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АНОТАЦІЯ
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   Мета роботи - розробка системи захисту трифазного трансформатора з
покращеними характеристиками спрацювання за струмом короткого замикання.
У процесі експлуатації можливі ушкодження в трансформаторах і на їхніх
з'єднаннях з комутаційними апаратами. Можуть бути також небезпечні
ненормальні режими роботи, не пов'язані з ушкодженням трансформатора або
його з'єднань. Можливість ушкоджень і ненормальних режимів обумовлює
необхідність установки на трансформаторах захисних пристроїв.
   Основними видами ушкоджень є багатофазні й однофазні короткі замикання
в обмотках і на виводах трансформатора, а також «пожежа стали»
магнітопроводу. Однофазні ушкодження бувають двох видів: на землю й між
обмотками (обмоткові замикання). Найбільш імовірні багатофазні й однофазні
короткі замикання на виводах трансформаторів і однофазні обмоткові 
замикання в обмотках. Значно рідше виникають багатофазні короткі замикання 
в обмотках.
Для груп однофазних трансформаторів вони взагалі виключені. Захист від
коротких замикань виконується з дією на відключення ушкодженого
трансформатора.
   Для обмеження розмірів руйнувань її виконують швидкодіючої.

Ключові слова: захист трансформатора, диференційний захист, струм
небаланс.


