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Вступ 
 

Якість виконання поліфункціональних заземлюючих пристроїв (ЗП) в 

значній мірі визначає безпечну експлуатацію і нормальне функціонування еле-

ктроустановок. Ускладнення електроустановок супроводжується посиленням 

ролі в формуванні параметрів ЗП нових конструктивних рішень. 

Значний внесок у розвиток теорії і практичного використання заземлюю-

чих пристроїв внесли вчені Є.М. Базелян, В.В. Бургсдорф, Р.Н. Карякін, 

Є.С. Колечицький, О.M. Костромінов, О.B. Котельников, В.Є. Мітрохін, 

М.Р. Найфельд, О.В.Наумов, А.Б. Ослон, О.Я. Рябкова, Ю.В. Целебровскій, 

С.Л. Шишигин, О.І. Якобс і інші. Серед іноземних вчених виділимо класичні 

роботи Ф. Оллендорфа, Р. Рюденберга, Е. Зунде. Активні теоретичні та експе-

риментальні дослідження з даної тематики проводяться китайськими вченими. 

В останні роки в Україні істотно збільшилося впровадження цифрової 

апаратури автоматики, управління, сигналізації та зв'язку як іноземного, так і 

вітчизняного виробництва, в тому числі на об'єктах електроенергетики. Цим 

досягається посилення функціональних характеристик та підвищення надійнос-

ті, простоти і гнучкості устаткування. Але, поряд з цим, виникає і ряд проблем. 

По-перше, високо- та низькочастотні сигнали цифрових пристроїв спричиняють 

їх надзвичайну вразливість до електромагнітних полів (особливо, високочасто-

тних). По-друге, більшість з енергетичних об'єктів проектувалося задовго до 

масового впровадження електронної техніки. 

Таким чином на енергетичних об'єктах склалася ситуація, коли стан сис-

теми електроживлення, заземлення та блискавкозахисту цих об'єктів такий, що 

рівні електромагнітних завад (ЕМЗ) у багато разів перевищують гранично при-

пустимі рівні стійкості цифрових пристроїв. 

У зв'язку з цим виникає необхідність забезпечення електромагнітної сумі-

сності пристроїв з жорсткою і вкрай жорсткою електромагнітною обстановкою 

на електроенергетичних об'єктах, тобто здатності пристроїв функціонувати із за-

даною якістю в визначеній електромагнітній обстановці. Характеристики зазем-
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люючих пристроїв електроустановок з відкритими розподільними пристроями 

безпосередньо визначають електромагнітну обстановку на цих об'єктах. 

Об’ємні заземлювачі в силу великої поверхні контакту з ґрунтом вирів-

нюють потенціал в вузлах заземлюючих пристроїв тим самим, розвантажують 

по струму горизонтальні штучні і природні заземлювачі. Тому їх докладне вра-

хування у вирішенні задачі розрахунку електричних характеристик заземлюю-

чих пристроїв є обов'язковим у зв'язку з його впливом на рівень ЕМЗ. 

 

1. Аналіз сучасного стану проблеми та постановка задач дослідження 
 

Основною функцією роботи енергетичних об’єктів, а саме  електричних 

станцій та підстанцій, промислових підприємств та інших, є безперебійне та  

надійне живлення споживачів. Стабільна робота та безпечна експлуатація цих 

об’єктів у значній мірі визначаються працездатністю заземлювального при-

строю. В якості її оцінки використовують нормовані параметри, що періодично 

контролюються протягом всього строку експлуатації заземлювального при-

строю. До них відносять: опір заземлювального пристрою, напругу на заземлю-

вальному пристрої та напругу дотику. До теперішнього часу визначені десять 

найбільш важливих функцій ЗП сучасних великих високовольтних електроус-

тановок [1] і відповідні їм нормативні параметри [2]. Ці функції і нормативні 

параметри  ЗП при експлуатації електроустановок наступні: 

1) забезпечення електробезпеки людей і тварин – дотриманням припус-

тимих по рівню напруги дотику і кроку; 

2) забезпечення дії релейних захистів від замикань на землю – за рахунок 

припустимого рівня вхідного опору змінному струму; 

3) захист ізоляції низьковольтних кіл і устаткування – випробувальна на-

пруга ізоляції вторинних кіл; 

4) захист підземного обладнання та комунікацій від струмових переванта-

жень – щільності струму, що стікає в ґрунт, і поздовжнього струму по комунікації; 

5) забезпечення дії захистів від перенапруг – напруга від струму захисно-

го апарату (розрядника або обмежувача перенапруги); 
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6) зниження електромагнітних впливів на вторинні кола – припустимий 

рівень електрорушійної сили, що наводиться у вторинних колах; 

7) відведення в ґрунт струмів блискавки – напруга на ЗП від струму блис-

кавки; 

8) відведення в ґрунт робочих струмів, зокрема, струмів несиметрії – 

припустима щільність струму, що стікає в ґрунт; 

9) забезпечення вибухо- і пожежобезпеки –  опір контактного з’єднання 

обладнання з ЗП [3, 4]; 

10) стабілізація потенціалів проводів щодо землі – опір розтіканню. 

Складні комбіновані заземлювачі електроустановок конструктивно вико-

нуються як електрично пов'язані між собою штучні горизонтальні та вертика-

льні електроди заземлення. Горизонтальні електроди, що утворюють заземлю-

вальну сітку, складаються із поздовжніх та поперечних електродів, а вертика-

льні електроди, розташовуються по її периметру [5]. Виконання складного ком-

бінованого заземлювача повинно бути таким, щоб забезпечувалася відповід-

ність його характеристик припустимим значенням нормованих параметрів. 

