5. ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРИЧНИ МРЕЖИ

Задача 5.1.
Да се пресмета временското нагодување на прекуструјните заштити, наменети за
заштита од меѓуфазни куси врски и означени со кругови и броеви од 1 до 9 на изводите на
трансформаторската станица 110/20/10 kV/kV/kV, прикажани на сликата 1. За заштитите
1, 2 и 4 да се избере и соодветно струјно нагодување. Максималните работни струи низ
заштитите 1 и 2 изнесуваат 70 А и 50 А, а соодветните фактори на моќност изнесуваат
cos 1  0,95 и cos  2  1 соодветно. Колку би изнесувало струјното нагодување на релејот
1? Основните податоци за дистрибутивната мрежа се дадени на самата слика.
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Слика 1. Разгледуваната дистрибутивна мрежа во задача 4.1.
Решение:
Постапката за временско нагодување на заштитите, започнува од заштитите на
крајните делници на изводите. Значи, временското нагодување на заштите 1, 2, 3, 5 и 6 се
поставува на:
t1  t2  t3  t5  t6  0,5 s

Заштитата 4 се подесува на:
t4  max{t1 , t2 }  t  max{0,5 , 0,5}  0,5  1 s ,

а заштитата 7 на:
t7  max{t3 , t4 }  t  max{0,5 , 1}  0,5  1,5 s

Со истата постапка се доаѓа до вредноста на временско нагодување на заштитата 8
и 9 кои изнесувааат:
t8  max{t5 , t6 }  t  max{0,5 , 0,5}  0,5  1 s
t9  max{t7 , t8 }  t  max{1,5 , 1}  0,5  2 s

Вредностите на овие подесувања се прикажани на сликата 2.
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Слика 2. Вредности на временските нагодување на заштитите од сликата 1
За изборот на струјното нагодување на заштитите, потребно е да се располага со
вредноста I pogonsko maksimalkno .

I1 

k sigurnost k samopus tan je I pogonsko maksima ln o
a

За заштитата 1 таа вредност изнесува 70 А. Вредноста на коефициентот на самопуштање
не е дадена во задачата и може да се усвои произволна вредност во опсег од 1 до 6. Овде
ќе претпоставиме дека учеството на асинхроните мотори во потрошувачката е
занемарливо и ќе усвоиме k samopus tan je  1 . За вредноста на останатите коефициенти ќе
усвоиме:
k sigurnost  1,2 коефициент на сигурност (1,1 до 1,2 најчесто)

a  0,85 коефициент на отпуштање на релејот (од 0,85 до 0,95)

Со што се добива:
I1 

k sigurnost  k samopus tan je I pogonsko maksima ln o
a



1, 2  1  70
 98,8 A
0,85

Изборот на нагодувањето на релејот 1 се пресметува на следниот начин:
i1 

k spoj  I1
p1



1  98,8
 6,6 A
75
5

каде што:
k spoj е коефициент на спојот на релејот на струјните трансформатори, кој во случај кога се
применува трифазна заштита или заштита во две фази, секој од релеите се напојува од
посебен струен трансформатор, што значи релејот е приклучен на фазна струја и затоа
k spoj  1 ;

p1 е преносниот однос на струјниот трансформатор, кој се избира врз основа на
максималната погонска (работна) струја низ заштитата. Бидејќи во овој случај
I pogonsko maksima ln o  70 A , соодветниот струен трансформатор би бил со преносен однос 75/5
А/А.
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Вредностите на нагодување на релејот се бираат како релативни вредности во однос на
неговата номинална струја. Нека номиналната струја на овој релеј 5 А. Во тој случај,
нагодувањето на релејот 1 во релативни вредности е:

i1

i relej1 

I no min a ln o relej1



6,6
 1,32
5

Нагодувањето на релејот најчесто се изразува како:
i1  1,32  I no min a ln o relej1

На ист начин се добива и вредноста на нагодување на заштитата 2, која изнесува
I 2  70,6 A .
За пресметка на струјното нагодување на заштитата 4, потребно е како кај
заштитите 1 и 2, да се одреди I pogonsko maksimalkno 4 . Таа вредност приближно се пресметува така
што векторски ќе се соберат струите на делниците на изводот кои се напојуваат преку
изводот каде се наоѓа заштитата 4. Во случај на поголем број на такви делови, потребно е
при пресметката на струјата на изводот да се корист и фактор на едновременост.
Погонската струја I pogonsko maksimalkno 4 се пресметува како:
I pogonsko maksima ln o 4 


