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ЛК - 5 Захист від струмів витоку 

2.1.12 Засоби контролю ізоляції та захисного відключення (Які найпростіші засоби 

контролю стану ізоляції? Які особливості їх експлуатації? Що таке ассиметр? Як форму-

ється напруга нульової послідовності та що на неї впливає? При якому опорі однофазного 

витоку на землю спрацює пристрій захисту на струмах нульової послідовності? Який ха-

рактер має характеристика захисту та від чого вона залежить? Як на характеристику захи-

сту впливає опір захисного пристрою? Що впливає на чутливість схеми, що працює на 

струмах нульової послідовності? Як асиметри реагують на рівномірне зниження опору 

ізоляції у всіх фазах? На якому принципі побудовано пристрої захисного відключення для 

мереж з заземленою нейтраллю? Як спрацьовує захист для мереж з заземленою нейтраллю 

при появі струмів витоку або доторканні людини? Як класифікуються ПЗВ? Як отриму-

ється оперативна напруга в схемах захисту, що працюють на випрямлених струмах? Чому 

приєднання спільної точки вентилів виконується через резистор? Яке призначення резис-

торів послідовно з’єднаних з діодами? Чому середнє значення струму в вимірювальній 

схемі не залежить від ємності мережі? При яких значеннях струму спрацьовує захист від 

одно- дво- та трифазного витоку? Яку чутливість мають схеми, що працюють на випрям-

лених струмах? Як реалізувати самоконтроль схеми та підвищити її надійність? Які особ-

ливості роботи схем захисту від витоку, що працюють на випрямлених струмах сторон-

нього джерела? З чого складається система захисту від струмів витоку в мережах напру-

гою 1140 В? Які шляхи протікання струму в основному та резервному захисті мереж на-

пругою 1140 В?)  

2.1.13 Селективність захисного відключення (Що таке селективність захисту? Як ре-

алізується принцип «псевдо селективності»? Які види селективності мають місце в мере-

жах з заземленою нейтраллю та чим вони відрізняються? Які умови застосування різних 

видів селективності?) 

2.1.14 Компенсація ємнісної провідності мережі ( Чому виникає потреба в компенсу-

ванні ємності мережі? Який принцип компенсації використовується? Які види компенсації 

існують та яки їх переваги (недоліки, умови застосування)?  За якими принципами авто-

матичної компенсації працюють пристрої, що компенсують ємність мережі? Які основні 

елементи пристрою компенсації ємності мережі з дроселем підмагнічування та їх призна-

чення  Як працює пристрій компенсації ємності мережі з дроселем підмагнічування?) 
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2.1.12. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення 

 

 Найпростішими засобами контролю ізоляції можуть служити вольт-

метри або неонові лампи, підключені безпосередньо до фаз мережі (рис. 

2.18).  

Щоб ці засоби не збільшували небезпеку, знижуючи опір ізоляції мере-

жі, вони повинні мати високий внутрішній опір. При замиканні на землю фа-

зи А  - 0rA  і напруга  на пошкодженій фазі 0UA  , а напруга  решти фаз 

по відношенню до землі - ФCB U3UU  збільшується і може зростати до 

лінійної напруги. За показанням вольтметрів можна судити про стан ізоляції 

фаз . В розподільчих мережах використовують трьохобмотковий масляний 

вимірювальний трансформатор НТМІ з контролем ізоляції (рис. 2.19). 

 

Рис. 2.18. Схема контролю ізоляції вольтметрами. 

 

Показання вольтметрів свідчать про стан ізоляції фаз. При замиканні од-

ної з фаз на землю, на виході обмоток, включених за схемою розімкнутого 

трикутника, з’являється напруга нульової послідовності, що досягає лінійно-

го значення. Ця напруга використовується в системі захисту мережі від од-

нофазних замикань на землю.  
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Рис. 2.19.  Контроль ізоляції мережі за допомогою трансформатора НТМІ. 

За видом струму вимірювального ланцюга, схеми безперервного конт-

ролю ізоляції діляться на ряд груп. 

Група 1. Схеми, що працюють на струмах нульової послідовності 

(Асиметри) (рис. 2.20). 

