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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одною з основних складових забезпечення енергети-
чної безпеки України є забезпечення надійного функціонування елементів її 
енергетичної системи. Важливим аспектом цього є забезпечення електромагні-
тної сумісності (ЕМС) первинних та вторинних кіл електричних станцій та під-
станцій. Основними системоутворюючими об'єктами енергосистеми України є 
лінії електропередавання та електричні підстанції з відкритими розподільними 
пристроями (ВРП) класів напруги 220-750 кВ. Тому забезпечення безаварійної 
роботи релейного захисту саме цих об'єктів є актуальною проблемою. Вирішу-
вати зазначену проблему можна трьома способами: зменшення електромагніт-
них завад в джерелі, тобто в первинних колах; зменшення завад в приймачі, 
тобто у вторинних колах; зменшення завад за рахунок ослаблення механізму 
передачі завад від джерела до приймача. Для діючих об'єктів найбільш ефекти-
вним є ослаблення механізмів передачі завад. Такими механізмами є електрич-
ний, магнітний та гальванічний. Найбільшу небезпеку для вторинних кіл пред-
ставляє гальванічний механізм, який виникає при короткому замиканні (КЗ) на 
землю, при спрацьовуванні обмежувачів перенапруг та при ударі блискавки в 
блискавковідводи об'єкта. При цьому в заземлювальний пристрій (ЗП) втікає 
значний струм, який викликає появу напруги в елементах ЗП. Ця напруга при-
кладається до ізоляції кабелів вторинних кіл і може привести до пошкодження 
цієї ізоляції. Наслідком цього є вихід з роботи блоків теплових та атомних еле-
ктростанцій, недовідпуск електроенергії, порушення технологічного процесу та 
виробництво бракованих виробів з причини хибних спрацьовувань та виходу з 
ладу пристроїв релейного захисту. Найбільш широким класом релейних захис-
тів є струмові захисти, які організовані з використанням вторинних кіл вимірю-
вальних трансформаторів струму (ТС).  

Таким чином, забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ 
та ударах блискавки за рахунок вдосконалення ЗП електричних підстанцій з 
ВРП напругою 220-750 кВ є актуальною науково-технічною задачею, яка ви-
значила напрямок досліджень дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження проводилося в рамках виконання двох прикладних науково-
дослідних робіт, що виконувалися за бюджетною тематикою МОН України: 
"Підвищення електробезпеки персоналу та надійності експлуатації енерго-
об’єктів України при аварійних режимах роботи" (ДР №0115U000610), "Забез-
печення енергетичної безпеки України шляхом підвищення надійності роботи 
стратегічних енергооб`єктів в нормальному та аварійному режимах" (ДР 
№0117U000534), в яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення ЗП підстанцій 
з ВРП-330(220)/150(110) кВ мережі з заземленою нейтраллю для забезпечення 
безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні задачі: 
– провести аналіз механізмів виникнення електромагнітних завад у вто-
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ринних колах ТС та визначити способи захисту вторинних кіл; 
– провести аналіз існуючих критеріїв виконання ЗП та розробити нові кри-

терії, спрямовані на забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл; 
– провести аналіз параметрів діючих підстанцій України з ВРП-

330(220)/150(110) кВ, визначити незалежні та незначимі фактори; 
– провести факторні експерименти для отримання математичних моделей 

визначення опору ЗП та провести порівняльний аналіз з відомими розрахунко-
вими методиками з визначення цього опору; 

– провести факторні експерименти для отримання математичних моделей 
визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС та розробити вимірю-
вальну процедуру для експериментального визначення вказаної напруги. 

– розробити методику визначення конструктивних параметрів ЗП для за-
безпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції. 

Об'єктом дослідження є електромагнітні процеси у ЗП підстанцій. 
Предметом дослідження є конструктивні та електричні параметри ЗП, що 

впливають на значення напруги на ізоляції вторинних кіл ТС. 
Методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено систем-

ний підхід при проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, що 
базується на використанні методів розрахунку електричних кіл змінного стру-
му, техніки високих напруг та математичної статистики. Методи теорії плану-
вання експерименту застосовано для аналізу факторів, які впливають на пара-
метри ЗП, з метою визначення реального діапазону їх значень, а також для по-
будови математичних моделей та аналізу нормованих параметрів ЗП. Методи 
теорії електричних кіл використовувалися для аналізу механізмів виникнення 
електромагнітних завад у вторинних колах ТС, трансформаторів напруги та фі-
льтрів приєднання високочастотного зв'язку. Методи фізичного експерименту 
та методика діагностики діючих ЗП застосовано для перевірки теоретичних ви-
сновків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
1. Отримала подальший розвиток математична модель визначення опору 

ЗП, яка відрізняється від існуючих урахуванням розміру чарунки сітки ЗП, пе-
риметру перерізу горизонтальних заземлювачів та струму КЗ, що дозволить пі-
двищити точність визначення опору ЗП.  

2. Вперше за результатами повного шестифакторного експерименту отри-
мано математичну модель визначення конструктивних параметрів ЗП за допус-
тимим значенням напруги на ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на ши-
нах підстанції, що дозволить попередити пошкодження ізоляції цих кабелів на 
етапі проектування ЗП та розробки рекомендацій з реконструкції ЗП. 

3. Отримав подальшого розвитку метод електромагнітної діагностики ста-
ну ЗП, який полягає у додаванні методики експериментального визначення на-
пруги на ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при імітації КЗ на шинах підстанції, 
що дозволить підвищити ефективність розробки рекомендацій з реконструкції 
ЗП діючих підстанцій. 

