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Проанализированы недостатки дифференциальной токовой защиты сборных шин и
известных способов возможной реализации их дифференциально-фазной защиты.
Разработаны более совершенные способы сравнения фаз токов
дифференциально-фазной защиты шин (ДФЗШ), в частности, приведены логические
выражения для каждого предложенного способа, включающие в себя проверочные
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условия, выполнение которых требуется для обеспечения надежного пуска и
срабатывания защиты при идентификации аварийного режима повреждения
защищаемой системы шин. Приведены иллюстрации действия защиты при использовании
каждого из этих способов в режимах внутренних и внешних коротких замыканий. Выбор
наиболее целесообразного способа сравнения фаз токов для последующей его
реализации устройством ДФЗШ проведен на основании составления их сравнительной
характеристики по результатам теоретических и практических исследований действия
защиты в аварийных режимах, сделаны выводы о преимуществах использования
предложенного дифференциально-фазного алгоритма функционирования устройств
релейной защиты сборных шин. Библ. 10, рис. 5, табл. 1.

Ключевые слова: релейная защита, дифференциально-фазная защита шин, реле
сравнения фаз, угол блокировки, сборные шины, способы сравнения фаз токов.
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Проаналізовано недоліки диференційного струмового захисту збірних шин і відомих
способів можливої реалізації їхнього диференційно-фазного захисту. Розроблено більш
досконалі способи порівняння фаз струмів диференційно-фазним захистом шин (ДФЗШ),
зокрема наведено логічні вирази для кожного запропонованого способу, що містять
перевірочні умови, виконання яких необхідне для забезпечення надійного пуску і
спрацювання захисту у разі ідентифікації аварійного режиму пошкодження системи шин,
що захищається. Наведено ілюстрації дії захисту при використанні кожного з цих способів
у режимах внутрішніх і зовнішніх коротких замикань. Вибір найбільш доцільного способу
порівняння фаз струмів для подальшої його реалізації пристроєм ДФЗШ зроблений на
підставі складання їхньої порівняльної характеристики за результатами теоретичних і
практичних досліджень дії захисту в аварійних режимах. Зроблено висновки щодо
переваг застосування запропонованого диференційно-фазного алгоритму
функціонування пристроїв релейного захисту збірних шин. Бібл. 10, рис. 5, табл. 1.

Ключові слова: релейний захист, диференційно-фазний захист шин, реле порівняння
фаз, кут блокування, збірні шини, способи порівняння фаз струмів.
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