I



 70  0,95  50 12   70  0,31  50  0 2

pogonsko maks1

 cos 1  I pogonsko maks 2  cos  2

  I
2

pogonsko maks1

 sin 1  I pogonsko maks 2  sin  2



2



 118,5 A

Со што се добива:
I4 

k sigurnost  k samopus tan je I pogonsko maksima ln o 4
a



1, 2  1  118,5
 167,3 A
0,85

За да добиените вредности за струјните подесувања на заштитите претстауваат и
вистински вредности на нагодување на заштитите, неопходно е да се провери и
осетливоста на заштитата. Кај заштитите 1 и 2 постои само основна зона на штитење,
додека кај заштитата 4 постои и основна и резервна зона. За овие проверки потребно е да
се пресметаат минималните вредности на струите на куси врски на краевите на зоната на
штитење. За споменатите проверки потребно е да се одреди за кој тип на куса врска се
добива минимална струја на куса врска. Струите на двофазна куса врска се помали од
струите на трифазна куса врска, бидејќи импеданциите за директен и инверзен режим се
еднакви. Исто така бидејќи 20 kV мрежа е заземјена преку отпорник поставен во
ѕвездиштето на трансформаторот 110/20/10 kV/kV/kV од 20 kV страната, струјата на
двофазна куса врска со земја е поголема од двофазната куса врска без земја. Согласно ова,
проверката за осетливоста на заштитите треба да се изврши за двофазна куса врска без
земја.
Бидејќи вредностите на импеданциите за директен режим се исти со импеданциите
за инверзен режим, полесно е да се пресмета трифазната куса врска која е поедноставна, а
со нејзино множење со 3 / 2 да се добие бараната двофазна куса врска. При пресметката
на минималната двофазна куса врска, треба да се користи минималната моќност на куса
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врска на преносната мрежа, а вредностите на отпорот да се пресметаат според следната
равенка:

rkv min  1  0,004   max  20   r20 C
За пресметките кои следат, наједноставно е разгледуваниот ЕЕС од слика 1, да се
сведи на едно напонско ниво. Бидејќи сите разгледувања на 20 кВ напонското ниво,
најпрактично е целиот ЕЕС да се сведи тоа напонско ниво. Соодветната шема на системот
за пресметка на кусите врски за проверка на осетливоста на заштитите 1, 2 и 4, сведена на
напонско ниво од 20 kV е прикажана на сликата 3. Сите делови на дистрибутивната мрежа
кои не се од интерес за оваа пресметка не се прикажани на сликата 3. Потребно е да се
внимава на еквивалентната шема на тринамотниот трансформатор. Бидејќи
дистрибутивната мрежа која се напојува од 10 кВ собирницата е пасивна, од таа страна не
постои можност за напојување на местото на куса врска. Затоа не е неопходно при
пресметката да се зема во предвид и таа страна на трансформаторот и тој може во
пресметката да се претстави како двонамотен трансформатор.
Z1

ZT

Z4
Z2

ZM

Слика 3. Еквивалентна шема за директен режим на дистрибутивна мрежа од сликата 1.
Импеданцијата на еквивалентот на 110 kV мрежата се пресметува преку
минималната моќност на куса врска на 110 kV мрежа од која се напојува дистрибутивната
мрежа. Практично импеданцијата Z M сведена на напон 20 kV е:

ZM 

U n2
20 2 110 2 20 2



 0,4 
S k 3 min 110 2 1000 110 2

Импеданцијата на трансформаторот (претставен како двонамотен) е:

ZT 

u k12 U n2
12 20 2



 1,52 
100 S n12 100 31,5

При пресметка на минималната струја на куса врска отпорите на водовите се
пресметуваат при температура која одговара на максимално дозволената температура на
спроводникот на крајот на кусата врска. За спроводници на надземните водови од бакар
или алуминиум таа температура изнесува 200 0C. Подолжната отпорност на водовите во
оваа задача ќе биде:
rkv min  1  0,004   max  20    r20 C  1  0,004   200  20    0,3  0,516  / km

