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3.8 Улаштування кабельних ліній 

Кабельні лінії – це лінії для передачі електричної енергії, що 

складаються з одного або декількох кабелів (силових) у сукупності з 

кінцевими і сполучувальними муфтами та елементами кріплення. 

Кабельні лінії набагато довші за ПЛ, мають меншу пропускну 

здатність внаслідок температурних обмежень, що зумовлені використанням 

ізоляції. Як правило, кабельні лінії прокладаються в місцях, де ускладнено 

будівництво ВЛ (містах, населених пунктах, на території промислових 

підприємств). Вони мають певні переваги перед ПЛ - закрита прокладка, що 

забезпечує захист від атмосферних впливів, велика надійність і безпека в 

експлуатації. Тому, незважаючи на їх велику вартість і трудомісткість 

спорудження, кабельні лінії широко застосовують в електричних мережах 

зовнішнього і внутрішнього електропостачання. 

Кабель складається з струмоведучих жил, ізоляції, захисних оболонок 

та можуть мати броню. (Рис. 3.14) 

 

Рисунок 3.14 Конструкція броньованого кабелю  

Жили виконують з мідного або алюмінієвого дроту і можуть бути 

одно- і багатодротовими. За кількістю жил кабелю виконують одно-, двох-, 

трьох- і чотирижильного.  

Ізоляція кабелів понад 1000 В виконується з багатошарової 

просоченого паперу та різних пластикатів (поліетилену, полівінілхлориду і 
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ін.). Для похилих та вертикальних ділянок трас застосовують церезинову 

ізоляцію, що не стікає. 

Захисні оболонки, що перешкоджають проникненню вологи, газів і 

кислот, виконують свинцевими, алюмінієвими і хлорвінілові. 

Для механічного захисту оболонок на них накладається сталева і 

дротова броня, поверх якої для кабелів, що прокладаються в землі і в воді, 

крім того, накладається захисний джут з просоченої кабельної пряжі для 

захисту від корозії. 

В даний час широко застосовують маслонаповнені кабелі з паперовою 

ізоляцією, просоченої мінеральним маслом, яке знаходиться під тиском: 

низьким - до 0,1 МПа, середнім - до 0,3 МПа і високим - до 1 МПа. Для 

промислових підприємств застосовують зазвичай кабелі середнього тиску на 

110 кВ з алюмінієвою оболонкою. Ці кабелі краще кабелів зі свинцевою 

оболонкою, оскільки припускають підвищення тиску до 0,5 МПа. 

При монтажі кабельних ліній застосовують з’єднувальні, 

відгалужувальні та кінцеві кабельні муфти і кінцеві воронки. Для кабелів 

понад 1000 В використовують свинцеві муфти, які після обробки кабелю 

(зняття зовнішнього покриву, броні і свинцевої оболонки) заливають 

бітумною кабельною масою або спеціальними епоксидними компаундами. 

При сухій розробці кабелю із застосуванням липкої стрічки і лаку на основі 

поліхлорвінілових смол кабельні муфти і воронки кабельної масою 

заливаються, що прискорює монтаж і забезпечує необхідну електричну і 

механічну міцність з'єднання. 

Кабелі прокладають в земляних траншеях, тунелях, каналах, блоках, по 

стінах будівель і інших споруд. 

Кабельні лінії  класифікують:  

За родом струму – змінного та постійного: 

За напругою – низької (до 1 кВ), середньої (6-35 кВ), високої (110 – 220 

кВ) напруги; 

За кількістю жил; 



За матеріалом жили (алюмінієва, мідна); 

За матеріалом ізоляції (паперова просочена, полівінілхлоридна, гумова, 

нормально просочена, збіднено просочена, нестікаюча церезинова, 

маслонаповнена, газ під тиском); 

За матеріалом оболонки (свинцева, алюмінієва, гумова, 

полівінілхлоридна). 

При маркуванні кабелів 6-35 кВ використовують наступні позначення 

(в залежності від позиції в маркуванні): 

1. Жила: А – алюмінієва жила (мідні жили не маркуються). 

