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18.11.2020 ЛК-11  Вибір електричних апаратів 

9.1 Загальні положення про вибір електричних апаратів. Вибір апаратів у номінальному 

тривалому режимі.  

9.2 Електродинамічна дія струмів КЗ. Вибір електричних апаратів за електродинамічною 

стійкістю.  

9.3 Термічна дія струмів КЗ. Вибір провідників та електричних апаратів за термічною стійкістю.  

9.4 Умови вибору та перевірки електричних апаратів. 

9.5 Обмеження струмів КЗ.  Причини та умови струмообмеження. Струмообмежуючі реактори.  
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9 Вибір електричних апаратів 

 

9.1 Загальні положення 

 

Електричні апарати (вимикачі, роз’єднувачі, трансформатори струму, запобіжники), 

струмопровідні частини та  ізолятори мають бути розраховані на експлуатацію, як у 

тривалому нормальному режимі, так і протягом певного допустимого терміну часу у 

режимах перевантаження і короткого замикання.  

У нормальному тривалому режимі надійна робота апаратів і струмопровідних 

частин забезпечується правильним вибором їх за номінальною напругою та струмом. 

У режимі перевантаження надійна робота апаратів та електричних пристроїв 

досягається  обмеженням величин і тривалості збільшення напруги чи струму у таких 

межах, коли ще гарантується їх нормальна робота за рахунок запасу міцності.  

У режимі КЗ надійна робота апаратів, ізоляторів і струмопровідних пристроїв 

досягається шляхом вибору їх параметрів такими, що відповідають умовам термічної та 

електродинамічної стійкості, а вимикачі (у т.ч. запобіжники), окрім того,– умовам 

вимикання струмів і потужності КЗ. 

При складанні схеми для розрахунку струмів КЗ для кожного апарату мають 

враховуватися найбільш тяжкі, але реальні очікувані режими роботи. За розрахункову 

точку КЗ приймають місця розташування апаратів в схемі, де через апарати протікають 

найбільші струми. 

 

9.2Вибір апаратів і струмопровідних частин у нормальному тривалому режимі. 

Вибір апаратів за номінальною напругою.  

Номінальна напруга апарату – це напруга, що відповідає рівню його ізоляції. Для 

кожного апарату передбачається певний запас електричної міцності, що дозволяє йому 

тривалий час нормально функціонувати за умови підвищеного на 10-15% рівня напруги в 

мережі. Ця напруга називається робочою максимальною напругою апарату. Оскільки 

відхилення напруги в умовах експлуатації не перевищує зазначеної вище величини, для 

вибору апаратів за напругою достатньо щоб виконувалась умова 

 мномапном UU ..  ,     (9.1) 

де мномапном UU .. ,  - номінальна напруга апарату і мережі відповідно. 
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Вибір апаратів за нагрівом робочим струмом. 

Номінальним струмом Iном.ап. апарату називають струм, який при номінальній 

температурі навколишнього середовища (Θн.с.=35оС) може протікати через апарат 

необмежено тривалий час і при цьому температура найбільш нагрітих його частин не 

перевищує тривало допустимих значень. 

Якщо розрахункова температура Θн.с.>35оС, то слід розрахувати тривалий 

допустимий струм апарату ..апномI  для розрахункових умов 

)35/()( доп.н.с.доп..... 
апномапном II     (9.2) 

Правильний вибір апаратів за номінальним струмом виключає небезпечний 

перегрів їх частин у нормальному тривалому режимі роботи. Для цього необхідно, щоб 

номінальний струм кожного апарату був не менший за діюче значення робочого або 

розрахункового максимального струму Iр.м. 

   (9.3) 

 

9.3Вибір електричних апаратів за електродинамічною та термічною стійкістю 

струмам КЗ. 

При коротких замиканнях, в результаті виникнення ударних струмів КЗ( iу,),  в 

електричних апаратах, щинах та інших конструкціях розподільних пристроїв виникають 

електродинамічні зусилля (F), що створюють згинальні моменти М і відповідно механічні 

напруження σ в металі конструкції, які можуть завдати значні механічні ушкодження та 

навіть вивести апарат з ладу. 

Окрім того, температура перегріву струмом КЗ провідних частин апаратів і кабелів 

навіть при короткочасній дії КЗ може перевищувати максимально допустиму, що 

небезпечно як для ізоляції так і для струмопровідних частин. 

9.3.1Електродинамічна дія струмів короткого замикання. 

Електродинамічна дія ударного струму при трифазному КЗ визначається силою 

взаємодії між провідниками у яких він протікає. Найбільша розрахункова сила Fр, що діє 

на шину середньої фази шин, що розташовані в одній площині може бути визначена за 

формулою 

H
a

l
i

a

l
iF уур ,1076.11004.2

2

3 2222  













    (9.4) 

де 
2

3
- коефіціент, що враховує не співпадання миттєвих значень ударних струмів у 

фазах; 

мрапном II .. 
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l,a – довжина та відстань між струмопровідними частинами, см. 

