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Тема: РОЗРАХУНКИ СХЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Тема уроку: Захист електричних мереж 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, 

структуру і тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку 

енергетики міст, вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище. 

ХІД УРОКУ 

 Захист електричних мереж від  КЗ  і  неприпустимих перевантажень виконується 

релейним захистом. 

За принципом дії розрізняють наступні види захистів: 

- струмові захисти, які реагують на величину струму; 

- захисти напруги, які реагують на величину напруги; 

- струмові спрямовані захисти, що реагує не тільки на величину струму, але і 

на його фазу; 

- дистанційні захисти, що реагують на зміну відношення напруги до струму; 

- диференціальні струмові захисти, що порівнюють струми чи фази струмів по 

кінцях елемента, який захищається; 

- високочастотні захисти, за принципом дії аналогічні диференціальним, але 

відмінні за способом передачі сигналів з кінців елемента, що захищається. 

Струмові захисти. За принципом забезпечення селективності розрізняють 

максимальний струмовий захист і струмову відсічку. Перша відбудовується від 

максимально можливих робочих струмів елемента, що захищається, друга – від 

максимального струму КЗ поза елементом, що захищається. 

Максимальний струмовий захист забезпечує селективне відключення 

пошкодження тільки в радіальних мережах з одностороннім живленням, де він і 

знайшов велике поширення. 

Струмова відсічка захищає тільки частину елемента і тому вона використовується 

в сполученні з струмовою відсічкою з витримкою часу і максимальним струмовим 

захистом чи в якості додаткової, призначеної для скорочення часу відключення 

найбільш важких пошкоджень. 

Струмовий спрямований захист. Максимальний струмовий спрямований захист 

знайшов поширення в простих замкнутих мережах. Він використовується як 

основний в мережах напругою до 35 кВ. 

Струмові спрямовані відсічки застосовують в основному як захист нульової 

послідовності для мереж з великими струмами замикання на землю. 

Основним недоліком струмового спрямованого захисту є наявність мертвої зони 

спрацьовування в реле. 
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Дистанційний захист. Цей захист більш досконалий за швидкістю та 

селективністю ніж струмовий спрямований захист. Тому в складнозамкнених 

мережах напругою 35 кВ і вище може бути використаний дистанційний захист. 

Диференціальний струмовий захист. Розрізняють поперечний і поздовжній 

диференціальний захист. 

Поперечний диференціальний захист заснований на порівнянні струмів 

однойменних фаз паралельних ліній. Велике поширення цей захист одержав в 

мережах напругою до 110 кВ, де він використовується як основний захист. 

- Поздовжній диференціальний захист заснований на порівнянні струмів 

по кінцях елемента, що захищається. Частіше даний захист використовується для 

захисту трансформаторів, а також коротких ліній напругою 110-220 кВ довжиною 

до 20 км 

Вибір перерізу провідників і захист електричних мереж освітлення 

Переріз провідників електричної мережі освітлення вибирається за умови 

нагрівання і припустимою втратою напруги. При цьому розрахунковий струм для 

мереж з різною кількістю фаз визначаються наступними виразами: 

- для однофазної (двопровідної 1ф+N) мережі: 
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- для двофазной (трипровідної 2ф+N) мережі: 

                                                   Рр
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- для трифазної (чотирипровідної 3ф+N) мережі: 
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Де  cosϕ= 1 для ламп накалювання;  cosϕ= 0,95  для світильників з 

компенсованими ПРА; cosϕ = 0,5 для світильників з некомпенсованими ПРА;  

cosϕ= 0,57 для ламп ДРЛ. 

Якщо до мережі освітлення підключені люмінесцентні лампи чи лампи ДРЛ, 

тоді для двофазних і однофазних ліній перерізи нульових проводів приймають 

рівними перерізам фазних. Для трифазних ліній з лампами накалювання переріз 

нульового проводу приймають рівним половині перерізу фазних проводів. 

Захист електричних мереж освітлення виконують за принципом струмових 

захистів з використанням запобіжників і повітряних автоматичних вимикачів 

(автоматів). 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net  Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня 
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