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АНОТАЦІЯ 

 

Данильченко Д.О. Захист ліній електропередавання з захищеними проводами 

від прямих ударів блискавки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.14.02 - Електричні станції, мережі 

і системи (141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

МОН України, Харків, 2018. 

Зміст анотації. Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-

прикладної задачі у галузі блискавко захисту повітряних ліній 

електропередавання із захищеними проводами середніх класів напруги від 

прямих ударів блискавки. 

Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у наступному, в 

останні роки спостерігається значне збільшення активності блискавки на 

планеті та на території України зокрема. Це призводить до більш частого 

ураження об'єктів електроенергетики, втому числі повітряних ліній 

електропередавання всіх класів номінальної напруги. З початком масового 

застосування на розподільних ПЛ 6 – 35 кВ  захищених проводів виникла 

необхідність прийняття обов'язкових технічних заходів по їх 

блискавкозахисту.  

Особливістю проблеми блискавкозахисту ПЛЗ є те, що для мережі 6 – 35 

кВ однофазне замикання на землю не є аварійною ситуацією та не підлягає 

обов’язковому відключенню. В разі відсутності спеціальних заходів, при 

дуговому перекритті ізолятора лінії, супроводжуваному пробоєм твердої 

ізоляції проводу, дуга промислової частоти, що утворюється з великою 

ймовірністю, не має можливості переміщатися по проводу (як при 

неізольованих проводах) і горить в місці пробою ізоляції до моменту 

відключення лінії або до погасання під дією інших чинників. Час горіння 
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електричної дуги на ПЛ середніх класів напруги буває досить довгим, тому, 

що однофазне замикання для них не є аварійною ситуацією та не підлягає 

обов’язковому відключенню. Досить часто в місці пробою може виникнути 

повторне загоряння дуги. Це може призвести до псування ізоляції проводу, 

пошкодження ізолятора лінії і до перегоряння проводу, що підтверджується 

досвідом експлуатації ліній з захищеними проводами. Оскільки на лінії з 

неізольованими проводами дуга під впливом електродинамічних сил здатна 

переміщатися одним зі своїх кінців уздовж проводу, фактор пошкодження 

проводу внаслідок теплового впливу дуги був малозначним і ніяк не впливав 

на формування концепції блискавкозахисту ПЛ. У разі ж ПЛЗ запобігання 

перегорянню проводу стає основним чинником, що визначає необхідність 

обов'язкового застосування тих чи інших блискавкозахисних заходів. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у підвищенні 

надійності захисту повітряних ліній електропередавання середніх класів 

напруги з захищеними проводами на основі врахування уточнених значень 

кількості уражень прямими ударами блискавки. 

Для досягнення поставленої мети визначені задачі дослідження: 

- проаналізувати основні методи та засоби захисту ліній 

електропередавання від прямих ударів блискавки в Україні та світі; 

- визначити основні параметри, що впливають на ураження 

блискавкою повітряних ліній середніх класів напруги та розробити принципи 

моделювання процесу враження на великомасштабних моделях; 

- розробити експериментальну модель для дослідження ураження 

прямими ударами блискавки повітряних ліній з захищеними та 

неізольованими проводами; 

- провести перевірку адекватності обраної експериментальної 

моделі для дослідження ураження прямими ударами блискавки повітряних 

ліній з захищеними та неізольованими проводами; 
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- розробити план повнофакторного експерименту для дослідження 

ураження прямими ударами блискавки повітряних ліній з захищеними та 

неізольованими проводами; 

- провести експериментальні дослідження ураження прямими 

ударами блискавки повітряних ліній з захищеними та неізольованими 

проводами; 

- уточнити метод розрахунку кількості уражень повітряних ліній 

прямими ударами блискавки на базі отриманих результатів 

експериментальних досліджень; 

- розробити нові та удосконалити існуючі методи та засоби 

підвищення блискавкостійкості повітряних ліній з захищеними проводами. 

Об’єктом досліджень - процес ураження повітряних ліній 

електропередавання з захищеними та неізольованими проводами прямими 

ударами блискавки. 