Асиметр складається з трьох рівних за величиною опорів R1 (фільтр на-

пруги нульової послідовності), що з’єднані зіркою. Нульова точка через при-

стрій вимірювання Rн приєднується на землю. При пошкодженні ізоляції та 

замиканні одної або двох фаз на землю (або торканні людини до однієї з фаз) 

на зажимах навантаження (між нулем фільтра і землею) з’являється напруга 

нульової послідовності U0. При досягненні U0 значення напруги спрацювання 

(уставки) Uс або його перевищення, виконавчий орган (реле та ін.) спрацьо-

вує і відключає мережу:    
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 , 

де  r – опір ізоляції, Ом. 
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Рис. 2.20. Схема пристрою захисного відключення, яка реагує на напругу нульової   

послідовності. 

 

Тоді опір однофазного витоку на землю, при якому спрацює пристрій: 
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Характеристика )r(r '
с   має лінійний характер (а) (рис.2.21). Але реа-

льна характеристика пристрою буде дещо іншою, тому що паралельно опору 

ізоляції r підключено внутрішній опір самого пристрою RСХ: 

)R3R(r

)R3R(r

Rr

Rr

Н1

Н1

СХ

СХ









. 

 

      Тоді опір спрацювання пристрою:   
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тобто характеристика стає нелінійною (б) (рис.2.21). 
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Рис. 2.21. Характеристики захисту асиметра. 

 

При ємності фаз С = 0, напруга спрацювання, при однофазному витоку, 

яким є людина: 
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де: r-  опір ізоляції, Ом. 

При двохфазному замиканню на землю, напруга нульової послідовності 

на вході пристрою (напруга спрацювання при однакових параметрах фільтра 

та опору витоку) приблизно в два рази менше ніж для режиму однофазного 

витоку, тобто чутливість пристрою при двохфазному витоку є нижчою. 

Однак чутливість даної схеми сильно залежить від ємності мережі - з ро-

стом ємності, напруга нульової послідовності на вході пристрою знижується. 

В мережі з ємністю відносно землі С та опором ізоляції r граничний опір 

спрацювання даного пристрою, при однофазному витоку, буде не більше:  
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де: Uc - напруга уставки спрацювання в долях від фазної. 

Аналіз цього виразу показує, що при уставці спрацювання Uc = 0,2(20 % 

Uф), ємності мережі 1 мкФ/фаза та r = 100...1000 кОм, пристрої не можуть ма-

ти чутливість за опором однофазного витоку вище за 5 кОм, а при ємності 
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мережі 3 мкФ/фазу - 1,5 кОм. В реальних же пристроях, за рахунок падіння 

напруги в опорі фільтра R1, чутливість буде ще нижчою. 

Пристрої, що працюють на напрузі нульової послідовності, не можуть 

мати високу чутливість, тобто мають відносно низький опір спрацювання. 

Крім того, характерною особливістю асиметрів є те, що, при рівномір-

ному зниженні опору ізоляції у всіх фазах, вони не реагують на це знижен-

ня.Тому асиметри не можуть використовуватися як засоби контролю ізоляції 

мережі. Вони можуть відносно добре працювати як засіб захисного відклю-

чення при несиметричних витоках на землю. 

Позитивною якістю асиметрів є їх простота та висока швидкодія. Часті-

ше за все ці пристрої використовуються в комбінованих системах контролю 

ізоляції і захисного відключення для збільшення чутливості захисту при не-

симетричних витоках на землю. 

На проммайданчиках гірничих підприємств приймають системи елект-

ропостачання з глухозаземленою нейтраллю, в яких використовують при-

строї захисного відключення  (ПЗВ), що побудовані на використанні фільтрів 

струму нульової послідовності. Головна їх перевага - можливість селектив-

ного відключення електроустановки, до струмоведучої частини якої доторк-

нулася людина 

В схемі ПЗВ мережі з заземленою нейтраллю (рис. 2.22) використано 

фільтр у вигляді сумуючого пристрою - диференційного трансформатора 

струму ТА, до вторинної обмотки якого підключено реле КА. 