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електри-

чній мережі з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю, відповід-

но до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) [2], слід влаштовувати з до-

триманням вимог або до напруги дотику Uдот або до їх опору RЗП. В Європейсь-

кому Союзі, а також в Швейцарії діє BS EN 50522:2010 «Earthing of power 

installations exceeding 1 kV a.c.» (Заземлення силових установок напругою понад 

1 кВ) [6]. Цей документ регулює правила проектування ЗП для різних типів елек-

троустановок. Ці норми в цілому відповідають національним вимогам Швейцарії 

в «Verordnung ьber elektrische Starkstromanlagen» (Настанова щодо силових уста-

новок) [7] та в «Erdungshandbuch Regelwerk: Technik Eisenbahn» (Інструкції для 

заземлення: Технологія залізниці) [8], а в Австрії «Errichtung von elektrischen 

Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V ~ und 1500 V = » (Будівництво електрич-

них установок з номінальною напругою від 1000 В змінного струму та 1500 В 

постійного) [9]. Аналіз міжнародних [6–9] і вітчизняних [2] нормативних доку-
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ментів показав, що основні відмінності полягають в тому, що незалежно від спо-

собу виконання ЗП (за припустимим значенням Uдот чи за припустимим значен-

ням RЗП) – в [6–9] чітко прописана необхідність визначення Uдот, а також деякі 

відмінності у залежності значення Uдот від часу спрацювання захисту [10]. 

Характеристики ЗП електроустановок з відкритим розподільчим устатку-

ванням ВРУ безпосередньо визначають електромагнітну обстановку на цих 

об'єктах. Як зазначається в [11], великі рівні поздовжніх струмів, що протіка-

ють по горизонтальним природним і штучним заземлювачам, призводять до по-

яви нової функції ЗП – зниження рівня електромагнітних впливів на обладнан-

ня у вторинних колах (функція 6 з наведеного вище переліку). Необхідність 

зниження електромагнітного впливу пов'язана з підвищеною чутливістю до 

електромагнітних полів впроваджуваної на об'єктах електроенергетики цифро-

вої апаратури релейного захисту автоматики, управління, приладів обліку, сиг-

налізації, зв'язку тощо. Зниження рівня електромагнітного впливу може бути 

досягнуто зміною конструкції ЗП і перерозподілом струмів по електродам зазе-

млення [11], що дозволяє говорити про завадозахисне заземлення. 

Удосконалення ЗП електроустановок в процесі знаходження оптимальних 

конструктивних параметрів складних комбінованих заземлювачів шляхом ви-

користання штучних електродів заземлення підвищеної провідності розтіканню 

зумовлює напрямок досліджень і основні завдання цієї роботи.  

Штучні вертикальні електроди підвищеної провідності розтіканню можуть 

мати істотний вплив на формування електричних характеристик ЗП електроуста-

новок. При цьому зазначаємо, що як завдання знаходження оптимальних конс-

труктивних параметрів складних комбінованих заземлювачів при їх проектуванні, 

так і завдання доведення до нормативних значень по опору розтіканню, парамет-

рам електробезпеки або електромагнітної сумісності ЗП діючих електроустановок 

може вирішуватися шляхом використання вертикальних електродів. Підвищення 

провідності розтіканню вертикальних електродів означає зростання ефективності 

їх використання при вирішенні зазначених вище завдань. Природно, що розробка 

технічного рішення вертикального електрода заземлення підвищеної провідності 
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розтіканню повинна ґрунтуватися на вимогах довговічності, економічності, тех-

нологічності і механізації робіт в умовах діючих електроустановок.  

 

2. Розробка технічного рішення щодо виконання вертикальних електродів 

заземлення 

 

Зниження рівнів поздовжніх струмів, що протікають по заземлювачам, за-

безпечує, тим самим, зниження рівня електромагнітних впливів на вторинні кола 

обладнання. Рішення як цього завдання, так і завдання доведення до нормованих 

значень параметрів ЗП діючих електроустановок, може бути отримано з викори-

станням штучного електрода заземлення, за умови його технологічності. Більш 

того для досягнення зазначеного результату вказаний електрод має досить вели-

ку, як і природні зосереджені заземлювачі, поверхню, яка контактує з ґрунтом. 

Назвемо такий заземлювач електродом підвищеної провідності розтіканню. 

Рішення задачі розподілу струму КЗ по магістралям ЗП електроустановки 

і потенціалів у вузлах заземлення з урахуванням всіх факторів може проводить-

ся на основі спільного розгляду ЗП як складного електричного кола з розподі-

леними параметрами горизонтальних електродів, що нелінійно залежать від 

струму через них, і зосередженими параметрами вертикальних електродів і ква-

зістаціонарного електричного поля струму  в землі. Одним з припущень при 

цьому є умова, що всі елементи ЗП є прямолінійними при малому їх діаметрі в 

порівнянні з довжиною. Використання зазначеного вище алгоритму розв'язання 

задачі вимагає заміщення штучного електрода підвищеної провідності розті-

канню сукупністю прямолінійних еквівалентних електродів, яка повинна бути 

обґрунтована за рівнозначним електричним характеристикам стосовно двоша-

рової моделі електронної структури землі. 

Використання електродів підвищеної провідності розтіканню можливо за 

умови отримання необхідних технічних рішень і направлено на оптимізацію 

конструктивних характеристик складних ЗП електроустановок. 

Вертикальні електроди ЗП електроустановки використовують, якщо спів-

відношення питомих опорів шарів двошарової розрахункової моделі землі 
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8,0/ 21   (при співвідношенні 8010 21 ,/,   необхідне значення опору зазем-

лювача можуть забезпечити тільки горизонтальні електроди). 

Довжину вертикальних електродів доцільно вибирати в залежності від h по 

співвідношенню hlВ 2 , але не менше 5 м; тут: h – потужність верхнього шару, lВ 

– довжина вертикальних електродів [5]. В роботі [2] рекомендовано при вико-

нанні складних комбінованих заземлювачів, дотримуючись вимог що до їх хара-

ктеристик, застосовувати вертикальні заземлювачі підвищеної довжини, якщо з 

глибиною від поверхні землі її питомий опір знижується. Зниження перенапруг, 

обумовлених електромагнітним зв'язком між джерелом впливу і колами, які пот-

рапляють під його вплив, рекомендовано [12] за рахунок встановлення додатко-

вих вертикальних електродів заземлення або виконання виносного заземлення.  

В роботі запропоновано технічне рішення у вигляді штучного електрода 

заземлення, який подібно до природних заземлювачів має досить велику повер-

хню, що контактує з ґрунтом, тобто електрода заземлення підвищеної провід-

ності розтіканню. Розроблене рішення задовольняє вимогам технологічності 

виконання, в тому числі, в умовах діючих електроустановок. 

