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Теоретичні відомості для розв’язку 

8.1 Загальні вказівки до вибору струмоведучих частин та апаратів 

 
Всі апарати, шини на підстанціях і розподільних пунктах повинні бути обрані за умови 

тривалої роботи (за номінальним струмом та напругою) і перевірені для режиму КЗ на 

термічну та динамічну стійкість. 

При виборі струмоведучих частин і апаратів за номінальною напругою повинні виконуватись 

умови: 

 

снан UU ...  ; ... мрам UU      (8.1) 

де ..анU  , снU .  - номінальна напруга відповідно вибираємого апарата і мережі; ..мрU  - 

максимально тривала робоча напруга; амU .  - максимально допустима напруга апарата 

(можна прийняти для розрядників - 1,25Uн; для вимикачів, роз’єднувачів, ізоляторів – 1,15 

Uн,; для запобіжників, реакторів, трансформаторів струму і напруги, кабелів 1,1 Uн). 

При виборі апаратів за струмом 

ран II .. ;     (8.2) 

де ..анI  - дається при розрахунковій температурі зовнишнього середовища θо.с= +35 0C.  

Струмоведучі частини й електричні апарати повинні бути динамічно і термічно 

стійкі при струмах КЗ: 

 

уII max   чи уіі max     (8.4) 

де maxI , maxі  - діюче значення й амплітуда максимально припустимого струму, що 

характеризують динамічну стійкість апарата; уI , уі  - діюче значення та амплітудне 

значення ударного стуму КЗ 

 

фt tItI         (8.5) 

де tI - струм термічної стійкості, що даний апарат може витримати без ушкодження 

протягом t (1…10 с) (приводиться в каталогах); фt  - приймається по (6.18). 

 



8.2 Особливості вибору апаратів напругою понад 1000 В 

 
1. Вимикачі, крім тих, що вибираються за умовами (8.1), (8.2) і перевіряються на 

термічну та динамічну стійкість за (8.4) і(8.5), повинні вибиратися за припустимим струмом 

і потужністю відключення: 

 
)3(

.. tвн II  , )3(

.. tвн SS       (8.6) 

де ..внI , ..внS  - номінальні струм і потужність відключення вимикача за каталогами; )3(

tI , )3(

tS  

- трифазний струм КЗ і потужність КЗ в період t відключення вимикача. 

2. Роз’єднувачі і відокремлювачі вибирають за номінальною напругою (8.1), 

номінальним струмом (8.2) і перевіряють на стійкість при струмах КЗ (8.4), (8.5). 

Короткозамикачі вибирають за тими ж параметрами, за винятком вибору за тривалим 

номінальним струмом. 

3. Вимикачі навантаження вибирають за тими ж умовами, що і розє’днувачі, а також за 

струмами включення і відключення при робочому режимі: 

 

рвн II .. ;     (8.8) 

Якщо запобіжники встановлені до вимикача, перевірку на динамічну і термічну стійкість 

можна не виконувати. Запобіжник вибирається за номінальною напругою, струмом і 

граничним значенням струму і потужності відключення. 

 

8.5. Добір КРП в рудниковому виконанні 

 

Для керування та захисту у шахтних електричних мережах приймаються рудникові 

вибухобезпечні комплектні розподільні пристрої (КРП) серії КРУВ-6,УК-6, КРУРН, РВД-

6У, що обладнані високовольтними вимикачами, релейним захистом і необхідною 

автоматикою. КРП добирають за призначенням, виконанням, номінальним струмом, 

напругою, перевіряють за граничними значеннями струму та потужності вимикання. 

Тип КРП, його виконання за рівнем вибухозахисту приймають з урахуванням місця його 

установки, призначення (вхідна, фідерна, секційна). При кількості КРП в РПП-6 до трьох 

вхідна комірки не встановлюється, від трьох до семи - ставиться вхідна комірка. Якщо а 

РПП-6 кількість КРП перевищує сім, живлення РПП-6 від ЦПП провадиться двома 

кабелями, що приєднуються до різних секцій шин ЦПП, а установкою двох вхідних комірок 

і однієї секційної. 

Добирають КРП за умовами: 

 

РЯН ІI .. ; .... МНЯН UU  ; )3(

.. KЯР II     (8.25) 

 

де: ..ЯНI , ..ЯНU , ..ЯРI  - відповідно номінальні струм, напруга та граничний струм комірки, 

що вимкнеться, (Додаток 78). Розрахунковий струм комірки що вмикає і вимикає 

трансформатор, приймають за розрахунковою потужністю (5.36). 

