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Щоб забезпечити електроенергією промислове підприємство, яке не має 

своєї ТЕЦ, потрібно приєднати це підприємство до мереж енергосистеми з 

подальшим розподілом електроенергії усередині підприємства і по окремих 

цехах. 

Існує наступна класифікація мереж електропостачання: 

а) мережі зовнішнього електропостачання - від місця приєднання до 

енергосистеми (районна підстанція) до приймальних пунктів на 

підприємствах (ДПП, ЦРП, РП); 

б) мережі внутрішнього електропостачання - внутрішньозаводські, 

міжцехових і внутрішньоцехові.  

Електричні мережі можуть бути виконані повітряними і кабельними 

лініями, шинопроводами н струмопроводами. 

 

3.5. Схема мереж зовнішнього електропостачання промислових 

підприємств. 

 

3.5.1 Принципи побудови схем живлення підприємств. 

У відповідності до вимог схеми електропостачання підприємств мають 

виконуватися на базі наступних принципів: 

а) максимальне наближення вищої  напруги до споживачів 

електроенергії за схемами глибокого вводу напруг районної енергосистеми 

35-110-220(330) кВ шляхом спорудження на крупних підприємствах 

вузлових розподільних підстанцій (ВРП), що розподіляють електроенергію 

між підстанціями глибокого вводу (ПГВ), які виконуються за спрощеними 

схемами, або шляхом розташування головних понижувальних підстанцій 

(ГПП) у центрі електричних навантажень підприємств середньої потужності; 

б) глибоке резервування живлення для відповідних категорій 

споживачів має передбачатися у самій схемі електропостачання від 

енергосистеми до електропостачання від енергосистеми до електроприймача. 

Для цього усі елементи схеми (лінії, трансформатори) повинні 



розраховуватися напевне навантаження у тривалому нормальному режимі 

роботи, а у після аварійному режимі, після виключення з роботи ушкодженої 

ланки схеми приймати на себе живлення усіх споживачів, що залишилися в 

роботі і не допускають перерву в електропостачанні, враховуючи при цьому 

допустимі перевантаження; 

в) секціонування усіх ланок системи електропостачання, починаючи з 

шин ВРП, ГПП, ПГВ, РП і ТП шляхом встановлення на них секційних 

вимикачів, обладнаних пристроями автоматичного включення резерву (АВР)  

з метою забезпечення високого рівня надійності живлення. При цьому у 

нормальному режимі роботи слід забезпечувати відокремлену роботу 

елементів схеми електропостачання (секційні вимикачі вимкнені) з метою 

зниження струмів КЗ, облегшення і здешевлення комутаційної апаратури та 

спрощення захисту елементів схеми. 

 

3.5.2 Схеми електропостачання підприємств на генераторних 

напругах 6-20 кВ 

У разі електропостачання від власної електростанції (ТЕЦ),що 

розташована поблизу основних цехів підприємства, а напруга розподільної 

мережі (6-20кВ) співпадає з генераторною напругою, розподіл електроенергії 

на підприємстві здійснюється безпосередньо від системи збірних шин 6-20кВ 

електростанції (Рис. 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.6 Електропостачання підприємства від власної ТЕЦ. 

 



Віддалені споживачі (насосні станції, субабоненти, тощо) у такому разі 

отримують живлення через трансформатори Т1-Т2 на більш високих 

напругах. У разі, якщо постачання електроенергії здійснюється від 

енергосистеми на генераторній напрузі 6-10 кВ (від шин електростанції 

енергосистеми), тоді у центрі навантаження підприємства влаштовується 

центральний розподільний пристрій (ЦРП) до якого приєднується 

розподільна мережа 6-10 кВ підприємства Рис. 3.7,б) Підприємства, ЕП яких 

відносяться до ІІІ категорії, отримують живлення одинарними радіальними 

лініями (Рис. 3.7,а), а живлення підприємств І-ІІ категорії здійснюється 

радіальними подвійними лініями (Рис.3.7,б,в) 

У випадку, якщо електропостачання підприємства здійснюється від 

енергосистеми на напрузі 6-20 кВ, що співпадає з генераторною напругою 

власних ТЕЦ, що розташована у центрі навантажень, застосовується схема 

(Рис.3.7,в). У такому випадку розподільний пристрій ТЕЦ використовується 

одночасно як ЦРП. 