Практичне значення одержаних результатів для електроенергетичної 
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галузі України полягає в тому, що на підставі виконаних досліджень визначено 
спосіб забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС шляхом вдоскона-
лення ЗП підстанцій. Такий підхід дозволить визначити конструктивні параме-
три ЗП для обмеження напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС підчас 
проектування нового енергооб'єкту або розробки рекомендацій по відновленню 
існуючих. Крім того, результати досліджень дозволяють підвищити ефектив-
ність методики діагностики стану ЗП діючих енергооб’єктів. 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені: у ВП "Рівненська АЕС" 
НАЕК "Енергоатом" для експериментального визначення напруги на ізоляції ка-
белів вторинних кіл ТС при імітації удару блискавки в портальні блискавкоп-
риймачі ВРП-750 кВ та захисні сітки на будівлях ВРП-750 кВ; у ВП "Хмельни-
цька АЕС" НАЕК "Енергоатом" для експериментального визначення напруги на 
ізоляції кабелів ТС при імітації КЗ на шинах ВРП-330 кВ та ВРП-750 кВ та удару 
блискавки в портальні блискавкоприймачі ВРП-330 кВ; у Північній ЕС ДП "НЕК 
"Укренерго" для визначення опору ЗП та напруги на ізоляції кабелів ТС ВРП-110 
кВ при КЗ на ВРП-110 кВ підстанцій 330 кВ "Залютине" та "Лосєве"; у ТОВ 
ВКФ "КАСКАД ГРУП" для визначення опору ЗП та напруг, які прикладаються 
до ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на шинах ВРП-330 кВ та ВРП-110 
кВ підстанцій 330 кВ "Міргород" та "Конотоп", а також для експериментального 
визначення високочастотної коливальної напруги на ізоляції кабелів ТС при імі-
тації КЗ на шинах ВРП-330 кВ Придніпровської ТЕС; у ТОВ "ЕФ ЕР ТІ – ГРУП" 
для визначення опору ЗП та напруги, що виникає на ізоляції кабелів ТС при КЗ 
на шинах ВРП-330 кВ ДніпроГЕС та Кременчуцької ГЕС; у НДПКІ "Молнія" 
НТУ "ХПІ" для визначення напруги, що виникає на ізоляції кабелів ТС при КЗ на 
шинах підстанцій та удару блискавки, а також для розробки рекомендацій для 
зменшення її значення для підстанцій 110 – 750 кВ України в рамках виконання 
низки господарчих договорів. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення і отримані 
результати, які містяться в дисертації і виносяться на захист, розроблені і отри-
мані здобувачем особисто. Серед них: розроблені три критерії виконання ЗП, 
які спрямовані на попередження пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл 
ТС при ударі блискавки та при КЗ на шинах, а також на попередження хибного 
спрацювання струмових захистів у випадку пошкодження ізоляції вказаних ка-
белів; теоретично обґрунтовано умови проведення чотирьох- та п'ятифакторних 
експериментів з визначення опору ЗП та проведено дисперсійний та регресій-
ний аналіз результатів експериментів, отримано математичну модель; проведе-
ний порівняльний аналіз результатів визначення опору ЗП за відомими розра-
хунковими методиками та за отриманими математичними моделями; теоретич-
но обґрунтовано умови проведення шестифакторного експерименту з визна-
чення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції, 
виконано дисперсійний та регресійний аналіз результатів експерименту, отри-
мано математичну модель; розроблена методика експериментального визна-
чення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при імітації розтікання 
струму КЗ методом амперметра-вольтметра за чотирьох провідної схеми вимі-
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рювання із застосуванням вимірювального комплексу КДЗ-1У та вимірювача 
опору С.А 6470N; розроблена методика визначення конструктивних параметрів 
та матеріальних витрат на виконання ЗП за допустимим значенням напруги на 
ізоляції кабелів вторинних кіл при КЗ на шинах, а також за допустимим значен-
ням струму через реле струму релейного захисту у випадку замикання на землю 
фазного або нульового провідників кабелю. 

Апробація результатів дисертації. Основні положеннями та результати 
дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Міжнародних науко-
во-технічних конференціях: «Інформаційні технології: наука, техніка, техноло-
гія, освіта, здоров’я» (Харків, 2012 р.); «Сучасні проблеми землеробської меха-
ніки» (Житомир, 2014 р.); «Практичні аспекти сумісності електромагнітної та 
блискавкозахисту «ПАСЕБ» (Харків, 2014 р., 2016 р.); «Діагностування елект-
ричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансфор-
маторних олив. Обмін досвідом та перспективи удосконалення», (Славське, 
Львівської обл., 2011 р., 2015 р.); «Аналіз стану і адаптації нормативно-
технічної документації в галузі енергетики України до вимог ЕС. Нормативні 
документи. Проблеми та перспективи їх розробки і перегляду» (Славське, 
Львівської обл., 2015 р.); «Наукове-технічне вирішення проблем мереж 6-35 кВ 
енергетичних підприємств та промисловості України» (Славське, Львівської 
обл., 2015 р.); «Розподільчі мережі 0,4 – 35 кВ як складова частина локальних 
електроенергетичних систем майбутнього» (Хмельницький, Ярмолинці, 
2016 р.). 

Публікації. Матеріли дисертаційної роботи відображено у 19 наукових 
публікаціях, з них: 16 статей у наукових фахових виданнях України (1 – у ви-
данні, включеному до міжнародних науковометричних баз); один державний 
стандарт України "Випробування та контроль пристроїв заземлення електро-
установок. Типова інструкція. СОУ 31.2-21677681-19:2009"; 2 – у матеріалах 
конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анота-
ції двома мовами, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розді-
лів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисерта-
ції становить 208 с., серед них 30 рисунків за текстом, 7 таблиць за текстом, 11 
рисунків на окремих сторінках, 1 таблиця на окремих сторінках, список з 140 
найменувань використаних джерел на 18 сторінках, 7 додатків на 62 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність обраної теми дослі-
джень, сформульовано її мету і задачі, визначено об’єкт, предмет і методи до-
слідження, наведено інформація про зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами, сформульовано наукову новизну та практичне значення оде-
ржаних результатів, наведено особистий внесок здобувача та інформація щодо 
апробації результатів дисертації. 

В першому розділі проведено аналіз основних функції та нормативних 
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вимог до ЗП, результатів діагностики ЗП та сформульовано основні їх недоліки.  
Проведено аналіз існуючих критеріїв виконання ЗП. Такими критеріями 

для підстанцій напругою 110 кВ і вище є: допустиме значення опору ЗП; допус-
тиме значення напруги дотику; допустиме значення напруги на ЗП. Для визна-
чення напруги на ізоляції кабелів вторинних кіл слід визначити розподіл потен-
ціалів на заземлювачах ЗП.  