 

8.6 Вибір автоматичних вимикачів у загальнопромисловому виконанні та 

уставок їх захисту  
Автоматичні вимикачі характеризуються слідуючими величинами: 

- Номінальними струмами та напругами автомата Ін.а. , Uн.а.; 

- Номінальним струмом розчеплювача автомата Ін.розч. ( в один і той же автомат 

можуть бути вбудовані різні за струмом розчеплювачі, при цьому повинна виконуватись 

умова: 



Ін.а. ≥ Ін.розч. 

- Уставками спрацьовування за струмами та часом при перевантаженні (Іперевант., 

tперевант.) та коротких замикань (Ікз, tмт.), що називаються відсічками, а для селективних 

автоматів уставками витримки часу спрацювання при к.з. tкз, для неселективних автоматів – 

власний час спрацювання при к.з в мережі (Ікз ≥ Іуст.авт.) 

- Розривною здатністю (максимальний струм КЗ, що вимикається без пошкодження 

автомата) 

На основі каталогів на автомати та технічних умов їх роботи (для деяких 

автоматичних вимикачів наведені в Додатку 80-92) вибір апаратів захисту виконується за 

трьома нижче наведеними умовами. 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; )3(

. 2,1 кв II  ;    (8.33) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, що 

вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

Таким чином, вибір апаратів захисту зводиться до виділення трьох груп умов, що 

повинні враховуватись: 

1. Номінальний струм автомата і його розчеплювача не повинні бути менше 

розрахункового струму Ім захищаємої лінії, або номінального струму електроприймача Ін. 

При цьому номінальні струми розчеплювачів автоматичніих вимикачів повинні бути 

мінимально можливими. 

2. Щоб електроприймач або ділянка мережі не вимикалась при пуску або 

короткочасних перевантажень ( Іпуск, Іпік) апарат захисту повинен вибиратись з урахуванням 

короткочасних перевантажень в нормальному або післяаварійному режимі. Апарат захисту 

для електроприймачів, що не мають пускових струмів, вибирають без врахування цієї 

умови. Для різних автоматів ця умова різна і вказується в четвертому стовпці табл. 

3. Уставки захисних апаратів повинні бути перевірені на селективність дії 

послідовно включених апаратів захисту, щоб при кожному порушенні нормального режиму 

вимикалась тільки пошкоджена ділянка, але не спрацьовували захисні апарати в вищих 

ланцюгах мережі (5-й стовбець табл. Додатку 93). Перевірку селективності дії захистів 

виконують за типовими часо-струмовими характеристиками апаратів, що 

використовуються з врахуванням розсіву характеристик (±15-25% від середнього значення) 

і за розрахунковими струмами струмів КЗ в захищаємій мережі побудовою карти 

селективності дії захисту або за співвідношеннями, наведеними в табл. Додатку 93) 

Кількість ступенів захисту повинна бути не більше трьох-чотирьох: відгалуження до ЕП, 

розподільна шафа або шинопровід та магістраль від трансформатора. 

В мережі з ізольованою нейтраллю вибране значення уставки повинно бути 

перевірене на надійність вимикання автоматом струму двофазного короткого замикання у 

найвіддаленішій точці захищеної мережі за умовою 

 

)25.1(5.1..

)2(

min. ayK II .     (8.34) 

 

Кратність 1,25 допускається при використанні гнучких екранованих і броньованих 

кабелів. 

 

 

 



8.7 Добір автоматичних рудничних вимикачів 

 

Автоматичні вимикачі (Додатку 80-92) добирають за призначенням за номінальною 

напругою мережі ..мнU , розрахунковим струмом рI  та перевіряють по граничному струму 

вимикання (комутаційній здібності). При цьому повинні виконуватись такі умови: 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; )3(

. 2,1 кв II  ;    (8.35) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, що 

вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

 

8.8 Добір рудникових магнітних пускачів 

 

Магнітні пускачі (Додаток 94-97) добирають за номінальною напругою мережі 

..MHU   номінальним струмом керованого двигуна ..днI  а також за потужністю та режимом 

роботи двигуна: 

 

.... днпн II  ; ... MНпн UU  ; ... дмjm PР     (8.36) 

 

де: ..пнI , ..пнU  - номінальний струм і напруга пускача; .. jmP  - максимальна потужність 

керованого пускачем, двигуна залежно від j -ї категорії застосування контактора за ГОСТ 

11206-77Е; ..днP  - номінальна потужність двигуна. 

