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ВСТУП 

 

 

Дисципліна «Електричні мережі та системи» відноситься до циклу 

професійної та практичної підготовки і є логічним продовженням курсів 

«Теоретичні основи електротехніки», «Фізика», «Електричні апарати». 

Вивчення дисципліни має за мету формування у студентів: 

- системи знань із загальних питань побудови енергосистеми, як 

головного джерела живлення промислових зон і підприємств, та з 

фундаментальних питань побудови системи внутрішнього 

електропостачання, а саме: вибір схеми приєднання до енергосистеми; 

вибір схеми розподільної електричної мережі напругою вище за 1000 В; 

вибір захисту електроустаткування та засобів автоматизації. 

- уміння виконати розрахунки електричних навантажень, 

електричних мереж, струмів короткого замикання, параметрів релейного 

захисту, заземлюючих пристроїв і пристроїв компенсації реактивної 

потужності. 

- здатності проектування електропостачання промислового 

підприємства, експлуатації і обслуговування електроустаткування та 

електрообладнання, підстанцій кабельних і повітряних ліній та засобів 

релейного захисту і автоматики. 

Для кращого засвоєння матеріалу курсу передбачені лабораторні 

роботи, присвяченні таким головним поняття, як електричні навантаження, 

активна та реактивна потужності, режими роботи нейтралі електричної 

мережі, захисне заземлення та занулення. Виконання лабораторних робіт 

дозволяє краще зрозуміти лекційний матеріал та знайомить студентів з 

елементною базою систем промислового електропостачання. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Перед початком лабораторних занять студенти повинні 

ознайомитися з правилами техніки безпеки і суворо дотримуватися їх при 

виконанні лабораторних завдань. Слід пам’ятати, що багато елементів 

схеми лабораторної установки, які доступні для торкання, знаходяться під 

напругою, небезпечною для життя людини. Тому, щоб запобігти нещасним 

випадкам, необхідно дотримуватись правил безпеки. 

Студенти повинні беззаперечно виконувати всі вказівки викладачів 

та лаборантів; бути дисциплінованими та уважними; знаходитись 

безпосередньо біля дослідної лабораторної установки. 

До виконання кожної лабораторної роботи студенти повинні 

готуватися заздалегідь. Перед початком роботи слід перевірити, в якому 

положенні знаходиться вимикач на робочому місці. Переконатися у 

відсутності напруги на елементах схеми. Увімкнути схему під напругу, 

дозволяється тільки переконавшись, що ніхто не доторкується до 

струмоведучих частин схеми. Перед ввімкненням вимикача необхідно 

попередити товаришів по роботі. 

Одяг повинен бути застебнутим, не мати вільно звисаючих кінців 

шарфів, хусток, ланцюжків тощо, а зачіски або головний убір повинні 

виключати можливість потрапляння волосся на струмоведучі частини. 

Вмикати схему в мережу без попередньої перевірки її викладачем 

або лаборантом категорично забороняється. 

Після ввімкнення схеми забороняється торкатися руками проводів і 

частин приладів, що знаходяться під напругою. 
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Будь-які зміни в схемі виконувати тільки після вимкнення її з 

мережі. Ввімкнення в мережу після внесених змінень проводити з дозволу 

викладача. 

При виявленні порушень у роботі схеми негайно відключити її від 

мережі і повідомити про це викладача або лаборанта. 

Категорично забороняється залишати без нагляду електроустановку, 

що знаходиться під напругою. 

Розбирати схему тільки після від’єднання її від джерел напруги на 

робочому місці. 

Головні вимикачі на розподільному щиті вмикаються і вимикаються 

тільки викладачем або лаборантом. 

При нещасному випадку негайно вимкнути напругу і надати першу 

допомогу постраждалому. У всіх випадках ураження струмом виклик 

лікаря є обов’язковим, незалежно від стану того, хто постраждав. 

Інструктаж з техніки безпеки фіксується у спеціальному журналі, де 

кожний студент розписується про його проходження. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

«Дослідження способів компенсації реактивної потужності 

асинхронних двигунів» 

 

1.1. Мета роботи: дослідити споживання реактивної потужності 

асинхронним електродвигуном в залежності від навантаження та спосіб 

компенсації реактивної потужності асинхронного двигуна за допомогою 

конденсаторної батареї. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

Загальним показником виробництва, передачі та споживання 

електричної енергії є потужність. Миттєве значення потужності 

визначається добутком миттєвих значень напруги і струму, тобто p ui=  

таким чином, якщо електроприймач (ЕП) живиться від джерела 

синусоїдальної напруги, величина якої 2 sinu U tω= , і споживає 

синусоїдальний струм ( )2 sini I tω ϕ= −  зі зсувом по фазі відносно 

напруги, то миттєве значення потужності матиме вигляд: 

 2 sin( )sin( ) cos cos(2 )p UI t t UI UI tω ω ϕ ϕ ω ϕ= − = − − . (1.1) 

Вираз (1.1) показує, що перша складова не залежить від часу, а друга 

– пульсує з подвійною частотою. Отже, середнє значення потужності за 

період часу T  визначиться першою складовою, оскільки друга дорівнює 

нулю: 

 [ ]∫ −−=
T

tdtUIUI
T

P
0

)2cos(cos1 ωϕωϕ . (1.2) 

Добуток cosUI ϕ  прийнято називати активною потужністю, оскільки 

вона характеризує енергію, яка виділяється за одиницю створення корисної 

роботи, наприклад, теплової у споживача з опором R : 



  8

 2cosP UI I Rϕ= = . (1.3) 

Щодо до другої складової рівняння (1.2), то рівність середнього 

значення її потужності нулю, свідчить про те, що не виконується корисна 

робота. Наявність же цієї складової показує, що між джерелом і 

споживачем має місце обмін енергією. Це можливо лише тоді, коли в колі 

змінного струму є "реактивні" елементи, такі як індуктивність або ємність, 

котрі спроможні накопичувати та віддавати електромагнітну енергію. В 

електроприймачах з індуктивним характером навантаження (асинхронні 

двигуни, трансформатори тощо) цей процес пов'язаний з намагнічуванням 

сталі та розсіюванням магнітних потоків. 

Вважається, якщо струм відстає від напруги (в індуктивних 

елементах), то реактивна потужність споживається з мережі і приймається 

зі знаком "плюс". Коли ж навантаження носить ємнісний характер 

(конденсаторні батареї), то реактивна енергія вважається такою, яка 

віддається (генерується) в мережу, і приймається зі знаком "мінус". 

Повна потужність в комплексній формі може бути записана у 

вигляді, ВА: 

 cos sinjS U I UIe UI jUI P jQϕ ϕ ϕ= ⋅ = = + = + , (1.4) 

де U – комплекс напруги, В; 
*
І  – спряжений комплекс струму ϕ−∠= ІІ

*
, А. 

Повна потужність для трифазних споживачів, ВА: 

 ϕcos/3 22 PQPUIS =+== , (1.5) 

де U  – напруга, В; I  – струм, А; P  – активна потужність, 3 cosP UI ϕ= , 

Вт; Q  – реактивна потужність, вар; cosϕ  – коефіцієнт потужності, в.о. 

Коефіцієнт потужності cosϕ  до недавнього часу був головним 

нормативним показником споживання реактивної потужності. Оскільки 

відношення P S  не дає без обчислення чіткого уявлення про величину 
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реактивної потужності, то в якості нормативного показника було прийнято 

коефіцієнт реактивної потужності: 

 P
QK рм = . (1.6) 

Головними споживачами реактивної потужності на промислових 

підприємствах є асинхронні електродвигуни (60-65%), трансформатори 

(20-25%), люмінесцентні лампи, тиристорні перетворювачі та інші ЕП 

(10%). 

Зростання реактивної потужності, яка не виконує корисної роботи, є 

недоцільним як з економічної, так і з технічної точок зору з таких причин: 

- оскільки є споживачі реактивної енергії, то виникає і 

необхідність її виробництва на електростанціях, а це викликає додаткові 

витрати; 

- завантаження реактивною потужністю лінії електропередач 

(ЛЕП) і трансформаторів зменшує їх пропускну можливість і потребує 

збільшення перерізу провідників ЛЕП, підвищення номінальної 

потужності або кількості трансформаторів на підстанціях; 

- передача реактивної потужності викликає додаткові втрати 

активної потужності в усіх елементах системи електропостачання, 

зумовленої завантаженням їх реактивною потужністю:  

 pa PPR
U
QR

U
PR

U
QPR

U
SRIP Δ+Δ=+=

+
===Δ 2

2

2

2

2

22

2

2
23 , (1.7) 

де pPΔ  – додаткові в втрати активної потужності, які зумовлені передачею 

реактивної потужності; 

- передача реактивної потужності зумовлює додаткові втрати 

напруги pUΔ  в мережі, окрім природної втрати напруги aUΔ  при передачі 

активної потужності: 
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 pa UU
U
QR

U
PR

U
QXPRXRIU Δ+Δ=+=

+
=+=Δ )sincos(3 ϕϕ , (1.8) 

де R , X  – відповідно активний та реактивний опір ЛЕП, Ом. 

Враховуючи наведені вище зауваження, постає практичне питання 

обмеження споживання реактивної потужності. Рішення цієї задачі, як 

правило, досягається природним або ж штучним шляхом. 

Природний шлях зниження споживання реактивної потужності 

полягає в удосконаленні технологічних режимів роботи ЕП; у 

використанні електродвигунів більш вдалих конструкцій та більш повного 

їх завантаження; в заміні недовантажених двигунів двигунами меншої 

потужності. Усунення недовантаження двигуна дає вагомий результат у 

вирішенні поставленої задачі. Це пояснюється тим, що реактивна 

потужність, яка споживається асинхронним двигуном, залежить від 

коефіцієнта навантаження номн PPk =  двигуна. Відомо, що приріст 

споживання реактивної потужності в режимі 100%-го навантаження по 

відношенню до споживання її в режимі холостого ходу складає: 

 xxномном
ном

xxномном IUtgPQQQ 3−≈−=Δ ϕ
η

. (1.9) 

Для поточного значення навантаження асинхронного двигуна 

( номP P< ) приріст реактивної потужності, у порівнянні із холостим ходом, 

пропорційний квадрату коефіцієнта навантаження двигуна: 

 номн QKQ Δ=Δ 2 . (1.10) 

Таким чином, реактивна потужність, яка споживається двигуном з 

будь-яким навантаженням, залежить від коефіцієнта навантаження в 

квадраті, а саме: 

 номнxx QKQQ Δ+= 2 . (1.11) 
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Враховуючи (1.11), коефіцієнт потужності асинхронного двигуна 

визначається коефіцієнтом навантаження НK : 

 
22

11cos ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ+
+==

номн

нномxx

PK
KQQ

S
Pϕ . (1.12) 

З (1.12) коефіцієнт потужності двигуна зменшується зі зниженням 

його навантаження. Отже, заміна малонавантажених двигунів двигунами 

меншої потужності сприяє підвищенню коефіцієнта потужності вцілому, а 

відтак і зменшенню споживання реактивної потужності. Як правило, 

ефективність заміни досягається при коефіцієнті навантаження меншому 

за 0,4 номP  електродвигуна. 

Після цього, коли всі природні заходи по зниженню споживання 

реактивної потужності вичерпані, використовуються штучні методи. До 

них належить компенсація споживаної реактивної потужності шляхом 

вмикання в мережу джерел реактивної потужності, наприклад, 

конденсаторних (косинусних) батарей. Для цього паралельно з 

асинхронним двигуном у мережу вмикається конденсаторна батарея, яка 

генерує (віддає) в мережу реактивну потужність. Оскільки реактивна 

потужність конденсаторної батареї протилежна за знаком, відбувається 

компенсація реактивної потужності двигуна, що видно з векторної 

діаграми (рис 1.1). 

 

P

S'

S

Q'

QQ

ϕ 
АД

АД

АД
АД
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Рис. 1.1. Векторна діаграма потужності асинхронного двигуна до 

компенсації ( АДP , АДQ , АДS , ϕ ) та після компенсації ( 'АДQ , 'АДS , 'ϕ , КБQ ), де 

КБQ  – реактивна потужність КБ 

 

Величина реактивної потужності компенсуючих установок (КБ – 

косинусних батарей, СК – синхронних компенсаторів, СД – синхронних 

двигунів) вцілому по ГПП визначається різницею між розрахунковою РQ  

та величиною ЕСQ , яку задає енергосистема, тобто, квар: 

 КУ Р ЕСQ Q Q= − . (1.13) 

Вираз (1.13) відповідає виразу ( )КУ Р Р ЕСQ P tg tgϕ ϕ= − , де Рtgϕ  і ЕСtgϕ  

– величини, відповідні розрахунковому коефіцієнту cos Рϕ  та коефіцієнту 

потужності cos ЕСϕ , який фактично визначає для підприємства реактивну 

потужність компенсаційної установки ЕСQ . 

Переваги статичних конденсаторів перед синхронними 

компенсаторами: незначні втрати активної потужності; високий рівень 

надійності; відносно невелика маса та простота експлуатації. Завдяки 

цьому статичні конденсатори найширше використовуються у мережах 

промислових та гірничих підприємств, за винятком підземних виробок 

шахт, де існують вибухонебезпечні умови. 

 

1.3. Прилади і устаткування 

1. Планшет лабораторного стенду. 

2. Асинхронний двигун з навантажувальною машиною. 

3. Конденсаторна батарея. 

4. Амперметр, вольтметр, фазометр. 
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Головним елементом лабораторного стенда (рис. 1.2) є асинхронний 

двигун АД, який має загальний вал із навантажувальною машиною НМ 

(двигун паралельного збудження в режимі динамічного гальмування) та з 

тахогенератором ТГ. 

 

 
Рис. 1.2. Лабораторний стенд для дослідження способів компенсації 

реактивної потужності 

 

Завантаження двигуна АД струмом збудження НМ дискретно 

змінюється перемикачем SA3 на три положення: "0" – холостий хід АД; 

“1” – завантаження АД на 30%; "2" – завантаження АД на 100%. 