Виконано аналіз вимог до ЗП для забезпечення блискавкозахисту. ЗП має 
виконуватися у вигляді сітки, розташованої на глибині 0,5 м, з розміром чарун-
ки сітки від 5 м до 20 м. Опір ЗП має бути не більше 10 Ом. Для захисту кабелів 
вторинних кіл рекомендовано використовувати пристрої захисту від сплесків 
(перенапруг). Для визначення напруги на ізоляції кабелів слід розробити реко-
мендації щодо вибору перерізу заземлювачів та розміру чарунки сітки ЗП із од-
ночасним виконанням вимог щодо опору ЗП. 

Проаналізовано механізми виникнення електромагнітних завад в кабелях 
вторинних кіл ТС та трансформаторів напруги, а також фільтрів приєднання ВЧ 
зв'язку. Показано, що при КЗ на шинах підстанції струми та напруги завад ви-
значаються напругою між точками кінцевого закладання кабелю. Визначив цю 
напругу при імітації або при математичному моделюванні розтікання струму 
КЗ чи блискавки, можна визначити параметри електромагнітних завад. Моде-
лювання може бути засновано на методі заміни заземлювача множиною точко-
вих джерел струму і таким підбором струму, при якому еквіпотенційна поверх-
ня результуючого електричного поля у ґрунті матиме таку ж форму, що й пове-
рхня заземлювача. Така модель має враховувати двошаровість електричної 
структури ґрунту в зоні розташування ЗП, реальну конфігурацію ЗП, змінну за 
довжиною заземлювача щільність струму, що стікає у ґрунт, а також нелінійну 
залежність поздовжнього опору сталевих елементів від амплітуди та частоти 
стуму, що ними протікає.  

В другому розділі сформульовано три нові критерії виконання ЗП підста-
нцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ.  

Перший критерій спрямовано на запобігання пробою ізоляції кабелю від 
ВЧ або імпульсних напруг. Для цього необхідно зменшити вказані напруги на 
ЗП до значення, що не перевищує границю міцності ізоляції кабелів до таких на-
пруг. При проектуванні або при розробці рекомендацій з реконструкції ЗП слід 
передбачати таке конструктивне виконання ЗП поблизу ТС та їх клемних шаф, 
щоб опір ЗП імпульсному струму при КЗ RЗП імп або при ударі блискавки RЗП блиск 
не перевищував допустимого значення RДОП 

 

 
ВЧ

ІЗОЛДОП
ДОПiмпЗП I

U
RR . , (1) 

 
де UДОП.ІЗОЛ – границя міцності ізоляції кабелів до імпульсних напруг нормова-
ної форми, максимальне значення, В; IВЧ – максимальне значення імпульсного 
струму при КЗ на шинах, А.  
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У табл. 1 наведено параметри (максимальне значення IВЧ, частота коливань 
fВЧ) ВЧ складової струму КЗ на шинах ВРП відповідного класу напруги (UН) за 
даними науково-технічної літератури. Якщо відсутні дані про границі міцності 
ізоляції кабелів до імпульсних напруг, то UДОП.ІЗОЛ можна прийняти за нормати-
вними документами з ЕМС на рівні 1 кВ – для ВРП-220 кВ та нижче, на рівні 
2 кВ – для ВРП-330 кВ та вище. 

 
Таблиця 1 – Параметри ВЧ складової струму КЗ на шинах ВРП 

UН, кВ 110 220 330 500 750 
IВЧ, кА 1 2 6 8 12 
fВЧ, МГц 1,0 0,8 0,3 0,15 0,1 

 
У випадку удару блискавки в формулі (1) замість опору RЗП імп треба поста-

вити опір RЗП блиск, а замість струму IВЧ – струм блискавки IБЛИСК = 100/n кА, де 
n – кількість шляхів стікання струму блискавки від блискавкоприймача до ЗП. 

Другий критерій спрямовано на запобігання пробою ізоляції кабелів від 
низькочастотних (НЧ) напруг при стіканні до ЗП струмів КЗ. Для цього необ-
хідно зменшити НЧ напругу UС на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС до допус-
тимого значення UДОП 

 
 ДОПC UU  . (2) 

 
Випробування ізоляції кабелів вторинних кіл за нормативними документа-

ми виконується напругою 1000 В промислової частоти, тому UДОП = 1000 В. 
Третій критерій спрямовано на запобігання хибного спрацьовування ре-

лейного захисту при КЗ від НЧ струмів, якщо ізоляція кабелю все ж пошкодже-
но. Для цього необхідно зменшити НЧ напругу UС на ізоляції кабелю вторин-
них кіл ТС до допустимого значення UДОП.РЗА, обумовленого параметрами ре-
лейного захисту: 

– при замиканні на землю нульового провідника кабелю 
 

  releLLTrele. ZZZIUU  РЗАДОПC ; (3) 
 
– при замиканні на землю фазного провідника кабелю 
 

  releLrele. ZZIUU  РЗАДОПC , (4) 
 
де Irele – струм уставки спрацювання реле струму при КЗ на шинах підстанції, 
А; ZLТ – опір вторинної обмотки ТС на промисловій частоті, Ом; ZL – опір фаз-
ного провідника кабелю вторинних кіл ТС, Ом; Zrele – опір котушки реле на 
промисловій частоті, Ом.  

При проектуванні ЗП, слід обирати такі конструктивні параметри сітки ЗП, 
при яких контрольовані параметри ЗП не перевищать допустимих значень, роз-
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рахованих за формулами (2), (3) та (4). Для виконання вказаних умов треба 
отримати залежність напруги UС від параметрів підстанції. 
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а) RЗП = f(SЗП) 

 
б) RЗП = f(ρЕКВ) 

 
в) RЗП = f(IКЗ) 
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Рисунок 1 – Графіки залежності відкликів від трьох незалежних факторів  

за результатами однофакторних експериментів 
 
Проведено аналіз 37 параметрів 80 підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ, 