У разі керування групою електродвигунів 

 


К

iднпн II
1

.... .     (8.37) 

 

Обраній пускач перевіряють за розривною здатністю при наявності максимального захисту: 

 
)3(

.. 2,1 Kпр II  ,     (8.38) 

 

де: ..прI  - граничний струм до вимикається; )3(

KI  - струм трифазного короткого замикання на 

виході пускача. 

Якщо гранична комутаційна здатність пускача недостатня, то беруть більш 

потужний пускач або додатковий комутаційний апарат. 

Якщо послідовно з магнітним пускачем в мережі встановлені інші захисні апарати 

(автомати в ПДПП та на РПП-0,7), перевірку розривної здатності пускача допускається 

провадити за виразом 

 

KnII Кпр  )3(

.. 2,1 ,     (8.39) 

 

де: n  - кількість апаратів, які послідовно ввімкнені у силовому ланцюгу й обладнані 

максимальним захистом; K  = 1 при n  = 2, K  =1,1 при n  = 3...4. 

При цьому уставки спрацювання захисту автоматичних вимикачів мають бути такими, щоб 

забезпечувати спрацьовування захисту при виникненні короткого замикання у найбільш 

віддаленій точці, тобто 

 



5.1..

)2(

min. ayK II      (8.40) 

 

де: )2(

min.KI  - двофазний струм короткого замикання у найвіддаленішій точці; ..ayI  - струм 

спрацювання захисту автомата. 

Якщо (8.40) не виконується, то для забезпечення неперервності дії захисту вздовж 

всієї лінії (для забезпечення перекриття зон дії засобів захисту, коли пускач вимикає струми 

в межах своєї комутаційної здатності, а більші струми короткого замикання вимикають 

автомати) уставка максимального захисту автомата повинна відповідати умові 

 

8.1... ayпр II      (8.41) 

 

Якщо ці умови на виконуються, можливе встановлення додаткового автоката з 

меншою уставкою спрацювання захисту для групи малопотужних споживачів. У додатку 

98  наведені значення гранично допустимих струмів короткого замикання при вимкненні їх 

каскадною схемою, тобто одним або кількома послідовно ввімкненими автоматами спільно 

з пускачем. 

Комплектуючи магнітні пускачі в РПП-0,7, необхідно перевірити на допустимість 

транзитного навантаження на вхідних затискачах пускачів. При цьому кратність сумарного 

струму (включаючи транзитний) відносно номінального ..пнI  не повинен перевищувати: для 

пускачів з HI  до 25 А - 3; від 25 до 63 А - 2,5; від 63 до 250 А - 2, понад 250 А - 1,2. 

 

8.9 Добір уставок спрацьовування максимального захисту автоматичних 

вимикачів 
 

Струм уставки ..ayI  максимального захисту автомата обирають за умовою 

 







1
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.max...

K

i

iHnay III     (8.42) 

 

де: max.nI  - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна; 




1

1

.

K

i

iHI  - 

сума номінальних струмів решти електроспоживачів. 

Вибране значення уставки (Додаток 99) повинно бути перевірене на надійність 

вимикання автоматом струму двофазного короткого замикання )2(

min.KI  у найвіддаленішій 

точці захищеної мережі за умовою 

 

)25.1(5.1..

)2(

min. ayK II .     (8.43) 

 

Кратність 1,25 допускається при використанні гнучких екранованих і броньованих 

кабелів. 

 

8.10 Добір уставок спрацьовування максимального захисту  рудникових пускачів 
 

Для захисту відгалуження з одним електродвигуном з короткозамкненим ротором 

уставка спрацювання захисту пускача ..пуI  вибирається за умовою (Додаток 100) 

 

.... нппу ІI  ,      (8.44) 

 



де: ..нпІ  - пусковий номінальний струм двигуна. 

