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У наш час на ринку засобів релейного захисту та автоматики пропонується широке коло засобів захисту си-

нхронних генераторів від усіх видів пошкоджень. Такі термінали хоча й забезпечують повний захист обладнан-
ня, але не позбавлені низки недоліків. Особливо яскраво виявляються недоліки в реалізації захистів від однофа-
зних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора. У роботі запропоновано метод реалізації 
функціональної характеристики захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на 
землю, який ґрунтується на обчисленні струму через місце витікання на основі вимірювання напруги генерато-
ра в момент замикання, активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі, опору в місці замикання в 
перший момент його виникнення та врахування параметрів ізоляції обмотки статора, які вважаються незмінни-
ми. 
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В настоящее время на рынке средств релейной защиты и автоматики предлагается широкий круг средств 

защиты синхронных генераторов всех видов повреждений. Такие терминалы хотя и обеспечивают полную за-
щиту оборудования, но не лишены и ряда недостатков. Особенно ярко проявляются недостатки в реализации 
защит от однофазных замыканий на землю обмотки статора синхронного генератора. В работе предложен ме-
тод реализации функциональной характеристики защиты обмотки статора синхронного генератора от однофаз-
ных замыканий на землю, основанный на вычислении тока через место утечки на основе измерения напряжения 
генератора в момент замыкания, активного сопротивления изоляции обмотки статора относительно земли, со-
противления в месте замыкания в первый момент его возникновения и учета параметров изоляции обмотки 
статора, которые считаются неизменными. 
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ВСТУП. В наш час на електростанціях (ЕС) 

України експлуатується велика кількість пристроїв 
релейного захисту, автоматики та діагностування. 
Дані пристрої покликані забезпечити нормальні 
умови експлуатації того електрообладнання для 
захисту, діагностування чи керування, яким вони 
призначені. Зважаючи на значний ступінь зношення 
основного обладнання електростанцій, особливо 
актуальною проблемою є  забезпечення ефективного 
та якісного функціонування зазначених пристроїв. 

Наразі на ЕС України експлуатується обладнання 
релейного захисту, автоматики та діагностування 
від різних виробників. Провідними постачальника-
ми такого роду обладнання на ЕС України є низка 
закордонних компаній, таких, як ABB, Siemens, 
General Electric, ИЦ Бреслер та багато інших. 

Пристрої компанії Siemens, серед яких SPPA–
T2000, SPPA–T3000, SPPA–D3000, SPPA–M3000, 
забезпечують керування електрообладнанням та 
контролю його технічного стану. 

Компанія ABB для захисту генераторів малої та 
середньої потужності до 2007 р. пропонувала вико-
ристовувати термінали захисту серії SPAG 300. 
Перші пристрої серії SPAG 310С та SPAG 320С 
містили повний комплект захистів від усіх видів 
пошкоджень генераторів, пристрої SPAG 330С та 
SPAG 331С, крім повного комплекту захисту гене-
раторів, містять також комплект захисту первинного 
двигуна. Пристрої SPAG 332С та SPAG 333С більш 

пристосовані для захисту генераторів, що працюють 
разом з блочними трансформаторами. З 2007 р. ком-
панія ABB замінила серію SPAG 300 на пристрої 
REM 543 та REM 545, які містять окрім повного 
комплекту захисту та самодіагностування пристрою 
ще й блок вимірювання, що полегшує контроль за 
режимом роботи генератора. У блоці вимірювання 
реалізується можливість вимірювання: фазних 
струмів, лінійних напруг, напруг між фазами та 
землею, струму в нейтралі, частоти та коефіцієнту 
потужності, а також залишкової напруги. 

Компанія General Electric для захисту синхрон-
них генераторів середньої та великої потужності 
пропонує використовувати термінали захисту G60, а 
для генераторів малої та середньої потужності – G30. 
Запропоновані термінали реалізують захисти від 
усіх видів пошкодження й містять у собі диферен-
ційні захисти статора синхронного генератора, за-
хист від утрати збудження, захист від замикань у 
колі збудження, дистанційний захист, захист від 
незбалансованого навантаження та низку інших. 
Також пропонується для захисту генераторів серед-
ньої й малої потужності використовувати реле 
SR489. Для покращення роботи терміналів G60 мо-
жуть використовуватися окремі модулі GPM–F (за-
хист від замикань на землю в колі збудження) і 
GPM–S (захист від замикань на землю обмотки ста-
тора синхронного генератора). Для захисту генера-
тора також може бути застосований термінал DGP. 
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Ключовими його особливостями порівняно з інши-
ми продуктами компанії General Electric є наявність 
блоку самодіагностики та блоку вимірювань пара-
метрів режиму роботи генератора. 