визначено реальні діапазони їх значень та з розглянутих параметрів встановле-
но сім незалежних факторів, якими є: площа ЗП підстанції (SЗП) в діапазоні від 
9063 м2 до 92515 м2; розмір чарунки сітки ЗП (bЗП) в діапазоні від 7,03 м до 
30,4 м; периметр поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів (рГЗ) в діа-
пазоні від 31,4 мм до 172,0 мм; еквівалентний питомий опір ґрунту (ρЕКВ) в діа-
пазоні від 1,69 Ом×м до 249,67  Ом×м; діюче значення струму КЗ на шинах 
ВРП (IКЗ) в діапазоні від 2,43 кА до 42,961 кА; коефіцієнт співвідношення дов-
жин (kℓ) в діапазоні від 0,236 до 0,955; глибина розташування горизонтальних 
заземлювачів (tГЗ) в діапазоні від 0,5 м до 2,0 м. Коефіцієнт співвідношення до-
вжин kℓ визначається як відношення відстані ℓТС-ЗРП між ЗРП та найвіддалені-
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шим від нього ТС до діагоналі ЗП DЗП, тобто kℓ = ℓТС-ЗРП / DЗП.  
Проведено сім однофакторних експериментів для визначення незначимих 

факторів з ряду незалежних. Дослідження виконувалися з використанням про-
грами Grounding 1.0. Для цього були складені математичні моделі ЗП площею 
1 га, 3 га, 5 га, 7 га и 9 га з розмірами чарунки сітки ЗП 5 м, 15 м та 25 м. В цих 
експериментах шуканими величинами (відкликами) були опір ЗП RЗП та напру-
га UC на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС. На рис. 1 наведено графіки залеж-
ності відкликів від трьох незалежних факторів: площі ЗП (рис. 1,а, рис. 1,г); ек-
вівалентного питомого опору ґрунту (рис. 1,б, рис. 1,д); струму КЗ (рис. 1,в, 
рис. 1,е).  

Встановлено, що залежності опору RЗП від SЗП, рГЗ, IКЗ, tГЗ є спадними, а за-
лежності від bЗП та ρЕКВ – зростаючими. Залежності опору RЗП від SЗП та IКЗ но-
сять нелінійний характер, а від bЗП, рГЗ, ρЕКВ, tГЗ – лінійні (або близькі до ліній-
них), тому апроксимуються рівнянням прямої. Залежність напруги UС від рГЗ є 
спадною, а залежності від SЗП, bЗП, IКЗ, kℓ, tГЗ – зростаючими. Залежності напруги 
UС від SЗП та ρЕКВ носять нелінійний характер, а від bЗП, рГЗ, IКЗ, kℓ, tГЗ – лінійні 
(або близькі до лінійних). Встановлено, що відклики RЗП та UС знехтувано мало 
залежать від глибини горизонтальних заземлювачів tГЗ у розглянутому діапазоні 
її значень від 0,4 м до 1,4 м. Тому цей фактор є незначимим. 

В третьому розділі проведено дворівневі повні чотирьохфакторний (ПФЕ-
24) та п'ятифакторний (ПФЕ-25) експерименти для визначення опору ЗП RЗП. 
Виконано перевірку значимості коефіцієнтів регресії та адекватності отриманих 
математичних моделей. 

Рівняння регресії для визначення опору RЗП, отримані за ПФЕ-24 для умов 
IКЗ = [10; 40] кА, bЗП = [5; 25] м, рГЗ = [32; 152] мм, ρЕКВ = [21; 251] Ом×м, а та-
кож кодовані значення факторів (х1, х2, х3, х4) мають вигляд: 

– для SЗП = [1; 3] га  
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– для SЗП = [3; 5] га  
 

 
;0021,0 01,00036,00358,00021,0

2713,00077,00171,00417,03329,0

42142324121

4321ЗП

xxxxxxxxxxx
xxxxR̂



 (7) 

 

 ;
115

136;
60

92;
10

15;
1

4 ЕКВ
4

ГЗ
3

ЗП
2

ЗП
1











 xpxbxSx  (8) 



9 

 
 

– для SЗП = [5; 9] га  
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Рівняння регресії для визначення опору RЗП, отримані за ПФЕ-25 для умов 

IКЗ = [1; 10] кА, bЗП = [5; 25] м, рГЗ = [32; 152] мм, ρЕКВ = [21; 251] Ом×м, а також 
кодовані значення факторів (х1, х2, х3, х4, х5) мають вигляд: 

 
– для SЗП = [1; 3] га  
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– для SЗП = [3; 5] га  
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– для SЗП = [5; 9] га  
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З використанням отриманих математичних моделей виконано розрахунок 
опору ЗП з реальними значеннями параметрів для 80 підстанцій 
330(220)/150(110) кВ. Для порівняльного аналізу виконано розрахунок опору 
ЗП за формулою ГОСТ 12.1.30-81 (нормативна формула), а також за формулами 
Олендорфа-Лорана та Лорана. Встановлено, що значення RЗП за нормативною 
формулою для більшості розглянутих підстанцій менш, ніж значення RЗП за мо-
делями факторних експериментів, навіть при розмірі чарунки сітки ЗП 5 м. На 
рис. 2 наведено графіки залежності опору ЗП від розміру чарунки сітки ЗП 
RЗП = f(bЗП) для двох підстанцій. Показано, що при збільшені еквівалентного пи-
томого опору ґрунту зменшується різниця між значеннями опору ЗП, визначе-
ними за моделями факторних експериментів та за формулою Оллендорфа-
Лорана або за формулою Лорана з однорідним ґрунтом. 
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а) підстанція ЗП-330/150 
(SЗП = 9,95 га; рГЗ = 110 мм;  

ρЕКВ = 7,95 Ом×м; IКЗ = 26,98 кА) 

б) підстанція Поляна-330/110 
(SЗП = 3,0265 га; рГЗ = 90 мм;  

ρЕКВ = 44,91 Ом×м; IКЗ = 8,5 кА) 
 

Рисунок 2 – Залежності опору ЗП від розміру чарунки сітки ЗП RЗП = f(bЗП) 
 
Проведено повні дворівневі шестифакторні експерименти (ПФЕ-26) для ви-

значення напруги UС на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС (напруга між точкою 
заземлення клемної шафи ТС, найвіддаленішого від ЗРП, та точкою заземлення 
релейної панелі у ЗРП) при КЗ на шинах ВРП. Виконано перевірку значимості 
коефіцієнтів регресії та адекватності отриманих математичних моделей.  