Для захисту відгалуження з одночасним пуском кількох двигунів 

 





n

і

імnпу II
1

....      (8.45) 

 

Для захисту відгалуження з асинхронним двигуном з фазним ротором 

 

.... )0,2...6,1( днпу ІI      (8.46) 

 

Для захисту мережі з освітлювальним навантаженням 

 

.... 3 орпу ІІ       (8.47) 

 

де: ..орІ  - розрахунковий струм освітлювального навантаження. 

Струм уставки максимальних реле пускачів, які захищають освітлювальні 

трансформатори, 

 

ТРорпу КІІ .... 3       (8.48) 

 

де: 
ТРК  - коефіцієнт трансформації трансформатора. 

Для захисту трансформаторів, вбудованих у пускові агрегати 

 

TP

n

і

Pнпу KIІІ )()4,1...2,1( ..      (8.49) 

 

де: ..нпI  - пусковий струм підключеного до трансформатора електродвигуна; 


n

і

PI
1

 - 

розрахунковий струм решти споживачів трансформатора. 

Обрана уставка спрацювання захисту пускача повинна перевірятися на надійність 

його роботи за умовою 

 

5,1.

)2(

min. пyK II .     (8.50) 

 

Якщо умова (8.50) не виконується, треба змінити параметри мережі так, щоб сумарний 

опір її елементів понизився, а струми короткого замикання підвищилися. 

 
8.11 Захист електродвигунів напругою до 1000 в плавкими запобіжниками 

 

Захист повинен захищати електродвигуни (мережі) від струмів КЗ, але не повинен 

відключати ланцюги при запуску електродвигуна чи піковому навантаженні лінії. Ці 

умови виконуються при додержані слідуючих умов (для плавких вставок з малою 

тепловою інерцією – мідь, срібло, цинк) 

 

.... двнвстн II        (8.51) 

пдвнвстн КII /....       (8.52) 

 



де Іп.дв. – пусковий струм електродвигуна; Кп – коефіцієнт короткочасного теплового 

перевантаження вставки, що враховує умови пуску двигуна. 

Для легкого пуску (час розгону не більше 10 с.) Кп=2,5; для важкого – часті та затяжні 

пуски (час розгону більше 10 с.) Кп=1,6-2,0; для зварювальних апаратів Кп=1,6. Струм 

плавкої вставки Ін.вст.  вибирають за шкалою для більшого значення із отриманих за вище 

наведеними умовами. 

Плавкі вставки з великою тепловою інерцією (свинець та його сплави) вибирають за 

умовою .... двнвстн II  . Якщо відома пускова характеристика електродвигуна Іп.дв.=φ(t) (крива 

1 на рис. Додаток 101) , то нанесши її на сімейство кривих Ін.вст.=φ(t) вибирається плавка 

вставка з характеристикою, всі точки якої знаходяться вище кривої Іп.дв.=φ(t). 

Для проводів та кабелів, що живлять групу електродвигунів від магістралі або силової 

розподіляючої шафи (рис. Додаток 102) замість Іп.дв. приймають значення пікового струму 

 

Іпік=Іп.мах+(Ір – КuІн.мах);    (8.53) 

 

де  Іп.мах – найбільший з пускових струмів двигунів в групі (за паспортними даними); Ір – 

розрахунковий струм навантаження всієї групи,  Кu – коефіцієнт використання, характерний 

для двигуна, що має найбільший пусковий струм. Ін.мах  - номінальний (приведений до 

ПВ=100% - Ін.мах=Ікч ) струм двигуна з найбільшим пусковим струмом; Ікч – струм 

електродивгуна в повторно-короткочасному режими для паспортного значення ПВ%. 

При виборі запобіжників необхідно враховувати селективність іх роботи в мережі. 

Враховуючи розсіяння захисних характеристик плавких вставок, селективність захисту 

може бути забезпечена , якщо Ін.вст. нижче лежачої за струмом вставки (наприклад, п4 – рис. 

Додаток 103, буде відрізнятися не менше ніж на два ступені шкали вище лежачого ступеня 

(п3). 

Для захисту освітлювального навантаження 

 

.... орвн ІІ       (8.54) 

 

де - ..орІ  розрахункове навантаження освітлення. 

Для захисту первинних обмоток освітлювальних трансформаторів 

 

TPтрвн KІІ ... )4,1...2,1(      (8.55) 

 

де трІ . – розрахунковий струм вторинної обмотки трансформатора. 

