
 

 
„Prysmian Group Baltics AS“ 
 
Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia 

baltics.prysmiangroup.com 

 

 

+372 674 7466 

info.keila@prysmiangroup.com 

 

 

Reg. Kodas 10094120 

EE100428935 

 

SKAIČIAVIMAI 

 

Programėlė „CableApp“ naudoja standarte HD 60364 nurodytas apkrovos sroves ir korekcijos koeficientus. Tai leidžia vartotojui  

koreguoti skaičiavimus ir pritaikyti juos norimai įrangai. Korekcijos koeficientai apima šiuos parametrus: aplinkos temperatūrą 
(atitinkamai oro ar grunto), specifinę dirvožemio šiluminę varžą, kelių elektros grandinių poveikį. 

 

PRADINĖS APKROVOS SROVIŲ VERTINIMO SĄLYGOS 

Pagrindinės kabelių montavimo sąlygos, reikalingos atlikti kabelių skaičiavimus: 

PARAMETRAS VERTĖ 

Oro temperatūra 25 °C 

Grunto temperatūra 15 °C 

Šiluminė grunto varža 1 K.m/W 

 

SKERSPJŪVIO APSKAIČIAVIMAS PAGAL ĮTAMPOS SUMAŽĖJIMĄ 

Norint apskaičiuoti kabelio skerspjūvį pagal įtampos kritimą, tikslinga atsižvelgti į reaktyvumo poveikį. Šis poveikis yra ypač 

reikšmingas didesnio nei 35 mm2 skerspjūvio variniams arba 70 mm2 skerspjūvio aliuminio laidams. 

Atsižvelgiant į reaktyvumo poveikį, galima taikyti šias įtampos kritimo apskaičiavimo formules: 

VIENFAZIS TRIFAZIS 

 

 
 
 

Kur 

- n  = laidai fazei 

- Φ = kampas tarp srovės ir įtampos 

- γ  = laidumas 

- L  = grandinės ilgis 

 

TVARAUS ENERGIJOS NAUDOJIMO SPRENDIMAS 

Be techninių reikalavimų, laidininko skerspjūvio pasirinkimą vis labiau įtakoja ekonominiai ir (arba) ekologiniai aspektai. Jeigu 
laidininko skerspjūvis yra didesnis nei minimalūs techniniai reikalavimai, sumažėja dėl kabelio varžos patiriami nuostoliai. Tokiu 
būdu visu kabelio eksploatacijos metu taupoma energija. Tai galima vertinti kaip metinių nuostolių ar išmetamo CO2 kiekio 

mažinimą. 

Potencialus taupymas yra tik pavyzdys. Pagal Džiaulio-Lenzo dėsnį, laidininke išsiskiriantis šilumos kiekis yra tiesiog 
proporcingas srovės stipriui, laidininko varžai ir srovės tekėjimo laikui 

Galima teigti, kad laido šiluminė energija atitinka šią bendrąją formulę: 

VIENFAZIS TRIFAZIS 

 

 

 
 

Kur 

- EP = grandinėje susidariusi energija (praradimai) 
- n  = laidai fazei 

- R = laidininko varža 

- I    = srovė 

- Irms = vidutinė srovės vertė 

- L  = grandinės ilgis 
- T   = grandinės darbo laikas 

S =
2 ⋅ L ⋅ I ⋅ cos ϕ

γ ⋅ (ΔU − 2 ⋅ 10−3 ⋅ x/n ⋅ L ⋅ I ⋅ sinϕ)
 S =

√3 ⋅ L ⋅ I ⋅ cosϕ

γ ⋅ (ΔU − √3 ⋅ 10−3 ⋅ x/n ⋅ L ⋅ I ⋅ sinϕ)
 

EP = 2 / n • R • (I • Irms)² • L • t / 
1000 

Ep = 2 / n • R • (I • Irms)² • L • t / 
1000 
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Programėlė „CableApp“ apskaičiuoja kabelio, kuris yra vienu ar dvejais skerspjūviais didesnis už minimalius techninius 
reikalavimus, naudojimo metinę ekonomiją eurais ir CO2 sumažėjimą. Energijos kWh kainą galima koreguoti puslapyje 
„Nustatymai“ arba „Išplėstinis skaičiavimas“.  

Norėdama apskaičiuoti metinį taupymą, „CableApp“ programėlė daro prielaidą, kad elektros grandinė yra nuolat veikianti (8760 
valandų per metus) 

Paprastai kabelių srovės apkrova svyruoja. Pavyzdžiui, varikliai nuolatos neveikia pilna apkrova, o daugelis biurų patalpų 

nenaudojamos ilgiau kaip 10–12 valandų per dieną. Tai galima koreguoti puslapyje „Nustatymai“ arba „Išplėstinis skaičiavimas“ 
ir atsižvelgiant į darbo laiko procentinę dalį nustatyti vidutinį naudojimo koeficientą. 

  100 %  

  40 % I (gyvenamasis namas) 

  60 % I (viešosios paskirties pastatai / biurai) 

  75 % I (pramonė) 

  Kita % 

Didėjant kabelio skerspjūvio plotui, varža (R) mažėja. Perduodant tą pačią srovę (I), mažėja prarandama energija (EP). Šį 
energijos taupymą galima vertinti kaip elektros sąnaudų arba išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą. 

Kadangi kabelio skerspjūvio plotas yra didesnis, jis yra kiek brangesnis, tačiau: 

  - Mažesnės eksploatavimo išlaidos, mažesnės energijos sąskaitos. 

  - Mažesnis CO2 išmetimas, ekologiškesnis tiekimas. 

  - Dėl žemesnės temperatūros ilgesnis kabelio tarnavimo laikas. 

Standartinis konstrukcijos tarnavimo laikas yra pagrįstas maksimalia kabelio apkrova (maksimalia darbo temperatūra) valandai 
per nurodytą jo eksploatavimo laiką metais. 

  - Didesnis atsparumas trumpiesiems jungimams – didesnio skerspjūvio kabelis gedimo atveju atlaiko didesnę srovę. 

  - Galimybė ateityje naudoti kabelį didesnėmis apkrovomis. 

 

 

 

 

 