Рівняння регресії для визначення напруги UС, отримані за ПФЕ-26 для умов 
SЗП = [1; 9] га, bЗП = [5; 25] м, IКЗ = [1; 41] кА, kℓ = [0,5; 0,9], а також кодовані 
значення факторів (х1, х2, х3, х4, х5, х6) мають вигляд: 
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– для ρЕКВ = [10; 50] Ом×м, рГЗ = [32; 92] мм  
 

 

;30,1049,898,1565,11
19,1143,3552,11

48,1512,1637,1836,3
35,1513,917,16265,17
56,1027,6324,1362,78

11,1392,3663,3793,3
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54321653254325431

542153214321

653543652642

542632532432

541531431521

4213216564

54635343

62524232

514131216

54321C

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxÛ
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– для ρЕКВ = [10; 50] Ом×м, рГЗ = [92; 152] мм  
 

 

;61,156,143,8
33,326,885,187,31

56,383,117,1452,1
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– для ρЕКВ = [50; 250] Ом×м, рГЗ = [32; 92] мм  
 

 

;63,1136,4711,1907,22
71,1270,17946,7687,89

35,5078,4116,2179,37876,24
01,33213,18808,15393,8271,98

24,4684,71773,40108,35694,16893,775
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– для ρЕКВ = [50; 250] Ом×м, рГЗ = [92; 152] мм  
 

 

;95,163,104,938,3
48,845,126,259,3296,3

43,106,1471,146,33
05,1027,1912,289,381,67
79,971,11988,193,3494,3

55,6291,184,1531,3819,21
24,27178,266,7301,13316,7053,300
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З використанням отриманих математичних моделей виконано розрахунок 

напруги UС для 80 підстанцій 330(220)/150(110) кВ. Встановлено, що для різних 
підстанцій та різних розмірах чарунки сітки ЗП bЗП значення напруги UС зміню-
ється з 31,93 В до 2186,12 В. Напруга UС становить найбільшу небезпеку для пі-
дстанцій, які мають великі струми КЗ IКЗ, великий розмір чарунки сітки ЗП bЗП 
та/або незначний периметр поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів 
рГЗ. Для зменшення напруги UС доцільно зменшувати розмір чарунки bЗП та/або 
збільшувати периметр перерізу рГЗ. 

Наведено процедуру експериментального визначення напруги UС, опору 
ЗП RЗП та опору зв'язку RЗВ з використанням вимірювального комплексу  
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КДЗ-1У (виробник – НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна) та вимі-
рювача С.А. 6470N (виробник – Chauvin Arnoux, Франція). Визначення напруги 
UС та опору RЗП виконується методом амперметра-вольтметра при імітації роз-
тікання струму КЗ. Вимірювання треба виконувати на трьох різних частотах 
вимірювального струму для запобігання впливу електромагнітних завад проми-
слової частоти. Для отримання значення вказаних параметрів на промисловій 
частоті, необхідно виконати апроксимацію графіків залежності цих параметрів 
від частоти вимірювального струму та екстраполяцію їх до промислової часто-
ти. Напруга UС визначається як добуток струму КЗ ІКЗ та опору RВИМ, виміряно-
го при розтіканні вимірювального струму IВИМ на різних частотах. Опір RВИМ 
вимірюється безпосередньо з використанням С.А. 6470N або як відношення 
виміряної напруги UВИМ до вимірювального струму IВИМ у разі використання  
КДЗ-1У, тобто UС = ІКЗ∙RВИМ = ІКЗ∙UВИМ/IВИМ.  

На рис. 3 та рис. 4 наведено схеми визначення напруги UС у разі викорис-
тання КДЗ-1У та С.А. 6470N відповідно. На рис. 5 наведено графіки залежності 
опорів RВИМ, RЗП та RЗВ від частоти вимірювального струму f та їх лінійна апро-
ксимація для підстанції Миргородська-330/110/35 Північної ЕС НЕК "Укренер-
го" (стум КЗ на шинах ВРП-330 кВ ІКЗ = 6769 А) з використанням С.А 6470N. 
Експериментальне значення напруги становить UС = 6769∙0,019 = 128,6 В, а ро-
зрахункове змінюється від 72,6 В до 179,8 В при зміні розміру чарунки сітки ЗП 
від 5 м до 25 м відповідно. 

 
 

 
Рисунок 3 – Визначення напруги UС у разі використання комплексу КДЗ-1У  
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Рисунок 4 – Визначення напруги UС у разі використання вимірювача С.А 6470N 
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Рисунок 5 – Графіки залежності опорів RВИМ, RЗП та RЗВ  

від частоти вимірювального струму f та їх лінійна апроксимація 
 
Показано, що визначення опору RВИМ не можна заміняти визначенням опо-

ру RЗВ, при визначенні якого струмове та потенціальне кола є однаковими та 
створюються як потенціальне коло при визначенні опору RВИМ. 

В четвертому розділі наведено основні положення методики визначення 
параметрів рівномірної сітки ЗП для підстанцій напругою 330(220)/150(110) кВ 
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у мережі з заземленою нейтраллю за критеріями запобігання пошкодження ізо-
ляції кабелів вторинних кіл ТС та запобігання хибного спрацювання струмових 
захистів при КЗ на шинах ВРП. Визначення параметрів ЗП за першим з двох 
вказаних критеріїв є технічно та економічно доцільним для всіх підстанцій на-
пругою 330(220)/150(110) кВ. Визначення параметрів ЗП за другим з вказаних 
критеріїв технічно реалізуємо для ВРП із струмами КЗ меншими за 10 кА, але 
може мати значні витрати на виконання сітки ЗП, що може зробите це економі-
чно недоцільним. 