Доки людина не торкається фази мережі, сума магнітних потоків, ство-

рених в сердечнику  лінійними струмами в проводах, дорівнює нулю, і, як 

наслідок, у вторинній обмотці е.р.с. не індукується. При появі витоку струму 

на землю, викликаного доторканням людини, зявляються струми нульової 

послідовності, які обумовлюють в сердечнику трансформатора струму нульо-  

вої послідовності (ТСНП) ТА появу нескомпенсованого магнітного потоку, 

який наводить е.р.с.  у вторинній обмотці. Струми, викликані цією е.р.с., ви-
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користовуються для роботи відключаємого реле КА. Струм через тіло люди-

ни дорівнює потроєному струму  нульової послідовності: 
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де: Uф - фазова напруга мережі, В; ro - опір  розтікання  струму  в  зазем-

лювачі, Ом.  

 

Рис. 2.22.  Принципова схема захисного відключення мережі з заземленою нейтрал-

лю. 

 

В реальних умовах сумарний магнітний потік в сердечнику, навіть при 

відсутності витоку на землю, має значення, відмінне від нуля. Це пояснюєть-

ся відхиленнями від симетричного розташування обмоток трансформатора 

cтруму, а також наводок (магнітні поля від поруч розташованих кабелів та 

шин, блукаючі струми та ін.). Ці фактори обумовлюють струми небалансу, 

які обмежують можливість підвищення межі чутливості пристрою захисту до 

струмів нульової послідовності. Для відстройки від струмів небалансу засто-

совують ряд заходів експлуатаційного та конструктивного характеру. 

ПЗВ відключає також електроустановку при пошкодженні ізоляції, тоб-

то при замиканні на корпус або безпосередньо на землю. 
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Випускається велика кількість різних типів ПЗВ для мереж з заземленою 

нейтраллю трансформатора, що класифікуються: 

- за числом полюсів (двох – та чотирьохполюсні); 

- за способами монтажу (для фіксованого монтажу в розподільчих щи-

тах, адаптери для штепсельних розеток); 

- за витримкою часу при відключенні (без витримки часу, з витримкою 

часу до 10 мс, селективні з витримкою часу до 40 мс); 

- за наявністю пристроїв максимального захисту (ПЗВ без МТЗ, ПЗВ з 

МТЗ). 

В Україні з 1998 року використання ПЗВ в  електроустановках будівель і 

споруд житлового та громадського призначення є обов’язковим, відповідні 

зміни внесені в ПБЕ. 

Група 2. Схеми захисту, які працюють на випрямлених струмах конт-

ролюємої мережі, (вентильні схеми) (рис. 2.23). 

 

Рис.2.23.  Принципова схема контролю опору ізоляції випрямленими струмами кон-

тролюємої мережі. 

 

Більшість діючих пристроїв контролю ізоляції та захисного відключення 

в якості оперативного використовують постійний струм, який накладається 

на робочий змінний струм мережі, що захищається. Цей струм є вхідною ве-

личиною в апараті захисту. 



9 

 

В пристроях цієї групи оперативна напруга одержується за допомогою 

трьох вентилів, підключених до фаз контролюємої мережі через обмежуваль-

ні резистори ro (рис. 2.23). Загальна точка вентилів зєднується з землею через 

опір навантаження (кілоомметр, обмотки реле та обмежуючий резистор rд ). 

Резистор rд  обмежує струм до безпечного значення, робить вплив апарату за-

хисту  на стан ізоляції захищаємої мережі незначним. Запобіжні резистори rо 

служать для обмеження струму в разі пробою вентилів. На практиці значення 

rд приймають значно більшим rо, тому що високоомні резистори мають знач-

но більший розсів параметрів, що при rд < rо може привести до небажаної 

асиметрії схеми. 

В схемі одночасно працює лише один вентиль, анод якого має найбіль-

ший потенціал у відповідну частину періоду. Середнє значення струму в ви-

мірювальній схемі не залежить від ємності мережі: 
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 - загальний опір мережі відносно землі, Ом;                  

RСХ = rо + rд - опір схеми, Ом; Umл - амплітуда лінійної напруги, В. 

Приймаючи значення опору ізоляції r = , легко знайти опір відключен-

ня при одно- , дво-, або трифазному витоку, якщо прирівняти струм спрацю-

вання  Iсп = Iд.доп.  та:  
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Для однофазного струму витоку на землю:  
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Для двофазного струму витоку на землю:  
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Для трифазного струму витоку на землю:  
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Тобто характеристики захисту (рис.2.24) є канонічними. 

