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ВСТУП 

Навчально-методичний посібник «Проєктування систем електропо-

стачання промислових підприємств» спрямовано на закріплення теоре-

тичних знань з проєктування і експлуатації систем електропостачання 

промислових підприємств, а також щодо їх практичного використання. 

Матеріал посібника складається з шести розділів, кожен з яких міс-

тить теоретичну частину за темами курсу «Електропостачання промис-

лових підприємств і енергозбереження», послідовність виконання за-

вдання, рекомендації щодо оформлення курсового проєкту, приклади ро-

зрахунків і довідковий матеріал, відображений у п’яти додатках. 

У першому розділі приділено увагу розрахунку трифазних і сило-

вих однофазних приймачів електроенергії, а також освітлювального на-

вантаження з використанням різних методів розрахунку. 

У другому розділі розглянуто питання вибору числа і потужності 

силових трансформаторів, а також розрахунок місця розташування цехо-

вих трансформаторних підстанцій (ЦТП) і головної знижувальної під-

станції (ГЗП) промислового підприємства. 

Третій розділ присвячений обґрунтуванню вибору схем зовнішньо-

го і внутрішнього електропостачання з урахуванням специфіки заданого 

об’єкта. 

У четвертому розділі вирішується задача компенсації реактивної 

потужності з використанням різних засобів на всіх рівнях напруги сис-

теми енергопостачання. 

П’ятий розділ присвячений розрахунку струмів короткого замикан-

ня, необхідних для вибору апаратури і струмовідних частин у мережах до 

1 кВ та вище. У мережах промислових підприємств ці питання пов’язані 

нерозривно і вирішуються спільно. 

У шостому розділі надані рекомендації щодо графічного представ-

лення картограми електричних навантажень і схеми електропостачання 

підприємства. 

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів диста-

нційної форми навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, елек-

тротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою 03 «Електро-

привід, мехатроніка та робототехніка». 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

Першим етапом проєктування системи електропостачання є визна-

чення електричних навантажень. За їх значенням вибирають і перевіря-

ють електрообладнання системи електропостачання, розраховують втрати 

потужності і електроенергії. Від правильного оцінення очікуваних наван-

тажень залежать капітальні витрати на систему електропостачання, екс-

плуатаційні витрати, надійність роботи електрообладнання. Завищення 

очікуваних навантажень призводить до подорожчання будівництва, пере-

витрати провідникового матеріалу мереж, невиправданого збільшення по-

тужності трансформаторів та іншого обладнання. Заниження навантажень 

викликає зменшення пропускної здатності електромережі, веде до зайвих 

втрат потужності, перегріву проводів, кабелів і трансформаторів, а отже, 

до скорочення терміну їх служби. 

При проєктуванні системи електропостачання або аналізі режимів 

її роботи споживачі електроенергії (окремий приймач електроенергії, гру-

па приймачів, цех або завод у цілому) розглядають як навантаження. Ви-

значають такі їх види: активну, реактивну, повну потужності (Р, Q, S) і 

струм I. 

У курсовому проєкті як навантаження будуть розглянуті такі 

приймачі електроенергії: 

• групи трифазних приймачів електроенергії (асинхронні та син-

хронні двигуни); 

• силові однофазні приймачі електроенергії (зварювальні транс-

форматори); 

• тиристорні перетворювачі регульованих електроприводів постій-

ного струму; 

• освітлювальне навантаження (внутрішнє освітлення цехів і зов-

нішнє освітлення території підприємства). 

У даному розділі подано приклад розрахунку електричних наван-

тажень згідно з вихідними даними, наведеними в додатка А. 
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1.1. Розрахунок електричного навантаження трифазних 

приймачів електроенергії 

Розрахунок електричного навантаження трифазних приймачів 

електроенергії проводиться методом упорядкованих діаграм (метод кое-

фіцієнта використання та коефіцієнта максимуму), рекомендованого в 

[1]. На сьогодні цей метод є основним і дозволяє за номінальною потуж-

ністю приймачів електроенергії з урахуванням їх кількості і характерис-

тик визначити розрахункове навантаження будь-якого вузла схеми елек-

тропостачання. Розрахунки навантажень проводять паралельно для акти-

вних і реактивних потужностей, що в підсумку дозволяє визначити повну 

потужність елемента, що розглядається, і системи електропостачання в 

цілому. 

Режими роботи приймачів електроенергії різноманітні та зміню-

ються у часі. Як правило, вони працюють у тривалому (long term mode of 

operation), короткочасному (short term mode operation) і повторно-

короткочасному (repeating-short term process) режимах. Для визначення 

загальної потужності декількох груп приймачів електроенергії, що роз-

ташовані в одному цеху, номінальну потужність кожної групи при зада-

ній тривалості вмикання (ТВ) (duration of switching on) визначають шля-

хом приведення паспортної (каталожної) потужності до тривалого режи-

му роботи з тривалістю вмикання 100 %. При цьому вираз для приведе-

ної потужності асинхронних двигунів (АД) 
АД100нP  при ТВ = 100 % ма-

тиме вигляд, кВт: 

100

ТВ
нн АД100
 іi PP , (1) 

де Рн i – номінальна потужність i-ї групи АД, кВт (додаток А); 

ТВ – значення тривалості вмикання ТВ, % (див. додаток А). 

Сумарна приведена потужність групи АД 
АД100нP , кВт, визнача-

ється за формулою 

iііΣ nPP 
АД100АД100 нн , (2) 

де ni – кількість АД у групі (див. додаток А). 

Далі розраховується середня активна потужність групи АД за най-
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більш завантажену зміну 
АДспP , кВт: 

 
АД100АДАД нвсп іΣіі PkP  , (3) 

де 
АДв іk  – коефіцієнт використання для i-ї групи АД (див. додаток А). 

Для групи приймачів електроенергії з різними режимами роботи 

середньозважений коефіцієнт використання визначається з достатнім для 

практичних розрахунків наближенням за формулою 
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АД100

АД

АД
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1

н

1

сп

сзв. N
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і

P

P

K , (4) 

де NАД – кількість груп АД, які відрізняються за ТВ. 

Використовуючи метод упорядкованих діаграм, розрахункове ак-

тивне навантаження приймачів електроенергії (далі – приймачів) на усіх 

ступенях живильних і розподільних мереж (включаючи трансформатори 

і перетворювачі) визначають за середньою потужністю та коефіцієнтом 

максимуму. Його значення залежить від коефіцієнта використання даної 

групи приймачів і ефективної кількості приймачів nе. 

Під ефективною кількістю приймачів електроенергії розуміють 

таке число однорідних за режимом роботи приймачів однакової потуж-

ності, яке забезпечує такий самий розрахунковий максимум навантажен-

ня, що і розглянута група різних за номінальною потужністю і режимом 

роботи приймачів. У загальному випадку ефективну кількість приймачів 

можна визначити за формулою 

 




















n

i

і

n

i

і

P

P

n

1

2

н

2

1

н

e

АД100

АД100

. (5) 

Обчислення nе потрібно округлити до найближчого цілого значен-

ня із таблиці П Б.1 додатка Б таким чином, щоб похибка прийнятого зна-

чення ефективної кількості електричних приймачів не перевищувала 

10 %. 
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Якщо для знайдених значень 
АДсзв.K  (4) і nе (5) в таблиці П Б.1 до-

датка Б немає однозначного значення Kм , то його можна отримати зі 

співвідношення 

 
Асзв.В  сзв.

Асзв.сзв.

А мВ  м

А  мм

KK

KK

KK

KK









, 

де Kв. сз – розрахунковий середньозважений коефіцієнт використання; 

Kв. сз А, Kв. сз В – середньозважені коефіцієнти використання, які роз-

ташовані ліворуч і праворуч від розрахункового в таблиці П Б.1 додатка Б; 

Kм А, Kм В – коефіцієнти максимуму для відповідних значень Kв. сз А 

і Kв. сз В. 

Виконавши перетворення, отримаємо 

 А  м

А  сзв.В  сзв.

А  мВ  мА  сзв.АДсзв.

АДм

))((
K

KK

KKKK
K 




 . (6) 

При nе ≥ 200 і kв і АД > 0,2 максимальне навантаження дорівнює се-

редньому значенню за найбільш завантажену зміну, тобто Kм = 1. 

Далі визначається максимальне активне навантаження для усіх 

груп трифазних приймачів, які розташовані в цеху, кВт: 

 



АД

АДАДАД

1

спмм

N

i

іРKP . (7) 

Максимальна реактивна потужність 
АДмQ , кВАр, розраховується за 

формулою 

а) при nе ≤ 10 

 



АД

АДАД

1

спм 1,1

N

i

іQQ ; (8) 

б) при nе > 10 

 



АД

АДАД

1

спм

N

i

іQQ , (9) 

де iіі PQ  tg
АДАД спсп  – середнє реактивне навантаження за най-

більш завантажену зміну; 

 ii   cos arccos , де i cos  – коефіцієнт потужності АД (див. 

додаток А). 
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Максимальне повне навантаження трифазних приймачів 
АДмS  ви-

значається за формулою, кВА: 

 2

м

2

мм QPS  , (10) 

де 
АДмм SS  ; 

АДмм PP   (7); 
АДмм QQ   (8) або (9). 

 

Приклад 1. Розрахувати електричне навантаження трьох груп 

трифазних приймачів електроенергії на прикладі цеху № 1 додатка А. 

Виконуємо розрахунок потужності АД кожної групи до ТВ = 100 % за 

формулою (1): 

 65,43
100

48
63

АД1001н P  кВт; 

 87,59
АД1002н P  кВт; 25,63

АД1003н P  кВт. 

Визначаємо сумарну приведену потужність груп АД за формулою (2): 

 3,10912565,43
АД1001н ΣP  кВт; 

 4,1197
АД1002н ΣP  кВт; 8,442

АД1003н ΣP  кВт. 

Розраховуємо середню активну потужність груп АД за найбільш заванта-

жену зміну за формулою (3): 

 78,6543,10916,0
АД1сп P  кВт; 

 18,838
АД2сп P  кВт; 4,221

АД3сп P  кВт. 

Обчислюємо середньозважений коефіцієнт використання за формулою (4) 

та ефективне число приймачів за формулою (5): 

 63,0
8,4424,11973,1091

4,22118,83878,654
АДсзв. 




K ; 

 
 

51
725,632087,592565,43

8,4424,11973,1091
222

2

е 



n . 

Округлюємо до найближчого цілого значення nе з таблиці П Б.1 додатка 

Б: nе = 50. 

Згідно з формулою (6) 

 1,091,08
0,60,7

1,1)0,6)(1,08(0,63
м 




K , 

де Kв. сз = 0,63, розрахований за формулою (4); 

Kв. сз А = 0,6 и Kв. сз В = 0,7 – середньозважені коефіцієнти використання, 
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які розташовані ліворуч і праворуч від розрахованого Kв. сз = 0,63 з таблиці П Б.1 

додатка Б при nе = 50; 

Kм А = 1,1 відповідає Kв. сз А = 0,6 при nе = 50; 

Kм В = 1,08 відповідає Kв. сз В = 0,7 при nе = 50. 

Знайдемо максимальне активне навантаження для всіх груп АД, які зна-

ходяться у цеху № 1, за формулою (7): 

   18694,22118,83878,65409,11м АД
P  кВт. 

Оскільки nе > 10, то розрахуємо максимальну реактивну потужність для 

всіх груп АД, які розташовані в цеху № 1, за формулою (9), попередньо розраху-

вавши середнє реактивне навантаження за найбільш завантажену зміну кожної 

групи: 

    4910,8 arccos tg654,78
АД1сп Q  кВАр; 

 607
АД2сп Q  кВАр; 155

АД3сп Q  кВАр. 

Тоді для цеху № 1 максимальна реактивна потужність дорівнює: 

 12531556074911м АД
Q  кВАр. 

Визначимо максимальне повне навантаження трифазних приймачів за 

формулою (10): 

 225012531869 22
1м АД

S  кВА. 

Результати розрахунків навантажень АД всіх цехів зводимо в таблицю 1. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунків навантажень промислового підприємства 

Розрахункова 

величина 

Асинхронні двигуни 

Цех №1 Цех №2 Цех №3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Рн100  43,65 59,87 63,25 12,39 63,64 46,72 10,73 16,32 67,08 

Рн100 1091,3 1197,4 442,8 371,7 763,68 1401,6 536,5 326,4 402,48 

Рсп 654,78 838,18 221,4 223,02 397,11 995,14 413,11 169,73 261,61 

Kв. сз 0,63 0,64 0,67 

nе 50 60 45 

Kм 1,09 1,08 1,09 

Рм 1869 1744 920 

Qсп 491 607 155 197 267 746 321 127 189 

Qм 1253 1210 637 

Sм 2250 2123 1119 
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1.2. Розрахунок електричного навантаження силових 

однофазних приймачів електроенергії 

 

На промисловому підприємстві, поряд з трифазними приймачами 

електроенергії, застосовуються стаціонарні приймачі однофазного стру-

му, які підключені на фазну або лінійну напругу. До однофазних елект-

роприймачів належать зварювальні трансформатори (ЗТ). 

Номінальні активні потужності ЗТ при заданій ТВ також приво-

дяться до потужності з ТВ = 100 % 
ЗТ100нP , кВт: 

 
ЗТЗТЗТ100

 cos
100

ТВ
нн iіі SP  , (11) 

де 
ЗТн іS  – п овна потужність ЗТ, кВА (див. додаток А); 

ТВ – фактична тривалість вмикання ЗТ, % (див. додаток А); 

 
ЗТ

 cos i  – коефіцієнт потужності ЗТ (див. додаток А). 

При проєктуванні потрібно розподілити потужність однофазних 

приймачів за фазами рівномірно. Наприклад, розглянемо 5 шт. ЗТ у пер-

шій та 6 шт. у другій групах, схема їх підключення наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Розподіл однофазних електроприймачів за фазами 

 

Таким чином, на лінійну напругу UАВ і UАС підключено по 4 ЗТ, а 

на UВС – 3. 

Після розподілу однофазних приймачів за парами фаз розрахову-

ється лінійна активна потужність для груп 
ЗТ)( іIJP , кВт: 

 ,
ЗТЗТ100ЗТ вн)( ііiіIJ kPNP   (12) 

де IJ – позначення пари фаз (АВ, АС або ВС); 
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 Ni – кількість однофазних приймачів кожної групи, що підключені 

на відповідну лінійну напругу UАВ, UАС, UВС за умови, що ∑Ni = ni – кіль-

кість ЗТ у кожній групі; 

ЗТв іk  – коефіцієнт використання даної групи ЗТ (див. додаток А). 

За аналогією визначається лінійна реактивна потужність для од-

нофазних електроприймачів кожної групи 
ЗТ)( іIJQ , кВАр: 

 , tg
ЗТЗТЗТ (IJ))( іііIJ PQ   (13) 

де 
ЗТ

 tg і  визначається за відомим 
ЗТ

 cos i . 

Сумарну лінійну активну потужність для всіх груп однофазних 

приймачів 
ЗТ)( іIJΣP , кВт, розраховують таким чином: 

 



ЗТ

ЗТ

1

(AB)(AB)

N

i

іΣ PP ; 



ЗТ

ЗТ

1

(BC)(BC)

N

i

іΣ PP ; 



ЗТ

ЗТ

1

(AC)(AC)

N

i

іΣ PP , (14) 

де NЗТ – кількість груп однорідних однофазних електроприймачів. 

Сумарну лінійну реактивну потужність 
ЗТ)( іIJΣQ , кВАр, визнача-

ють за формулами: 

 



ЗТ

ЗТ

1

(AB)(AB)

N

i

іΣ QQ ; 



ЗТ

ЗТ

1

(AC)(AC)

N

i

іΣ QQ ; 



ЗТ

ЗТ

1

(BC)(BC)

N

i

іΣ QQ . (15) 

Далі для кожної фази обчислюємо: 

 активне навантаження фаз (потужність) фP , кВт: 

2

(AC)(AB)

(A)ф

ΣΣ PP
P


 ; 

2

(BC)(AB)

(B)ф

ΣΣ PP
P


 ; 

2

(BC)(AC)

(C)ф

ΣΣ PP
P


 ;  (16) 

 реактивне навантаження фаз (потужність) фQ , кВАр: 

2

(AC)(AB)

(A)ф

 


QQ
Q ; 

2

(BC)(AB)

(B)ф

 


QQ
Q ; 

2

(BC)(AC)

(C)ф

 


QQ
Q . 

  (17) 

Після розрахунку фазного навантаження необхідно обчислити ко-

ефіцієнт нерівномірності включення за фазами: 

 %100K
maxф

minфmaxф

нер 



P

PP
, (18) 

де Рф max – потужність найбільш завантаженої фази; 
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Рф min – потужність найменш завантаженої фази. 

Вважається, що розподіл за фазами виконано рівномірно, якщо ко-

ефіцієнт нерівномірності не перевищує 15 %. В цьому випадку однофазні 

приймачі враховуються як трифазні. 

Середня активна потужність 
ЗТспP , кВт, кожної групи ЗТ визнача-

ється за формулою 

 iііі nPkP 
ЗТ100ЗТЗТ нвсп . (19) 

Середньозважений коефіцієнт використання визначається за фор-

мулою 

 

 










ЗТ

ЗТ100

ЗТ

ЗТ

ЗТ

1

н

1

сп

свв. N

i

iі

N

i

і

nP

P

K . (20) 

Ефективне число однофазних приймачів nе визначають так само, 

як і для АД (див. (5)). За отриманими середньозваженим коефіцієнтом 

використання і ефективним числом приймачів знаходять коефіцієнт мак-

симуму 
ЗТмK  (див. табл. П Б.1 додатка Б) 

Якщо Kнер  15 %, то розрахункові максимальні навантаження (по-

тужності) для всіх груп ЗТ обчислюють таким чином: 

 активна потужність 
ЗТмP , кВт: 

 



ЗТ

ЗТЗТЗТ

1

спмм

N

i

іРKP ; (21) 

 реактивна потужність 
ЗТмQ , кВАр: 

а) якщо nе ≤ 10: 

  



ЗТ

ЗТЗТ

ЗТ

ЗТЗТ

1

сп

1

спм  tg1,11,1

N

i

ii

N

i

i PQQ ; (22) 

б) якщо nе > 10: 

  



ЗТ

ЗТЗТ

ЗТ

ЗТЗТ

1

 сп

1

спм  tg

N

i

ii

N

i

i PQQ . (23) 

Якщо коефіцієнт нерівномірності включення за фазами 
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Kнер > 15 %, то максимальні навантаження однофазних приймачів розра-

ховують за формулами: 

 активна потужність 
ЗТмP , кВт: 

 maxфмм ЗТЗТ
3 РKP  ; (24) 

 реактивна потужність 
ЗТмQ , кВАр: 

 
ЗТЗТ

 tg1,131,13 maxфmaxфм iPQQ  . (25) 

Максимальне повне навантаження ЗТ 
ЗТмS , кВА, знаходять за 

формулою (10), де 
ЗТмм SS  , 

ЗTмм PP  , (21) або (24); 
ЗTмм QQ   (22), 

(23) або (25). 

