
Розрахунок електричних навантажень 

Розрахунок електричних мереж  підприємства проводиться по даним для 

курсового проектування (Таблиця електричних навантажень + Схема електрична 

принципова), які встановлюються керівником під час затвердження завдання. 

Інформація для проведення розрахунків та вибору типів і марок провідників наведені в 

Посібнику, (Проектування електропостачання та електрообладнання машин і установок 

геотехнічних виробництв:  Курсове та дипломне проектування [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», спеціалізацій «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних 

виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; уклад.: І.С. Рябенко, О. В. Мейта. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,78 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 244 с.) якій розміщено на сайті 

кафедри ЕМОЕВ. Нумерація розділів, формул та додатків наводиться згідно Посібника.  
 

Теоретичні відомості для розв’язку 

Перетин проводів та жил кабелів вибирають з врахуванням технічних та 

економічних факторів. До технічних факторів, що впливають на вибір перерізу, 

відносяться здатність провідника витримувати довготривале навантаження при 

нормальному та післяаварійному режимах з врахуванням допустимого перегріву, термічна 

стійкість в режимі коротких замикань і втрати напруги в провідниках від протікання по 

них струму в нормальному, післяаварійному та аварійному режимах; механічна стійкість 

до механічного навантаження; коронування в мережах напругою 35 кВ і вище – фактор, 

що залежить від напруги, перерізу провідника та навколишнього середовища. До 

економічних факторів відноситься економічна щільність струму. 

Перетин проводів повітряних стаціонарних ЛЕП напругою 6 і 10 кВ вибирають 

по економічній щільності струму і перевіряють за умовами нагрівання Далі вся мережа 

перевіряється за припустимими втратами напруги. 

Повітряні ЛЕП напругою до 1000 В розраховують за втратами напруги і 

перевіряють за умовами нагрівання та економічній щільності струму при тривалості 

використання максимуму навантаження понад 4000…5000 г/рік.  Крім того, погоджують 

перетин проводів із захистом ЛЕП, а мережу перевіряють на відключення мінімальних 

значень струмів КЗ релейним захистом. 

Стаціонарні кабельні лінії напругою 6 кВ вибирають за економічною щільністю 

струму і перевіряють за умовами нагрівання з урахуванням і поправками на умови 

прокладки, за термічною стійкістю струмам КЗ і за втратами напруги. Переносні 

кабельні лінії вибирають за нагріванням і перевіряють на термічну стійкість струмам КЗ і 

за втратами напруги. Кабельні лінії напругою до 1000 В вибирають аналогічно 

повітряним на цю ж напругу 



Рекомендовані умови використання кабелів: 

Стаціонарна прокладка у виробках шахт (горизонтальних та похилих до 45˚): СБ, СБн, 

СБГ, СБШв, СБ2лШв, СКл, СПШв, СБнВ, СБлн-В, СБ-В. 

Вертикальне прокладання в стволах: ЦСКн, ЦСКл, ЦСП, ЦСПн. 

Прокладка в стволах до 200м, в свердловинах: СКл, СПлн-В, СПШв. 

В свердловинах при кріпленні на тросах: ЦСБ, ЦСБн, ЦСБл, ЦСПн, ЦСПШв. 

На поверхні при прокладці у виробках, каналах, тунелях: 

сухим середовищем і відсутності механічного пошкодження: ААГ, ААШв, АВВГ, АВРГ. 

При небезпеці механічного пошордження: ААБлГ, АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ. 

В сирих приміщеннях: ААШв, АСШв, ААБвГ, ААБлГ, АСБ2лШв. 

При прокладці в траншеях: ААШв, ААШл, ААБл, ААБ2л, ААПл, АСБ, АСБ2л. 

При прокладці на естакадах: ААШв, ААБлГ, ААБ2лШв, АСБлГ, АВВБГ.  

 

Основні типи кабелів для живлення пересувних машин з напругою живлення 

6÷10 кВ (екскаватори, гірничотранспортні та ін.): 

КГЕ – з гумовою ізоляцією, гумовою оболонкою, екрановані (з електропровідної гуми), з 

допоміжними жилами для контролю цілісності заземлення; 

КГЕТ – те ж, з підвищеною теплостійкістю; 

КСГВ – з гумовою ізоляцією, гумовою оболонкою, з допоміжними жилами; 

КШВГ – кабель шланговий високовольтний гнучкий, екранований, три силових і одна 

заземлююча жила; 

КШВГС – те ж, зі стальним осердям; 

КШВГТ – з нагрівостійкою гумовою ізоляцією; 

 

Для стаціонарних та пересувних ПЛ використовуються проводи: 

алюмінієві марки А, АКП (перерізом: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм
2
); 

сталеалюмінієві: 

з однодротовим стальним осердям марки АС та антикорозійні марок АСК, АСКС, АСКП 

(перерізом: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 мм
2
); 

 багатодротовим стальним осердям марок АС, АСК, АСКС, АСКП (перерізом: 120, 150, 

185, 240 мм
2
); 

багатодротовим стальним осердям марки АСУ (перерізом: 120, 150, 185, 240 мм
2
); 

з багатодротовим стальним осердям марки АСО (перерізом: 150, 185, 240 мм
2
). 

