - час затухання е.р.с. електродвигунів, с. 

Велике значення, з точки зору безпеки та надійності, має час спрацю-

вання ПЗВ. Необхідно мати захист з найменшим часом відключення. 

Згідно з ПБ загальний час відключення мережі напругою 380 В та 660 В 

не повинно перевищувати 0,2 с, а напругою 1140 В - 0,12 с. Час спрацювання 

захисту tз  не перевищує 0,1 с, а повний час спрацювання автоматичного ви-

микача tк не більше 0,07...0,1 с. 

Коли захисне відключення є єдиним видом захисту мережі, необхідний 

самоконтроль роботи для запобігання роботи електроустановки при несправ-

ному захисному відключенні. 

Основні властивості та особливості схем контролю ізоляції визначають-

ся видом струму, що проходить через вимірювальний ланцюг та реле і зале-

жить від опору ізоляції та ємності мережі відносно землі. Знаходження зале-

жності між струмом вимірювальної схеми та опором ізоляції мережі - голов-

не завдання при розробці пристрою безперервного контролю ізоляції. При 

цьому, трудність створення таких пристроїв пов’язана також з тим, що канал 

виміру та канал передачі електричної енергії є одним і тим - це електрична 

мережа. Тому оперативна напруга пристрою повинна відрізнятися своїми па-

раметрами від напруги силової мережі. 

В пристроях захисного відключення може використовуватися ефект то-

го, що, при несиметрії пошкодження ізоляції фаз, з’являються струми нульо-

вої послідовності. Але частіше за все використовують метод накладання пос-

тійного струму на контрольовану мережу. При цьому оперативний струм до-

зволяє судити про стан ізоляції, тому що він є функцією загального активно-

го опору ізоляції мережі. 

),(r 
оп

I
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a
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r    :де





; 

 

rа, rb, rс – відповідно, опір ізоляції фаз А, В, С, Ом. 

Для візуального контролю стану ізоляції пристрої захисту, як правило, 

мають кілоомметр, за показаннями якого судять про стан ізоляції.  

При наявності дотику людини до струмоведучого елементу, опір, при 

якому реле повинно відключити мережу (опір установки): 

крrлюд3r

людrкрr

уr


 ,  

де: rкр - критичний опір ізоляції, при якому струм через людину не пере-

вищить гранично небезпечного, Ом; rлюд - опір людини, Ом. 

Очевидно, що, так як струм через людину обумовлений не тільки актив-

ним опором ізоляції, а й ємністю мережі, критичний опір залежить від вели-

чини останньої, тобто rКР. Чим більша ємність мережі тим вищим повинен 

бути опір ізоляції rКР. Значення rКР при ємності рівній нулю знаходиться в 

межах:  

 

 Критичний опір мережі rКР =  при ємності мережі: 

 

0,044 мкФ/фазу            U=1140B 

0,07   мкФ/фазу U=660B 

0,122 мкФ/фазу U=380B 

 

25 кОм U=380B 

43 кОм U=660B 

75кОм U=1140B 
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тобто надійна робота захисту від витоку на землю можлива лише при 

наявності компенсації ємнісної провідності мережі і при наближенні компен-

суючої індуктивності до резонансного значення L = 1/С. 

Тоді струм в ПЗВ приблизно буде визначатися активним опором ізоля-

ції: )(rI люд  . 

Як уже відмічалося, захисне відключення повинно мати місце коли 

струм через людину досягне граничного значення Ід.доп. при всіх можливих 

видах витоку на землю та наявності ємності мережі. Величина струму через 

людину залежить від опору ізоляції r, опору витоку на землю (одно-, дво- або 

трьохфазного), та ємності мережі С, тобто : )C,r,r(I Bлюд  . 

Опір r - величина розподілена по всій мережі і обумовлена рівномірним 

зниженням у всіх фазах при старінні ізоляції; вона приблизно однакова для 

всіх фаз та має достатньо високе значення. 

Br  - місцевий зосереджений опір ізоляції одного або декількох провід-

ників відносно землі, походження якого обумовлено механічними пошко-

дженнями ізоляції. Величина Br  - незначна. Поодиноким випадком Br  є опір 

людини, що торкнулася струмоведучого елементу однієї з фаз. 