 

Для установлення, в запобіжник приймають плавку вставку а номінальним струмом, 

найбільш близьким до розрахункового. Надійність спрацьовування плавкої вставки при 

мінімальних струмах короткого замикання перевіряють за умовою 

 

)7...4(..

)2(

min. BHK II      (8.64) 

 

При цьому кратність, що дорівнює 4, приймають в мережах напругою 127 В і в 

мережах напругою 380 й 660 В при струмах уставки 160 та 200 А. В останньому випадку 

при ..BHI  = 125 А кратність приймають такою, що дорівнює 6,4, а для уставок 20...100 А - 

такою, що дорівнює 7. 

Для захисту трансформаторів а і схемою з'єднання Ү/ Ү або   потрібне виконання 

умови 

 



4..

)2(

min.  BHTPK IKI     (8.65) 

 

зі схемою з'єднання Ү/ Δ або Δ/ Ү 

 

43 ..

)2(

min.  BHTPK IKI     (8.66) 

 

Добір апаратури керування та захисту вводиться в таблицю довільної форми  
  



 

Послідовність розрахунків 

 

1. Розмістити електричні апарати (роз’єднувачі, автоматичні вимикачі, пускачі, 

запобіжники) на схемі.  Скласти таблицю електричних апаратів для заповенння (Приклад 

таблиці для вибору апаратів) 

 

2. Обрати ро’зєднувачі за загальною умовою вибору електричних апаратів  

 

снан UU ...  ; ... мрам UU      (8.1) 

де ..анU  , снU .  - номінальна напруга відповідно вибираємого апарата і мережі; ..мрU  - 

максимально тривала робоча напруга; амU .  - максимально допустима напруга апарата 

(можна прийняти для розрядників - 1,25Uн; для вимикачів, роз’єднувачів, ізоляторів – 1,15 

Uн,; для запобіжників, реакторів, трансформаторів струму і напруги, кабелів 1,1 Uн). 

При виборі апаратів за струмом 

ран II .. ;     (8.2) 

Струмоведучі частини й електричні апарати повинні бути динамічно і термічно 

стійкі при струмах КЗ: 

 

уII max   чи уіі max     (8.4) 

де maxI , maxі  - діюче значення й амплітуда максимально припустимого струму, що 

характеризують динамічну стійкість апарата; уI , уі  - діюче значення та амплітудне 

значення ударного стуму КЗ 

Напруга мережі Uн = ?? кВ 

Місце 

встановлення PI   нІ  
)3(

max.KІ  
)2(

min.KI  сдІ .  ..стІ  .устІ  Кч 
Тип прийнятого 

апарата 

Розєднувачі 

          

Автоматичні вимкачі 

          

Пускачі 

          

Запобіжники 

          



 

фt tItI         (8.5) 

де tI - струм термічної стійкості, що даний апарат може витримати без ушкодження 

протягом t (1…10 с) (приводиться в каталогах); фt  - приймається 0,25 с. 

Вибір розєднувачів до 1 кВ проводиться по табл дод.120 (Посібник). 

Вибір розєднувачів вище 1 кВ проводиться по табл Д 8.1 (Методичка для РР з курсу 

«Електричні мережі та системи»  

 

 
 

 



3. Обрати автоматичні вимикачі та уставки їх спрацювання 

 

3.1 Автоматичні вимикачі (для напруги до 1 кВ) (Додатку 80-92) добирають за 

призначенням за номінальною напругою мережі ..мнU , розрахунковим струмом рI  та 

перевіряють по граничному струму вимикання (комутаційній здатності). При цьому 

повинні виконуватись такі умови: 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; )3(

. 2,1 кв II  ;    (8.35) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, що 

вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

Додатково перевірити на термічну та електродинамічну стійкість. 

 

3.2 Розрахувати уставку спрацювання вимикача 

Струм уставки ..ayI  максимального захисту автомата обирають за умовою 







1

1

.max...

K

i

iHnay III     (8.42) 

де: max.nI  - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна; 




1

1

.

K

i

iHI  - 

сума номінальних струмів решти електроспоживачів. 

Вибране значення уставки (Додаток 99) повинно бути перевірене на надійність 

вимикання автоматом струму двофазного короткого замикання )2(

min.KI  у найвіддаленішій 

точці захищеної мережі за умовою 

 

)25.1(5.1..

)2(

min. ayK II .     (8.43) 

3.3 Високовольтні вимикачі (для напруги до 1 кВ) обираємо за додатком Д.9.1. 

