3.

ТРАЈНО ДОЗВОЛЕНИ СТРУИ НА ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ И
ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ

Задача 3.1.
Да се определи трајно дозволената струја за изолиран спроводник преку кој се
напојува трифазен електромотор, со ознаката PP-Y 4x6 380 V. Спроводникот е поставен :
а) под малтер на растојание 4 mm од внатрешната страна на ѕидот и на 14 cm од
термичката изолација поставена на надворешната страна на ѕидот ;
б) на ѕид, при температура на околината 35 0C.
Решение:
а) Во прашање е електричен развод од типот А. Бројот на оптоварени ж или е три, а
изолацијата е од поливинил -хлорид. За тие услови од табелата 3.1 1 за номинален напречен
пресек 6 mm2 следува дека трајно дозволената струја изнесува : I td  31 A .
б) Станува збор за електричен развод од типот C, па од табелата 3.1 за номинален
напречен пресек 6 mm2 и температура на околината од 30 0C, следува:

I td 300 C  40 A
Бидејќи е дадено дека температурата на околината е 35 0C, од табелата 3.4 за
спроводници изолирани со поливинил -хлорид и температура на околината 35 0C, следува
корекционен фактор:

k 350 C  0,94
Со тоа за трајно дозволената струја на дадениот спроводник, при температура на
околината од 35 0C, добиваме:

I td 350 C  k 350 C  I td 300 C  0,94  40  37,6 A
Задача 3.2.
Енергетски кабел со ознака XP00-Y AS 4x120 0,6/1 kV е поставен со уште пет такви
кабли. Притоа каблите се поставени во еден слој и соседните се допираат. Температурата
на околината е 40 0C. Сите кабли припаѓаат на урамнотежена трифазна мрежа и нивните
оптоварувања меѓусебно се еднакви. Да се определи трајно доз волената струја за секој од
дадените кабли, ако тие се поставени :
а) на вертикален ѕид, а оските им се хоризонтални ;
б) на под;
в) во отворен канал;
г) во земја со термичка отпорност 2,5 K  m / W , на длабочина од 0,7 m.
Решение:
а) Дадените услови соодветствуваат на електричен развод од типот C. Од табелата
3.1 за кабел со три оптоварени жили од алуминиум, секоја со номинален напречен пресек
од 120 mm2 и изолација од умрежен полиетилен, при температура од 30 0C следува:
I td 300 C ,1 kabel  244 A
За температура од 40 0C, од температура 3.4, следува корекционен фактор :
1

Сите табели (освен ако не е посебно назначено) на кои ќе се повикуваме во задачите на вежби се од
учебникот Вовед во дистрибутивни ЕЕС од авторот Драгослав А. Рајичиќ. Бројот на табелата одговара на
бројот во учебникот.
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k 40 0 C  0,91

а за шест кабли поставени во слој на ѕид, од табелата 3.3, следува корекционен фактор :
k 6 kabli  0,70
Со тоа, во условите дефинирани под а), за тра јно дозволената струја се добива :

I td 400 C , 6 kabli  k 400 C  k 6 kabli  I td 300 C ,1 kabel  0,91  0,70  244  155,4 A
б) Одговорот е ист како под а).
в) Одговорот е ист како под а).
г) Дадените услови одговараат на електричен развод од типот D. За случај кога само еден
од набљудуваните кабли би бил поставен во ус ловите дадени под г), од табелата 3.2
следува:

I td 200 C ,1 kabel  186 A
Според табелата 3.5, за вкопаните кабли корекциониот фактор за температура од 40 0C
изнесува:
k 40 0 C  0,85
Корекциониот фактор за шест вкопани кабли, според табелата 3.3, и знесуваЧ
k 6 kabli  0,55
Така за условите дадени под г), трајно дозволената струја изнесува :

I td 400 C , 6 kabli  k 400 C  k 6 kabli  I td 200 C ,1 kabel  0,85  0,55  186  87 A
Задача 3.3.
Два еднакви трифазни асинхрони електромотори се напојуваат со одделни кабли од
мрежа со номинален напон 380 V. Каблите се поставени на ѕид, еден покрај друг.
Температурата на околината е 35 0C. Секој од електромоторите ги има следните
номинални параметри: моќност 22 kW; коефициент на полезно дејство 0,89 ; фактор на
моќност 0,83 и напон 380 V. Електромоторите работат со номинално оптоварување. Да се
определи најмалиот потребен пресек на кабелот за напојување на еден од
електромоторите:
а) ако спроводниот дел на жилите на кабелот е од бакар, а изолацијата е од умрежен
полиетилен;
б) ако спроводниот дел на жилите на кабел от е од алуминиум, а изолацијата е од
поливинил-хлорид;
Решение:
Номиналната струја на еден од електромоторите е :
In 