Розглядаючи шину, як рівномірно навантажену багатопрогонну балку, згинальний 

момент М, що створюється ударним струмом 

мH
l

FM p  ,


      (9.5) 

де ξ =10 – коефіцієнт для середньої шини. 

Найбільше механічне напруження в металі роводів при згині: 

,1076.1
2

22

Wa

l
i

W

M
уp


      (9.6) 

де l – відстань між опорними ізоляторами, см; а – відстань між осями шин суміжних 

фаз, см; W – момент опору, величина якого дорівнює при розташуванні шин плазом (на 

широкій стороні) 
6

2h
bW  (рис. 9.1 а), а при розташуванні на ребро 

6

2h
bW   (рис. 9.1 б). 

У таблиці 9.1 наведені максимально допустимі механічні напруження при згинанні 

для різних типів та матеріалів шин, МПа: 

Таблиця 9.1 

Матеріал шин Алюміній Мідь Сталь 

Напруження, МПа 80 170 190 

При Ct 
 200 300 400 

 

Для того, щоб уникнути руйнування апаратів, шин, ізоляторів, необхідно щоб їх 

допустимі параметри ( допдопF , ) та струм електродинамічної стійкості сдi . були більшими 

за розрахункові значення зусиль Fp, механічного напруження σp та миттєвого значення 

ударного струму короткого замикання відповідно: 

 

для шин:       

для ізоляторів                      (9.7) 

для апаратів 
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Рисунок 9.1 Розташування шин на ізоляторах: 

а – плазом, б – на ребро. 

 

9.3.2Термічна дія струмів КЗ. 

Струмопровідні частини апаратів та жили кабелів при КЗ можуть нагріватися до 

температури значно більшої як у нормальному режимі. Для того, щоб вони були термічно 

стійкими до струмів КЗ протягом деякого часу розрахункова температура має бути не 

більшою за допустиму τдоп для певного матеріалу,  зокрема:  

- для шин алюмінієвих - 200ºС, мідних - 300ºС, сталевих - 400 ºС 

- для кабелів з паперовою ізоляцією до 10кв Сдоп

200  

- для кабелів з полівенілхлоридною  та гумовою ізоляцією Сдоп

150  

- для кабелів з пластмасовою ізоляцією Сдоп

120  

- для алюмінієвих проводів ПЛ Сдоп

160  , для сталево-алюмінієвих Сдоп

200  

За дійсний час протікання струму короткого замикання  приймають сумарний час дії 

захисту tЗ та вимикача tвим 

вимзд ttt         (9.8) 

При перевірці струмопровідних частин на термічну стійкість користуються 

приведеним часом tпр, протягом якого незмінний усталений струм КЗ (I∞) виділяє таку ж 

кількість теплоти, що й струм КЗ, який змінюється за дійсний час. 

Приведений час визначається складовими часу періодичної tпр.п апаріодичної tпр.а 

складових струму КЗ 

 

 (9.9) апрппрпр ttt .. 
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Величину tпр.п при дійсному часі сtд 5  знаходять за кривими залежності )(.   аt ппр  де 


 II /  (рис. 9.2) 

 При дійсному часі сtд 5  величина )5(5.  дпрппр ttt . Приведений час аперіодичної 

складової дорівнює 

,  (9.10) 

і при 1дt   складовою aпрt .  можна  знехтувати  

 

 

Рисунок 9.2 Криві приведеного часу 

періодичної  складової струму КЗ  
Рисунок 9.3 Криві нагріву )(Af  

струмопровідних частин струмом КЗ, де 

 1 – для сталі; 2 – для алюмінію; 3 – для міді; 

  

 

Струмопровідні частини та кабелі розраховують на термічну стійкість за кривими 

нагріву різних металів )tj(f)A(f пр 2 , 

де 
S

I
j   - густина струму, 

2мм

A
; прtjA  2  - теплота. 

За відомими величинами прt,I  та величиною максимально допустимої температури 

нагріву доп  при КЗ для заданого металу провідника, користуючись залежністю )(Af  

находять прt
S

I
A   2)( , звідки визначають переріз провідника: 

AtIS пр        (9.11) 

2

. 005.0  aпрt
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Якщо відома початкова температура нагріву провідника до КЗ ( почt  ), то за тими ж кривими 

для температури почt  визначають величину Апоч.  Позначаючи через Акін величину, яка 

пропорційна повній кількості теплоти, що виділяється в провіднику за час дії КЗ, можливо 

записати: 

почкін ААA  ,      (9.12) 

або 

почпркн Аt
S

I
A  

2

           або            почкінпр АAt
S

I


2

    (9.13) 

Переріз провідників (наприклад, жил кабелю) перевіряють на термічну стійкість за 

формулою: 

c

t
I

АA

t
IS

пр

почкін

пр



 min ,   (9.14) 

де почкін АAc   - коефіцієнт, що дорівнює різниці виділеної теплоти у 

провіднику після і до КЗ ( для кабелів напругою 6-10 кВ: з мідними жилами с=141; з 

алюмінієвими с=171; для стальних шин с=60). 