Для високовольтних вимикачв виконати перевірку на номінальні струми та 

напруги, комутаційну здатність, термічну та електродинамічну стійкість до КЗ. 



 
 

4. Обрати пускачі 

 

Магнітні пускачі (Додаток 94-97) добирають за номінальною напругою мережі 

..MHU   номінальним струмом керованого двигуна ..днI  а також за потужністю та режимом 

роботи двигуна: 

 

.... днпн II  ; ... MНпн UU  ; ... дмjm PР     (8.36) 



 

де: ..пнI , ..пнU  - номінальний струм і напруга пускача; .. jmP  - максимальна потужність 

керованого пускачем, двигуна залежно від j -ї категорії застосування контактора за ГОСТ 

11206-77Е; ..днP  - номінальна потужність двигуна. 

У разі керування групою електродвигунів 

 


К

iднпн II
1

.... .     (8.37) 

 

Обраній пускач перевіряють за розривною здатністю при наявності максимального захисту: 

 
)3(

.. 2,1 Kпр II  ,     (8.38) 

 

де: ..прI  - граничний струм до вимикається; )3(

KI  - струм трифазного короткого замикання на 

виході пускача. 

Якщо гранична комутаційна здатність пускача недостатня, то беруть більш 

потужний пускач або додатковий комутаційний апарат. 

 

Для захисту відгалуження з одним електродвигуном з короткозамкненим ротором 

уставка спрацювання захисту пускача ..пуI  вибирається за умовою (Додаток 100) 

 

.... нппу ІI  ,      (8.44) 

 

де: ..нпІ  - пусковий номінальний струм двигуна. 

Для захисту відгалуження з одночасним пуском кількох двигунів 

 





n

і

імnпу II
1

....      (8.45) 

 

Для захисту відгалуження з асинхронним двигуном з фазним ротором 

 

.... )0,2...6,1( днпу ІI      (8.46) 

 

Для захисту мережі з освітлювальним навантаженням 

 

.... 3 орпу ІІ       (8.47) 

 

де: ..орІ  - розрахунковий струм освітлювального навантаження. 

Струм уставки максимальних реле пускачів, які захищають освітлювальні 

трансформатори, 

 

ТРорпу КІІ .... 3       (8.48) 

 

де: ТРК  - коефіцієнт трансформації трансформатора. 

Обрана уставка спрацювання захисту пускача повинна перевірятися на надійність 

його роботи за умовою 

 



5,1.

)2(

min. пyK II .     (8.50) 

 

5. Обрати запобіжники за додатками 115, 122, 123, 125, 126 

 

Захист електродвигунів (мережі) від струмів КЗ 

.... двнвстн II        (8.51) 

пдвнвстн КII /....       (8.52) 

 

де Іп.дв. – пусковий струм електродвигуна; Кп – коефіцієнт короткочасного теплового 

перевантаження вставки, що враховує умови пуску двигуна. 

Для легкого пуску (час розгону не більше 10 с.) Кп=2,5; для важкого – часті та затяжні 

пуски (час розгону більше 10 с.) Кп=1,6-2,0; для зварювальних апаратів Кп=1,6. Струм 

плавкої вставки Ін.вст.  вибирають за шкалою для більшого значення із отриманих за вище 

наведеними умовами. 

 

Для захисту освітлювального навантаження 

 

.... орвн ІІ       (8.54) 

 

де - ..орІ  розрахункове навантаження освітлення. 

Для захисту первинних обмоток освітлювальних трансформаторів 

 

TPтрвн KІІ ... )4,1...2,1(      (8.55) 

 

де трІ . – розрахунковий струм вторинної обмотки трансформатора. 

 

Для установлення, в запобіжник приймають плавку вставку за номінальним струмом, 

найбільш близьким до розрахункового. Надійність спрацьовування (Кч) плавкої вставки 

при мінімальних струмах короткого замикання перевіряють за умовою 

 

)7...4(..

)2(

min. BHK II      (8.64) 

 

При цьому кратність, що дорівнює 4, приймають в мережах напругою 127 В і в 

мережах напругою 380 й 660 В при струмах уставки 160 та 200 А. В інших випадках при 

..BHI  = 125 А кратність приймають такою, що дорівнює 6,4, а для уставок 20...100 А - 

такою, що дорівнює 7. 

 


