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ЛК -8 Експлуатаційний захист в електроустановках  

2.4.1 Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту (Які умо-

ви експлатації на геотехнічних виробництвах зумовлюють струми витоку та КЗ?  Які ре-

жими роботи характерні для електрообладнання геотехнічних виробництв? Які основні 

причини появи небезпечного експлуатаційного стану? В чому полягає основна задача за-

хисту? Які види захисту відносяться до експлуатаційного захисту та які його задачі?  

2.4.2 Захист від струмів короткого замикання (Які причини виникнення струмів КЗ в 

рудниковому електрообладнанні? Які вимоги висувають до максимального захисту? Яким 

показником характеризується чутливість захисту та які його граничні значення? Які вимо-

ги висувають до швидкодії захисту?  Що таке зона дії захисту?  Як визначається зона дії 

максимального захисту? Як зміна уставок спрацювання захисту впливає на його зону дії? 

Від якого значення струму повинен відстроюватись захист від КЗ? Як забезпечується се-

лективність максимального захисту? Які проблеми виникають при забезпечені селектив-

ності захисту в мережах підземних виробок та як вони вирішуються? Яка основна експлу-

атаційна відмінність між мережами з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю? Що 

впливає на величину струмів КЗ?  Яке виконання максимального захисту використовуєть-

ся в мережах з ізольованою нейтраллю? Що таке фазочутливість захисту? Чому для діль-

ничих мереж підземних робіт застосовується захист у трифазному виконанні?) 

2.4.2.1 Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників (Які переваги та 

недоліки має захист плавкими запобіжниками? Чому неможливе застосування плавких 

запобіжників для теплового захисту електродвигунів? Як розрахувати плавку вставку за-

побіжника? Чим зумовлена низька точність спрацювання плавких запобіжників? Яка сфе-

ра застосування плавких запобіжників? 

2.4.1 Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле ( Які 

переваги та недоліки максимального струмового захисту за допомогою максимальних ре-

ле? Як визначається уставка спрацювання максимального реле та зона дії такого захисту? 

З чого складається та як працює захист УМЗ?  Як виконується перевірка захисту УМЗ? З 

чого складається та як працює блок захисту ПМЗ? Як реле побічної дії застосовуються в 

схемах захисту?) 
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2.4. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах пе-

ревантаження, як засіб підвищення безпеки використання електрое-

нергії 

 

2.4.1. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх 

захисту 

Специфічні умови експлуатації електроустановок на гірничих підпри-

ємствах зумовлюють часте виникнення їх пошкоджень. Несвоєчасне усунен-

ня несправностей, що виникли; вплив вологої атмосфери, пилу на обладнан-

ня та кабелі приводять до появи струмів витоку на землю, які, при відповід-

них умовах, можуть переходити в струми КЗ. 

 Найбільш тяжкі експлуатаційні режими роботи характерні для елект-

рообладнання вибійних машин та механізмів. Вони визначаються конструк-

тивними особливостями машин, технологією робіт, гірничогеологічними та 

організаційно-технічними умовами, кваліфікацією обслуговуючого персона-

лу та ін. 

Електродвигуни та апаратура керування вибійних машин працюють в 

переривчатому режимі з безперервно змінюючимся пульсуючим наван-

таженням та відносно високою величиною частоти включення, нерідко зі 

значним перевантаженням через необхідність подолання більш твердих 

включень, заклинення ріжучого органу та ін. Крім основної операції ці дви-

гуни виконують допоміжні та маневрові операції по підготовці машин до ро-

боти, перевірці та зміні ріжучого інструменту та ін., що вимагає частих 

включень та виключень і викликає значний перегрів обмоток. 

Тяжкими є також режими роботи двигунів конвеєрів, для яких характер-

ними є часті перевантаження із-за заштибовки, що приводять до перекиду та 

зупинки двигуна; тяжкі умови пуску при заваленому ставі конвеєру, за-

клиненні тягового ланцюга та ін. Запуск перевантаженого конвеєра викону-
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ється в "поштовховому" режимі двигуна на пускових струмах. Кількість 

включень за добу досягає 500. 

Для електродвигунів бурових машин характерним є повторно-

короткочасний режим роботи з пульсуючим навантаженням, частими пе-

рекидами і зупинками двигуна. Аналогічним є режим роботи маневрових ле-

бідок. 

Все це викликає появу небезпечного стану обладнання, причини якого 

необхідно знати для розробки заходів по його запобіганню. 