Також слід звернути увагу на продукцію компа-
нії Бреслер, особливо на комплекс захистів генера-
тора Бреслер ШГ 2114. Згаданий захисний комплекс 
може використовуватися на генераторах потужніс-
тю до 1200 МВт і містить у собі захисти від усіх 
видів пошкоджень та ненормальних режимів роботи 
синхронних генераторів. Крім того, комплекс міс-
тить комплекти захисту блочного трансформатора 
та трансформатора власних потреб ЕС. Ще однією 
особливістю захисного комплексу є висока надій-
ність апаратної частини терміналу, яка забезпечу-
ється завдяки розвиненій системі самодіагностуван-
ня та дублюванню головних апаратних кіл. 

Узагальнюючи матеріал, що викладений вище, 
можна сказати, що термінали релейного захисту, які 
пропонуються в даний час провідними виробниками 
такого обладнання, мають низку суттєвих переваг. 
Вони надають захист від усіх видів пошкоджень 
машин і ненормальних режимів їх роботи, забезпе-
чують високий рівень селективності, чутливості та, 
завдяки мікропроцесорній елементній базі, швидко-
дії. Також слід відзначити їх простоту в експлуатації 
та налаштуванні. 

Проте не слід забувати й про низку принципових 
недоліків, яких указані вище термінали захисту не 
позбавлені. Жоден зі згаданих вище комплектів 
захисту генератора не дає змогу виявити виникнен-
ня пошкодження на ранній стадії його розвитку й 
сигналізувати про це обслуговуючому персоналу. 
Також до недоліків слід віднести те, що всі захисти 
машини виконуються за допомогою одного при-
строю. При виході з ладу складових частин такого 
пристрою машина може залишитися без основних 
захистів, що може призвести до значних її руйну-
вань при виникненні різного роду замикань та анор-
мальних режимів роботи. 

Специфіка технічного стану синхронних генера-
торів ЕС накладає певні вимоги на пристрої релей-
ного захисту й автоматики. Сучасні пристрої релей-
ного захисту й автоматики повинні виявляти пош-
кодження на ранніх стадіях їх виникнення, бути 
швидкодіючими та надійними. Якщо другу та третю 
вимоги можна виконати, використавши досвід сві-
тових лідерів, які працюють у цій галузі, тобто пе-
рейняти їх у розробці засобів захисту, а також сис-
тем їх самодіагностування, то виконання першої 
вимоги становить серйозну проблему. 

Всі описані вище термінали захисту мають у сво-
єму складі захист від однофазних замикань на зем-
лю обмотки статора синхронного генератора. Такі 
захисти ґрунтуються на різних принципах, напри-
клад: у пристроях компанії General Electric викорис-
товуються принципи контролю напруги третьої 
гармоніки, а також принцип накладання напруги 
непромислової частоти 20 Гц; у пристроїв компанії 
Бреслер використовується принцип контролю осно-
вної гармоніки напруги нульової послідовності; в 
пристроях компаній АВВ використовується конт-
роль струму нульової послідовності. Вказані захисти 

мають низку принципових недоліків, таких, як нечу-
тливість до виникнення однофазних замикань на 
землю обмотки статора поблизу нейтралі, що робить 
5–15 % витків обмотки позбавленими захисту від 
даного виду пошкоджень; ще одним недоліком є 
нечутливість захистів при симетричному зниженні 
параметрів ізоляції обмотки статора. Суттєвим не-
доліком указаних вище захистів є також можливість 
хибних спрацювань при пусках блоків через неси-
метрію напруг у фазах машини, особливо гостро це 
проявляється в синхронних гідрогенераторах [1–4]. 

Метою роботи є розширення функціональних мо-
жливостей захисту шляхом виявлення як симетрич-
ного зниження опору ізоляції на ранній стадії розвит-
ку пошкодження, так і раптових пробоїв ізоляції  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З 
матеріалу, викладеного вище, можна зробити висно-
вок, що використання методів захисту, які реагують 
лише при виникненні пошкодження на аварійні 
параметри режиму, не може в повній мірі забезпе-
чити захист машин. Є необхідність у створенні за-
хисту, який би контролював як параметри ізоляції 
обмотки статора синхронного генератора, так і ве-
личини режиму його роботи.  

