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ХІД УРОКУ 

Номінальною називають електричну напругу, на яку розрахована нормальна робота 

устаткування з найбільшим економічним ефектом. 

Чинні нормативні документи регламентують шкалу номінальних напруг 

електроустаткування. Для трифазних систем змінного струму нормуванню підлягають 

діючі значення лінійної напруги. Для низьковольтних електричних систем шкала 

номінальних напруг включає наступні значення: 220, 380 і 660 В. Для високовольтних 

електричних систем шкала номінальних напруг складається із такого ряду: 3, 6, 10, 20, 

35, 110, 150, 220, 330, (400), 500, 750 кВ. 

Наведена шкала містить номінальну напругу 400 кВ, яка не нормується чинним 

стандартом, але є прийнятою для енергосистем Євросоюзу, з якими енергооб’єднання 

України має електричні зв’язки по ліням електропередавання саме цієї напруги. 

Для забезпечення номінальної напруги на затискачах споживачів електричної 

енергії із урахуванням падіння напруги в електричних мережах номінальна напруга 

генераторів нормується на 5% більше за номінальну напругу під’єднаної електричної 

мережі. 

       Те саме стосується також вторинних обмоток трансформаторів, які виступають 

джерелом живлення для підключеної мережі. Тут додатково слід враховувати падіння 

напруги в обмотках самих трансформаторів. Тому номінальні напруги вторинних 

обмоток трансформаторів нормуються на 10% більші за номінальні напруги 

відповідних електричних мереж. Виключення складають малопотужні трансформатори, 

потужністю до 5600 кВА, для котрих падіння напруги в обмотках та на ділянках 

електричних мереж несуттєві. Для таких трансформаторів номінальні напруги 

вторинних обмоток лише на 5% перевищують номінальні напруги під’єднаних мереж.      

       Також винятку підлягають трансформатори надвисокої номінальної напруги (330 

кВ та вище), для яких допускається підвищення напруги на 5% за умовами роботи 

лінійної ізоляції. Для таких трансформаторів номінальні напруги вторинних 

обмоток  також лише на 5%   перевищують номінальні напруги відповідних 

електричних мереж. 

Для первинних обмоток трансформаторів номінальні напруги співпадають із 

номінальними напругами мереж живлення або генераторів. 

Значення номінальних напруг електричного устаткування наведені в 

табл.1.1. 



                     Рис.1.4. Розподіл напруги вдовж мережі, номінальна напруга 

Таблиця 1.1. Номінальні напруги електричного устаткування 

Електричні 

мережі 

 

Генератори 

Трансформатори 
Первинні 
обмотки 

Вторинні 
обмотки 

Низьковольтні системи (напруга у вольтах) 
220 230 220 230 
380 400 380 400 
660 690 660 690 

Високовольтні системи (напруга у 
кіловольтах) 

3 3,15 3 
(3,15) 

3,15 (3,3) 

6 6,3 6 (6,3) 6,3 (6,6) 
10 10,5 10 (10,5) 10,5 (11) 
20 21 20 

(21) 
21 (22) 

35 36,7
5 

35 (36,75) 38,5 

110 – 110 121 
150 – 150 165 
220 – 220 242 
330 – 330 347 
500 – 500 525 
750 – 750 787 

Збільшення номінальної напруги електричних мереж дозволяє обмежити 

втрати енергії під час передавання електричної енергії. Дійсно, одну й ту саму 

електричну потужність можна передати на більш високій номінальній напрузі 

меншим струмом. Це, відповідно до закону Джоуля-Ленца, призводить до 

зменшення втрат потужності на передавання електричної енергії. Таким чином, 

збільшення номінальної напруги електричних мереж дозволяє знизити втрати 

енергії та підвищити пропускну здатність ліній електричних мереж. Разом з тим 

збільшення номінальної напруги пов’язано з суттєвим ускладненням, а, отже, і 

здороженням устаткування електричних мереж. 

На сьогодні у складі Об’єднаної енергосистеми України паралельно 

функціонують електричні мережі різних класів номінальної напруги різного 

призначення. 



Номінальні напруги 6 та 10 кВ використовують для створення промислових, 

міських та сільських розподільчих мереж. Тут найбільшого поширення набули 

мережі з номінальною напругою 10 кВ. Чинні нормативні документи не 

рекомендують використання номінальної напруги 6 кВ для створення нових 

розподільчих мереж. Останнім часом існуючі мережі напругою 6 кВ 

реконструюють та переводять на більш високу номінальну напругу 10 кВ. 

Номінальну напругу 35 кВ широко використовують для створення центрів 

живлення сільських розподільчих мереж. Останнім часом з цією метою часто 

використовують також номінальну напругу 110 кВ. 

Номінальні напруги 110, 150 та 220 кВ використовують для створення 

районних розподільчих електричних мереж загального використання, а також для 

зовнішнього енергопостачання потужних споживачів. Номінальну напругу 

150 кВ використовують лише в Дніпровській енергосистемі для організації видачі 

потужності Дніпровської ГЕС. Останнім часом для створення районних 

електричних мереж використовують також номінальну напругу 330 кВ. 

Номінальні напруги 330 кВ та вище використовують для створення 

системоутворюючих мереж магістральних ліній електропередавання для 

об’єднання на паралельну роботу регіональних енергосистем у складі 

енергооб’єднання. 

Як свідчить досвід проектування та експлуатації електричних мереж вищих 

класів номінальної напруги, підвищення номінальної напруги електричної мережі 

з метою збільшення її пропускної здатності слід виконувати не на наступний 

рівень, а через один. Так, для Об’єднаної енергетичної системи України 

економічно обґрунтована шкала номінальних                         напруг електричних мереж складає 

110-330-750 кВ. 

 

     Запитання для перевірки: 

1. Наведіть шкалу номінальних напруг устаткування електричних систем. 

2. Поясніть збільшення на 5% номінальних напруг генераторів. 

3. Поясніть збільшення на 5% номінальних напруг первинних обмоток 

трансформаторів напругою до 20 кВ. 

4. Поясніть збільшення на 10% номінальних напруг вторинних обмоток 

трансформаторів. Які виключення є з цього положення? 

5. Наведіть області використання номінальних напруг електричних мереж. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: mTanatko@ukr.net 

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 

mailto:mTanatko@ukr.net
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