
 

Екзаменаційна задача № 3 «Вибір провідників електричних мереж» 
(аналогічна за ходом розв’язку,але з іншими числовими значеннями виноситься в 

екзаменаційне завдання) 

 

Задача 04-11-2020 

 

Задача 2.1 

 
Розрахувати та вибрати переріз проводів ПЛ 

(або жил КЛ)  у відповідності до розрахункової 

схеми електропостачання за вихідними даними 

варіанту задачі. 

 

Прийняти: 

Рном = 1000 кВт; 

cosɸном = 0,73; 

Uном = 6 кВ; 

Jек = 1,3 А/мм
2
; 

L = 3,5 км. 

Тип лінії – ПЛ, алюмінієва 

 

 
Необхідні теоретичні відомості та формули наведені в методичних вказівках до 

виконання розрахункової роботи «Електричні мережі та системи» п.2 «Розрахунок 

електричних мереж напругою 6-10 кВ» 

 

Завдання: Розрахувати робочий струм в лінії. Обрати переріз лінії за нагрівом у 

тривалому режимі та економічній густині струму. Виконати перевірку перерізу за 

втратами напруги. (Вибір за механічною міцністю не проводимо). 

 

Хід рішення:  

1. Знаходимо значення Ір  

Розрахункові струми в лініях визначаються за формулою 
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2. Виконуємо вибір перерізу провідника за нагрівом у тривалому режимі 
 

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). 

  



Додаток 4 
 

 
  



 
3. Виконуємо вибір перерізу провідника за економічною густиною (щільністю) 

струму 
 

Для лінії за значенням робочого струму та заданої величини економічної густини 

струму  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
) 

 
4. Виконуємо перевірку перерізу за втратами напруги 

 

Розрахунок проводиться за формулою  

 

      
           

       
 

  

 

де  

Потужності, що передаються лінією 

РР та QР  - розрахункові значення активної та реактивної потужності і-тої лінії, 

кВт, кВАр 

Значення  QР  визначається на основі заданих РР та cosɸном 

Uном – номінальна напруга задана за умовами задачі, кВ. 

 

Реактивний опір лінії 

Хрi=x0 ·Li  реактивний опір лінії Li - довжина лінії задана в умовах, км;  

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; 

 

Активний опір лінії 

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

r0 - активний опір лінії довжиною 1 км,  

r0 =1000/(γS); 

s - переріз проводу ПЛ або жили КЛ, мм
2
; (перевіряється більший з обраних в п. 

2-3 перерізів) 

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          

та вказуємо про виконання (або не виконання) граничних умов. 

 