 

 

Рисунок 3.7. Схеми електропостачання підприємств від енергосистеми 

на напругах 6-20 кВ: а) споживачів ІІІ категорії;б) споживачів І-ІІ категорії; 

в)живлення на напрузі 6-20 кВ від енергосистеми та від власної ТЕЦ. 

 

 



3.5.3 Електропостачання від енергосистеми та схеми приєднань 

підстанцій глибокого вводу 110-220 кВ. 

 

Живлення підстанцій глибокого вводу підприємств на напругах 35-220 

кВ здійснюється тупикових ГПП – за радіальною схемою, «відпаєчних» ПГВ 

(що розташовані уздовж магістралі) – за магістральною розімкненою, або за 

схемою з двостороннім живленням. 

Схеми підстанцій (ГПП, ПГВ) виконуються на блочному принципі 

«лінія-трансформатор» без збірних шин на первинній напрузі. Схема 

(Рис.3.8,а) з безпосереднім (глухим) вводом кабелів в трансформатор являє 

собою найпростішу та найдоцільнішу для забруднених зон та щільної 

забудови території підприємства. На мал. 3.8, б показана аналогічна 

попередній, що виконана повітряними лініями з лінійними роз’єднувачами 

(Q5) з двома заземлюючими ножами. Схеми підстанцій (ГПП, ПГВ) з 

вимикачами (Q1,Q2) та схеми їх живлення від енергосистеми за радіальною 

схемою (Рис. 3.8,в) і за магістральною схемою (Рис.3.8) відрізняється лише 

наявністю вимикачів у радіальній схемі з боку живлення. У схемі живлення 

за магістральною схемою (відпаєчних ПГВ) необхідність у високовартісних 

вимикачах відпадає, що набагато здешевлює схему електропостачання. 
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Рисунок 3.8 Радіальні схеми живлення тупикових підстанцій глибокого вводу 
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Рисунок 3.9 Магістральна схема живлення відпаєчних ПГВ. 

 

Магістральні схеми з двостороннім живленням застосовуються на основі 

техніко-економічного обґрунтування, оскільки схеми ускладнюються: 

виникає необхідність установки перемички між вводами ліній живлення 

підстанції; ускладнюється релейний захист; збільшується кількість 

електричних апаратів. 

Розглянуті вище радіальні і магістральні схеми виконуються, як правило, 

подвійними лініями, що живляться від окремих секцій підстанцій 

енергосистеми (незалежне джерело живлення), завдяки чому забезпечується 

високий рівень надійності електропостачання. На схемах підстанції показані 

лише роз’єднувачі QS із заземлюючими ножами, основна функція яких є 

забезпечення безпеки обслуговування ланцюгів схеми, що знаходяться за 

ними і, зокрема, вимикачів Q1 і Q2 після того, як вимикачі з обох кінців лінії 

живлення вимкнені і знято навантаження трансформаторів. Вимірювальні 

трансформатори напруги і струму, що забезпечують живлення вторинних кіл 

релейного захисту та вимірювальних приладів і лічильників комерційного 

(розрахункового) обліку електроенергії на схемах підстанцій не показані. 

 



3.6. Схеми розподільних мереж 6-10 кВ 

 

3.6.1. Розподіл електричної енергії за радіальною схемою 

 

Електричні мережі напругою 6-10 кВ, за допомогою яких електроенергія 

передається від ПП. (ГПП, ПГВ) чи ЦРП-6(10) до цехових ГП 6-10/0,4-0,69 

кВ, та до високовольтних електродвигунів і інших ЕП називаються 

розподільними мережами внутрішнього електропостачання. Характерною їх 

особливістю є розгалуженість та застосування великої кількості електричних 

апаратів, що має враховуватись при виборі схем розподілу електроенергії. В 

залежності від конкретних вимог щодо надійності та економічності 

електропостачання застосовуються одинарні і подвійні радіальні мережі та 

магістральні одинарні і подвійні за розімкненою або розімкнено-

резервованою (петльовою) схемою. 

Радіальні схеми (Рис. 3.10) застосовують для подачі електроенергії до 

окремих споживачів (насосні і компресорні станції, електропечі, 

вентиляторні і підйомні шахтні установки, тощо), або до споживачів, що 

розташовані осторонь.  
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Рисунок 3.10. Розподільна мережа 6-10 кВ за радіальною схемою. 