 

9.4 Добір і перевірка електричних апаратів. 

 

Добір і перевірка електричних апаратів за термічною і електродинамічною стійкістю 

наведена табл.9.1 
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Таблиця 9.1      Добір і перевірка електричних апаратів 

Номінальні параметри апарату та 

розрахункові для точки мережі де апарат 

розташований 

Позначення 

параметрів 

Оди

ниці 

вимі

ру 

Умова вибору апарату 
Апарати, що 

добираються 

1. Номінальні напруги апарату та 

електричної мережі 

Uном.ап 

Um 
кВ Uном.ап. ≥ UМ Усі без винятку 

2. Номінальний струм апарату та 

тривалий робочий струм 

Iном.ап 

Ip 
А 

Iном.ап ≥ Ip 

 
Усі без винятку 

3. Струм вимикання апарату та струм 

КЗ у т. ki 

Iвим.ап. 

)3(

kiI  
кА Iвим.ап. ≥

)3(

kiI  

Вимикачі 

(масляні, 

вакуумні, тощо) 

4. Потужність вимикання апарату та 

потужність КЗ у т. ki 

Sвим.ап. 

)3(

kiS  

кВ·

А 
Sвим.ап. ≥

)(

kiS 3
 

Вимикачі 

(масляні, 

вакуумні, тощо) 

5. Струм динамічної стійкості апарату 

та ударний струм КЗ у т. ki 

Прим.: Якщо для ТА заданий 

коефіцієнт термічної стійкості 

ТА.ном
.с.д

.с.д I
I

K 
2

 

iд.с.ап 

iуki 

кА iд.с.ап ≥ iуki 

 

ТА.ном.с.д IK  2 ≥ iуki 

Усі апарати, 

шини, 

трансформатори 

струму ТА 

6. Струм термічної стійкості апарату за 

нормований час та струм КЗ у т. ki 

(
)(

kiII 3 ) за приведений час термічної 

стійкості 

Прим.: Якщо для ТА заданий коеф. 

термічної стійкості 
ТА.ном

TC
TC

I

I
k   

Iт.с.ап 

tт.с.ап 

 

I  

прt  

А 

с 

 

 

А 

с 

прапстапст tItI  

2

..

2

..  

  прапстТАномст tItIk  

2

..

2

..1.  

-//- 

Трансформатори 

струму 
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9.5 Обмеження струмів КЗ і вибір струмообмежуючих реакторів 

У випадках живлення підстанцій середніх і малих підприємств від потужної 

енергосистеми виникає необхідність значно збільшувати переріз струмопровідних частин і 

габаритних розмірів апаратів внаслідок великих струмів КЗ з метою забезпечення їх 

електродинамічної і термічної стійкості. Це призводить до невиправданого збільшення 

капітальних витрат на систему електропостачання. Обмеження струмів КЗ є одним із способів 

зменшення вартості спорудження і експлуатації електричного устаткування. 

Найбільше застосування знаходить встановлення реакторів на лініях споживачів, що 

приєднуються безпосередньо до шин електричних станцій, або районних підстанцій великої 

потужності.  

Реактор являє собою котушку індуктивності з декількох витків без сталевого осердя. 

Котушка виконується проводом великого перерізу і для забезпечення високої 

електродинамічної стійкості струмом КЗ, залишається бетоном. Звідси назва – реактор 

бетонний, наприклад, типу РБ-10 на 10кВ. 

За конструкцією розрізнять одинарні і здвоєні реактори.  

Реактори встановлюють на лінії споживачів, що приєднуються до шин електростанцій 

безпосередньо, а також на районних ПС великої потужності, від яких отримують живлення 

малопотужні підстанції підприємств. 

Розрахунок струмів і потужності КЗ для точки К2 здійснюється аналогічно попереднім 

розрахункам у відповідності до рис.9.4 з урахуванням опору реактора у в.б.о. 

 

                                   
бі.

р.мін

2*
U

U

100

%

номр

бp

бк
І

Іx
x      (9.15) 

 

 

 

Рисунок 9.4 Схема зі струмообмежуючим реактором 

 

Необхідне для обмеження струму КЗ величина опору реактора Хр  

р.ном

бі.

**
U

U
)(

бі

номр

бсбр
І

І
ххx   ,       (9.16) 

 
де   Ір.ном – номінальний струм реактора, кА;  

 

Uр.ном – номінальна напруга реактора, кВ 

2

1

K

K