При розгляді характеристик захисту в координатах )r(I BB  , необхід-

но брати до уваги сукупність кривих такого виду для різних значень опору r і 

для різних значень ємності мережі С. Між тим інтерес представляє не поява 

любого значення Ів, а лише гранично безпечного Ід.доп.
.
(Ів = Ід.доп.), коли необ-

хідно відключати мережу і тому можна задовольнитися побудовою характе-

ристик захисту в координатах rв = ( r), при Ів = Ід.доп. = const. В цьому випад-

ку  можна  задовольнитися трьома кривими: відповідно,  при одно-, дво-, 

трифазних витоках: )(rвr    (r)  вr   (r)вr  , при заданому значенні єм-

ності С. 

Для кожної з цих характеристик є своя установка опору відключення 

мережі. Якщо між ними відношення постійне r
/
відкл.: r

//
відкл. : r

///
відкл. = 1: 2 : 3, то 
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говорять, що такі пристрої захисту мають канонічні характеристики. Ці апа-

рати найбільш прості. Для них вибір уставки спрацювання при одному виді 

витоку є одночасно вибором уставки при інших видах витоку.  

З точки зору реальної можливості роботи мережі треба працювати як 

можна з меншими опорами ізоляції. Але стала робота мережі можлива, якщо 

реальний опір ізоляції: 

крr)25.1(r  , 

де: 
д.доп.

I

ф
U

кр
r   

. 

 

 З точки зору сталої роботи системи електропостачання опір r
///

відкл. = rкр. 

доцільно зменшити, але це зменшить значення r
/
відкл., що знижує безпеку пер-

соналу. Щоб цього не сталося необхідно порушити вище наведене співвід-

ношення, тобто необхідно щоб  співвідношення: r
/
відкл.: r

//
відкл. : r

///
відкл.  1: 2 : 3. 

Такі характеристики носять назву деформованих, а пристрої називають  

пристроями захисту з деформованими характеристиками. Необхідно також 

прийняти до уваги, що реальні мережі мають ємності відносно землі навіть 

при наявності засобів їх компенсації. Тому, з точки зору безпеки, необхідно 

уставку однофазного відключення витоку збільшувати. Захист від витоків 

може попереджувати небезпеку ураження людини при виконанні наступних 

вимог: 

- безперервний вимір опору ізоляції мережі відносно землі, який поши-

рюється на всю електрично зв’язану мережу, якщо захист має неселективну 

дію; 

- автоматичну сигналізацію при зниженні опору ізоляції нижче встанов-

леного рівня; 

- відключення мережі при аварійному стані ізоляції та при дотику люди-

ни до одної з фаз - захисне відключення; 
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- з точки зору безпеки та надійності роботи мережі, необхідна висока 

швидкодія захисту при якій струм, що проходить через людину, не спричи-

нить тяжких наслідків. Чим швидкодія захисту більша, тим допустимий ко-

роткочасний струм через людину Ік.б. при певному tвідкл. більший; 

- незалежність роботи схеми захисту від коливань напруги в мережі в 

умовах відключення; 

- неможливість помилкової роботи захисту при різних перехідних про-

цесах; 

- схема захисту повинна мати підвищену точність роботи, не бути при-

чиною зниження опору фаз мережі відносно землі; 

- робота захисту не повинна залежати від ємності фаз мережі, тобто при-

лад повинен вимірювати активний опір мережі відносно землі, реагувати як 

на симетричне, так і на несиметричне зниження опору; 

- бути достатньо чутливим (відношення приросту струму вимірювально-

го ланцюга до приросту опору ізоляції); 

- самоконтроль роботи системи захисту від витоків.  

Крiм основної профілактичної функції захисту - контролю стану ізоля-

ції, реле витоків має також ряд додаткових профілактичних функцій: 

- зменшення ймовірності виникнення пожеж і  вибухів  в  результаті  

пошкодження ізоляції мережі та появі відкритих дуг й іскор та небезпечного 

нагріву; 

- попередження пропалювань вибухозахистних оболонок апаратів і об-

ладнання при переході потужних дуг короткого замикання на корпус; 

- виконання резервної функції захисту від струмів короткого замикання, 

приймаючи до уваги, що майже  завжди  початок  порушення ізоляції та ви-

никнення короткого замикання супроводжується наявністю струму витоку на 

землю. 

 


