
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6-10 кВ 

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

– стор. 10-14 – при оформленні роботи використовуйте теоретичні відомості з посібника, 

а не з даних пояснень. 

 

Завдання: Визначити струмові навантаження в лініях 6-10 кВ, обрати за ними 

перерізи ліній та провести відповідні перевірки. Результати вибору представити у вигляді 

таблиці. Оцінити величину втрат в лініях для обраних перерізів та трансформаторів, 

обраних в попередньому блоці. 

 

Пояснення до проведення розрахунків 

 

Розрахунок проводиться для 4-х ліній високої напруги L1-L4. За даними таблиці 

варіантів Д. 1.2 лінії L1-L3 е повітряними з алюмінієвими жилами, а L4 – кабельна з 

мідними жилами. Тип лінії та матеріал жили впливатиме на умови вибору.  

 

 

Вхідними даними для розрахунків слугують розрахункові струми в лініях L1-L4, 

які визначаються за формулою 
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Для визначення розрахункових струмів використовують розрахункові значення 

активної потужності  (Рр1 - Рр4) з попереднього змістовного блоку розрахунків 

Розрахунок електричної мережі підприємства полягає в виборі такого перерізу 

провідників повітряних ліній (ПЛ) і жил кабельних ліній (КЛ), що задовольняли б 

критеріям:  

- за допустимим нагрівом розрахунковим (робочим) струмом в тривалому режимі роботи; 

- за економічною густиною струму; 

- за механічною міцністю. 

- за допустимими втратами напруги; 

За результатами розрахунків приймається найбільше значення стандартного 

перерізу, як таке, що задовольняє всім чотирьом вище означеним критеріям. 



Розрахунок мережі за допустимим нагрівом розрахунковим (робочим) струмом 

в тривалому режимі роботи 

Для вибору провідника значення його робочого струму повинно бути менше 

допустимого значення 

ДОПР ІІ   

де Ір - розрахунковий (або робочий) струм і-ї лінії, А; 

ІДОП - тривало-допустимі струми для стандартного ряду перерізів провідника ліній 

(Дод. табл. Д4.1 а – для повітряних ліній,  Дод. табл. Д4.1 б – для кабельних ліній). Для 

кабельної лінії обирати прокладку в повітрі та будь який тип ізоляції (обраний тип ізоляції 

буде враховано в наступній перевірці). 

В результуючу таблицю занести значення розрахункового струму, тривало-

допустимого струму та значення перерізу. 

Розрахунок мережі за економічною густиною струму 

Для розрахунку мережі за цим критерієм спочатку визначаємо економічну густину 

струму для ліній в залежності від їх типу та тривалості навантажень за Додатком Таблиця 

Д.5.2. Кількість годин максимуму ТМ прийняти рівним 5000 годин. При виборі 

економічної густини струму для кабельної лінії L4 необхідно, щоб тип ізоляції (паперова 

чи гумова) відповідав прийнятому в попередньому пункті розрахунків (розрахунок за 

нагрівом) типу . 

Для всіх чотирьох ліній L1-L4, визначаємо наближене значення перерізу S
’
ек 

    
  

   

    
          ; 

Отримані значення необхідно заокруглити до найближчого меншого 

стандартного значення, оскільки метод дещо завищує розрахункові значення. 

Стандартні значення перерізів (за Додатком 4) – 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 

185, 240 мм
2
) 

В результуючу таблицю занести значення економічної густини струму, наближене 

значення перерізу та обране стандартне значення перерізу. 

 

Розрахунок мережі за механічною міцністю 

За додатком Таблиця Д5.3 в залежності від типу ліній (ПЛ чи КЛ) та рівня напруги  

(6 або 10 кВ) обрати значення перерізу. 

В результуючу таблицю занести обране значення перерізу. 