 

Приклад 2. Розрахувати електричне навантаження двох груп зва-

рювальних трансформаторів, які знаходяться у цеху № 1 (див. додаток А). 

Виконаємо перерахунок потужності ЗТ кожної групи до потужності з  

ТВ = 100 % (11): 

 87,115,0
100

55
32

ЗТ1001н P  кВт; 

 67,30
ЗТ1002н P  кВт. 

Варіант 1. Виконаємо розподіл навантаження ЗТ за фазами послідовно. 

Так, при їх кількості 4 од. у першій групі та 5 од. у другій, це буде виглядати та-

ким чином (рис. 2): 

 

Рис. 2. Послідовний розподіл навантаження однофазних 

електроприймачів за фазами 

 

Таким чином, на лінійну напругу UАВ всього підключено 4, на UВС – 3, а 

на UАС – 2 ЗТ. 

Розраховуємо лінійну активну потужність для кожної групи ЗТ (12), згід-

но зі схемою, що наведена на рис. 2: 

• для першої групи (на лінійну напругу UАВ підключено 2, а на UАС і UВС – 
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по 1 ЗТ): 

24,146,087,112
ЗТ1(AB) P  кВт; 

12,76,087,111
ЗТЗТ 1)(BС1)(AС  PP  кВт; 

• для другої групи (на лінійні напруги UАВ і UВС підключено 2, а на UАС – 

1 ЗТ) 

94,427,067,302
ЗТЗТ 2)(BС2(AB)  PP  кВт; 

47,217,067,301
ЗТ2)(AС P  кВт. 

Визначаємо лінійну реактивну потужність для однофазних електроприй-

мачів кожної групи (13): 

• для першої групи: 

   66,24,50 arccos tg24,14
ЗТ1(AB) Q  кВАр; 

33,12
ЗТЗТ 1(BC)1(AC) QQ  кВАр; 

• для другої групи: 

   25,57,60 arccos tg94,42
ЗТЗТ 2(BC)2(AB) QQ  кВАр; 

63,28
ЗТ2(AC) Q  кВАр. 

Обчислюємо сумарну лінійну активну потужність для всіх груп однофаз-

них приймачів (14): 

 18,5794,4224,14(AB) ΣP  кВт; 

 59,28(AC) ΣP  кВт; 06,50(BC) ΣP  кВт. 

Розраховуємо сумарну лінійну реактивну потужність для всіх груп одно-

фазних приймачів (15): 

 91,8125,5766,24(AB) ΣQ  кВАр; 

 96,40(AC) ΣQ  кВАр; 58,69(BC) ΣQ  кВАр. 

Знайдемо активне і реактивне навантаження кожної фази за формулами 

(16) і (17): 

 89,42
2

59,2818,57
(A)ф 


P  кВт; 

 62,53(B)ф P  кВт; 33,39(C)ф P  кВт; 

 44,61
2

96,4091,81
(A)ф 


Q  кВАр; 

 75,75(B)ф Q  кВАр; 27,55(C)ф Q  кВАр. 

Визначаємо коефіцієнт нерівномірності включення за фазами (18), якщо 

   62,53Вфmaxф  PP  кВт і   33,39Cфminф  PP  кВт, 
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тоді 

% ,6562%100
62,53

33,3962,53
Kнер 


 . 

Розраховуємо середню активну потужність ЗТ за формулою (19): 

• для першої групи: 

49,28487,116,0
ЗТ1сп P  кВт; 

• для другої групи: 

35,107567,307,0
ЗТ2сп P  кВт. 

Обчислюємо середньозважений коефіцієнт використання за формулою (20): 

68,0
567,30487,11

35,10749,28
ЗТсзв. 




K . 

Ефективне число однофазних приймачів nе за формулою (5) відповідає 

значенню 

 
8

530,67411,87

530,67411,87
22

2

е 



n . 

Згідно з формулою (6) коефіцієнт максимуму дорівнює 

 1,221,3
0,60,7

1,3)0,6)(1,2(0,68
ЗТм 




K , 

де Kв. сз = 0,68 розрахований за формулою (20); 

Kв. сз А = 0,6 та Kв. сз В = 0,7 – середньозважені коефіцієнти використання, 

які розташовані ліворуч та праворуч від розрахованого Kв. сз = 0,68 з таблиці 

П Б.1 додатка Б при nе = 8; 

Kм А = 1,3 відповідає Kв. сз А = 0,6 при nе = 8; 

Kм В = 1,2 відповідає Kв. сз В = 0,7 при nе = 8. 

Оскільки коефіцієнт нерівномірності включення за фазами більше 15 %, 

то навантаження однофазних приймачів розрахуємо таким чином: 

– активна потужність (24): 

19653,621,223
ЗТм P  кВт; 

– реактивна потужність (25), де 75,75(B)фmaxф QQ  кВАр: 

25075,751,13
ЗТм Q  кВАр; 

– максимальна повна потужність (10): 

318250196 22
мЗТ

S  кВА. 
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Варіант 2. Виконаємо розподіл навантаження ЗТ за фазами рівномірно, 

як наведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Рівномірний розподіл однофазних електроприймачів за фазами 

 

Таким чином, на лінійну напругу UАВ, UАС і UВС підключено по 3 ЗТ. 

Розраховуємо лінійну активну і реактивну потужності для кожної групи 

ЗТ за формулами (12) і (13) відповідно до розподілу, показаному на рис. 3: 

 для першої групи їх величини залишаються такими ж, як і при попе-

редньому розподілі, а саме: 

24,14
ЗТ1(AB) P  кВт; 12,7

ЗТЗТ 1)(BС1)(AС  PP  кВт; 

66,24
ЗТ1(AB) Q  кВАр; 33,12

ЗТЗТ 1(BC)1(AC) QQ  кВАр. 

 для другої групи на лінійну напругу UАВ підключений 1, а на UАС і 

UВС – по 2 ЗТ: 

47,217,067,301
ЗТ2)(AB P  кВт; 

94,427,067,302
ЗТЗТ 2)(BС2)(AС  PP  кВт; 

   63,28,60 arccos tg47,21
ЗТ2(AB) Q  кВАр; 

25,57
ЗТЗТ 2(BC)2(AC)  QQ  кВАр. 

Знайдемо сумарну лінійну активну і реактивну потужності для всіх груп 

однофазних приймачів за формулами (14) і (15): 

 71,3547,2124,14(AB) ΣP  кВт; 

 06,50(BC)(AC)  ΣΣ PP  кВт; 

 29,5363,2866,24(AB) ΣQ  кВАр; 

 58,69(BC)(AC)  ΣΣ QQ  кВАр. 

Обчислимо активну і реактивну потужності кожної фази за формулами 

(16) і (17): 

 89,42
2

06,5071,35
(B)ф(A)ф 


 PP  кВт; 



 17 

 06,50(C)ф P  кВт; 

 44,61
2

58,6929,53
(B)ф(A)ф 


QQ  кВАр; 

 58,69(C)ф Q  кВАр. 

Визначимо коефіцієнт нерівномірності включення за фазами (18), якщо 

   06,50Cфmaxф  PP  кВт та     89,42BфAфminф  PPP  кВт. 

Тоді 

% 14,3%100
06,50

89,4206,50
Kнер 


 . 

Розрахунки середньої активної потужності, середньозваженого коефіцієн-

та використання, ефективного числа однофазних приймачів і коефіцієнта макси-

муму виконуються так само, як і у варіанті 1. 

Оскільки коефіцієнт нерівномірності включення за фазами менший за 

15 %, то однофазні приймачі будемо розраховувати як трифазні. 

Визначаємо активну потужність для всіх груп ЗТ (21): 

  16635,10749,2822,1
ЗТм P  кВт. 

Обчислюємо реактивну потужність для усіх груп ЗТ згідно з умовою, що 

nе = 8 < 10 за формулою (22), попередньо розрахувавши середню реактивну по-

тужність: 

 для першої групи: 

   35,495,0arccos tg49,28
ЗТ1сп Q  кВАр; 

 для другої групи: 

   13,1436,0arccos tg35,107
ЗТ2сп Q  кВАр. 

Тоді 

  21213,14335,491,1
ЗТм Q  кВАр. 

Знайдемо максимальне повне навантаження однофазних електроприйма-

чів за формулою (10): 

269212166 22
мЗТ

S  кВА. 

Таким чином, значення активного Pм ЗТ, реактивного Qм ЗТ і повного Sм ЗТ 

навантажень при рівномірному розподілі однофазних електроприймачів за фаза-

ми для варіанта, що розглядався, менший на 18 %, ніж при послідовному розпо-

ділі, що призводить до зменшення капітальних вкладень, щорічних експлуата-

ційних витрат і втрат електроенергії. 

Результати розрахунків при рівномірному розподілі ЗТ за фазами заноси-

мо у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Результати розрахунків силових однофазних навантажень 

промислового підприємства 

Розрахун-

кова 

величина 

Зварювальні трансформатори 

1-а група 2-а група 

Рн100  11,87 30,67 

N 

NAB NAC NВC NAB NAC NВC 

2 1 1 1 2 2 

ЗТIJP  ЗТ(AB)P  
ЗТ)(AСP  

ЗТ)(BСP  
ЗТ(AB)P  

ЗТ)(AСP  
ЗТ)(BСP  

14,24 7,12 7,12 21,47 42,94 42,94 

ЗТIJQ  ЗТ(AB)Q  
ЗТ)(AСQ  

ЗТ)(BСQ  
ЗТ(AB)Q  

ЗТ)(AСQ  
ЗТ)(BСQ  

24,66 12,33 12,33 28,63 57,25 57,25 

IJΣP  
Р∑(АВ) Р∑(АС) Р∑(ВС) 

35,71 50,06 50,06 

IJΣQ  
Q∑(АВ) Q∑(АC) Q∑(ВC) 

53,29 69,58 69,58 

фP  Рф(А) = 42,89 Рф(В) = 42,89 Рф(С) = 50,06 

фQ  Qф(А) = 61,44 Qф(В) = 61,44 Qф(С) = 69,58 

Kнер 14,3 % 

Рсп 28,49 107,35 

Kв. зв 0,68 

nе 8 

Kм 1,22 

Рм 166 

Qсп 49,35 143,13 

Qм 212 

Sм 269 

 

1.3. Розрахунок навантаження синхронного двигуна 

 

Мінімальне значення реактивної потужності синхронного двигуна 

(СД) визначаємо за заданою номінальною активною потужністю 
СДнP , 

кВт, (див. додаток А) за умови стійкої його роботи за формулою, кВАр: 

 СДнн  tg
СДСД

 РQ , (26) 
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де 
СД tg  – визначається за значенням 

СД cos  (див. додаток А). 

Максимальна повна потужність СД 
СДмS  визначається за форму-

лою (10), де
СДмм SS  ,

СДнм РP  , (див. додаток А);
СДнм QQ  . 

1.4. Розрахунок навантаження тиристорного перетворювача 

для електроприводів постійного струму 

Номінальна активна потужність тиристорного перетворювача (ТП) 

ТПнP  розраховується за формулою, кВт: 

нннТП
IUP  , (27) 

де dUU н – номінальна напруга тиристорного перетворювача, кВ;

dII н – номінальний струм тиристорного перетворювача, А.

Номінальна реактивна потужність ТП, 
ТПнQ , кВАр, 

тпнн  tg
ТПТП

 PQ , (28) 

де тп tg   – відповідає тп cos  (див. вихідні дані). 

Максимальна повна потужність ТП
ТПнS  визначається за форму-

лою (10), де
ТПнм SS  ,

ТПнм РP  , (див. додаток А);
ТПнм QQ  . 

Приклад 3. Розрахувати повну потужність синхронного двигуна, 

який розташований у цеху №2, і тиристорного перетворювача, який роз-

ташований у цеху №3 (див. додаток А). 

Визначимо реактивну потужність СД за формулою (26) 

   148386,0arccos tg2500
СДн Q  кВАр. 

Розрахуємо максимальну повну потужність СД за формулою (10) 

290714832500 22
мСД

S  кВА. 

Обчислимо номінальну активну потужність ТП за формулою (27) 

33050066,0
ТПн P  кВт. 

Визначимо реактивну потужність ТП за формулою (28) 

   40763,0arccos tg330
ТПн Q  кВАр.

Розрахуємо максимальну повну потужність ТП за формулою (10) 
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524407330 22
мТП

S  кВА. 

1.5. Розрахунок освітлювального навантаження 

На промисловому підприємстві близько 10 % електроенергії, що 

споживається, витрачається на електричне освітлення. Правильне вико-

нання освітлювальних установок сприяє раціональному використанню 

електроенергії, поліпшенню якості продукції, що випускається, підви-

щенню продуктивності праці, зменшенню кількості аварій і випадків 

травматизму, зниженню стомлюваності робітників. 

Визначення розрахункового навантаження освітлювальних уста-

новок проводиться за їх встановленою потужністю і коефіцієнтом попи-

ту Kп. У курсовому проєкті задано призначення будівлі, для якої, за да-

ними [2], необхідно обрати значення Kп: 

1) дрібні виробничі будівлі, торгові приміщення, зовнішнє і ава-

рійне освітлення – 1; 

2) виробничі будівлі, що складаються з окремих великих прольо-

тів – 0,95; 

3) адміністративні будівлі, бібліотеки та підприємства громадсь-

кого харчування – 0,9; 

4) виробничі будівлі, що складаються з декількох окремих примі-

щень – 0,85; 

5) лабораторні та конструкторсько-побутові будівлі, лікувальні,

дитячі та навчальні заклади – 0,8; 

6) склади, розподільні пристрої та підстанції – 0,6.

Світлотехнічна промисловість випускає широкий асортимент 

джерел світла, призначених для використання в різних освітлювальних 

установках. Поряд з поширеними лампами розжарювання (cos φo i = 1), 

люмінесцентними лампами (cos φo i = 0,85 ÷ 0,92), дуговими ртутними 

люмінесцентними з виправленою кольоровістю типу ДРЛ і дуговими 

ртутними з випромінюючими добавками типу ДРІ (cos φo i = 0,5 ÷ 0,6), 

застосовують енергозберігаючі лампи або компактні люмінесцентні лам-

пи (cos φo i = 0,7 – для ламп з пускорегулюючим апаратом (ПРА) і
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cos φo i = 0,95 – для ламп з електронним пускорегулюючим апаратом 

(ЕПРА) та світлодіодні лампи (cos φo i = 0,95). 

Якщо світлова віддача люмінесцентної лампи в середньому в п’ять 

разів більша за лампу розжарювання, то енергозберігаючі лампи дозво-

ляють знизити споживання електроенергії приблизно на 80 %. Світлова 

віддача світлодіодної лампи складає 110 ÷ 140 Люмен/Ват, що мають 

економію 60 ÷ 90 % електроенергії в порівнянні із лампами розжарюван-

ня і 10 ÷ 20 % електроенергії в порівнянні з енергозберігаючими лампа-

ми. 

Термін придатності енергозберігаючої лампи становить від 6 до 

12 тис. год., світлодіодної лампи 50 тис. год., в той час як у лампи розжа-

рювання від 1 до 2 тис. год. Окрім цього, енергозберігаючі лампи та світ-

лодіодні лампи випромінюють набагато менше тепла, ніж лампи розжа-

рювання, тому їх можна використовувати у світильниках з обмеженим 

рівнем температури. 

Ще однією перевагою енергозберігаючих і світлодіодних ламп є їх 

різна колірна температура, яка визначає колір лампи: 2700 К – теплий бі-

лий світ (найбільш близький до світла, що випромінюється традиційною 

лампою розжарювання), 4200 К – денне світло, 6400 К – холодне біле 

світло. 

Енергозберігаючі лампи призначені для освітлення офісів, в 

роздрібній торгівлі при освітленні торгових залів і виставкових комплек-

сів, а також для місцевого освітлення житлових будівель. 

Світлодіодні лампи за критерієм значень освітленості можуть ви-

користовуватися для освітлення промислових підприємств, хоча мають у 

цьому сегменті високу конкурентність інших видів ламп, але завдяки 

суттєвим перевагам їх використання постійно поширюється. 

При використанні люмінесцентних ламп також може спостеріга-

тися спотворення передачі кольору, оскільки є перевага випромінювання 

в синьо-фіолетовому і жовтому спектрі та брак випромінювання у черво-

ному і синьо-зеленому спектрах. Якщо необхідно особливо точне сприй-

няття кольорів, то використовують лампи з виправленою кольоровістю 

типу ЛДЦ, які забезпечують задовільне перенесення кольорів усім спек-

тром, за винятком помаранчево-червоної частини [3]. 

Люмінесцентні лампи доцільно застосовувати для загального осві-
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тлення приміщень, в яких проводяться роботи I–IV розрядів; для примі-

щень, де природнього освітлення недостатньо або воно зовсім відсутнє; 

для приміщень, де потрібна правильна передача кольору. Бажано засто-

совувати люмінесцентні лампи і для місцевого освітлення. 

Дугові ртутні лампи типу ДРЛ і ДРІ застосовують в таких випад-

ках: 

1) для загального освітлення виробничих приміщень заввишки по-

над 8 м, в яких не вимагається правильної передачі кольору; 

2) для освітлення територій промислових підприємств. 

Питома потужність освітлювального навантаження становить [4]: 

• для зовнішнього освітлення – 0,1 × 10-3 кВт/м2; 

• для внутрішнього освітлення – 15 × 10-3 кВт/м2. 

