
r0 

21.02.2022 

Викладач: Біяковська Тетяна Леонідівна 

Предмет: Електропостачання будівель і споруд 

Група № 2Е-1 

Урок № 58-59 

Тема: Побудова систем електропостачання міст 
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вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Поперечну активну провідність повітряних ліній електропередавання 

визначають втрати енергії на іонізацію повітря навколо проводів лінії (втрати 

на корону) та активні струми витоку через лінійну ізоляцію. Струми витоку, 

зазвичай мають дуже малі значення, тому на практиці ними нехтують. 

Коронування проводів повітряних ліній електропередавання 

спостерігається, якщо напруженість електричного поля біля поверхні проводу 

перевищує початкову напруженість виникнення корони. Початкова 

напруженість поля визначається кліматичними умовами в районі траси лінії, 

зокрема атмосферним тиском, вологістю та температурою повітря тощо. Для 

визначення початкової напруженості виникнення корони застосовують 

емпіричну формулу Піка (кВ/см)   
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– середньорічна відносна щільність повітря; p – атмосферний тиск, 

мм. рт. ст.; t – температура повітря, С. За температури повітря +20С та 

атмосферного тиску 760 мм. рт. ст. відносна щільність повітря  = 1. Відповідно 

до кількості проволок зовнішнього повіву сталеалюмінієвих проводів коефіцієнт 

гладкості змінюється в межах 0,8–0,97. Для витих багатопроволкових проводів 

(типу АС) коефіцієнт шорсткості дорівнює 0,82. 

Вважають, що за умовами обмеження втрат потужності на корону та 

зниження радіоперешкод, напруженість електричного поля у поверхні проводів 

в сонячну погоду не має перевищувати 90% початкової напруженості 

електричного поля виникнення корони. 

Максимальне значення напруженості електричного поля для крайніх фаз 

при горизонтальному розміщенні проводів дорівнює (кВ/см) 
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Радіус перед логарифмом беруть в см. Для середньої фази напруженість 

електричного поля вважають на 10% більшою. 

Для обмеження втрат активної потужності на корону в повітряних лініях 

електропередавання необхідно зменшити напруженість електричного поля біля 

поверхні проводів лінії. Для цього виконують збільшення діаметру проводів лінії. 

Проте, такий підхід для ліній електропередавання надвисокої номінальної напруги є 

економічно недоцільним у зв’язку з невиправданими перевитратами металу проводів 

таких ліній. Більш ефективним є розщеплення фазних проводів, яке полягає у 

виконанні фази декількома проводами, розташованими, зазвичай, у вершинах 

правильного багатокутника із кроком розщеплення 400- 600 мм. В системі 

розщеплених проводів електричне поле витісняється із простору між проводами, як 

показано на рис. 1.28, що створює ефект виконання фази проводом великого діаметру 

та зумовлює обмеження напруженості електричного поля. 
 

Рис. 1.28. Конфігурація електричного поля, що 

утворюється проводами розщепленої фази 

Радіус еквівалентного проводу розщепленої фази визначають за виразом 

Rе  , (1.5) 

де R – дійсний радіус проводів в розщепленій фазі; асг – середньогеометрична 

відстань між проводами розщепленої фази; n – кількість проводів у розщепленій 

фазі. 

Проводи розщепленої фази зазвичай розташовують у вершинах 

правильного багатокутника. За цієї умови вираз (1.5) можна представити у 

вигляді 
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де r  
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– радіус розщеплення – радіус кола, описаного навколо 
p  2 sin  n 

правильного багатокутника, утвореного центрами проводів розщепленої фази. 

В табл. 1.3 наведено мінімально допустимі перерізи проводів повітряних 

ліній електропередавання за умовами обмеження втрат потужності на корону.  

Відповідно до даних табл. 1.3 допустимо виконання повітряних ліній 

електропередавання напругою 330 кВ одиночним проводом марки АС–600/42. 

Проте, зазвичай для виконання ліній 330 кВ конструкцію фази виконують 

розщепленою на 2 проводи, 500 кВ – на три проводи, 750 кВ – на чотири, а 

останнім часом – на п’ять проводів. 

              Таблиця 1.3. Мінімальні перерізи проводів ліній електропередавання   

                           за умовами обмеження втрат потужності на корону 

Uном, кВ Кількість та діаметр 

проводів, мм 

Кількість та марка 

проводів 

110 11,4 АС–70/11 

150 15,2 АС–120/19 

220 21,6 АС–240/32 

330 33,2 АС–600/42 

2 21,6 2 АС–240/32 

500 2 36,2 2 АС–700/86 

3 25,2 3 АС–330/43 

750 4 29,1 4 АС–400/93 

5 21,6 5 АС–240/32 

Наприклад, якщо для провода фази перерізом 600 мм2 r= 16,5 мм, то 

розчепленні на два провода по 300 мм2 Re=69,9 мм. 

Для визначення середньорічних втрат активної потужності на корону в 

повітряних лініях електропередавання використовують спеціальні методики, або 

користуються довідниковими матеріалами для типових конструкцій повітряних 

ліній надвисокої номінальної напруги. 

Втрати на корону збільшуються при випадінні снігу на 14%, при дощовій 

погоді на 47%, при наявності інею на 107%. При збільшенні напруги на 5% 

втрати збільшуються на 31%, а при зменшенні на 5% зменшуються на 24%. 

Погонну активну провідність прямої послідовності повітряної лінії 

електропередавання визначають за виразом (См/км) 

P  10 3 

g0   
 к 0 , 

н 

де Pк0 – питомі втрати активної потужності на корону, кВт/км. Наприклад, 

питомі втрати на корону ЛЕП 750 кВ складають 13,75 кВт/км. 

В кабельних лініях електропередавання поперечна активна провідність 

визначається діелектричними втратами в ізоляції кабелів. Такі втрати 
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визначають за технічними даними для кабелів відповідного типу 
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де b0 – погонна ємнісна провідність кабелю; tg – тангенс кута діелектричних 

втрат в ізоляції кабелю; Q0 – погонна зарядна потужність кабелю. 

Погонну активну провідність кабельної лінії електропередавання 

визначають за виразом 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що визначає активну поперечну провідність повітряних та кабельних ліній 
електропередавання? 

2. У чому полягає явище коронування проводів повітряних ліній? 

3. Для чого застосовують емпіричну формулу Піка? 

4. За яких умов явище корони не спостерігається? 
5. Які заходи застосовують для обмеження втрат енергії на коронування 

проводів ліній електропередавання? 

6. Що називають еквівалентним проводом розщепленої фази повітряної лінії 
електропередавання? 

7. Наведіть вирази для визначення радіусу еквівалентного проводу 
розщепленої фази. 

8. Наведіть обмеження за перерізами проводів повітряної лінії за умовами 
корони. 

9. Як визначають діелектричні втрати в кабельних лініях               електропередавання? 

Наведіть вирази для визначення погонної активної провідності                                            повітряних та 

кабельних ліній електропередавання 

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

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня
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