стальні марок ПС, ПСО та ПСМ (з міднистої сталі); 

стальні троси марки С (перерізом: 34, 38, 43, 48, 50, 60, 72, 86, 101 мм
2
). 



При виборі перетинів проводів і жил кабелів розрахунковий струм навантаження 

групи електроприймачів визначається так: 

/ 3 cosn P H M PI P U            (6.1) 

/ 3P P HI S U        (6.2) 

де Рр , Sр - розрахункові навантаження для даного елемента мережі, кВт; кВА; UH - 

напруга мережі, кВ; ηм - ККД мережі (для повітряних ЛЕП, 0,94...0,95; для-гнучких 

кабелів 0,97...0,99; cosφр - розрахунковий коефіцієнт потужності для даного елемента 

мережі  

Розрахунковий струм окремого споживача визначається за його номінальною 

потужністю Рн 

 

/ 3 cosH H H H HI P U            (6.3) 

 

де ηн - ККД двигуна при номінальному навантаженні; cosφн - номінальний 

коефіцієнт потужності двигуна. 

 

Послідовність розрахунків 

 

1. Скласти таблицю електричних мереж, що підлягають обчисленням та 

розрахувати робочий розрахунковий струм. Нумерація ліній може бути або наскрізна, або 

(для розгалужених ділянок)з зазначеням номеру лінії від якої живиться збірка(вузол) та 

порядкового номеру в збірці. (L2.7 – друга збірка, сьома лінія) 

 

Таблиця 1 Вхідні дані для розрахунку електричних мереж підприємства 

Споживач 

(назва 

електроприймача 

або марка двигуна) 

№ 

лінії
 

Довжина 

лінії, м 

Тип 

лінії
 
 

Потужність, що 

передається 

лінією
 

cos  ККД Розрахунковий 

робочий струм 

лінії ІР, А 

Споживачі низької напруги (0,4 кВ) 
ЕП 1 ? ? ? ? ? ? ? 

ЕП 2 ? ? ? ? ? ? ? 

ЕП 3 ? ? ? ? ? ? ? 

Споживачі високої напруги (6 кВ) 
ЕП 10 ? ? ? ? ? ? ? 



ЕП 20 ? ? ? ? ? ? ? 

ЕП 30 ? ? ? ? ? ? ?  

2. Визначити, які перевірки необхідно проводити для ліній в залежності від 

напруги та типу лінії (Умови наведені в теоретичних відомостях).  

3. Перевірка за нагрівом (умови прокладки та охолодження не враховуємо) 

 Вибір перетину провідників за нагрівом зводиться до порівняння розрахункового 

струму ІР з довготривалими припустимими струмами навантаження, наведеними для 

стандартних перетинів проводів у таблицях ПУЕ (Додаток 52-64) 

P допI I        (6.5) 

Для  ЛЕП, що приймає на себе всю, або частину навантаження іншої лінії, що вийшла з 

ладу, розрахунковий струм приймається для післяаварійного режиму. Розрахунковий струм 

в післяаварійному режими Ір.а.=2Ір ( при 100% резервуванні) або визначаеться розрахунком в 

залежності від ступеня резервування. 

 

4. Перевірка за економічною густиною струму 

Економічний перетин провідників знаходять з виразу: 

 

/e P eS I J      (6.10) 

 

де  JE- економічна щільність струму, А/мм.  

Значення економічної щільності струму приймається в залежності від матеріалу 

проводу і числа годин використання максимуму навантаження  (Додаток 68, 69). 

Для кар’єрів  можна приймати рівним: 

1800…2500 г/рік при однозмінній роботі екскаватора; 

3500…4500 г/рік – при двозмінній роботі; 

5000…7000 г/рік – при трьохзмінній роботі екскаватора. 

Для рудників та шахт з пологим заляганням пластів =4000…4700 г/рік.  

Для шахт з крутим заляганням пластів =4200…4800 г/рік.  

Для підприємств нафтогазового комплексу =7000 г/рік.  

Для освітлювального навантаження =1500…2000 г/рік. 



Вибору за економічною щільністю струму не підлягають пересувні мережі 

кар’єрів, мережі з малим терміном служби (3-5 років), відгалуження до електроприймачів 

до 1000В, мережі напругою до 1000В з  до 4000…5000 г/рік. 

 

4. Перевірка за механічною міцністю 

Мінімальний перетин провідників для повітряних високовольтних ліній за 

умовами механічної міцності повинен бути не менше 25 мм
2
 для сталевоалюмінієвих і 35 

мм
2
 для алюмінієвих проводів. Для повітряних ЛЕП напругою до 1000В мінімальна площа 

перетину сталевоалюмінієвих проводів – 10 мм
2
, алюмінієвих - 16 мм

2
, сталевих 

багатодротових - 25 мм
2
. 

