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Анотація 
Наведено переваги переходу розподільних електричних мереж 6(10) кВ на номінальну напругу 20 кВ. Пока-

зано, що перехід на клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації та автоматизація розподільної мережі – необ-
хідний та пріоритетний крок для підвищення ефективності роботи мережі та зменшення втрат, забезпечен-
ня SAIDI і SAIFI. 

Ключові слова: розподільні електричні мережі, реконструкція електричних мереж, електричні мережі на-
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Abstract 
Shown the advantages of transition distributive networks 6 (10) kV rated to voltage of 20 kV. It is shown that the 

transition to 20 kV voltage class with change of configuration and automation distribution network - a necessary step 
and a priority to improve network performance and reduce losses, provision SAIDI and SAIFI . 

Keywords: electric distribution network, reconstruction of electric networks, electric networks with voltage 20 kV, 
optimal reconfiguration. 

 
Вступ  

Сучасний стан розподільчих та живлячих електричних мереж України, потребує значних покра-
щень основних техніко-економічних характеристик та виконання різних видів робіт (реконструкції, 
модернізації чи технічного переоснащення), що обумовлено наступними причинами:  

 висока ступінь фізичного і морального старіння (зношення) електрообладнання (термін екс-
плуатації якого сягає 45 років та більше); 

 значні втрати електричної енергії (як чисто технічні, так і комерційні) до 15 %; 
 низький рівень автоматизації об`єктів електричних мереж. 

Перераховані недоліки стану мережі 10(6) кВ знижують (погіршують) індекс середньої тривалості 
відключень (SAIDI) та індекс середньої частоти відключень у системі (SAIFI) міжнародних показни-
ків надійності електропостачання споживачів. Тому реальна тривалість перерв електропостачання в 
Україні сягає від 580 до 870 хвилин, тоді як у країнах ЄС – до 40 хвилин [1]. 

Технічний стан об’єктів електричних мереж створює передумови до аварійних відключень з три-
валим знеструмленням споживачів та населених пунктів, що в свою чергу може призвести до надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру, загрози енергетичній безпеці держави, зрос-
тання соціальної напруги серед населення. На сьогодні розподільні електричні мережі напругою 
10(6) кВ майже вичерпали резерв пропускної здатності, мають надзвичайно низький рівень автомати-
зації, дистанційне управління обмежене застосуванням застарілого обладнання в РП (ТП), мережі, як 
правило, дуже розгалужені, мають значну протяжність, секціонування їх практично всюди забезпечу-
ється лінійними роз’єднувачами, а застосування сучасних реклоузерів не поширене. Тобто, електрич-
ні мережі, їх схеми та обладнання у сучасному стані концептуально не адаптовані до вимог, які сто-
ять перед сферою енергозабезпечення. 

Застосування напруги 20 кВ та використання сучасного обладнання, а саме: елегазових, вакуум-
них вимикачів, реклоузерів, мачтових ТП дозволить перейти на вищий рівень надійного комплексно-
го централізованого електропостачання споживачів України, зменшити (обмежити) струми КЗ, зни-
зити втрати електричної енергії, енергозбереження, покращити безпеку при експлуатації. 

Слід відмітити про великі обсяги розподільних електричних мереж в Україні та необхідні значні 
капіталовкладення на їх реконструкцію, що не дозволяє виконати одночасне переведення об’єктів на 
напругу 20 кВ, необхідний довгостроковий перехідний період, протягом якого існуючі розподільні 



  

електричні мережі 10(6) кВ будуть поступово доповнюватись та змінюватися мережами 20 кВ. 
 

Результати дослідження 
Згідно «Енергетичної стратегії України» нижній прогноз електроспоживання, що відповідає песи-

містичному сценарію розвитку економіки, складає  336,4 млрд. кВт*г — 2030 році. Середньорічний 
приріст електроспоживання оцінюється за цим сценарієм у 2,6 %. Так як, на сьогодні розподільні 
електричні мережі напругою 10(6) кВ майже вичерпали резерв пропускної здатності одним з способів 
дотримання песимістичного сценарію розвитку економіки держави є перехід напруги розподільчих 
мереж 6 (10) кВ на більш високу напругу. 