На першому етапі визначаються вихідні данні, на другому – допустимі на-
пруги на ізоляції кабелю. На третьому етапі визначаються розмір чарунки сітки 
(bЗП) та периметр перерізу горизонтальних заземлювачів (рГЗ). На вказаному 
етапі в якості горизонтального заземлювача слід приймати сталевий провідник 
з площею перерізу 100 мм2 з найбільшим периметром перерізу та товщиною не 
менше 4 мм. Таким провідником є прямокутна штаба 4 мм × 25 мм. Якщо сітка 
ЗП з такими провідниками забезпечує запобігання пошкодження ізоляції кабе-
лів, а забезпечення умов попередження хибних спрацювань струмових захистів 
є економічно не доцільним, то слід переходити до наступного етапу. На четвер-
тому етапі визначаються нормовані параметри ЗП – опір ЗП та напруга на ЗП. 
Якщо визначені конструктивні параметри ЗП забезпечують виконання вимог 
нормативних документів, то слід переходити до наступного етапу. Якщо вимо-
ги нормативних документів не виконуються, то слід повернутися до третього 
етапу та змінити конструктивні параметри ЗП. На п'ятому етапі визначаються 
витрати на виконання рівномірної сітки ЗП.  

 
93 м

23,2 м 22,8 м

 

93 м

23,2 м 22,8 м

 

93 м

23,2 м 22,8 м

  
а) за умови (2):  

bЗП = 14,1 м;  
рГЗ = 50 мм 

б) за умови (3):  
bЗП = 13,9 м;  
рГЗ = 90 мм 

в) за умови (4):  
bЗП = 5,2 м;  

рГЗ = 152 мм 

г) виконавча  
схема ЗП 

 
Рисунок 6 – Схеми ЗП підстанції "Камиш-Бурунська" 220/110 кВ 
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Наведено приклади визначення конструктивних параметрів рівномірної сі-
тки ЗП для двох підстанцій: "Нікопольска" 330/150 кВ Дніпровської ЕС НЕК 
"Укренерго" з струмами КЗ для ВРП-330 кВ IКЗ = 21,36 кА та для ВРП-150 кВ 
IКЗ = 27,76 кА; "Камиш-Бурунська" 220/110 кВ Кримської ЕС НЕК "Укренерго" 
з струмами КЗ для ВРП-220 кВ IКЗ = 2,43 кА та для ВРП-110 кВ IКЗ = 4,6 кА. 

На рис. 6а – 6в наведено три варіанти рівномірної сітки ЗП, а на рис. 6г – 
виконавча схема ЗП підстанції "Камиш-Бурунська" 220/110 кВ, складена при 
проведенні електромагнітної діагностики. Схему ЗП на рис. 6а розроблено за 
умови (2) з параметрами bЗП = 14,1 м та рГЗ = 50 мм. Схему ЗП на рис. 6б розро-
блено за умови (3) з параметрами bЗП = 13,9 м та рГЗ = 90 мм. Схему ЗП на 
рис. 6в розроблено за умови (4) з параметрами bЗП = 5,2 м та рГЗ = 152 мм. Сітки 
ЗП, наведені на рис. 6а та 6б, мають практично однакові розміри чарунки, хоча 
периметри перерізу заземлювачів різні. В наслідок цього різні й напруги UС для 
вказаних схем. Виконавча схема ЗП, яка має рГЗ = 50,3 мм (круглий стрижень 
діаметром 16 мм), не є рівномірною сіткою. При цьому, за умов (2) та (3) вона є 
надлишковою, а за умови (4) – недостатньою, як по кількості поздовжніх та по-
перечних заземлювачів, так й по периметру їх перерізу. 

Найдешевшим є перший варіант сітки ЗП, але він забезпечує виконання 
лише умови (2). Найдорожчим є третій варіант сітки ЗП, але він забезпечує ви-
конання умов (2), (3) та (4). Витрати третього варіанту сітки ЗП у 4,19 разів ви-
ще за витрати першого та у 3,37 разів вище за витрати другого. Другий варіант 
сітки ЗП забезпечує виконання умов (2) та (3). Витрати другого варіанту лише у 
1,24 рази вище за витрати першого. Тому для розглянутої підстанції з технічної 
та економічної точки зору доцільно виконувати другий варіант рівномірної сіт-
ки ЗП з параметрами bЗП = 13,9 м та рГЗ = 90 мм. 

У додатках наведено експериментальні данні по підстанціям, результати 
проведення факторних експериментів з визначення опору ЗП та напруги на ізо-
ляції кабелів ТС, таблиці значень критеріїв Стьюдента та Фішера, результати 
розрахунку опору ЗП за відомими формулами та отриманими математичними 
моделями, результати розрахунку напруги на ізоляції кабелю за отриманими 
математичними моделями для 80 підстанцій 330(220)/150(110) кВ, а також акти 
впровадження результатів дисертаційної роботи і список публікацій здобувача. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні отримали подальший розвиток теоретичні та 
експериментальні підходи визначення нормованих та конструктивних 
параметрів ЗП діючих високовольтних енергооб’єктів. Отримані результати є 
комплексним рішенням актуальної науково-технічної задачі щодо вдосконалення 
ЗП підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ мережі з заземленою нейтраллю для 
забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС, а саме для запобігання 
пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС та запобігання хибних 
спрацювань струмових захистів у разі пошкодження ізоляції кабелів вторинних 
кіл ТС при ударі блискавки та КЗ на шинах ВРП.  
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В процесі виконання дисертаційної роботи були отримані такі основні 
наукові та технічні результати:  

1. На основі дослідження механізмів виникнення електромагнітних завад у 
вторинних колах ТС при ударі блискавки та КЗ на шинах ВРП встановлено, що 
основним механізмом виникнення завад є гальванічний. Напруга завад у вто-
ринних колах визначається напругою між двома точками ЗП, в яких виконане 
кінцеве закладання кабелю вторинних кіл. Для захисту вторинних кіл слід вста-
новлювати пристрої захисту від перенапруг та вдосконалювати ЗП.  

2. На основі дослідження реального стану ЗП діючих підстанцій та прове-
деного аналізу нормативних вимог до ЗП та існуючих критеріїв виконання ЗП 
електроустановок напругою 110 кВ і вище встановлено, що існуючі критерії 
спрямовано на забезпечення електробезпеки обслуговуючого персоналу та по-
передження пошкодження ізоляції високовольтних кабелів, які виходять за ме-
жи ЗП. Для захисту вторинних кіл розроблено три критерії визначення параме-
трів ЗП, які спрямовано на запобігання пошкодження ізоляції кабелів вторин-
них кіл ТС та запобігання хибних спрацювань струмових захистів при ударі 
блискавки та КЗ на шинах ВРП. Отримано математичні вирази для визначення 
допустимої високочастотної (імпульсної) та низькочастотної напруги для роз-
роблених критеріїв.  

