
Розрахунок струмів короткого замикання (КЗ) 

Розрахунок струмів короктого замикання проводиться по вхідним даним для 

проектування (довжини, тип та матеріал ліній) та даним отриманим в результаті 

розрахунків в п. 3 «Розрахунок електричних мереж» (остаточно обраний переріз лінії) 

Інформація для проведення розрахунків довідникові дані 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 

При розрахунку струмів КЗ визначаються величини: 

I   - діюче значення початкового зверхперехідного струму для вибору уставки для вибору 

уставок спрацювання швикодіючого захисту; 

I ∞  - усталений струм КЗ для перевірки на термічну стійкість електричних апаратів та 

кабелів; 

уi  - миттєве значення ударного струму КЗ для перевірки електричних апаратів на 

динамічну стійкість; 

УI  - найбільше діюче значення повного струму КЗ для перевірки електричних апаратів на 

динамічну стійкість на протязі першого періоду КЗ; 

tI  - діюче значення повного струму КЗ для довільного моменту часу для вибору 

вимикачів за відмикаючим струмом; 

tS  - потужність КЗ для довільного моменту часу для перевірки вимикача за 

відключаючою ним потужністю. 

Розрахунок струмів і потужності КЗ. у мережах напруги понад 1000В може бути 

виконаний в абсолютних або відносних одиницях. В практиці широко використовується 

другий спосіб як більш зручний. Розрахунок струмів і потужності КЗ. у мережах напруги 

до 1000В виконується в абсолютних одиницях. 

В залежності від призначення розрахунку вибираються розрахункові умови 

(розрахункова схема, вид КЗ, точки КЗ, момент часу та ін.). Розрахункова схема 

складається для нормального режиму роботи СЕП. В розрахункову схему вводяться вся 

джерела живлення, що беруть участь у живленні місця КЗ (енергосистема, місцеві 

електростанції, синхронні компенсатори, великі синхронні й асинхронні двигуни), всі 



елементи електропостачання (трансформатори, лінії, реактори), їх звязки з місцем КЗ і 

між собою. За розрахунковою схемою складається схема заміщення, у якій вказуються 

опори всіх джерел і споживачів і намічаються точки для розрахунку струмів КЗ (шини 

первинної і вторинної напруги ГПП, шини розподільчих та примикаючи пунктів).  

Розрахунок струмів  КЗ зводиться до визначення опору коротко замкнутого 

ланцюга. 

Розрахунок струмів КЗ в мережах напруги понад 1000 В у відносних базисних 

одиницях (детальний огляд способу було виконано в Розрахунковій Роботі (блок 3 –

Струми КЗ від 07-04-2020) 

Розрахунок струмів КЗ в мережах напруги до1000 В (стор. 106-108) 

 
Особливістю розрахунку струмів КЗ. в мережах напругою до 1000 В є необхідність 

врахування опору всіх елементів схеми (трансформаторів струму, шин, котушок 

розчеплювачів автоматів, контактних з’єднань апаратів та ін..), врахування активної і 

реактивної складової опору. Струми КЗ. розраховують в іменованих одиницях.  

Трифазний струм КЗ: 
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де cpU  - середня номінальна напруга ступіні КЗ (690,400, 230,133 В) 

 r ,  x - сума активних і реактивних опорів до точки КЗ. включаючи 

трансформатор та опір зовнішньої системи, мОм. 

Опори понижуючого трансформатора: 
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де ..тнS - в кіловольт-амперах(кВА), HU  -  для обмотки НН,кВ;   кP в кіловатах 

(кВт). 

Опір системи, що живить трансформатор: 
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де всU . , нсU .  середня номінальна напруга мережі вищого та нижчого рівня 

напруги, В; )3(

KI  - періодична складова струму КЗ на вході трансформатора в мережі вищої 

напруги, А. 

Ударний струм визначають з врахуванням впливу асинхронних двигунів 

потужністю більш 100 к Вт, підключених в безпосередній близькості від точки КЗ: 

 HKуу IIki 5.62 )3(   (7.48) 

 

де  HI  - сума номінальних струмів потужних асинхронних двигунів;  уk  -  

ударний коефіцієнт ( можна прийняти уk  = 1,2…1,3 при КЗ. на шинах підстанції,  уk =1 

при КЗ у віддаленій точці): 

2)3( )1(21  уKу kII      (7.49) 

Розрахунок струмів короткого замикання в шахтних мережах з ізольованою 

нетраллю трансформатора полягає у визначенні найбільшого можливого трифазного та 

найменшого можливого двофазного струму короткого замикання. 

Струми трифазного короткого замикання )3(

KI  розраховуються для вибору рудничної 

комутаційної апаратури за умовою забезпечення потрібної комутаційної (вимикаючої) 

здатності, термічної та електродинамічної стійкості максимальним струмам короткого 

замикання у місці її встановлення. 

Струми двофазного короткого замикання )3(

KI  визначають у кінці захищеної дільниці 

мережі (для пускачів - на затискачах двигунів; для автоматичних вимикачів - у кінці зони 

дії максимального захисту автомата з метою перевірки надійності спрацьовування 

(чутливості) вибраних уставок захисту). 

Для визначення струмів короткого замикання складають однолінійну схему 

електропостачання дільниці (ПДПП – споживачі) та її розрахункову схему заміщення; 

уточнюють точки короткого замикання на схемах; обчислюють сумарний опір кожної 

вітки мережі (R ,  X ) до певної точки короткого замикання, включаючи опір 

зовнішньої системи ..сзХ  опір високовольтного кабелю ..квR , ..квХ , трансформатора TR , 

TX  магістрального ..КМR , ..КМХ , та гнучкого ..кгR , ..кгХ   кабелів дільничної мережі. 