Чутливість пристроїв цього типу характеризується відношенням зміни 

середнього значення струму до зміни опору ізоляції мережі: 

 

 2СХ

mл

rR

U5.1

dr

dI

 



 . 

 

Звідки видно, що найбільшу чутливість пристрій має при малих значен-

нях опору ізоляції. За  умовами  безпеки, Rcx  повинно  бути  великим 

(50...100 кОм). При напрузі мережі 660 В чутливість вентильних схем конт-

ролю ізоляції складає 0.1...0.05 мА/кОм. Тобто чутливість вентильних схем в 

їх “чистому” вигляді  дуже низька, тому на практиці їх використовують як 

частину комбінованих схем. Недоліки схем цієї групи пов’язані із недостат-

ньою точністю вимірювання, що пов’язано із залежністю їх роботи від коли-

вання напруги в мережі. 



11 

 

 

Рис. 2.24. Характеристики захисту, що працює на випрямлених струмах мережі. 

 

Цей принцип контролю використаний в пристроях УАКИ, АЗАК, БЗП-

1А та інших вітчизняних розробках. В закордонній практиці - це пристрої 

фірм  “Сіменс - Шуккерт” та “Калор - Емаг” (ФРН). 

При пошкодженні елементів схеми, при зміні внутрішніх параметрів за-

хисту, можливі відмови захисту. Цей захист не має самоконтролю. 

Одним з шляхів підвищення надійності роботи вентильних схем є пара-

лельне включення вимірювального органу  до контролюємого опору ізоляції 

(рис. 2.25). 

Джерело  оперативного струму підключено паралельно до опору ізоляції 

і вимірювального органу захисту. При такому підключенні, величина опера-

тивного струму, що протікає в реле, тим більша, чим більше опір ізоляції ме-

режі. Для створення в обмотці реле струму, достатнього для притягнення 

якоря реле, служить кнопка “ПУСК” - кнопка вводу в роботу реле, шунтуюча 

опори R1, Rд . 



12 

 

Рис. 2.25. Паралельна вентильна схема контролю ізоляції та захисного відключення. 

 

При зменшенні опору ізоляції r, в результаті його шунтуючої дії, струм в 

реле зменшується, а при певному значенні (критичному) опору реле спрацьо-

вує, діє на автоматичний вимикач і напруга мережі вимикається. 

У таких схемах досягається самоконтроль ізоляції. При пошкодженні 

елементів схеми контролю або зміни їх параметрів, відбувається відключення 

захисту контролю ізоляції та самої мережі. 

Відмова в роботі захисту може також бути внаслідок несправності вико-

навчого органу автоматичного вимикача. Для підвищення надійності роботи 

вимикача з захистом, реле контролю діє на нульовий розщеплювач. Якщо ав-

томат не спрацьовує, то допомагає резервний захист (РЗ). При відмові основ-

ного захисту, РЗ спрацьовує автоматично, діє на вимикання трансформатора  

( на вимикач на первинній стороні трансформатора). 

Беручи до уваги низьку чутливість вентильних схем, у чистому вигляді 

вони не використовуються. 

Для еквівалентної схеми заміщення, приймаючи струм послідовної час-

тини (через опір RН) вентильної схеми  IН, легко знайти струм в паралельній 

частині (в вимірювальному ланцюзі): 
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Тоді чутливість паралельної схеми: 
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При однакових умовах, максимальна чутливість такої схеми  приблизно 

в 25 разів більша чутливості послідовної схеми. Таким чином, використання 

паралельної вентильної схеми забезпечує високу чутливість та точність ПЗВ. 

Ці схеми використовуються в пристроях типу РУ. 

Група 3.Схеми, що працюють на випрямлених струмах стороннього 

джерела (рис. 2.26). 

 За принципом роботи та характеристиками схеми мало відрізняються 

від попередніх. В пристроях цієї групи в якості оперативних використову-

ються струми від стороннього джерела, яким частіше за все є понижуючий 

трансформатор з випрямлячами, зібраними за схемою двох-, трьох-, або од-

нопівперіодного випрямлення. В вимірювальному ланцюзі таких схем, крім 

випрямленого струму стороннього джерела енергії  (Е=) , проходить змінний 

струм. Він обумовлений напругою контролюємої мережі внаслідок наявності 

деякої несиметрії опору ізоляції фаз, тобто між штучною нульовою точкою О 

фільтра приєднання Zo та землею зявляється напруга нульової послідовності 

і відповідна складова струму i , що вносить помилку в вимірювання. 

