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3. Електричні мережі систем електропостачання промислових районів і 

підприємств 

 

3.1 Загальні відомості та вимоги до електричних мереж 

Електричною мережею називається сукупність електроустаткування 

для передачі та розподілу електроенергії, що складається з підстанцій (ПС), 

розподільних пристроїв (РП), струмопроводів, повітряних (ПЛ) і кабельних 

(КЛ) ліній електропередачі. Враховуючи, що електричні мережі слугують 

головною ланкою системи постачання електроенергії від джерела живлення 

до споживачів, вони мають задовольняти наступним вимогам: 

1) Забезпечувати надійне, а для електроприймачів першої категорії, 

безперебійне електропостачання.  

Під надійністю розуміють вірогідність безвідмовної роботи мережі 

протягом певного часу за умови забезпечення норм якості електроенергії. 

Надійним вважається електропостачання, у разі аварійного ушкодження 

елементів мережі якого, живлення споживачів поновлюється за час, 

необхідний для виконання ручних перемикань, без виконання ремонту 

ушкодженого елемента. Безперебійним вважається електропостачання, у 

разі ушкодження елементів, якого, живлення електроприймачів не 

порушується, а припиняється лише на термін автоматичного поновлення 

напруги, наприклад пристроями автоматичного вмикання резерву АВР. 

2) Забезпечувати у відповідності до вимог ДСТУ EN 50160:2014 норми 

якості електроенергії живлення споживачів у допустимих межах у 

тривалому нормальному режимі і певний час у після аварійному режимі 

роботи мережі (граничні норми): 

а) відхилення напруги δυ% ≤ ±5% (±10%);  

б) відхилення частоти Δf ≤ ±0,2Гц (±0,4Гц); 

в) нормально допустимі і граничнодопустимі значення коефіцієнта 

спотворення синусоїдальної кривої напруги  (коефіцієнт 
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несинусоїдальності) не повинні перевищувати: на вищих ступенях напруги 

110-330 кВ,  ;  

в мережах 35  кВ,    

в мережах 6-20  кВ,     

в мережах до 1000 В,   

г) нормальної і гранично допустиме значення коефіцієнтів несиметрії 

не повинно перевищувати 2  і відповідно 4 як по зворотній , та по 

нульовій послідовності , напруг. 

3) Забезпечувати високий рівень економічності системи 

електропостачання на основі багатоваріантних техніко-економічних рішень 

задач сучасними методами у поєднанні з рішенням проблем 

енергозбереження  та захисту довкілля.  

4) Забезпечувати гнучкість системи електропостачання з метою її 

розвитку без корінної перебудови у разі розширення і нарощування 

потужностей підприємства. 

5) Забезпечувати у повному обсязі електробезпеку експлуатації 

електропристроїв у відповідності до вимог «Правил техніки безпеки при 

експлуатації електропристроїв споживачів» та галузевих ПБ, зокрема 

«Правил безпеки у вугільних і сланцевих шахтах». 

 

3.2 Класифікація електричних мереж 

Розмаїття електричних мереж, що характеризується низкою суттєвих 

відмінностей і особливостей, в практичних цілях експлуатації і проектування 

потребує систематизації за спільними ознаками, як мереж в цілому так, 

зокрема, і ліній електропередачі, що їх утворюють. 

За родом струму розрізняють мережі змінного і постійного струмів у 

відповідності до того, який струм використовується для живлення 

споживачів. Найбільш поширені мережі – три провідні трифазні мережі 

змінного струму промислової частоти 50 Гц. Вони використовуються для 
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передачі електроенергії та для живлення трифазних силових 

електроприймачів.  Для живлення однофазних, зокрема освітлювально-

побутових однофазних ЕП напругою 220 В, трифазні мережі напругою 380 В 

виконуються чотири провідними. За допомогою них здійснюється живлення 

за схемою «фаза – нульовий робочий провідник НРП» однофазних ЕП. 

Мережі постійного струму споруджуються для живлення електричних 

печей, електролізних цехів, міського електротранспорту, тощо. На 

залізничному електротранспорті застосовується, змінний і постійний струм. 

На постійному струмі вирішуються проблеми передачі енергії на великі 

відстані за схемою «випрямляч – ЛЕП - інвертор». 

За напругою електричні мережі поділяються на мережі до 1кВ і мережі 

напругою вище 1кВ. Інколи їх умовно поділяють на мережі низьких напруг 

(110-1140В), середніх (6-35 кВ), високих (110-220 кВ) і надвисоких (330-

750кВ). Напруги ЛЕП постійного струму енергосистем малопоширені і ДСт 

їх не нормує (200 кВ, 800 кВ), а напруги мереж живлення електротранспорту 

визначаються номінальними напругами електроприймачів: трамвайно-

тролейбусні мережі – 600В, метрополітену – 825В, електрифікованого 

залізничного транспорту -3300В та 1650В. 

За конструкцією лінії передачі електроенергії поділяються на 

повітряні (ПЛ) і кабельні (КЛ)лінії та струмопроводи і електропроводки. 