Управління системою АД-НМ здійснюється за допомогою 

автоматичних вимикачів, контакторів та ключів управління: SF - автомат 

вимикання системи АД-НМ-ТГ; SA1 – тумблер вмикання напруги 

живлення АД; SA2 – тумблер увімкнення батареї статичних конденсаторів 
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ВК; SA3 – тумблер перемикання режиму навантаження ЛД: HL1-HL2 

сигнальні лампи. 

До лабораторного стенду приєднано вимірювальні прилади: 

амперметр РА (5 А); вольтметр PV (400 В), фазометр Рφ. 

 

1.4. Порядок виконання роботи 

У лабораторній роботі досліджуються способи зниження споживання 

реактивної потужності шляхом збільшення завантаження асинхронного 

двигуна та ввімкнення паралельно АД батареї статичних конденсаторів 

БК, тобто за допомогою поперечної компенсації. 

1. Ознайомитись з теорією та вивчити методи і заходи зниження 

споживання реактивної потужності без використання та з використанням 

компенсаційних установок. 

2. Ознайомитися з лабораторним стендом. Скласти схему 

вимірювання. Розрахувати 100%- та 30%-завантаження асинхронного 

двигуна АД. Підготувати для запису параметрів вимірювання та 

розрахунків таблицю 1.1. 

3. Визначити експериментально споживання реактивної потужності 

асинхронним двигуном (АД) в залежності від його завантаження в 

наступних режимах: 1 – холостий хід; 2 – 30%-завантаження; 3 – 100%-

завантаження. 

4. Дія цього: увімкнути автомат живлення SF і тумблер SA1; 

тумблер SA3 встановити у відповідний режим навантаження асинхронного 

двигуна; тумблер SA2 вимкнути. 

5. Визначити експериментально споживання реактивної потужності 

асинхронним двигуном для тих самих режимів завантаження АД, що і за 

п.3, але за умови, що конденсаторна батарея БК увімкнена (увімкнути 

тумблер SA2). 
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6. Визначити аналітично і графічна ефективність поперечної 

компенсації реактивної потужності за допомогою батареї конденсаторів. 

Побудувати векторні діаграми потужностей та струмів для режимів 

природної та штучної компенсації. 

Таблиця 1.1 

 

1.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості. 

2. Схема та послідовність проведення дослідів. 

3. Результати розрахунків і дослідів, оформлені у вигляді табл. 1.1, 

та векторні діаграми для природного та штучного способів компенсації. 

4. Висновки по роботі. 

 

1.6. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення активної та реактивної потужностей. 

2. Якими параметрами оцінюють рівень споживання реактивної 

потужності? 

3. Поясніть втрати активної потужності на передачу реактивної 

потужності. 

Результати експерименту Результати розрахунку 

Ре
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4. У чому різниця між коефіцієнтом потужності та коефіцієнтом 

реактивної потужності? 

5. Перелічить заходи зниження споживання реактивної потужності 

без використання та з використанням компенсаційних установок. 

6. Як передача реактивної потужності впливає на втрати напруги в 

мережі? 

7. Як завантаження реактивною потужністю ЛЕП впливає на їх 

пропускну спроможність? 

8. Як реактивна потужність асинхронного двигуна залежить від 

коефіцієнта його завантаження? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

«Дослідження захисних характеристик  

електротеплового реле автоматичного вимикача» 

 

2.1. Мета роботи: дослідити захисну характеристику автоматичного 

вимикача, вивчити конструктивні особливості, призначення, область 

застосування і принцип дії автоматичного вимикача та електротеплового 

реле. 

 

2.2. Теоретичні відомості 

Автоматичний вимикач (автомат) - апарат, призначений для 

нечастих замикань електричних мереж, а також для автоматичного 

розмикання мереж у разі появи в них неприпустимих відхилень від 

нормальних умов. Неприпустимі відхилення від нормальних умов в 

електричних мережах можливі в разі зносу чи ушкодження ізоляції мережі 

електроустаткування, комутаційних апаратів, розмикання електричної 

мережі або окремих її фаз, короткочасного зникнення напруги внаслідок 

помилкових, некваліфікованих дій обслуговуючого персоналу. В 

результаті цього електроустаткування в мережі може піддаватися 

термічному та електродинамічному впливу, можливе порушення його 

функціонування. 

Існує три головних типи несправностей в електричних мережах: 

короткі замикання, перевантаження, зникнення напруги. Їх ознаками є 

істотне підвищення (у декілька разів) струму в мережі, тривале підвищення 

струму в мережі по відношенню до номінального на 120-150%, нульова 

напруга чи зниження її більш, ніж на 70% від номінальної. Функції захисту 

від аварійних режимів виконують автоматичні вимикачі. Автомат повинен 

відразу ж реагувати на аварійний режим, що виник у мережі та 
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автоматично відмикати ушкоджену ділянку. Для цього в конструкції 

автомата передбачено елементи захисту (реле максимального струму, 

теплове та мінімальне (нульове)), які автоматично реагують на відхилення 

від нормальних умов у мережі та подають сигнал на відключення. 

Принципова схема автомата зображена на рис. 2.1. Автомат комутує 

електричну мережу зі струмом I . У вказаному положенні автомат 

вимкнений та силове електричне коло розімкнено. Для ввімкнення 

автомата слід повернути за годинниковою стрілкою рукоятку ручного 

включення 14 або подати напругу на електромагнітний привод 15. В обох 

випадках створюється зусилля, яке, зміщуючи важелі 16 і 17 праворуч, 

обертає головну несучу деталь автомата 20 навколо осі О1 за 

годинниковою стрілкою. Першими замикаються та вмикають коло струму 

розривні (дугогасячі) контакти 21. Гнучкий зв’язок 4 створює коло струму 

через рухомий дугогасячий контакт 21, зв’язаний з несучою деталлю 20. 

При подальшому русі деталі 20 праворуч через деякий час замикаються 

головні контакти 3, по яких проходить більша частина струму. Після 

закінчення ввімкнення вся система залишається в граничному правому 

положенні. Опора 13 не дозволяє важелям 16 і 17 провернутися вниз. 

Якщо важелі 16 і 17 перевести вгору за мертве положення, то 

пружина 18, яка була натягнута при ввімкненні автомата, переміщує 

рухому систему автомата ліворуч (обертання навколо осі проти 

годинникової стрілки) та відмикав автомат. Це переміщення здійснюється 

через механічний зв’язок 12 кожного з чотирьох розчеплювачів. 

У головну мережу автомата ввімкнений додатковий опір 6, падіння 

напруги на якому подається на нагрівач 7 біметалічного розчеплювача, що 

здійснює захист від струмів перевантажень. При підвищенні струму 

біметалевий елемент 5 згинається вгору і створює зусилля, яке передається 
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через механічний зв’язок 12 та переводить важелі 16 і 17 вгору за мертве 

положення. В результаті автомат відмикається. 

 

 
Рис 2.1. Принципова схема автомата 
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Захист від струмів короткого замикання здійснюється максимальним 

розчеплювачем 8. Коли по котушці цього розчеплювача тече струм 

короткого замикання на якорі утворюється сила, яка переводить важелі 16 і 

17 вгору за мертве положення. Внаслідок цього автомат відмикається. 

На котушку 10 мінімального розчеплювача подається напруга 

мережі. При номінальній робочій напрузі створюється електромагнітна 

сила, достатня для утримування осердя котушки розчеплювача в 

притягнутому нижньому положенні. При зменшенні напруги мережі ця 

сила буде менша від сили пружини 9. Рухома система розчеплювача 

переходить у верхнє положення, здійснює перехід важелів 16 і 17 за мертве 

положення та відімкнення автомата. Незалежний розчеплювач 11 дозволяє 

дистанційно вимикати автомат за допомогою кнопки управління. КУ. 

При вимиканні автомата спочатку розмикаються головні контакти 3, 

а струм тече через паралельне коло розривних контактів 21. На головних 

контактах дуга не виникає (саме тому вони не обгоряють). Розривні 

контакти розходяться на достатню відстань. На контактах 21 виникає дуга, 

яка переміщується вгору і гаситься у дугогасячій камері 22. 

Головні і розривні контакти мають пружини 19 і 2, які забезпечують 

необхідне контактне натискання у ввімкненому стані. Щоб уникнути 

довільного розмикання контактів при протіканні через них струму 

короткого замикання, використовується компенсатор електродинамічних 

зусиль. На рис. 2.1 зображено компенсатор, який відноситься до розривних 

контактів, та штучно створює "петлю струму". По двом паралельним 

шинкам, зв’язаним між собою загальною віссю обертання О2, на ділянках 

течуть струми I  різного напряму. Виникає електродинамічна сила, яка діє 

на ліву рухому деталь компенсатора у той самий бік, що й контактна 

пружина 2. Результуюча сила здатна протидіяти електродинамічній силі 

відштовхування контактів, саме тому вони довільно не розходяться. 
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Найпоширеніші універсальні та установчі автомати постійного та 

змінного струму серій А, АВ, АГ, АК, АМ, АС, АСТ, А3100, А3700, 

"Електрон" тощо. Універсальні автомати серії А3100 виконуються на 

номінальні струми 50...600 А при напрузі до 220 В постійного та до 500 В 

змінного струму. Автомати серії "Електрон" призначені для роботи в 

мережах постійного струму напругою 440 В та змінного струму до 660 В, 

мають ручний електромагнітний та дистанційний приводи. Універсальні 

автомати не мають спеціального захисного корпусу і завжди 

встановлюються в розподільчих пристроях. Установчі автомати мають 

пластмасовий захисний корпус і можуть встановлюватися в різних 

приміщеннях, камерах тощо. 

Захист силових мереж електродвигунів, як правило, здійснюється з 

допомогою автоматів із комбінованими розчеплювачами. 

При захисті двигунів з короткозамкненим ротором номінальний 

струм розчеплювача автомата має бути таким, щоб каталожна сила струму 

відсічки автомата була не менш як у 1,5 рази більша від пускового струму 

двигуна. При встановленні у силову мережу двигуна, який має додатковий 

захист від перевантаження у вигляді теплового реле, для регулювання 

уставки останнього в обидві сторони та вимикання неправильного 

спрацьовування автомата від перевантаження номінальний струм 

комбінованого розчеплювача повинен не менше ніж на один ступінь 

перевищувати номінальний струм теплового елемента реле. 

Існують такі основні різновиди автоматів:  

- постійного та змінного струмів, до яких не ставляться особливі 

вимоги щодо швидкодії (універсальні та установчі);  

- швидкодіючі постійного струму, власний час вимикання яких 

лежить у межах від десяти долей мілісекунди до 5 мкс (призначені для 
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захисту установок, які перетворюють змінний струм у постійний, а також 

для захисту підстанції з генераторами постійного струму); 

- гасіння магнітного поля, що швидко зводять до нуля магнітне 

поле, яке створюють обмотки збудження великих генераторів при появі 

короткого замикання у їх головній мережі. 

Універсальний. автомат має три головних вузли: контактна 

дугогасяча система, релейний захист і механізм вільного розчеплення. 

Реле максимального струму електромагнітного типу призначено для 

автоматичного приведення в дію пристроїв, які відключають вимикач, 

якщо струм в електроустановці перевищує максимально допустимий. 

Основна частина реле максимального струму – електромагніт, котушки 

якого вмикають послідовно в мережу робочого струму. 

Щоб забезпечити двосторонній кінематичний зв’язок контактної 

системи із захисним реле, автоматичний вимикач включає в себе механізм 

вільного розчеплення, який вимикає контактну систему при 

спрацьовуванні реле. Якщо струм нормальний, якір електромагніту 

перебуває у відпущеному стані під дією пружини чи власної маси. У разі 

перевищення допустимого струму якір електромагніту притягується до 

осердя і вимикає автоматичний вимикач за допомогою механізму вільного 

розчеплення. 

Нульове реле автоматичних вимикачів призначене для захисту 

електроустановок при надмірному зниженні робочої напруги до повного її 

зникнення і спрацьовує при зниженні напруги до 40-60 % номінальної. 

Принцип дії нульового реле полягає в наступному. При робочій 

напрузі, яка перевищує мінімально допустиму, магніторушійна сила 

котушки достатня для утримання якоря в притягнутому стані. При 

зменшенні робочої напруги нижче допустимого рівня або при повному її 



  23

зникненні якір відпадає і механічно діє на пристрій, який забезпечує 

тимчасове вмикання автомата-вимикача. 

Робота теплового захисту автоматичного вимикача базується на 

явищі виділення теплоти, при проходженні електричного струму через 

провідник. Внаслідок перевантаження термобіметалевий елемент 

згинається під дією теплоти та давить на утримуючі важелі механізму 

вільного розчеплення. В результаті цього під дією пружин останнього 

автомат вимикається. 

Механізм вільного розчеплення забезпечує замикання та розмикання 

контактів автомата при натисканні на кнопку управління, а також дає запас 

енергії на вимикання автомата при спрацьовуванні одного із захистів. 

Реле максимального струму може регулювати струм спрацьовування. 

Струм уставки максимального струмового захисту: 

 
П

МАХН
УСТ K

IKI ⋅
= , (2.1) 

де 1,2 1,5нK = …  – коефіцієнт надійності захисту; 0,7 0,8нK = …  – 

коефіцієнт повернення реле. 

При роботі електроустаткування в тривалому режимі можливе 

незначне, але тривале перевищення фактичного навантаження струму його 

номінального значення. Наприклад, у електродвигунів внаслідок цього 

може бути незначне зростання моменту опору робочої машини насоса, 

вентилятора, компресора, збільшення моменту тертя в підшипниках у 

процесі експлуатації, знос, погане змащення, перекіс вала, міжвиткові 

замикання та ін. У результаті підвищується струм, який споживається 

електроустаткуванням із мережі, зростають втрати електроенергії і, як 

наслідок, перевищення температурою устаткування температури 

оточуючого середовища. Таке явище називається перевантаженням 
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устаткування. Критерієм перевантаження є підвищення робочого струму 

до 120-150% від номінального. 