Головні переваги радіальних схем – простота виконання і експлуатації, 

можливість застосування простого та надійного захисту і автоматизації. 

Недоліком такої схеми є те, що у разі аварійного знеструмлення лінії 

живлення у цеховому розподільному пункті (РП №2, №3) порушується 

електропостачання декількох цехових трансформаторних підстанцій. Для 

того, щоб уникнути цього недоліку радіальну схему доповнюють резервною 

лінією від РП ГПП, що заводиться на цехові РП. Окрім того, для підвищення 

надійності і безперебійності електропостачання споживачів першої категорії 

застосовуються подвійні радіальні схеми з улаштуванням АВР на секційному 

вимикачі СВ (РП №1), як і на РП ГПП. У разі порушення живлення однієї з 

шин цехового РП №1 автоматично вмикається нормально вимкнений 

секційний вимикач і живлення обох секцій здійснюється по лінії, що 

залишилась в роботі. 

Застосування розподільних мереж за радіальною схемою збільшує 

кількість високовольтних апаратів, витрати провідникового матеріалу і, як 

наслідок, збільшує капітальні витрати. 

 

3.6.2. Розподіл електричної енергії за магістральною схемою. 

 

Розподільні мережі 6-10 кВ внутрішнього електропостачання за 

магістральною схемою застосовуються у разі, якщо групи споживачів 

зосереджені у певному напрямку, а радіальні схеми живлення стають 

нераціональними. Розподіл електроенергії за магістральною схемою 

здійснюється шляхом розгалужень (відпайок) від повітряної магістральної 

лінії до окремих підстанцій чи РП груп ЕП (мал. 3.11, а), або за допомогою 

одно- (дволанцюгової) магістральної кабельної лінії, що заводиться на шини 

РП (Рис. 3.11, б). 
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Рисунок 3.11 Розподільна мережа 6-10 кВ за магістральною схемою. 

 

3.7 Улаштування повітряних ліній 

Повітряною лінією називається пристрій для передачі електроенергії по 

проводам, розташованим на відкритому повітрі і прикріпленим за допомогою 

ізоляторів та арматури до опор. 

Основними елементами повітряної лінії (ПЛ) є проводи (1),  ізолятори 

(2), опори (3),  фундамент (4), траверси (5) та блискавкозахисні троси (6) 

(Рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 Конструкція повітряної лінії  
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Проводи та блискавкозахисні троси По конструкції проводи ділять на 

одно дротові і багатодротові. Однодротові проводи виготовляють перетином 

4, 6 і 10 мм
2
 , багатодротові - перетином понад 10 мм

2
. Мінімальний діаметр 

проводів встановлюють залежно від величин потужності, що передається, 

необхідного запасу міцності, втрат «на корону», номінальної напруги ПЛ. 

За умовами механічної міцності, згідно з ПУЕ, для ПЛ вище 1000 В 

можуть застосовуватися алюмінієві провідники перетином не менше 35 мм
2
, 

сталеалюмінієві і сталеві - не менше 25 мм
2
 . На перетинах з лініями зв'язку, 

залізничними лініями, водними просторами, наземними трубопроводами і 

канатними дорогами перетин алюмінієвих проводів повинно бути не менше 

70 мм
2
. 

Для ПЛ застосовують в основному мідні, алюмінієві, сталеалюмінієві та 

сталеві дроти. 

Мідні голі дроти марок М (багатожильні) і МГ (одножильні) мають 

високу провідність γ = 53 м/(Ом*мм
2
) і великий опір на розрив σ = 400 Мпа. 

Алюмінієві багатодротові проводи марок А та АКП γ = 32 м/(Ом*мм
2
) та 

АКП σ = 150 - 160 МПа мають знижений опір на розрив і тому 

застосовуються при невеликих прольотах між опорами. 

Сталеалюмінієві проводи марок АС, АСКС, АСКП мають велику 

механічну міцність, яку створює сталеве осердя, що має σ = 1100 -1200 МПа; 

струмоведучою частиною є зовнішня алюмінієва частина проводу. 

На лініях до 10 кВ с невеликими електричними навантаженнями 

застосовують сталеві багато дротяні проводи марок ПСО и ПМС, що мають 

низьку провідність γ= 7,52 м/(Ом*мм
2
) та великий опір на розрив σ = 700 

МПа. 