Основними причинами появи небезпечного стану є: 

- для комутаційної апаратури - помилки обслуговуючого персона-

лу та порушення ПТЕ (35…41 %), знос та розрегулювання основних вуз-

лів (25… 26 %); 

- для гнучких кабелів - пошкодження оболонок породою та меха-

нізмами (83 %) та експлуатаційним персоналом (17 %); 

- для вибійного електрообладнання - погіршення ізоляції обмоток 

статорів двигунів внаслідок дії води (37...45 %), пробої ізоляцію із-зі пере-

гріву двигуна (29,6 %), відмови елементів внаслідок неякісного ремонту 

(32 %), пошкодження вузлів вибухозахисту конвеєрних двигунів (14,8 %), 

міжвиткові короткі замикання та пробої ізоляції двигунів насосних стан-

цій (64 %) та ін. 

З метою зменшення імовірності появи небезпечного стану елементів 

електрообладнання та підвищення електробезпеки, необхідно додержуватись 

періодичності профілактичних оглядів та ремонтів, виконувати безперервний 

контроль стану електрообладнання за допомогою різних видів захисту. 

Таким чином основною задачею захисту є автоматичний безперервний 

контроль режиму роботи електричного устаткування та автоматичне відклю-

чення аварійної дільниці при зберіганні в роботі інших дільниць. 

Розрізняють дві основні групи засобів захисту: 
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1. Захист персоналу і навколишнього середовища (види захисту розг-

лянуті вище). 

2. Захист електроустаткування. 

Остання група має назву експлуатаційного захисту і виконується, як 

правило, разом з комутаційним обладнанням. В свою чергу ця група захисту 

також ділиться на дві: 

1) захист від пошкодження - має задачу попередити розвиток вже вини-

клого пошкодження ізоляції, щоб попередити дію струму короткого замикан-

ня на непошкоджені  елементи  ланцюга, попередити  спалахування електро-

обладнання під дією струмів, зменшити збитки від пошкодження та приско-

рити ремонт, зробити його більш дешевим. Можливими видами пошкоджен-

ня є: замикання між фазами; замикання на землю; міжвиткові замикання; об-

рив чи підвищення опору в контактному ланцюзі. 

У всіх випадках (крім останнього) з’являються більші чи менші значен-

ня струму, тобто всі види захисту при цьому базуються на зміні значення 

струму (максимальний захист,  захисти  на основі використання струмів си-

метричних складових - фільтрові захисти, захист від струмів витоку на зем-

лю). 

2) захист від ненормальних режимів роботи - має задачі попередити 

пошкодження ще справних елементів електричних ланцюгів із-за недопусти-

мого нагріву ізоляції внаслідок підвищення струму при збільшенні наванта-

ження, тривалості пуску, зниження напруги та ін. 

Ненормальні режими - всі режими, при яких непошкоджені електроус-

тановки починають споживати струм більше допустимого для даної темпера-

тури зовнішнього середовища. В момент виникнення ненормальні режими 

не є небезпечними. Але, якщо вчасно не прийняти міри, вони можуть перей-

ти в аварійні (з пошкодженням елементів). Крім цього, ненормальні режими 

скорочують термін служби електроустаткувань внаслідок інтенсивного ста-

ріння ізоляції. 
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До ненормальних режимів відносяться симетричні перевантаження дви-

гунів; технологічні перевантаження пусковими струмами небезпечної трива-

лості із-за пуску, який не відбувся або затягнувся; часті включення двигуна; 

неповнофазні режими роботи двигунів; понижена напруга та ін. 

 

2.4.2. Захист від струмів короткого замикання 

 

Основними причинами виникнення струмів короткого замикання в ру-

дникових електроустановках є: 

- пошкодження кабелів  породою, яка обвалилася (29,2 %); 

- висмикування кабелів із вводів електрообладнання в  результаті меха-

нічної дії на кабелі при переміщенні вибійного обладнання (45,8 %); 

- пошкодження міжфазової ізоляції (4,2 %); 

- невірний монтаж електрообладнання (8,3 %); 

- інші пошкодження кабелю (12,5 %). 

Короткі замикання є причиною 65 % пожеж і 35 % вибухів в шахтах. 

Основні вимоги до захисту від струмів короткого замикання: 

– висока чутливість, коефіцієнт чутливості: 

Кч=Ік.з.min/Іс1,5(1,25), 

 

 де Ік.з.min – мінімальне значення струму к. з. в зоні захисту, А; Iс – струм 

спрацювання захисту, А. 

