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Електричні мережі 6-35кВ отримали широке поширення і відносяться 

до мереж, що працюють з ізольованою нейтраллю. Найбільш  розповсюдже-
ним видом пошкодження в цих мережах є металеві або дугові однофазні за-
микання на землю, які супроводжуються перенапругами; ферорезонанс-
ними процесами; переходом однофазних замикань на землю у міжфазні ко-
роткі замикання; пошкодженнями трансформаторів напруги та неселектив-
ними відключеннями споживачів релейним захистом. 

Під час замикання підвищується напруга на ізоляції непошкоджених 
фаз і імпульсні перенапруги при замиканні через дугу. Перенапруги можуть 
викликати пробій ізоляції на іншій фазі, що призводить до протікання вели-
ких струмів подвійного замикання на землю. Дуга може викликати виго-
ряння кабелів і заліза двигунів. Для оцінки впливів струмів замикання на 
землю, необхідності їх компенсації потрібно знати величини струмів зами-
кання[1].  

Ця тема освітлена у магістерських роботах студентів ДонНТУ ( Борзе-
нко О.С. «Дослідження режимів роботи мереж з ізольованою нейтраллю при 
замиканнях фази на землю», Циганкова В.А. «Ефективність способів обме-
ження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю», Але-
січа Н.С. «Підвищення ефективності функціонування мереж 6-10 кВ в ре-
жимах замикання на землю»), що в котрий раз доводить актуальність про-
блеми. 

В даній роботі ми розглядаємо особливості роботи мережі с ізольова-
ною нейтраллю під час однофазних замикань на землю, а також моделюємо 
замикання за допомогою створеної схеми мережі. 

У момент замикання фази на землю виникає перехідний процес, при 
якому струми і напруга нульової послідовності змінюються за складним за-
коном і можуть значно перевищувати встановлені значення. У цих умовах 
можливі помилкові спрацьовування захисту. Отже, при обґрунтуванні захи-
сту від однофазних замикань на землю необхідно розглядати і враховувати 
струми і напруга нульової послідовності в перехідних режимах[2]. 

Одним з основних недоліків захистів, що реагують на встановлені зна-
чення параметрів режиму, є недостатня чутливість, а також неселективність 
дії. Причинами такого становища є: недосконалість принципів побудови за-
хистів, несприятливе співвідношення параметрів мережі, що захищається, 
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низькі технічні характеристики апаратури, що використовується для реалі-
зації захистів.  

Була створена модель мережі для симуляції однофазного замикання на 
землю в пакеті прикладних програм MATLAB в додатку Simulink. Модель 
вдосконалена завдяки заміні ліній із зосередженими параметрами лініями з 
розподіленими параметрами. Це дозволяє більш точно проаналізувати пере-
хідні процеси, які виникають при однофазному замиканні на землю. 

В нашій моделі були використані наступні елементи: джерело жив-
лення мережі, лінії з розподіленими параметрами, трансформатори струму 
нульової послідовності, споживачі, котушка Петерсена, комутаційні та ви-
мірювальні пристрої. 

 
Під час моделювання ми почергово симулювали мережу з котушкою 

Петерсена та без неї. Після симуляції виявлений позитивний вплив викори-
стання котушки Петерсена, що полягає в стабілізації роботи мережі завдяки 
компенсації ємнісних струмів під час однофазного замикання на землю. З 
порушенням симетрії фазних напруг, в нульовому виводі трансформатора 
котушки з'являється потенціал, величина якого залежить від характеру за-
микання на землю: чим нижче напруга на фазному проводі, тим вище на-

 
 

Рисунок 1. Модель мережі для симуляції однофазного замикання на землю 
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пруга в нейтралі, а відповідно і напруга прикладена до котушки. Теорети-
чно, найідеальнішій компенсації ємнісного струму замикання на землю, мо-
жна досягти резонансним налаштуванням котушки Петерсена[3]. 

Таким чином,були розглянуті особливості роботи мережі с ізольованою 
нейтраллю під час однофазних замиканнях на землю, а також створена мо-
дель,що симулює замикання в мережі. В подальшому планується вдоскона-
лення даної моделі з метою визначення оптимальних методів налаштування 
котушки Петерсена та забезпечення селективної роботи релейного захисту.  
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Анотація 

Приведені особливості роботи мережі з ізольованою нейтраллю при однофазних 
замиканнях на землю. З’ясовано недоліки захистів та  створено модель симуляції даної 
мережі. 
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Аннотация 

Приведены особенности работы сети с изолированной нейтралью при однофазных 
замыканиях на землю. Выяснены недостатки защит и создано модель симуляции данной 
сети. 
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Abstract 

Peculiarities of the network with insulated neutral at single-phase earth faults. Elucidated 
protection gaps and created a simulation model of the network. 
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