Перевантаження устаткування до визначеного рівня передбачається 

його конструкцією. Припустиме перевантаження залежить від його 

тривалості. Чим менший період перевантаження, тим більше його 

припустиме значення, і навпаки. Це пояснюється обмеженням припустимої 

установленої температури устаткування. Враховуючи, що при 

проектуванні об’єкта устаткування вибирається з дискретного ряду 

потужностей, часто номінальна потужність устаткування перевищує його 

фактичне навантаження. Це тим паче передбачає можливе зростання 

припустимого перевантаження по відношенню до фактичного. Тому до 

пристроїв, що захищають від перевантаження, ставиться вимога виявити 

не тільки перевантаження, а й перевищення і його значення над 

припустимою величиною та вимкнути устаткування. При 

перевантаженнях, менших від припустимих, захист не повинен 

спрацьовувати і припиняти роботу устаткування. 

Для захисту від перевантажень застосовуються електротеплові реле, 

дія яких базується на явищі виділення теплоти при проходженні 

електричного струму. В них використовуються біметалеві елементи, які 

залежно від конструкції реле можуть мати безпосередній, непрямий чи 

комбінований нагрів. 

Принцип дії біметалічних елементів показано на рис. 2.2. Біметалічна 

пластина складається з металів 1 і 2 з різним коефіцієнтом теплового 

розширення. Внаслідок протікання електричного струму в підігрівачі 3 

виділяється теплота, яка нагріває біметалічну пластину. Оскільки метал 2 

має більший коефіцієнт теплового розширення, ніж метал 1, біметалічна 

пластина вигинається. Регулюючи відстань між контактними системами 4 
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або потужність підігрівача 3, можна змінювати уставку електротеплового 

реле. 

 
Рис. 2.2. Термобіметалевий розчеплювач автоматичного вимикача  

 

Різновид електротеплового реле – термобіметалевий розчеплювач 

автомата типу А-3100, захисну характеристику якого зображено на 

рис. 2.3. У коло, що захищає електротеплове реле, останнє вмикається 

безпосередньо або через трансформатор струму для потужних споживачів. 

Кількість теплоти, що виділяється відповідно в реле та в устаткуванні, яке 

захищає реле, пропорційна квадрату струму. Тому у випадку повної 

відповідності їх теплових характеристик такий захист дозволить 

оптимально використовувати їх здатність до перевантаження. За 

допомогою електротеплового реле найкращим чином забезпечують захист 

від перевантаження двигунів тривалого режиму роботи. 
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Рис. 2.3. Захисні характеристики термобіметалевого розчеплювача 

автоматичного вимикача А-3100 

 

У зв’язку з недостатньою швидкістю електротеплове реле не можна 

використовувати для захисту від короткого замикання, оскільки 

нагрівальні елементи та біметалічний елемент можуть згоріти раніше, ніж 

спрацює реле. Необхідно захищати реле, вмикаючи послідовно з ним 

плавкий запобіжник, або, як в автоматичних вимикачах, передбачати 

максимальний електромагнітний розчеплювач миттєвої дії. Недолік реле – 

залежність його захисної характеристики від температури оточуючого 

середовища. Аналітичну залежність захисної характеристики 

електротеплового реле отримати дуже важко. Тому в кожному окремому 

випадку захисну характеристику отримують експериментально. 

 

2.3. Прилади і устаткування 

1. Натурний зразок автоматичного вимикача. 

2. Планшет лабораторного стенду. 
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3. Устаткування для перевірки засобів захисту типу У5052. 

Експериментальне дослідження теплового реле здійснюють на 

установці, яка складається із власне реле та пристрою У5052 з двох блоків, 

зв’язаних між собою електрично за допомогою кабелю: регулюючого 

К513, навантаження К514. Електрична схема з’єднання для дослідження 

захисної характеристики електротеплового реле автоматичного вимикача 

наведена на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Електрична схема з’єднання для дослідження захисної 

характеристики електротеплового реле автоматичного вимикача 

 

Установка У5052 використовується для отримання регульованого 

однофазного змінного й випрямленого постійного струму та напруги і 

вимірювання часових характеристик обладнання, що досліджується. 

 

2.4. Порядок виконання роботи 
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1. Вивчити конструкцію реле, призначення його елементів. 

2. При відсутності напруги на стенді зібрати схему згідно рис. 2.4. 

3. Після перевірки схеми викладачем подати на стенд напругу.  

4. Зняти захисну характеристику теплового реле. 

5. Побудувати захисну характеристику реле, яке випробується. 

 

2.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості. 

2. Принципова схема автомата. 

3. Ескіз конструкції теплового реле 

4. Схема лабораторної установки. 

5. Таблиця результатів вимірювань. 

6. Графіки залежностей (захисна характеристика реле). 

7. Висновки. 

 

2.6. Контрольні запитання 

1. Функції автоматичних вимикачів. 

2. Основні різновиди автоматів. 

3. Коротка характеристика вузлів автомата. 

4. Будова и принцип дії максимального реле автомата. 

5. Призначення і принцип дії нульового реле автомата. 

6. Функції електротеплових реле. 

7. Принцип роботи теплового реле. 

8. Область застосування теплового реле. 

9. Захисна характеристика теплового реле. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

«Дослідження графіків електричних навантажень» 

 

3.1. Мета роботи: проаналізувати різні за тривалістю графіки 

електричних навантажень, оцінити головні показники групових графіків 

електричних навантажень та фізичні величини, які характеризують графіки 

навантажень. 

 

3.2. Теоретичні відомості 

Режим роботи споживачів електричної енергії та їх навантаження 

постійно змінюється. Відповідно до режиму електричні навантаження 

системи електропостачання (СЕП) та її елементів змінюються протягом 

робочої зміни, доби, місяця, року. Криві зміни активної та реактивної 

потужності та струму в часі називають графіками навантаження 

відповідно: за активною потужністю )(TfP = , за реактивною потужністю 

)(TfQ =  та за струмом )(TfI = . 

Графіки навантажень різних підприємств відрізняються між собою і 

залежать від характеру виробництва, режимів роботи споживачів 

електричної енергії та їх потужності. Незважаючи на неоднаковість 

конфігурацій графіків навантажень даної однієї групи споживачів, в них 

спостерігаються загальні закономірності: значний спад навантаження в 

періоди окремих перерв, швидке зростання та зниження навантаження 

відповідно на початку та в кінці робочої зміни. 

Добові графіки характеризуються такими величинами: максимумом 

активного ( мP , кВт) та реактивного навантаження ( мQ , квар), коефіцієнтом 

потужності максимуму Мϕcos , який відповідає МММ PQtg =ϕ , і добовими 

витратами активної ( добW , кВт·год) та реактивної ( добV , квар·год) енергії, 



  30

середньозваженим за добу (за рік) коефіцієнтом потужності 

добдобдоб WVtg =ϕ . 

Річні графіки навантажень бувають двох видів - за місяцями та за 

тривалістю навантаження за рік. Перші показують споживання 

електричної енергії протягом року за місяцями з січня по грудень і 

характеризують сезонність роботи підприємства. Графіки за тривалістю 

дають можливість оцінювати тривалість роботи електроустановки при 

різних рівнях навантаження протягом року. Будують ці графіки за 

спадаючими ординатами активної або реактивної потужності протягом 

року. В більшості випадків їх будують за двома добовими графіками 

навантаження, що характерні для зимового та літнього сезонів (рис. 3.1). 

Тривалість зимового періоду приймається 213 діб (7 місяців), літнього 152 

доби (5 місяців). 
P , кВтд зимовий

0 8 16 24
Tд

P , кВтд літній

0 8 16 24
Tд

Pскд

Pсд

Pм.д .

Pскд

Pсд

Pм.д .

Tр

P , кВтр річний

Pм

Pск
Pс

Tн0 8760 год  
Рис. 3.1. Графіки електричних навантажень 

 

Графіки за тривалістю використовують для вибору оптимального 

числа та потужності агрегатів установки, для визначення споживання 

електроенергії, а також для оцінки електричного навантаження вцілому. 



  31

Для річних графіків, крім максимумів навантажень МP  і МQ , 

важливими є наступні величини: 

- річне споживання активної РW  (кВт·год) та реактивної енергії 

РV  (квар·год); 

- кількість годин використання максимуму мT  активного та 

реактивного навантаження: 

 МРМ PWT = ; (3.1) 

- cередньозважений річний коефіцієнт потужності cos Рϕ ; 

- кількість годин втрат електроенергії за час використання 

максимуму навантаження: 

 ( )2410124,08760 −⋅+= Мв Tτ . (3.2) 

Основні фізичні величини, які характеризують графіки навантажень: 

- середнє навантаження за деякий час T  (добу, рік): 

 TWTtPP t

n

iC /
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ= ∑ , (3.3) 

де n  – кількість ділянок усереднення з тривалістю вимірювань потужності 

iP  (ордината усередненої потужності i -го ступеня графіка); tΔ  – період 

усереднення навантаження, наприклад, 30 хвилин; TW  – електрична 

енергія за деякий час T . 

- середньоквадратичне (ефективне) навантаження за деякий 

інтервал часу T  ступінчатого графіка: 

 TtPP
n

iCK ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ= ∑

1

2 . (3.4) 

Розрахунковим максимумом навантаження за допустимим нагрівом 

називають умовне навантаження, яке еквівалентне очікуваному змінному 

навантаженню за найбільш тяжкою тепловою дією. На практиці за МP  
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приймають найбільше середнє навантаження за інтервал часу 30tΔ =  хв, 

що дорівнює трьом сталим нагріву провідників ліній електричних мереж 

( 10τ =  хв), звідки 3 30t τΔ = =  хв.  

Обчислюючи навантаження, використовують деякі безрозмірні 

показники (коефіцієнти) графіків навантажень, які характеризують режими 

роботи споживачів електроенергії за потужністю і в часі. Коефіцієнти 

графіків навантажень визначають для індивідуального і групового графіків 

активної і реактивної потужності або струму. Всі коефіцієнти 

індивідуальних і групових графіків позначають відповідно малою k  та 

великою K  літерами. Відповідно позначають номінальні потужності: 

активної одного електроприймача – малою літерою номp , а групи 

електроприймачів – великою літерою номP , яка дорівнює номp∑ . 

Аналогічно виконуються позначення для графіків реактивної потужності. 

Коефіцієнт форми графіка навантаження – це відношення 

середньоквадратичного навантаження до середнього за даний період часу: 

 1≥=
с

ск
ф p

pk , 1≥=
с

ск
ф P

PK . (3.5) 

Коефіцієнт використання – це відношення середньої потужності до 

номінальної одного приймача або групи: 

 1≤=
ном

с
в p

pk , 1≤=
ном

с
в P

PK , (3.6) 

де номс pkP ⋅Σ= , номном pP Σ= . 

Коефіцієнт максимуму – це відношення максимуму розрахункового 

максимуму потужності) до середньої потужності: 

 1>= СММ PPK . (3.7) 

Коефіцієнт заповнення графіка навантаження (коефіцієнт 

навантаження) – це відношення середнього навантаження до його 

максимуму: 
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 ММСЗ KPPK 1== . (3.8) 

Коефіцієнт попиту – це відношення максимуму навантаження до 

установленої номінальної потужності всіх робочих приймачів 

електроенергії групи: 

 номмномрп PPPPK == . (3.9) 

Коефіцієнт одночасності максимумів – це відношення 

розрахункового максимуму навантаження вузла системи 

електропостачання до суми розрахункових максимумів окремих груп 

приймачів, які входять у даний вузол системи електропостачання: 

 ( )ігррвузрОДН PPK ... Σ= . (3.10) 

За відомими з довідкової літератури переліченими вище 

коефіцієнтами графіків навантажень та фактично завжди відомої сумарної 

номінальної (установленої) потужності приймачів електричної енергії 

визначають необхідні при проектуванні середню, середньоквадратичну або 

розрахункову (максимальну) потужності. Розрахунковий максимум 

навантаження використовують при проектуванні електропостачання для 

вибору потужності трансформаторів підстанцій, розрахунку мереж, а саме 

для вибору перерізу провідників кабельних та повітряних ліній за 

допустимим за нагрівом робочим (розрахунковим) струмом у нормальному 

режимі, а також для вибору перерізів за економічною густиною струму, 

для вибору комутаційних апаратів та розрахунку максимального 

струмового захисту і захисту від перенавантажень елементів системи 

електропостачання, а також при визначенні втрат потужності та 

електроенергії в елементах системи електропостачання. 

 

3.3. Прилади і устаткування 

Осцилограми добових графіків електричних навантажень. 
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3.4. Порядок виконання роботи 

1. Вивчити і засвоїти теоретичні відомості щодо конкретних понять: 

встановленої сумарної номінальної потужності електроприймачів групи 

іномном pP .Σ= , середньої CP , середньоквадратичної CKP  потужності та 30-

хвилинного максимуму потужності МP  (розрахунковий максимум РP ); 

побудови групових графіків навантаження з інтервалом осереднення 

3t τΔ =  та побудови графіків за тривалістю; показників (коефіцієнтів) 

графіків, що характеризуються співвідношеннями відповідних 

потужностей (навантажень). 

2. За заданим варіантом добового графіка ( )p f t=  і ( )q f t=  

навантаження з найбільш завантаженою зміною, побудувати ступінчаті 

графіки ( )P f T=  і ( )Q f T= ), для чого опрацювати графік, осереднюючи 

потужності (активну P  і реактивну Q ) на інтервалі 3 30t τΔ = =  xв. 

3. За добовими ступінчатими графіками побудувати добові графіки 

за тривалістю ( )дP T  і ( )дQ T . 