3. На основі систематизації та аналізу 37 параметрів для 80 підстанцій 
України напругою 330(220)/150(110) кВ встановлено незалежні фактори, які 
впливають на параметри ЗП, та визначено реальні діапазони їх значень: площа 
ЗП підстанції SЗП = [0,906352; 9,251508] га; розмір чарунки сітки ЗП bЗП = [7,03; 
30,4] м; периметр поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів рГЗ = [31,4; 
172,0] мм; еквівалентний питомий опір ґрунту ρЕКВ = [1,69; 249,67] Ом×м; 
струм однофазного КЗ на шинах ВРП IКЗ = [2,43; 42,961] кА; конструктивний 
коефіцієнт співвідношення довжин kℓ = [0,236; 0,955]; глибина горизонтальних 
заземлювачів tГЗ = [0,5; 2,0] м. Проведено сім однофакторних експериментів та 
встановлено, що глибина горизонтальних заземлювачів діапазоні значень від 
0,4 м до 1,4 м є незначимим фактором при визначені опору ЗП (RЗП) та напруги 
на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС UС. 

4. За результатами дворівневих повних чотирьох- та п'ятифакторного 
експериментів отримано математичні моделі для визначення опору ЗП RЗП при 
КЗ на шинах ВРП. На основі порівняльного аналізу опору ЗП 80 підстанцій 
330(220)/150(110) кВ встановлено, що значення RЗП за формулами Олендорфа-
Лорана та Лорана відрізняються від значення RЗП за нормативною формулою 
ГОСТ 12.1.30-81 менш, ніж на 10 % у разі використання вказаних формул для 
квадратних рівномірних сіток без вертикальних електродів, розташованих в 
однорідному ґрунті. Значення RЗП за нормативною формулою практично 
завжди менш, ніж значення RЗП за формулами факторних експериментів, навіть 
при розмірі чарунки сітки ЗП 5 м. 

5. За результатами дворівневого повного шестифакторного експерименту 
отримано математичні моделі для визначення напруги на ізоляції кабелю вто-
ринних кіл ТС UС. Напруга UС становить найбільшу небезпеку для підстанцій з 
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великим струмом КЗ та великою площею ЗП. Для зменшення напруги UС доці-
льно зменшувати розмір чарунки сітки ЗП та збільшувати периметр поперечно-
го перерізу горизонтальних заземлювачів. Розроблено методику експеримента-
льного визначення напруги UС. Обґрунтовано, що на діючих підстанціях вимі-
рювання треба виконувати на трьох різних частотах вимірювального струму. 

6. На основі отриманих математичних моделей з визначення опору ЗП RЗП 
та напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС UС розроблено основні поло-
ження методики визначення конструктивних параметрів рівномірної сітки ЗП 
для підстанцій напругою 330(220)/150(110) кВ за критеріями запобігання по-
шкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС та запобігання хибного спрацю-
вання струмових захистів при КЗ на шинах ВРП.  

7. Результати дисертаційної роботи було впроваджено:  у ВП "Рівненська 
АЕС" НАЕК "Енергоатом"; у ВП "Хмельницька АЕС" НАЕК "Енергоатом"; у 
Північній ЕС ДП "НЕК "Укренерго"; у ТОВ ВКФ "КАСКАД ГРУП"; у ТОВ "ЕФ 
ЕР ТІ – ГРУП";  у НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ". При виконанні дисертаційного 
дослідження було розроблено методики: експериментального визначення 
напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС, найвіддаленішого від ЗРП, при КЗ 
на шинах ВРП; визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат 
на виконання рівномірної сітки ЗП підстанцій 330(220)/150(110) кВ за критерієм 
попередження пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на 
шинах ВРП, а також за критерієм попередження хибного спрацювання 
струмових захистів у випадку замикання на землю фазного або нульового 
провідників кабелю вторинних кіл ТС. На основі результатів дослідження 
сформульовано пропозицію щодо внесення змін до нормативного документу 
СОУ 31.2-21677681-19 «Випробування та контроль пристроїв заземлення 
електроустановок. Типова інструкція», що полягає у включенні в його наступну 
редакцію вимірювальної процедури для експериментального визначення напруги 
на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при імітації КЗ на шинах цього ТС, а також 
рекомендацій з виконання реконструкції ЗП діючих підстанцій 
330(220)/150(110) кВ за критерієм запобігання пошкодження ізоляції кабелів 
струмових захистів при КЗ на шинах ВРП. 
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АНОТАЦІЇ  

Глєбов О.Ю. Вдосконалення заземлювальних пристроїв електричних 
підстанцій для забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл. На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи. – Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2019 р. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню заземлювальних пристроїв підста-
нцій напругою 330(220)/150(110) кВ за критерієм запобігання пошкодження 
ізоляції кабелів струмових захистів при ударі блискавки та при короткому за-
миканні на шинах розподільного пристрою вказаних класів напруги. На підста-
ві аналізу експериментальних даних, отриманих на 80 діючих підстанціях Укра-
їни, визначено незалежні фактори, а також незначимі із ряду незалежних. На під-
ставі проведення чьотирьох- та п'ятифакторних експериментів отримано модель 
для визначення опору заземлювального пристрою. Проведено порівняльний ана-
ліз отриманої моделі з відомими розрахунковими методиками. Значення опору, 
визначене за формулою нормативного документу, для більшості підстанцій ме-
нше, ніж визначене за отриманою моделлю, тому є оцінкою знизу. На підставі 
проведення шестифакторного експерименту отримано модель для визначення 
напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл трансформатору струму, який є най-
віддаленішим від зали релейних панелей, при короткому замиканні на шинах ро-
зподільного пристрою. У роботі сформульовано процедуру експериментального 
визначення напруги на ізоляції кабелю при імітації короткого замикання. У ро-
боті розроблено методику та наведено приклади визначення конструктивних па-
раметрів та матеріальних витрат на виконання заземлювальних пристроїв з вико-
ристанням отриманих в роботі математичних моделей за критерієм запобігання 
пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл при короткому замиканні, а також 
за критерієм запобігання хибного спрацювання струмових захистів у випадку 
пошкодження ізоляції кабелю. 