Импеданциите Z 1 , Z 2 и Z 4 од шемата на сликата 3 се:
42

Z 1  z 200 C  l1   0,516  j0,35    3  1  3   3,61  j2, 45  
Z 2  z 200 C  l2   0,516  j0,35   4   2,06  j1, 4  
Z 4  z 200 C  l4   0,516  j0,35   4   2,06  j1, 4  

Вредноста на еквивалентната импеданција за пресметка на кусата врска на местото
К1 изнесува:
Z ek1  Z M  Z T  Z 4  Z 1  j0, 4  j1,52   2,06  j1, 4    3,61  j2, 45    5,67  j5,77  

Модулот на оваа импеданција е:
Z ek1m  5,67 2  5,77 2  8,09 

Вредноста на модулот на струјата на трифазна куса врска на местото К1 е:

I 3K1 

Un
3  Z ek1m



20
3  8,09

 1,43 kA

Врз основа на оваа струја може да се пресмета вредноста на струјата на двофазна куса
врска која се бара на местото К1:
I 2 K1 

3
3
 I3K1 
 1, 43  1, 24 kA
2
2

Коефициентот на осетливост на заштита 1 во основната зона изнесува:

k osetlivost 1 

I 2 K1
1,24

 12,6
I1
0,0988

што е повеќе од минималната барана вредност за основната зона која изнесува 1,5. На
сличен начин се врши проверка за осетливоста на заштитата 2. Се разгледува куса врска
на местото К2. Еквивалентната импеданција и нејзиниот модул на местото К2 на сликата 3
е:
Z ek 2  Z M  Z T  Z 4  Z 2  j0, 4  j1,52   2,06  j1, 4    2,06  j1, 4    4,12  j4,72  

Z ek 2m  4,12 2  4,72 2  6,26 

Вредноста на струјата на двофазна куса врска која се бара на местото К2 е:
I2K 2 

Un
3
3
3
20
 I3K 2 



 1,6 kA
2
2
2
3  Z ek 2
3  6, 26

Коефициентот на осетливост на заштита 1 во основната зона изнесува:

k osetlivost 2 

I 2K 2
1,6

 22,7
I2
0,0706
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што е повеќе од минималната барана вредност за основната зона која изнесува 1,5.
За проверка на осетливоста на заштитата 4 во основната зона, потребно е да се
пресмета еквивалентната импеданција местото К4:
Z ek 4  Z M  Z T  Z 4  j0, 4  j1,52   2,06  j1, 4    2,06  j3,32  

Z ek 4m  2,06 2  3,32 2  3,9 

Вредноста на струјата на двофазна куса врска која се бара на местото К2 е:
I2K 4 

Un
3
3
3
20
 I3K 4 



 2,56 kA
2
2
2
3  Z ek 4
3  3,9

Коефициентот на осетливост на заштита 1 во основната зона изнесува:
k osetlivost 4 

I 2K 4
2,56

 15,3
I4
0,167

што е повторно повеќе од минималната барана вредност за основната зона која изнесува
1,5.
За проверка на осетливоста во резервната зона потребно е да се избере
најкритичниот случај, односно куса врска на крајот на резервната зона каде струјата е
најмала. Заштитата 4 има две резервни зони. Вредностите на струите на куса врска на
краевите на тие зони К1 и К2 се 1,24 kA и 1,6 kA соодветно. Помалата од овие две е 1,24
kA на местото К1 и тоа е најкритичен случај. Со оваа вредност на струјата се врши
проверка на осетливоста на резервната зона на заштитата 4:

k osetlivost 4 

I 2 K1
1,24

 7,425
I4
0,167

што е повеќе од минималната барана вредност за резервната зона која изнесува 1,2.
Важно е да се напомене дека за проверка на осетливоста не мора секогаш
релевантни да бидат зоните со поголема должина. Примената на спроводници со различни
пресеци може да предизвика, минималните струи на куси врски на пократките зони да
бидат помали од струите на краевите на подолгите зони.
Задача 5.2.
Да се изврши нагодување и проверка на осетливоста на заштитата на радијалниот
извод од ТС 110/20/10 kV/ kV/ kV прикажан на сликата. Сите потребни податоци за
пресметка се дадени во задачата. Заштитата се состои од три прекуструјни заштити (ПСЗ)
и тоа: моментална I>>, временски затегната независна ПСЗ I> и земјоспојна заштита I0>.
На радијалниот извод се поврзани 8 ТС 20/0,4 kV/kV, секоја со номинална моќност од
1000 kVA и тоа по 2 на јазлите 1 и 3 и 4 на јазолот 2.
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Слика 4. Разгледуваната дистрибутивна мрежа во задача 4.2.
Податоци за елементите на мрежата: 110 kV мрежа еквивалент: U n  110 kV , Rekv  4,3  ,
X ekv  8,07  ; T: 110/20/10 kV/ kV/ kV, 31,5/31,5/10,5 MVA/MVA/MVA, 12,7/9,2/2,4
%/%/%, PCun  131 kW . Сите водови се кабелски со параметри: r  0, 209  / km ,
x  0,117  / km , r0  0,75  / km , x0  1,12  / km . Должините на делниците се: делница (0-1)
1 km, делница (1-2) 2,5 km, делница (2-3) 2 km. Отпорникот (чисто активен отпор) за
зазејување на неутралната точка на ѕвездата на трансформаторот на 20 kV страна изнесува
R  40  .
Решение:
Нагодувањето на заштитите на изводот на дистрибутивната мрежа се врши според
максималната струја низ заштитата при нормален погон. Таа струја одговара на вкупната
номинална моќност на трансформаторите СН/НН на изводот. Тие трансформатори во
случајот се 20/0,4 kV/kV, вкупно се 8x1000=8000 kVA. Значи струјата ќе изнесува:
I max 

S n
3 U n



8000
3  20

 230,88 A

Согласно оваа струја избираме струен мерен трансформатор со преносен однос
pi  300 / 5 A/A . Нагодувањето на заштите ќе го започнеме сукцесивно, секоја заштита
посебно.
нагодување на I>> моментална прекуструјна заштита (ПСЗ)
i pod .I  

km  I max 6  230,88

 23,088 A
pi
300 / 5

i( pu ) pod .I  

i( pu ) pod .I 
irn



23,088
 4,6  irn
5

односно струјата на нагодување сведена на примарниот струен круг ќе изнесува:
I pod .I   4,6  irn  pi  4,6  5 

300
 1380 A
5

Нагодување на I> ПСЗ (временски затегната)
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i pod .I  

k  I max 1,5  230,88

 5,8 A  6 A
pi
300 / 5

i( pu ) pod .I  

i( pu ) pod .I 
irn



6
 1, 2  irn
5

односно струјата на нагодување сведена на примарниот струен круг ќе изнесува:
I pod .I   1,2  irn  pi  1, 2  5 

300
 360 A
5

Нагодување на I0> земјоспојна ПСЗ
i pod .I 0  0, 2  irn  0, 2  5  1 A

односно струјата на нагодување сведена на примарниот струен круг ќе изнесува:
I pod .I 0  0,2  irn  pi  0, 2  5 

300
 60 A
5

Временското нагодување на разгледуваните заштите изнесува:
Нагодување на I>> моментална прекуструјна заштита (ПСЗ) t  0 s
Нагодување на I> ПСЗ (временски затегната) t  0,5 s
Нагодување на I0> земјоспојна ПСЗ t  0, 2 s .
За да добиените вредности за струјните подесувања на заштитите претставуваат и
вистински вредности на нагодување на заштитите, неопходно е да се провери и
осетливоста на заштитата. Кај сите заштитие постои само основна зона на штитење. За
овие проверки потребно е да се пресметаат минималните вредности на струите на куси
врски на краевите на зоната на штитење, односно крајот на изводот (собирница 3). За
споменатите проверки потребно е да се одреди за кој тип на куса врска се добива
минимална струја на куса врска. Струите на двофазна куса врска се помали од струите на
трифазна куса врска, бидејќи импеданциите за директен и инверзен режим се еднакви.
Исто така бидејќи 20 kV мрежа е заземјена преку отпорник поставен во ѕвездиштето на
трансформаторот 110/20/10 kV/kV/kV од 20 kV страната, струјата на двофазна куса врска
со земја е поголема од двофазната куса врска без земја. Согласно ова, проверката за
осетливоста на заштитите треба да се изврши за двофазна куса врска без земја. За
земјоспојната ПСЗ меродавна е еднофазната куса врска на собирницата 3.
Бидејќи вредностите на импеданциите за директен режим се исти со импеданциите
за инверзен режим, полесно е да се пресмета трифазната куса врска која е поедноставна, а
со нејзино множење со 3 / 2 да се добие бараната двофазна куса врска. При пресметката
на минималната двофазна и еднофазна куса врска вредностите на отпорот на водовите кои
се кабелски да се пресметаат според следната равенка:
rkv min  1  0,004   max  20    r20 C  1  0,004  120  20    0, 209  0, 2926 
rkv(0)min  1  0,004   max  20    r20(0) C  1  0,004  120  20    0,75  1,05 