4. За добовими графіками побудувати річні графіки навантаження 

за тривалістю ( )рP T  і ( )рQ T , для чого прийняти кількість робочих днів – 

300. 

5. За річними графіками по тривалості і за заданою встановленою 

потужністю визначити CP , CKP , МP  і розрахувати показники графіка 

навантаження. 

 

3.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості. 

2. Осцилограма добового графіку електричних навантажень. 
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3. Опрацьовані добовий та річний графіки електричних 

навантажень. 

4. Результати розрахунків основних показників графіків 

навантажень. 

5. Висновки. 

 

3.6. Контрольні запитання 

1. Як будують графіки електричних навантажень? 

2. Якими основними фізичними величинами характеризуються 

графіки електричних навантажень, як вони визначаються? 

3. Основні показники (коефіцієнти) графіків навантажень та їх 

визначення. 

4. Як визначається кількість годин використання максимуму 

навантаження МT ? 

5. Як визначити кількість годин втрат електроенергії ( вτ )? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

«Дослідження режимів нейтралі електричних мереж» 

 

4.1. Мета роботи: дослідити особливості режимів нейтралі 

електричних мереж з глухозаземленою, ізольованою і з компенсованою 

нейтралями та вплив режиму нейтралі на електробезпечність, 

економічність і надійність систем електропостачання. 

 

4.2. Теоретичні відомості 

Електричною мережею називається сукупність підстанцій, 

розподільчих пристроїв (РП), повітряних (ПЛ) та кабельних (КЛ) ліній, 

призначених для передачі та розподілу електричної енергії. 

Нейтраль мережі – це сукупність з'єднаних між собою нейтральних 

провідників та нейтральних точок джерел (генераторів, трансформаторів) 

та споживачів електричної енергії. Згідно з Правилами устрою 

електроустановок (ПУЕ) нейтралі можуть бути заземлені, ізольовані або 

з'єднані із заземлюючим пристроєм через котушку індуктивності з великим 

реактансом. 

Якщо нейтраль трансформатора з'єднана із заземлюючим пристроєм 

безпосередньо або через резистор з малим опором (трансформатор 

струму), то така нейтраль називається глухозаземленою, а мережі, які 

з'єднані з даною обмоткою трансформатора – мережами з глухозаземленою 

нейтраллю. 

Якщо нейтраль не з'єднана із заземлюючим пристроєм, або з'єднана з 

ним через резистор з великим опором (трансформатор напруги), то така 

нейтраль називається ізольованою, а мережі, які працюють в цьому режимі 

– мережами з ізольованою нейтраллю. 
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Мережі, нейтраль яких заземлена через настроєну в резонанс із 

ємністю мережі індуктивність (дугогасильний, реактор) з метою 

компенсації її ємнісного струму мережі, називається мережами з 

компенсованою нейтраллю. 

Вибір режиму нейтралі визначається безпекою експлуатації 

електричної мережі (головним чином у мережах напругою до 1 кВ), 

надійністю, безперервністю та економічністю електропостачання. При 

цьому визначальним фактором є однофазні замикання на землю, кількість 

яких у СЕП досягає 75...85%. Під час однофазного замикання трифазної 

системи на землю порушується симетрія системи, в результаті чого 

змінюються рівні напруг фаз відносно землі, виникають струми замикання 

на землю та перенапруги в мережах. Міра впливу порушення симетрії 

системи на режим роботи споживачів електроенергії залежить від режиму 

нейтралі. 

Системи з ізольованою нейтраллю. В системі з ізольованою 

нейтраллю замикання однієї фази на землю не є КЗ і не впливає на роботу 

споживачів електроенергії. Струм однофазного замикання на землю 

визначається загальною провідністю ізоляції фаз електричної мережі 

відносно землі, яка зумовлена ємністю та активним опором ізоляції. 

Розподілені вздовж ліній ці параметри прийнято розглядати як зосереджені 

(рис. 4.1, а). Для симетричної системи вони практично рівні між собою, 

тобто 1 2 3C C C C= = = ; 1 2 3r r r r= = = . Активна складова провідності фаз 

зумовлює струм витоку, а ємнісна – ємнісний струм. У мережах напругою 

понад 1 кВ активна провідність значно менша за ємнісну і нею можна 

знехтувати. Тоді, якщо в нормальному режимі напруги фаз відносно землі 

симетричні й дорівнюють напрузі фаз, геометрична сума ємнісних струмів 

трифазної системи, дорівнюватиме нулю, тобто: 
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 0=++ CBA III , (4.1) 

 )(   ),(  ),( 221 NCCNBBNAA UUyIUUyIUUyI −=−=−= , (4.2) 

де 1y , 2y , 3y  – провідності фаз А, В, С; AU , BU , CU  – напруги фаз; NU  – 

напруга нейтралі відносно землі. 

 
Рис. 4.1. Електрична мережа з ізольованою нейтраллю. 
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Відповідно до рівнянь (4.1-4.2). 

 )/()( 321321 yyyUyUyUyU CBAN ++++−= . (4.3) 

Оскільки вектори напруг фаз утворюють симетричну зірку, а їх сума 

дорівнює нулю, то в нормальному режимі 0NU = . 

У разі металевого замикання фази на землю, наприклад, фази А, її 

напруга відносно землі зменшиться до нуля, а двох інших фаз зросте в 3  

разів, тобто до міжфазної ( фU3 ) (рис. 4.1, б). Пропорційно напругам 

зростуть ємнісні струми на землю непошкоджених фаз, а саме: 

 3/23/ 3     ;3 ππ ωω j
CC

j
BB CeUICeUI −− =′=′ . (4.4) 

Ємнісний струм замикання фази А на землю: 

 CUjZZZUI AAЗ ω3)/(3 210 ≈++= . (4.5) 

де 0 1 2Z Z Z>> =  – опори нульової, прямої та оберненої послідовності, які 

відповідно дорівнюють:  

 0Z l Cω= , (4.6) 

 1 1 1Z r jx= + , (4.7) 

 2 2 2Z r jx= + . (4.8) 

Під час однофазного замикання на землю міжфазні напруги не 

змінюються за значенням, кут між ними залишається таким, що дорівнює 

120° (рис. 4.1, в), отже не порушується режим роботи споживачів 

електроенергії та їх електропостачання вцілому. Згідно з ПУЕ система 

може працювати в такому режимі до виявлення пошкодження, але не 

більше як 2 години. Тривала робота системи в режимі однофазного 

замикання недопустима, оскільки цей режим може перерости в 

багатофазне КЗ на землю. 

У випадку неметалевого замикання на землю в місці замикання 

виникає нестійка дуга, яка супроводжується повторними запалюваннями 
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та згасаннями. В коливальному контурі, створеному ємністю та 

індуктивністю мережі, виникають вільні електричні високочастотні 

коливання, які спричинюють виникнення небезпечних перенапруг. 

Значення перенапруг досягають 2,2 фU  на пошкодженій, та 3,2 фU  на 

непошкоджених фазах, що може спричинити пробивання ізоляції та, як 

наслідок, багатофазне КЗ. 

Істотним недоліком мереж з ізольованою нейтраллю є те, що ізоляція 

фаз повинна бути розрахована на міжфазну. напругу. Цей факт стає 

вирішальним у виборі ізоляції ліній електропередач напругою понад 35 кВ. 

З економічної точки зору, до переваг цього режиму нейтралі належить 

можливість реалізації релейного захисту в двофазному виконанні. В 

мережах з малою ємністю ( 1U <  кВ), крім того, з'являється можливість 

реалізації контролю струмів витоку та контролю стану опору ізоляції фаз. 

Це має особливо важливе значення для гірничих та інших підприємств із 

вибухонебезпечними умовами експлуатації електроустановок. 

Згідно з ПУЕ мережі напругою 6…35 кВ працюють з ізольованою 

нейтраллю. Ці мережі належать до мереж з малими струмом однофазного 

замикання на землю ( (1) 500зI <<  А). Досвідом експлуатації СЕП визначені 

критичні значення ємнісних струмів замикання на землю за умовою 

згасання дуги. Ці струми залежно від рівня напруги дорівнюють: 30 А 

(6 кВ); 20 А (10 кВ); 15 А (20 кВ); 10 А (35 кВ). Розподільчі мережі 

промислових підприємств напругою 6…35 кВ характеризуються відносно 

великою загальною довжиною кабельних та повітряних ліній і, відповідно, 

можуть мати великі значення ємнісних струмів замикання на землю. Ці 

струми залежать від рівня напруги мережі ( МU , кВ), довжини кабельних 

( КЛL , км) та повітряних ліній ( ПЛL , км) і визначаються за питомою ( пC ) 

ємністю фаз (мкф/км), або за наближеними формулами, А: 
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 )3510)(350/(          ;84,1/ )1()1(
КЛПЛMЗnMЗ LLUILCUI +≈= . (4.9) 

Отже, якщо загальна довжина ліній перевищує 100 км, то згідно з 

(4.9) ємнісні струми замикання на землю, перевищуватимуть критичні 

значення. У цьому випадку складні мережі поділяють на менші ділянки за 

допомогою трансформаторних розв'язок, зменшуючи загальну довжину 

ліній та їх ємність. У практиці електропостачання вугільних шахт цей захід 

одержав назву відокремленого живлення. На промислових підприємствах 

використання такого заходу економічно недоцільне. Тому, якщо ємнісні 

струми перевищують критичні значення, нейтралі джерела живлення 

(трансформатора) з'єднують із землею через так звану дугогасячу котушку 

(реактор). Індуктивний опір реактора великий, і мережа працює як з 

ізольованою нейтраллю. 

Для компенсації ємнісного струму мережі ( CI ) реактор повинен бути 

настроєний у резонанс з її ємністю. В цьому разі CI  компенсується 

протилежним за знаком індуктивним струмом РI  реактора. Оскільки 

ємність мережі змінюється в часі відповідно з увімкненою загальною її 

довжиною, то індуктивність реактора повинна автоматично регулюватися. 

Якщо технічно неможливо забезпечити резонанс, перевагу віддають 

недокомпенсації, а не перекомпенсації, тому що в аварійних режимах 

остання провокує значні рівні перенапруг у мережі. 

Системи с глухозаземленою та ефективнозаземленою 

нейтралями. Системи з глухозаземленими нейтралями відносять до 

систем з великими струмом короткого замикання на землю ( 500зI >  А). 

Електричні мережі промислових підприємств та поверхні вугільних 

шахт напругою до 380 В включно згідно з ПУЕ за умовами безпеки і 

надійності виконуються з глухозаземленою нейтраллю (рис. 4.2). Це 

пояснюється тим, що в разі замикання однієї фази на землю напруги 
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непошкоджених фаз відносно землі не перевищують фазну напругу; 

замикання однієї фази на землю є коротким замиканням, яке збуджує 

релейний захист та своєчасне вимикання пошкодження; ємність і опір 

ізоляції фаз практично не впливають на струм ураження людини у випадку 

дотику до фази; можливість виконувати мережі чотирипровідними (3 фази 

+ нуль), щоб одночасно забезпечити живлення як трифазних, так і 

однофазних споживачів електроенергії. 
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Рис. 4.2. Чотирипровідна мережа з глухозаземленою нейтраллю 

 

Електричні мережі напругою 110 кВ і вище виконують також із 

глухозаземленою нейтраллю, але трипровідними (рис. 4.3). Оскільки рівні 

напруг високі та надвисокі, то головним критерієм вибору цього режиму 

нейтралі є економічні міркування. Серед них головне те, що напруга фаз 

відносно землі в нормальному режимі не перевищує її фазне значення, 

отже клас ізоляції фаз за напругою відносно землі є можливість зменшити 

в 3  разів і відповідно цьому зменшити витрати на спорудження мережі. 

Для обмеження перенапруг, які виникають у цих системах, застосовують 

так званий ефективний режим заземлення нейтралей трансформаторів. У 
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таких системах кратність внутрішніх перенапруг ( п ВН ФK U U= ) не 

повинна перевищувати 2,5. Рівень внутрішніх перенапруг залежить від 

кількості заземлених нейтралей трансформаторів системи. Чим їх більше, 

тим менше значення перенапруг. Але у випадках глухого заземлення 

нейтралей великої кількості трансформаторів, що має місце в 

енергосистемах, значно збільшується струм однофазного КЗ, який може 

досягати значення струму трифазного КЗ. З цього приводу заземлюють 

таку кількість нейтралей трансформаторів, яка необхідна для створення 

ефективного режиму роботи нейтралі в системі з метою обмеження струму 

КЗ та перенапруг. 
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Рис. 4.3. Трипровідна мережа з глухозаземленою нейтраллю 

 

До головних недоліків систем із глухозаземленою нейтраллю 

відносять: зниження безперервності та надійності електропостачання 



  44

особливо в системах напругою понад 35 кВ у наслідок вимикання мереж 

під дією однофазних КЗ та необхідність у ньому разі застосування 

пристроїв автоматичного повторного вмикання (АПВ); значний 

електромагнітний вплив на лінії та канали зв'язку, які суміщені з лініями 

електропередач; підвищення витрат на релейний захист, який повинен 

бути в трифазному виконанні; великі струми однофазних КЗ, що 

спричиняють значні механічні пошкодження електроустановок; підвищену 

небезпечність ураження електричним струмом унаслідок значних напруг 

дотику та напруги кроку; значні витрати па спорудження заземлюючих 

пристроїв. 

 

4.3. Прилади і устаткування 

Лабораторний стенд з фізичною моделлю трифазної мережі. 