Для ослаблення цього струму приймають різні фільтруючі опори. В за-

лежності від роду цих опорів розрізняють схеми з індуктивним чи ємнісним 

фільтром. Штучна нульова точка для приєднання схеми контролю до мережі 

створюється за допомогою трьох резисторів або за допомогою трьохфазного 

дроселя.  
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Рис. 2.26. Схема контролю ізоляції мережі за допомогою постійного струму сторон-

нього джерела. 

 

В схемі з індуктивним фільтруючим елементом в якості фільтра вико- 

ристовують дросель зі стальним сердечником, що являє великий опір для 

змінного струму i. В пристроях з ємнісним фільтром в якості фільтруючого 

елементу використовують конденсатор Сф, тоді змінна складова струму 

вимірювального ланцюга, обумовлена напругою мережі, буде значно ослаб-

лена. 

Струм у вимірювальному ланцюзі: i = I= + i. 

Складова постійного оперативного струму: 
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де: R0 - опір фільтра приєднання, Ом; RCX - опір схеми (фільтруючого 

дроселя, вимірювального пристрою - RН ), Ом; RЛ- опір людини, що доторк-

нулась до струмоведучого каналу, Ом. 

Чутливість  схеми цього типу як і раніше: 
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Звідки видно, що найбільша чутливість пристроїв цього типу, як і вен-

тильних, має місце при малих значеннях опору ізоляції Σr .  

Для підвищення чутливості захисту, в схемах використовуються дифе-

ренційні схеми вимірювання. При цьому контроль опору ізоляції виконується 

не на всьому діапазоні можливих змін опору ізоляції, а в зоні критичного йо-

го значення. Використовуються схеми з додатковим еталонним джерелом. В 

схемі порівнюється оперативний струм, величина якого обумовлена опором 

ізоляції мережі та струмом еталонного джерела, налагодженого на струм 

спрацювання пристрою. Захист працює на різницю цих струмів. Такий прин-

цип використовується в схемах АЗПБ, АЗУР, АЗШ, БЗО-1140. 

 Система захисту від струмів витоку в мережах напругою 1140 В  скла-

дається з комплексу апаратів, контролюючих опір ізоляції мережі і відклчаю-

чих її при зниженні цього опору до небезпечного рівня (блок захисного відк-

лючення БЗВ та автоматичний вимикач Q) та знижуючий короткочасний 

струм  витоку  до  необхідного  значення  (блок  короткозамикачів - БКЗ) 

(рис. 2.27). В систему захисту входить також високовольтний комплектний 

розподільчий пристрій (КРУВ), який вимикає мережу з пошкодженою ізоля-

цією при відмові вимикача Q.  

В БЗО зібрані два незалежно працюючі пристрою контролю ізоляції та 

захисного відключення, які живляться від одного джерела оперативної 

постійної напруги Еоп..  

Один із них виконує функції основного захисту, працюючого за принци-

пом послідовного включення релейного вимірювального елементу К2. Дру-

гий пристрій виконує функції резервного захисту за принципом паралельного 

включення відносно опору ізоляції вимірювального елементу К1. 
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Оперативний струм Еоп протікає  через заземлювач, землю, опір ізоляції 

r, обмотки трансформатора ТV2, компенсуючий дросель, резистор Rз, реле 

К2. Із зниженням опору r ізоляції, струм в К2 збільшується, він спрацьовує і 

контролюєма мережа відключається автоматом Q. 

 

Рис. 2.27. Принципова електрична схема захисту в електричних мережах                             

напругою 1140 В. 

 

Другий пристрій складається з реле К1, резистора R1, трансформатора 

TV1, за допомогою якого пристрій підключається до контактів автомата Q. 

При відключеному автоматичному вимикачі, цей пристрій виконує контроль 

ізоляції елементів, розташованих в розподільчому пристрої низької напруги 

трансформаторної підстанції (до вимикача Q). Після включення вимикача Q, 

резервний захист, як і основний, виконує контроль опору ізоляції і захист від 

струму витоку  по всій мережі, на яку подана напруга. 

