
Задачі для самостійного розв’язку  

за темою «Розрахунок струмів короткого замикання» 

 

Розрахункові формули для розв’язку наведеної задачі наведені в теоретичному 

лекційному матеріалі по відповідним темам (Лекції 9 - 10) та практичному занятті (Блок 3 

– Розрахунок струмів КЗ). 

Завдання на практичне заняття: 

В зошиті для практичних робіт скорочено записати умову (Дано, знайти), навести 

розрахункову формулу, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

 

Приклад виконання 

ЗАВДАННЯ № 14.04 

 

Що повинно з’явитися в робочому зошиті (рукописний варіант) 

 

  

Дано:  
n

1

 рном.і = 1000 кВт; 

Кп = 0,7 

соsφсзв = 1 
____________________ 

Знайти: Рр,   ???   кВт 

 

Розвязок: 

Рр = Кп P
n

1

 ном,=0.7*1000=700  кВт 

Відповідь:   Рр =700 кВт 

Визначити розрахунковий максимум активної потужності (Рр, кВт) групи 

електроприймачів методом коефіціента попиту, якщо: установлена 

номінальна потужність групи 
n

1

 рном.і = 1000 кВт; груповий коефіціент попиту 

Кп = 0,7; середньозважений коефіціент потужності соsφсзв = 1 



Екзаменаційна задача № 4 «Розрахунок струмів КЗ» 
(аналогічна за ходом розв’язку,але з іншими числовими значеннями виноситься в 

екзаменаційне завдання) 

Перед виконанням даного завдання необхідно виконати третій блок розрахункової 

роботи – тоді питань виникне значно менше. 

 

Задача 18-11 

 
Визначити розрахункові параметри 

струмів КЗ Ік
(3)  , Ік

(3 ), іу, Іу та потужності Sк
(3) 

для наведеної розрахункової схеми 

електропостачання за вихідними даними 

варіанту задачі для точок схеми K1 і К2. 

 
Прийняти: 

Sб = 100 МВА; 

Uн1 = 110 кВ; 

Uн2 = 10 кВ; 

SK
(3) = 200 МВА; 

SН.Т. = 25 МВА; 

UK = 10,5 %. 

  
 

Хід рішення задачі збігається с послідовністю розрахунків третього змістовного 

модуля розрахункової роботи, необхідні для розрахунку формули наведені в посібнику 

«Електричні мережі та систем. Розрахункова  робота» (Табл. Д7). для виконання 

розрахункової роботи та поясненнях до відповідного розділу (попереднє практичне 

заняття).  

 

Завдання: Розрахувати параметри КЗ для точок К1 (затискачі джерела живлення) 

та К2 (шина РП-6(10) кВ). За наведеною методикою записати хід рішення задачі в 

робочий зошит та виконати необхідні підстановки.  

 

Хід рішення: (більш деталізовані пояснення  - чому, в яких одиницях, 

обґрунтування формул - наведені при виконання розрахункової роботи). 

 

1. Встановлюємо величину базисної потужності. Ця величина задана в умовах Sб = 100 

МВА; 

 

2. На основі заданих номінальних напруг Uн1 = 110 кВ; Uн2 = 10 кВ; визначити базисні 

напруги для точок К1 та К2.  (знаходимо 2 значення) 

 
Uбі  = Uгі = 1.05 Uномі 

 

3. Для точок К1 та К2 визначаємо базисні струми (знаходимо 2 значення) 

кА),3/( біббі USІ 
 

 

4.Визначаемо еквівалентні опори до точок КЗ 

 



Оскільки в короткозамкнених контурах до заданих точок в наявності ТІЛЬКИ 

джерело живлення та потужний трансформатор (за умовами його потужність перевищує 

1МВА), то активну складову опору враховувати не потрібно. 

 

4.1 Опір КЗ кола до точки К1 складається з опору джерела живлення. 

 

Z*б1= Х*бс  

 

В даному випадку параметри джерела живлення задані потужністю трифазного КЗ SK
(3) = 

200 МВА;.  

 
)3(

* kббс SSx 
  

 

4.2  Опір КЗ кола до точки К» складається з опорів джерела живлення та трансформатора  

 

Z*б2= Х*бс + Х*бТ1 

 

Опір трансформатора  
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5. Визначаємо струми та потужності КЗ 

 

 

бi

бi
кi

z

I
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*

3    (знаходимо значення струмів для точок К1 та К2). 

 

Значення інших струмів отримаємо перерахунком відповідного струму короткого 

замикання (як в розрахунковій роботі). 

ІК
(2) – струм двофазного КЗ    

   32

2

3
кiкi II  .  

іу - миттєве значення ударного струму КЗ  
 32 кіууі Iki   8.1уk  

Іу – діюче значення повного струму КЗ  
      qIkII кiукiуi  323 121 . 

52.1q  

SК
(З) – потужність трифазного КЗ    

 
бiкi zSS *

3 / . 

 

6. Записуємо відповідь по точках К1 та К2 .[ Ік
(3)  , Ік

(3 ), іу, Іу , Sк
(3)] 

 

Важливо: Параметри джерела живлення можуть бути задані ТРЬОМА способами. 

В даній задачі розглядався випадок (б)  SK
(3) = 200 МВА; 

Розглянути задачу, якщо замість SK
(3) = 200 МВА; в умовах буде наведено: 

 

(а) ХС = 0,1 в.о.; SC = 50 МВА;  або  

(в) ІK
(3) = 1 кА; 