Основною складовою частиною лабораторної установки (рис. 4.4) є 

трифазний трансформатор (Т), первинна обмотка (W1), якого живиться 

напругою 380 В через автоматичний вимикач. Випуски вторинної обмотки 

трансформатора (W2) з'єднані з клемами на стенді відповідно: А1, В1, С1 – 

фазні; N – нейтральна точка трансформатора. Трансформатор працює без 

навантаження. Мережа імітується лінією з ємнісною провідністю фаз 

відносно землі, штучно утвореного ємностями С1, С2, СЗ. З цією метою 

кожна фаза має по три конденсатори (10-20-30 мкФ), які можуть 

комутуватися за допомогою тумблерів. Струм фаз контролюється 

амперметрами рA1…3, а напруга фаз відносно землі – вольтметрами 

pVl…3. Струм замикання на землю фази С контролюється амперметром 

рА5, який з'єднується із землею через тумблер S12. Щоб уникнути 

тривалого КЗ на землю системи з глухозаземленою нейтраллю, тумблер 

S12 необхідно вмикати короткочасно, а послідовно з амперметром рА5 

увімкнуті струмообмежувальний резистор за вказівкою викладача. 
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Рис. 4.4. Лабораторний стенд – модель трифазної мережі 

 

Принципова схема стенда дозволяє досліджувати наступні режими: 

а) з ізольованою нейтраллю трансформатора; 

б) з глухозаземленою нейтраллю трансформатора (клему N 

необхідно з'єднати провідниками з клемою "з" – земля); 

в) з компенсованою нейтраллю трансформатора (для цього клему N 

з'єднати із землею через амперметр рА4, регульовану індуктивність Lvar, 

резистор Rvar=0...40 Ом та тумблер S1); 

г) з ефективно заземленою нейтраллю трансформатора (нейтраль 

з'єднується із землею через струмообмежуючий резистор R0, амперметр 

рА4 та тумблер S2). 
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4.4. Порядок виконання роботи 

1. Вивчити особливості електричних мереж трифазного струму з 

різними режимами роботи нейтралі, дати аналіз схем та відповідних їм 

векторних діаграм з точки зору вибору режиму нейтралі для конкретних 

умов роботи мережі. 

2. Вивчити схему стенда лабораторної установки, принцип побудови 

схем для дослідження різних режимів нейтралі та схем вимірювань 

характерних параметрів систем. 

Під час вивчення схеми стенда звернути увагу на положення 

тумблерів та з'єднань у схемі згідно з обраним режимом нейтралі 

системи та заданих значень ємностей фаз відносно землі. Тумблери S1, 

S2 вмикають тільки на короткий час вимірювання параметрів. Рівні 

напруг у схемі досягають 250 В, а струмів – 5 А, за винятком 

однофазного КЗ у системі з глухозаземленою нейтраллю, коли його 

значення понад 100 А. Для обмеження струму КЗ треба послідовно 

ввімкнути резистор R=30…50 Ом. 

Під час дослідження систем автомат живлення стенда вмикати після 

того, як вимірювальні прилади установлені на граничні значення. 

3. Виконати дослідження системи з ізольованою нейтраллю.  

4. Визначити необхідні для побудови векторних діаграм 

вимірювання напруг та струмів, скласти схему дослідження для таких 

умов: 

Нормальний режим роботи, С1=С2=С3. 

Замикання фази на землю, С1=С2=С3. 

5. Виконати дослідження системи з глухозаземленою нейтраллю. 

Виконати дослідження системи з нейтраллю заземленою через 

струмообмежувальний резистор (R0). 
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6. Дати аналіз результатів дослідження режимів нейтралі та 

векторних діаграм з точки зору впливу режиму нейтралі на безпеку 

експлуатації електроустановок, на безперервність, надійність та 

економічність систем електропостачання у взаємозв'язку з рівнями напруг 

та характером однофазного замикання на землю. 

7. Результати вимірювань звести до таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Напруга, В Струм, А NU , 
В 

Режим нейтралі Режим 
роботи СЕП A ABU U  

B BCU U  
C CAU U  

AI  BI  CI  ЗI   

 
 Нормальний
 

     

 
 

Ізольована 
нейтраль Замикання 

фази С 
 

     

 
 Нормальний
 

     

 
 

Глухозаземлена 
нейтраль Замикання 

фази С  

     

 

4.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості. 

2. Схема і послідовність проведення дослідів. 

3. Результати дослідів, оформлені у вигляді табл. 4.1, та векторних 

діаграм. 

4. Висновки. 
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4.6. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення існуючих режимів роботи нейтралі 

трансформаторів та електричних мереж. 

2. Сформулюйте області застосування існуючих режимів роботи 

нейтралі в електричних мережах до 1 кВ і вище. 

3. Яка різниця між однофазним замиканням на землю в системах з 

ізольованою та глухозаземленою нейтралями? 

4. За яких умов необхідно застосовувати в мережах компенсовану 

нейтраль? 

5. В яких мережах та за яких умов виникають небезпечні 

перенапруги? 

6. Які недоліки та переваги системи з глухозаземленю нейтраллю? 

7. Які недоліки та переваги системи з ізольованою нейтраллю? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

«Дослідження характеристик захисного заземлення» 

 

5.1. Мета роботи: визначити опір розтікання струму, коефіцієнт 

використання заземлення, напругу торкання та кроку, питомий опору 

ґрунту. Вивчити призначення захисних заземлень. 

 

5.2. Теоретичні відомості 

Одним з головних питань експлуатації електрогосподарства 

підприємства є забезпечення безпеки обслуговування електрообладнання. 

При цьому необхідно прагнути повністю уникнути можливості 

електротравматизму.  

Заземлюючим пристроєм називають сукупність заземлювача та 

заземлюючих провідників. 

Заземлювачем називають провідник (електрод), або сукупність 

електрично з'єднаних між собою провідників (електродів), які 

безпосередньо контактують із землею. Заземлювачі можуть бути штучні й 

природні (металеві водопровідні труби, залізобетонні та металеві 

конструкції, які пролягають у землі). Для штучних заземлювачів 

використовують вертикальні та горизонтальні електроди (металеві труби, 

прутки, листи заліза). 

Заземлення якої-небудь точки струмоведучих частин 

електроустановки, яке необхідне для забезпечення роботи останньої, 

називають робочим заземленням. Заземлення частин електроустановки з 

метою забезпечення електробезпеки її експлуатації називається захисним 

заземленням. Навмисне з'єднання частин електроустановки, які нормально 

не перебувають під напругою, з глухозаземленою нейтраллю 

трансформатора, від якого живиться трифазна електрична мережа до 1 кВ, 
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називається зануленням. Головне призначення занулення полягає в 

забезпеченні автоматичного вимикання дільниці мережі, в якій виникає КЗ 

між провідниками струму та металевими частинами електроустановки. 

Захисне заземлення та занулення призначені для забезпечення: 

а) в установках з ізольованою нейтраллю – безпечного струму, що 

протікає через тіло людини у випадку торкання рукою металевих частин 

установки, які нормально не перебувають під напругою, під час замикання 

фази мережі на землю або на заземлені частини; 

б) в установках із заземленою нейтраллю – автоматичного 

вимикання пошкоджених дільниць мережі. 

Захисне заземлення знижує до безпечної величини напругу відносно 

землі на металевих частинах електроустаткування, яке опинилося під 

напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Це ліквідує небезпеку 

ураження електричним струмом при доторканні до устаткування. Захисне 

заземлення діє по-різному в мережах з ізольованою та заземленою 

нейтраллю трансформаторів. На рис. 5.1 зображено схеми захисних 

заземлень у системах з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю 

трансформатора. 

Надійно та правильно виконане захисне заземлення є засобом, який 

гарантує безпеку в разі доторкання до металічних частин 

електромеханічного обладнання, на якому з'явилась напруга внаслідок 

пошкодження між струмоведучими частинами та корпусом машини, 

механізму, апарата тощо. Захист від пошкодження електричним струмом у 

випадку пробою ізоляції на корпус може виконуватися: захисними 

заземленнями, захисними відключеннями, вирівнюванням потенціалу, 

покриттям струмоведучих частин  ізоляцією чи виготовленням їх з 

ізолюючого матеріалу; використанням ізолюючих підставок та зниженої 

напруги. 
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Рис. 5.1. Схема захисних заземлень у системі з ізольованою 

нейтраллю (а) і в системі с глухозаземленною нейтралю (б): 1 – пробивний 

запобіжник; 2 – трансформатор; 3 – плавкі запобіжники; 4 – двигун 

 

Відповідно до вимог правил безпеки треба заземлювати корпуси та 

зовнішні металеві частини усіх машин та механізмів, корпуси 

трансформаторів та вимірювальних приладів, каркаси розподільчих 

пристроїв, арматуру кабелів, трубопроводів тощо. На поверхні шахт та 

кар'єрів опір заземлення повинен не перевищувати 4 Ом, у підземних 

виробках шахт – 2 Ом. 

На рис. 5.2 показано розподіл потенціалів на поверхні землі, під дією 

якого знаходиться корпус апарата з пошкодженою ізоляцією. Корпус 

підключено до заземлювача стрижневого типу. Крива розподілу 

потенціалів навкруги одного стрижневого заземлювача наближається за 

формулою до гіперболи. На відстані 15...20 м на всі боки від вертикальної 

осі стрижневого заземлювача потенціал землі дорівнює нулю. Зниження 

потенціалу навкруги заземлювача пояснюється тим, що об'єм землі, в якій 
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розтікається струм збільшується по мірі віддалення від заземлюючого 

електрода. Оскільки густина струму біля поверхні заземлювача найбільша, 

то падіння напруги в землі біля поверхні заземлювача також максимальне. 

При збільшенні відстані від заземлювача падіння напруги на одиницю 

довжини зменшується. Людина, що торкнулася до апарата з відстані 

простягнутої руки (0,8 м), потрапляє під різницю потенціалів, 1дU ϕ ϕ= − , 

що зветься напругою дотику. Коли людина підходить до апарата з 

пошкодженою ізоляцією однієї з фаз, вона потрапляє під різницю 

потенціалів, 2 1кU ϕ ϕ= − , що зветься крокового напругою. Довжина кроку – 

0,8 м. Для підвищення безпеки слід знижувати напругу дотику та крокову 

напругу. Якби людина знаходилася безпосередньо над заземлювачем, 

напруга, що діє на неї, дорівнювала б нулю. 

 
Рис. 5.2. Розподіл потенціалу на поверхні землі 

 

Опір ґрунту називають опором розтікання. На практиці опори 

розтікання відносять не до ґрунту, а до заземлення і використовують 
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термін "опір заземлення". Опір заземлення визначається відношенням 

напруги на заземлювачі відносно точки нульового потенціалу до значення 

струму, який протікає заземлювачем: 

 З З ЗR U I= . (5.1) 

Складний заземлювач звичайно комплектується із забитих у землю 

труб, які з'єднуються між собою сталевими смугами. Коли труби 

розташовані одна від одної на відстані більше як 20 м, струм, що 

проходить через кожний заземлювач, має свій об'єм землі, де він має 

можливість розтікатися до безмежно малої величини. У цьому випадку 

паралельно з'єднані заземлювачі не впливають один на одного, і 

еквівалентний опір визначається як еквівалентний опір паралельно 

з'єднаних опорів: 

 ∑
=

=
n

i
зie RR

1
)/1(1 , (5.2) 

де n  – число поодиноких заземлювачів з опором зiR , шт. 

Якщо заземлювачі розташовані один від одного на відстані, меншій 

від 20 м, то виключити взаємний вплив заземлювачів неможливо, тому 

опір розтіканню складного заземлення зR , буде більшим, ніж 

еквівалентний опір паралельно включених опорів. 

Відношення е зR Rη =  називається коефіцієнтом використання 

заземлювачів. Із збільшенням числа паралельно ввімкнених заземлювачів 

коефіцієнт використання їх зменшується. 

Безпосередньо вимірювання потенціалів може бути виконано 

методом амперметра-вольтметра згідно зі схемою (рис. 5.3). Тут Х і Д – 

відповідно заземлювач, який досліджується, та допоміжний заземлювач. 

Зонд 30 розташовується в зоні нульового потенціалу, а переносний зонд 3і 

– в точках, потенціал яких треба виміряти. Потенціали в будь-якій точці iU  
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у відсотках від повного потенціалу xU , відповідно виміряні вольтметром 

між електродами З0-Зі та 30-X, обчислюють за формулою: 

 ХЗЗЗi UUU
i −−=

00
/100% . (5.3) 

За результатами обчислень будують криву розподіл потенціалів на 

поверхні землі.  

 
Рис. 5.3. Схема вимірювання потенціалів навколо заземлювача 

 

Вимірювання потенціалів повинно виконуватись за умови 

незмінного струму, для чого в схемі передбачається реостат R та 

амперметр pА. Зонд Зі заглиблюють у землю на 5...8 см, унаслідок чого 

опір зонда великий, і для того, щоб уникнути похибки вимірювання, 

вольтметр рV повинен мати великий внутрішній опір. Потенціали 

вимірюють у точках, які знаходяться одна від одної на відстані 0,8 м 

(кроку). Зона вимірювання обмежується радіусом 5...6 м від заземлювача, 

який досліджується. 

 

 

5.3. Прилади і устаткування 

1. Фізична модель заземлюючого пристрою. 

2. Лабораторний стенд для визначення параметрів захисного 

заземлення. 

pA 

pV

~220B

T

X  З  Д1  З0
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Лабораторна установка для дослідження заземлюючих пристроїв 

складається із блока фізичної моделі заземлюючого пристрою (ЗП), блока 

живлення та панелі з комутаційним полем (рис. 5.4). До складу моделі ЗП 

входять заземлювачі: X – заземлювач, який досліджується (імітує контур з 

восьми труб, що з'єднані між собою); Д – допоміжний (імітує контур з 26 

труб, які з'єднані між собою); окремі поодинокі заземлювачі (труби 1-6); 

В/О – високоомний зонд (труба 1=20 см); Н/О – низькоомний зонд. 

Між собою заземлювачі не з'єднані, проте кожний з них з'єднується 

тумблерами S1-S8 (перемикачами), які розташовані на комутаційній 

панелі. За допомогою тумблерів комутують відповідно завданню схему 

вимірювання. Відстані між заземлювачами та геометричні розміри труб 1-6 

позначені на схемі на робочому місці. Живлення стенда вмикається 

тумблером S. 