Ключові слова: заземлювальний пристрій, високовольтна підстанція, опір 
заземлювального пристрою, напруга на ізоляції, струмовий захист, пошко-
дження ізоляції, кабель вторинних кіл. 

 
Глебов О.Ю. Совершенствование заземляющих устройств электриче-

ских подстанций для обеспечения безаварийной работы вторичных цепей. 
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.14.02 – электрические станции, сети и системы. – Нацио-
нальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 
Харьков, 2019 г. 

Диссертация посвящена совершенствованию заземляющих устройств под-
станций напряжением 330(220)/150(110) кВ по критерию предотвращения по-
вреждения изоляции кабелей токовых защит при ударе молнии и при коротком 
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замыкании.  
В работе приведены основные функции и нормативные требования по про-

ектированию заземляющих устройств, проведен анализ результатов диагности-
ки и сформулированы основные недостатки заземляющих устройств. В работе 
используется математическая модель, основанная на методе замены заземлите-
ля множеством точечных источников тока и таким подбором тока, при котором 
эквипотенциальная поверхность результирующего электрического поля в грун-
те имеет такую же форму, что и поверхность заземлителя. В работе сформули-
рованы три дополнительных критерии выполнения заземляющих устройств, 
направленные на предотвращение повреждения изоляции кабелей вторичных 
цепей при ударе молнии и при коротком замыкании, а также на предотвраще-
ние ложного срабатывания токовых защит в случае повреждения изоляции ука-
занных кабелей.  

В работе проведен анализ экспериментальных данных 80 действующих 
подстанций Украины для определения независимых факторов с точки зрения 
теории планирования эксперимента, а также незначимых факторов из ряда не-
зависимых. Установлены реальные диапазоны значений независимых факторов. 
В результате проведения однофакторных экспериментов установлено, что глу-
бина расположения горизонтальных заземлителей является незначимым факто-
ром в диапазоне значений от 0,4 м до 1,4 м при определении сопротивления за-
земляющего устройства и напряжения на изоляции кабелей. 

В работе проведены полные двухуровневые четырёхфакторный и пятифак-
торный эксперименты для определения сопротивления заземляющего устрой-
ства. Полученная модель представляет собой совокупность шести полиномов 
первого порядка, которые, в зависимости от количества факторов и условий ис-
пользования, имеют от 10 до 13 значимых коэффициентов регрессии. Выполнен 
сравнительный анализ с известными расчётными методиками. Установлено, что 
значение сопротивления, рассчитанное по формуле нормативного документа, 
является оценкой снизу, поскольку для большинства подстанций это значение 
меньше, чем рассчитанное по уравнениям регрессии. 

В работе проведен полный двухуровневый шестифакторный эксперимент 
для определения напряжения на изоляции кабеля вторичных цепей трансфор-
матора тока, наиболее удалённого от зала релейных панелей, при коротком за-
мыкании на шинах распределительного устройства. Полученная модель пред-
ставляет собой совокупность четырех полиномов первого порядка, которые, в 
зависимости от количества факторов и условий использования, имеют от 24 до 
42 значимых коэффициентов регрессии. Установлено, что значение напряжения 
на изоляции кабелей может превышать 2 кВ. В работе сформулирована проце-
дура экспериментального определения указанного напряжения при имитации 
короткого замыкания на шинах трансформатора тока, наиболее удалённого от 
зала релейных панелей. Для проведения указанной процедуры методом ампер-
метра-вольтметра предложено использовать четырёхпроводную схему измере-
ния с использованием измерительного комплекса КДЗ-1У или измерителя со-
противления С.А 6470N. Для уменьшения влияния электромагнитных помех 
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предложено выполнять измерения на трех разных частотах, не равных про-
мышленной частоте. После этого следует выполнить аппроксимацию получен-
ных результатов с последующей экстраполяцией до частоты 50 Гц. 

В работе, с использованием полученных математических моделей, разрабо-
тана методика и приведены примеры определения конструктивных параметров и 
материальных затрат на выполнение заземляющих устройств подстанций 
330(220)/150(110) кВ по критерию предотвращения повреждения изоляции кабе-
лей токовых защит при коротком замыкании, а также по критерию предотвраще-
ния ложного срабатывания токовых защит в случае замыкания на землю фазного 
или нулевого проводников кабеля вторичных цепей. 

Ключевые слова: заземляющее устройство, высоковольтная подстанция, со-
противление заземляющего устройства, напряжение на изоляции, токовая защи-
та, повреждение изоляции, кабель вторичных цепей. 

 
Glebov O.Yu. Improvement of grounding systems of electric substations to 

ensure trouble-free operation of secondary circuits. Manuscript. 
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 

05.14.02 – electric stations, networks and systems. – National Technical University 
"Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the improvement of grounding systems of substa-
tions with voltage 330 (220) / 150 (110) kV on the criterion of prevention of damage to 
the insulation of current protection cables with a lightning strike and with short-circuit 
on the bus of the switchgear of the specified voltage classes. On the basis of the analy-
sis of experimental data obtained at 80 operating substations of Ukraine, independent 
factors are determined, as well as insignificant from a number of independent ones. On 
the basis of four- and five-factor experiments, a model was developed to determine the 
grounding systems resistance. A comparative analysis of the obtained model with 
known computational methods was carried out. The value of the resistance, determined 
by the formula of the normative document, for most substations is less than determined 
by the received model, therefore, is an estimate from below. On the basis of a six-
factor experiment, a model for determining the voltage on the cable insulation of the 
secondary circuits of the current transformer is obtained, which is the most distant from 
the relay panels hall, with a short circuit on the bus of the switchgear. In the paper, the 
procedure for the experimental determination of voltage on cable isolation during 
simulation of short circuit was developed.  

In this work a method is developed and examples are given for determination of 
constructive parameters and material costs of grounding systems with the use of the 
mathematical models obtained in the work on the criterion of prevention of damage to 
insulation of secondary circuits with short circuit, and according to the of prevention 
the false triggering of current protection in the event of damage to the cable insulation. 

Key words: grounding systems, high-voltage substation, grounding systems resis-
tance, isolation voltage, current protection, insulation damage, secondary circuits cable. 
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