При розрахунку активної потужності освітлювального наванта-

ження окрім коефіцієнта попиту обирається також коефіцієнт КПРА, який 

враховує втрати потужності у пускорегулюючій апаратурі. Для ламп різ-

них типів коефіцієнт КПРА можна обрати з табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Значення коефіцієнта, який враховує втрати потужно-

сті у пускорегулюючій апаратурі, КПРА 

Тип лампи КПРА 

ДРЛ и ДРІ 1,1 

Енергозберігаючі лампи ПРА 1,2 – 1,25 

Енергозберігаючі лампи ЕПРА 1,1 

Люмінесцентні зі стартерними схемами включення 1,2 

Люмінесцентні із безстартерними схемами включення 1,3 – 1,35 

Лампи розжарювання 1 

Лампи світлодіодні 1 

 

Встановлену потужність внутрішнього освітлення кожного цеху 

Рво, кВт, розраховують за формулою 

 ііі FPP цвопит.во  , (29) 

де іP вопит.  – питома потужність внутрішнього освітлення відповідно-

го цеху, кВт/м2; 
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Fц i – площа цеху, м2, що обчислюється з урахуванням масштабно-

го коефіцієнта А, який визначається за формулою 

 
план

вд

a

а
A  , (30) 

де авд – розмір а, показаний у вихідних даних для проєктування, м; 

аплан – значення розміру а, який вимірюється на плані, см. 

Розміри території промислового підприємства і окремих цехів 

знаходяться згідно з планом розташування будівель, який наданий у ви-

хідних даних для проєктування. 

Далі визначають розрахункове навантаження для внутрішнього 

освітлення кожного цеху Рр.во , кВт: 

 ii PККP воПРАпвор.  , (31) 

де Кп – коефіцієнт попиту (див. с. 20 – 21); 

 КПРА – коефіцієнт, який враховує втрати потужності у пускорегу-

люючій апаратурі (табл. 3). 

Реактивна потужність внутрішнього освітлення кожного цеху 

Qр.во , кВАр: 

 iii PQ oвор.вор.  tg , (32) 

де іо tg  – відповідає типу ламп, які встановлюються, і значенню їх 

іо cos . 

Максимальне повне навантаження внутрішнього освітлення цеху 

вор.S , кВА, визначається за формулою (10), де вор.м SS  , вор.м PP   (31); 

вор.м QQ   (32). 

На наступному етапі розраховують встановлену потужність зов-

нішнього освітлення Рзо, кВт: 

 вдзопитзо FPP  , (33) 

де зопитP  – питома потужність зовнішнього освітлення, кВт/м2; 

вдF  – площа виробничого двору, м2, яку обчислюють за формулою 

 



n

i

іFFF
1

цзвд , (34) 

де зF  – площа промислового підприємства, м2; 
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n – кількість цехів. 

Розрахункове активне навантаження для зовнішнього освітлення 

Рр. зо, кВт, знаходять як 

 
зоПРАпзор. PККP  . (35) 

При цьому розрахункове реактивне навантаження для зовнішнього 

освітлення 
нор.Q , кВАр, визначається за формулою 

 
зозор.зор.  tg PQ . (36) 

Максимальне повне освітлювальне навантаження для зовнішнього 

освітлення 
зор.S , кВА, обчислюється за формулою (10), де 

зор.м SS  , 

зор.м PP   (35); зор.м QQ   (36). 

Максимальна активна Рмо , кВт, і реактивна Qмо , кВАр, потужності 

освітлювального навантаження підприємства розраховуються за форму-

лами: 

 зо р.

1

во р.ом PPP
n

i

i


 ; (37) 

 зор.

1

во р.ом QQQ
n

i

i 


. (38) 

Тоді максимальна повна потужність освітлювального навантажен-

ня підприємства Sмо , кВА, визначається за формулою (10), де мом SS  , 

омм PP   (37); омм QQ   (38). 

 

Приклад 4. Для авторемонтного заводу, що складається з трьох 

цехів, розрахувати внутрішнє і зовнішнє освітлювальні навантаження 

(див. додаток А). 

Визначимо значення коефіцієнта попиту Кп для кожного цеху відповідно 

до їх функціонального призначення (див. стор. 20): 

– для цеху №1 (дрібний виробничий) – Кп = 1; 

– для цеху №2 (виробничий, що складається з окремих великих прольотів) 

– Кп = 0,95; 

– для цеху №3 (склад) – Кп = 0,6. 

Для зовнішнього освітлення коефіцієнт попиту – Кп = 1. 

Коефіцієнт, що враховує втрати потужності у пускорегулюючій апаратурі 
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КПРА і коефіцієнт потужності o cos , обираємо для заданого типу ламп (див. 

стор. 20-22): 

– для цеху №1 (лампи розжарювання) – КПРА = 1, cos φо = 1; 

– для цеху №2 (лампи ДРІ) – КПРА = 1,1, cos φо = 0,55; 

– для цеху №3 (люмінесцентні лампи зі стартерною схемою включення) – 

КПРА = 1,2, cos φо = 0,9. 

Для зовнішнього освітлення застосовуються лампи ДРІ з КПРА = 1,1 

(див. табл. 3) і коефіцієнтом потужності cos φо = 0,55. 

Визначимо площу кожного цеху, а також площу промислового підприєм-

ства без урахування площ цехів. 

Для цього розрахуємо масштабний коефіцієнт А (30), попередньо вимі-

рявши на генеральному плані підприємства значення розміру авд. У розглянутому 

прикладі аплан = 1 см, отже: 

 35
1

35
A . 

На генеральному плані промислового підприємства (див. додаток А) відк-

ладаємо значення довжини кожної сторони цехів і підприємства у сантиметрах, 

як показано на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Генеральний план території заводу 
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Обчислимо площі цехів з урахуванням масштабного коефіцієнта: 

 для цеху №1: 

2450213522
1ц  baAF  м2; 

 для цеху №2: 

40188,09,0356,15,235 22
2ц F  м2; 

 для цеху №3: 

35288,06,03522,135 22
3ц F  м2. 

Визначимо для всіх цехів встановлену потужність внутрішнього освіт-

лення за формулою (29) і розрахункове активне навантаження за формулою (31): 

 75,3624501015 3
1во  P  кВт; 

 27,602во P  кВт; 92,523во P  кВт; 

 75,3675,36111вор. P  кВт; 

 98,622вор. P  кВт; 1,383вор. P  кВт. 

Обчислимо розрахункову реактивну потужність внутрішнього освітлення 

цехів за формулою (32): 

    01 arccos tg75,361вор. Q  кВАр; 

 63,952вор. Q  кВАр; 45,183вор. Q  кВАр. 

Знайдемо максимальне повне освітлювальне навантаження цехів за фор-

мулою (10): 

 75,36075,36 22
1вор. S  кВА; 

 51,1142вор. S  кВА; 33,423вор. S  кВА. 

Визначимо площу авторемонтного заводу згідно з генеральним планом 

(див. рис. 4): 

 399848,68,4352
з F  м2. 

Площу виробничого двору розрахуємо за формулою (34): 

   2998835284018245039984вд F  м2. 

Обчислимо встановлену потужність зовнішнього освітлення за формулою (33): 

 329988101,0 3
зо  P  кВт. 

Знайдемо для зовнішнього освітлення розрахункові активне і реактивне 

навантаження за формулами (35) і (36): 

 3,331,11зор. P  кВт; 
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    01,555,0 arccos tg3,3зор. Q  кВАр. 

Максимальне удаване освітлювальне навантаження зовнішнього освіт-

лення обчислимо за формулою (10) 

 601,53,3 22
зор. S  кВА. 

Визначимо максимальні потужності освітлювального навантаження під-

приємства: 

 активну (37): 

 1413,31,3898,6275,36ом P  кВт; 

 реактивну (38): 

 11901,545,1863,950ом Q  кВАр. 

 повну (10): 

 185119141 22
мо S  кВА. 

Результати розрахунків зводяться в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Освітлювальне навантаження цехів і підприємства 

Найменування 

параметру 

Зовнішня 

територія 
Цех №1 Цех №2 Цех №3 Завод 

Площа, F, м2 29988 2450 4018 3528 39984 

Встановлена 

потужність, Р, кВт 
3 36,75 60,27 52,92 

 

Коефіцієнт попиту 

Кп 
1 1 0,95 0,6 

 

Коефіцієнт КПРА 1,1 1 1,1 1,2  

o cos  0,55 1 0,55 0,9  

Розрахункове освітлювальне навантаження: 

– активне, Рр.зо 3,3 36,75 62,98 38,1  

– реактивне, Qp.зо 5,01 0 95,63 18,45 

– повне, Sp.зо 6 36,75 114,51 42,33 

Максимальне освітлювальне навантаження: 

– активне, Pмо     141 

– реактивне, Qмо 119 

– повне, Sмо 185 
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1.6. Розрахунок сумарної потужності навантаження цехів 

напругою 0,4 кВ 

 

Сумарну потужність навантаження цехів розраховують в такому 

порядку: 

 сумарна максимальна активна потужність цеху Рмц, кВт: 

 зор.вор.мммц ЗТАД
PPPPP іі i  ; (39) 

 сумарна максимальна реактивна потужність цеху Qмц, кВАр: 

 зор.вор.мм мц ЗТАД
QQQQQ ііi  . (40) 

Оскільки напруга живлення СД і ТП відмінна від 0,4 кВ (СД жив-

ляться від шин високої напруги 6 (10) кВ, а ТП – від власного трансфор-

матора), то їх навантаження в розрахунку сумарної потужності наванта-

ження відповідних цехів не враховують. 

Максимальну повну потужність цеху Sмц , кВА, визначають за 

формулою (10), де мцм SS  , мцм PP   (39); мцм QQ   (40). 

 

1.7. Розрахунок навантаження у цеху з урахуванням втрат 

в трансформаторах 

 

Розрахункові активне РΣмц, кВт, і реактивне QΣмц, кВАр, наванта-

ження цехів з урахуванням втрат у трансформаторах обчислюють таким 

чином: 

 iiiΣ SPP  мц мц мц 02,0  ; (41) 

 iiiΣ SQQ  мц мц мц 1,0  . (42) 

Максимальну повну розрахункову потужність цеху SΣмц, кВА, ви-

значають за формулою (10), де мцм ΣSS  , мцм ΣPP   (41); мцм ΣQQ   (42). 

 

1.8. Розрахунок навантаження для головної знижувальної 

підстанції (ГЗП) 6 (10) кВ для живлення заводу 

 

Максимальні активне Рмз, кВт, і реактивне Qмз, кВАр, навантажен-

ня ГЗП визначають як суму всіх цехових навантажень, а також наванта-
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ження СД і ТП: 

 
СДТП

ц

мм

1

 мцмз РPPP

N

i

i 


 ; (43) 

 
СДТП

ц

мм

1

 мцмз QQQQ

N

i

i 


 , (44) 

де Nц – кількість цехів. 

Максимальна повна потужність промислового підприємства Sмз , кВА, 

визначається за формулою (10), де 
змм SS  , мзм PP   (43); мзм QQ   (44). 

Коефіцієнт потужності промислового підприємства cosφз визнача-

ється як 

 
зм

зм

з cos
S

P
 . (45) 

 

Приклад 5. Розрахувати навантаження авторемонтного заводу, 

який включає три цехи, використовуючи розрахункові дані, що зведені в 

табл. 1, 2, 4 і 5. 

При розрахунку потужності навантаження цехів віднесемо освітлювальне 

навантаження зовнішнього освітлення, наприклад, до цеху №3. Визначимо для 

кожного цеху сумарну активну (39) і реактивну (40) потужності: 

 75,2071036,7516618691 мц P  кВт; 

 98,18060,9862017442 мц P  кВт; 

 4,9613,3,13802093 мц P  кВт; 

 14650021212531 мц Q  кВАр; 

 1305,63063,95012102 мц Q  кВАр; 

 0,466601,545,1803763 мц Q  кВАр. 

Розраховуємо максимальну повну потужність кожного цеху за формулою (10): 

 253714652071 22
1 мц S  кВА; 

 22292 мц S  кВА; 11663 мц S  кВА. 

Обчислимо розрахункову активну (41) і реактивну (42) потужності кож-

ного цеху з урахуванням втрат у трансформаторах: 

 122225370,022071,751 мц P  кВт; 
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18522 мц P  кВт; 9853 мц P  кВт; 

171925370,114651 мц Q  кВАр; 

15292 мц Q  кВАр; 7773 мц Q  кВАр. 

Знайдемо максимальну повну потужність кожного цеху з урахуванням 

втрат у трансформаторах за формулою (10): 

273117192122 22
1 мц S  кВА; 

24022 мц S  кВА; 12553 мц S  кВА. 

Розраховуємо розрахункове активне (43), реактивне (44) і максимальне 

повне (10) навантаження для ГЗП: 

7789250033085918522122мз P  кВт; 

5915148307477715291719мз Q  кВАр; 

978059157789 22
зм S  кВА. 

При цьому коефіцієнт потужності підприємства за формулою (45) дорівнює 

0,8
9780

7789
 cos з  . 

Результати розрахунків максимальних навантажень заносяться до зведе-

ної табл. 5 

Таблиця 5 – Результати розрахунків максимальних навантажень 

промислового підприємства 

Електричні приймачі Р, кВт Q, кВАр S, кВА 

Асинхронні двигуни 

(Uн = 0,4 кВ) 

Цех №1 1869 1253 2250 

Цех №2 1744 1210 2123 

Цех №3 920 637 1119 

Зварювальні трансформатори в цеху №1 

(Uн = 0,4 кВ) 
166 212 269 

Cинхронний двигун в цеху №2 

(Uн = 10,5 кВ) 
2500 1483 2907 

Тиристорний перетворювач для ЕП 

постійного струму в цеху №3 (Uн = 0,66 кВ) 
330 407 524 

Освітлювальне навантаження 

(Uн = 0,23 кВ) 

Цех №1 36,75 0 36,75 

Цех №2 62,98 95,63 114,51 

Цех №3 38,1 18,45 42,33 

зовнішнє 3,3 5,01 6 
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Продовження табл. 5 

Електричні приймачі Р, кВт Q, кВАр S, кВА 

Сумарна потужність Цех №1 2071,75 1465 2537 

Цех №2 1806,98 1305,63 2229 

Цех №3 961,4 660,46 1166 

Розрахункова потужність з 

урахуванням втрат у транс-

форматорах 

Цех №1 2122 1719 2731 

Цех №2 1852 1529 2402 

Цех №3 985 777 1255 

Потужність, яка споживається підприємст-

вом 
7789 5915 9780 

Коефіцієнт потужності підприємства cos з 0,8 

 

2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТА МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЦЕХІВ І 

ГОЛОВНОЇ ЗНИЖУВАЛЬНОЇ ПІДСТАНЦІЙ 

 

2.1. Розрахунок кількості та потужності цехових трансформаторів 

 

Визначення кількості N0 і потужності Sнт цехових трансформаторів 

здійснюється шляхом проведення техніко-економічних розрахунків з 

урахуванням: 

• категорії надійності електропостачання споживачів; 

• компенсації реактивних навантажень на напрузі до 1 кВ; 

• перевантажувальної здатності трансформаторів у нормальному і 

аварійному режимах; 

• ступені стандартних потужностей; 

• режимів роботи трансформаторів залежно від графіка наванта-

ження. 

Однотрансформаторні підстанції рекомендуються до установлен-

ня за наявності в цеху приймачів електричної енергії, що допускають пе-

рерву електропостачання на час доставки складського резерву, або при 

резервуванні, здійснюваному на шинах нижчої напруги від сусідніх тра-

нсформаторних підстанцій. Ці підстанції допустимі для споживачів III та 

II категорії, а також за наявності в мережі 380 – 660 В невеликої кількості 

(до 20 %) споживачів I категорії. 
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Двотрансформаторні підстанції рекомендується застосовувати у 

таких випадках: 

• за наявності споживачів I категорії або особливої групи спожи-

вачів; 

• для зосередженого цехового навантаження і окремо розташова-

них об’єктів загальнозаводського призначення (компресорні та насосні 

станції); 

• для цехів з високою питомою щільністю навантаження  

н > (0,5 ÷ 0,7) кВА/м2. 

Для двотрансформаторних підстанцій також необхідний складсь-

кий резерв для швидкого відновлення нормального живлення споживачів 

у разі виходу з ладу одного трансформатора на тривалий термін. Транс-

форматор, який залишився в роботі, повинен забезпечити електропоста-

чання усіх споживачів I категорії на час заміни пошкодженого трансфо-

рматора. 

Цехові трансформаторні підстанції (ЦТП) з кількістю трансфор-

маторів більше двох використовуються тільки за відповідного техніко-

економічного обґрунтування. 

Відповідно до ГОСТ 14209-85 цехові трансформатори мають на-

ступні номінальні потужності Sнт: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 

1600, 2000, 2500, 4000 кВА. 

Орієнтовний розрахунок кількості та потужність цехових транс-

форматорів проводиться за питомою щільністю навантаження σн, 

кВА/м2 , і максимальною повною розрахунковою потужністю цеху SΣмц , 

яка була обчислена у підрозділі 1.7, кВА: 

 
і

іΣ
і

F

S

ц

 мц
н  , (46) 

де Fц i – площа цеху, м2, яка була обчислена в підрозділі 1.5. 

При щільності навантаження напругою 380 В σн> (0,2  0,3) кВА/м2 

і сумарному навантаженні S∑мц > (3000  4000) кВА доцільно застосовува-

ти цехові трансформатори потужністю відповідно Sнт = (1000  2500) кВА. 

За питомої щільності і сумарного навантаження нижче зазначених значень 

найбільш економічними є трансформатори потужністю до 1000 кВА. [5]. 

Вибір потужності трансформаторів проводиться виходячи з раціо-
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нального їх завантаження у нормальному режимі. Рекомендується прий-

мати такі значення коефіцієнта завантаження трансформаторів: 

 Kз = 0,65÷0,7 – за переваги навантажень I категорії для дво-

трансформаторних підстанцій;  

 Kз = 0,7÷0,8 – за переваги навантажень II категорії для одно-

трансформаторних підстанцій в разі взаємного резервування трансфор-

маторів на низькій напрузі; 

 Kз = 0,9÷0,95 – за переваги навантажень II категорії і наявності 

централізованого (складського) резерву трансформаторів і при наванта-

женнях III категорії. 