За пресметките кои следат, наједноставно е разгледуваниот ЕЕС од слика 4, да се
сведи на едно напонско ниво. Бидејќи сите разгледувања се на 20 kV напонското ниво,
најпрактично е целиот ЕЕС да се сведи тоа напонско ниво. Соодветната шема на системот
за пресметка на кусите врски за проверка на осетливоста на заштитите, сведена на
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напонско ниво од 20 kV е прикажана на сликата 5. Сите делови на дистрибутивната мрежа
кои не се од интерес за оваа пресметка не се прикажани на сликата 5. Потребно е да се
внимава на еквивалентната шема на тринамотниот трансформатор. Бидејќи
дистрибутивната мрежа која се напојува од 10 kV собирницата е пасивна, од таа страна не
постои можност за напојување на местото на куса врска. Затоа не е неопходно при
пресметката да се зема во предвид и таа страна на трансформаторот и тој може во
пресметката да се претстави како двонамотен трансформатор.
Еквивалентот на 110 kV ЕЕС за трите редоследи (директен (инверзен) и нулти) ќе
се претстави со истите еквивалентни параметри. Ова е вообичаена претпоставка при
пресметка на струите на куси врски во дистрибутивни мрежи. На сликата 6 е претставен
моделот на мрежата за нулти редослед.

ZT

Z2

Z1

Z3

Z ekv

Слика 5. Еквивалентна шема на системот за директен (инверзен) редослед

ZT

3R

0

0

Z2

Z1

0

Z3

Z ekv

Слика 6. Еквивалентна шема на системот за нулти редослед
Параметрите на еквивалентот на 110 kV мрежа сведени на местото на грешка К се:
Z ekv   4,03  j8,07  

202
  0,142  j0,266  
1102

Импеданцијата на трансформаторот (претставен како двонамотен) е:
RT  PCun 

U n2
uk12 U n2 12,7 202
202
,

0,132


0,053

Z




 1,61  X T  ZT  1,61 
T
100 S n12 100 31,5
S n212
31,52

Импеданциите на водовите Z 1 , Z 2 и Z 3 од шемата на сликата 5 се:
Z 1  z120 C  l1   0, 2962  j0,117   1   0, 2962  j0,117  

Z 2  z120 C  l2   0, 2962  j0,117   2,5   0,7315  j0, 2925  
Z 3  z120 C  l3   0, 2962  j0,117   2   0,5852  j0, 234  
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Импеданциите на водовите Z 1(0) , Z (0)
и Z 3(0) од шемата на сликата 6 се:
2
Z1  z
(0)

(0)

120 C
(0)

 l1  1,05  j1,12   1  1,05  j1,12  

(0)
Z2

 z120 C  l2  1,05  j1,12   2   2,625  j2,8  

(0)
Z3

z

(0)
120 C

 l3  1,05  j1,12   2,5   2,1  j2, 24  

Вредноста на еквивалентната импеданција за пресметка на кусата врска на местото
К, за директен (инверзен) редослед изнесува (слика 5):
(1)  (2)

Z ekv 3

 Z ekv  Z T  Z 1  Z 2  Z 3   0,142  j0, 266    0,053  j1,61 
  0, 2962  j0,117    0,7315  j0, 2925    0,5852  j0, 234   1,808  j2,5195  

Модулот на оваа импеданција е:
Z ekv 3  1,8082  2,51952  3,1 
(1)

Вредноста на модулот на струјата на двофазна куса врска на местото К е:
3 Un
3
20


 3, 226 kA
(1)
2 3  Z ekv 3
2
3  3,1

IK 2 f 

Коефициентот на осетливост на заштита I>>:
kosetlivost I  

IK 2 f
I pod , I 



3226
 2,33  1,5
1380

што е повеќе од минималната барана вредност, која изнесува 1,5.
Коефициентот на осетливост на заштита I>:
kosetlivost I  

