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1.1 Загальні відомості про електропостачання. Основні визначення. 

Електропостачанням називається забезпечення споживачів електричною енергією[ПУЕ- 

правила улаштування електроустановок]. 

Промислове електропостачання розпочинає свій відлік з кінця XIX століття. Поштовхом 

для його розвитку стали винаходи у 90-х роках (трифазних генератора, електродвигуна і 

трансформатора).З того часу виробництво, передача, розподіл і споживання електроенергії у 

світовій електроенергетиці здійснюється в основному на частоті 50(60)Гц трифазного змінного 

струму. Цьому сприяли відносна простота трансформації напруги одного рівня у інший, 

перетворення змінного у випрямлений струм, або у струм підвищеної частоти, та широке 

застосування для приводу машин і механізмів практично у всіх галузях промисловості простих за 

конструкцією і обслуговуванням надійних трифазних асинхронних електродвигунів. 

Електроустановка(електропристрій) – це сукупність машин, апаратів, ліній та 

допоміжного обладнання (у т.ч. приміщень), що призначені для виробництва, трансформації, 

передачі і розподілу електроенергії та перетворення її у інший вид енергії. За рівнем 

електробезпеки їх поділяють на електроустановки напругою до 1кВ та напругою більше як 1кВ. 

 Апарат, агрегат, механізм (електропристрій взагалі), що призначені для перетворення 

електричної енергії у інший вид енергії  (механічну, теплову, світлову) називається приймачем 

електричної енергії. 

 Електроприймач (ЕП), або група ЕП, що об’єднані технологічним процесом та територією 

розташування називається споживачем електричної енергії. (дільниця, цех, завод, підприємство 

тощо). 

 Сукупність електропристроїв, що призначені для забезпечення споживачів електричною 

енергією називається системою електропостачання (СЕП). Частина СЕП від енергосистеми до 

приймальної підстанції підприємства називається зовнішньою, а від приймальної підстанції до 

електроприймачів – системою внутрішнього електропостачання промислового  підприємства. 

 Характерною особливістю сучасного електропостачання є застосування широкого 

діапазона номінальних напруг електроустановок. З техніко-економічних міркувань, чим більша 

потужність електропристрою, тим вище має застосовуватися напруга, оскільки струм при цьому 

зменшується і відповідно знижуються втрати потужності і електроенергії. 

 З метою скорочення кількості виконань електроустаткування у відповідності до ДСт 

встановлені наступні номінальні напруги: 

а) для електроприймачів до 1000В та ліній живлення – 127, 220, 380, 660, 1140В; 

б) для електроприймачів вище  1кВ та ліній електропередачі: 

розподільних мереж внутрішнього електропостачання – 6, 10, 20кВ; 

зовнішніх мереж живлення підприємств від енергосистеми – 35, 110, 220кВ; 

міжсистемних  зв’язків об’єднаних енергосистем – 330, 500, 750кВ; 
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в) для генераторів електростанцій: – 0,23 – 0,4 – 0,69 – 6,3 – 10,5 – 21кВ; 

г) для силових трансформаторів підстанцій систем електропостачання: 

U1НОМ = 0,127 – 0,22 – 0,38 – 0,66 – 1,14 – 6 – 10 – 20 – 35 – 110 – 220 кВ 

U2НОМ = 0,133 – 0,23 – 0,4 – 0,69 – 1,2 – 6,3 – 10,5 – 21 – 36,5 – 115 – 230 кВ 

Номінальні генераторні напруги та нижчі напруги (НН) трансформаторів (U2НОМ) 

навмисне прийняті на 5% вища за номінальні напруги ЕП та ЛЕП. Це необхідно для забезпечення 

нормального режиму роботи споживачів в межах допустимих відхилень ±5% від номінальної 

напруги (відповідно до ДСт13 109-97 ), з урахуванням втрат напруги в елементах мережі 

(трансформаторах, лініях) від джерела живлення до найпотужнішого і найвіддаленого 

електроприймача. 

Способи електропостачання промислових підприємств залежать від вимог надійності і 

безперебійності постачання електричної енергії споживачам, від наявності електростанції на 

підприємстві і можливості її приєднання до енергосистеми, від розташування об’єкта 

електропостачання відносно джерела живлення. 

Найбільш поширені наступні способи електропостачання: 

 а) від електростанції на генераторній напрузі 6 – 10кВ; 

 б) від енергосистеми на напругах 35 – 110 – 220кВ; 

 в) від енергосистеми і теплової електростанції підприємства (ТЕЦ), що виробляє 

електричну та теплову енергію для власних і комунальних потреб. 