2. Ізоляція: Р – гума, В – ПВХ, П – поліетилен; Ц - церезин (паперова 

нормально просочена ізоляція не маркується); 

3. Оболонка: А – алюмінієва оболонка, С – свинцева, П – 

поліхлорвінілова; 

4. Броня: Б – сталеві стрічки, К – круглі доти, П – пласкі дроти: 

5. Зовнішнє покриття: Г – голий (без зовнішнього покриття), Шв – 

полівінілхлоридний шланг, Шп – поліетиленовий шланг, Н – негорюче 

покриття (звичайне джутове покриття не маркується); 

 

Розрахунок електричних мереж 

Головною задачею вибору перерізу провідника електричної мережі є 

знаходження такого перерізу який би задовольняв технічним та економічним 

вимогам експлуатації. Для цього провідники ліній 6-35 кВ обираються: 

1. За нагрівом у тривалому режимі; 

2. За економічно густиною (щільністю) струму; 

3. За механічною міцністю: 

Найбільший з трьох перерізів перевіряється на допустимі втрати 

напруги. Кабельні лінії додатково перевіряються на термічну стійкість до 

струмів КЗ.  

У разі якщо обраний переріз не проходить перевірки, тоді вживають 

відповідних заходів, а саме: 



1. Підвищення перерізу провідників лінії; 

2. Прокладання двох паралельних ліній на спільний вимикач; 

3. Перехід на більш високий рівень живлячої напруги;  

За кінцевий переріз приймають найбільше стандартне значення 

перерізу лінії, що задовольняє названим критеріям вибору і перевірки. 

 

6.1 Розрахунок електричних мереж за допустимим нагрівом у тривалому 

режимі 

Протікання струму в провіднику супроводжується виділенням в ньому 

теплової енергії, внаслідок чого провідник нагрівається до температури θпр , 

яка перевищує температуру навколишнього середовища θнс. На температуру 

нагріву провідника впливають такі фактори як сила струму, що протікає 

через провідник, тривалість і циклічність дії струму, умови охолодження 

провідника. 

Експериментальними дослідженнями встановлені гранично допустимі 

значення температур нагріву провідників, зокрема: 

ПЛ – 70 , КЛ 6кВ з паперовою ізоляцією – 65 , КЛ 10 кВ з 

паперовою ізоляцією – 60 , КЛ 35 кВ – 50  

Розрахункове значення температури навколишнього середовища 

приймають θнс =25  для повітря та θнс =15  для води або землі. 

Кількість тепла, що виділяться в провіднику за одинцю часу 

визначається законом Джоуля - Ленца 

         
        (1) 

Кількість тепла, що відводиться в навколишнє середовище  

                     (2) 

де с – коефіцієнт тепловіддачі матеріалу;        – площа поверхні 

провідника. 

При тривалому протіканні струму встановлюється тепловий баланс між 

підведеною та відведеною тепловою енергією 

           



Якщо прирівняти рівняння (1) та (2) та представити опір провідника 

через його лінійні розміри  (   
 

 
 ,  

   

 
) то спільний розв’язок рівнянь 

дозволяє визначити допустиме за нагрівом значення струму      для 

стандартних перерізів провідників ліній. 

Вибір перерізу провідників ліній (жил КЛ, проводів ПЛ) за нагрівом з 

розрахунковим струмом у нормальному довготривалому режимі роботи 

виконується шляхом порівняння робочого струму з допустимим струмом, 

величина якого обчислена і перевірена для стандартних перерізів провідників 

і наведена у вигляді таблиць для всіх видів ліній і провідників в ПУЕ 

        

 Якщо температура навколишнього середовища відрізняється від 

нормованих значень, то вводиться поправочний коефіцієнт, значення якого 

приймається згідно з ПУЕ. Обов’язково необхідно враховувати  умови 

прокладки КЛ. Для цього вводиться тепловий поправочний коефіцієнт, який 

враховує перегрів в середовищі розташування потоку або пучка кабелів 

прокладених паралельно 

    
                      √

         

        
 

 

6.2 Вибір перерізів провідників за економічною густиною струму. 