IK 2 f
I pod , I 



3226
 8,96  1,5
360

што е повеќе од минималната барана вредност, која изнесува 1,5.
Вредноста на еквивалентната импеданција за пресметка на кусата врска на местото
К, за нулти редослед изнесува (слика 6):
Z ekv 3  Z ekv  Z T  3R  Z 1  Z 2  Z 3   0,142  j0, 266    0,053  j1,61  120 
(0)

(0)

(0)

(0)

 1,05  j1,12    2,625  j2,8    2,1  j2, 24   125,97  j8,036  

Вредноста на струјата на еднофазна куса врска на местото К е:
I K1 f 

3



3 U n
(1)
2  Z ekv
3



(0)
Z ekv
3





3  20

3   2  1,808  j2,5195   125,97  j8,036 

односно нејзиниот модул е:
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I K1 f 

3



3 U n
(1)
2  Z ekv
3



(0)
Z ekv
3





3  20
3  129,5162  13,0752

 266 A

Коефициентот на осетливост на заштита I0>:
kosetlivost I 0 

I K1 f
I pod , I 0



266
 4, 43  1,5
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што е повеќе од минималната барана вредност, која изнесува 1,5.
Задача 5.3.
Временски да се нагодат заштитите во јамкастата дистрибутивна мрежа на сликата
7. Потоа да се разгледа кај која заштита треба да се вгради насочен член за да се обезбеди
потполна функционалност – селективност на заштитата во оваа мрежа.
Извор за напојување на
дистрибутивната мрежа

1
3

2

Слика 7. Разгледуваната јамкаста дистрибутивна мрежа
Решение:
Вообичаено е решавањето на проблемите на јамкастите дистрибутивни мрежи да се
сведи на решавање на радијални мрежи преку отворање на јамката. Јамката се отвора кај
напојната собирница и се врши нејзина поделба на два системи на собирници. Со тоа
јамкастата мрежа се сведува на двострано напојуван вод. Притоа за временското
нагодување на заштитите се применува принципот на суперпозиција. Прво се смета дека
водот е напојуван од едната страна и потоа дека е напојуван од другата страна. Притоа во
двата случаи другата страна се смета за пасивна. На ваков начин се добиваат две
радијални мрежи за кои се применува стандардната постапка за нагодување. Со собирање
на добиените резултати се добиваат бараните временски подесувања.
На сликата 8а) прижано е отворањето на јамката и првиот случај на напојување
кога радијалниот вод се напојува преку делницата 1. Заштитите се поставуваат на
почетокот на секоја делница, а тоа е оној дел кој е поблизок до изворот на напојување.
Најмало временско нагодување има заштитата на почетокот на третата делница, потоа
втората и првата. На сликата 8б) другиот начин на напојување на споменатиот вод. Сега
напојувањето е преку делницата 3, така што најмало е времето на нагодување на
делницата 1, потоа 2 и на крајот 3. Сега почетоците на делниците се на другиот крај во
однос на првиот случај. Местата на заштитите се на спротивниот крај во однос на сликата
8а).
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Извор за напојување на
дистрибутивната мрежа

1 1,5 s
1
3
3

1s

2
5

0,5 s

а)
б)
Слика 8. Јамкастата дистрибутивна мрежа сведена на радијални водови
Со суперпонирање на двете мрежи анализирани во двата случаи се добива
временското нагодување на заштитите во јамкастата дистрибутивна мрежа, прикажана на
сликата 9.
Извор за напојување на
дистрибутивната мрежа
1
1
2
3
2