Pn
3  U n  cos  n   n



22000
 45,25 A
1,732  380  0,83  0,89
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Од дадените информации за начинот на поставување на каблите произлегува дека
се работи за развод тип C. Ако би бил само еден кабел поставен на подот и ако
температурата на околината би била 30 0C, тогаш од табелата 3.1 би можеле да побараме
колкав треба да биде пресекот на кабелот што има трајно дозволена струја I td 300 C ,1 kabel
најмалку еднаква на пресметаната н оминална струја на електромоторот I n . Меѓутоа во
случајот имаме два кабли поставени во еден слој и температурата на околината е 35 0C.
а) Според табелата 3.4, корекциониот фактор за температура од 35 0C изнесува:
k 350 C  0,96
Корекциониот фактор за два кабли поставени на ѕид еден покрај друг , според
табелата 3.3, изнесува:
k 2 kabli  0,85
Со тоа за трајно дозволената струја на кабелот во зададените услови може да се запише :

I td 350 C , 2 kabli  k 350 C  k 2 kabli  I td 300 C ,1 kabel  I n  I pogon
Од овој услов следува дека во дадените околности може да задоволи кабел за кој важи :

I td 300 C , 2 kabli 

k 350 C

In
45,25

 55,45 A
 k 2 kabli 0,85  0,96

Значи од табелата 3.1 за спроводен дел од бакар и изолација умрежен полиетилен
може да се усвои кабел : XP00 4x10 0,6/1 kV.
а) Според табелата 3.4, корекциониот фактор за температура од 35 0C изнесува:
k 350 C  0,94
Корекциониот фактор за два кабли поставени на ѕид еден покрај друг, според
табелата 3.3, изнесува:
k 2 kabli  0,85
Со тоа за трајно дозволената струја на кабелот во зададените услови може да се запише:

I td 350 C , 2 kabli  k 350 C  k 2 kabli  I td 300 C ,1 kabel  I n  I pogon
Од овој услов следува дека во дадените околности може да задоволи кабел за кој важи :

I td 300 C , 2 kabli 

k 350 C

In
45,25

 56,63 A
 k 2 kabli 0,85  0,94

Значи од табелата 3.1 за спроводен дел од алуминиум и изолација од поливинил хлорид
може да се усвои кабел: PP00 -A 4x16 0,6/1 kV.
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Задача 3.4.
Три згради од задачата 1.2 се напојуваат со одделни кабли. Каблите се поставени
еден покрај друг во заеднички ров, на длабочина од 0,7 m. Термичката отпорност на
земјата е 2,5 K  m / W . Да се смета дека каблите се дел од трифазна урамнотежена мрежа.
Колкав треба да биде номиналниот напречен пресек на спроводниот дел на фазните жили
на секој од каблите, за тие да можат без преоптоварување да го обезбедат напојувањето на
зградите за следните 25 год ини.
Решение:
Врвното оптоварување на зградата по 25 години е пресметано во задачата 1.2 и изнесува
Струјното оптоварување на кабелот е : Според дадените околности во задачата се работи
за развод тип D. Корекциониот фактор за 3 кабли поставени еден покрај друг во заеднички
ров е: k 3 kabli  0,70 .
Со тоа за трајно дозволената струја на кабелот во зададените услови може да се запише :

I td ,3 kabli  k 3 kabli  I td ,1 kabel  I pogon
Од овој услов следува дека во дадените околности може да задоволи кабел за кој важи :
I td ,3 kabli 

I pogon
k 3 kabli



210,7
 301 A
0,70

Можните решенија за избор на кабел се :
1. PP00 4x300 0,6/1 kV;
2. XP00 4x185 0,6/1 kV;
3. XP00 –A 4x300 0,6/1 kV.
Задача 3.5.
Шест кабли од типот PP00 –AS 4x185 0,6/1 kV се поставени во земја, во една
рамнина, непосредно еден до друг. Температурата на земјата е 15 0C. Колкаво е
дозволеното струјно оптоварување за секоја фазна жила на секој од каблите ако
оптоварувањата на каблите се еднакви и ако тие претставуваат дел од една трифазна
урамнотежена мрежа?
Решение:
Според дадените околности во задачата се работи за развод тип D. Трајно
дозволената струја на еден од каблите при температура на земјата 20 0C од табела 3.2
изнесува I td 200 C ,1 kabel  200 A . Меѓутоа во случајот имаме шест кабли поставени во земја
непосредно еден друг и температурата на околината е 15 0C. Според табелата 3.5,
корекциониот фактор за температура од 15 0C изнесува:
k150 C  1,05

Корекциониот фактор за шест кабли поставени во земја еден покрај друг, според
табелата 3.3, изнесува:
k 6 kabli  0,55
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Согласно ваквите корекциони фактори трајно дозволената струја на еден од
каблите при температура од 15 0C изнесува:

I td 150 C , 6 kabli  k150 C  k 6 kabli  I td 200 C ,1 kabel  1,05  0,55  200  115,5 A
Задача 3.6.
Од нисконапонска инсталација со номинален напон 230 V се напојуваат два
електрични бојлера. Напојувањето е преку одделни изолирани спроводници што имаат
пополнување и плашт. Изолираните спроводници се поставени во термички изолиран ѕид,
непосредно еден до друг. Температурата на средината е 40 0C. Секој од бојлерите е со
номинална моќност од 3 kW. Колкава треба да биде плоштината на напречниот пресек на
секоја жила од изолиранирте спроводници ако тие се направени од :
а) бакар со изолација од поливинил хлорид ;
б) алуминиум со изолација од умрежен полиетилен.
Решение:
Номиналната струја на еден од електричните бојлери е :

In 

Pn 3000

 13,04 A
Un
230

Според дадените околности во задачата се работи за развод тип А. Ако би бил само
еден кабел и ако температурата на околината би била 30 0C, тогаш од табелата 3.1 би
можеле да побараме колка в треба да биде пресекот на кабелот што има трајно дозволена
струја I td 300 C ,1 kabel најмалку еднаква на пресметаната номинална струја на бојлерот I n .
Меѓутоа во случајот имаме два кабли и температурата на околината е 40 0C.
а) Според табелата 3.4, корекциониот фактор за температура од 40 0C изнесува:
k 400 C  0,87
Корекциониот фактор за два кабли поставени еден покрај друг, според табелата 3.3,
изнесува:
k 2 kabli  0,85
Со тоа за трајно дозволената струја на ка белот во зададените услови може да се запише :

I td 400 C , 2 kabli  k 400 C  k 2 kabli  I td 300 C ,1 kabel  I n  I pogon
Од овој услов следува дека во дадените околности може да задоволи кабел за кој важи :

I td 300 C , 2 kabli 

k 400 C

In
13,04

 17,63 A
 k 2 kabli 0,87  0,85

Значи согласно условите под а) во задачата може да се усвои : PP -Y 3x2,5 0,6/1 kV.
б) Според табелата 3.4, корекциониот фактор за температура од 40 0C изнесува:
k 400 C  0,91
Корекциониот фактор за два кабли поставени еден покрај друг, според табелата 3.3,
изнесува:
k 2 kabli  0,85
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Со тоа за трајно дозволенат а струја на кабелот во зададените услови може да се запише :

I td 400 C , 2 kabli  k 400 C  k 2 kabli  I td 300 C ,1 kabel  I n  I pogon
Од овој услов следува дека во дадените околности може да задоволи кабел за кој важи :

I td 300 C , 2 kabli 

k 400 C

In
13,04

 16,86 A
 k 2 kabli 0,91  0,85

Значи согласно условите под б) во задачата може да се усвои : XP -YA 3x2,5 0,6/1 kV.
Задача 3.7.
Секој од трите дистрибутивни алуминиумски кабли со изолација од умрежен
полиетилен е положен во посебна кабелница. Кабелниците се поставени во земја чија
температура не преоѓа 150C. Да се земе дека термичката отпорност на земјата е
2,5 K  m / W .
а) Ако кабелниците се допираат дали еден од овие кабли со пресек 300 mm 2 може да
напојува станбен објект со 50 станови, секој со инсталирана моќност 20 kW, ако факторот
ба побарувачка на еден стан е 0,48, а факторот на едновременост на бесконечен број на
станови е 0,2.
б) Ако разгледуваниот дистрибутивен кабел e со пресек 185 mm2 и е изработен од бакар а
не од алуминиум, дали тој би можел да напојува 40 станови од овој објект?
Решение:
а) Врвното оптоварување на станб ениот објект е:
Струјата низ кабелот при врвно оптоварување е :
Според дадените податоци во задачата се работи за развод тип D. Трајно
дозволената струја на еден од каблите при температура на земјата 20 0C од табела 3.2
изнесува I td 200 C ,1 kabel  308 A . Меѓутоа во случајот имаме три кабли поставени во земја
непосредно еден друг и температурата на околината е 15 0C. Според табелата 3.5,
корекциониот фактор за температура од 15 0C изнесува:
k150 C  1,04
Корекциониот фактор за три кабли поставени во п осебни кабелници во земја еден
покрај друг, според табелата 3.3, изнесува : k 3 kabli  0,70 .
За да може еден од овие кабли да напојува станбен објект со дадените податоци
треба да е исполнето:

I td 150 C ,3 kabli 

I td 150 C ,3 kabli 

I pogon
k 3  k150 C

 I td 200 C ,1 kabel

228,4
 313,74 A  308 A
0,70  1,04

Очигледно е дека условот не е исполнет, значи кабелот со овие карактеристики не
може да го напојува разгледуваниот станбен објект.
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б) Врвното оптоварување на станбениот објект е :
Струјата низ кабелот при врвно оптоварување е :

За да може еден од овие кабли да напојува станбен објект со дадените податоци
треба да е исполнето:

I td 150 C ,3 kabli 

I td 150 C ,3 kabli 

I pogon
k 3  k150 C

 I td 200 C ,1 kabel

190,54
 261,73 A  304 A
0,70  1,04

Очигледно е дека условот е исполнет, значи кабелот со овие карактеристики може
да го напојува разгледуваниот станбен објект со 40 станови .
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