~220B

T

L HO L1 L 2 L 3 L4 L 5 L6 L7 L BO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

pA

pV

/О 0 З1 З 2 З 3 З4 З 5 З6 X Зонд В/О
 

Рис. 5.4. Установка для випробування заземлення 

 

5.4. Порядок виконання роботи 

1. Вивчити теоретичні відомості та ознайомитися з будовою і схемою 

лабораторної установки. 
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2. Визначити методом амперметра-вольтметра та обчислити опір 

розтіканню струму (результати вимірювання опору заземлювачів занести 

до табл. 5.1): 

а) досліджуваного заземлювача X та допоміжного заземлювача Д; 

б) поодиноких заземлювачів з труб 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

в) високо- та низькоомного зондів. 

 

Таблиця 5.1 

Номер труби 
Струм у землю 

Із, А 

Падіння напруги 

∆U, В 

Опір розтікання 

струму R3 , Ом 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Визначити коефіцієнт використання заземлювачів з труб (результати 

дослідження занести до табл. 5.2): 

а) 1 та 2; 

б) 1, 2 та 3; 

в) 1, 2, 3 та 4;  

г) 1, 2, 3, 4 та 5. 
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Таблиця 5.2 

Номери 

труб 

Струм 

у 

землю 

І`з, А 

Падіння 

напруги 

∆U, В 

Дійсний опір 

розтікання 

r0=∆U/ І`з, 
Ом 

Еквівалентний 

опір складного 

заземлювача 

R3 , Ом 

Коефіцієнт 

використання 

заземлювача 

η 

1-2      

1-2-3      

1-2-3-4      

1-2-3-4-5      

 

3. Зняти криву розподілу потенціалів навколо труби 1 (між трубами 

2, 3, 4, 5, 6) відносно заземлювача Д та побудувати криву розподілу і 

графічно визначити напругу дотику та напругу кроку. 

4. Обчислити питомий опір ґрунту визначити за формулою  

 ( )327 ln 4 /lR l dρ π= , (5.4) 

де l  – довжина труби, 250l =  cм; d  – діаметр труби, 2,5d =  cм; зR  – опір 

розтіканню струму по трубі. 

 

5.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості і характеристики заземлювачів. 

2. Схема і послідовність проведення дослідів. 

3. Результати розрахунків і дослідів, оформлені у вигляді 

табл. 5.1-5.2, та криві розподілу потенціалів. 

4. Висновки. 
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5.6. Контрольні запитання 

1. Дайте визначення заземлення, заземлювача, заземлюючого 

пристрою та робочого заземлення. 

2. З яких елементів складається заземлюючий пристрій? 

3. Яка різниця між захисним заземленням і зануленням? 

4. Що називається опором розтікання? 

5. Поясніть характер розподілу потенціалів навколо заземлювача. 

6. Дайте визначення напруги кроку, дотику та зони нульового 

потенціалу. 

7. Чим можна пояснити наявність зони нульового потенціалу? 

8. Чому опір розтіканню складного заземлювача більший, ніж 

еквівалентний опір паралельно ввімкнених опорів? 

9. Як виміряти розподіл потенціалів? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 

«Проводи та кабелі електричних мереж» 

 

6.1. Мета роботи: дослідити промислові зразки проводів та кабелів, 

їх конструктивне виконання, маркування та галузь використання. 

 

6.2. Теоретичні відомості 

Провід - одна або кілька голих чи ізольованих жилок (дротів). Шнур 

відрізняється від проводу гнучкістю (жила обов'язково багатодротова), 

крім того, жили шнура з'єднані закруткою чи загальним обплетенням. 

Кабель – кілька ізольованих проводів у захисній герметичній оболонці. 

В електромережах переважно використовуються алюмінієві жили, 

які дешевші за мідні. Мідні жили у порівняння з алюмінієвими допускають 

у 1,5 рази більшу щільність струму, у 2-3 рази міцніші при розтягненні, на 

текучість у контрольних затискачах та стійкіші до корозії. Крім того, у 

вибухонебезпечних зонах та приміщеннях класів В-1 та В-1а дозволяється 

використання проводів та кабелів тільки з мідними жилами, що обмежує 

мінімальний переріз жили до 2,5 мм2, а розрахунковий струм за умовами 

нагрівання повинен збільшуватися в 1,25 рази. 

Для повітряних ліній використовуються алюмінієві, сталеві та 

сталеалюмінієві проводи. Головними конструкціями неізольованих 

проводів є одно- та багатодротові проводи з одного металу (рис. 6.1, а, б); 

та багатодротові сталеалюмінієві проводи (рис. 6.1, в). 
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Рис. 6.1. Проводи повітряних ліній: а – однодротовий; б – 

багатодротовий з одного металу; в – багатодротовий зі сталевим осердям 

(1 – алюмінієвий дріт; 2 – сталеве осердя) 

 

Для повітряних мереж та ліній електропередач, розташованих біля 

соляних озер та морів чи в районах, де має місце підвищена корозія 

проводів, використовують алюмінієві та сталеалюмінієві антикорозійні 

проводи. Сталеалюмінієві проводи використовуються для великих 

прогонів між місцями кріплення. 

Осердя сталеалюмінієвого проводу виконують з одного чи кількох 

звитих сталевих оцинкованих дротів. Алюмінієві дроти, які покривають 

осердя одним, двома чи трьома повивами, є струмоведучою частинною 

проводу. Електропровідність сталевого осердя мала, саме тому вона в 

розрахунках не враховується. Сталеалюмінієві проводи мають підвищену 

механічну міцність у порівнянні з алюмінієвими. 

Для розподілу електричної енергії в силових та освітлювальних 

установках при стаціонарній прокладці використовуються установочні 

ізольовані проводи та шнури. 

У табл. 6.1 наведено основні жили проводів, які використовуються 

для електропроводки. Для проводки в сухих приміщеннях рекомендуються 
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марки проводів АППВ, АПВ Найбільшого розповсюдження набули 

проводи марок ГІР, АПР, ПРГ, ПРД, ПРТО. 

Таблиця 6.1  

Варіант прокладки Марка 
проводу 

Характеристика Кіль-
кість Відкрита 

на 
поверхні 
стін 

На 
ізоля-
торах 
та 

рамках 

Закрита в 
каналах та 

під 
штукатур-

кою 
1 2 3 4 5 6 

АППВ Провід з алюмінієвим 
жилами, плоский у 
полівінілхлоридній 
ізоляції з 
розподільною основою 

2-3 

+  + 

АППВС Провід з алюмінієвими 
жилами, в полівініл-
хлоридній ізоляції без 
розподільної основи 

2-3 

+  + 

ППВ Те саме, що і АППВ 
але з мідними жилами. 

2-3 +  + 

АПР Провід з алюм. жилою, 
гумовою ізоляцією та в 
обплетенні, яке 
просочене 
протигнильною реч. 

1 

 +  

АПВ Провід з алюмінієвою 
жилою в полівініл-
хлоридній ізоляції 

1 
+  + 

ПР 
ПРД 

Провід з мідною 
жилою, гнучкий 
ізоляцією у не 
просоченому 
бавовняному 
обплетенні, скручений 

2 

 +  

ПРГ 
ПРТО 
АПН 

Провід з алюмінієвими 
жилами, в гумовій 
ізоляції без 
обплетення. 

2-3 

+  + 
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Струмоведучі жили проводів виготовляються з круглого мідного та 

алюмінієвого дроту, ізоляцію проводів та шнурів виготовляють з гуми чи 

полівінілхлоридного пластикату. Проводи та шнури з гумовою ізоляцією 

мають обплетення з волокнистих матеріалів, яке просочене або не 

просочене протигнильною речовиною. Ізольовані проводи випускають на 

напругу змінного струму 220 В. Для улаштування електровибухових 

мереж промисловість випускає ізольовані проводи марок ВМВ, ЭР, ЭВ та 

спарені проводи марок СП-1, СП-2. 

Проводи марок ВМВ, ЭВ мають одну однодротову мідну жилу з 

ізоляцією, розрахованою на напругу 500 В. При цьому проводи марок 

ВМВ та ЭВ покриті полівінілхлоридною ізоляцією, а проводи марки ЭВ – 

гумовою. 

Спарені проводи марки СП-1 мають одну багатодротову мідну жилу 

з гумовою ізоляцією та бавовняним обплетенням, яке просякнуте 

протигнильною речовиною. Проводи марки СП-2 мають дві багатодротові 

мідні жили з самостійною гумовою ізоляцією. 

Для улаштування мереж у вибухонебезпечних середовищах можна 

використовувати також установочні ізольовані проводи марок ПР, ПВ, 

АПР, АПВ тощо. Переріз жили проводу визначається допустимим 

значенням максимального струму, який нагріває ізоляцію, та механічними 

навантаженнями на провід, у тому числі в контактних затискачах кінцевих 

улаштувань електропроводки. Робоча температура проводів та шнурів у 

гумовій ізоляції не повинна перевищувати 65°С, а в пластмасовій – 70°С. 

При розташуванні кількох проводів у спільній трубці у каналі схованої 

проводки умови їх охолодження погіршуються, вони нагрівають один 

одного, тому допустимий струм треба зменшити на 10...20 %. 
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Силові кабелі призначаються для передачі та розподілу електричної 

енергії за різних умов. Струмоведучі жили силових кабелів виготовляють з 

алюмінію чи електротехнічної міді. Кабелі змінного струму виготовляють 

з просякнутою паперовою та гумовою ізоляцією. Для захисту ізоляції від 

зволоження та хімічної дії оточуючого середовища силові кабелі мають 

оболонку з алюмінію, свинцю, полівінілхлориду чи негорючої гуми. Для 

захисту від механічних пошкоджень призначена броня, яка виконується із 

сталевих стрічок чи сталевих круглих дротів. Стандарт обумовлює такі 

перетини струмоведучих жил силових кабелів: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35:, 50; 

70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625 мм2. 

На рис. 6.2 вказано загальний вигляд броньованого трижильного 

кабелю марки СБ. Найбільш розповсюджені кабелі з просоченою 

паперовою ізоляцією. Вони виготовляються з мідними та алюмінієвими 

жилами, в свинцевій чи в алюмінієвій оболонці, з різними покриттями 

залежно від призначення та умов експлуатації. Більш широке 

використання має пластмасова ізоляція, з якою кабелі виготовляються без 

металевих оболонок. 
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Рис. 6.2. Будова броньованого кабелям марки СБ: 1 – мідні жили; 2, 4 

– паперова ізоляція; 3 – джутовий заповнювач; 5 – свинцева оболонка; 6 – 

паперова стрічка; 7, 9 – джутове обплетення; 8 – сталева стрічкова броня 

 

У вибухонебезпечних зонах та приміщеннях класів В-1 та В-1а 

використання алюмінієвих провідників не дозволяється, оскільки у 

випадку короткого замикання розпалені частини алюмінію в повітрі 

продовжують горіти. Проводка виконується вибухонепроникною, що 

досягається використанням кабелів марки ВБВ чи ізольованих проводів 

марок ПВ та ПРТ0, які прокладається у водогазопровідних сталевих 

трубах. 

У підземних виробках та стволах, а також на поверхні гірничих 

підприємств, у вибухонебезпечних приміщеннях теплових станцій 

забороняється використання кабелів всіх призначень (силових, 

контрольних та ін.) з алюмінієвими жилами чи алюмінієвою оболонкою. 
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Для передачі електроенергії до екскаваторів використовують гнучкі 

кабелі, які випускаються за ГОСТ 9303-76 «Гнучкі високовольтні кабелі з 

гумовою ізоляцією для екскаваторів та драг». Марки кабелів КШВГ, 

КШВГМ та ін. розшифровуються так: кабель шланговий високовольтний 

гнучкий. Літери: М – морозостійкий; Д – для драг та інших надводних 

споруд; С – у струмоведучі жили включено сталеве осердя. 

На рис. 6.3 показано конструкцію кабелю марки КШВТ, Для зняття 

потенціалу з поверхні ізоляції струмоведучих жил на кожній з них 

нанесено озоностійкий шар гуми та екрануюче обплетення з мідних дротів. 

Захисна оболонка кабелю – це два гумових шланги, між якими 

розмішена обмотка з тканинної стрічки. Для живлення потужних 

екскаваторів ЕШ-100/100 використовують кабель КВГЕ, який має три 

силових жили перерізом по 240 мм2, заземлюючі: дві по 70 мм2, одну 

10 мм2, шість допоміжних перерізом 2,5 мм2. Робоча напруга кабелю – 

10 кВ, номінальний струм – 600 А. Випускають також п'ятижильні кабелі 

напругою 6 кВ (п'ята жила призначена для контролю цілості заземлюючої 

жили) та гнучкий кабель на напругу 35 кВ для підведення електроенергії 

до потужних екскаваторів.  