Трифазний струм короткого замикання 
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де: ..HCU  - середня номінальна напруга ступені короткого замикання (1200, 690. 400 

В). 

Опір трансформатора 
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де: KP  - втрати короткого замикання трансформатора, Вт; ..THI  -номінальний 

струм вторинної обмотки трансформатора. А; KU  - напруга короткого замикання 

трансформатора, %. 

Опір зовнішньої системи, приведений на напругу вторинної обмотки 

трансформатора, 
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де: )3(

KS  - потужність трифазного короткого замикання на шинах РПП-6 (ЦПП), В·А. 

2

..HCU = 230, 400, 690, 1200 В. 

Опір високовольтного кабелю в (7.52), (7.53) приводиться на напругу вторинної 

обмотки, тобто TPBK KR , TPBK KX  TPЗС KX , де: ТРК  - коефіцієнт трансформації 

силового трансформатора. 

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання 

 

 HKyy IIKi 5.62 )2(
    (7.56) 

 

де: yK  - ударний коефіцієнт; yK  = 1,2...1,3 при короткому замиканні на шинах 

підстанції, yK  = 1 при короткому замиканні у віддаленій точці;  HI  - сума номінальних 

струмів асинхронних двигунів потужністю понад 100 кВ·А. 

Діюче значення ударного струму 



2)3( )1(21  yKy KII     (7.57) 

Розрахунки струмів КЗ зводять у табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 
Розрахункові 

точки 

короткого 

замикання 

Опір, Ом 

TR  TX  MKR  MKX  ..кгR  ..кгХ  ..сзХ

 
TPBK KR

 
TPBK KX

 

 

Закінчення табл.7.1 

Опір Струми короткого замикання 

 R   X  )3(

KI  )2(

KI  

 

При визначенні )2(

KЗI  допускається не враховувати розподільну мережу при 

потужності підстанцій до 400 кВА, тобто приймати ..квR  та ..квХ  рівними нулю ( 0.. квR , 

0.. квХ ,). При потужності КЗ )3(

KS  > 50 МВА допускається не враховувати 0.. сзX . 

 

Послідовність розрахунків 

 

1. Скласти розрахункову схему заміщення (рис.1) на основі схеми підприємства. На 

схемі позначити характерні точки, для яких буде розраховано струми КЗ. 

 

 
Рисунок 1 Приклад складання схеми заміщення діляники мережі 

 

2. Визначити яким з методів (іменованих чи відносних одиниць) буде розраховано 

схему (можливо використання двох методів, якщо наявні різні рівні напруг). 

3. Визначити опори всіх елементів мережі (живлячої системи, силових 

трансформаторів, повітряних та кабельних ліній), які входять до короткозамкнених 

ланцюгів  згідно обраного методу розрахунків. (Для живлячої системи та трансформаторів 

 

Зовнішня  

система 
Магістральний  

кабель 6 КВ 

ТСВП 

Магістральний  

кабель 660 В 

Гнучкий  

кабель 
ЕП 

Хзс Rмквн, Хмквн Rтсвп, Хтсвп Rмкнн, Хмкнн Rгк, Хгк 

    
    



наводяться формула, підстановка та відповідь. Для ліній наводиться приклад розрахунку, 

результати решти обчислень подаються в таблиці. 

Величина активного опору лінії визначається за довідниковими даними (додаток 

73-74) або в залежності від перерізу (       
    

   
  ). Величина реактивного опору 

лінії визначається за питомим опором (       . Питомий індуктивний опір лінії (може 

бути прийнято за додатками 73, 76 або для повітряних ЛЕП напругою до 1 кВ - 0,32; до 10 

кВ - 0,35; 35 кВ і вище - 0,4; для кабельних ЛЕП напругою до 1 кВ - 0,07; до 10 кВ - 0,08, 

Ом/км) 

Таблиця 1  Опори елементів мережі у іменованих одиницях 

Елемент мережі R, Ом X, Ом 

Джерело живлення ?? ?? 

Трансформатор Т1 ?? ?? 

------ ?? ?? 

Лінія L1 ?? ?? 

------ ?? ?? 

 

Таблиця 2  Опори елементів мережі відносних базисних одиницях 

Елемент мережі R*, в.б.о. X*, в.б.о. 

Джерело живлення ?? ?? 

Трансформатор Т1 ?? ?? 

------ ?? ?? 

Лінія L1 ?? ?? 

Кn ?? ?? 

 

4. Визначаються активний та реактивний опори до зазначених в п.1 точок КЗ та 

визначаються струми КЗ. Результати подаються у вигляді таблиці (в залежності від 

способу розрахунку) та наводиться приклад розрахунку для найбільш віддаленої точки. 

Таблиця 3 Розрахунок струмів КЗ у іменованих одиницях 

Точка 

КЗ 
Uсн, В R, Ом X, Ом Z, Ом Ік

(3)
, кА Ік

(2)
, кА іу, кА Іу, кА 

К1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

------ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

Кn ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

 



Таблиця 4 Розрахунок струмів КЗ у відносних базисних  одиницях 

Точка 

КЗ 

U*б, 

кВ 

І*б, 

кА 

R*, 

в.б.о. 

X*, 

в.б.о. 

Z*, 

в.б.о. 

Ік
(3)

, 

кА 

Ік
(2)

, 

кА 

іу, 

кА 

Іу, 

кА 

Sк
(3)

, 

кА 

К1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

------ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

Кn ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

 