З урахуванням викладених вище рекомендацій обираємо мініма-

льно можливу кількість трансформаторів Nmin і розраховуємо їх одинич-

ну потужність при відомому розрахунковому активному навантаженні 

цеху з урахуванням втрат у трансформаторах PΣмц, кВт, (41). 

 
minз

мц

нт
NK

P
S

іΣ


 . (47) 

Потім у табл. П В.1 додатка В або з [10] обираємо трансформатор 

відповідної потужності Sнт ф, після чого перераховуємо їх кількість N0 за 

формулою 

 
фнтз
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0
SK

P
N

іΣ

і


 . (48) 

Слід прагнути, щоб значення ∆N = Nmin – N0 знаходилося в межах 

0,1 ÷ 0,3. При значенні ΔN > 0,3 збільшуються втрати трансформатора при 

роботі в нормальному режимі, а при ΔN < 0,1 через трансформатор мож-

ливо передати малу кількість реактивної потужності з мережі напругою 

6 (10) кВ. Це практично завжди веде до обов’язкового установлення ком-

пенсуючих пристроїв на стороні 0,4 кВ. Якщо ΔN не перебуває у зазна-

чених межах, то необхідно кількість трансформаторів збільшити на оди-

ницю і перерахувати їх потужність. 

За обраними кількістю і потужністю трансформаторів знаходиться 

найбільша реактивна потужність, яку доцільно передати через транс-

форматор до мережі напругою до 1 кВ Qт , кВАр: 

   2
мц

2
фтнз0т ііi PSKNQ  . (49) 
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2.2. Розрахунок кількості та потужність трансформаторів 

головної знижувальної підстанції  

 

Найчастіше ГЗП промислових підприємств виконують двотранс-

форматорними. Вибір потужності трансформаторів ГЗП проводиться на 

підставі розрахункового навантаження підприємства в нормальному ре-

жимі роботи. 

Вибір номінальної потужності одного трансформатора ГЗП 
ГЗПнтS , 

якщо їх два або більше, визначають із умови: 

 
згзп

зм

нтГЗП KN

S
S


 , (50) 

де Sмз – значення максимальної повної потужності промислового під-

приємства, яке було обчислене в підрозділі 1.8, кВА; 

Nгзп – кількість трансформаторів, які встановлені на ГЗП. 

Для ГЗП промислових підприємств використовують трансформа-

тори з номінальною потужністю 
ГЗПнтS : 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 або 63 МВА 

(див. табл. П В.1 додатка В або [10]). 

В аварійних умовах трансформатор, який залишився в роботі, по-

винен бути перевірений на допустиме перевантаження з урахуванням 

можливого відключення споживачів III категорії: 

 змнтГЗП
1,4 SS  . (51) 

 

Приклад 6. Розрахувати потужність трансформаторів, встановле-

них на ГЗП авторемонтного заводу (див. зведені розрахункові дані в 

табл. 4 і 5). Вибір типу трансформаторів та їх необхідної кількості пока-

заний на прикладі цехової підстанції №1 (ЦТП № 1). 

Визначимо питому щільність навантаження цеху № 1 за формулою (46) 

 1,1
2450

2731
1н   кВА/м2. 

Оскільки питома щільність навантаження σн 1 > 0,7 кВА/м2, то рекоменду-

ється встановити на ЦТП № 1 не менше двох трансформаторів. 

Розрахуємо одиничну потужність одного трансформатора з коефіцієнтом 

завантаження Kз = 0,9 з урахуванням переваги електроприймачів ІІ категорії (див. 

додаток А) за формулою (47) 
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 1179
29,0

2122
нт 


S  кВА. 

Обчислену потужність Sнт округляємо до найближчого стандартного зна-

чення із ряду номінальних потужностей трансформаторів, який наведений на 

стор. 32, і приймаємо трансформатор потужністю Sнт ф = 1250 кВА. 

Перераховуємо кількість трансформаторів, яку необхідно встановити в 

ЦТП № 1,за формулою (48) 

 89,1
12500,9

2122
10 


N  шт. 

При цьому 

 11,089,12 N . 

Таким чином, оскільки значення ΔN знаходилося в межах 0,1 ÷ 0,3, то в 

ЦТП № 1 встановимо два трифазних сухих з литою ізоляцією трансформатора 

типу ТСЛ-1250/10, потужністю Sнт ф = 1250 кВА, з обмоткою високої напруги 

10 кВ, яка дорівнює напрузі лінії підключення СД (див. додаток А). 

Знаходимо найбільшу реактивну потужність, яку доцільно передати через 

один трансформатор в мережу напругою до 1 кВ (49): 

   7482122125090,2 22
1т Q  кВАр. 

Оскільки на авторемонтному заводі в цеху № 2 переважають електро-

приймачі І категорії, то коефіцієнт завантаження трансформаторів, встановлених 

на ГЗП, буде дорівнювати коефіцієнту завантаження цього цеху Kз = 0,65 

(див. табл. 6). 

Визначимо номінальну потужність одного трансформатора, який встанов-

лений на ГЗП, за формулою (50) 

 7523
650,2

9780
ГЗПнт 


S  кВА. 

Таким чином, на ГЗП промислового підприємства встановимо два транс-

форматора із номінальною потужністю 
ГЗПнтS  = 10 МВ·А з обмоткою високої 

напруги, яка дорівнює напрузі живильної лінії UС1 = 35 кВ і низькою напругою 

10 кВ, яка дорівнює напрузі підключення СД і трансформатора для живлення ТП 

(див. додаток А) типу ТДНС-10000/35 із примусовою циркуляцією повітря та 

природною циркуляцією масла і наявності в системі регулювання напруги. 

В умовах аварійного відключення трансформатор, який залишився в ро-

боті, перевіримо на допустиме перевантаження з урахуванням можливого від-

ключення споживачів третьої категорії надійності за формулою (51) 

 978014000100001,4   кВА. 
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Умова виконується. 

Результати розрахунків кількості та потужності силових трансформаторів 

для ЦТП №1 – ЦТП №3 і ГЗП заносимо до табл. 6. 

 

Таблиця 6 – Кількість і потужність трансформаторів ЦТП і ГЗП 

Найменування параметру ЦТП №1 ЦТП №2 ЦТП №3 ГЗП 

Категорія 2 1 3  

Максимальна повна розрахункова по-

тужність цеху з урахуванням втрат в 

трансформаторах Sм ц, кВА 

2731 2402 1255  

Активна потужність цеху з урахуван-

ням втрат в трансформаторах Рмц, кВ 
2122 1852 985  

Максимальна повна потужність проми-

слового підприємства Sм з, кВА 
   9780 

Виробнича площа F, м2 2450 4018 3528  

Щільність навантаження н 1,1 0,6 0,36  

Коефіцієнт завантаження Kз 0,9 0,65 0,9 0,65 

Прийнята потужність трансформатора 

Sнт ф 
1250 1600 1250 10000 

Кількість трансформаторів 2 2 1 2 

Тип трансформатора ТСЛ-

1250/10 

ТСЛ-

1600/10 

ТСЛ-

1250/10 

ТДНС-

10000/35 

Реактивна потужність, що передається 

в мережу до 1 кВ, Qт 
748 947 544  

 

2.3. Вибір місця розташування цехових підстанцій та ГЗП 

 

Для побудови раціональної схеми електропостачання промислово-

го підприємства велике значення має правильне розташування ЦТП і 

ГЗП. Підстанції всіх потужностей повинні бути максимально наближені 

до центрів електричних навантажень (ЦЕН). Це забезпечує найкращі те-

хніко-економічні показники схеми електропостачання за витратами елек-

троенергії та провідникових матеріалів. 

Для визначення місця розташування ЦТП і ГЗП використовують 

картограму електричних навантажень. Вона являє собою кола, які розмі-

щені на генеральному плані підприємства, площі яких відповідають в 
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обраному масштабі розрахунковим навантаженням цехів. Центр кожного 

кола цеху збігається з центром навантажень цього цеху. Картограма на-

вантажень дозволяє встановити найбільш вигідне місце розташування 

ЦТП і ГЗП і максимально скоротити протяжність розподільних мереж. 

На генеральному плані підприємства відкладаються довільно осі 

координат х та у. Центри ваги геометричних фігур, що відповідають 

конфігурації цеху, збігаються з центром їх електричного навантаження хс 

та yc, координати якого визначають за формулами, м: 

 
m

M
x

yi
ci  ;        

m

M
y xi

ci  , (52) 

де    dxdyx,yyM ix ,    dxdyx,yxM iy  – моменти обертан-

ня геометричної фігури за осями х, у відповідно; 

 (x,y)dxdym  – маса фігури; 

σ(x,y) = const – щільність фігури з рівномірним розподілом наван-

таження. 

Координати умовного центра активних (хоа, yоа), для визначення мі-

сця розташування ГЗП, і реактивних (хор, yор), для визначення місця розта-

шування засобів компенсації реактивної потужності на стороні 6 (10) кВ 

електричних навантажень підприємства, визначаються за формулами, м: 
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Необхідно відзначити, що місце розташування ГЗП уточнюється з 

урахуванням наявності обмежень з прокладання електричних мереж (на-

приклад, площа промислового підприємства обмежена різними комуні-

каціями, спорудами). Тому при виборі місця розташування ГЗП суттєви-
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ми можуть виявитися умови, що залежать від технологічного процесу. 

До таких виробництв відносять коксохімічні заводи, заводи вогнетривів, 

мартенівські цехи та ін. Якщо в курсовому проєкті координати місця ро-

зташування ГЗП, які були розраховані, збігаються із залізницею або це-

хом, то необхідно їх скорегувати і перенести ГЗП так, щоб вона знаходи-

лась на вільній території. 

Радіуси активного ra і та реактивного rp і навантажень визначають-

ся за формулами: 

 


 м1 P

A
r ia ;        


 м1 Q

A
r ip , (55) 

де А – масштабний коефіцієнт, обчислений за формулою (30); 

 Рм – максимальне активне навантаження, кВт. При цьому Рм = Рмцi – 

для окремих цехів, розрахована за формулою (39), а Рм = Рмз – для підп-

риємства, знайдена за формулою (43); 

 Qм – максимальне реактивне навантаження, кВАр. При цьому 

Qм = Qмцi  – для окремих цехів, розрахована за формулою (40), а Qм = Qмз – 

для промислового підприємства, знайдена за (44). 

Координати центрів навантаження і кіл, площі яких пропорційні 

навантаженням відповідних цехів, наносять на генеральний план підпри-

ємства. Далі виконують розведення кабелів від ГЗП до ЦТП кожного це-

ху, а також додаткові лінії зв’язку між ЦТП. 

 

Приклад 7. Визначити місця розташування ГЗП і ЦТП. Нанести 

траси прокладки кабельних ліній від ГЗП до ЦТП кожного цеху (розра-

хункові дані активних і реактивних потужностей кожного цеху див. у 

табл. 5). 

Місцезнаходження ЦТП і розрахунок ЦЕН показані на прикладі цеху № 2. 

Для цього доцільно обрати систему координат (х’
ц 2, у’

ц 2), початок якої відповідає 

нижньому лівому куту цеху, який розглядається. Цех № 2 являє собою складну 

геометричну фігуру, яку можна розбити на два простих прямокутника, як пока-

зано на рис. 5: □ 0ц 2 х3 b1 y2 і □ х1 х2 b2 b3. Значення координат прямокутників у са-

нтиметрах (див. рис. 4) і з урахуванням масштабного коефіцієнта А наведені в 

таблиці на рис. 5: 
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Цех №2 см м 

х1 0,8 28 

х2 1,7 59,5 

х3 2,5 87,5 

у1 0,8 28 

у2 1,6 56 

x2 1,1 38,5 

y2 4,6 161 

   

   

   

Рис. 5. До визначення місця розташування ЦТП №2 на генеральному плані  

авторемонтного заводу 

 

Визначимо ЦЕН для цеху №2 за формулою (52): 

– маса фігури m2 дорівнює 
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– координати ЦЕН цеху №2 (х’
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Координати ЦЕН цеху №2 наносимо на генеральний план авторемонтного 

заводу, як показано на рис. 5. 

Для розрахунку місця розташування ГЗП перераховуємо отримані коор-

динати ЦЕН цеху №2 щодо загальної системи координат (х, у), за початок якої 

приймаємо нижній лівий кут території підприємства (див. рис. 5), за формулами: 

iicic xxx  ' ; 

iicic yyy  ' , 

де xi , yi – відстань між початками систем координат підприємства (х, у) і 

відповідного цеху (х’
с i, у’

с i), м. 

Тоді координати ЦЕН цеху №2 дорівнюють (див. таблицю на рис. 5): 

25,825,3875,432 cx  м; 192161312 cy  м. 

Визначимо координати умовного розташування ГЗП (53): 

 6,67
4,96198,180675,2071

25,1104,96125,8298,18063575,2071
o 




ax м; 5,108o ay м. 

Місце, в якому доцільно виконати установлення пристроїв, що компен-

сують з боку високої напруги ЦТП, розраховуємо за формулою (54): 

5,67
46,66063,13051465

25,11046,66025,8263,1305351465
o 




px м; 5,109o py м. 

Обчислимо за формулою (55) радіуси активного і реактивного навантаження: 

 для цеху №2: 

 7,0
98,1806

35

1
2 


ar  см;        6,0

63,1305

35

1
2 


pr  см; 

 для промислового підприємства: 

 4,1
7789

35

1



ar  см;        2,1

5915

35

1



pr  см. 

Значення координат ЦЕН і радіусів кіл, відповідних величинам електрич-

них навантажень усіх ЦТП і промислового підприємства, заносимо до табл. 7 та 

відзначаємо їх на генеральному плані авторемонтного заводу, як показано на 

рис. 6. Також наносимо траси прокладки кабельних ліній від ГЗП до ЦТП кожно-
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го цеху, довжина l яких розраховується за формулою 

yxi lll  , 

де lx , ly – довжина кабельної лінії за осями х та у відповідно, м. 

Тоді, довжина кабельної лінії від ЦТП №2 до ГЗП дорівнює (див. рис. 6): 

 за осі х 

lx2 = 0,3 см, що відповідає 5,10353,02 xl  м; 

 за осі у 

ly2 = 2,5 см, що відповідає 5,87355,22 yl  м. 

 повна довжина 

985,875,102 l  м. 

Значення довжин кабельних ліній від ГЗП до всіх ЦТП зводимо до табл. 7. 

 

 

 

Рис. 6. Місцезнаходження ЦТП і ГЗП на генеральному плані авторемонтного  

заводу із зазначенням центрів активних і реактивних електричних навантажень  

і трас прокладки кабельних ліній 
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Таблиця 7 – Результати розрахунків розташування ЦТП і ГЗП 

Найменування параметру Цех №1 Цех №2 Цех №3 

Координати ЦЕН цехів щодо системи ко-

ординат (х, у), м 

хс 35 88,5 110,25 

ус 66,5 192 42 

Радіуси кіл електричних навантажень це-

хів, см 

rai 0,7 0,7 0,5 

rpi 0,6 0,6 0,4 

Координати ЦЕН активного навантажен-

ня промислового підприємства, м 

хоа 67,6 

уоа 108,5 

Координати ЦЕН реактивного наванта-

ження промислового підприємства, м 

хор 67,5 

уор 109,5 

Радіуси кіл електричних навантажень 

промислового підприємства, см 

ra 1,4 

rp 1,2 

Довжина кабельної лінії, м l 70 98 101 

3. ВИБІР СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Зовнішнє електропостачання 

Зовнішнє електропостачання підприємства за умовами безпере-

бійності здійснюють за двома і більше лініями живлення, приєднаними 

до підстанцій енергосистеми. Ці лінії живлення повинні за можливості 

отримувати живлення від незалежних джерел. До незалежних джерел 

живлення відносять такі, на яких зберігається напруга при зникненні йо-

го на інших джерелах. Незалежними джерелами є шини розподільних 

пристроїв двох електростанцій або підстанцій. Якщо дві секції збірних 

шин отримують живлення від незалежних джерел і секції не пов’язані 

одна з одною або мають автоматичний вимикач, що діє при пошкодженні 

однієї секції, то ці секції також вважаються незалежними джерелами. 

Лінії живлення і зовнішнього, і внутрішнього електропостачання 

бувають повітряними та кабельними. Повітряні лінії живлення дешевше, 

тому кабельні застосовуються в тому випадку, коли неможливо проклас-

ти повітряні (щільність майданчика підприємства, територія міста з 

щільною забудовою і т.п.). 

Споживачі I категорії та більша частина споживачів II категорії 
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повинні мати не менше двох живильних ліній. Споживачі III категорії 

можуть мати одну живильну лінію. 

При споживаній потужності 800-3000 кВт, компактному розташу-

ванні споживачів і відсутності особливих вимог до безперебійності елек-

тропостачання (II і III категорії) вся електроенергія може бути підведена 

до одного розподільного пункту, наприклад, ГЗП. При споживаній поту-

жності більше 3000 кВт та значною розкиданістю приймачів, а також пі-

двищених вимогах надійності живлення слід підводити до двох і більше 

приймальних пунктів. Від ГЗП електроенергія розподіляється по ЦТП і 

до індивідуальних електричних приймачів високої напруги, наприклад 

СД або тиристорних перетворювачів потужних електроприводів постій-

ного струму. 

 

3.2. Внутрішнє електропостачання 

 

До внутрішнього електропостачання відносять ГЗП і ЦТП, елект- 

ричну мережу на території підприємства і цехів. ГЗП розташовують на те-

риторії підприємства на найближчому вільному місці до центру електрич-

них навантажень. Внутрішньозаводський розподіл електроенергії викону-

ють за магістральною, радіальною або змішаною схемами. Вибір схеми ви-

значається категорією надійності електропостачання споживачів електро- 

енергії, їх територіальним розміщенням, особливостями режимів роботи. 

Радіальними схемами є такі, в яких електроенергія від джере-

ла живлення передається безпосередньо до ЦТП, без відгалужень для жив-

лення інших споживачів. Такі схеми мають більшу кількість апаратури, 

яку можна відключати і, як правило, мають дуже багато живильних ліній. 

Радіальна схема (рис. 7) забезпечує живлення споживачів I, II або III кате-

горії. Найчастіше застосовують радіальні схеми з числом ступенів не бі-

льше двох. 

Одноступінчасті радіальні схеми застосовують на невеликих і сере-

дніх за потужністю підприємствах для живлення зосереджених спожива-

чів, розташованих в різних напрямках від центру живлення. Радіальні схе-

ми забезпечують глибоке секціонування всієї системи електропостачання, 

починаючи від джерел живлення і закінчуючи збірними шинами до 1 кВ 

ЦТП. 
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Рис. 7. Радіальна схема живлення промислового підприємства  

для внутрішнього електропостачання 
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Двоступінчасті радіальні схеми з проміжними розподільними пун-

ктами (РП) застосовують на підприємствах великої і середньої потужно-

сті для живлення великих пунктів споживання електроенергії, оскільки 

недоцільно завантажувати основний центр живлення підприємства з до-

рогими комірками РП великою кількістю дрібних ліній, що відходять. 