 

 

Рисунок 1 – Вертикальний електрод в обмеженому об’ємі технічного вуглецю: 

1- горизонтальні електроди; 2 - вертикальний електрод; 3 - свердловина; 5 - дрі-

бнодисперсний технічний вуглець, що заповнює вільний об'єм свердловини 

 

1

2

3

4
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3. Методи розрахунку заземлювачів 

 

В роботі було проведено аналіз методів розрахунку електричних характе-

ристик заземлювачів при протіканні аварійних струмів промислової частоти по 

елементам ЗП. 

Суть основних положень, які складають основу методів розрахунку при 

проектуванні ЗП, полягає в наступному [1, 5]. У провідному середовищі потен-

ціал в певній точці η, обумовлений розташованим в ній джерелом струму дові-

льної форми, пов'язаний з нормальною до поверхні джерела складовою вектора 

щільності струму jn співвідношенням 

 

        dj
S

n , .     (1) 

 

Функція   ,  являє собою потенціал, який створюється в точці η оди-

ничним точковим джерелом струму, розташованим в розглянутому середовищі 

в точці λ. В якості точки η може розглядатися точка розташована як в ґрунті, 

так і на поверхні заземлювача. Інтегрування в співвідношенні (1) виконується 

по поверхні S джерела струму. 

Повний струм I, що потрапляє в заземлювачAз електричної мережі і сті-

кає з його поверхні в ґрунт, буде дорівнювати 

 

    djI
S

n .      (2) 

 

Згідно закону Ома щільність струму jn(λ) пов'язана з похідною потенціалу у 

напрямку нормалі до поверхні джерела струму 
n


 наступним співвідношенням 

 

  n
jn 





1

)( ,      (3) 
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де ρ (λ) – значення питомого електричного опору ґрунту в точці λ. 

Таким чином, якщо маємо потенціал, який створюється точковим джере-

лом струму, то при певному розподілі поверхневої щільності струму джерела 

складної форми легко обчислюється потенціал, який створюється цим джерелом.  

Рішення задачі електричного поля, створюваного точковим джерелом, ча-

сто називають ключовим завданням, тим самим підкреслюючи її значимість. 

Розподіл потенціалу φ, який створюєтьсяAджерелом постійного струму, в будь-

якій точці ґрунту, в якій відсутні інші джерела струму, описується диференцій-

ним рівнянням виду 

 

0
1












graddiv .     (4) 

 

При цьому питомий електричний опір неоднорідного ґрунту ρ може бути 

довільною функцією координат. Крім зазначеного вище, потенціал  повинен 

бути кінцевим в усіх точках середовища, де немає джерел, а в нескінченно від-

далених точках прагнути до нуля. 

При розрахунках ЗП ґрунт розглядається як провідний півпростір, в зага-

льному випадку має межі розділу із стрибкоподібною зміною значень питомого 

опору, причому в більшості випадків враховується залежність цього опору від 

глибини z. На кордонах розділу повинна зберігатися безперервність потенціалу 

і нормальної до межі розділу компоненти щільності струму; на поверхні ґрунту 

вертикальна компонента щільності струму повинна дорівнювати нулю [11]. 

Згідно [11] при довільній вертикальній неоднорідності розглянутої моделі 

ґрунту через аксіальну симетрію задачі потенціал точкового джерела, а також 

потенціал вертикального електрода задовольняють двовимірним рівнянням 

 

    0



























zz

r

zrz

r

r
.    (5) 

 



11 
 

Останнє випливає з рівняння (1.4) і записано в циліндричній системі ко-

ординат з початком, розташованим на поверхні ґрунту над джерелом струму у 

формі точки  або вертикального елемента, а вісь r системи координат паралель-

на поверхні ґрунту. Методом, що дозволяє зробити обчислення потенціалу за 

рівнянням (5) при довільній зміні питомого опору ґрунту, є метод кінцевих різ-

ниць [13]. При його застосуванні область безперервної зміни аргументів замі-

нюється дискретною множиною точок, так званою «сіткою». В результаті без-

перервні функції замінюються дискретними, похідні – різницевими співвідно-

шеннями стосовно вузлів сітки, а диференціальне рівняння (5) – системою лі-

нійних алгебраїчних рівнянь. Розрахункова область визначення розподілу поте-

нціалу, в більшості випадків, штучно обмежується; два штучні кордони спільно 

з поверхнею ґрунту і віссю симетрії утворюють замкнений прямокутник розра-

хункової області. Похибка методу [11] в значній мірі визначається похибкою 

завдання граничних умов на штучно введених межах. 

Використання методів кінцевих різниць і кінцевих елементів не набуло 

широкого поширення при розрахунках ЗП. Це пов'язано з необхідністю дискре-

тизації розрахункового об’єму та наявністю величезної кількість вузлів, оскіль-

ки лінійні розміри ЗП десь на 3–5 порядків перевищують переріз заземлювачів, 

які визначають крок сітки. Але може бути рекомендовано застосування цих ме-

тодів як еталонних, тому що дозволяє безпосередньо використовувати умову 

сталості потенціалу на поверхні електрода. 

Відповідно до [11] потенціал, що створюється струмом, який стікає з ек-

віпотенційного ЗП з поверхнею S, повинен задовольняти рівнянню (4), а також 

граничній умові виду 

 

.ЗУ const

S


     (6) 
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Аналітичне рішення цієї крайової задачі не уявляється можливим через 

те, що реальні конструкції ЗП мають складну форму поверхні. Рішення задачі в 

цьому випадку можливе чисельними методами. 

Підстановка до граничної умови (6) потенціалу в формі (1) дозволяє [11] 

отримати інтегральне рівняння першого роду, що зв'язує щільність струму, який 

стікає із заземлювача в ґрунт, з утвореним на заземлювачі потенціалом. Наближе-

не рішення цього рівняння пов'язане з розбивкою поверхні складного ЗП на прості 

елементи. При цьому подвійний інтеграл (1) можливо виразити сумою інтегралів 

по поверхнях окремих елементів складного ЗП. Щільність струму, який стікає з 

кожного елемента, приймається постійною [5] або кусочно-постійною для елемен-

тів, які перетинають кордон розділу шарів. Потенціал в довільній точці, таким чи-

ном, є суперпозицією потенціалів, які створюються окремими елементами ЗП.  