Для живлення пересувних гірничих машин та механізмів 

використовують гнучкі екрановані кабелі. Для стаціонарної прокладки 

капітальними та головними виробками з ухилом більше 45° – броньовані 

кабелі з дротяною бронею; для прокладки в горизонтальних та похилих (до 

45°) виробках – броньовані кабелі з стрічковою бронею; для контрольних 

кіл та кіл керування – броньовані кабелі в свинцевій чи в ПВХ оболонці; 

для ліній зв'язку – шахтні телефонні кабелі з потужними жилами. 
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Рис. 6.3. Розріз кабелю марки КШВК: 1 – зовнішня захисна оболонка 

(шланг); 2, 4 – матерчаті стрічки; 3 – внутрішня захисна оболонка; 5 – 

екранувальне обплетення; 6 – озоностійка оболонка; 7 – ізоляційна 

оболонка; 8 – мідна жила; 9 – осердя; 10 – заземлююча жила 

 

Для живлення електроенергією пересувних гірничих машин з 

проводом напругою 380...600 В використовують гнучкі кабелі марок ГРШ, 

ГРШЭ та ін., ізоляція яких розрахована на напругу до 1000 В. На рис. 6.4 

показано переріз кабелю ГРШ (гнучкий, гумовий і шланговий). 
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Рис. 6.4. Розріз кабелю марки ГРШ: 1 – гумова шлангова оболонка; 2 

– профільоване гумове осердя; 3 – струмоведуча жила; 4 – допоміжна та 

заземлююча жили 

 

Типи кабелів, що використовуються в підземних виробках: 

КРПСН – шахтний гнучкий із гумовою ізоляцією, підвищеної 

гнучкості, неекранований, у шланзі з маслобензиностійкої гуми, що 

запобігає горінню; 

ШРБЕ – шахтний, особливо гнучкий, з гумовою ізоляцією, в гумовій 

негорючій оболонці, екранований; 

СБ – у свинцевій оболонці, броньований сталевими стрічками з 

ізоляцією із просякнутого паперу з захиснім покриттям; 
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РВТ – ізоляція з гуми, оболонка із полівінілхлоридного пластикату, 

броньований двома сталевими стрічками із зовнішнім захисним 

покриттям; 

ЭВТ – шахтний, силовий з ізоляцією з полівінілхлоридного 

пластикату, з допоміжними та заземлюючою жилами, екранований, із 

захисною сталевою бронею, у полівінілхлоридному шланзі (рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5. Шахтний силовий кабель ЭВТ: 1 – оболонка та ізоляція з 

полівінілхлоридного пластикату; 2 – контрольна жила; 3 – жила 

заземлення; 4 – міжфазний заповнювач; 5 – ізоляція; 6 – основні жили; 7 – 

відокремлені екрани; 8 – сталеві оцинковані канати; 9 – екран; 10 – ізоляція 

з полівінілхлоридного пластикату; 11 – шлангова оболонка 
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6.3. Прилади і устаткування 

Навчально-лабораторний стенд проводів та кабелів складається із 

зразків кабелів та проводів, які випускаються вітчизняною промисловістю. 

На кожному із зразків проведена обробка кабелю, що дозволяє 

познайомитися з елементами конструкції, визначити головні 

характеристики зразків, встановити галузь їх використання. 

Позначення кабелів складається з літерної і цифрової частин. Знак 

"x" в цифровій частині вказує кількість та переріз (в мм2) струмоведучих 

жил. Знак "+" вказує, що в кабелі наявні жили різного перерізу (фази, 

заземлення, жили керування). Літерне позначення складається з 

початкових літер слів, що характеризують матеріали, з яких виготовлені 

шари кабелю, та особливості конструкції кабелю. Послідовність 

розташування літер в позначенні кабелю відповідає послідовності шарів в 

конструкції кабелю від внутрішнього до зовнішнього. В табл. 6.2 наведена 

розшифровка літерних позначень, які згруповані відповідно різним шарам 

кабелю. Деякі матеріали не мають літерного позначення. Наприклад, в усіх 

марок кабелів літерами не позначаються мідні жили, паперова просочена 

ізоляція, подушка нормального виконання та нормальне зовнішнє 

покриття. 
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Таблиця 6.2 

Літера Значення 
1. Винятки 
Ц церезин — нестікаюче просочення паперової ізоляції 
Г кабель для гірничих виробок 
Э силовий кабель для особливих шахтних умов 
КГ кабель гнучкий 
2. Матеріал струмопровідних жил 
відсутня мідь 
А алюміній 
3. Тип кабелю 
відсутня силовий кабель 
К контрольний кабель 
4. Матеріал ізоляції 
відсутня паперова просочена ізоляція (разом з металевою оболонкою) 
відсутня полівінілхлорид (разом ПВХ оболонкою) 
В полівінілхлорид 
П поліетилен 
в, Пв ізоляція з вулканізованого поліетилену 
с, Пс самогасний поліетилен 
Р гума 
Н найріт (негорюча гума) 
НР найрітова ізоляція жил та оболонка 
Ф фторопласт 
5. Матеріал оболонки 
А алюміній 
С свинець 
Ст сталева гофрована оболонка 
В полівінілхлорид 
Р гума 
Н найріт (негорюча гума) 
П поліетилен 
Пс самогасний поліетилен 
О окрема оболонка кожної жили 
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Таблиця 6.2 (продовження) 

Літера Значення 
6. Броня кабелю 
Б сталеві стрічки 
П пласкі оцинковані дроти 
К круглі дроти 
ц броня з оцинкованих стрічок 
БбГ броня з профільованої сталевої стрічки 
7. Подушка 
відсутня подушка нормального виконання 
б немає подушки в захисному покритті 
п подушка з поліетиленовим шлангом в захисному покритті 
л посилена подушка в захисному покритті (лавсанова стрічка) 
2л особливо посилена подушка в захисному покритті (дві 

лавсанові стрічки) 
в подушка захисного покриття з ПВХ шлангом 
8. Захист від корозії 
О освинцьовані жили для захисту від корозії 
Г відсутність захисту броні від корозії (кабель вважається 

негорючим) 
9. Зовнішнє покриття 
відсутня нормальне зовнішнє покриття 
Шв кабель з ПВХ шлангом 
Шп кабель з поліетиленовим шлангом 
Шпс кабель з шлангом з самогасного поліетилену 
Швпг кабель з ПВХ шлангом з пониженою горючістю 
г водозахисні стрічки герметизації металевого екрану (в кінці 

позначення) 
2г алюмополімерна стрічка зовні герметизованого екрану 
10. Загальні характеристики кабелю 
н негорючий 
Т для прокладання в трубах 
У підсилена ізоляція (підвищена температура нагріву) 
Е, Э екранований кабель 
Ш шахтний, шланговий (незалежно від місця розташування 

літери) 
-В збіднене просочення ізоляції (в кінці через дефіс) 
(ож) кабель з однопроводними жилами (в кінці позначення) 
нг не підтримує горіння 
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6.4. Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з маркуванням кабелів. 

2. Вивчити конструкцію кабелів та проводів і набути навичок в 

оцінці перерізів жил за допомогою лабораторного стенда. 

3. Самостійно перевірити знання конструкцій та маркування кабелів 

і проводів за допомогою лабораторного стенда. 

 

6.5. Зміст звіту 

1. Стислі теоретичні відомості. 

2. Ескізи перерізів проводів та кабелів. 

3. Висновки. 

 

6.6. Контрольні запитання 

1. Галузі використання проводів та кабелів. 

2. Головні типи проводів, їх конструктивне виконання. 

3. Які головні конструктивні елементи кабелів? 

4. Матеріали, які використовуються в кабелях. 

5. Структура та особливості маркування кабелів і проводів. 

6. Вимоги до електропроводки у вибухонебезпечних зонах та 

приміщеннях. 

7. У чому полягає різниця кабелів шахтних від 

загальнопромислових? 

8. Особливості будови кабелів для живлення екскаваторів, інших 

пересувних машин на відкритих гірничих роботах. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

«Дослідження характеристик магнітного пускача змінного струму» 

 

7.1. Мета роботи: дослідити принцип дії нульового захисту, вивчити 

конструкцію та призначення магнітного пускача змінного струму. 

 

7.2. Теоретичні відомості 

Магнітні пускачі призначені для дистанційного пуску, зупинки і 

реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. 

Магнітні пускачі можуть використовуватися для вмикання і вимикання 

інших електроустановок, які вимагають дистанційного керування 

(зовнішнє та аварійне освітлення, електронагрівачі тощо). 

При вмиканні асинхронного двигуна пусковий струм досягає 

6-7-кратного значення від номінального. Навіть незначні вібрації контактів 

за такого струму швидко виводять їх з ладу. Після розгону двигуна струм 

зменшується до номінального значення. При вимиканні двигуна, який 

обертається, напруга на контактах магнітного пускача становить 15-20% 

номінального значення, умови роботи контактів полегшені. 

Пускач, конструкцію якого зображено на рис. 7.1, збирається на 

металевій основі 1. Нерухомі контакти 2 розташовані всередині 

ізоляційних камер, утворених стінками 6. Струмоведучі частини в 

нерухомих контактах мають колоподібну форму, щоб збільшити 

електродинамічні зусилля і виключити утворення «стоячої» дуги. Рухомі 

контакти 8 місткового типу розташовані на деталі 11. Натискання на 

контакти, які розташовані в головці 10, виконується контактними 

пружинами 9. Двократний розрив ланцюга покращує вимоги гашення дуги, 

а максимальна відстань між контактами посилює їх значення у відводі 

теплової енергії від дуги. Якір електромагніту пускача встановлюється на 
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деталі 11. Нерухомий магнітопровід 4 електромагніту з котушкою 5 

встановлено на амортизуючи пружинах 3. 

 
Рис. 7.1. Конструктивна схема пускача серії ПА 

 

Вмонтовані в пускачі теплові реле 12 забезпечують захист від 

перевантаження. Вмикна котушка магнітного пускача підключається до 

джерела змінної напруги. На відміну від електромагнітів постійного 

струму, котушка електромагніту змінного струму має як активний, так і 

індуктивний опір. Струм, що проходить котушкою за постійної напруги, 

залежить від значення повітряного проміжку електромагніту. 

У разі подачі напруги на котушку електромагніту нею проходить 

нульовий струм, який має досить велике значення внаслідок великого 

початкового повітряного проміжку електромагніту. Під час руху якоря цей 

проміжок і струм у котушці зменшуються. В притягнутому стані якоря 

котушкою тече струм, у кілька разів менший від пускового. 
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Високий коефіцієнт повертання контакторів змінного струму 

дозволяє захищати двигун від зниження напруги мережі (електромагніт 

відпускає контакти, якщо (0,6...0,7) HOMU U= ⋅ ). У випадку поновлення 

номінальної напруги мережі, включення пускача неможливе, що і 

забезпечує нульовий мінімальний захист. 

Магнітні пускачі мають різні виконання: з керуванням змінним та 

постійним струмом; реверсивні; нереверсивні; відкритого виконання та в 

оболонках, з тепловим реле та без них; з кнопками керування та без них. 

На рис. 7.2 показано схему вмикання нереверсивного пускача.  

 
Рис. 7.2. Схема вмикання нереверсивного пускача 

 

До двох фаз двигуна М ввімкнені нагрівальні елементи теплових 

реле КК1, КК2. Теплові реле захищають двигун від перевантаження, а 

запобіжники FU1-FU3 – мережу живлення від короткого замикання. 

Головні контакти КМ1-КМЗ пускача ввімкнені послідовно з 

запобіжниками. Котушка КМ контактора підключається до мережі через 

контакти теплових реле і кнопок керування "Пуск" та "Стоп". При 
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натисканні на кнопку "Пуск" напруга на котушку КМ подається через 

замкнені контакти кнопки "Стоп" та замкнені контакти теплових реле. У 

разі спрацювання контактора замикаються основні контакти КМ1-КМ3 і 

допоміжні контакти КМ, шунтуючи замикаючі контакти кнопки "Пуск", 

яку після цього можна відпустити. Контакти КМ виконують функцію 

самоблокування. Для відключення двигуна натискається кнопка "Стоп", 

після чого контакти КМІ1-КМ3 розмикаються. У випадку перевантаження 

двигуна спрацьовують теплові реле КК1, КК2, контакти яких розривають 

мережу живлення котушки КМ. При цьому контакти КМ1-КМ3 

розмикаються і двигун відключається. 

На рис. 7.3 зображено схему реверсивного магнітного пускача, який 

окрім пуску та захисту двигуна забезпечує його реверс шляхом зміни 

послідовності фаз мережі живлення. Пускач має два контактори, якорі 

яких з'єднані важелем механічного блокування.  

 
Рис. 7.3. Схема вмикання реверсивного пускача 
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Кнопка керування "Вперед" має замикаючи контакти 1-2 та 

розмикаючи контакти 4-6. Аналогічні контакти має кнопка "Назад" для 

пуску двигуна в зворотному напрямку. Під час пуску "Вперед" 

замикаються контакти 1-2 відповідної кнопки та процес проходить так 

само, як у нереверсивного пускача на рис. 7.2. При цьому коло котушки 

контактора КВ замикається через розмикаючи контакти 1-6 кнопки 

"Назад". Одночасно розмикаються контакти 4-6 кнопки "Вперед", 

розривається ланцюг живлення котушки контактора КН. При натисканні на 

кнопку "Назад" спочатку розмикаються контакти КВ, потім контактами 4-3 

вмикається контактор КН, після чого замикаються його контакти. При 

одночасному натисканні на кнопки "Вперед" та "Назад" обидва контактори 

не вмикають. Цим забезпечується блокування від одночасного, вмикання 

обох контакторів. 

 

7.3. Прилади і устаткування 

1. Нереверсивний магнітний пускач. 

2. Реверсивний магнітний пускач. 

3. Блок живлення. 

Лабораторна установка для дослідження магнітного пускача (рис. 7.4 

та 7.5) складається з блока живлення, автотрансформатора реверсивного 

магнітного пускача, нереверсивного магнітного пускача і кнопочного 

посту з кнопками "Вперед", "Назад", "Стоп". Комутаційна напруга стенду 

220 В. Напруга 127 В на котушки магнітного пускача видається блоком 

живлення через автотрансформатор. 
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Рис. 7.4. Схема лабораторної установки для дослідження 

нереверсивного магнітного пускача 

 
Рис. 7.5. Схема лабораторної установки для дослідження 

реверсивного магнітного пускача 

 

7.4. Порядок виконання роботи 

1. Вивчити конструкцію контактної системи магнітних пускачів. 

2. Вивчити схему включення реверсивного та нереверсивного 

магнітних пускачів. 

3. Зібрати схему включення нереверсивного магнітного пускача 

згідно з рис. 7.4. 

4. Після перевірки зібраної схеми викладачем необхідно провести 

дослідження реверсивного магнітного пускача в наступній послідовності: 

а) ввімкнути блок живлення; 
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б) автотрансформатором виставити напругу живлення котушки; 

подати напругу на схему установки; 

в) змінюючи автотрансформатором напругу на котушці, дослідити 

принцип дії нульового захисту. 