Від вторинних РП живлення подається на ЦТП без збірних шин вищої 

напруги. У цьому випадку використовують глухе приєднання трансфор-

маторів або передбачають вимикач навантаження. Комутаційно-захисну 

апаратуру при цьому встановлюють на РП. 

Глухе приєднання цехового трансформатора (без комутаційної 

апаратури 6 (10) кВ) виконують при радіальному живленні кабельними 

лініями (блок-лінія – цеховий трансформатор). Виняток становлять випа-

дки живлення від джерела, що знаходиться у веденні іншої організації, 

живлення від достатньо віддаленого джерела і необхідність установки 

апаратури за умовами захисту та безпеки. Збірні шини на ЦТП не роб-

лять [6]. 

Радіальні схеми надійні, тому вони застосовуються при живленні 

підстанцій з великим зосередженим навантаженням I і II категорій. Раді-

альне живлення здійснюється від двотрансформаторних підстанцій (без 

шин високої напруги) від ГЗП. Пропускна здатність ліній живлення роз-

раховується на покриття всіх навантажень при нормальному режимі і 

відповідальних навантажень, що вимагають безперебійного живлення, а 

також в аварійному режимі, коли виходить з роботи одна лінія. При від-

сутності точних даних про характер навантажень кожна лінія обирається 

на 60–80 % від сумарного навантаження всієї підстанції. При живленні 

радіальними лініями однотрансформаторних ЦТП резервування невели-

ких відповідальних споживачів може здійснюватися на низькій стороні 

за допомогою коротких кабельних ліній. 

Магістральні схеми розподілу електроенергії (рис. 8) доцільно за-

стосовувати при розташуванні підстанцій на території підприємства, 

близького до лінійного, що сприяє прямому проходженню магістралей 

від джерела живлення до споживачів і скорочує довжину магістралі. Ос-

новна перевага магістральної схеми полягає в зменшенні кількості ланок 

комутації. 
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Рис. 8. Магістральна схема живлення промислового підприємства  

для внутрішнього електропостачання 

 

Недоліком магістральних схем є більш низька надійність у порів-

нянні з радіальними схемами, оскільки виключається можливість резер-

вування на низькій напрузі однотрансформаторних підстанцій при жив-

ленні їх по одній магістралі. 

Існує багато різновидів і модифікацій магістральних схем, які з 

урахуванням ступеня надійності розділяють на дві групи: одиночні магі-

стралі та схеми з двома і більше наскрізними магістралями. 

При магістральних схемах живлення ЦТП на вводі до трансфор-

матора встановлюють більш дешеву комутаційну апаратуру у вигляді 

вимикача навантаження або роз’єднувача. Якщо потрібно забезпечити 

виборче відключення трансформатора при його пошкодженні або якщо 

захист на головному вимикачі не чутливий при пошкодженні трансфор-

матора, то послідовно з вимикачем навантаження або роз’єднувачем 

встановлюють запобіжник, призначений для відключення пошкодженого 

трансформатора без порушення роботи інших. 

У практиці проєктування і експлуатації промислових підприємств 

зустрічаються схеми, які побудовані не тільки за радіальним або тільки 

магістральним принципом живлення. Зазвичай великі і відповідальні 

споживачі або приймачі живляться за радіальною схемою. Середні і дрі-

бні споживачі групують, їх живлення проєктується за магістральним 

принципом. Таке рішення дозволяє створити схему внутрішнього елект-

ропостачання з кращими техніко-економічними показниками. 
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4. КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМІ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з основних завдань, що вирішуються при проєктуванні та 

експлуатації систем електропостачання промислових підприємств, є 

компенсація реактивної потужності (КРП). 

Передача значної кількості реактивної потужності від енергосис-

теми до споживачів призводить до додаткових втрат активної потужності 

та енергії в усіх елементах системи електропостачання, обумовлених за-

вантаженням їх реактивною потужністю; додаткових втрат напруги в 

живильних мережах; збільшення кількості та потужності силових транс-

форматорів і перерізу ліній живлення. 

КРП з одночасним поліпшенням якості електроенергії безпосеред-

ньо в мережах промислових підприємств є одним з основних напрямків 

скорочення втрат і підвищення ефективності електроустановок підпри-

ємств. 

Згідно з [7] при виборі засобів КРП у системах електропостачання 

промислових підприємств необхідно розрізняти за функціональними озна-

ками дві групи промислових мереж залежно від складу їх навантажень: 

 мережі загального призначення (мережі з режимом прямої пос-

лідовності основної частоти 50 Гц). Засобами КРП у цих мережах є бата-

реї конденсаторів (нижчої напруги – БКН і вищої напруги – БКВ) та син-

хронні двигуни (СД). Компенсуючі пристрої можуть розміщуватися в 

мережах напругою до 1000 В і вище; 

 мережі зі специфічними нелінійними, несиметричними і різко 

змінними за характером навантаженнями. 

У курсовому проєкті розглядається перша група промислової ме-

режі, оскільки у вихідних даних відсутні споживачі з нелінійним і різко 

змінним характером навантаження. До мереж напругою до 1 кВ на про-

мислових підприємствах підключається велика частина споживачів реак-

тивної потужності, наприклад, трифазні асинхронні двигуни, тиристорні 

перетворювачі електроприводів постійного струму малої та середньої 

потужності. Коефіцієнт потужності навантаження cos  на стороні низь-

кої напруги (НН) зазвичай не перевищує 0,8. Мережі напругою  
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380–660 В електрично більш віддалені від джерел живлення, тому пере-

дача реактивної потужності в мережу НН потребує збільшення перерізів 

проводів і кабелів, підвищення потужності силових трансформаторів та 

супроводжується втратами активної потужності і напруги. Витрати, які 

обумовлені перерахованими вище факторами, можна зменшити або зо-

всім усунути, якщо здійснювати КРП безпосередньо в мережі НН. 

Нескомпенсоване реактивне навантаження НН покривається пере-

тіканням реактивної потужності із мережі з боку високої напруги (ВН) 

Qт. При вирішенні завдання КРП потрібно встановити оптимальне спів-

відношення між генерацією реактивної потужності джерелами НН і ВН 

та втратами електроенергії на передачу Qт з мережі ВН до мережі НН. 

 

4.1. Розрахунок потужності компенсуючих пристроїв в 

мережах промислового підприємства 

 

Потужність усіх пристроїв (КП), яку необхідно встановити на під-

приємстві, залежить від його максимального реактивного навантаження 

Qмз, яке обчислене за формулою (44), і від вхідної реактивної потужності, 

що передається з енергосистеми QЕ1. 

Вхідна реактивна потужність QЕ1 задається енергосистемою, як 

економічно оптимальна реактивна потужність, яка може бути передана 

підприємству за період найбільшого навантаження енергосистеми. 

Найбільше сумарне реактивне навантаження підприємства, яке 

приймається для визначення потужності КП Qм1, кВАр, 

 мзрозбм1 QKQ  , (56) 

де Kрозб – коефіцієнт, який враховує розбіжність за часом найбільшо-

го активного навантаження енергосистеми і максимального реактивного 

навантаження промислового підприємства. 

Значення коефіцієнта розбіжності Kрозб для об’єднаних енергосис-

тем (ОЕС) приймають залежно від галузі промисловості: 

 

Нафтопереробна, текстильна 0,95 

Чорна та кольорова металургія, хімічна, нафтодобувна, харчова, 

будівельних матеріалів, паперова 0,90 
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Вугільна, газова, машинобудівна і металообробна 0,85 

Торфопереробна, деревообробна 0,80 

Інші 0,75 

 

Значення найбільшого сумарного реактивного Qм1 і розрахунково-

го активного Рмз навантажень, обчислених за формулою (43), передають 

до енергосистеми. Це потрібно для визначення економічно оптимальної 

реактивної (вхідної) потужності, яка може бути передана підприємству в 

режимах найбільшого і найменшого активних навантажень енергосисте-

ми, відповідно QЕ1 і QЕ2. При цьому вхідна реактивна потужність QЕ1 ви-

значається як 

 мфE1 РQ  , (57) 

де α – коефіцієнт, що залежить від величини напруги підстанцій на ви-

сокій стороні: α = 0,23 при UC1 = 35 кВ; α = 0,28 при UC1 = 110 – 150 кВ;  

α = 0,37 при UC1 = 220 – 330 кВ; 

Рмф –30 – хвилинний максимум навантаження підприємства в го-

дини максимуму активного навантаження підприємства енергосистеми, 

приймається Рмф = Рмз. 

У переважній більшості випадків QЕ2 ≈ 0 [8]. 

Таким чином, реактивну потужність, яку необхідно компенсувати, 

або сумарну потужність КП ΣQк  визначають за балансом реактивної по-

тужності на межі електричного поділу підприємства і енергосистеми в 

період її найбільшого активного навантаження: 

 E1м1к QQQ Σ  . (58) 

Для підприємств з сумарною потужністю всіх трансформаторів 

ГЗП і ЦТП менше 750 кВА значення ΣQк  задається безпосередньо енер-

госистемою і є обов’язковим при виконанні проєкту електропостачання 

підприємства. 

Баланс реактивної потужності на стороні НН ГЗП у вузлі 6 (10) кВ 

промислового підприємства у загальному випадку поданий на рис. 9 і 

виражається співвідношенням: 

 0вкЕТЕЦскE1в СД
 QQQQQQ , (59) 

де Qск – реактивна потужність синхронних компенсаторів (СК); 
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QТЕЦ – реактивна потужність синхронних генераторів; 

СДEQ  – реактивна потужність СД; 

Qвк – реактивна потужність батарей конденсаторів БКВ в мережі 

6 (10) кВ; 

 Qв – розрахункове реактивне навантаження в мережі 6 (10) кВ 

промислового підприємства, яке складається із розрахункового наванта-

ження приймачів 6 (10) кВ Qр.в i і нескомпенсованого навантаження ме-

режі напругою нижче 1 кВ, що живиться через ЦТП іQ   тнс. , кВАр, 

  i

n

i

i QQQ рв

1

 нс.тв 


. (60) 

 

 

Рис. 9. Схема підключення джерел реактивної потужності 

 

СК застосовуються на великих підстанціях районного значення 

або на великих підприємствах, наприклад, на металургійному комбінаті. 

Їх перевага у можливості швидкого, плавного автоматичного регулюван-

ня рівня реактивної потужності та напруги в широких межах. До недолі-
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ків СК відносять втрати активної потужності, які коливаються в межах 

0,032 – 0,015 кВт/кВАр, подорожчання та ускладнення експлуатації (у 

порівнянні, наприклад, з конденсаторними батареями), а також значний 

шум під час роботи [9]. СК через техніко-економічні показники на про-

мислових підприємствах отримали обмежене поширення, тому приймає-

мо Qск = 0. 

На більшості підприємств заводські ТЕЦ відсутні, а на тих, де во-

ни існують, їх основним завданням є вироблення тепла. Тому для пере-

важної більшості підприємств QТЕЦ = 0. Отже, завдання КРП зводиться 

до визначення оптимальних значень реактивної потужності СД 
СДЕQ  і 

батарей конденсаторів Qвк в мережі 6 (10) кВ, а також батарей конденса-

торів Qнк в розподільній мережі 0,4 кВ. 

 

4.2. Компенсація реактивної потужності в електричних  

мережах загального призначення 6 (10) кВ і розподільної мережі 0,4 кВ 

 

4.2.1. Визначення реактивної потужності, яка генерується СД  

Якщо на промисловому підприємстві за умовами технологічного 

процесу використовуються СД, то слід розглядати можливість отриман-

ня від них додаткової реактивної потужності, за умови, що коефіцієнт за-

вантаження за активною потужністю 1сд  . 

Якщо номінальна активна потужність СД 
СДнP  (див. додаток А) 

дорівнює або більша за означену в табл. 8, то економічно доцільно вико-

ристовувати реактивну потужність самого СД 
СДEQ , кВАр, яка визнача-

ється за формулою 

 
СДСД ммE SQ  , (61) 

де αм – коефіцієнт допустимого перевантаження СД, який залежить 

від його завантаження за активною потужністю і визначається за номо-

грамою, наведеною на рис. 10; 

 
СДмS  – максимальна повна потужність СД, яка обчислюється у 

підрозділі 1.3, кВА. 

 



 52 

Таблиця 8 – Номінальні потужності СД, що забезпечують повне використан-

ня передбачуваної реактивної потужності для об’єднаної енергосистеми України 

Кількість 

робочих 

змін 

Номінальна активна потужність СД, кВт, 

при частоті обертання, об/хв 

3000 1000 750 600 500 375 300 250 

1 1000 1000 1600 1600 1600 2000 2000 2500 

2 2500 5000 6300 5000 6300 – – – 

3 2500 5000 6300 5000 6300 – – – 

 

 

Рис. 10. Номограма для визначення передбачуваної реактивної потужності СД 

при номінальному струмі збудження залежно від коефіцієнта завантаження 

двигуна за активною потужністю 

 

Якщо номінальна активна потужність СД менша означеної у табл. 8, 

то економічно доцільно реактивну потужність СД прийняти рівною 

 
СДСД нсдE QQ  , (62) 

де сд  – коефіцієнт завантаження СД за активною потужністю 

(див. додаток А); 
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СДнQ  – реактивна потужність СД, яка обчислюється за формулою 

(26), кВАр. 

Якщо потужності СД недостатньо для компенсації реактивної по-

тужності, знайденої ΣQк  за формулою (58), то необхідно додатково 

встановити конденсаторні батареї на стороні високої напруги. 

 

4.2.2. Розрахунок потужності батарей конденсаторів на ниж-

чій (БКН) та вищій (БКВ) напрузі 

Для кожної ЦТП визначають некомпенсоване реактивне наванта-

ження Qнс.т , кВАр, на стороні 6 (10) кВ для кожного трансформатора: 

 ii іі NQQQQ 0тф нк.мц  тнс.  , (63) 

де Qмц i – сумарна максимальна реактивна потужність цеху, яка обчи-

слена за формулою (40), кВАр; 

Qнк.ф – фактична прийнята потужність БКН, кВАр; 

ΔQтi – сумарні реактивні втрати в трансформаторі, обчислені за 

формулою (49) з урахуванням компенсації (табл. 9), кВАр; 

N0 i – мінімальна кількість трансформаторів, яка розрахована за 

формулою (48). 

 

Таблиця 9 – Сумарні втрати реактивної потужності в силових трансфор-

маторах залежно від потужності трансформатора і коефіцієнта завантаження 

Номінальна потуж-

ність трансформатора, 

кВА 

Сумарні реактивні втрати у трансформаторі при Kз, кВАр 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

250 8 9 11 13 14 16 

400 13 15 18 20 23 26 

630 20 23 28 33 39 45 

1000 28 34 41 49 58 69 

1250 35 43 51 61 73 86 

1600 41 51 62 75 90 107 

2000 51 64 78 94 113 134 

2500 62 79 99 121 146 175 

 

Для визначення фактичної прийнятої потужності БКН Qнк.ф необ-
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хідно визначити сумарну розрахункову потужність кожного цеху Qнк , 

кВАр, згідно з виразом: 

 iii QQQ нк2нк1нк  , (64) 

де Qнк1 i і Qнк2 i – сумарні потужності БКН кожного цеху, які будуть 

визначені за наведеними нижче етапами розрахунку. 

Реактивна потужність, знайдена за формулою (64), розподіляється 

між трансформаторами ЦТП пропорційно їх реактивному навантаженню. 

Сумарна потужність конденсаторних батарей, які необхідно вста-

новити на напругу до 1 кВ, виражається співвідношенням 

 ііi QQQ тмцнк1  . (65) 

Якщо в розрахунках виявиться, що Qнк1 < 0, то установлення бата-

рей конденсаторів при обраній кількості трансформаторів робити не пот-

рібно, тобто значення потужності БКН за формулою (64) дорівнює нулю, 

Qнк = 0. 

Додаткова потужність БКН для даної групи трансформаторів Qнк2, 

кВАр, визначається за формулою 

 іііi SNQQ нт0тнк2  , (66) 

де  р2р1, KKf  – величина, що залежить від коефіцієнтів Kр1 

(табл. 10) і Kр2 (табл. 11). 

 

Таблиця 10 – Значення коефіцієнта Kр1 для об’єднаної енергосистеми 

України 

Кількість робочих змін Розрахунковий коефіцієнт питомих втрат Kр1 

1 24 

2 12 

3 11 

 

При відомих Kр1 і Kр2 значення коефіцієнта  з урахуванням рівня 

високої напруги ЦТП для радіальної схеми визначають за рис. 11 (а, б), а 

для магістральної схеми з двома трансформаторами за рис. 12 (а, б). 
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Таблиця 11 – Значення коефіцієнта Kр2 

Потужність  

трансформатора 

Sнт, кВА 

Коефіцієнт Kр2 при довжині лінії живлення  

від ЦТП до ГЗП l, км 

до 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 вище 2 

250 2 4 7 10 17 

400 2 4 7 10 17 

630 2 7 10 15 27 

1000 2 7 10 15 27 

1250 2 7 10 15 27 

1600 3 10 17 23 40 

2000 3 10 17 23 40 

2500 5 16 26 36 50 

 

  

а б 

Рис. 11. Криві коефіцієнта  для радіальної схеми живлення  

трансформаторів напругою 6 (а) і 10 (б) кВ 

 

Для магістральної схеми з трьома та більше трансформаторами, 

30

р1K
 , а для двоступінчатої схеми живлення трансформаторів від РП  

6 (10) кВ, на яких відсутні джерела реактивної потужності, 
60

р1K
 . 
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а б 

Рис. 12. Криві коефіцієнта  для магістральної схеми  

живлення трансформаторів напругою 6 (а) і 10 (б) кВ 

 

Якщо в розрахунках виявиться, що Qнк2 < 0, то для даної групи 

трансформаторів додаткова реактивна потужність дорівнює нулю. 

Після знаходження Qнк1 і Qнк2 визначаємо сумарну потужність 

джерела реактивної потужності Qнк за формулою (64) та обираємо у 

табл. П В2 додатка В кількість і потужність конденсаторних батарей. 