Відповідно типу ліній розрізняють повітряні і кабельні мережі. 

По ролі в схемі електропостачання розрізняють мережі живлення 

(живильні) і розподільні мережі. Лінії, що передають електроенергію від 

центра живлення ЦЖ (ДЖ з регулюванням напруги під навантаженням) до 

РП, або безпосередньо до ПС, без розподілу електроенергії вздовж її 

довжини, називають лініями живлення. Лінії, до яких вздовж їх довжини 

приєднано декілька ТП, або вводів до ЕП, називають розподільними. 

За характером споживачів та і галузевими ознаками розрізняють 

мережі промислових підприємств, міські, сільські, електрифікованого 
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залізничного транспорту, нафто- і газопроводів та електроенергетичних 

систем. 

Класифікацію мереж за режимами нейтралі та за структурою і схемами 

з’єднань розглядається нижче біль детально. 

 

3.3 Режими роботи нейтралі електричних мереж 

Розрізняють два основних режими роботи нейтралі трансформаторів і 

мереж, що до них приєднується: а) ізольована нейтраль, б) заземлена  

(глухозаземлена) нейтраль. В мережах наругою до 1 кВ  режим нейтралі 

визначається умовами безпеки, а вище 1 кВ – струмом однофазного 

замикання на землю. 

Чотирипровідні мережі 380/220/127 В загальнопромислових 

підприємств працюють у режимі з заземленою нейтралю, нульовий робочий 

провідник (НРП) яких приєднується до металевих корпусів електропристроїв 

(захисне занулення) з метою створення, у випадку замикання фази на корпус, 

стуму однофазного КЗ, достатнього для спрацювання захисту. У нових 

проектах застосовуються пристрої захисного вимикання (ПЗВ, УЗО), що 

знеструмлюють ушкодження у початковій фазі розвитку замикання на землю 

за стумами витоку 10-300 мА . 

В умовах підземних виробок шахт, метробуду та кар’єрів мережі всіх 

напруг працюють у режимі з ізольованою нейтраллю. Безпечність 

експлуатації цих мереж досягається завдяки можливості застосування 

простих схем контролю величини опору ізоляції у поєднанні з захисним 

заземленням. 

Електричні мережі середніх напруг (6-35 кВ) працюють у режимі з 

ізольованою нейтраллю і відносяться до мереж з малими струмами 

однофазного замикання на землю, у порівнянні з мережами напругою 110 кВ 

і вище. 
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В мережах з ізольованою нейтраллю у нормальному режимі роботи , 

незалежно від струмів навантаження мають місце ємнісні струми на землю, 

що визначаються ємнісною провідністю фаз.  
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МАЛ.3.4. Схема протікання ємнісних струмів у мережі у нормальному режимі (а) та у разі замикання фази С 

на землю (б)

 

Ці струми рівні між собою, а їх геометрична сума, дорівнює нулю (Рис. 

3.1 а). У разі замикання фази С на землю (Рис.3.1 б) фаза С отримує 

потенціал землі, відносно якої напруга неушкоджених фаз зростуть у  

разів. Це зумовлює розраховувати ізоляцію фаз на лінійні напруги. Щодо 

струмів замикання на землю, то тут відбудеться їх перерозподіл. Ємнісний 

струм ушкодженої фази на землю  буде дорівнювати нулю, а в 

неушкоджених зросте в три рази і буде протікати через місце замикання фази 

на землю у напрямку до неушкоджених фаз, замикаючись через ДЖ 

(трансформатор). Враховуючи, що це не надмірний небезпечний струми КЗ, 

що має миттєве вимикання, що ємнісні струми однофазного замикання фази 

на землю викликають лише зміщення нейтралі і не призводять до зміни 

лінійних напруг, що завдяки цій властивості не порушуються робота 

споживачів, але не більш як на 2 години, щоб уникнути переростання 

однофазного замикання у двофазне КЗ через землю. А відтак створюються 

сприятливі умови роботи мережі з невиправданими частими 



7 
 

знеструмленнями завдяки чому надійність системи електропостачання 

підвищується. 

В мережах 6-10-35 кВ при значних ємнісних струмів замикання на 

землю 30-20-10 А відповідно, у разі неметалевого замикання н а землю 

виникає нестійка дуга , що супроводжується повторним гасінням і 

загоранням. Це явище виникає у коливальному L-C контурі системи 

високочастотні резонансні коливання, що спричиняють небезпечні 

перенапруги (2,2 в ушкодженій і до 3,2 в неушкоджених фазах). З цієї 

причини в нейтраль включають дугогасну котушку (ДГК), індуктивний стум 

якої компенсує ємнісний струм мережі частково, або повністю, в залежності 

від настройки ДГК. Таку мережу називають мережею з компенсованою 

нейтраллю. Оскільки опір ДТК достатньо великий, властивості мережі з 

ізольованою нейтраллю не втрачається 

Мережі напругою 110 кВ і вище – це мережі з великими струмами 

короткого однофазного замикання на землю ( ). Такі мережі 

працюють у режимі з заземленої нейтралі з гранично малим опором 

заземлення ( ), що забезпечує автоматичне знеструмлення 

ушкодження уразі замикання фази на землю. 