4

1,5 s

6 1,5 s

K1
0,5 s
1s

3

K3

5

0,5 s

K2
1s

Слика 9. Временско нагодување на заштитите во јамкастата дистрибутивна мрежа
За проверка на функционалноста на работата на заштитите, најлесно е да се
симулираат куси врски на секоја од делниците и да се разгледа редоследот на делување на
заштитите. Нумерирани се заштитите со броеви од 1 до 6, а местата на куса врска се
означени со К1, К2 и К3.
При куса врска на местото К1, треба да делуваат заштитите 1 и 2. Меѓутоа,
заштитата 5 има исто временско подесување како и заштитата 2 и постои опасност да
делува покрај 1 и 2 и заштитата 5. Може да случи заштитата 5 да делува и побрзо од
заштитата 2. Тоа е случај на неселективно делување на заштитата на мрежата. Затоа кај
заштитата 5 се поставува насочен член, со што се постигнува неосетливост на кусата
врска на местото К1 (куси врски зад грбот на оваа заштита). Заштитата 5 делува само за
струи на куса врска во насока на стрелката кај заштитата. Ако има дефект на заштитата 2
ќе делуваа заштитите 3 и 4 за кои не треба насочување.
При куса врска на местото К2, треба да делуваат заштитите 3 и 4. Меѓутоа
заштитата 2 има побрзо време на делување од заштитата 3 и може да дојде до нејзино
непотребно делување. Затоа кај заштитата 2 се поставува насочен член, со што се
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постигнува неосетливост на кусата врска на местото К2 (куси врски зад грбот на оваа
заштита). Заштитата 2 делува само за струи на куса врска во насока на стрелката кај
заштитата. Ако има дефект на заштитите 3 и 4 ќе делуваат заштитите 1 и 6 за кои не треба
насочување.
При куса врска на местото К3 треба да делуваат само заштитите 5 и 6. Заштитата 2
има исто временско подесување како 5 ама таа има веќе насочен член и е неосетлива за
куси врски на делницата 3. Ако има дефект на заштитата 5 ќе делуваат заштитите 3 и 4.
На овој начин е обезбедена потполна финкционалност и селективност на заштитата
во јамкастата дистрибутивна мрежа.
Задача 5.4.
Временски да се подесат заштитите и да се обезбеди нејзината селективност во
јамкастата дистибутивна мрежа на сликата 10, кога паралелните водови се на првата
делница. Што ќе се случи ако паралелните водови се на втората делница?

Слика 10. Јамкаста дистрибутивна мрежа со паралелни водови на првата делница
Решение:
Кога паралелелните водови се на првата делница, решението е исто како во
задачата 5.3 и е прикажано на сликата 11. Селективноста на заштитата е зачувана и во
случај на куса врска на било кој од паралелните водови на првата делница.
Извор за напојување на
дистрибутивната мрежа
1,5 s

1,5 s

6 1,5 s

1
0,5 s

0,5 s
1s

3

2
1s

5

0,5 s

Слика 11. Временско подесување на заштитата во јамкастата дистрибутивна мрежа со
паралелни водови на првата делница
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Кога паралелните водови се наоѓаат на втората делница временското нагодување
на заштитите е идентично и насочувањето на заштитите е исто како претходно. Тоа е
приажано на сликата 12.
Извор за напојување на
дистрибутивната мрежа
1,5 s

6 1,5 s

1
0,5 s
1s

3

1s

2
1s

5

1s

0,5 s

Слика 12. Временско подесување на заштитата во јамкастата дистрибутивна мрежа со
паралелни водови на втората делница
Меѓутоа за овој случај кога кусата врска е на позиција К2 (види ја претодната задача) на
еден од паралелните водови, се јавива проблем со селективноста, бидејќи водот со кусата
врска се штити со четири заштити со исто временско подесување. Пример ако кусата
врска е на левиот вод, веднаш до собирницата помеѓу делниците 1 и 2, струите кои течат
по паралените водови од страна на делницата 3 се приближно исти и со тоа ќе се побудат
и двете заштити на десниот вод и долната заштита на левиот вод. Испаѓаат двата вода и
има проблем со селективноста на заштитата. За овој случај практично не може да се
обезбеди селективност на прекуструјната заштита на делницата 2.
Задача 5.5.
На сликата е прикажан дел од дистрибутивна мрежа со паралелни водови. Нека на
половина од должината на еден од паралелните 35 kV водови се случила еднофазна куса
врска на фазата L1. Да се пресметаат фазните струи низ водовите и да се пресмета колкава
разлика на струите се мери во фазата L1 се мери со попрешната диференцијална заштита
на водовите поставена на собирниците А. Сите потребни податоци за пресметката се
дадени на сликата 13.

