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ОО
днією з про блем гро зо вих роз рядів
по бли зу ліній еле к т ро пе ре дач (ЛЕП)
є на ве дені на пру ги. При роз вит ку ка -

на лу бли с кав ки від хма ри до об'єктів на землі або
між хма ра ми, ут во рен ня еле к т рич но го за ря ду на -
вко ло провідно го ка на лу бли с кав ки при зво дить
до на ко пи чен ня йо го на про во дах лінії. За ряд роз -
ті кається по про во дам, вик ли ка ю чи при цьо му
струм та, відповідно, роз пов сю д жен ня вздовж
лінії хвилі пе ре на пру ги.

Ос нов ним за со бом об ме жен ня гро зо вих пе ре -
на пруг, що ви ни ка ють при роз ряді бли с кав ки в
лінії еле к т ро пе ре да ван ня (ЛЕП),є об ме жу вачі пе -
ре на пруг (ОПН). Так як ОПН ма ють до сить
знач ну вартість, то по ста ви ти їх на кожній опорі
ЛЕП є про бле ма тич но для енер го си с те ми Ук -
раїни. То му, важ ли вим мо мен том є оцінка зна -
чень на ве де ної на пру ги на ЛЕП та прий нят тя ви -
ва же них рішень що до місць ус та нов ки ОПН. 

Ме тою ро бо ти є про ве ден ня оцінки на ве де ної
на пру ги на ділянці лінії еле к т ро пе ре дачі на пру -
гою 10 кВ з лінійним на пря мом тра си.

Відповідно до ме то ди ки [1], ви ко на но оцінку
на ве де ної на пру ги на сег мент лінії еле к т ро пе ре -
дачі на пру гою в 10 кВ до вжи ною в 1000 м. При
цьо му прий ня то, що точ ка роз ря ду зна хо дить ся
на ви соті 50 м від по верхні землі і на відда ленні
від осі тра си в інтер валі від 5 до 50 метрів, від по -

від но до схе ми пред став ле ної на ри сун ку, при
імпульсі стру му в ка налі на рівні 30 кА і 200 кА. 

На ве де на на пру га оціню ва лась відповідно до
ме то ди ки [1] та роз ра хун ко вої аналітич ної фор -
му ли [2] 

β = v/v0, tx=x/v0, ty = d/v0, tH = H/v0, , 

ζ= (1 − β2)/β2, , tα = tD+ tH, t'= t+H/v.

де v — швидкість роз ря ду, м/с; v0 — швидкість
світла, м/с; α — зна чен ня стру му в ка налі, А; 

Ре зуль та ти роз ра хунків зна чен ня на ве де ної
на пру ги при різних зна чен нях відстані між ЛЕП
та точ кою уда ру бли с кав ки при струмі в ка налі на
рівні 30 кА пред став лені на графіках Рис. 2, 3.

З графіка вид но, що при точці уда ру на ви соті
50 м від землі та відстані до ЛЕП в 12 м, на ве де на
на пру га до ся гає зна чен ня 3,0 кВ при мак си маль -
но до пу с тимій на прузі в лінії 13 кВ. 

За леж ності на ве де ної на пру ги від зміни
відстані між ЛЕП та точ кою уда ру бли с кав ки при
струмі в ка налі на рівні 200 кА пред став лені на
графіках Рис. 4, 5.

Роз ра хун ки по ка зу ють, що при струмі в ка -
налі бли с кав ки 200 кА при роз ряді на ви соті 50 м
від землі і на відстані 25 м до ЛЕП на ве де на на -
пру га до ся гає 3 кВ і на пру га в лінії пе ре ви щує
мак си маль ну ро бо чу на пру гу 13 кВ, а при 20 м на -
ве де на на пру га уже пе ре ви щує зна чен ня 4,2 кВ.

Про ве дені роз ра хун ки впли ву роз ря ду бли с -
кав ки на лінійну ділян ку лінії еле к т ро пе ре да чі 10
кВ да ли мож ливість орієнтов но оціни ти зна чен ня
на ве де ної на пру ги та не без печні відстані до ЛЕП
при різних зна чен нях стру му роз ряд но го ка на лу.

Ус та нов ле но, що при струмі в ка налі бли с кав -
ки на рівні 200 кА, що є до сить ма лой мовірним
зна чен ням, не без печ на на ве де на на пру га в ЛЕП
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В статті виконана оцінка значення наведеної напруги в лінії електропередачі напругою 10 кВ від грозового
розряду. Проведені розрахунки впливу розряду блискавки на лінійну ділянку лінії електропередачі. Визначені
небезпечні відстані розряду блискавки до лінії для узагальнених параметрів блискавки.

Рис. 1.  Схематичний зв`язок лінії електропередачі
з місцем удару блискавки
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10 кВ мож ли ва на відстані уда ру бли с кав ки до 25
метрів від лінії, а при струмі 30 кА (се ред нь о му —
до сить вірогідно му) зна ченні не без печ на на ве де -
на на пру га мож ли ва на відстані уда ру бли с кав ки
мен ше 12 метрів тоб то уже за ме жа ми де ся ти ме т -
ро вої охо рон ної зо ни лінії 10 кВ. 
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Рис. 2. Залежність наведеної напруги від зміни відстані між ЛЕП
та точкою удару блискавки d = 0 — 50 м

Рис. 3. Залежність наведеної напруги від зміни відстані між ЛЕП
та точкою удару блискавки d = 50 — 500 м

Рис. 4. Залежність наведеної напруги від зміни відстані між ЛЕП
та точкою удару блискавки d = 0 — 50 м

Рис. 5. Залежність наведеної напруги від зміни відстані між ЛЕП
та точкою удару блискавки d = 50 — 500 м
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