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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ПЕРЕНАПРУГ ПРИ ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАННЯХ НА 

ЗЕМЛЮ В КАР’ЄРНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 6-10 кВ 
 

Однофазні замикання на землю, що виникають у кар’єрних розподільчих мережах 6-10 кВ 

з ізольованою нейтраллю, є переважаючим видом ушкоджень та складають більше 75% від за-

гального числа ушкоджень. Питанням обмеження перенапруг при дугових замиканнях на зем-

лю присвячені роботи провідних вчених: Петерсена, Петерса і Слєпяна, Бєлякова М.М., Ліха-

чова Ф.А., Дударєва Л.Ю., Самойловича І.С., Сивокобиленка В.Ф., Журахівського А.В., Дергі-

льова М.П.  

Невелика протяжність розподільчих мереж 6–10 кВ, в порівнянні з довжиною хвилі, дозво-

ляє розглядати такі мережі, як мережі з зосередженими параметрами. Як правило, в живильних 

мережах джерелами живлення є трансформатори, а споживачами – трансформатори або елект-

родвигуни. 

При однофазних замиканнях на землю в розподільчих мережах з ізольованою нейтраллю 

виникає переміжна дуга. Вона викликає складні перехідні процеси, в результаті яких виника-

ють перенапруги. 

Аналізи математичних моделей розподільчих мереж та результатів досліджень авторів по-

казують, що опір кола замикання на землю ( R
) змінюється в межах до 200 Ом й впливає на 

перехідні процеси при ОЗЗ; в математичних моделях при дослідженні перехідних процесів при 

ОЗЗ опір поздовжніх віток й провідності ізоляції неушкоджених фаз можна не враховувати, 

тому що рівень перенапруг у колі при їх врахуванні зменшується на величину не більше 1 %. 

При дослідженні процесу відновлення напруги на пошкодженій фазі встановлено, що опір ізо-

ляції не відновлюється до первісного рівня і його необхідно приймати у математичних моделях 

за величиною таким, при якому за час півперіоду промислової частоти згасання амплітуди апе-

ріодичної складової складе 0,95. Для аналізу перехідних процесів при ОЗЗ у живильних мере-

жах можна використовувати спрощену трифазну схему заміщення з урахуванням опору кола 

замикання на землю. 

У залежності від величини опору кола замикання на землю перехідні процеси можуть про-

тікати з одним або декількома високочастотними переходами струму ОЗЗ через нуль за час пів-

періоду мережі (Тм/2). Існують такі значення R
, котрі є межами між одним та двома високоча-

стотними переходами струму ОЗЗ через нуль. 

Важливими параметрами до моменту переходу струму ОЗЗ через нуль є: час горіння дуги; 

коефіцієнт згасання періодичної складової; швидкість зміни струму при переході через нуль; 

момент часу, в який напруга в непошкоджених фазах приймає максимальне значення 

Розроблені математичні моделі розподільчих мереж 6-10 кВ дозволили за допомогою ма-

тематичного апарату оцінити значимість і вплив опору кола замикання на землю на характер 

протікання перехідних процесів і величину рівнів перенапруг при ОЗЗ. 

Розрахункові кратності рівнів перенапруг є максимальними при R
0 і становлять: у ви-

переджаючій фазі при горінні дуги – 4,56; у випереджаючій фазі в процесі відновлення – 4,89; у 

пошкодженій фазі в процесі відновлення – 5,87. Зі збільшенням R
 рівні перенапруг знижують-

ся. Найбільші рівні перенапруг в розподільчих мережах виникають при малих опорах кола за-

микання на землю і можуть перевищувати чотирикратні значення. Розвиток перенапруг зале-

жить від величини опору кола замикання на землю, моменту гасіння дуги і величини напруг 

повторних запалень. Значення опору кола замикання на землю визначає кількість високочасто-

тних переходів струму ОЗЗ через нульове значення і, тим самим, впливає на характер розвитку 

перехідних процесів [1]. 
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