Розрахунок мережі за допустимими втратами напруги 

Розрахунок проводиться для чотирьох ліній за формулою  

 

      
           

       
 

  

 

де РРі та QРі  - розрахункові значення активної та реактивної потужності і-тої 

лінії, кВт; (розраховано в блоці «Розрахунок електричних навантажень») 



Uном – номінальна напруга за варіантом (U2 за таблицею Д.1.1) 

 

Хрi=x0 ·Li реактивний опір лінії Li - довжина лінії, км; (за умовами таблиці Д.1.2 

довжина вказана в кілометрах – переводити в метри не потрібно) 

x0=0,4 Ом/км - реактивний опір ПЛ, U>1 кВ довжиною 1 км; 

x0=0,08 Ом/км - реактивний опір КЛ, U>1 кВ довжиною 1 км; 

 

RPi=r0 ·Li, - активний опір лінії, Ом; Li - довжина лінії, км; (за умовами таблиці 

Д.1.2 довжина вказана в кілометрах – переводити в метри не потрібно) 

r0 - активний опір лінії довжиною 1 км,  

r0 =1000/(γS); 

s - переріз проводу ПЛ або жили КЛ, мм
2
; (перевіряється переріз обраний за 

економічною густиною струму) 

γ - питомий опір матеріалу провідника: для алюмінію γ=32 м/(Ом*мм
2
 ), для міді 

γ=53 м/(Ом*мм
2
) 

Отримане значення втрат напруги         порівнюємо з допустимим          

В загальному випадку допустима втрата напруги продиктована допустимими 

відхиленнями напруги (±5%),  В конкретному випадку лінії живляться від РП ГПП, 

що обладнана трансформаторами з РПН, які дозволяють величину регулювання до  

2.5%.  Значення                   .  

            

Якщо умова виконується, то отримане значення вважається обраним вірно за 

допустимими втратами напруги. Якщо умова не виконується, то збільшують переріз 

та повторюють розрахунки.  

В результуючу таблицю занести розрахункові значення активної та реактивної 

потужностей, активного та реактивного опору ліній, значення втрат напруги та значення 

перерізу при якому виконується перевірка за втратами напруги. 

Остаточний переріз обирається як найбільше значення серед чотирьох 

проведених розрахунків та заноситься в  результуючу таблицю. 

 



Результуюча таблиця вибору провідників 

№ 

лінії 

Задопустимим нагрівом  
За економічною 

густиною струму 

За 

механічною 

міцністю 

За допустимими втратами напруги 
Остаточний 

переріз 

                     
                        U, %          

L1               

L2               

L3               

L4               

 



Техніко-економічні розрахунки 

В розрахунковій роботі виконується частина ТЕР, а саме: розрахунок абсолютної 

величини втрат потужності в трансформаторах і лініях системи електропостачання та 

компенсація реактивної потужності (пояснення до цього пункту буде викладено у 

відповідній лабораторній роботі).  

Розрахунок втрат потужності у трансформаторах 

В роботі визначаються втрати в цехових трансформаторах Т3(Т4), розділяючих 

трансформаторах Т5 (Т6) та трансформаторі ГПП (головної понижувальної підстанції) 

Т1(Т2) 

Втрати активної потужності в трансформаторах приблизно дорівнюють 

кВт,02,0 НОМ.ТТ SР   

Втрати реактивної потужності в трансформаторах приблизно дорівнюють 

кВАр,1,0 НОМ.ТТ SQ   

де НОМ.ТS  - номінальна потужність трансформатора, кВА. 

Результати розрахунків звести в таблицю. 

№        , кВА  P, кВт  Q, квар 

Т1 (Т2)    

Т3 (Т4)    

Т5 (Т6)    

 

Розрахунок втрат потужності у лініях 

В даній роботі пропонується розрахунки виконати за розрахунковим максимумом 

навантаження (Ррі, Орі) і-ї лінії для чотирьох високовольтних ліній L1 – L4  (необхідні для 

розрахунку значення потужностей, струмів та опорів можна взяти з Результуючої таблиці 

вибору провідників) 

Втрати активної потужності в і-й лінії довжиною Lі; 
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Втрати реактивної потужності в і-й лінії Lі, 
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Результати розрахунків занести в таблицю. 

 

№   , А        P, кВт  Q, кВАр 

L1      

L2      

L3      

L4      