Сумарну розрахункову потужність БКВ Qвк , кВАр, для всього 

підприємства визначають з умови балансу реактивної потужності 

 



тп

СД

1

рвE1E

1

тнс.вк

N

і

і

n

і

і QQQQQ , (67) 

де Qрвi – розрахункова реактивна потужність електроприймачів, які 

підключені до мережі 6 (10) кВ, наприклад, тиристорні перетворювачі 

(ТП) електроприводів постійного струму 
тпнQ , яка була обчислена за 

формулою (28); 

 NТП – кількість ТП на підприємстві. 

Якщо виявиться, що потужність Qвк < 0, то БКВ не встановлюють, 

і за погодженням з енергосистемою, що видавала технічні умови на при-

єднання споживачів, визначають значення вхідної потужності. 

Якщо Qвк > 0, то необхідно використовувати конденсаторні бата-

реї для КРМ на стороні 6 (10) кВ. Сумарна реактивна потужність Qвк 

розподіляється між ЦТП і ГЗП пропорційно їх нескомпенсованому реак-

тивному навантаженню на шинах 6 (10) кВ та округляється до найближ-
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чої стандартної потужності КП. 

 

Приклад 8. Розрахувати реактивну потужність та обрати КП в ме-

режі авторемонтного заводу, який живиться від об’єднаної енергосисте-

ми центру. Підприємство працює в дві зміни. Живлення здійснюється від 

двох ліній напругою 35 кВ (див. додаток А). Схема внутрішнього елект-

ропостачання виконана за радіальною схемою. Дані активних і реактив-

них потужностей кожного цеху і підприємства, кількість трансформато-

рів та їх потужність, довжини кабельних ліній, прокладених від ГЗП до 

відповідних ЦТП, реактивних потужностей, які доцільно передати через 

трансформатор в мережу напругою до 1 кВ, наведені в табл. 5 – 7. 

Розраховуємо сумарне реактивне навантаження авторемонтного заводу, 

що належить до машинобудівної галузі з коефіцієнтом Kрозб = 0,85 для подаль-

шого визначення потужності КП за формулою (56): 

 5028591585,0м1 Q  кВАр.  

Для визначення вхідної реактивної потужності (57) приймаємо коефіцієнт 

23,0  за напруги живильної лінії Uс1 = Uс2 = 35 кВ (див. додаток А): 

 1791778923,0E1 Q  кВАр. 

Вхідна реактивна потужність в режимі найменшого активного наванта-

ження енергосистеми дорівнює нулю QЕ2 = 0. 

Знайдемо реактивну потужність, яку необхідно компенсувати, за форму-

лою (58) 

 323717915028к ΣQ  кВАр.  

Оскільки на авторемонтному заводі за умовами технологічного процесу в 

цеху №2 використовуються СД, розглянемо можливість отримання від нього до-

даткової реактивної потужності. 

Номінальна активна потужність СД дорівнює 2500
СДн P кВт при частоті 

обертання n = 3000 об/хв (див. додаток А). Згідно з табл. 8 при двозмінному ре-

жимі роботи підприємства і частоті обертання СД n = 3000 об/хв номінальна ак-

тивна потужність 2500
СДн P  кВт. Отже, економічно доцільно реактивну 

потужність СД визначити за формулою (61). Для цього на номограмі 

(див. рис. 10) за віссю абсцис відмічаємо значення βСД = 0,8 (див. додаток А) і для 

кривої, що відповідає 86,0cos СД   (див. додаток А), відмічаємо значення 

U = 0,7, для якого на лівій частині номограми знайдемо м = 0,6. 

Тоді з урахуванням максимальної повної потужності СД, обчисленої в 
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підрозділі 1.3, отримуємо: 

 174429076,0
СДE Q  кВАр.  

Оскільки ΣQQ кEСД
 , необхідно додатково встановити конденсаторні ба-

тареї для КРП. 

Для визначення нескомпенсованого реактивного навантаження на стороні 

вищої напруги ЦТП обчислимо сумарну потужність конденсаторних батарей, яка 

буде встановлена на низькій стороні ЦТП за формулою (65): 

 71774814651нк1 Q  кВАр; 

 63,3582нк1 Q  кВАр; 46,1163нк1 Q  кВАр.  

Для обчислення додаткової потужності БКН знайдемо розрахунко-

вий коефіцієнт  для радіальної схеми електропостачання, з вищою напругою 

ЦТП 10 кВ (визначається за напругою підключення СД) і залежить від коефіцієн-

тів: 

– коефіцієнта Kр1 = 12 (див. табл. 10); 

– коефіцієнта Kр2, залежить від довжини кабельної лінії, яку прокладено 

від ГЗП (див. табл. 10): 

 

Номер 

ЦТП 

Довжина кабельної  

лінії (див. табл. 7) 

Потужність трансформато-

ра (див. табл. 6), нтS , кВА 
Kр2  

ЦТП №1 l1= 0,07 км < 0,5 км 1250 2 0,52 

ЦТП №2 l2 = 0,098 км < 0,5 км 1600 3 0,5 

ЦТП №3 l3 = 0,101 км < 0,5 км 1250 2 0,52 

 

Визначимо додаткову потужність БКН для даної групи трансформаторів 

за формулою (66) із урахуванням даних табл. 6: 

 5521250252,07481нк2 Q  кВАр;  

 6532нк2 Q  кВАр; 1063нк2 Q  кВАр.  

Значення у кожному цеху Qнк2 < 0, отже, для обраних трансформаторів до-

даткова реактивна потужність дорівнює нулю. 

Визначимо потужність БКН за формулою (64): 

 71707171нк Q  кВАр;  

 63,3582нк Q  кВАр; 46,1163нк Q  кВАр.  

Виберемо у табл. П В2 додатка В БКН наступне 
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Номер 

ЦТП 

Кількість 

БКН, шт. 

Одинична 

потужність 

БКН, кВАр 

Тип БКН 

Сумарна поту-

жність БКН, 

ф нкQ , кВАр 

ЦТП №1 4 175 УКМ-0,4-175 (25×7) У3 700 

ЦТП №2 2 175 УКМ-0,4-175 (25×7) У3 350 

ЦТП №3 2 50 УКМ-0,4-50 (25×2) У3 100 

 

Знайдемо сумарні реактивні втрати в трансформаторі із табл. 9: 

 для 12501нт S  кВА при 9,01з K  (див. табл. 6) => 731т Q ; 

 для 16002нт S  кВА при 65,02з K  => 5,562т Q ; 

 для 12503нт S  кВА при 9,03з K  => 733т Q . 

Розрахуємо за формулою (63) для кожної ЦТП некомпенсоване реактивне 

навантаження на стороні 10 кВ кожного трансформатора: 

 91127370014651  тнс. Q  кВАр;  

 10692  тнс. Q  кВАр; 6333  тнс. Q  кВАр.  

Визначимо сумарну розрахункову потужність БКВ для всього підприємс-

тва за формулою (67) з урахуванням даних табл. 5: 

 5154071179117446331069911вк Q  кВАр.  

Оскільки Qвк < 0, то встановлювати БКВ не потрібно. 

Обчислимо розрахункове реактивне навантаження в мережі 10 кВ проми-

слового підприємства за формулою (60) 

 302040716331069911в Q  кВАр.  

Перевіряємо баланс реактивної потужності у вузлі 10 кВ авторемонтного 

заводу за формулою (59) 

 051517440017913020  . 

Баланс виконується. Отже, заходи щодо КРП виконані правильно. 
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5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 

 

Основною причиною порушення нормального режиму роботи си-

стеми електропостачання є виникнення короткого замикання (КЗ) в ме-

режі або елементах електрообладнання підприємства внаслідок пошко-

дження ізоляції, неправильних дій обслуговуючого персоналу та інше. 

Для зменшення негативного впливу, обумовленого виходом з ладу елек-

трообладнання, а також для швидкого відновлення нормального режиму 

роботи системи електропостачання необхідно правильно визначити 

струми КЗ. За отриманими значеннями періодичної складової та ударно-

го струму КЗ електрообладнання перевіряється за умовами термічної та 

електродинамічної стійкості відповідно. 

У курсовому проєкті електрична схема живлення зовнішнього і 

внутрішнього електропостачання промислового підприємства має ви-

гляд, наведений на рис. 13. 

Розрахунок струмів КЗ проводиться у такій послідовності: 

1) складається розрахункова схема, яка відповідає нормальному 

режиму роботи системи електропостачання при паралельному (для під-

вищення надійності) включенні генераторів, трансформаторів, високово-

льтних ліній електропередачі, реакторів. 

Під розрахунковою схемою розуміється спрощена однолінійна 

схема із зазначенням елементів електроустановки, які впливають на ве-

личину струму КЗ; 

2) за розрахунковою схемою збирається схема заміщення, в якій 

вказують опори усіх джерел і споживачів та намічають ймовірні точки 

для розрахунку струмів КЗ. 

Схемою заміщення називають електричну схему, що відповідає 

вихідним даним розрахункової схеми, в якій всі магнітні зв’язки (транс-

форматори) замінені електричними. 

Розрахунок струмів КЗ виконується в іменованих або відносних 

одиницях. При розрахунку струмів КЗ в іменованих одиницях номінальні 

значення усіх електричних величин бажано привести до середнього зна-

чення напруги тієї ступені Uсер , на якій має місце КЗ: Uсер = 6,3 кВ, при 

UC1 = 6 кВ; Uсер = 10,5 кВ, при UC1 = 10 кВ; Uсер = 37 кВ, при UC1 = 35 кВ; 

Uсер = 115 кВ, при UC1 = 110 кВ; Uсер = 230 кВ, при UC1 = 220 кВ. 



 61 

QS1

T1

FV1

TA1...TA3

FV2QSG

QR1
QN1

Q1

FV3

TA4...TA6

Л1

QS3

QSG

АД

Q4

Т3

QSG

QFG

QF3

QF1

QSG

QSG

Q2

TA4...TA6

QS7

QS5

T2

FV4

TA7...TA9

FV5QSG

QR2
QN2

Q3

FV6

TA10...TA12

Л2

QS4

QSG

АД

Q5

Т4

QSG

QFG

QF4

QF2

QSG

QSG

10(6) кВ

0,4 кВ 0,4 кВ

TA13...TA14 TA15...TA16

 
 

Рис. 13. Фрагмент схеми живлення зовнішнього і внутрішнього  

електропостачання промислового підприємства 



 62 

При розрахунку струмів КЗ у відносних одиницях усі величини 

бажано привести до базисних, які приймаються як базисна потужність Sб 

і базисна напруга Uб . За базисну приймається потужність одного транс-

форматора ГЗП, або умовна одиниця потужності, наприклад, 100 МВ·А 

або 1000 МВ·А. Як базисна напруга приймається середнє значення на-

пруги того ступеня, на якому має місце КЗ Uб = Uсер , ряд яких наведено 

на с. 60. 

У курсовому проєкті пропонується розрахувати струми КЗ на ши-

нах 6 (10) кВ ГЗП у відносних одиницях, а струми КЗ на шинах 0,4 кВ 

ЦТП – в іменованих одиницях. 

 

5.1. Розрахунок струмів КЗ на шинах 6 (10) кВ ГЗП у відносних 

одиницях 

 

За електричною схемою (див. рис. 13) складається розрахункова 

схема, яка наведена на рис. 14. На схемі відображають усі джерела жив-

лення, які впливають на струм КЗ і всі елементи системи електропоста-

чання (трансформатори, лінії, реактори), що розташовані між ними та мі-

сцем КЗ. 

 

 
Рис. 14. Розрахункова схема для визначення струмів КЗ на шинах 6 (10) кВ ГЗП 

 

За розрахунковою схемою складається схема заміщення, подана на 

рис. 15, на якій зазначаються характерні точки, де струми КЗ мають мак-

симальне значення. Як правило, це збірні шини ГЗП або початок ліній жи-

влення. Точки КЗ нумеруються у порядку їх розгляду, починаючи з вищих 
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ступенів (К1, К2 і т.д.). Активний опір елементів не враховується, зважаючи 

на його малість у порівнянні з індуктивною складовою. 

 

 
Рис. 15. Схема заміщення для визначення струмів КЗ на шинах 6 (10) кВ ГЗП 

 

Оскільки розрахунок струмів КЗ здійснюється у відносних одини-

цях, то за базисну потужність системи приймаємо Sб = 100 МВ·А, а бази-

сна напруга системи Uб дорівнює середньому значенню напруги ступені 

Uср. У разі рівномірного розподілу напруги лініями живлення еквівален-

тна ЕРС системи Ес* дорівнюватиме: 

 1
б

cep

*2c*1c*c 
U

U
EEE

i
, (68) 

де Ucер  і Uб – середня і базисна напруги системи, відповідно, кВ. 

Далі розраховують опори схеми заміщення на рис. 15 за такими 

формулами: 

 приведений опір системи хсi*: 

 
i

i
S

S
x

k

б
*c  , (69) 

де Sk i – потужність КЗ i-ї лінії живлення, МВА (див. додаток А); 

 приведений опір повітряної лінії хлi*: 

 
2

б1

б
лпитл*л

U

S
xx ii   , (70) 

де хл пит = 0,4 Ом/км – питомий індуктивний опір повітряної лінії; 

ℓлi – довжина відповідної лінії живлення, км; 
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Uб1 – базисна напруга ступеня, на якому знаходиться повітряна лінія, 

кВ; 

 приведений опір трансформатора хт i*: 

 

ГЗПнт

бk
*т

100

%u

S

S
x i  , (71) 

де uk % – напруга КЗ у % від номінальної [10] (див. табл. П В.3 дода-

тка В); 

ГЗПнтS  – номінальна потужність трансформатора, який встановле-

но на ГЗП (див. підрозділ 2.2), МВА. 

Сумарний індуктивний опір віток до передбачуваної точки КЗ К1 

обчислюється так: 

 *т*л*c*1K iiiiΣ xxxx  . (72) 

Для перевірки електрообладнання за умовою термічної стійкості 

обчислюється періодична складова струму КЗ п.0I , значення якої від 

джерел живлення віток до місця КЗ визначаємо наступним чином, кА: 

 i

Σi

i

i I
x

E
I б

*

*c

п.0

K1

 , (73) 

де Iб i – базисний струм i-го ступеня, кА, визначається як 

 

2б

б
б

3 U

S
I i


 , (74) 

де Uб2 – базисна напруга ступеня, на якому має місце КЗ, кВ. 

Далі необхідно визначити сумарний струм КЗ в точці, в якій пе-

редбачається КЗ К1 
К1п.0I , кА: 

 



n

i

iII
1

п.0п.0 К1
. (75) 

Для перевірки електрообладнання за умови електродинамічної 

стійкості обчислюється величина ударного струму КЗ. Його значення у 

відповідних вітках iуi, а також в точці К1 iуK1, кА, знаходять за формулою 

 0п.уу 2 Iki i  , (76) 

де Iп.0 – періодична складова струму КЗ, кА. Коли Iп.0 = Iп.0 i – струм, 

який надходить до місця КЗ від джерел живлення, розрахований за фор-



 65 

мулою (73), а 
10п.0п. К

II   – сумарний струм КЗ в точці, в якій передбача-

ється КЗ, знайдений за формулою (75); 

 kу – ударний коефіцієнт струму КЗ (kу = 1,8, якщо місце КЗ розташо-

ване за знижувальним трансформатором потужністю не більше 32 МВА; 

kу = 1,82 – якщо знижувальний трансформатор потужністю від 32 до 

63 МВА; kу = 1,85 – якщо знижувальний трансформатор потужністю бі-

льше 80 МВА [8]). 

 

Приклад 9. Визначити значення періодичної складової та ударно-

го струму при трифазному КЗ в точці К1 системи електропостачання ав-

торемонтного заводу, відображеної на рис. 13, живлення якої здійсню-

ється від двох ліній напругою 35 кВ (див. додаток А). Кількість трансфо-

рматорів, що встановлені на ГЗП, їх тип і потужність вказані у табл. 6. 

Розрахунок виконати у відносних одиницях. 

За фрагментом схеми електропостачання авторемонтного заводу, що ві-

дображена на рис. 13, складається розрахункова схема (див. рис. 14) і схема за-

міщення (див. рис. 15). Базисну потужність системи приймаємо Sб = 100 МВ·А. 

Базова напруга дорівнює середньому значенню напруги ступеня Uб = Uсер = 37 кВ 

при UС1 = UС2 = 35 кВ. 

Розраховуємо еквівалентну ЕРС системи для двох ліній живлення за фор-

мулою (68) 

 1
37

37
*2c*1c*c  EEE .  

Обчислимо приведені опори системи за формулою (69) і повітряної лінії 

за формулою (70): 

– від лінії живлення №1 

 033,0
3000

100
*1c x ; 

 29,0
37

100
104,0

2*1л x ; 

– від лінії живлення №2 

 067,0
1500

100
*2c x ; 

 35,0
37

100
124,0

2*2л x . 
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Знайдемо приведені опори трансформаторів, що встановлені на ГЗП (див. 

табл. 6) з uk = 8 % (див. табл. П В.1 додатка В) за формулою (71) 

 8,0
10

100

100

8
*2т*1т  xx . 

Обчислимо сумарні індуктивні опори віток до точки К1 (див. рис. 15) за 

формулою (72): 

 від лінії живлення №1 

 123,18,029,0033,0*1 1K
Σx ; 

 від лінії живлення №2 

 217,18,035,0067,0*2 1K
Σx . 

Визначимо базисний струм на ступені КЗ в точці К1 за формулою (74) 

 5,5
5,103

100
б 


I  кА. 

Розрахуємо значення періодичної складової струму КЗ для ліній живлен-

ня за формулою (73): 

 від лінії живлення №1 

 9,45,5
123,1

1
1п.0 I  кА; 

 від лінії живлення №2 

 5,45,5
217,1

1
2п.0 I  кА. 

Сумарний струм КЗ в точці К1 за формулою (75) 

 4,95,49,4
К1п.0 I  кА. 

Ударні струми для ліній живлення №1 та №2, а також в точці К1, що об-

числені за формулою (76), складають: 

 5,129,48,121у i  кА; 

 5,115,48,122у i  кА; 

 244,98,12
К1у i  кА. 