Для ПЛ використовують проводи стандартних перерізів 16, 25, 35, 50, 

70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 мм
2
. 

У якості блискавкозахисних тросів застосовують сталеві канати 

перерізом не менше 35 мм
2
. 



Ізолятори Для ПЛ застосовують наступні типи ізоляторів: при напругах 

6 - 10 кВ - штирьові фарфорові н скляні типів ШФ6-А и ШФ10-А, ШФ10-Б, 

ШСС-10, ШССЛ-10; 

при напрузі 20 - 35 кВ - штирьові фарфорові типів ШФ20-А, ШФ20-Б, 

ШФ35-А, ШФ35-Б, ШФ35-В, СШ-35; 

при напрузі від 35 кВ и вище - підвісні фарфорові ізолятори типів ПФ-

6А, ПФ-6Б, ПФ-6В, ПФ-16А, ПФ-20А, а також підвісні скляні ізолятори 

типів ПС-6А, ПС-11, ПС-16А, ПС-16Б и др. (цифри вказують випробувальне 

навантаження в тоннах). 

Штирьові ізолятори кріпляться до опор на гаках або штирях. При 

напругах 110 кВ и вище повинні застосовуватись тільки підвісні ізолятори на 

гірляндах. 

Гірлянди підвісних ізоляторів бувають підтримуючі і натяжні. 

Підтримуючі гірлянди розташовуються вертикально на проміжних опорах. 

Натяжні гірлянди розміщуються на анкерних опорах майже горизонтально. 

На відповідальних ділянках ліній електропередач застосовують здвоєні 

триланцюгові та багатоланцюгові гірлянди . 

Кількість ізоляторів у гірлянді залежить від номінальної напруги та 

заданого рівня ізоляції. У разі пробою ізолятор руйнується або темніє, що 

спрощує пошук місця пошкодження.  

Опори Повітряні лінії прокладають на дерев’яних, металевих і 

залізобетонних опорах. За призначенням опори можуть бути проміжними, 

анкерними, кутовими і кінцевими, а також одноланцюговими і 

дволанцюговими, з тросом для захисту від перенапруг и без тросу. 

При споруджені опор повітряних ліній повинні виконуватись 

встановлені ПУЕ відстані між провідниками, від поверхні землі та від інших 

обєктів, що знаходяться в безпосередній близькості від лінії. До 

характеристик ПЛ відносять: висоту анкерної або проміжної опори, довжину 

анкерного або проміжного прогону (прольоту), максимальну стрілу прогину 

(провісу) лінії. 



 

Рисунок 3.12 Основні характеристики ЛЕП 

 

Проміжні опори підтримують проводи на прямих ділянках ліній та 

складають близько 80 % всіх опор. 

Анкерні опори встановлюють через визначене число прольотів, мають 

жорстке закріплення проводів и розраховуються на аварійний обрив 

проводів. 

Відгалужувальні опори встановлюються на відгалуженнях від траси. 

Кутові та перехресні опори слугують для зміни напряму лінії. 

Кінцеві опори встановлюються на початку і в конці лінії для 

улаштування приєднання до електроспоживачів. 

Лінії до 35 кВ зазвичай монтуються на залізобетонних опорах, а лінії 

вище 35 кВ - на металевих опорах. 

Для повітряних ліній до 10 кВ застосовують дерев’яні, залізобетонні та 

комбіновані опори, що виконуються з дерева та залізобетону. На рис. 13.3 

наведена проміжна одностійкова одноланцюгова опора с кріпленням 

ізоляторів на гаках (а) та на штирях (б) для лінії напругою до 10 кВ; (стійка 1 

закріплена на стільці 3 дротяними бандажами 2; штирьові ізолятори 

кріпляться на траверсі 4 і на верхівці опори 5. 



 

Рисунок 3.13 Дерев’яні проміжні опори ЛЕП 6 - 10 кВ 

Для кріплення проводів до ізоляторів, з’єднання ізоляторів в гірлянду та 

між собою використовується лінійна арматура: глухі підтримуючі затискачі, 

затискачі натяжні, затискачі, що здатні відпускати провід. На анкерних 

опорах застосовують натяжні затискачі, проводи в яких закріплюються за 

допомогою клинових затискачів, гвинтових з’єднань або пресування. 

Нарощування проводів виконується за допомогою трубчастих з’єднувачів 

шляхом їх опресовки. 

 