Згідно [11] для розрахунку потенціалу елемента для ЗП складної форми 

використовуються припущення, які полегшують розрахунки: 

1) при розрахунку потенціалу, який створюється елементом i, при за-

даній щільності струму j0i вплив інших елементів не враховується; 

2) реальні елементи ЗП замінюються джерелами струму простої фор-

ми як то: точкове джерело, прямолінійний відрізок, окружність, дуга окружнос-

ті, квадратна площадка. 

При заміні елемента на одномірні джерела струму потенціал в деякій точ-

ці η [11] розраховується шляхом одноразового інтегрування наступного спів-

відношення 

 

    
iL

i dllj ,0 ,      (7) 

 

де Li – довжина i-го елемента ЗП; 

j0i – лінійна щільність струму, який стікає з i-го елемента в ґрунт . 

Потенціал, який створюється в довільній точці η, дорівнює згідно [11] 
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де N – число елементів, на які розбитий заземлювач; 

Ii – невідомий струм, який стікає з i-го елемента заземлювача; 

αiη – величина, яка називається взаємним опором i-го елемента і точки η. 

Вираз (8) можливо надати у наступному вигляді. Якщо записати його для 

N точок, розташованих на поверхні заземлювача, дотримуючись відповідності 

кожного елемента одній точці, отримуємо СЛАР виду 

 

NiI
N

j
iij ,1,ЗУ

1




,     (9) 

 

де αij визначається як потенціал, який виникає в точці, розташованій на поверх-

ні i-го елемента, одиничним джерелом струму, відповідним j-му елементу ЗП.  

При відомому рішенні ключового завдання значення αij легко знаходяться 

на підставі виразу (7); після обчислення αij рішення СЛАР (9) дає значення 

струмів Ii, що стікають з елементів ЗП в ґрунт. Такий спосіб знаходження стру-

морозподілу за елементами складного ЗП прийнято називати [11] методом по-

тенціалу в характерній точці (метод вторинних джерел). 

В полі струму, що стікає з елемента i, елемент j набуває потенціал, який 

може бути знайдений усередненням значень потенціалів в точках на поверхні j-

го елемента. Усереднений потенціал знаходиться інтегруванням (7) по довжині 

джерела струму, що заміщує j-й елемент [11]. Прирівнюючи сумарний потенціал, 

який створено струмами, що стікають з усіх елементів ЗП, значенню constЗУ  

знову приходимо до СЛАР (9). Тепер величини αij визначаються як потенціал j-го 

елемента в полі одиничного струму, що стікає з i-го елемента. Їх прийнято нази-

вати власними (за наявності ji  ) та взаємними ( ji  ) опорами [5]. 

Значення власних і взаємних опорів визначаються з виразу [5, 11] 
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Розрахунок власних і взаємних опорів становить основний обсяг обчис-

лень при розрахунку еквіпотенційного ЗП. 

Можливості прийнятих алгоритмів розрахунку складних заземлюючих 

пристроїв такі, що об’ємні заземлювачі заміщуються сукупністю вертикальних 

і горизонтальних електродів, діаметри яких приймаються такими ж, як у відпо-

відних штучних електродів заземлюючих пристроїв. У цьому випадку досяга-

ється однаковість розрахункових форм всіх електродів заземлюючих пристроїв. 

 

4. Розрахункова сукупність еквівалентних електродів 

 

З огляду на те, що питомий опір дрібнодисперсного технічного вуглецю в 

стислому стані становить 0,05 Ом·м, тобто свідомо на кілька порядків менше 

питомого опору добре провідного ґрунту (5,0 Ом·м), в зазначеному розрахунку 

ЗП вертикальний електрод, розташований в обмеженому об’ємі дрібнодисперс-

ного технічного вуглецю, може бути представлений у вигляді об'ємного зазем-

лювача. Використання методу наведеного потенціалу при вирішенні цього за-

вдання [5], тобто за алгоритмом, який реалізує вираз (9) вимагає заміщення вер-

тикальних електродів, розташованих в обмеженому об’ємі дрібнодисперсного 

технічного вуглецю, сукупністю лінійних вертикальних електродів. Розрахун-

кова сукупність еквівалентних електродів обґрунтовується по рівнозначним 

електричним характеристикам стосовно двошарової моделі електричної струк-

тури землі і вибирається відповідно до методики опублікованій в [14]. 

Розглядаємо свердловину, заповнену технічним вуглецем, з вертикальним 

електродом в її центрі як ідеальний зосереджений заземлювач з розмірами рів-

ними розмірам свердловини. Це твердження коректне, оскільки питомий опір 

дрібнодисперсного технічного вуглецю в стислому стані після заповнення све-

рдловини і засипки заземлювача електроустановки зворотним ґрунтом безумо-

вно на кілька порядків менше однойменної характеристики добре провідного 
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ґрунту. У порівнянні з вертикальним електродом заземлення в тому ж ґрунті 

(при рівних однойменних геометричних характеристиках) в даному випадку 

маємо вертикальний електрод підвищеної провідності розтіканню через штучне 

збільшення розмірів заземлювача. Отримання розрахункової сукупності прямо-

лінійних електродів для заміщення такого вертикального електрода при розра-

хунках електричних характеристик складних комбінованих заземлювачів зро-

бимо, використовуючи спосіб, опублікований в [14]. 

Відповідно до цього способу, приймається два критерії еквівалентності 

заміщення вертикального електрода заземлення підвищеної провідності розті-

канню сукупністю прямолінійних елементів [15]: наближення по опору і на-

ближення по потенціалу точок на поверхні землі, тобто по R - и  -критеріям, 

які визначаються за виразами 

 

по опору, доп,
мa,

мa,эc,
RR R

RR



 ;     (11) 

 

по потенціалам точок доп,
1 мa,,

мa,,эc,,1
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n
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де величини з індексами "с,е" і "а,м" належать до електричних характеристик 

сукупності прямолінійних електродів і апробованої моделі відповідно; 

n – число точок на поверхні землі. 