Предметом досліджень – електричні та конструктивні параметри лінії 

електропередавання з захищеними проводами, що впливають на ураження 

блискавкою. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) Удосконалено метод моделювання об’єктів для дослідження 

блискавкозахисту, який відрізняється від існуючих тим, що коефіцієнт 

моделювання розраховано за допомогою висоти орієнтування блискавки, це 

дозволило спростити побудову експериментальної моделі для досліджень 

блискавкоуражуваності об’єктів. 

2) Отримав подальший розвиток метод розрахунку кількості прямих 

ударів блискавки для визначення блискавкостійкості повітряних ліній 

середніх класів напруги, який відрізняється від відомих врахуванням 

конструкції використаних проводів, що дозволяє підвищити точність 

виконання розрахунків. 

3) Отримала подальший розвиток математична модель для 

розрахунку кількості прямих ударів блискавки, яка відрізняється від відомих 
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тим, що її параметри визначаються на основі методу нечіткого виводу 

Мамдані, це дає можливість врахувати варіаційну складову вихідних даних. 

4) Вперше запропоновано метод блискавкозахисту повітряних ліній 

з захищеними проводами, який використовує неізольований фазний провід для 

захисту від прямих уражень блискавкою, що дозволить практично виключити 

прямі удари блискавки у захищені проводи. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Для електроенергетичної галузі України полягає в тому, що на підставі 

виконаних досліджень визначені способи підвищення ефективності 

функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методики 

розрахунку зони захоплення блискавки повітряними лініями середніх класів 

напруги з урахуванням типу проводу. Такий підхід дозволить розраховувати 

кількість прямих ударів блискавки у повітряні лінії з неізольованими та 

захищеними проводами на етапі проектування повітряних ліній.  Окрім того, 

результати досліджень допоможуть більш коректно підійти до питання вибору 

захисного обладнання. Запропоноване конструктивне виконання ПЛ з 

використанням у якості блискавкозахисного тросу фазного неізольованого 

проводу дозволить суттєво підвищити експлуатаційну надійність ПЛЗ при 

збережені всіх її переваг.     

Результати дисертаційної роботи були впроваджені: 

- у АТ «Харківобленерго» для розрахунку зони захоплення блискавки 

повітряними лініями середніх класів напруги з урахуванням типу проводу, що 

дозволило більш точно визначати кількість прямих ударів блискавки у 

повітряні лінії; 

- у навчальному процесі Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут” для студентів спеціальностей 141 

спеціальності за спеціалізаціями: 141-02 «Електричні системи та мережі» під 

час викладання курсів лекцій з дисциплін «Техніка та електрофізика високих 

напруг», «Системоутворюючі мережі та їх режими», «Проектування 

електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв», «Сучасні 
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методи і засоби блискавкозахисту», під час написання курсових та дипломних 

проектів, випускних кваліфікаційних робіт. 

Дисертація виконана згідно планів наукових досліджень Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» кафедри 

передачі електричної енергії у відповідності до госдоговору «Розробка 

рекомендацій щодо захисту від перенапруг повітряних захищенних 

електричних ліній 6-35 кВ» (ДР № 0114U003936). 

Ключові слова: повітряна лінія електропередавання, захищений провід, 

прямий удар блискавки, повнофакторний експеримент, друга теорема 

подібності, зона захоплення блискавки, регресійний аналіз, метод не чіткої 

логіки, комбінована лінія електропередавання. 
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ABSTRACT 

 

Danylchenko D. Protection of transmission lines with protected wires from direct 

lightning strikes. - Manuscripts. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 05.14.02 - Electric power stations, networks and systems 

(141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics). - National 

Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. 

Annotation content. The dissertation is devoted to solving the actual scientific 

and applied problem in the lightning protection of transmission lines with protected 

wires of middle classes of voltage from direct lightning strikes. 

The urgency of the topic of the dissertation work is that in recent years there 

has been a significant increase in storm activity on the planet. This leads to a more 

frequent defeat of electric power facilities, in particular transmission lines (TL). In 

industrially developed countries, protected wires (TLP) are widely used on medium-

voltage lines of 6 - 69 kV voltages, but there are also TL with bare wires. 

With the onset of massive use of distribution lines with protected wires, it 

became necessary to adopt mandatory technical measures for their lightning 

protection. 