Кч=1,25 допускається, якщо електрична мережа виконана броньованими 

або гнучкими екранованими кабелями, коли коротке замикання супроводжу-

ється витоком на землю і спрацюванням захисту від струмів витоку на зем-

лю. Коефіцієнт чутливості вибирається із умови забезпечення надійного 

спрацювання максимального захисту: 
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- висока швидкодія, для забезпечення пожежобезпеки кабелів при 

Кч=1,5 час відключення не  повинен перевищувати 0,2 с (для пускачів  та  ви-

соковольтних розподільчих пристроїв) і 0,1 с (для автоматичних вимикачів). 

- зона дії максимального захисту - це граничний опір мережі, при яко-

му ще забезпечується захист від струмів КЗ з необхідним  коефіцієнтом чут-

ливості. Зона дії захисту від струмів КЗ повинна перевищувати граничний 

опір мережі Zмн, вибраного за умови нормальної експлуатації обладнання і 

складає: 

Zмн = (0,53...0,7) Zдв.п, 

 де Zдв.п - опір фази електродвигуна в пусковому режимі, Ом. 

 Збільшення уставок спрацювання максимального захисту веде до 

скорочення зони його дії. При визначенні зони дії максимального струму за-

хисту виходять із умови приєднання до трансформатора одного електродви-

гуна при відключенні інших. Тоді, при відстройці захисту за номінальним 

пусковим струмом (Іс=Інп), можна записати: 
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 де: U0=1,05∙Uн, Zмн = 0.61·Zдв.п, Xтр, Rтр та Хк, Rк – відповідно, індуктив-

ний та активний опір трансформатора живлення та кабельної мережі; 

та вирішуючи спільно ці залежності, можна одержати розрахункову залеж-

ність для зони дії захисту при відстройці за номінальним пусковим струмом. 

Звідси видно, що, при відстройці захисту за номінальним пусковим 

струмом, граничний опір мережі Zмн може бути значно меншим граничного 

опору мережі за умови забезпечення нормальної експлуатації обладнання. 
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При розрахунку граничного опору мережі Zмф, при відстройці максимального 

захисту за фактичним пусковим струмом, зона дії захисту визначається: 

 

Zмф = 0,92∙Zдв.п, 

тобто вона в 1,3...1,7 раз більша, ніж розрахована  для умови забезпечен-

ня нормальної експлуатації електрообладнання. 

 Таким чином захист повинен забезпечувати відстройку від фактич-

ного пускового струму двигуна; 

- максимальний захист повинен бути селективним. Селективність  ма-

ксимального захисту забезпечується відлагодженням його або за часом 

спрацювання (рис. 2.54), або за величиною струму спрацювання. При  уз-

го- 

 

Рис. 2.54. Схема узгодження струму та часу спрацювання максимальних захистів на 

різних ступенях. 

 

дженні  сусідніх захистів мережі за часом, необхідно мати максимальний за-

хист з витримкою часу спрацювання, чого не дозволяють Правила безпеки. 

Тому цей шлях в підземних мережах не використовують. 

Селективність роботи захисту різних ступенів досягається, якщо струм 

уставок спрацювання суміжних захистів відрізняється приблизно в 2 рази, 

тобто: І2=2∙І1;  І3=2∙І2 і  т. д. Це означає, що чутливість окремих ступенів за-
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хисту може бути значно знижена. Тому селективність максимального захи-

сту з узгодженням за струмом спрацювання також не знайшла розповсю-

дження в мережах підземних виробок шахт. Це приводить до помилкових 

спрацювань захисту та простою великої кількості обладнання.  

При вирішенні проблеми селективності захисту можуть використову-

ватись два шляхи: використання систем АПВ з попередньою перевіркою 

стану ізоляції та струмових реле з обмежено-залежною витримкою  часу із 

відсічкою за струмом. Засоби АПВ (автоматичне повторне відключення) з 

попередньою перевіркою опору ізоляції мережі, яка захищається, перед 

включенням передбачають наявність у комутаційних апаратів приводів дис-

танційного включення, що значно ускладнює апаратуру. 

 В електричних мережах можуть виникати як однофазні замикання на 

землю, так і міжфазні КЗ. На гірничих підприємствах основною є система 

електричної мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Система з 

заземленою нейтраллю приймається лише для живлення електроприймачів 

промислових майданчиків. 