Для оцінки достатності наближення в якості вихідних даних приймаються 

результати рішення крайової задачі для рівняння Лапласа в площині rz цилінд-

ричної системи координат стосовно моделі ідеального зосередженого заземлю-

вача в обмеженому об’ємі землі. Така розрахункова модель апробована стосов-

но арматурного каркасу залізобетонних фундаментів при використанні їх в яко-

сті природних зосереджених заземлювачів і забезпечує визначення електричних 

характеристик з похибкою 10-13% [14]. 
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Вибір варіантів сукупності прямолінійних електродів для заміщення вер-

тикального електрода підвищеної провідності зробимо, ґрунтуючись на наступ-

ному положенні. Еквівалентування вертикального циліндричного електрода, 

що має розміри свердловини, може бути здійснено моделлю у вигляді витягну-

того напівелліпсоіда обертання з малої піввіссю, яка дорівнює радіусу свердло-

вини [5]. Така заміна повинна свідомо приводити при розрахунку опору до кі-

лька завищених значень, що пов'язано з меншою поверхнею напівеліпсоїда 

обертання в порівнянні з поверхнею циліндричного електрода. Зменшення по-

милки при заміні циліндра напівеліпсоїдом може бути досягнуто прийняттям 

умови рівності поверхонь цих фігур. Це дозволить зрівняти електричні харак-

теристики циліндричного електрода і електрода в формі напівеліпсоїда, але ро-

бить велику піввісь останнього дещо більше, ніж висота циліндра (глибина све-

рдловини). Будемо визначати розрахункову сукупність електродів для заміщен-

ня вертикального електрода підвищеної провідності у вигляді вертикальних 

електродів різної довжини, розташованих таким чином, щоб глибина їх зану-

рення приблизно відповідала обрису напівеліпсоїда. 

Розрахункові умови стосовно двошарової електричної структурі землі, ві-

дповідно до яких визначалися порівнювані електричні характеристики моделі 

ідеального зосередженого заземлювача в півпросторі та замісної сукупності 

електродів приведені в табл. 1. 
 

 

Прийнято, що свердловина для вертикального електрода підвищеної про-

відності має розміри: глибина – 3,0 м, діаметр – 0,5 м, тобто такі розміри має 

ідеальний зосереджений заземлювач. Тут, як і в роботі [5], маємо широкий діа-

Таблиця 1 – Характеристики електричної структури землі 

Співвідношення 
21 /  

Питомий опір пер-
шого шару 
 1 , Ом·м 

Товщина верхнього шару h (м), 
яка приймається для кожного з 

співвідношень 21 /  
0,1 20 

1,5; 2,75; 4,0 1,0 20; 200 
10,0 200 
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пазон зміни співвідношення 21 / , а товщина верхнього шару h варіювалася 

дискретно так, щоб можна було відстежити зміну розташування моделі зазем-

лювача в двох шарах до розміщення цілком у верхньому шарі. 

Електричні характеристики сукупності еквівалентних прямолінійних еле-

ктродів визначалися за допомогою наближеного методу наведеного потенціалу 

[5]. При зіставленні по ξ- критеріям розташування ідеального зосередженого 

циліндричного електрода в півпросторі враховувалося збільшенням в εR і εφ раз 

відповідних характеристик, отриманих з використанням моделі в обмеженому 

об’ємі землі. Для контролю наближення по ξφ- критерію характеристик сукуп-

ності еквівалентних електродів в процесі нарощування їх числа до характерис-

тик моделі ідеального зосередженого заземлювача використані значення потен-

ціалів в п'яти точках (z = 0): r = 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 і 1,5 м.  

Для початкового наближення було прийнято 5 вертикальних еквівалент-

них електродів, з них 1 – довжиною 4 м розташований по осі, а 4 – довжиною 3 

м по контуру циліндра. Далі число електродів нарощувалось. Група електродів 

більшої довжини (4 м) розташовувалася по контуру кругового циліндра меншо-

го діаметру, рівного половині діаметра свердловини, а група електродів меншої 

довжини – по контуру циліндра, обмеженого розмірами свердловини. Еквівале-

нтний діаметр всіх електродів прийнятий як і в роботі [15] dек = 0,02 м. 

Зіставлення електричних характеристик системи прямолінійних електро-

дів і апробованої моделі електрода підвищеної провідності розтіканню стосовно 

двошарової моделі електронної структури землі з ρ1/ρ2 = 0,1 і h = 1,5 м при 

ρ1/ρ2 = 20 Ом·м приведено в табл. 2. 

Зіставлення електричних характеристик системи прямолінійних електродів 

і апробованої моделі електрода підвищеної провідності розтіканню для інших 

розрахункових умов наводиться в таблицях Додатка А (див. табл. А.1 – А.3). 

Найбільша ступінь наближення по ξ- критеріям досягається при числі ек-

вівалентних електродів рівному 12, з них 8 – меншої довжини і 4 – більшої (рис. 

2). Подальше нарощування числа еквівалентних електродів у порівнянні із при-
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йнятим (табл. 4) малоефективне через несуттєвий вплив нарощування на зна-

чення критеріїв оцінки. 

 

Таблиця 2 – Зіставлення електричних характеристик системи прямоліній-

них електродів (діаметром електродів 0,02 м), що заміщають вертикальний за-

землювач підвищеної провідності розтіканню, і апробованої моделі заземлюва-

ча в двошарової землі з 10/ 21   и h = 1,5 м при 2001  Ом·м 

 

Таблиця 3 – Оцінка достатності досягнутого наближення в процесі 

нарощування числа вертикальних електродів 

Діа-
метр dэк, 

м 

Критерії оці-
нки 

Число еквівалентних електродів 

5 8 9 12 17 

0,02 
,%

,%

max

min

R

R




 2,5; 
57,7 

6,2; 
54,0 

3,8; 
51,0 

3,6; 
38,0 

4,2; 
50,5 

,%

,%

max

min








 0,2; 

17,6 
4,9; 
21,5 

2,4; 
23,5 

1,1 
25,0 

1,7; 
24,0 

 

З достатньою для практичних розрахунків точністю вертикальний елект-

род заземлення підвищеної провідності розтіканню може бути заміщений суку-

Число ек-
вівалентних 
електродів 

Система прямолінійних електродів 
Потенціал на поверхні землі (z = 0) в 

точці з координатою r, м 
Опір розтіканню, 

Ом 
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

5 76,3 62,4 53,0 45,9 40,4 4,8 

8 78,6 65,2 55,9 48,9 43,4 4,2 

9 82,8 67,9 59,5 49,8 43,7 4,5 

12 82,4 68,3 58,5 51,0 45,2 4,1 

17 83,4 68,4 58,0 50,1 55,0 4,5 

Апробована модель 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) в точці з коор-
динатою r, м Опір розтіканню, Ом 

0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

82,4 65,5 53,7 44,7 37,5 4,7 
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пністю з 12 вертикальних електродів різної довжини, розташованих таким чи-

ном, щоб глибина їх занурення приблизно відповідала обрису напівеліпсоїда 

обертання з поверхнею рівною поверхні циліндра, обмеженого розмірами свер-

дловини в ґрунті [15]. 