 Пристрої захисту виконуються таким чином, що з початку спрацьовує 

основний захист (він більш чутливий). При відмові основного захисту - спра-

цьовує резервний, і, за допомогою комплектного розподільчого пристрою, 

відключається трансформаторна підстанція. 

 Якщо замикання на землю мають місце у вторинній обмотці трансфор-

матора, то також спрацьовує резервний захист. 
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 Після вимикання автоматичного вимикача, основний захист продовжує 

працювати і контролювати стан ізоляції, виконуючи роль блокуючого реле 

витоків, попереджує включення автоматичного вимикача на пошкоджену 

ізоляцію.  

Зниження короткочасних струмів витоку (струмів через тіло людини) 

забезпечується блоком БКЗ, в склад якого входять пристрої: статичної ком-

пенсації ємнісних струмів витоку; виявлення фази з пошкодженою ізоляцією 

та замикання її на землю. Компенсуючий дросель L налагоджено на полови-

ну максимального значення ємності мережі. Подальше зниження струму ви-

току виконується короткозамикачем, що включається в роботу після 

спрацювання К2 основного захисту БЗВ. При доторканні, наприклад, до фази 

А, спрацьовує БЗВ, потім БКЗ своїм контактом КА замикає фазу А на землю, 

знижуючи тим самим струм через тіло людини до безпечного рівня. 

Група 4. Схеми, що працюють на струмах стороннього джерела з ча-

стотою, відмінною від частоти мережі. 

 В основному це пристрої з оперативною напругою підвищеної частоти 

(рис. 2.28).  

На струм, що проходить через ланцюг вимірювання, значний вплив чи-

нить  ємність мережі тим більше, чим більше частота генератора. Схеми цієї 

групи значно складніші від попередніх і розповсюдження широкого не одер-

жали. 

 

Рис. 2.28.Схема захисту на оперативному струмі підвищеної частоти. 
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2.1.13. Селективність захисного відключення 

 

Одною з вимог до захисного відключення мережі є селективність систе-

ми, коли відключатися повинні лише елементи мережі з пошкодженою ізоля-

цією, що значно зменшує вимушені простої обладнання, полегшує пошук мі-

сця пошкодження ізоляції, і, тим самим, зменшує збитки в наслідок аварійно-

го відключення напруги. 

У вугільних шахтах основні робочі та допоміжні машини на дільниці на-

стільки взаємопов’язані технологічним процесом, що зупинка однієї з машин 

викликає відключення решти. Тому велике значення при відключенні всієї 

електричнозв’язаної мережі, при пошкодженні ізоляції, має зменшення часу 

на пошук місця пошкодження та його ліквідації. Для цього можна використа-

ти принцип так званої «псевдоселективності» при наявності в комутаційних 

апаратах блокувальних реле витоку (БРВ) (рис. 2.29), що не дозволяють по-

дачу напруги на дільницю, що має пошкоджену ізоляцію. 

 

Рис. 2.29. Схема пошуку місця пошкодження ізоляції з використанням БРВ. 

 

При пошкодженні ізоляції під час, коли електрична мережа знаходиться 

під напругою, спрацьовує реле витоку РВ, що вмонтоване в розподільчий 

пристрій пересувної підстанції і відключає всю мережу. Включаючи 

послідовно, починаючи від джерела живлення, окремі дільниці мережі, 
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знаходять елемент мережі з пошкодженою ізоляцією, подання напруги на 

який блокується реле БРВ. Блокувальне реле витоку контролює стан ізоляції 

в лінії, що відходить від апарату, перед включенням її під напругу. 

В рудникових апаратах одержали розповсюдження БРВ з релейним 

вимірювальним (рис. 2.30) елементом (пускачі) та електронні БРВ (автома-

тичні вимикачі). 

 

Рис. 2.30.  Принципова схема БРВ релейного типу. 