 На відміну від системи з заземленою нейтраллю трансформатора, де 

кожне замикання на землю є коротким замиканням, в системі з ізольованою 

нейтраллю струми однофазного замикання на землю (струми витоку на 

землю) не досягають значних величин. 

 На рис. 2.55 приведені розрахункова схема заміщення та векторні діаг-

рами струмів міжфазних КЗ в мережі з ізольованою нейтраллю при відклю-

ченому навантаженні. 

В загальному випадку виникаючі при КЗ аварійні струми залежать від 

параметрів генеруючих джерел, конфігурації електричної мережі та парамет-

рів її елементів, виду КЗ та опору короткозамкнутого ланцюга, фази ЕРС. в 

момент виникнення КЗ, наявності чи відсутності приєднаного навантаження. 

Як видно із рис. 2.56 в електроустановках з ізольованою нейтраллю трансфо-

рматора достатньо мати максимальний захист в двохфазовому виконанні. 
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В рудникових електроустановках характерним є незначна потужність 

джерела живлення трансформатора і відносно значною може бути потуж-

ність споживача, тобто порівнянною з потужністю джерела. В цьому випадку 

має місце вплив на струм КЗ в фазах (в реле максимального захисту) струмів 

навантаження, які в пошкодженних фазах накладаються на струми КЗ в цих 

фазах. 

 Рис. 55. Розрахункова схема заміщення та векторні діаграми струмів 

при різних видах міжфазних КЗ. 

Рис. 2.56. Розрахункова схема заміщення та векторна діаграма струмів 

при двохфазному КЗ в мережі з навантаженням. 

Для струмів навантаження в фазах, при замиканні фаз В і С, можна за-

писати: 

;
ZZ

Е5,0
II     ;

ZZ

Е
I

НМ

А
СНВН

АНМА

А
АН
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а струми КЗ в цих фазах: 

,
Z2

ЕЕ

Z2

Е3
II

К

СВ

К

СКВК








   

 де Zм – опір мережі; Zн – опір навантаження; Zк – опір короткозамк-

нутого ланцюга. 

Тоді струми фаз зі сторони мережі: 

ІА=ІАН;     Ів=Івк+Івн;   Іс=Іск+Існ. 

 

Тобто при несиметричних двохфазних КЗ струми в фазах не однакові і 

чутливість максимального захисту в різних фазах різна. Говорять, що захист 

має фазочутливий характер. 

 

Рис.2.57. Схема максимального  захисту плавким з запобіжником  

 

Ступінь та знак впливу навантаження на струм КЗ залежить від кутів 

повних опорів навантаження та мережі. При позитивній різниці, тобто при 

φн>φк, як видно із векторної діаграми, струм випереджаючої фази Ів зменшу-

ється, а відстаючої фази Іс - збільшується. Тому в шахтних дільничних мере-

жах, де вплив навантаження на струм КЗ значний, доцільно використовувати 

максимальний захист в трьохфазному виконанні. На практиці захист від 

струмів короткого замикання виконується або за допомогою плавких запобі-

жників (рис 2.57), або за допомогою електромагнітних реле миттєвої дії. 
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2.4.2.1. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників 

Плавкі запобіжники широко використовуються в розподільчих щитах 

загальнопромислового виконання, в ручних пускачах, в рудниковій апарату-

рі. Вони прості за своєю будовою, мають  відносно високу комутаційну здат-

ність, компактні, обмежують струм КЗ, мають відносно велику швидкодію 

при струмах КЗ близько 20∙Ін. Однак вони мають і багато недоліків. 

Одним із недоліків максимального захисту за допомогою  плавких за-

побіжників є можливість неповнофазних режимів роботи електродвигунів 

при розплавленні плавкої вставки. Цей недолік легко ліквідується за допомо-

гою використання двообмоткового реле, підключеного паралельно запобі-

жникам і даючого команду на відключення напруги при перегоранні плавкої 

вставки.  

Крім цього однократність дії запобіжників вимагає необхідність зміни 

плавкої вставки після кожного спрацювання, а для цього потрібно відносно 

багато часу. 

Теплові характеристики плавких вставок не відповідають характерис-

тикам двигунів, що захищаються. Вибирають плавку вставку із відношен-

ня: 

1,6...2,5

I
I п.н

н.вст  . 

Тому при перенавантаженні в 240...250 % від номінального струму вста-

вки, вона практично не перегорає. Лише при перенавантаженні в 375 % через 

вставку протікає струм в 1,5∙Ін.в і вона перегорає на протязі години. 