 

Рисунок 2 – Сукупність електродів, що заміщають вертикальний електрод зазе-

млення підвищеної провідності розтіканню 

 

Таблиця 4 – Оцінка досягнутого наближення для запропонованого 

варіанту заміщення вертикального електрода заземлення підвищеної про-

відності розтіканню 

Співвідношен-
ня 21 /  

Товщина верхнього 
шару землі h, м 

Значення критеріїв оцінки 

R , %  , % 

0,1 
1,5 38,0 29,6 
2,75 48,9 33,6 
4,0 46,2 39,1 

1,0 - 3,7 21,5 

10,0 
1,5 -13,5 22,1 
2,75 -48,9 29,9 
4,0 -23,8 10,1 

 

1

2

h
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Таким чином, отримано розрахункову сукупність еквівалентних електро-

дів для введення вертикальних заземлювачів підвищеної провідності розтікан-

ню в алгоритм розрахунку складних нееквіпотенційних ЗП. Нові положення ал-

горитму, в порівнянні з відомими рішеннями, тобто по системі рівнянь (9), 

складаються у врахуванні провідності вертикальних електродів підвищеної 

провідності зазначеною вище замісною сукупністю вертикальних електродів. 

 

5. Вплив технічного вуглецю на інтенсивність корозії елементів заземлюю-

чих пристроїв 

 

З метою визначення впливу технічного вуглецю на інтенсивність корозії 

сталевих елементів ЗП, а також зміни швидкості корозії сталевих електродів 

ЗП, розміщених в середовищі технічного вуглецю, при нанесенні на них стру-

мопровідної антикорозійної плівки, були проведені дослідні випробування за 

методикою, опублікованою в [16]. 

В ході досліджень проведені роботи по встановленню експериментальних 

горизонтальних елементів ЗП на діючій підстанції 110 кВ. Зразки елементів ЗП 

розміщувалися в верхньому шарі ґрунту (глибина 0,15-0,2 м) на підстанції поб-

лизу порталу №3 і приєднувалися до діючого ЗП за допомогою провідника з 

болтовим з'єднанням. Перший зразок був встановлений в локальному об’ємі 

дрібнодисперсного технічного вуглецю; другий зразок – в ґрунті. За час випро-

бувань (1540 год) втрата маси зразка, що знаходився в шарі дрібнодисперсного 

технічного вуглецю, склала Δm = 372,450 – 354,735 = 17,715 Г, втрата маси зра-

зка, що знаходився в ґрунті – Δm = 377,200 – 375,480  = 1,72 Г. Таким чином, 

швидкість корозії сталевого електрода ЗП, поміщеного в середу дрібнодисперс-

ного технічного вуглецю, більше, ніж розміщеного в ґрунту. 

За умовами корозії штучних електродів заземлення [11] приймається їх 

мінімально припустимий переріз. Такий же підхід може бути використаний і 

при виконанні вертикальних електродів заземлення в обмеженому об’ємі техні-

чного вуглецю – вибір перетину електрода з урахуванням реальної швидкості 

корозії. Інший підхід – не збільшуючи їх перетину для підвищення корозійної 
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стійкості сформувати на поверхні струмопровідну антикорозійну плівку. У 

цьому випадку, готуєтьсяФкомпозиція для покриття поверхні електродів – в 

суху суміш дрібнодисперсного технічного вуглецю і каоліну при вагових спів-

відношеннях 1І:І1, яка може бути отримана за допомогою кульового млина, до-

дається неконцентроване рідке скло об'ємною щільністю 1,25-1,5 Г/см3, яке 

змішується до отримання пастоподібної консистенції. Механічним способом 

поверхня сталевих вертикальних електродів покривається рідкої композицією, 

яка просушується в умовах навколишнього середовища до утворення твердої 

струмопровідної плівки. Концентроване рідке скло, яке має об'ємну щільність 

1,5 Г/см3, при підготовці композиції розчиняється водою для отримання об'єм-

ної щільності в діапазоні 1,25-1,5 Г/см3 з метою поліпшення нанесення компо-

зиції на поверхню електродів. Втрата маси зразка елемента ЗП, який було вста-

новлено на підстанції з покриттям із провідної антикорозійної композиції і який 

було розміщено в локальному об’ємі дрібнодисперсного технічного вуглецю, 

склала Δm = 408,20 – 407,30 = 0,9 Г, що можна порівняти з похибкою визначен-

ня маси. Виходячи з цього можна зробити висновок, що ефективний антикоро-

зійний захист сталевого електрода ЗП, поміщеного в локальний об’єм дрібно-

дисперсного технічного вуглецю, забезпечується провідною композицією з те-

хнічного вуглецю, каоліну і неконцентрованого рідкого скла. 

 

6. Впровадження вертикальних електродів підвищеної провідності розті-

канню на діючій підстанції 

 

Результати дослідних випробувань з діагностики стану ЗП діючої підста-

нції 110/10 кВ показали, що ЗП виконано з дотриманням вимог до його опору, 

проте, в деяких місцях порушено конструктивне виконання заземлювача, який 

повинен відповідати  вимогам техніки безпеки, серед них і напрузі дотику. Ре-

зультати виконаних розрахунківФпоказали, що після проведення ремонтно-

відновлювальних робіт для умов однофазного КЗ на території ВРУ-110 кВ підс-

танції значення напруги дотику на робочих місцях у обладнання, на якому мо-
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жуть проводиться оперативні перемикання, знизилося, але однаково виходить 

за припустиме значення. 