  

1.2 Джерела постачання електроенергії споживачам  

Головним джерелом постачання електроенергії споживачам є районні енергосистеми, що 

об’єднують електростанції  певного промислового району. 

Електричні станції - це електроустановки, що призначені для виробництва 

електроенергії шляхом перетворення інших видів енергії у електричну. 

Основними виробниками електроенергії є теплові електростанції (ТЕС), що працюють, на 

непоновлюваних видах енергоносіїв. До них належать ТЕС з органічним та АЕС з ядерним 

паливом. Їх частка складає 80-90% від усієї електроенергії і між ними поділяється на сьогодні 

майже порівно. 

Серед електростанцій, що використовують поновлювальні енергоресурси, лише частка 

гідравлічних електростанцій (ГЕС) складає 5-10%, а решти (вітрових, сонячних, геотермальних, 

хвильових приливних) нажаль, допоки практично не суттєва. Це нагальна проблема 

електроенергетики, що потребує у наш час першочергового рішення. 

По типу первинного перетворення турбінні електростанції поділяють на  паротурбінні 

(ТЕС і АЕС), газотурбінні та дизельні. Дизельні електростанції призначені для 

електропостачання окремих споживачів, що не приєднані до енергосистеми. 
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Теплові електростанції з паровими турбінами складають основну частку ТЕС. Їх 

поділяють на: 

а) конденсаційні (КЕС), що призначені для виробництва лише електроенергії. КЕС 

працюють у конденсаційному режимі, коли робоча пара проходить послідовно всі ступені 

турбіни, після чого конденсується, віддаючи значну частку теплової енергії охолоджувачу. 

Потужність КЕС досягає 3600 – 6400 МВт з енергоблоками 500, 800 і 1200 МВт, а ККД складає 

30%, оскільки значна частка тепла пари втрачається у конденсаторі. 

         б) теплофікаційні (ТЕЦ), що постачають споживачам електричну енергію, для 

живлення ЕП, та теплову  для опалення і використання її у технологічних процесах. Завдяки ТЕЦ 

виключається економічно недоцільне будівництво спеціальних котелень. Потужність ТЕЦ дещо 

менша КЕС і досягає 1250 МВт з агрегатами по 250 МВт, а їх ККД  досягає 60-70%. 

 У газотурбінних  ТЕС  газ згорає у турбінах, що робить їх більш дешевшими і 

привабливішими з точки зору терміну запуску (всього 30-40 хв. з холодного стану). Головним їх 

недоліком є до тепер високі питомі витрати палива. В зв’язку з цим вважається доцільним 

споруджувати їх потужністю до 300-600 МВт, з агрегатами по 100 МВт для роботи в години 

максимуму навантаження. 

Атомні електростанції споруджуються потужністю 4-6млн. кВт по 4-6 блоків потужністю 

1000-1500 МВт. На долю АЕС припадає близько 40% всієї електроенергії, що виробляється. 

Основним елементом АЕС є реактор на теплових або швидких нейтронах. Найбільш 

поширені у світі реактори на теплових нейтронах водо-водяні корпусного типу з водою під 

тиском в металевому корпусі (ВВЕР). Використовуються також водографітні канального типу з 

отриманням пари в каналах реактора (РБКМ). У якості палива на АЕС використовуються 

тепловиділяючі елементи (ТВЕЛ) з природнього або малозбагаченого урану, у якості 

сповільнювача реакції яких – графіт, або звичайна вода, а у якості теплоносія – вода. 

Економічна ефективність спорудження АЕС, та ТЕС на твердому органічному паливі, 

приблизно однакові на території Європи. Головна перевага АЕС – це скорочення витрат 

органічного палива, включаючи транспортні збитки.  

Гідроелектростанції характеризуються використанням поновлюючих природних джерел 

енергії річок, високим ККД (≈50%) низькою собівартістю електроенергії (в 6 раз меншою за ТЕС), 

здатністю швидко сприймати та скидати навантаження. Питома вага ГЕС в енергії України 

обмежена. 