Ще однією важливою вимогою до такого захисту 
є його спрацювання в кілька ступенів. Один зі сту-
пенів повинен спрацьовувати на відключення при 
виникненні аварійних умов, інші – на сигнал для 
повідомлення обслуговуючого персоналу про зміну 
технічного стану ізоляції обмотки статора чи режи-
му роботи машини. Як параметр спрацювання захи-
сту на відключення може виступити значення стру-
му в місці замикання на землю, а для спрацювання 
захисту на сигнал – значення опору ізоляції статора 
відносно землі. Контроль значення опору ізоляції 
обмотки статора відносно землі можна реалізувати, 
використовуючи метод накладання постійного 
струму. Значення струму в місці замикання на зем-
лю можна розрахувати, використовуючи дані про 
напругу на виводах генератора і значення опору та 
ємності ізоляції обмотки статора відносно землі, а 
також значення перехідного опору в місці замикан-
ня на землю. У свою чергу, значення перехідного 
опору можна контролювати, доповнивши метод 
накладання постійного струму використанням стру-
му розряду попередньо зарядженого конденсатора. 
Значення ємності ізоляції обмотки статора мало 
змінюється в процесі експлуатації, тому значення 
цього параметру можна внести в пам'ять мікроконт-
ролера як постійну величину. 

Функціональна схема такого пристрою захисту 
приведена на рис. 1. До її складу входять наступні 
елементи: U1–U3 – аналогово-цифрові перетворювачі; 
U4 – мультиплексор; U5,U6 – підсилювачі вихідних 
сигналів; U7 – джерело накладеного постійного стру-
му; U8 – джерело живлення мікроконтролерів, анало-
гово-цифрових перетворювачів та інших напівпрові-
дникових елементів; МК1–МК4 – мікроконтролери;  
F – розрядник; С1 – розрядний конденсатор;  
С2 – конденсатор для зменшення впливу напруги 
нульової послідовності при виникненні однофазного 
замикання на землю; R1 і R2 – резистори. 

 



ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
395 

RA
CA

RB
CB

RC
CC

TV

R1

R2

C1

C2

F

#

#

# МК2

П

П

П

МК4

МК3

МК1

U3

U2

U1

До блочного 
трансформатора

U4

U5 U6

U7

U8

Відкл. Сигнал 
Rіз<Rуст

Живлення 
елементів

I1

I2

U1

U2

U10

U9

 
Рисунок 1 – Функціональна схема пристрою захисту  

 
Запропонована схема працює наступним чином. 

За нормальних умов функціонування генератора 
ізоляція обмотки статора має високий рівень пара-
метрів і струми, що протікають через сенсори при-
строю захисту (R1, R2), рівні між собою. При виник-
ненні замикання на землю в перший момент напруга 
на попередньо зарядженому конденсаторі C1 зміню-
ватися не буде, відповідно, не змінюватиметься і 
струм, що протікає через резистор R1. У той же час 
на струм, що протікає через резистор R2, накладати-
меться струм розряду конденсатора, максимальне 
значення якого буде зворотно пропорційним вели-
чині перехідного опору в місці замикання на землю. 
Криві зміни струму через резистори пристрою при 
виникненні однофазного замикання на землю за 
умов: генератора типу ТВФ-120-2 Rізоляції = 1 МОм, 
Rперехідний = 10 кОм, С = 0,72 мкФ, показані на рис. 2. 
Криві зміни струму при інших умовах матимуть 
аналогічний характер. 

Після визначення величини струму замикання в 
програмі МК відбувається порівняння його з устав-
кою й при її перевищенні формується сигнал, який 
після перетворення надходить до пристроїв керу-
вання вимикачами на відкритих розподільчих при-
строю. 
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Рисунок 2 – Криві перехідного процесу струму  
в сенсорах R2 (а) і R1 (б) і насупних параметрах ізоляції 

обмотки статора генератора ТВФ-120-2  відносно 
землі: Rізол = 1 МОм, Rп = 10 кОм, С = 0,72 мкФ 
 
Виконання пристрою захисту на основі чотирьох 

мікроконтролерів пояснюється великою кількістю 
обчислень та складністю їх реалізації на мові про-
грамування asembler. Наприклад, здавалося б, прос-
та операція ділення на мові assembler не реалізуєть-
ся однією єдиною командою. Для реалізації цієї 
операції необхідне створення достатньо об’ємної 
підпрограми й виконання саме операцій ділення чи 
піднесення деякого значення до ступеня займатиме 
левову частину часу підчас виконання розрахунків. 
Саме з метою скорочення загального часу роботи 
алгоритму з розрахунку значення струму замикання 
на землю, а також прийняття захистом відповідного 
рішення щодо сигналізації обслуговуючому персо-
нал чи відключення агрегату було прийнято рішення 
про паралельну обробку кількома мікроконтролера-
ми даних із сенсорів пристрою.  