На сьогоднішній день існує величезна кількість іноземних прикладів застосування розподільчих 
мереж більш високої напруги. У якості прикладу застосування розподільних мереж 20 кВ можна при-
вести країни наведені у табл. 1, а також інші країни Європи, які мають розподільчі мережі напругою 
20-22 кВ: Чехія, Словаччина, Болгарія, Італія [4-6]. 

 
Таблиця 1 – Зарубіжний досвід застосування розподільних мереж 20 кВ 

Країна  Клас напруги, кВ  Примітка  
Європа  
Фінляндія  10, 20, 110, 220, 400  10 кВ тільки в великих містах  
Німеччина  20, 60, 110, 150, 220, 380     
Польща  15, 20, 35, 110, 220, 330, 400, 750  Переходять на 20 кВ  
Франція  20, 225, 400  Перехід на 20 кВ  в 1962 р.  
Інші країни  
Японія  22, 66, 154, 275, 500, 1000     

 
Переваги переходу на напругу 20 кВ ілюструються на рис. 1, а саме – перехід від триступеневої 

системи передачі та розподілу електричної енергії (110-35-(6)10 кВ) на двоступеневу (110 – 20 кВ), як 
представлено на рис. 1а [1] та зменшення загальної довжини мереж 0,4 кВ та втрат у них шляхом 
використання щоглових КТП 20/0,4 кВ (рис. 1б). 

 

            
а)                                                                                  б) 

Рисунок 1 – Зменшення кількості ступенів трансформації  
 

Застосування номінальної напруги 20 кВ на противагу існуючим класам напруги у розподільних 
мережах дозволить: 

 Використати нове обладнання (ТП , РП) в габаритах старого; 
 Використати норми відведення земельних ділянок для підстанцій від 6 до 20 кВ без роз-

ширення площі ділянок (50 м.кв.); 
 Зберегти охоронні зони повітряних ліній електропередач (для ПЛ 6, 10, 20 кВ - 10 метрів); 
 Усунути дефіцит потужності в центрах живлення, розвантаживши перевантажені РП - 

6(10) кВ існуючих ПС;  
 Створити резерв потужності для гарантованого надійного електропостачання споживачів;  



  

 Забезпечити передачу більшої потужності при тих же перетинах провідників;  
 Знизити технологічні втрати; 
 Зменшити загальну довжину мереж 0,4 кВ та втрати в ній за рахунок використання щогло-

вих КТП 20/0,4 кВ; 
Крім того, на даний час, в Україні існує ряд невирішених технічних проблем, які необхідно вирі-

шити під час переведення розподільних електричних мереж на напругу 20 кВ, а саме: 
 відсутність проектних рішень на перебудову ПЛ 10 кВ і трансформаторних підстанцій 

сільського типу (КТП; СТП) на напругу 20 кВ, а також проектних рішень на нове будівни-
цтво трансформаторних підстанцій 20 кВ сільського типу (КТП; СТП); 

 невизначеність у виборі режиму заземлення нейтралі в мережі 20 кВ з переважанням пові-
тряних ЛЕП; 

 можливі додаткові витрати електромережевих підприємств з переводу не тільки власних 
електроустановок 10 кВ на напругу 20 кВ, але і електроустановок, що належать спожива-
чам (абонентських). 

 
Висновки 

Таким чином, переведення мереж на рівень напруги 20 кВ – об’єктивна необхідність і таке рішен-
ня вже було застосовано в різних країнах Європи. Проте великий обсяг розподільних електричних 
мереж в Україні та значний обсяг необхідних капіталовкладень не дозволяє говорити про одночасне 
переведення всіх мереж на новий рівень напруги. Мова може іти про перехідний період, протягом 
якого існуючі розподільні мережі 6(10) кВ будуть поступово доповнюватись та замінюватись мере-
жами 20 кВ. 
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