Роботу таких мереж з  ізольованою чи компенсованою нейтраллю не 

можливо обґрунтувати, а ні технічними, а ні економічними міркуваннями, 

внаслідок надто великих струмів замикання на землю. З іншого боку 

заземлена нейтраль сприяє застосуванню облегшеної ізоляції відносно землі 

і, відповідно, підвищенню економічності мереж з ростом напруги системи. 

 

3.4 Структура та схеми з'єднань мереж 

За структурою (архітектурою) ліній електричні мережі поділяються на 

радіальні, магістральні та змішані. За схемою з'єднань розрізняють мережі 

розімкнені , розімкнені резервовані та замкнені. 
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Радіальні називають мережі, у яких відсутні відгалуження по всій 

довжині лінії живлення. 

Магістральними називають мережі, у яких від однієї лінії 

(магістральні) отримують живлення декілька споживачів, що розташовані у 

здовж магістралі. 

Розімкненими називають такі мережі, що отримують живлення від 

одного пункту (ДЖ) і передають електроенергію до споживачів в одному 

напрямку. На мал. 2.3 наведені приклади схем розімкнених мереж:  

радіальної (Рис. 3.2, а) магістральної (Рис.3.2,б) та змішаної (Рис.3.2,в).  

ДЖ ДЖ ДЖ

Мал.3.2. Схеми розімкнених електричних мереж : 

одинарні: розімкнені(а); магістральні (б); змішані(в).

а) б) в)

 

У таких мережах ушкодження і вимкнення будь-якої ланки призводить 

до тимчасового припинення живлення певних споживачів до поновлення 

нормальної роботи мережі, тому їх застосування обмежується в основному 

схемами живлення споживачів ІІІ категорії. 

В схемах електропостачання споживачів першої та зазвичай другої 

категорії, живлення має здійснюватися не менше, як двома окремими 

лініями. З цією метою застосовується подвійні радіальні та магістральні 

схеми (мал.3.3). 

 

 

 

 

 

Рис.3.3. Подвійні схеми розімкнених мереж: Радіальні (а); 

магістральні(б). 

ДЖ

а)

ЛЕП1

ЛЕП2
ЛЕП1

ЛЕП2ЛЕП1

ЛЕП1

ЛЕП2

б)
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У відповідності до вимог надійності кожна лінія мережі за подвійною 

схемою отримую живлення від незалежного ДЖ (від двох ПС енергосистеми, 

або від різних секцій ПС, кожна з яких приєднана до незалежного ДЖ ). Для 

живлення ЕП особливої групи I-ї категорії передбачається третє незалежне 

джерело живлення, достатнє для безаварійної зупинки виробництва 

(дизельна електростанція, акумуляторні батареї, тощо). Високі капітальні 

витрати на мережі за подвійними схемами окупляться за рахунок 

забезпечення необхідної надійності електропостачання завдяки чому вони 

широко застосовуються в схемах внутрішнього електропостачання для 

живлення ЕП I-II категорії. На рівні енергосистеми, де ціна надійності і 

безперервності особливо велика, застосовуються замкнені електромережі. 

Замкненими називаються мережі, у яких живлення ЕП здійснюється, 

як мінімум, з двох сторін. В таких мережах вимкнення однієї ЛЕП не 

призводить до порушення електропостачання, оскільки кожний 

електроприймач забезпечується резервним живлення. Простими 

замкненими мережами є лінії з двостороннім живленням за одинарною 

(мал.3.4,а), або подвійною (мал. 3.4,б) схемою та кільцеві мережі з одним 

ДЖ 

ДЖ1 ДЖ2

а)

ДЖ1 ДЖ2

б)

ДЖ

в)

 

 

Рис.3.4. Схеми замкнених мереж 

В енергосистемі застосовуються багатократно замкнені мережі з двома 

і більше замкненими контурами. 

В схемах внутрішнього електропостачання підприємств (на ступенях 

напруг 10-6-0,4 кВ) для підвищення надійності електропостачання 

застосовують прості розімкнені резервовані мережі з двома джерелами 

живлення, та з одним ДЖ, що і отримали назву кільцевих (мал. 3.5,а,б) 



10 
 

 

ДЖ1

ДЖ2

а)
ДЖ1

б)

 

Рис.3.5. Схеми розімкнених резервованих мереж з двома ДЖ(а) та 

кільцева(б). 

 

У розімкнених резервованих мережах головну функцію виконує 

резервна перемичка (показана пунктиром), яка у нормальному режимі 

розімкнена. У разі порушення живлення по одній із ліній вмикається 

перемичка вручну (роз'єднувачем), або автоматично (вимикач). 

Електропостачання здійснюється через перемичку до поновлення 

ушкодженої лінії. 

Вибір технічними та економічними міркуваннями і залежить від 

топологічного розташування електричних навантажень, їх значень, категорії 

споживачів щодо вимог забезпечення необхідного рівня надійності та 

безперервності електропостачання, тощо.  


