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ВИПАДОК  НА ПОВІТРЯНІЙ  ЛІНІЇ  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ  

НАПРУГОЮ  330 кВ  
 Сабарно Р.В., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”) 

 Гречко В.В.,  студ. (ФЕА  НТУУ “КПІ”) 

 

Вступ. Понад рік тому у передмісті Києва група молодиків улаштувала 

пікнік. Неподалік проходила повітряна лінія електропередавання (ПЛ). Коли 

компанія добре підвипила, один з молодиків сміливо заявив, що він на спор 

вилізе на провід ПЛ і йому "нічого не буде". Приятелі підтримали його 

пропозицію, і вони побилися об заклад. Докладному опису і аналізу цього 

випадку присвячена представлена стаття. 

Опис обставин випадку. ПЛ, про яку йдеться у статті, має напругу 330 

кВ і виконана на металевих опорах типу "чарка" (рис.1). Провід фази ПЛ 

поділено на два провідники.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Рис. 1. Опора повітряної лінії і молодик,  

що злізає по гірлянді ізоляторів на фазний 

провід (М 1:300) 

 

 

 

 

Активний молодик сміливо підійшов до найближчої опори ПЛ, по 

металоконструкції опори доліз до точки кріплення гірлянди ізоляторів, переліз 

на гірлянду і по ізоляторах опустився до рівня проводів однієї фази (рис. 2, а). 

Фаза, як завжди на ПЛ цього класу напруги, розщеплена на два проводи. Крок 

розщеплення 40 см. Тримаючись руками за ізолятори гірлянди, він опустився 

на один з проводів фази. Обхвативши провід руками і ногами, він поліз по 

проводу далі від опори і завис там (рис. 2, б). 

Приятель цього молодика, побачивши, що діло погано, сам поліз на опору 

аналогічно першому, щоб надати допомогу цьому першому бешкетнику, який 

завис на проводі. Другий бешкетник так само завис на проводі аналогічно 

першому. Так обоє зависли на проводі ПЛ під напругою на висоті понад 20 м 

над землею, висять, обхопивши провід руками і ногами, і не рухаються ні 

вперед ні назад (рис. 2, б). 
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Рис. 2. Молодик злазить по гірлянді на провід 

лінії (а), два молодика "зависли на проводі" (б) 

(М 1:30) 

 

 

 

                                                   

Їх компаньйони зрозуміли, що становище загрозливе і повідомили про 

подію у Район електричних мереж (РЕМ). Проте РЕМ не зміг надати активну 

допомогу бешкетникам, бо ПЛ такої напруги не підпорядковані йому. Такі ПЛ 

підпорядковані Національній Енергетичній Компанії України (НЕК). Аварійно 

була знеструмлена ця ПЛ. Але це знову ж таки не вирішило питання. Від 

переляку бешкетники самі злізти не могли, а РЕМ не мав такої довгої вишки, 

щоб їх зняти. Довелося звертатися по допомогу до районної пожежної частини. 

Пожежники приїхали на місце події зі своїм обладнанням, і обидва бешкетники 

були зняті з проводів ПЛ живими. У результаті їх здали у міліцію. Подальша їх 

доля не просліджувалась. 

Перебування бешкетників на проводах ПЛ тривало трохи більше години, 

але для них ці 70 хвилин здалися безкінечно довгими… 

Питається, чому ці сп’янілі молодики не загинули від дії електричного 

струму (адже напруга ПЛ надвисока – 330 000 В) ? Результатам дослідження 

цього питання і присвячена дана стаття. 

 

Характеристика повітряної лінії 
Електричні параметри 

Напруга на лінії  – лінійна     330 ± 16.5 кВ 

– фазна     190.5 ± 9.5 кВ 

Номінальна потужність      600 МВА 

Номінальний струм – фазний     1000 А 

– одного проводу    500 А 

Ізоляція:   тип ізолятора (рис. 3)    ПС-120/Б 

кількість ізоляторів у гірлянді   20 шт. 

електричний опір одного ізолятора  300 МОм 

електрична ємність одного ізолятора  50 пФ 

Фазні проводи:  марка проводу    АС-400/51 

діаметр проводу    27.5 мм 

Механічні параметри 

Висота підвісу гірлянди ізоляторів    25.5 м 

Довжина гірлянди ізоляторів     3.43 м 

a)
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Відстань від землі до проводу на опорі    22.07 м 

Відстань між проводами у розщепленій фазі 

(крок розщеплення)       0.4 м 

Висота ізолятора гірлянди      0.17 м 

 

 

    

Рис. 3.  Ізолятор типу ПС-120/Б (М 1:4) 

 

 

 

Що урятувало цих двох молодиків від ураження електричним 

струмом?  Урятувало цих двох сп’янілих молодиків те, що у ―своїх мандрах‖ 

по конструкції ПЛ вони ніде не наближалися на допустиму відстань до 

струмовідних частин під напругою.  

Для класу напруги 330 кВ допустима відстань наближення людини у 

будь-якому можливому її положенні до струмовідних частин під напругою 

складає 2,5 м.  

Коли молодики лізли по металоконструкції опори (вертикальній, похилій 

чи горизонтальній) і були ―електрично зв’язані із землею‖, відстань між ними і 

найближчим проводом розщепленої фази не була меншою 3,5 м.  

Коли  вони перелазили з траверзи на гірлянду ізоляторів, іще тримаючись 

за траверзу (тобто маючи ―контакт із землею‖) ця відстань теж перевищувала 3 

м, а через гірлянду ізоляторів і по їх поверхні перекриття не відбулось через 

надвеликий опір гірлянди ізоляторів, який сягав понад 6000 МОм. 

Коли молодик частково переліз на гірлянду ізоляторів, тобто 

―відключився‖  від заземленої металевої опори і ―підключився‖ до хоча б 

одного ізолятора гірлянди, струм через нього обмежувався опором частини 

гірлянди ізоляторів, які були у схемі між ним і фазним проводом. А сила цих 

струмів, що протікали через ізолятори и молодика, сягала лише 10 мкА. Ось це 

і урятувало їх від ураження електричним струмом.  

Тривалий час висіти їм ―дозволило‖ те, що вони ―вмостились‖ достатньо 

зручно, тримаючись руками і ногами між двома проводами розщепленої фази.  

Висновок. Молодикам  ―поталанило‖, що це була ПЛ напругою 330 кВ, 

гірлянда якої складається з 20 ізоляторів і має довжину 3,43 м, що ізолювало їх 

від металоконструкції опори, поки вони не перелізли на провід.  

Якби це була ПЛ напругою 220 кВ, яка має 12 ізоляторів і довжину 

гірлянди 2,04 м, то під час перелізання з металоконструкції на провід або виник 

би прямий дотик до фазного проводу або перекриття повітряного проміжку і на 

землю упали б обгорілі останки молодиків.  

Якби це була ПЛ напругою 110 кВ (що у м. Києві і області зустрічаються 

дуже часто), яка має 6-7 ізоляторів і довжину гірлянди ізоляторів до 1,2 м, то 

перший з них  згорів би іще перелазячи з металоконструкції на гірлянду.  

 

 