The peculiarity of the problem of lightning protection is the fact that, in the 

absence of special measures, during a thunderstorm overlap of a line insulator, 

accompanied by a breakdown of solid insulation of the wire, the arc of the industrial 

frequency, which is formed with high probability, is not able to move along the wire 

(as with bare wires) and burns in place of isolation breakdown until the line is 

switched off. This can lead to damage to the insulation of the wire, damage to the 

insulator of the line and to the wiring of the wire, which is confirmed by the 

experience of operating lines with protected wires. Since on the line with uninsulated 

wires the arc under the influence of electrodynamic forces is able to move one of its 

ends along the wire, the damage factor of the wire due to the thermal effect of the 
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arc was insignificant and did not affect the formation of the concept of lightning 

protection of the transmission lines. In this case, the prevention of overheating of 

wire leads to the main reason, which determines the necessity of mandatory use of 

certain lightning protection measures. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the study is to increase 

the reliability of the protection of the transmission lines of middle classes of voltage 

with protected wires based on the consideration of the specified values of the number 

of defeat by direct lightning strikes. 

To achieve the goal, the research objectives are defined: 

- to analyze the basic methods and means of protection of transmission lines 

from direct lightning strikes in Ukraine and in the world; 

- to determine the main parameters influencing the lightning strikes of the 

middle classes of voltage lines and to develop the principles of modeling the 

impression process on large-scale models; 

- Develop a plan for a full- factored experiment to investigate the direct 

damage of lightning strikes with protected and bare wires; 

- to conduct experimental studies of damage by direct lightning strikes of 

overhead lines with protected and bare wires; 

- on the basis of the results of experimental studies, to clarify the method of 

calculating the number of damage of overhead lines by direct lightning strikes; 

- Develop new and improve existing methods and means of increasing the 

safety of the overhead lines with protected wires. 

The object of research is the process of losing power transmission lines with 

protected and bare wires with direct lightning strikes. 

Subject of research - electrical and structural parameters of the transmission 

line with protected wires, affecting lightning damage. 

Scientific novelty: 

1) The method of object modeling is improved, which differs from the existing 

ones because the simulation factor is calculated using the lightning orientation 

height. 
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2) The method of calculating the number of direct lightning strikes for the 

determination of the lightning resistance of the air lines of the middle classes of 

voltage, which differs taking into account the design of the used wires, has been 

further developed, which allows to improve the accuracy of the calculations. 

3) A mathematical model for calculating the number of direct lightning strikes 

has been further developed, which is characterized by the fact that its parameters are 

determined on the basis of a method of non-precise logic, which makes it possible 

to take into account the variational component of the output data. 

4) For the first time the method of lightning protection of protected air lines 

has been proposed, which differs in that it uses phase wires to protect against direct 

damage, which allows to significantly reduce the damage of protected wires. 

Practical value: 

The practical value of the work lies in the fact that based on the performed 

researches, ways of increasing the efficiency of operation of electric networks by 

improving the methods of calculating the zone of lightning acquisition by overhead 

lines of middle classes of voltage, taking into account the type of wire, are 

determined. That will allow counting the number of direct lightning strikes in the 

overhead lines with bare and protected wires at the design stage of the overhead 

lines. In addition, the results of the research will help to approach the question of the 

choice of protective equipment more correctly. 

The results of the dissertation work were introduced: 

- at PJSC «Kharkivoblenergo» to calculate the zone of lightning acquisition 

by overhead lines of middle classes of voltage, taking into account the type of wire, 

which allowed to more accurately determine the number of direct lightning strikes 

in the overhead lines; 

- in the educational process of the National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute" for students of specialties 141 specialties in specialization: 

141-02 "Electrical systems and networks" during the teaching of lectures on 

disciplines «Engineering and Electrophysics of High Voltages», «System-forming 

networks and their modes», «Designing of electric and electromechanical systems 
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and devices», «Modern methods and means of lightning protection», during writing 

of course and diploma projects, final qualification works. 

The dissertation is executed according to the plans of scientific researches of 

the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of the Department 

of transmission of electric energy in accordance with the economic agreement 

«Development of recommendations for protection against overvoltages of protected 

protected electric lines 6-35 kV» (state registration number - 0114U003936). 

Keywords: overhead transmission line, protected wire, direct lightning strike, 

full-factor experiment, second similarity theorem, lightning grabber zone, regression 

analysis, non-precise logic method, combined power transmission line. 
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