Втрати енергії при передачі по лінії зростають зі збільшенням опору 

лінії, які в свою чергу визначаються перетином провідника: чим більше 

перетин дроту, тим менше втрати. Однак при цьому зростають витрати 

кольорового металу і капітальні витрати на спорудження лінії. Щоб вибрати 

економічно найбільш доцільну лінію, слід порівняти капітальні витрати і 

щорічні експлуатаційні витрати для декількох варіантів ліній (не менше 

двох). Втрати, а отже, і вартість втрат зменшуються при збільшенні перерізу 

проводу; величини ж відрахувань на амортизацію, поточний ремонт і 

обслуговування зростають зі збільшенням перетину проводів і кабелів, так як 



при цьому збільшуються капітальні витрати. Сума зазначених складових 

річних витрат 3 матиме мінімум (Рис. 6.1) при так званому економічно 

доцільному перерізі дроту Sек. 

 

 

Рисунок 6.1 Графік залежності річних витрат від перетину дроту 

 

ПУЕ встановлені величини економічної густини струму jек, які 

залежать тільки від матеріалу, конструкції провідників і тривалості 

використання максимуму навантаження Тм (табл. 6.1). При цьому не 

враховують такі чинники, як вартість електроенергії і величина напруги лінії. 

Економічно доцільний перетин визначають попередньо по розрахунковому 

струму лінії Ip економічної густини jек: 

    
  

   
   

Отримане розрахункове значення не завжди співпадає з стандартним 

рядом перерізів, тому за рахунок закладених коефіцієнтів заокруглення 

виконується до меншого стандартного значення. 

Слід зазначити, що в мережах напругою до 1000 В перетин, обраний за 

економічною густиною струму, в 2-3 рази перевищує перетин, обраний за 

іншими технічними вимогами (нагрів, втрати напруги, механічна міцність). 



Для усунення такої невідповідності, що веде до перевитрати кольорового 

металу, допускається: 

 

Таблица 6.1 Економічні густини струму для ПЛ та КЛ 

Тривалість 

використання 

максимуму 

навантаження в рік,  

(Тм),  год 

 Економічна густина струму, А/м    

Неізольовані проводи 

та шини 

Кабелі з паперовою 

ізоляцією та проводи з 

гумовою та ПВХ-

ізоляцією 

Кабелі з гумовою та 

пластмасовою 

ізоляцією 

Cu Al Cu Al Cu Al 

1000—3000 

 3000—5000 

 5000-8760 

2,5 

2,1 

1,8 

1,3 

1,1 

1,0 

3,0 

2,5 

2,0 

1,6 

1,4 

1,2 

3,5 

3,1 

2,7 

1,9 

1,7 

1,6 

 

а) підвищувати для ізольованих проводів перетином 16 мм
2
 і менше 

економічну густину струму на 40%; 

 б) не перевіряти иа економічну густину струму електричні мережі 

напругою до 1000 В при тривалості використання годин максимуму менш 

4000 - 5000 годин, всі відгалуження до окремих струмоприймачів до 1000 В, 

освітлювальні мережі та мережі тимчасових споруд, а також шини 

розподільних пристроїв і підстанцій. 

Метод поширений завдяки своїй простоті і дозволяє наближено 

оцінити економічну доцільність, оскільки не враховує ціну електроенергії. У 

випадку пошуку економічних резервів мережі застосовуються більш точні 

розрахунки  

З огляду на зазначені обмеження, більш правильним вважають вибір 

економічно доцільного перетину. Останнє знаходять шляхом економічного 

співставлення двох перетинів, з яких одне більше, а інше менше перетину Sек. 

При цьому порівнюють для намічених перетинів річні витрати: 

З = С + 0,125К 

де  С - річні експлуатаційні витрати: сумарна вартість втрат 

електроенергії, вартість амортизаційних відрахувань і вартість ремонту і 

експлуатації; 0,125К- річні капітальні витрати з урахуванням нормативного 



коефіцієнта, рівного 0,125 – величина (зворотне значення терміну окупності 

в 8 років). 