 

5.2. Розрахунок струмів КЗ на шинах 0,4 кВ в іменованих 

одиницях 

 

Мережі промислових підприємств напругою до 1 кВ характеризу-
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ються великою протяжністю і наявністю великої кількості комутаційно-

захисної апаратури. Тому КЗ, які виникають в таких електричних мере-

жах, найбільш небезпечні. На відміну від мереж напругою вище 1 кВ такі 

КЗ в більшості випадків є дуговими, а не металевими, що пояснюється 

конструктивними особливостями цих мереж. Тому при розрахунках 

струмів КЗ на шинах 0,4 кВ для перевірки обладнання на термічну і еле-

ктродинамічну стійкість і вибору апаратури за здібністю відключення 

виконуються розрахунки металевих КЗ, оскільки в цьому випадку зна-

чення струмів КЗ є максимальними [11]. 

Для установок напругою до 1 кВ при розрахунках струмів КЗ вва-

жають, що потужність системи живлення не обмежена і напруга на сто-

роні високої напруги цехового трансформатора є незмінною. Ця умова 

дотримується, якщо встановлена потужність знижувальних трансформа-

торів, що живлять місце КЗ, задовольняє вимозі [8, 12] 

 снт 02,0
ГЗП

SS  , (77) 

де Sс – потужність системи живлення. 

Розрахунок струмів КЗ на напрузі до 1 кВ виконується в іменова-

них одиницях. За електричною схемою живлення зовнішнього і внутріш-

нього електропостачання промислового підприємства (див. рис. 13) 

складається розрахункова (див. рис. 16) і схема заміщення із зазначенням 

точок КЗ К2 на стороні нижчої напруги 0,4 кВ (див. рис. 17), в яких вра-

ховують активні та індуктивні опори трансформаторів, шин, проводів, 

струмових обмоток автоматичних вимикачів, первинних обмоток транс-

форматорів струму, перехідні опори комутаційних апаратів. Вважаємо, 

що секційний вимикач QF2 в нормальному стані розімкнений. 

 

 
Рис. 16. Розрахункова схема для визначення струмів КЗ на шинах 0,4 кВ 
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Рис. 17. Схема заміщення для визначення струмів КЗ на шинах 0,4 кВ 

 

Далі розраховують активні та реактивні опори елементів схеми 

заміщення. 

Формула для визначення реактивного опору трансформатора хт, 

встановленого в ЦТП, має вигляд, мОм: 

 

2

нт

кз

2

k

нт

2

б
т

ГЗПГЗП
100

%u

























S

P

S

U
x i , (78) 

де Ркз – втрати КЗ трансформатора, кВт. 

Активний опір трансформатора rт обчислюється за формулою, мОм: 

 
2

нт

2

бкз
т

ГЗП
S

UP
r i


 . (79) 

Значення реактивного і активного опорів котушок і контактів ав-

томатичних вимикачів приймаємо rQF i = 0, xQF i = 0. 

Далі обчислюються сумарні активний r K2, мОм, і реактивний  

x K2, мОм, опори віток: 

 
.

;

ттК2  

ттК2 

iiQFiiΣ

iiQFiiΣ

rrrr

xxxx




 (80) 

Найбільше значення періодичної складової струму КЗ в точці К2 

К2 0п.I , кА, розраховують за формулою 
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2

К2  

2

К2  

сeр

К2 0п.

3 iΣiΣ

i

xr

U
I


 , (81) 

де Uсер = 400 В – середня напруга ступеня КЗ. 

Визначаємо ударний струм КЗ в точці К2 за формулою (76), де 

К2 п.00п. iII  . 

Ударний коефіцієнт kу в цьому випадку можна знайти за кривою, 

яка наведена на рис. 18, залежність від співвідношення активного і реак-

тивного опорів кола КЗ. 

 

 
Рис. 18. Залежність ударного коефіцієнту від сталої часу  

аперіодичної складової струму КЗ 
r

x  

 

На величину струму КЗ можуть впливати АД потужністю понад 

100 кВт, якщо вони приєднані поблизу місця КЗ. Пояснюється це тим, 

що при КЗ різко знижується напруга, і АД, обертаючись за інерцією, ге-

нерують струм в місце КЗ. Оскільки цей струм швидко згасає, то його 

вплив від усіх електродвигунів враховують тільки при визначенні Iп.0 та 

iу. Періодична складова струму КЗ Iп.0 АД, кА, для групи АД, які підклю-

чені до даного трансформатора, визначається як: 

 max АДнmax АДн

*

 АДп.0 5,4 II
x

E
I

d

d
i 


 , (82) 

де Ed = 0,9 – розрахункова відносна ЕРС; 
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dx*  = 0,2 – відносний надперехідний індуктивний опір АД; 

Iн АД max – максимальний струм групи АД, яка підключена до даного 

трансформатора, А, визначається таким чином: 

– розраховується номінальний струм одного АД кожної групи ма-

шин, які розташовані у цеху Iн АД, А, за формулою 

 

ii

i

i
U

P
I




cos3 л

н

 н

АД100

АД
, (83) 

де 
АД100нiP  – активна номінальна потужність АД, кВт, що була обчис-

лена за формулою (1); 

Uл – номінальна напруга живлення АД, кВ; 

ηi – ККД відповідної групи АД (див. додаток А); 

cos φi – коефіцієнт потужності АД (див. додаток А); 

– визначається сумарний струм Iн АД , кА, усіх АД в кожному цеху 

для рівномірного розподілу навантаження на кожний трансформатор 

ЦТП, за формулою 

 
i

N

i

ii

i
N

In

I

i

0

1

 н

 АДн

АД






 , (84) 

де Ni – кількість груп АД; 

 ni – кількість АД у групі; 

 N0 і – кількість трансформаторів на ЦТП, яка розрахована за фор-

мулою (48); 

– вибирається найбільший струм одночасно працюючих АД, які 

підключені до одного з трансформаторів ЦТП Iн АД max. 

Аперіодичну складову струму КЗ від АД при визначенні ударного 

струму не враховують. Тому при kу = 1 для iуАД, кА, отримаємо: 

 m ax АДнm ax АДн у АД 5,65,42 IIi i  . (85) 

Сумарне значення струму періодичної складової та ударного 

струму КЗ з урахуванням діючих АД обчислюється за формулою, кА: 

 
.

;

 у АДК2 у   у

 АДп.0К2 п.0 п.0

iiiΣ

iiiΣ

iii

III




 (86) 

Якщо до точки розрахунку приєднується декілька груп АД, то 
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обирається та група, яка має найбільший номінальний струм. 

 

Приклад 10. Визначити значення періодичної складової та удар-

ного струму при трифазному КЗ в точці К2 системи електропостачання 

авторемонтного заводу, що наведена на рис. 13 на шинах 0,4 кВ для 

ЦТП №1. Кількість трансформаторів, їх тип і потужність див. у табл. 6. 

Розрахунок виконати в іменованих одиницях. Активний і реактивний 

опори вимикача прийняти рівним нулю. 

Для мережі напругою 0,4 кВ складаються розрахункова схема 

(див. рис. 16) і схема заміщення при розімкнутому секційному вимикачі QF2 

(див. рис. 17). 

Обчислимо опір трансформатора типу ТСЛ-1250/10 (див. табл. 6) при 

uk = 6 % та Ркз = 11700 Вт (див. табл. П В.1 додатка В), встановленого на ЦТП №1: 

 реактивний опір за формулою (78) 

 6,7
1250

7,11

100

6

1250

400
222

1т 
















x  мОм;  

 активний опір за формулою (79) 

 2,1
1250

4007,11
2

2

1т 


r  мОм.  

Оскільки опори вимикачів хQFi = 0 та rQFi = 0, то сумарні реактивний і ак-

тивний опори віток в розрахунковій точці КЗ К2, обчислені за формулою (80), 

дорівнюють 

 6,7К21 Σx  мОм; 2,1К21 Σr  мОм.  

Розрахуємо значення періодичної складової струму КЗ в точці К2 (81) 

 30
6,72,13

400

22
К21 0п. 


I  кА.  

За рис. 18 знаходимо ударний коефіцієнт kу = 1,62, який відповідає спів-

відношенню 

 3,6
2,1

6,7

К2 1 

К21 


Σ

Σ

r

x
. 

Обчислимо за формулою (76) ударний струм КЗ в точці К2: 

 7,6830262,1К2 1у  i  кА.  

Оскільки до місця КЗ приєднані АД сумарною потужністю понад 100 кВт, 

то їх необхідно врахувати при розрахунку періодичної складової та ударного 
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струму КЗ. 

Розрахуємо номінальний струм одного АД кожної групи, які розташовані 

у цеху №1 (див. табл. 1 додатка А) за формулою (83): 

 1,92
9,08,038,03

65,43
АД11 н 


I  А; 

 1,122
92,081,038,03

87,59
АД21 н 


I  А; 

 8,128
91,082,038,03

25,63
АД31 н 


I  А. 

Визначимо сумарний струм одночасно працюючих АД на кожний транс-

форматор ЦТП №1 N01 = 2 (див. табл. 6) за формулою (84) 

2823
2

8,12871,122201,9225
2АДн1АДн 


  II А = 2,8 кА. 

Розподілимо рівномірно навантаження АД трьох груп на кожен трансфо-

рматор ЦТП №1, попередньо розподіливши навантаження АД третьої групи та-

ким чином, щоб сумарний струм на один трансформатор становив 2,8 кА: 

Т1:  28238,1281,9225 311АДн  nI А; 

  4
8,128

1,92252823
31 


n шт. АД із третьої групи. 

Тоді 7,28172,5155,23028,12841,92251АДн I  А = 2,8 кА; 

Т2:  28238,1281,12220 322АДн  nI А; 

  39,2
8,128

1,122202823
32 


n шт. АД із третьої групи. 

Тоді 4,28284,38624428,12831,122202АДн I  А = 2,8 кА. 

Таким чином, навантаження АД на кожен трансформатор ЦТП №1 розпо-

ділено рівномірно. 

Виберемо максимальний струм групи АД, що підключені: 

до Т1: 8,12841,9225  . Тоді 3,21,9225max1 АДн I  кА; 

до Т2: 8,12831,12220  . Тоді 4,21,12220max2 АДн I  кА. 

Для кожного трансформатора ЦТП №1 знаходимо періодичну складову 

струму КЗ, який створює група АД із максимальним струмом (82) і ударним 

струмом (85): 

 4,103,25,411 АДп.0 I  кА; 8,104,25,421 АДп.0 I  кА;  

 153,25,611 у АД i  кА; 6,154,25,621 у АД i  кА.  
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Визначимо сумарні значення струму періодичної складової та ударного 

струму за формулою (86): 

 4,404,1030
2K1 п.0 ΣI  кА; 8,408,1030

2K2 п.0 ΣI  кА;  

 7,83157,68
2K1 у Σi  кА; 3,846,157,68

2K2 у Σi  кА.  

Результати розрахунків періодичної складової та ударного струму при 

трифазному КЗ в точці К2 для ЦТП №1 – ЦТП №3, зносимо до табл. 12. 

 

Таблиця 12 – Результати розрахунків струмів КЗ в мережі напругою 0,4 кВ 

Найменування параметру Цех №1 Цех №2 Цех №3 

Тип трансформатора, який встановлений на 

ЦТП 
ТСЛ-

1250/10 

ТСЛ-

1600/10 

ТСЛ-

1250/10 

Напруга КЗ uк, % 6 6 6 

Втрати КЗ Ркз, Вт 11700 10800 11700 

Опір трансформатора: 

– реактивний тx , мОм 7,6 6 7,6 

– активний тr , мОм 1,2 0,7 1,2 

Сумарний опір віток в точці КЗ: 

– реактивний К2 Σx , мОм 7,6 6 7,6 

– активний К2 Σr , мОм 1,2 0,7 1,2 

Періодична складова струму КЗ К2 0п.I , кА 30 38 30 

Ударний коефіцієнт kу 1,62 1,7 1,62 

Ударний струм КЗ 
К2уi , кА 68,7 91,4 68,7 

Асинхронні двигуни 

Розрахункова 

величина 

Цех №1 Цех №2 Цех №3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

АДнI , А 92,1 122,1 128,8 28,9 128 98,6 23,7 36 138,3 

N0 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 

 АДн I , кА 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 

m ax АДнI , кА 2,3 2,4 1,9 1,5 2,7 

 АДп.0I , кА 10,4 10,8 8,6 6,8 12,2 

у АДi , кА 15 15,6 12,4 9,8 17,6 

Сумарна періодична складова струму КЗ: 

2Кп.0ΣI , кА 40,4 40,8 46,6 44,8 42,2 

Сумарний ударний струм КЗ 

2KуΣi , кА 83,7 84,3 103,8 101,2 86,3 
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5.3. Розрахунок ударного струму зовнішнього КЗ для кола  

живлення тиристорного електроприводу 

 

Значення ударного струму КЗ кола живлення тиристорного елект-

роприводу може служити як для перевірки апаратури і струмоведучих 

шин на електродинамічну стійкість, так і для оцінення можливого виходу 

з ладу тиристорів порівняно з амплітудою допустимого для них напівси-

нусоїдального струму тривалістю 10 мс. 

Для трансформатора, що обраний для живлення тиристорного пе-

ретворювача в підрозділі 1.4, визначимо приведені до сторони його низь-

кої напруги активний r2к і реактивний х2к опори за формулами (78) і (79). 

Потім знайдемо значення базового струму КЗ Iп.0 т, кА: 

 
2

2к

2

2к

в
т0п.

3 xr

U
I


 , (87) 

 

Рис.19. Графік визначення амплітуди 

струму в тиристорах 

де Uв – лінійна напруга вторинної 

обмотки трансформатора, В (див. табл. 

П В.3 додатка В). 

Використовуючи залежність 
















k

k

x

r
fk

2

2
у т , що наведена на рис. 19 

[14], визначають ударний коефіцієнт 

kут, а потім і величину ударного стру-

му КЗ iут: 

тп.0у тту 2 Iki   (88) 

 

Приклад 11. Визначити значення періодичної складової та ударно-

го струму зовнішнього КЗ в колі живлення тиристорного електроприводу 

постійного струму, який розташований у цеху №3 (див. додаток А). 

За значеннями 66,0
ТПн  dUU  кВ, 500

ТПн  dII  А та враховуючи, 

що повна потужність Sм тп = 524 кВА, обираємо трансформатор для його живлен-

ня типу ТСЗП-630/10-У3 з Sнт = 645 кВА, Uв = 570 В, %2,6uk   і 6350кз P  Вт 

(див. табл. П В.3 додатка В). 

Обчислимо приведені до сторони НН активний і реактивний опори за 
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формулами (78) і (79) трансформатора з урахуванням вб UU : 

 83,30
645

35,6

100

2,6

645

570
222

2 
















кx  мОм; 

 96,4
645

57035,6
2

2

2 


кr  мОм. 

Визначимо початкове значення періодичної складової струму КЗ за фор-

мулою (87) 

 5,10

83,3096,43

570

22
т0п. 



I  кА. 

Знайдемо ударний коефіцієнт за графіком на рис. 19: 

 16,0
83,30

96,4

2

2 
k

k

x

r
; kут = 1,1. 

Обчислимо ударний струм КЗ за формулою (88): 

 3,165,101,12ту i  кА. 
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6. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 

У курсовому проєкті передбачається виконання наступних креслень: 

1. Генеральний план промислового підприємства (див. приклад 3 

на рис. 4). Виконується на аркуші формату А4 і підшивається до поясню-

вальної записки до розділу 2. На ньому необхідно вказати огорожу  

підприємства, місце розташування і геометричні розміри кожного цеху. 

2. Вибір місця розташування цехових підстанцій та ГЗП (див. 

приклад 7 на рис. 5). Виконується на аркуші формату А4 і підшивається 

до пояснювальної записки до розділу 2. На ньому необхідно вказати: 

 місце розташування залізничного полотна (якщо є); 

 місце розташування ГЗП і ЦТП; 

 центри активного і реактивного навантажень підприємства; 

 траси повітряних або кабельних ліній внутрішнього елект-

ропостачання (від ГЗП до ЦТП). 

3. Однолінійна схема електропостачання промислового підпри-

ємства (приклад див. у додатку Г). Виконується на аркуші ватману фор-

мату А1. На схемі відображають зовнішнє та внутрішнє електропоста-

чання підприємства. На схемах зовнішнього і внутрішнього електропо-

стачання підприємства вказують апаратуру усіх приєднань (вимикачі, 

роз’єднувачі, трансформатори струму та ін.). 

Схему внутрішнього електропостачання креслять до шин низької 

напруги цехових підстанцій, включаючи асинхронні двигуни, конденса-

торні батареї (якщо є за розрахунком) і перемички на низькій напрузі між 

цехами. Цехові підстанції повинні бути пронумеровані. Їх нумерація по-

винна бути такою ж, як і на генеральному плані. 

Слід зазначити, що обладнання та елементи схеми необхідно крес-

лити відповідно до стандартів (див. табл. П Д.1 додатка Д). 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

Приклад вихідних даних 

 

Загальні відомості: 

– авторемонтний завод, що складається з трьох цехів; 

– режим роботи – двозмінний; 

– енергопостачання здійснюється повітряними лініями від двох незалеж-

них джерел електроенергії. 

 

Цех №1 – малий виробничий (категорія 2) 

Асинхронні електродвигуни Зварювальні трансформатори 

Рн, 

кВт 

n, 

шт. 

ТВ, 

% 
cos φ АДвk  

, 

% 

Sн, 

кВА 

n, 

шт. 

ТВ, 

% 
cos φЗТ ЗТвk  

63 25 48 0,8 0,6 90 32 4 55 0,5 0,6 

80 20 56 0,81 0,7 92 66 5 60 0,6 0,7 

100 7 40 0,82 0,5 91      

 

Освітлення – лампи розжарювання. 

 

Цех №2 – виробничий (категорія 1) 

Асинхронні електродвигуни Синхронні електродвигуни 

Рн, 

кВт 

n, 

шт. 

ТВ, 

% 
cos φ АДвk  

, 

% 

СДнР , 

кВт 

n, 

шт. 

UН, 

кВ 
βСД cos φСД 

n, 

об/хв 

16 30 60 0,75 0,6 87 2500 1 10 0,8 0,86 3000 

90 12 50 0,83 0,52 91       

63 30 55 0,8 0,71 90       

 

Освітлення – лампи ДРІ. 
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Цех №3 – склад (категорія 3) 

Асинхронні електродвигуни 
Тиристорні перетворювачі елект-

роприводів постійного струму 

Рн, 

кВт 

n, 

шт. 