 

Блок БРВ (рис. 2.31), що встановлено в автоматичних вимикачах серії 

АВ, складається з випрямляючого мосту VД6...VД9, підсилювача на транзис-

торах VT1- VT2, вимірювального мосту із резисторів R1(R2)...R5 та опору 

ізоляції мережі, в одну із діагоналей якого підключено емітер - базовий пере-

хід VT1, виконуючого органу реле (реле К), згладжуючих конденсаторів С1, 

С2. Вимірювальний ланцюг БРВ приєднується до фаз за допомогою блока 

приєднання (VД1...VД3). При зміні величини опору ізоляції мережі відносно 

землі, змінюється струм витоку, який викликає відповідну зміну величини та 

полярності напруги в діагоналі вимірювального мосту. При зменшенні опору 

ізоляції до значення уставки спрацювання, транзистори VТ1 та VТ2 відкри-

ваються, спрацьовує реле К, яке розмикає ланцюг нульового розчеплювача 

автоматичного вимикача, що не дозволяє включити останній та подати на-

пругу в мережу. 
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Рис. 2.31. Принципова схема БРВ електронного типу. 

 

В мережах з заземленою нейтраллю мають місце два вида селективності 

спрацювання ПЗВ: поперечна та повздовжня. 

 

Рис. 2.33. Схема селективного вмикання захисного відключення: 

а) поперечна селективність; б) повздовжня селективність. 

 

При поперечній селективності на кожному відгалуджені встановлюється 

ПЗВ, на головному апараті він відсутній (рис. 2.33, а). Основний недолік по-

перечної селективності – відсутність резервування ПЗВ. При  повздовжній 
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селективності,  вподовж  лінії  встановлюється  послідовно  декілька  ПЗВ  

(рис. 33, б). Для забезпечення повздовжньої селективності, необхідно вико-

нати наступні умови: чутливість ПЗВ, що стоїть попереду, повинна бути в 2 – 

3 рази нижчою за чутливість послідуючого ПЗВ; час спрацювання ПЗВ, що 

стоїть попереду, повинен бути більшим часу спрацювання послідуючого 

ПЗВ. 

2.1.14. Компенсація ємнісної провідності мережі 

 

 В існуючих електричних мережах шахт і кар’єрів, які мають ємність 

відносно землі, струм через людину, що доторкнулася фази, здебільшого 

визначається ємнісною складовою повного опору ізоляції мережі. В підзем-

них дільничних мережах ПБ обмежують ємність мережі значенням 1 

мкФ/фазу, в підземних розподільчих мережах ємність мережі досягає 8...10 

мкФ/фазу, а в кар’єрних розподільчих мережах 1...3 мкФ/фазу. Тому в цих 

мережах, при експлуатації одним із принципів захисту від враження елек-

тричним струмом, є компенсація ємнісної складової струму, що протікає че-

рез людину. Принцип компенсації ємнісного струму витоку заключається в 

підключенні до мережі дроселя з індуктивністю, настроєного в резонанс з 

ємністю мережі: 

 

)C(1L CK  . 

Однак ця умова на практиці не може бути виконана із-за постійної зміни 

ємності (підключення та відключення окремих приєднань). 

На рис. 2.40 показана схема мережі та векторна діаграма, що пояснюють 

принцип компенсації ємності мережі. 

При включенні між нейтраллю мережі і землею дроселя з індуктивністю 

Lк, струм через тіло людини складається із суми активної, ємнісної та індук-

тивної складових струму замикання на землю.  

Тому в цих мережах на практиці використовують два види компенсації: 
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- статичну компенсацію ємності мережі, коли індуктивність дроселя 

вибирається на середнє значення ємності мережі; 

 

Рис. 2.40. Схема мережі та векторна діаграма, що пояснює принцип компенсації єм-

ності. 

- динамічну компенсацію ємності мережі, коли індуктивність дроселя 

регулюється автоматично в залежності від зміни ємності. 

При статичній компенсації, реактивна складова струму через людину 

може бути зменшена в два рази (рис. 2.41), тобто статична компенсація єм-

ності є малоефективною.  

 

 

Рис. 2.41. Залежність реактивного струму через людину від ємності мережі. 

 

В більшості сучасних засобів захисного відключення приймають авто-

матичні пристрої компенсації ємності мережі, в функції яких закладено 
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принцип відпрацювання індуктивності компенсуючого дроселя в залежності 

від ємності мережі, тобто повинна відпрацьовуватись  залежність: 

 
C

1
L


 .   