T1

А
вод 35 kV

T2

S 3 fkv  1500 MVA

110/35 kV/kV
u k  7%
S n  8 MVA

вод 35 kV

x  0,3 /km
x0  3 x

35/10,5 kV/kV
u k  7%

S n  8 MVA
l  15 km
Слика 13. Дел од дистрибутивна мрежа со паралелни водови

Решение:
Слично како во претходните задачи, за пресметка на струјата на еднофазна куса
врска, потребно е да се одредат параметрите на елементите на дистрибутивната мрежа од
сликата 13 и соодветните шеми за директен(инверзен) и нулти редослед. Со оглед на тоа
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што местото на грешка е 35 kV, наједноставно е сите параметри да се сведат на ова
напонско ниво. Вредностите на параметрите на мрежата се:

XM 

U n2
110 2 35 2
 mT 1 

 0,82 
Sn
1500 110 2

додека вредностите на параметрите на трансформаторите Т1 и Т2 се:

X T1  X T 2 

u k U n2
7 35 2



 10,72 
100 S n 100 8

Параметрите на водовите за директен (инверзен) и нулти редослед се:

X dV  x  l  0,3  15  4,5 
X 0V  x0  l  3  0,3  15  13,5 
Соодветните шеми за директен (инверзен) и нулти редослед се дадени на сликата 14.
Id2
j0,82

j4,5

j10,72

j10,72
I d1

j2,25

j2,25

а)
I 02
j10,72



j13,5

j10,72

I 01

j6,75

j6,75

б)
Слика 14. а) Шема за директен (инверзен) редослед; б) Шема за нулти редослед
За пресметка на вредностите на струјата на куса врска на местото на куса врска,
потребно е да се пресметаат еквивалентните импеданции на местото на куса врска врз
основа на шемите на сликата 14. Еквивалентните импеданции за директен (инверзен)
редослед се пресметуваат на следниот начин:

Zd  Zi
ekv

ekv

 j4,5

 j4,5    j2,25

2


 j10,72  j0,82  j13,23 
j4,5
 j4,5  j2,25
2

При пресметката на еквивалентната импеданција за нулти редослед, потребно е да
се забележи дека гледано од местото на грешка лево и десно, мрежата е симетрична. Тоа
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значи дека нултите струи ќе се распределата симетрично на двете страни гледано од
местото на грешка. Тоа значи дека и вредностите на нултите напони во шемата со нулти
редослед ќе бидат еднакви во симетричните точки на истата. Од тука следи дека низ водот
на кој нема куса врска нема да протекува струја со нулти редослед. Затоа при пресметката
на еквивалентната импеданција за нулти редослед од шемата на сликата 14 б), може да не
се земе во предвид горниот вод кој не е изложен на куса врска, со што значително се
упростува пресметаката на еквивалентната импеданција за нулти редослед. За секое друго
место на куса врска на водот, мора да се изврши трансфигурација триаголник - ѕвезда на
инволвираните импеданции и тоа двете од долниот вод лево и десно од кусата врска и
импеданцијата на горниот вод.
Земајќи ги во предвид претходно изнесените тврдења, еквивалентната импеданција
на мрежата со нулти редослед, гледано од местото на куса врска е:
Z0 
ekv

1  j13,5


 j10,72   j8,735 
2  2


Симетричните компоненти на струјата на куса врска на местото на куса врска се:
Id  Ii  I0 

U
Z

ekv
d

Z

f

ekv
i

Z

ekv
0



35

3  j2  13,23  8,735

  j0,57415 kA   j574,15 A

Симетричните компоненти на струите низ водовите, можат да се пресметаат од
соодветните шеми за директен (инверзен) и нулти редослед, со користење на струен
делител:

I d 1  I i1 

j4,5
2  I  0,75  - j574,15   j430,61 A
d
2  j4,5

j4,5 

I d 2  I i 2  I d  I d 1   j574,15   j430,6   j143,54 A
1
1
I 01   I 0    j574,15   j287,1 A
2
2
I 02  0
Струјата која тече низ фазата L1 на долниот вод е:
I L1  I d 1  I i1  I 01  2   j430,6  - j287,1   j1148,3 A
1

Струјата која тече низ фазата L1 на горниот вод е:
I L1  I d 2  I i 2  I 02  2   j143,54   j0   j287,08 A
2

Разликата на струите во фазите L1 на овие водови, односно струјата низ
попречната диференцијална заштита изнесува:
 L1  I L1  I L1   j1148,3    j287,08    j861,22 A
1

2
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