Таким чином захист двигунів від перевантаження  за  допомогою плав-

ких вставок неможливий. Вони служать лише для захисту від струмів КЗ. 

Мають місце також труднощі регулювання  плавких вставок в залежності від 

режиму роботи. 
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Неточність роботи запобіжників обумовлена тим, що характеристики 

спрацювання запобіжників (tcn = φ(I)) мають значний розсів, крім того, з ча-

сом, при експлуатації, плавка вставка старіє і змінює свої характеристики. 

Максимальний захист з плавкою вставкою має низьку чутливість. Як-

що визначити, виходячі з умови вибору плавких вставок, опір лінії, при яко-

му відбувається надійне спрацювання запобіжника 7...4II нвminкз  , або  

25,4...5,2II пнminкз  , і визначити опір мережі для забезпечення пуску двигу-

на, то можна зробити висновок, що  захист  із запобіжниками  має  значну  

мертву зону.  

Зона захисту значно менша, ніж необхідна для нормальної експлуата-

ції: 

Zс.в = (0,21...0,3)∙ Zс.н, 

тобто мертва зона досягає 50...70 % довжини лінії. 

Приймаючи до уваги вище зазначені недоліки, Правилами Безпеки ре-

комендують використовувати плавкі вставки в максимальному захисті  

споживачів з струмами плавких вставок до 160 А в мережах 380...660 В, та 

для захисту маловідповідальних та малопотужних споживачів в мережах на-

пругою 127 В. 

 

2.4.2.2. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максима-

льних реле 

 

Перевагою максимальних реле перед запобіжниками є: 

- миттєве і одночасне відключення струмів в трьох фазах; 

- мінімальний час, потрібний для повторного включення електроустано-

вки після її відключення внаслідок значного перевантаження або КЗ; 

- легкість регулювання уставки спрацювання; 

- реле має значно вищу швидкодію, ніж запобіжники. 
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В схемах захисту підземних електроустановок розповсюдження одержа-

ли як первинні, так і вторинні реле та розщеплювачі прямої та побічної 

дії. В рудниковій апаратурі вітчизняного виробництва, як і в країнах Європи, 

розповсюдження одержали реле клапанного типу, в яких уставка спрацюван-

ня регулюється натягом пружини. Загальним конструктивним недоліком пе-

рвинних реле є нестабільність їх характеристик спрацювання. Як показу-

ють дослідження, найбільший вплив на роботу максимального струмового 

захисту можуть чинити перехідні процеси при включенні нерухомого та обе-

ртаючогося електродвигуна при його реверсі. 

Дослідження  показують, що відстройка первинних максимальних реле 

від струмів перехідного процесу, при пускових режимах електродвигуна, 

може бути реалізована, якщо вставка захисту вибрана за умовою: 

- при запуску нерухомого двигуна: 

Іс = (1,20...1,25)∙Іп.ф, 

де Іп.ф – фактичний пусковий струм; 

- при повторних включеннях обертаючогося електродвигуна: 

 

Іс = (1,6...1,7)∙Іп.ф. 

 Розрахунки показують, що зона дії первинних максимальних реле 

при відстройці від струмів перехідного процесу в режимі повторних вклю-

чень: 

 

Zмн. = (0,47...0,54)∙Zдв.п, 

тобто, зона дії первинних максимальних реле  менше граничного опору 

кабельної лінії за умовами експлуатації електрообладнання. Тому в сучасних 

захистах первинні реле не використовуються. 

В пускачах серії ПВИ та в станціях керування СУВ був використаний 

максимальний універсальний захист УМЗ (рис. 2.58). Схема захисту скла-

дається з двох однакових ланцюгів, кожен із яких включає трансформатор 
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струму, шунтуючі резистори Rш, Rп, регулюючий резистор Rp випрямляючо-

го моста UZ та виконуючого реле постійного струму К. Струм вторинної об-

мотки трансформатора струму І2, що  визначається первинним струмом нава-

нтаження I1, створює на шунтуючому опорі  R1=Rш∙Rп/(Rш+Rп) напругу, що 

подається на випрямляючий міст, навантаженням якого є реле К. При подачі 

на обмотку реле напруги, струм в ній змінюється за експоненціальним зако-

ном. Параметри шунтуючих опорів та котушки реле вибрані так, що магніт-

ний потік в магнітопроводі при перехідних процесах в мережі, обумовлених 

пусковими струмами електродвигуна, не досягає потоку зрушення, що дає 

можливість налагодження захисту за фактичним пусковим струмом.   