З метою забезпечення нормативних значень напруги дотику, де вона пе-

ревищує припустимі значення, на ВРУ-110 кВ були виконані два вертикальних 

електрода підвищеної провідності розтіканню. Осторонь від заземлюючої сітки 

(мінімальне видалення від периферійних горизонтальних електродів ЗП 5,5 м) 

виконано дві свердловини діаметром 0,33 м і глибиною 3 м, відстань між якими 

5,1 м (рис. 3). У центрі кожної свердловини було розміщено електрод із стале-

вої смуги 40х4 мм2 довжиною 2,5 м, причому один з електродів мав провідне 

антикорозійне покриття. Засипка свердловин проведена гранульованим техніч-

ним вуглецем марки П-803. Підключення вертикальних електродів підвищеної 

провідності розтіканню виконано мідним ізольованим проводом перерізом 

10 мм2. Змонтовані експериментальні зразки електродів показані на рис. 4 і зна-

ходяться в дослідно-промисловій експлуатації.  

 

 

Рисунок 3 – Свердловини під електроди підвищеної провідності розтіканню 

 

Розрахунок опору розтіканню електродів підвищеної провідності розті-

канню відповідно до електричних характеристик ґрунту на території діючої пі-

дстанції 110/10 кВ, які визначені в роботі і складають: на глибині до 0,6 м – пи-

томий опір першого шару дорівнює 28 Ом·м і для другого шару на глибині від 
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0,6 м – 35,5 Ом·м, згідно з розробленою в розд. 2 методикою дає значення 

6,8 Ом для кожного з електродів. 

 

     

а)       б) 

Рисунок 4 – Вертикальні електроди підвищеної провідності розтіканню 

Вертикальные электроды повышенной проводимости растеканию 

а – без покриття, б – з покриттям 

 

Вимірювання опору розтіканню експериментальних зразків електродів з ви-

користанням вимірювача опору заземлення Ф4103-М1 дало наступні результати: 

 електрод без покриття - 5,0 Ом; 

 електрод з покриттям - 5,4 Ом. 

Аналіз результатів вимірювання і зіставлення їх з розрахованим значен-

нями показав, що відмінність складає в середньому 30% і викликається похиб-

кою вимірювання електричних характеристик ґрунту. Можна також відзначити, 

що обґрунтована розрахункова сукупність еквівалентних електродів забезпечує 

достатній для практичних розрахунків результат. Певна різниця в опорах розті-

канню електродів без покриття та з покриттям пояснюється більш близьким ро-

зташуванням до заземлювача підстанції першого із зазначених електродів. 

Як показує аналіз результатів дослідних випробувань заземлювача діючої 

підстанції 110/10 кВ і вимірювання опору розтікання експериментальних зраз-

ків електродів підвищеної провідності розтіканню значення напруги дотику в 
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тих місцях ВРУ–110 кВ, де вона перевищувала припустимі значення, знизиться 

до значень менших припустимих. 

Дійсно, розрахунковий опір ЗП, що враховує тільки штучні заземлювачі, 

дорівнює 0,31 Ом; розрахунковий опір експериментальних електродів підвище-

ної провідності розтіканню – 3,4 Ом і розрахунковий опір системи «трос-опора» 

двох приєднаних до підстанції повітряних ліній 110 кВ – 6,1вхz  Ом (при 

вхвх zz ImRe  ). Тоді розрахунковий опір ЗП становить 0,24 Ом. 

Найбільше розрахункове значення падіння напруги на обладнанні при 

протіканні імітаційного струму 4,9 А в ЗП склало 31,95 мВ; в перерахунку на 

струм однофазного КЗ на ВРУ-110 кВ, який дорівнює 12,02 кА, при зниженні 

розрахункового значення опору з 0,31 Ом до 0,24 Ом маємо найбільше значен-

ня напруги дотику 61 В, що менше гранично припустимого значення 65 В при 

розрахунковій тривалості дії більше 1,0 с. 

 

7. Розрахунок ЗП, що містить електроди підвищеної провідності розтіканню 

 

Визначення розрахункових значень напруги дотику і розподілу потенціа-

лу при КЗ на території підстанції проводилося з використанням програми, роз-

робленої для чисельного моделювання аварійних режимів роботи ЗП [5]. 

До складу ЗП, розташованого та території підстанції, входить заземлювальна 

сітка, яка містить горизонтальні елементи з профілем у вигляді смуги, і вертикаль-

ні елементи, які заміщають електроди підвищеної провідності розтіканню [15]. 

Напруга дотику визначається як максимальна (мінімальна) різниця поте-

нціалів між величиною потенціалу на обладнанні в величиною потенціалу на 

поверхні землі на відстані 0,8 м від обладнання. 

У розрахунках по визначенню значень напруги дотику на території підс-

танції в режимах протікання по ЗП струмів КЗ приймаємо, що питомий опір 

ґрунту становить для першого шару глибиною до 0,6 м – 28 Ом·м і для другого 

шару глибиною від 0,6 м – 35,5 Ом·м. Розрахункові значення опору ґрунту 

отримані приведенням багатошарової структури землі до двошарової розрахун-
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Таблиця 5 – Порівняння розрахункових значень напруги дотику на підс-

танції при КЗ на МВ 2Т 

Найменування облад-
нання, на якому може ві-

дбутися КЗ 

Напруга дотику Ud, В 
без урахування елект-
родів підвищеної про-
відності розтіканню 

з урахуванням елект-
родів підвищеної про-
відності розтіканню 

Трансформатор 1Т 171,3 162,4 
Трансформатор 2Т 211,85 199,95 
Роз'єднувач 21 Т 112,75 107,7 
Роз'єднувач 22 Т 96,9 92,6 
Роз'єднувач 23 Т 107 102,2 
Роз'єднувач 24 Т 97,5 93 

МВ 2Т 184,95 173,1 
ШР 1Т 180,45 171,2 
ШР 2Т 159,9 151,5 
СР-1 173,75 164,3 
СР-2 129 122,6 

ЛР ВЛ-1 92,5 86,55 
ЛР ВЛ-2 116 106,9 

 