5. Зібрати схему включення реверсивного магнітного пускача 

(рис. 7.5). 

6. Після перевірки зібраної схеми викладачем провести дослідження 

нереверсивного магнітного пускача аналогічно п. 4. 

 

7.5. Зміст звіту 

1. Коротка технічна характеристика МП, галузь їх використання. 

2. Ескіз магнітного пускача. 

3. Електричні схеми випробувань. 

4. Висновки щодо роботи. 

 

7.6. Контрольні запитання 

1. Призначення магнітного пускача, галузь використання. 

2. Конструктивне улаштування магнітного пускача. 

3. Схема ввімкнення реверсивного магнітного пускача, фізичний 

зміст реверсивності. 

4. Призначення та види блокування. 

5. Призначення самоблокування. 

6. Призначення та виконання нульового захисту. 

7. Призначення та виконання захисту від перенавантажень 

8. Призначення та виконання захисту від струмів КЗ. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 

«Дослідження методів визначення місця пошкодження в кабелі» 

 

8.1. Мета роботи: дослідити точність визначення відстані до місця 

пошкодження кабелю. Вивчити методи та ознайомитись із засобами 

визначення місць пошкодження в кабельних лініях; вивчити особливості 

принципів дії цих засобів та технічні умови їх використання. 

 

8.2. Теоретичні відомості 

Методи визначення місць пошкодження трас кабельних ліній (КЛ) 

поділяють на дві групи: відносні методи, які дають змогу визначити 

відстань від місця вимірювання до місця пошкодження, та абсолютні 

методи, що дозволяють вказати місце пошкодження на трасі. Звичайно для 

швидкого визначення місця пошкодження використовують один з 

відносних методів, а потім за допомогою абсолютного методу уточнюють 

місце на трасі. З відносних методів найбільш розповсюджені петльовий, 

ємнісний, імпульсний та коливального розряду; із абсолютних методів: 

індукційний та акустичний. Більшість цих методів застосовується тільки 

після "пропалювання" струмом високої напруги пошкодження в кабелі з 

метою зміни перехідного опору в точці пошкодження до нуля або до 

нескінченності. 

Петльовий метод. У випадках, коли пошкодження має характер 

замикання однієї (двох) жил на землю (металеву оболонку кабелю), а в 

кабелі залишилася одна непошкоджена жила, відстань до місця 

пошкодження можна визначити петльовим методом. Цей метод базується 

на принципі електричного вимірювального моста постійного струму. 

Схему вимірювання показано на рис. 8.1, де плече А – резистор, опір якого 

відомий (1-10-100-1000 Ом); плече В – це сума опорів непошкодженої 
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жили довжиною L  (м) та ділянки пошкодженої жили yl  (м), які для 

вимірювань з'єднують між собою; плече С – магазин опорів ( varR ); плече D 

– відстань до місця пошкодження xl  (м); PG – гальванометр; GB – батарея 

або випрямляч постійного струму. 

Плече D

pG

GB

S

Плече А

Плече В=L+l

Плече C
lx ly=L-lx

Перемичка

L

y

 
Рис. 8.1. Схема визначення місця пошкодження петльовим методом 

 

Відстань до місця пошкодження визначають за опорами А і С та за 

відомою довжиною кабелю L  за умовою рівноваги моста: 

 AD BC= . (8.1) 

Для того, щоб визначити відстань xl  до місця пошкодження 

необхідно плечі моста В і D виразити через параметри лінії L . ( xlD = , 

xy lLlLB −⋅=+= 2 ) і розв'язати рівняння (8.1) відносно xl .  

З метою перевірки точності виконаних вимірювань необхідно 

виконати їх повторно з протилежного кінця кабелю, тобто поміняти 

місцями перемичку та вимірювальний міст і визначити відстань yl  до 

пошкодження з протилежного боку. За відомими параметрами А, С і L 

зрівноваженого моста розв'язати рівняння (8.1) відносно yl . 
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Якщо сума ( )yx ll +  обох вимірювань не дорівнюватиме загальній до-

вжині кабелю L , то це свідчить про похибку в схемі вимірювань, і їх треба 

повторити. 

Слід пам'ятати, що міст погано урівноважується у випадку, коли 

пошкодження знаходиться на кінці кабелю з боку вимірювального містка, 

або зовсім не урівноважується, коли у схемі поганий контакт, або є обрив 

провідників. Залежно від перехідного опору замикання жили на землю в 

місці пошкодження напруга батареї повинна бути: 0,1<пR  кОм – 100 В; 

0,4<пR  кОм – 30 В; 100<пR  Ом – 10 В. Найбільш точні показники цього 

методу у випадку перехідного опору 400÷=пR  Ом. 

Ємнісний метод. Цей метод застосовують тоді, коли пошкодження 

кабелю має характер обриву жили, тобто перехідний опір пошкодження 

більший за 1,0 МОм. Базується метод на вимірюванні ємності жили на 

постійному або змінному струмі напругою 100...120 В. 

Схему вимірювань на постійному струмі показано на рис. 8.2, де GB 

– батарея; PG – гальванометр; шR  – резистор (шунт); eC  – еталонний 

конденсатор; S1, S2 – перемикачі на три положення (1–0–2); L  – загальна 

довжина кабелю, м; С1, С2 – ємності відрізків пошкодженої жили кабелю 

відносно металевої оболонки кабелю, CЗ – ємність непошкодженої жили. 

Під час вимірювань за допомогою шунта шR  (магазин опорів) 

спочатку встановлюють мінімальну чутливість гальванометра, а потім 

ключ S2 вмикають у положення 1. Зарядний струм від батареї проходить 

через гальванометр, стрілка якого відхиляється на кут 1α . Шунтом 

збільшують чутливість гальванометра до максимального відхилення 

стрілки для ємності даної жили. Вмикання проводять 3-4 рази і знаходять 

середнє значення відхилення стрілки. Потім у тому самому положенні 

шунта, ключ S2 вмикають у положення "0", a S1 – в положення "1". У 
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результаті цього заряджуватиметься еталонний конденсатор eC  і стрілка 

гальванометра відхилиться на кут 2α . 

Rш

Gb

S1 S21 1

2 2

A
B
C Пошкодження

pG

Ce

C1 C2
lx

L

 
Рис. 8.2. Схема визначення місця пошкодження ємнісним методом 

 

Відхилення стрілки гальванометра пропорційне заряджуваній 

ємності, тому шукана ємність С1 (С2, СЗ) жили кабелю може бути 

визначена за формулою: 

 211 /αα⋅= eCC . (8.2) 

Під час вимірювання ємностей можливі три характерних випадки: 

1. Якщо жила обірвана без заземлення, вимірюють ємність С1 з 

одного кінця, потім С2 з другого кінця кабелю, а довжину кабелю ділять 

пропорційно ємностям. Відстань до місця пошкодження знаходять за 

формулою: 

 
21

1

CC
LClx +

= . (8.3) 

2. Якщо обірвана жила має з одного кінця глухе заземлення, 

вимірюють ємність С1 незаземленої частини жили і непошкодженої жили 

СЗ. Відстань до місця пошкодження: 
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3

1

C
LClx = . (8.4) 

3. Якщо обірвані три жили, дві з яких мають глухе заземлення, 

вимірювання ємності можливе тільки з одного кінця кабелю. Відстань до 

місця пошкодження: 

 
0

1
310

C
Clx = , (8.5) 

де 0C  – питома ємність жили кабелю. 

Індукційний метод. Цей метод базується на принципі вловлювання 

електромагнітних коливань навколо кабелю, по жилах якого пропускають 

струм звукової частоти. Застосовується індукційний метод в усіх випадках, 

коли в місці пошкодження між жилами кабелю перехідний опір становить 

0...40 Ом і не більший ніж 200 Ом. 

У разі використання індукційного методу по жилах кабелю 

пропускають від генератора струм звукової частоти 800...1200 Гц силою 

5...25 А (рис. 8.3). Цей струм спричиняє навколо кабелю електромагнітні 

коливання, значення яких пропорційне силі струму в жилах кабелю. 

На поверхні землі по трасі кабельної лінії за допомогою чутливої 

рамки-антени LA підсилювача А та телефонів BF можна прослухати 

звукові сигнали. Суть методу полягає в тому, що в місцях пошкодження 

лінія змінює напрям у будь-якій площині, звукові коливання мають 

притаманні їм ознаки, тобто характерні зміни звукових коливань, які 

відрізняються як між собою, так і від коливань на непошкодженій ділянці 

кабельної лінії. 

Застосовують індукційний метод для визначення місць 

пошкодження, траси прокладення кабельної лінії, місця розташування 

муфт та рівня заглиблення кабелю. 
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Крива чутливості

Місце пошкодження
КЛ

BF
A

LA

A
B
C~G

 
Рис. 8.3. Схема визначення місця пошкодження індукційним 

методом 

 

Акустичний метод полягає у створенні в місці пошкодження 

кабелю потужних електричних розрядів і фіксації на поверхні землі 

звукового ефекту розряду за допомогою чутливих приймальних пристроїв 

(стетоскопи, п'єзомікрофони), які розташовують по трасі кабельної лінії. 

Застосовують цей метод головним чином з метою уточнення місця 

пошкодження, коли перехідний опір у точці КЗ 40...200 Ом. Схему 

визначення пошкодження показано на рис. 8.4, де Т – трансформатор; VL – 

випрямляч; С – конденсатор ємністю 1...2 мкФ; F – розрядник. У схемі 

(рис. 8.4, а) використовують для електричного розряду конденсатор С, а в 

схемі (рис. 8.4, б) для цього використовують ємність кабелю. 
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Рис. 8.4. Схема визначення місця пошкодження акустичним методом 

 

Імпульсний метод базується на посиланні в пошкоджену лінію 

електричного імпульсу і вимірювання проміжку часу ( xt ), за який імпульс 

проходить шлях до пошкодження (КЗ, або обрив жили) і в зворотному 

напрямку. Шлях руху імпульсу відображується на екрані електронно-

променевої трубки вимірювального приладу типу ИКЛ-5. Час пробігання 

імпульсом усього шляху фіксується каліброваними імпульсами через 

кожні 2 мкс на екрані трубки, на яку нанесена лінія масштабних відміток. 

Застосовують цей метод для визначення місць пошкодження в кабельних 

лініях у діапазоні перехідного опору від нуля до нескінченності. 

Швидкість розповсюдження коливань у кабелях електричних мереж у 

розрахунках відстані до пошкодження ( xl ) приймають 600=V  м/мкс, отже 

2
Vtl xx ⋅= . 

Метод коливального розряду використовують для визначення 

місця пошкодження із запливаючим пробоєм ізоляції. Базується цей метод 

на вимірюванні часу затухання коливань штучно створених у лінії 

електричних розрядів конденсатора. За визначеним часом (періодом) 
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затухання T  та відомою швидкістю поширення коливань (160 м/мкс) 

визначають відстань до місця пошкодження, V
Tlx

4= .  

 

8.3. Прилади і устаткування 

Схему лабораторної установки для моделювання пошкоджень 

кабельних ліній показано на рис. 8.5.  
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Рис. 8.5. Схема лабораторного стенду 

 

На стенді імітують два відрізки кабелю з однією пошкодженою і 

двома непошкодженими жилами. Для визначення відстані до місця 

пошкодження петльовим методом змонтована схема вимірювального 

містка на постійному струмі та кабель із пошкодженням типу замикання 

жили на металеву оболонку кабелю. Відстань до місця пошкодження в 
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кабелі, одна з жил якого мас обрив, визначають за допомогою ємнісного 

методу. Схема вимірювання ємнісним методом на постійному струмі 

змонтована на стенді. Крім цього, на стенді змонтовані також 

гальванометр, джерело живлення схем вимірювань та тумблер управління 

ним. Напруга живлення стенда – 220 В змінного струму. 

 

8.4. Порядок виконання роботи 

1. Вивчити існуючі методи, схеми вимірювань та принципи 

визначення відстані до місця пошкодження. 

2. Ознайомитися зі схемою стенда та схемами вимірювань відстані 

до місця пошкодження петльовим та ємнісним методами, а також із 

будовою приладу визначення місця пошкодження в кабелях типу ИПК-4. 

3. Розв'язати рівняння рівноваги моста відносно xl  та yl . 

4. Скласти схему вимірювань відстані до місця замикання жили С на 

металеву оболонку кабелю петльовим методом. 

5. Виміряти відстань до пошкодження з обох кінців кабельної лінії 

по черзі в умовних точках замикання однієї жили на землю ( xil ; yil ). 

Результати вимірювань занести в табл. 8.1. 

6. За результатами вимірювань обчислити відстань до місця 

пошкодження для заданих керівником параметрів лінії та визначити 

похибку вимінювань. 

7. Зробити висновки по роботі. 
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Таблиця 8.1 

Номер точки CR , Ом xl , м 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

AR , Ом  L , м  
 

8.5. Зміст звіту 

1. Короткі теоретичні відомості. 

2. Схема лабораторної установки. 

3. Таблиця результатів вимірювань. 

4. Графік залежності похибки вимірювань від відстані до місця 

пошкодження. 

5. Висновки. 

 

8.6. Контрольні запитання 

1. Перелічіть відносні та абсолютні методи визначення місць 

пошкодження. 

2. В яких випадках застосовують петльовий метод? 

3. В яких випадках застосовують та на якому принципі базується 

ємнісний метод визначення місця пошкодження? 

4. У чому полягає суть індукційного методу? 

5. На якому принципі базується та коли застосовується акустичний 

метод? 
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6. На якому принципі базується та коли застосовуються імпульсний 

метод та метод коливального розряду? 

7. Який із методів найбільш точний і в яких випадках 

пошкодження? 

8. З якою метою виконують "пропалювання" місця пошкодження в 

кабельній лінії? 
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