
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. 

(За посібником «Електричні мережі та системи» С.П. Шевчук, О.В. Мейта, 2019 р.) 

– стор. 7-10 – при оформленні роботи використовуйте теоретичні відомості з посібника, а 

не з даних пояснень. 

Перед виконанням даного розділу необхідно ознайомитись з теоретичними 

відомостями викладеними в Лекції 3 «Методи розрахунку електричних навантажень». 

В розрахунковій роботі виконується розрахунок навантажень для високовольтних 

та низьковольтних вимикачів методом Коефіцієнта попиту. 

 

Завдання: Визначити електричні навантаження для низьковольтних та 

високовольтних груп електроприймачів та обрати живлячі трансформатори для кожної з 

груп. 

 

Пояснення до проведення розрахунків 

 

Розрахунок для всіх варіантів проводиться за схемою «а» 

 

На схемі зображено три групи електроприймачів (всі споживачі живляться від двох секцій 

шин, які розділені секційним вимикачем Q або SF): 

Група електроприймачів низької напруги – Отримує живлення через 

трансформатори Т3-Т4 та складається з восьми електроприйнмачів які задані в  додатках 

(стор.28) табл. Д 1.3  активною потужністю с подвійним індексом Р11 – Р24 та cos φ (з 

відповідним подвійним індексом). Живлення виконується низькою напругою U3. 

Шина РУ-2 – отримує живлення через трансформатори Т5-Т6 та має 

навантаження, що складається з чотирьох ліній L1-L4 (в кінці кожної лінії розташовано 

навантаження активною потужністю с подвійним індексом Р1 – Р4 та cos φ з відповідним 

одинарним індексом), двох двигунів Р5 – Р6 та cos φ та групи електроприймачів низької 

напруги (для шини вищого рівня всі споживачі нижчого рівня можуть бути об’єднані в 

один електроприймач і характеризуватись спільним показником потужності РНН). Дані 

споживачів наведені в додатках табл. Д 1.3 (стор.28). Живлення виконується високою 

напругою U4. 



Важливо: на схемі споживачі РУ-2 позначені лише стрілками, а повне відображення 

більш детально показано на шині РУ-1. 

Шина РУ-1 – отримує живлення через трансформатори Т1-Т2 та має 

навантаження, що складається з повного навантаження на шину РУ-2, ліній L1-L4, 

двигунів Р5 – Р6 та групи електроприймачів низької напруги. Живлення виконується 

високою напругою U2. 

Розрахунок йде від нижчих електроприймачів до вищих, об’єднуючи їх в вузли 

навантаження. 

Розрахунок навантажень групи електроприймачів низької напруги за методом 

коефіцієнта попиту проводиться за наступною формулою.  

            ∑         (                               )           

Кп приймається з додатку Д. 1.3 для відповідної  низьковольтної групи (подвійний 

індекс) 

Знаходимо розрахункове реактивне навантаження 

                        =??? кВАр  

          – потрібно розрахувати на основі cos φСЗВ – значення якого приймають з 

табл. Д.1.3. для низьковольтних споживачів. 

Розрахункова повна потужність визначається за формулою 

        √(       )  (       )            

На основі         , U2 та U3 з додатку Д.3.1 обирається трансформатор Т3(Т4). 

              

Трансформатори вибирають таким чином, щоб у разі виходу з роботи одного з 

них, інші забезпечували роботу підприємства на термін заміни вибувшого з роботи 

трансформатора. Дозволяється тимчасове перевантаження над номінальним до 30 % 

(Марка ТМ) 

Для обраного трансформатора визначають орієнтовні значення втрат активної та 

реактивної потужності 

                           

                           

 



Розрахунок електричних навантажень для шини РУ-2 

Для кожної груп приймачів визначаємо розрахункове навантаження:  

                      

Кпі – приймається з додатку Д1.3 для групп з одиночним індексом 

Розрахунок проводиться для 4 ліній та 2 двигунів (для двигунів Кп=1) – отримаємо 

6 значень розрахункових потужностей. 

Розраховуємо значення реактивних потужностей по 6 групах 

                 = ??? кВАр  

Тангенс перераховується з косинуса заданого в таблиці для кожного окремого 

електроприймача. 

Визначається сумарне активне, реактивне та повне навантаження на РУ-2. При 

цьому потрібно враховувати, що втрати в трансформаторах також створюють 

навантаження на вузол. 

                                                          

                                                            

             √(       )
 
 (       )

 
           

де      = 0,9-0,95 - коефіцієнт одночасності максимуму навантаження. 

На основі          , U2 та U4 з додатку Д.3.1 обирається трансформатор Т5(Т6). 

              

Трансформатори вибирають таким чином, щоб у разі виходу з роботи одного з 

них, інші забезпечували роботу підприємства на термін заміни вибувшого з роботи 

трансформатора. Дозволяється тимчасове перевантаження над номінальним до 30 % 

(Марка ТМШ) 

Для обраного трансформатора визначають орієнтовні значення втрат активної та 

реактивної потужності  (як в попередньому випадку). 

Розрахунок електричних навантажень для шини РУ-1 

При розрахунку навантаження вузла РУ-1 складається з навантаження лініями L1-

L4, двигунами, групою споживачів низької напруги, шини РУ-2 та втрат у 

трансформаторах Т5-Т6. Оскільки лінії, двигуни та споживачі НН були враховані при 



розрахунку навантаження на РУ-2 то при розрахунках достатньо подвоїти обчислене 

значення потужностей для РУ-2 та врахувати втрати. 

                                      

                                       

             √(       )
 
 (       )

 
            

На основі          , U1 та U2 з додатку Д.3.1 обирається трансформатор Т1(Т2). 

              

Трансформатори вибирають таким чином, щоб у разі виходу з роботи одного з 

них, інші забезпечували роботу підприємства на термін заміни вибувшого з роботи 

трансформатора. Дозволяється тимчасове перевантаження над номінальним до 30 % 

(Марка ТМН, ТДН). Для обраного трансформатора обчислюють втрати активної та 

реактивної потужностей. 

 