 

6.3 Вибір провідників за механічною міцністю. 

Як правило, електричні мережі виконуються за типовими проектами. В 

практиці проектування електропостачання промислових підприємств переріз 

проводів ПЛ та КЛ вибирають за даними мінімально допустимих перерізів чи 

механічною міцністю згідно ПУЕ, без проведення додаткових розрахунків. 

Тому, щоб врахувати дію механічних впливів на лінії, рекомендуються 

мінімальні допустимі перерізи в залежності від типу ліній та живлячої 

напруги(Табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 Мінімальні перерізи за умовою механічної міцності 

Характеристика лінії 
Мінімальний  переріз 

UНОМ = 6-10 кВ U НОМ < 1кВ 

Повітряні лінії :   

а) проводи алюмінієві 35 16 

б) проводи сталеалюмінієві 25 10 

Кабельні лінії 10 - 

 

6.4.1. Перевірка електричної мережі за втратами напруги 

Змінний струм, що протікає по проводах ПЛ , жилах КЛ та 

струмопроводах визначається напругою, активним та індуктивним опором 

лінії і навантаженням. На рис.6.3 наведена векторна діаграма для одної фази 

трифазної лінії, що має певний індуктивний і активний  опори та опір 

навантаження індуктивного характеру на кінці лінії. Вектор   ̅̅ ̅ відображує 

напругу 
.

2U  у кінці лінії. Під кутом  , що визначається коефіцієнтом 

потужності       споживача, відкладено вектор струму 
.

I  (Рис. 6.2) 

Падіння напруги у лінії визначається трикутником напруги abc , у 

якому вектор   ̅̅ ̅ співпадає по фазі з вектором струму 
.

I , відображує падіння 



напруги на активному опорі лінії, а вектор   ̅̅ ̅̅  – падіння напруги на 

індуктивному опорі. Вектор   ̅̅ ̅, що являє собою геометричну різницю між 

напругою на початку і в кінці лінії,   називається падінням напруги в лінії 

  ̅   ̅    ̅        (6.1) 

Відрізок ad являє собою алгебраїчну різницю між напругами на 

початку і в кінці лінії (якщо знехтувати величиною відрізка dє ) і називається 

повздовжньою складовою падіння напруги або втратою напруги. Втрата 

напруги враховується при виборі перерізів провідників ліній напругою до 

35кВ 

               (6.2) 

Поздовжня  складова падіння напруги, тобто втрата напруги у фазі  

       ̅    , визначається за виразом             , де   =I r cos ,  

           - активна і реактивна складова фазної напруги відповідно. 

Таким чином 

     I r cos                (6.3) 

 

  

Рисунок 6.2. Схема лінії (а) та векторна діаграма напруг одного 

проводу трифазної  лінії з навантаженням  в кінці. 



Лінійна втрата напруги у трифазній лінії   відповідно визначиться 

співвідношенням між лінійними і фазними напругами  

   √      √                      (6.4) 

 або домноживши (6.4) на відношення (   ), маємо  

    
√           √          

 
 

     

 
     (6.5) 

Для ліній напругою вище 35кВ враховується складова втрати напруги 

   , що чисельно дорівнює відрізку cd 

                                I r        (6.6) 

Відповідно поперечна складова втрати напруги у трифазній лінії 

     √   (            )= (Px – Qr)/ U     (6.7) 

Поперечна складова     (Рис.6.2) визначається кутом зсуву фаз   

напруг          . У довгих ЛЕП ємнісний струм лінії збільшує кут  , що в 

певній мірі впливає на динамічну стійкість системи і, відповідно, на стійкість 

роботи споживачів. 

Лінійні напруги на початку і в кінці лінії з відповідним 

навантаженнями    і    та урахуванням (6.11) і (6.13) визначаються за 

формулами 

   √                 
                

     (6.8) 

    √                 
                

    (6.9) 


