
Практичне заняття № 5 

 Задачі для самостійного розв’язку  

за темою «Розрахунок втрат напруги в мережах до 1 кВ» 

 

Завдання на практичне заняття: 

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

розрахункові формули, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

Задача № 7 

Розрахувати струми короткого замикання в дільничній кабельній мережі (в кінці 

магістрального кабелю ВН, магістрального кабелю НН, гнучкого кабелю ЕП). Дані споживачів 

наведені в таблиці, напруга електричної мережі низької напруги     660 В, напруга мережі 

високої напруги     6 кВ, потужність КЗ енергосистеми    
   

  45 МВА.  

 
 

N Споживач R, Ом X, Ом 
ΣR, 
Ом 

ΣX, Ом 
(2)

кI , А 
(3)

кI , А уi , А 

1 Гнучкий кабель живлення 

лебідки ЛВД-34 
0,0484 0,0036      

2 Магістральний кабель 660 В 0,0028 0,0004      

3 Магістральний кабель 6 кВ 1,15 0,102      

 

 

 

Теоретичні відомості для розв’язку 

7.6. Розрахунок струмів КЗ в мережах напруги до1000 В (стор. 106-108) 

 
Особливістю розрахунку струмів КЗ. в мережах напругою до 1000 В є необхідність 

врахування опору всіх елементів схеми (трансформаторів струму, шин, котушок розчеплювачів  

автоматів, контактних з’єднань апаратів та ін..), врахування активної і реактивної складової 

опору. Струми к.з. розраховують в іменованих одиницях.  Трифазний струм КЗ: 
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де cpU  - середня номінальна напруга ступіні КЗ (690,400, 230,133 В) 

  Iнт, А Uк, % Pк, Вт 

ТСВП-160 133 3,5 1900 

 

Зовнішня  

система 
Магістральний  

кабель 6 КВ 

ТСВП 

Магістральний  

кабель 660 В 

Гнучкий  

кабель 
ЕП 

Хзс Rмквн, Хмквн Rтсвп, Хтсвп Rмкнн, Хмкнн Rгк, Хгк 

    
    



 r ,  x - сума активних і реактивних опорів до точки КЗ. включаючи трансформатор 

та опір зовнішньої системи, мОм. 

Опори понижуючого трансформатора: 

 

..

42

% 10

тн

Hк

т
S

UU
Z


       (7.44) 

..

42 10

тн

Hк
т

S

UP
r


       (7.45) 

22

ттт rZx        (7.46) 

 

де ..тнS - в кіловольт-амперах(кВА), HU  -  для обмотки НН,кВ;   кP в кіловатах (кВт). 

Опір системи, що живить трансформатор: 
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де всU . , нсU .  середня номінальна напруга мережі вищого та нижчого рівня напруги, В; 

)3(

KI  - періодична складова струму КЗ на вході трансформатора в мережі вищої напруги, А. 

Ударний струм визначають з врахуванням впливу асинхронних двигунів потужністю 

більш 100 к Вт, підключених в безпосередній близькості від точки КЗ: 

 HKуу IIki 5.62 )3(
  (7.48) 

 

де  HI  - сума номінальних струмів потужних асинхронних двигунів;  уk  -  ударний 

коефіцієнт ( можна прийняти уk  = 1,2…1,3 при КЗ. на шинах підстанції,  уk =1 при КЗ у 

віддаленій точці): 

2)3( )1(21  уKу kII      (7.49) 

Розрахунок струмів короткого замикання в шахтних мережах з ізольованою нетраллю 

трансформатора полягає у визначенні найбільшого можливого трифазного та найменшого 

можливого двофазного струму короткого замикання. 

Струми трифазного короткого замикання )3(

KI  розраховуються для вибору рудничної 

комутаційної апаратури за умовою забезпечення потрібної комутаційної (вимикаючої) 

здатності, термічної та електродинамічної стійкості максимальним струмам короткого 

замикання у місці її встановлення. 

Струми двофазного короткого замикання )3(

KI  визначають у кінці захищеної дільниці 

мережі (для пускачів - на затискачах двигунів; для автоматичних вимикачів - у кінці зони дії 



максимального захисту автомата з метою перевірки надійності спрацьовування (чутливості) 

вибраних уставок захисту). 

Для визначення струмів короткого замикання складають однолінійну схему 

електропостачання дільниці (ПДПП – споживачі) та її розрахункову схему заміщення; 

уточнюють точки короткого замикання на схемах; обчислюють сумарний опір кожної вітки 

мережі (R ,  X ) до певної точки короткого замикання, включаючи опір зовнішньої системи 

..сзХ  опір високовольтного кабелю ..квR , ..квХ , трансформатора TR , TX  магістрального ..КМR , 

..КМХ , та гнучкого ..кгR , ..кгХ   кабелів дільничної мережі. 

Трифазний струм короткого замикання 
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де: ..HCU  - середня номінальна напруга ступені короткого замикання (1200, 690. 400 В). 