8. Використання вертикальних електродів підвищеної провідності розті-

канню для забезпечення нормальних значень електричних характеристик 

заземлювача 

 

Розглянуті технічні рішення можна рекомендувати як варіант доведення 

до нормованих значень параметрів ЗП діючих електроустановок. При цьому ре-

комендується виконувати з периферійної боку ЗП кілька вертикальних електро-

дів в обмеженому об’ємі технічного вуглецю (рис. 6); на поверхні електродів 

може бути сформована струмопровідна захисна плівка. При цьому досягається 

механізація земляних робіт – свердловина виконується за допомогою ямобура, 

який експлуатується в електричних мережах. Технічний вуглець широко випус-

кається промисловістю. Число таких електродів визначається на підставі розра-

хунку, виходячи з реального значення опору розтікання ЗП підстанції. 
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Рисунок 6 – Складний заземлювач електроустановки 

1 – вертикальні і горизонтальні електроди ЗП електроустановки;  

2 – вертикальний електрод в обмеженому об’ємі технічного вуглецю 

 

Висновки 

 

Підтверджено доцільність розробки технічного рішення штучного елект-

рода заземлення, що має досить велику контактуючу з ґрунтом поверхню, тобто 

електрода заземлення підвищеної провідності розтіканню, що задовольняє вимо-

гам технологічності виконання, в тому числі, в умовах діючих електроустановок.  

Запропоновано метод вдосконалення (оптимізації) конструктивних пара-

метрів  складних ЗП електроустановок, який відрізняється від існуючих встано-

вленням штучного електрода заземлення зі збільшеною площею контакту його 

поверхні з ґрунтом, що дозволяє привести величини нормованих параметрів ЗП 

до припустимих значень. 

Для можливості використання зазначеного вище методу моделювання ЗП 

електрод підвищеної провідності розтіканню був заміщений розрахунковою су-

купністю прямолінійних електродів. Розроблена модель відрізняється від існу-

ючих обранням заміщаючої сукупності лінійних електродів по еквівалентним 

електричним характеристикам з використанням двошарової моделі електронної 

структури землі, що дозволяє врахувати зазначені заземлювачі в розрахунку 

складного ЗП. Треба відзначити, що еквівалентна модель була отримана шля-

хом досягнення заданого наближення електричних характеристик сукупності 
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прямолінійних електродів в процесі нарощування їх числа до рівнозначних ха-

рактеристик еталонної моделі. В свою чергу визначення електричних характе-

ристик еталонної моделі було здійснено безпосередньо за допомогою вирішен-

ня крайової задачі для потенціалу, яка задовольняє рівнянню Лапласа, методом 

кінцевих різниць. 

Удосконалено алгоритм розрахунку складних ЗП електроустановок; від 

існуючих він відрізняється урахуванням електродів підвищеної провідності ро-

зтіканню за допомогою еквівалентної сукупності прямолінійних електродів. 

Використання електродів підвищеної провідності розтіканню направлено 

на оптимізацію конструктивних характеристик складних ЗП електроустановок. 

В умовах діючих електроустановок електроди підвищеної провідності розті-

канню є одним з технічних рішень щодо досягнення припустимих значень нор-

мативних параметрів заземлювача, якщо зазначені параметри перевищують 

припустимі. Розроблені електроди підвищеної провідності розтіканню змонто-

вані як експериментальні зразки на діючій підстанції 110/10 кВ. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Зіставлення електричних характеристик системи прямолінійних електродів (діаметром електродів 

0,02 м), що заміщають вертикальний заземлювач підвищеної провідності розтіканню, і апробованої моделі каркаса зазе-

млювача в двошаровій землі з  ρ1/ρ2 = 0,1 і 5,1h м при ρ1 = 20 Ом·м 

Число еквіва-
лентних еле-

ктродів 

Система прямолінійних електродів Апробована модель 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

5 78,7 70,4 64,6 60,1 56,4 9,3 

85,2 69,9 59,1 50,8 43,9 6,3 

8 80,4 72,0 66,1 61,5 57,8 9,0 

9 82,8 74,2 68,1 63,4 59,5 8,8 

12 83,3 74,6 68,5 63,8 59,9 8,7 

17 83,3 74,6 68,5 63,7 59,8 8,7 
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Таблиця А.2 – Зіставлення електричних характеристик системи прямолінійних електродів (діаметром електродів 

0,02 м), що заміщають вертикальний заземлювач підвищеної провідності розтіканню, і апробованої моделі каркаса зазе-

млювача в двошаровій землі з  ρ1/ρ2 = 0,1 і h = 2,75 м при ρ1 = 20 Ом·м 

Число еквіва-
лентних еле-

ктродів 

Система прямолінійних електродів Апробована модель 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

5 80,05 72,34 66,96 62,82 59,45 6,02 

85,27 70,04 59,24 50,89 44,07 3,9 

8 81,45 73,72 68,28 64,08 60,67 5,89 

9 83,95 76,03 70,41 66,05 62,51 5,73 

12 84,26 76,34 70,7 66,35 62,8 5,7 

17 84,37 76,41 70,76 66,38 62,82 5,7 
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Таблиця А.3 – Зіставлення електричних характеристик системи прямолінійних електродів (діаметром електродів 

0,02 м), що заміщають вертикальний заземлювач підвищеної провідності розтіканню, і апробованої моделі каркаса зазе-

млювача в двошаровій землі з  ρ1/ρ2 = 10 і h = 2,75 м при ρ1 = 200 Ом·м 

Число еквіва-
лентних еле-

ктродів 

Система прямолінійних електродів Апробована модель 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 

Потенціал на поверхні землі (z = 0) 
в точці з координатою r, м Опір розтікан-

ню, Ом 
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

5 86,65 69,38 57,61 48,8 41,92 8,77 

82,1 65,08 53,17 44,1 36,88 12,44 

8 85,24 69,61 58,81 50,65 44,21 6,41 

9 96,02 76,98 63,08 53,93 46,12 8,35 

12 89,78 73,25 61,73 53,05 46,19 6,35 

17 96,92 77,69 64,37 54,4 46,6 8,33 

 

 