Мікроконтролер МК1 обчислюватиме значення 
робочої напруги генератора з урахуванням коефіці-
єнту трансформації трансформатора напруги, отри-
мавши сигнал від трансформатора напруги й перет-
воривши його аналогово-цифровим перетворюва-
чем: 

ãåí T ÒÍU k u , (1) 
де Uген – робоча напруга генератора, kT – коефіцієнт 
трансформації трансформатора напруги; uТН – зна-
чення напруги, що отримане від трансформатора 
напруги. 

Мікроконтролер МК3 перетворюватиме значення 
струму, який накладається на контрольовану мережу 
в значення опору ізоляції обмотки статора, якому 
дане значення струму відповідає: 

³çî ë
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де Rізол – опір ізоляції обмотки статора синхронного 
генератора, І1 – струм, що протікає у вітці з резисто-
ром R1, a та b – коефіцієнти, які залежать від пара-
метрів схеми під’єднання: опору резисторів R1, R2, 
ємностей конденсаторів С1, С2, параметрів обмотки 
трансформатора напруги та напруги джерела жив-
лення. 

Мікроконтролер МК2 при виникненні однофаз-
ного замикання на землю обмотки статора перетво-
рюватиме імпульс струму розряду конденсатора у 
значення перехідного опору в місці замикання на 
землю: 

2
ï 2

2 2

I
1 I I

c d
R

c e



 

, (3) 

де Rп – перехідний опір у місці замикання на землю; 
І2 –  струм розряду конденсатора С1; c, d, е – коефі-
цієнти, які залежать від параметрів схеми 
під’єднання: опору резисторів R1, R2, ємностей кон-
денсаторів С1, С2, параметрів обмотки трансформа-
тора напруги та напруги попередньо зарядженого 
конденсатора С1. 

Після зазначених вище перетворень значення ро-
бочої напруги генератора, опору ізоляції обмотки 
статора, а також опору в місці замикання на землю 
надсилатимуться для подальших розрахунків на 
входи мікроконтролера МК4. 

Мікроконтролер МК4 здійснюватиме згідно з ал-
горитмом своєї роботи порівняння поточного опору 
ізоляції обмотки статора генератора з деяким допус-
тимим значенням опору ізоляції. У випадку, коли 
опір ізоляції обмотки статора буде меншим за допу-
стиме значення, захист формуватиме сигнал для 
повідомлення про це обслуговуючому персоналу. 
Наступним кроком в алгоритмі буде розрахунок 
значення струму однофазного замикання на землю 

ІОЗЗ=f (Uген; Rізол; Rп;; СГ). Отримане значення струму 
замикання на землю порівнюватиметься зі значен-
ням уставки, й у випадку її перевищення формува-
тиметься сигнал на відключення генератора від 
електромережі. До складу програми МК4 входитиме 
низка підпрограм для роботи з портами введен-
ня/виведення та формування відповідних сигналів. 

ВИСНОВКИ. У роботі проаналізовано низку су-
часних засобів захисту синхронних генераторів від 
однофазних замикань на землю. У результаті аналізу 
було виявлено такі недоліки засобів захисту, як 
нечутливість захистів при поступовому зниженні 
опору ізоляції статора, нечутливість до виникнення 
однофазних замикань на землю обмотки статора 
поблизу нейтралі, а також можливість хибних спра-
цювань при пусках блоків через несиметрію напруг 
у фазах машини. Запропоновано захист, який дозво-
ляє виявити пошкодження на ранній стадії його 
розвитку й виключає хибні спрацювання, оскільки 
опосередковано контролює струм у місці виникнен-
ня пошкодження. 
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PERFECTION OF FACILITIES OF PROTECTING FROM SINGLE-PHASE EARTH-FAULTS IN STATOR 
WINDING OF SYNCHRONOUS GENERATOR 

V. Kutin, O. Shpachuk 
Vinnytsia National Technical University 
vul. Khmelnitske shose, 95, Vinnitsya, 21000, Ukraine. E-mail: vntu@vntu.edu.ua 
Nowadays the market of relay protection and automation devices offers a wide range of remedies synchronous gen-

erators from all kinds of damage. Such terminals while providing complete protection of equipment, but not without 
some drawbacks. Vividly revealed drawbacks in the implementation of protection of single-phase earth fault of stator 
winding synchronous generator. The paper presents a method of realization of functional characteristics stator winding 
synchronous generator from single phase earth fault based on the calculation leakage current through place of damage, 
that based on measurement of generator voltage at the moment of closure, resistance of the stator winding relatively 
earth, resistance in the place of damage and consideration of the parameters of the stator winding insulation, which are 
considered the same. 

Key words: synchronous generator, single phase earth fault, relay protection. 
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