Мінімальні значення перерізу силових кабелів шахтних дільничних розподільних 

мереж напругою до 1000 В за механічною міцністю рекомендують приймати для живлення: 

механізмів, змонтованих на спеціальних візках у складі загального електропоїзда, не менше 

10 мм
2
; окремих встановлених механізмів, що періодично переміщуються не менше 16мм

2
. 

Умови вибору кабелів за механічною міцністю наведені в додатку 77 

 

5 Перевірка за втратами напруги 

5.1  Для високовольтних електроприймачів (понад 1 кВ) – у відсотках 

 

Для кабельних мереж допустимі втрати напруги 6…35 кВ - 5% в нормальному і 10% 

в післяаварійному режимах; 

При відомій передаваємій потужності ЛЕП 

 

2%
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      (6.32) 

де R , X  - активний  та індуктивний опори проводу чи жил кабеля, Ом; P , Q  - 

активне і реактивне навантаження мережі відповідно, кВт, квар. 

 

5.2  Для низковольтних електроприймачів (до 1 кВ) – у вольтах 

Ділянка мережі низької напруги складається з трансформатора (або 

трансформаторної підстанції) та кабелів (магістральні, відгалужувальні, гнучкі), які 

зєднують трансформатор та електроприймач. Величину втрат напруги для мережі до 1 кВ 

приймають рівною 39В, 63В, 117В)– відповідно при UН мережі 380В, 660В, 1140В 



Втрати напруги в низковольтній мережі – це сума втрат напруги в усіх її елементах, 

яка не повинна перевищувати нормоване значення (при необхідності знизити втрати 

збільшують преріз кабелів. 

5.2.1 Розрахунок втрат напруги в трансформаторі [%] проводиться за формулою 

(6.28) 

)sincos( %%% ТРрТРaТР UUU  
 

ТН

Р

S

S

.

  - коефіцієнт завантаження трансформатора (ТСВП) [безрозмірна величина] 

ТНS . - номінальна потужність трансформатора (тр. підстанції) вказується в (кВА). 

РS  - розрахункове навантаження трансформатора визначається по потужності, за якою 

було обрано трансформатор. 
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%aU  - активна складова напруги КЗ трансформатора [%] 
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KP  - втрати КЗ трансформатора, [Вт] – наведено в Додатках 39-46 41 для відповідної 

підстанції або трансформатора. 

Потужності KP та ТНS .  підставляємо у [Вт] – результат отримаємо у [%] – точність 

розрахунків до двох знаків після коми. 

ТРcos  - коефіцієнт потужності трансформатора визначається по співвідношенню 

активної та повної потужності, що передається через трансформатор.  

2

%

2

%% )()( акр UUU  – реактивна складова напруги КЗ трансформатора [%] 

%кU  - напруга КЗ трансформатора [%] за даними з Додатках 39-46 для відповідної 

підстанції або трансформатора. 

ТРsin  - обчислюється на основі відомого значення ТРcos  

Отримане значення втрат напруги  %ТРU  у [%]  переводимо у [В] за формулою (6.29) 

100

0
0%%

U
KUU ТРТР    

%ТРU  - розраховане значення втрат напруги в трансформаторі; 

10 K  - коефіцієнт зміни напруги в трансформаторі; 



0U  - генераторна напруга мережі, для якої розраховуються втрати напруги. 

 

5.2.2 Розрахунок втрат напруги в кабелі [В] проводиться за формулою (6.41) (на 

прикладі гнучкого кабелю – для магістрального кабелю застосовуються індекси м.к.) 
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НР  - потужність всіх електроприймачів, що живиться цим кабелем [кВт]; ..кгL  - довжина 

кабелю [м]; 

γ=50 [м/(Ом•мм
2
)] – питома провідність мідного кабелю (γ=32 для алюмінієвих жил); 

..кгS  - переріз кабелю [мм
2
]; 

НU   номінальна напруга мережі, для якої розраховуються втрати напруги [В]; 

H  - ККД електроприймача (якщо не зазначено, то ККД=1). 

 

6 Остаточний вибір провідників 

Скласти загальну таблицю перевірок (перевірку на термічну стійкість для КЛ та 

перевірку на втрати напруги у пусковому режимі не проводимо). При наявності 

високовольтних та низьковольтних ліній робимо окремі таблиці. Якщо перевірка не 

потрібна, то відповідний стовпець не вноситься. 

Формла-підстановка відповідь наводиться для одиночних розрахунків(параметри 

трансформатора) та для прикладу розрахунків з найбільш навантаженою лінією. Решта 

обчислень проводиться без демонстрації підстановок лише з занесенням результатів в 

таблицю. 
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За 

економічною 

густиною 

За втратами напруги Остаточно 

обрана марка та 

переріз лінії 

І 

доп, 

А  

Sнагр, 

мм
2
 

Jек, 

А/мм
2
 

Sек 

мм
2
 

Втрати 

напруги 

(В або %) 

Sвтрат напруги 

мм
2
 

? ?         

? ?         

 