Опір трансформатора 
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де: KP  - втрати короткого замикання трансформатора, Вт; ..THI  -номінальний струм 

вторинної обмотки трансформатора. А; KU  - напруга короткого замикання трансформатора, %. 

Опір зовнішньої системи, приведе:ний на напругу вторинної обмотки трансформатора, 
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де: )3(

KS  - потужність трифазного короткого замикання на шинах РПП-6 (ЦПП), В·А. 2

..HCU

= 6300 В. 

Опір високовольтного кабелю в (7.52), (7.53) приводиться на напругу вторинної обмотки, 

тобто TPBK KR , TPBK KX  TPЗС KX , де: ТРК  - коефіцієнт трансформації силового 

трансформатора. 

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання 

 



 HKyy IIKi 5.62 )2(     (7.56) 

 

де: 
yK  - ударний коефіцієнт; 

yK  = 1,2...1,3 при короткому замиканні на шинах підстанції, 

yK  = 1 при короткому замиканні у віддаленій точці;  HI  - сума номінальних струмів 

асинхронних двигунів потужністю понад 100 кВт·А. 

Діюче значення ударного струму 

 

2)3( )1(21  yKy KII     (7.57) 

 

Розрахунки струмів КЗ зводять у табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 
Розрахункові 

точки 

короткого 

замикання 

Опір, Ом 

TR  TX  MKR  MKX  ..кгR  ..кгХ  ..сзХ

 
TPBK KR

 
TPBK KX

 

 

Закінчення табл.7.1 

Опір Струми короткого замикання 

R   X  )3(

KI  )2(

KI  

 

При визначенні )2(

KЗI  допускається не враховувати розподільну мережу при потужності 

підстанцій до 400 кВА, тобто приймати ..квR  та ..квХ  рівними нулю ( 0.. квR , 0.. квХ ,). При 

потужності КЗ )3(

KS  > 50 МВА допускається не враховувати 0.. сзX . 

 

Послідовність розрахунків 

 

1. Представлена ділянка мережі складається з 5 елементів: зовнішня система, кабель 

високої напруги (6 кВ), трансформаторна станція, магістральний кабель низької напруги та 

гнучкий кабель, що живить електроприймач (ЕП) 

При визначені струмів КЗ користуємось формулою (7.43) 
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де cpU  - середня номінальна напруга ступені КЗ (690,400, 230,133 В) 

 r ,  x - сума активних і реактивних опорів до точки КЗ. включаючи трансформатор 

та опір зовнішньої системи, Ом. 



Головною задачею при розрахунках струмів КЗ є визначення опорів елементів системи, 

які доцільно зафіксувати у вигляді таблиці 

 R, Ом X, Ом 

Зовнішня система 0 ? 

Магістральний кабель ВН ? ? 

Трансформаторна підстанція ? ? 

Магістральний кабель НН ? ? 

Гнучкий кабель ЕП ? ? 

 

Знаючи опір всіх елементів ланцюга можна визначити повний опір до точки КЗ. 

Розглядаємо визначення опорів почергово. 

2. Зовнішня система 

ЗС не має активного опору. Реактивний опір (Ом), приведе:ний на напругу вторинної 

обмотки трансформатора, визначається, за формулою 
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де: )3(

KS  - потужність трифазного короткого замикання на шинах РПП-6 (ЦПП), В·А.  

(задається умовами, підставляється у В·А) ..HCU - використовується генераторна напруга 400, 

690, 1200 (підстановка у Вольтах). 

3. Магістральний кабель ВН 

Опори високовольтного магістрального кабелю приводяться до напруги вторинної 

обмотки 

TPBKприведенеВК KRR        TPBKприведенеВК KXX   

Значення опорів кабелю ВН наведено в таблиці завдання. В реальних умовах 

визначається як опір провідника за довідниковими таблицями, або за геометричними 

розмірами. Ктр- коефіцієнт трансформації трансформатора напруги до якого кабель приєднано. 

 

4. Трансформатор (трансформаторна підстанція) 

Опори понижуючого трансформатора: 

Опір трансформатора 
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де: KP  - втрати короткого замикання трансформатора, Вт; ..THI   -номінальний струм 

вторинної обмотки трансформатора. А; KU  - напруга короткого замикання трансформатора, %. 

Дані для розрахунків приймаються за довідниковими таблицями (для розрахунків 

наведено дані в умовах з Дод. 41) 
..HCU - використовується генераторна напруга 400, 690, 1200 

(підстановка у Вольтах). 

 

5. Низьковольтні кабелі 

Дані про опори низьковольтних кабелів наведено в умовах. В реальних умовах 

визначається як опір провідника за довідниковими таблицями, або за геометричними розмірами. 

 

6. Визначення струмів КЗ 

Використовуючи розраховані опори елементів мережі визначаємо  струми КЗ для заданих 

точок 
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(в формулі (7.56) yK  = 1,2...1,3 при короткому замиканні на шинах підстанції, yK  = 1 при 

короткому замиканні у віддаленій точці; другу складову – підживлення від потужних двигунів 

не враховуємо). 

 