 

Рис. 2.58. Принципова схема максимального захисту УМЗ. 

Для перевірки дії захисту УМЗ використовується кнопка S. При цьому 

загальний опір, приєднанний паралельно трансформатору струму ТА, збіль-

шується і становиться рівним Rш. і, при запуску двигуна, захист УМЗ спра-

цьовує, тому що напруга на реле К підвищується. 

Більш досконалим є блок максимального захисту ПМЗ, що викорис-

товується в сучасних рудникових апаратах (рис. 2.59). 

 Максимальний захист ПМЗ складається із встановлених в трьох фазах 

трансформаторів струму ТА та блоку захисту ПМЗ, в якому розміщені всі 

інші елементи схеми. До трансформаторів струму приєднані вимірювальна 

та виконавча частини схеми, тобто трансформатори струму є не тільки да-

тчиками струму, а і джерелами живлення виконавчої схеми захисту. Остан-

ня складається з послідовно включених трьохфазного випрямляючого моста 
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на діодах V1, V3,V5, діоду V18, обмотки незалежного розщеплювача QF ав-

томатичного вимикача, теристора V14 та діода V10. Паралельно QF приєдна-

на одна із обмоток електромагнітного реле К з магнітною защіпкою. 

 Вимірювальна частина схеми включає трьохфазний випрямляючий 

міст на діодах V7, V8, V9, дільник напруги на резисторах R4 - R7 та напівп-

ровідникове реле, вхід якого приєднаний до дільника напруги, а вихід - на 

керуючий електрод тиристора V14. Напівпровідникове реле складається із 

стабілітрона V11, діода V12, конденсатора C1, резисторів R8, R9, тиристора 

V13 та конденсатора C2.  

 

Рис. 2.59. Принципова схема максимального захисту ПМЗ. 

Паралельно вимірювальній схемі (для забезпечення  перевірки  дії захи-

сту) через вимикач SB приєднано трьохфазний випрямляч, з вентилями якого 

(V2, V4, V6) послідовно включені резистори R1, R2, R3. 

При виникненні в мережі аварійного струму, що перевищує уставку 

спрацювання, напруга з резисторів R пропорційно струму  подається на елек-

троди силового тиристору V14, а напруги з паралельно з’єднаних резисторів 

R1 (R2, R3) - на дільник напруги. Коли напруга на плечі дільника з резисто-

рами R6, R7 перевищує напругу стабілізації стабілітрона V11, подається сиг-

нал на керуючий електрод тиристора V13, викликає його відпирання та пода-

чу струму зміщення на керуючий електрод силового тиристора V14. Тирис-
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тор V14 відкривається, спрацьовує  незалежний розщеплювач QF та поляри-

зоване реле К, робоча обмотка якого включена паралельно обмотці розщеп-

лювача. Замикаючий контакт К2 включає сигналізацію, а розмикаючий кон-

такт К1 розриває ланцюг нульового розщеплювача автомата і блокує його 

включення. 

При використанні реле побічної дії в якості джерела оперативного 

струму використовують випрямлячі струму або вимірювальні трансформато-

ри струму чи напруги. При цьому мож-

ливі дві схеми дії захисту на виконав-

чий орган: на включення (рис. 2.60, а) 

або виключення (рис. 2.60, б) вико-

навчого органу. Можливі схеми підк-

лючення виконавчого органу максима-

льного захисту. 

У першому випадку ВК (відмикаюча 

катушка) спрацьовує під дією максималь-

ного захисту. Але при цьому, в результаті зниження напруги на зажимах 

джерела живлення при короткому замиканні, можлива відмова в  спрацюван-

ні  виконавчого органу. Частіше використовують другу схему, коли при 

спрацюванні захисту відключається напруга з робочого органу, і вимикач 

спрацьовує і  вимикає місце короткого замикання. Надійність захисту за цією 

схемою вища. Але на сусідньому приєднанні, де немає короткого замикання 

може відбутись також хибне відключення вимикача внаслідок зниження на-

пруги при короткому замиканні на сусідньому приєднанні.  

Так як відмова захисту є більш небезпечна ніж хибне спрацювання, пе-

ревагу віддають роботі схеми з розривом ланцюга виконавчого органу при 

спрацюванні максимального захисту.Якщо використовують першу схему, то 

необхідно передбачать резервне незалежне джерело живлення виконавчого 

органу. 

a)  б) 

Рис. 2.60. Схема дії захисту 

на виконавчий орган. 

 