ТВ, 

% 
cos φ АДвk  

, 

% 

UН, 

кВ 

IН, 

А 

n, 

шт. 
cos φТП 

16 50 45 0,79 0,77 87 0,66 500 1 0,63 

22 20 55 0,8 0,52 86     

100 6 45 0,81 0,65 91     

 

Освітлення – люмінесцентні лампи із стартерними схемами включення. 

 

Параметри ліній живлення 

Лінія живлення №1 Лінія живлення №2 

Потуж-

ність КЗ 

SK1, МВ·А 

Напруга  

лінії UC1, кВ 

Довжина 

лінії 

ℓ1, км 

Потуж-

ність КЗ 

SK2, МВ·А 

Напруга  

лінії UC2, кВ 

Довжина 

лінії  

ℓ2, км 

3000 35 10 1500 35 12 

 

Генеральний план підприємства (авд = 35 м) 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця П Б.1 – Значення коефіцієнта максимуму  зс.вем , KnfK   

nе 
Значення Kм при значеннях Kв. сз 

0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

4 3,43 3,11 2,64 2,14 1,87 1,65 1,46 1,29 1,14 

5 3,23 2,87 2,42 2,00 1,76 1,57 1,41 1,26 1,12 

6 3,04 2,64 2,24 1,88 1,66 1,54 1,37 1,23 1,10 

7 2,88 2,48 2,10 1,80 1,58 1,45 1,33 1,21 1,09 

8 2,72 2,31 1,99 1,72 1,52 1,40 1,30 1,20 1,08 

9 2,56 2,20 1,90 1,65 1,47 1,37 1,28 1,18 1,08 

10 2,42 2,10 1,84 1,60 1,43 1,34 1,26 1,16 1,07 

12 2,24 1,96 1,75 1,52 1,36 1,28 1,23 1,15 1,07 

14 2,10 1,85 1,67 1,45 1,32 1,25 1,20 1,13 1,07 

16 1,99 1,77 1,61 1,41 1,28 1,23 1,18 1,12 1,07 

18 1,91 1,70 1,55 1,37 1,26 1,21 1,16 1,11 1,06 

20 1,84 1,65 1,50 1,34 1,24 1,20 1,15 1,11 1,06 

25 1,71 1,55 1,40 1,28 1,21 1,17 1,14 1,10 1,06 

30 1,62 1,46 1,34 1,24 1,19 1,16 1,13 1,10 1,05 

35 1,56 1,41 1,30 1,21 1,17 1,15 1,12 1,09 1,05 

40 1,50 1,37 1,27 1,19 1,15 1,13 1,12 1,09 1,05 

45 1,45 1,33 1,25 1,17 1,14 1,12 1,11 1,08 1,04 

50 1,40 1,30 1,23 1,16 1,14 1,11 1,10 1,08 1,04 

60 1,32 1,25 1,19 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,03 

70 1,27 1,22 1,17 1,12 1,10 1,10 1,09 1,06 1,03 

80 1,25 1,20 1,15 1,11 1,10 1,10 1,08 1,06 1,03 

90 1,23 1,18 1,13 1,10 1,09 1,09 1,08 1,05 1,02 

100 1,21 1,17 1,12 1,10 1,08 1,08 1,07 1,05 1,02 

120 1,19 1,16 1,12 1,09 1,07 1,07 1,07 1,05 1,02 

140 1,17 1,15 1,11 1,08 1,06 1,06 1,06 1,05 1,02 

160 1,16 1,13 1,10 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,02 

180 1,16 1,12 1,10 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 

200 1,15 1,12 1,09 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця П В.1 – Параметри силових трансформаторів 

Тип 
Потужність Sнт, 

кВА 

Напруга  

обмотки, кВ Втрати КЗ 

Pкз, Вт 

uк, 

% 
ВН НН 

Трансформатори з вищою напругою 6–10 кВ 

ТМ-100/10 100 
6 0,4 1970 4,5 

10 0,4 1970 4,5 

ТМ-160/10 160 
6 0,4 2650 4,5 

10 0,4 2650 4,5 

ТСЗ-160/10 160 
6 0,4 2700 5,5 

10 0,4 2700 5,5 

ТСЛ-250/10 250 
6 0,4 3600 4 

10 0,4 3600 4 

ТМ-250/10 250 
6 0,4 3700 5 

10 0,4 3700 5 

ТСЗ-250/10 250 
6 0,4 3800 5,5 

10 0,4 3800 5,5 

ТСЗ-400/10 400 
6 0,4 5400 5,5 

10 0,4 5400 5,5 

ТСЛ-400/10 400 
6 0,4 5500 6 

10 0,4 5500 6 

ТМ-400/10 400 
6 0,4 5900 5 

10 0,4 5900 5 

ТСЛ-630/10 630 
6 0,4 6400 6 

10 0,4 6400 6 

ТСЗ-630/10 630 
6 0,4 7300 5,5 

10 0,4 7300 5,5 

ТМ-630/10 630 
6 0,4 7600 5,5 

10 0,4 7600 5,5 

ТМГ-630/10 630 
6 0,4 7600 5,5 

10 0,4 7600 5,5 
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Продовження табл. П В.1 

Тип 
Потужність 

Sнт, кВА 

Напруга  

обмотки, кВ 
Втрати КЗ 

Ркз, Вт 

uк, 

% 
ВН НН 

ТСЗС-630/10 630 
6 0,4 8500 8 

10 0,4 8500 8 

ТСЛ-1000/10 1000 
6 0,4 9000 6 

10 0,4 9000 6 

ТМГ-1000/10 1000 
6 0,4 10800 5,5 

10 0,4 10800 5,5 

ТМ-1000/10 1000 
6 0,4 11000 5,5 

10 0,4 11000 5,5 

ТСЗ-1000/10 1000 
6 0,4 11200 5,5 

10 0,4 11200 5,5 

ТМВМ-1000/10 1000 
6 0,4 11500 5,5 

10 0,4 11500 5,5 

ТСЗС-1000/10 1000 
6 0,4 12000 8 

10 0,4 12000 8 

ТСЛ-1250/10 1250 
6 0,4 11700 6 

10 0,4 11700 6 

ТСЛ-1600/10 1600 
6 0,4 10800 6 

10 0,4 10800 6 

ТМ-1600/10 1600 
6 0,4 16500 5,5 

10 0,4 16500 5,5 

ТСЛ-2000/10 2000 
6 0,4 15000 6 

10 0,4 15000 6 

ТСЛ-2500/10 2500 
6 0,4 19500 6 

10 0,4 19500 6 

ТМ-2500/10 2500 
6 0,4 16500 6,5 

10 0,4 23500 6,5 

ТМ-4000/10 4000 
6 0,4 33500 7,5 

10 0,4 33500 7,5 
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Продовження табл. П В.1 

Тип 
Потужність 

Sнт, МВА 

Напруга  

обмотки, кВ 
Втрати КЗ 

Ркз, кВт 
uк, % 

ВН НН 

Трансформатори з вищою напругою 35–150 кВ 

ТМ-4000/35 4 
35 6,3 33,5 7,5 

35 10,5 33,5 7,5 

ТМ-6300/35 6,3 
35 6,3 33,5 7,5 

35 10,5 33,5 7,5 

ТМН-6300/35 6,3 
35 6,3 46,5 7,5 

35 11 46,5 7,5 

ТД-10000/35 10 
38,5 6,3 46,5 7,5 

38,5 10,5 46,5 7,5 

ТДНС-10000/35 10 
36,75 6,3 60 8 

36,75 10,5 60 8 

ТД-16000/35 16 
38,5 6,3 46,5 7,5 

38,5 10,5 46,5 7,5 

ТДНС-16000/35 16 
36,75 6,3 85 10 

36,75 10,5 85 10 

ТРДНС-25000/35 25 
36,75 6,3 115 10,5 

36,75 10,5 115 10,5 

ТРДНС-40000/35 40 
36,75 6,3 170 12,7 

36,75 10,5 170 12,7 

ТРДНС-63000/35 63 
36,75 6,3 250 12,7 

36,75 10,5 250 12,7 

ТМ-4000/110 4 
121 6,3 115 16,5 

121 10,5 115 16,5 

ТМН-6300/110 6,3 
115 6,6 44 10,5 

115 11 44 10,5 

ТМ-6300/110 6,3 
121 6,3 115 16,5 

121 10,5 115 16,5 
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Продовження табл. П В.1 

Тип 
Потужність 

Sнт, МВА 

Напруга  

обмотки, кВ 
Втрати КЗ 

Ркз, кВт 
uк, % 

ВН НН 

ТДН-10000/110 10 
115 6,6 58 10,5 

115 11 58 10,5 

ТД-10000/110 10 
121 6,3 115 16,5 

121 10,5 115 16,5 

ТДН-16000/110 16 
115 6,6 85 10,5 

115 11 85 10,5 

ТД-16000/110 16 
121 6,3 115 16,5 

121 10,5 115 16,5 

ТРДН-25000/110 25 
115 6,3 120 10,5 

115 10,5 120 10,5 

ТД-25000/110 25 
121 6,3 115 16,5 

121 10,5 115 16,5 

ТРДН-40000/110 40 
115 6,3 170 10,5 

115 10,5 170 10,5 

ТРДН-63000/110 63 
115 6,3 245 10,5 

115 10,5 245 10,5 

ТМН-4000/150 4 
158 6,6 35 10,5 

158 11 35 10,5 

ТМН-6300/150 6,3 
158 6,6 35 10,5 

158 11 35 10,5 

ТДН-16000/150 16 
158 6,6 88 11 

158 11 88 11 

ТДТН-25000/150 25 
158 6,6 145 18 

158 11 145 18 

ТДТН-40000/150 40 
158 6,6 185 18 

158 11 185 18 

ТРДН-63000/150 63 
158 6,6 235 10,5 

158 11 235 10,5 
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Таблиця П В.2 – Конденсаторні установки для компенсації реактивної 

потужності 

Тип 
Потужність, 

кВАр 

Габаритні розміри, мм 

довжина висота глибина 

на напругу 0,4 кВ 

УКМ-0,4-37,5 (12,5+25) У3 37,5 600 1000 300 

УКМ-0,4-50 (12,5×2+25) У3 50 600 1000 300 

УКМ-0,4-50 (12,5×4) У3 50 600 1000 300 

УКМ-0,4-50 (25×2) У3 50 600 1000 300 

УКМ-0,4-62,5 (12,5+25×2) У3 62,5 600 1000 300 

УКМ-0,4-75 (25×3) У3 75 600 1000 300 

УКМ-0,4-75 (12,5×2+25×2) У3 75 600 1000 300 

УКМ-0,4-87,5 (12,5+25×3) У3 87,5 600 1000 300 

УКМ-0,4-100 (25×4) У3 100 600 1000 300 

УКМ-0,4-112,5 (12,5+25×4) У3 112,5 600 1000 300 

УКМ-0,4-125 (25×5) У3 125 600 1000 300 

УКМ-0,4-137,5 (12,5+25×5) У3 137,5 800 1200 400 

УКМ-0,4-150 (25×6) У3 150 800 1200 400 

УКМ-0,4-175 (25×7) У3 175 800 1200 400 

УКМ-0,4-200 (25×8) У3 200 800 1200 400 

УКМ-0,4-225 (25×9) У3 225 600 2000 600 

УКМ-0,4-250 (25×10) У3 250 600 2000 600 

УКМ-0,4-275 (25×11) У3 275 600 2000 600 

УКМ-0,4-300 (25×12) У3 300 600 2000 600 

УКМ-0,4-325 (25+50×6) У3 325 800 2000 600 

УКМ-0,4-350 (50×7) У3 350 800 2000 600 

УКМ-0,4-375 (25+50×7) У3 375 800 2000 600 

УКМ-0,4-400 (50×8) У3 400 800 2000 600 

УКМ-0,4-450 (50×9) У3 450 800 2000 600 

УКМ-0,4-500 (50×10) У3 500 800 2000 600 

УКМ-0,4-550 (50×11) У3 550 800 2000 600 

УКМ-0,4-600 (50×12) У3 600 800 2000 600 
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Продовження табл. П В2 

Тип 
Потужність, 

кВАр 

Габаритні розміри, мм 

довжина висота глибина 

на напругу 6,3 кВ 

УКЛ57-6,3-75 УХЛ3 75 1342 1700 725 

УКЛ57-6,3-150 УХЛ3 150 1342 1700 725 

УКЛ57-6,3-225 УХЛ3 225 1342 1700 725 

УКЛ57-6,3-300 УХЛ3 300 1342 1700 725 

УКЛ57-6,3-450 УХЛ3 450 1342 1700 725 

УКЛ57-6,3-600 УХЛ3 600 1794 1700 725 

УКЛ57-6,3-750 УХЛ3 750 1794 1700 725 

УКЛ57-6,3-900 УХЛ3 900 1794 1700 725 

УКЛ57-6,3-1350 УХЛ3 1350 2292 1700 725 

УКЛ57-6,3-1500 УХЛ3 1500 2292 1700 725 

УКЛ57-6,3-1800 УХЛ3 1800 2744 1700 725 

на напругу 10,5 кВ 

УКЛ57-10,5-75 УХЛ3 75 1342 1700 725 

УКЛ57-10,5-150 УХЛ3 150 1342 1700 725 

УКЛ57-10,5-225 УХЛ3 225 1342 1700 725 

УКЛ57-10,5-300 УХЛ3 300 1342 1700 725 

УКЛ57-10,5-450 УХЛ3 450 1342 1700 725 

УКЛ57-10,5-600 УХЛ3 600 1794 1700 725 

УКЛ57-10,5-750 УХЛ3 750 1794 1700 725 

УКЛ57-10,5-900 УХЛ3 900 1794 1700 725 

УКЛ57-10,5-1350 УХЛ3 1350 2292 1700 725 

УКЛ57-10,5-1500 УХЛ3 1500 2292 1700 725 

УКЛ57-10,5-1800 УХЛ3 1800 2744 1700 725 
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Таблиця П В.3 – Силові трансформатори для тиристорного перетво-

рювача електроприводів постійного струму 

Тип 
Sн.т., 

кВА 

Uс, 

кВ 

Вентильна 

обмотка 

Перетво-

рювач 
Втрати, Вт 

uк, % 

Uв, В Iв, А Ud, В Id, А Рхх Ркз 

ТСЗП-10/0,7-УХЛ4 7,3 
0,38 

205 20,5 230 25 130 320 4,7 
0,66 

ТСЗП-16/0,7-УХЛ4 14,6 

0,38 
205 41 230 50 

140 550 5,2 
0,66 

0,38 
410 20,5 460 25 

0,66 

ТСЗП-25/0,7-УХЛ4 29,1 

0,38 
205 82 230 100 

210 1100 5,5 
0,66 

0,38 
410 41 460 50 

0,66 

ТСЗП-63/0,7-УХЛ4 58 

0,38 
205 164 230 200 

330 1900 5,5 
0,66 

0,38 
410 82 460 100 

0,66 

ТСЗП-100/0,7-УХЛ4 93 
0,38 

205 262 230 320 440 2300 5,8 
0,66 

ТСЗП-125/0,7-УХЛ4 117 
0,38 

410 164 460 200 520 2700 5,8 
0,66 

ТСЗП-160/0,7-У3 

147 

0,38 

416 204 460 250 

795 2400 

4,7 

143 101 816 115 1000 4,5 

142 315 261 345 320 4,5 

143 202 408 230 500 4,5 

ТСЗП-250/0,7-У3 

230 

0,38 

100 1305 115 1600 

915 

3600 4,5 

235 208 653 230 800 3800 4,7 

235 416 326 460 400 3700 4,7 

220 315 408 345 500 3400 4,4 
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Продовження табл. П В.3 

Тип 
Sн.т., 

кВА 

Uс, 

кВ 

Вентильна 

обмотка 

Перетво-

рювач 
Втрати, Вт 

uк, % 

Uв, В Iв, А Ud, В Id, А Рхх Ркз 

ТСЗП-400/10-У3 

402 

6(10) 

569 408 660 500 

1600 

5200 5,8 

364 409 514 460 630 4500 5,3 

351 310 653 345 800 4700 5,6 

362 205 1020 230 1250 4700 5,3 

ТСЗП-630/10-У3 

645 

6(10) 

570 652 660 800 2100 6350 6,2 

580 410 816 460 1000 2100 6000 5,9 

554 313 1020 345 1250 2000 5600 5,9 

580 205 1632 230 2000 2000 6450 5,9 

ТСЗП-1000/10-У3 

1007 

6(10) 

712 816 825 1000 

2650 

8400 6,1 

1007 570 1020 660 1250 8400 6,1 

938 415 1305 460 1600 8000 5,6 

878 310 1632 345 2000 8000 5,5 

725 205 2040 230 2500 8000 5,4 

ТСЗП-1600/10-У3 

1450 

6(10) 

410 2042 460 2500 

3400 

12500 5,5 

1612 570 1635 660 2000 13500 6 

1621 717 1308 825 1600 13500 6 

ТСЗП-2500/10-У3 

2324 

6(10) 

410 3267 460 4000 

4800 

17500 6,5 

1979 561 2042 660 2500 14000 5,2 

2509 710 2042 825 2500 19500 6,5 

ТСЗП-4000/10-У3 

3220 

6(10) 

570 3265 660 4000 

6400 

18000 6 

4028 570 4080 660 5000 25000 7,4 

4030 712 3265 825 4000 25000 7,4 

3180 902 2042 1050 2500 18000 6 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця П Д.1 – Умовні позначення графічного представлення схеми 

електропостачання 

Найменування устаткування Умовне позначення 

Генератор 

20

~ G

 

Двообмотувальний трифазний 

трансформатор 

20

T

 

Вимикач на напругу вище 1000 В 

8

10 Q

 

8

Q10

 

в комірці КРУ-6 (10) кВ 

Вимикач на напругу нижче 1000 В 6

30
0

QF

 

6

30
0

QF

 

в комірці КРУ-0,4 кВ 



 90 

Продовження табл. П Д.1 

Найменування устаткування Умовне позначення 

Роз’єднувач 6

30
0

QS

 

Відокремлювач QR6

30
0

 

Короткозамикач 

QN

30
0

6  

Трансформатор струму з двома 

вторинними обмотками 
TA

6

2

4

 

Запобіжник 

4

10 FU

 

Розрядник 
FV14

1
1
4

4

6
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