 За способом підключення компенсуючого дроселя до мережі пристрої 

автоматичної компенсації поділяються на два класи: 

а) пристрої з підключенням компенсуючого дроселя між нейтраллю (або 

штучною нульовою точкою) мережі та землею; 

б) пристрої з пофазовим підключенням компенсуючого дроселя. 

За принципами автоматичної компенсації ємності мережі є такі при-

строї, як: 

1. Пристрої з налагодженням дроселя на резонанс при нормальній ро-

боті мережі: екстремальними  регуляторами; виміром  реактивної 

провідності контуру нульової послідовності; виміром кута між напругою 

нульової послідовності та опорною напругою з використанням оператив-

ного струму підвищеної частоти (цей метод одержав найбільше поширен-

ня); 

2. Пристрої з настройкою дроселя на резонанс при  появі витоку на 

землю: виміром кута між напругою нульової послідовності та струмом за-

микання на землю; виміром кута між напругою нульової послідовності та 

струмом реактивних опорів, підключених до фаз мережі. 

 Більшість із цих принципів із-за складності, інерційності дії не знайшли 

використання. Найбільше поширені пристрої розроблені УкрНДІВЕ з 

настройкою в резонанс дроселями з підмагнічуванням (рис. 2.42) 

Для отримання лінійної характеристики дроселя використовують обмот-

ки зворотного зв’язку (ОЗЗ).  

 



24 

 

 

Мал. 2.42.  Структурна  схема  пристрою автоматичної  компенсації ємності  з  ви-   

користанням струму підвищеної частоти. 

Параметри дроселя підбираються так, щоб була пропорційність між 

струмом підмагнічування та індуктивною провідністю робочої обмотки дро-

селя, щоб підмагнічуючий струм визначався ємністю мережі. Використо-

вується при цьому оперативна напруга підвищеної частоти. В якості компен-

саційного дроселя використовується трьохстержневий магнітопровід. На 

крайніх стержнях магнітопроводу  розміщується  робоча  обмотка  дроселя,  

яка  поділенана дві обмотки змінного струму. Вони мають однакову кількість 

витків і намотані зустрічно. На середньому стержні розміщують обмотку ке-

рування і обмотку зворотного зв’язку. Перша служить для створення маг-

нітного потоку підмагнічування. Постійний магнітний потік підмагнічування 

накладається на змінний потік на крайніх стержнях, в результаті в одному з 

крайніх стержнів магнітні потоки складаються, що викликає насичення цього 

стержня і відповідну зміну індуктивності дроселя. Компенсаційне устатку-

вання використовують в єдиному блоці з реле витоків. 

Компенсація ємнісної провідності мережі є також одним із засобів під-

вищення надійності роботи розподільчої мережі 6...10 кВ. Струм замикання 

на землю в цих мережах визначається також ємністю мережі відносно землі. 

При несталих замиканнях на землю існують значні перенапруги в мережі до 

4-х кратних від значення фазної напруги, що може викликати додаткові бага-
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тократні пошкодження мережі. При струмах к.з. на землю більше 5 А реко-

мендовано використовувати засоби компенсації ємнісної провідності мережі. 

Компенсаційні устаткування можуть бути в одно- і трифазному виконанні. 

Практично використовують однофазні устаткування. Так як часто силові 

трансформатори використовують з обмотками 6...10 кВ, з’єднаними за схе-

мою трикутника, то для підключення компенсаційного устаткування у нейт-

раль, використовують або трансформатори власних потреб підстанцій з пер-

винною обмоткою зібраною за схемою зірки, або підключенням спеціального 

трансформатора напруги (рис. 2.43) зі схемою з’єднання первинної обмотки в 

зірку з виводом нульової точки для підключення пристрою компенсації. До 

устаткування компенсації ставляться вимоги: простота конструкції; можли-

вість плавного регулювання індуктивного струму; невеликі втрати потужнос-

ті; швидкодія; простота і зручність експлуатації. 

 

Рис. 2.43. Схема підключення компенсаційного пристрою до мережі. 

 

Компенсаційні пристрої діляться на пристрої зі ступеневим (котушки з 

відпайками) та плавним регулюванням (з регулюванням повітряного зазору - 

плунжерні пристрої, та з підмагніченням). 