ГАЕС – гідроакумулюючі  електростанції. ГАЕС працюють у режимі закачки води на 

більш високу відмітку у нічний час мінімуму навантаження енергосистеми, а в години 

максимумів – у генераторному режимі за рахунок збросу цієї води, віддаючи електроенергію в 

енергосистему. В Україні збудована Київська  ГАЕС потужністю 225 тис. кВт. 
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1.3  Енергетична система та її структура 

Енергосистема – це  сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, що 

з’єднані між собою і об’єднані спільністю режиму у безперервному процесі виробництва, 

перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному керуванні цим режимом 

[ПУЕ]. Електроенергетична система (ЕЕС) – це електрична частина енергосистеми з 

електроприймачами, що від неї живляться. 

Створення енергосистеми має за мету підвищити рівень надійності постачання 

електричної енергії, зменшити кількість устаткування як гарячого, так і холодного резерву 

станції, забезпечити найбільш вигідний режим завантаження станції, підвищити якість та 

зменшити собівартість електроенергії. 

Енергосистеми, що створюються в межах певного промислового району називаються 

районними. Електростанції районної енергосистеми паралельно працюють на спільну електричну 

мережу, що являє собою сукупність ліній електропередачі (ЛЕП) та підстанцій (ПС). 

Під ЛЕП будь-якої напруги розуміють повітряні (ПЛ), кабельні (КЛ) лінії та 

струмопроводи, що призначені для передачі електричної енергії. 

 Передача електроенергії на значні відстані можлива і економічно доцільна лише по ЛЕП 

високих напруг. З цією метою безпосередньо на електростанціях генераторна напруга 

трансформується в напругу ліній електропередачі районної енергосистеми 35 , 110 або 220 кВ. 

Приймальні підстанції підприємств, понижують напругу районної енергосистеми до напруги 

розподільної мережі підприємства (6–10кВ). Такі підстанції називаються головними 

понижувальними підстанціями (ГПП). На напругах  6–10кВ здійснюється розподіл 

електроенергії між споживачами підприємства, а саме: живлення  потужних високовольтних 

електродвигунів, перетворювальних (ПП) та цехових трансформаторних підстанцій (ТП). За 

допомогою цехових ТП напруга ГПП 6-10 кВ понижується до напруг 220-380-660В 

електроприймачів низької напруги (НН). Живлення ЕП постійного струму, або змінним струмом 

на частоті відмінній від промислової, забезпечується за допомогою перетворювальних підстанцій. 

Якщо підприємство знаходиться поблизу від електростанції, електропостачання здійснюється від 

шин генераторної напруги. У цьому випадку приймальною підстанцією підприємства слугує 

центральний розподільний пункт (ЦРП). Розподільними пунктами взагалі називаються 

електроустановки (електропристрої), прийом і розподіл електроенергії у яких здійснюється на 

певній напрузі без трансформації. 

 Лінії електропередачі великої пропускної здатності напругою 330-750 кВ, що з’єднують 

між собою окремі районні енергосистеми в об’єднану систему (ОЕС) називаються 

міжсистемними  зв’язками. 
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 РП генераторної напруги електростанцій та ГПП, що обладнуються трансформаторами з 

регулювання під навантаженням (РПН) називаються центрами живлення (ЦЖ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.. Схема районної електроенергетичної системи. 

 

1.4. Споживачі електроенергії та їх класифікація 

 

Всі споживачі електроенергії умовно поділяють на наступні групи: промислові; 

електрифікованого транспорту; гірничих підприємств; комунально-побутові; аграрного 

комплексу; інші споживачі.  

Для практичних цілей проектування і експлуатації електропостачання важливим є 

систематизація приймачів електроенергії за режимами роботи, потужністю, напругою, родом 

струму, та за вимогами щодо забезпечення рівня їх надійності та безперебійності живлення . 

1. За режимами роботи приймачі електроенергії поділяють на: 

       а) ЕП тривалого режиму, при якому електричні машини та пристрої здатні працювати 

тривалий час і при цьому перевищення температури окремих її часин не виходить за межі 

допустимої; 

б) ЕП короткочасного режиму, при якому робочий період машини не настільки тривалий, що 

машина встигає охолонути до температури навколишнього середовища (електродвигуни 

приводів затворів, шиберів, заслонок, метало ріжучих станків, тощо). 

в) ЕП повторно-короткочасного режиму, при якому термін циклу зміни роботи і паузи не 

перевищує 10 хвилин. При цьому нагрів ЕУ не перевищує допустимий, а охолодження не досягає 

температури навколишнього середовища ( мостові крани, тельфери підйомники, зварювальні 

апарати, тощо). 

Окрему групу ЕП складають електричні печі, нагрівачі, що працюють у тривалому режимі з 

незмінним, або мало змінним навантаженням. 
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2. В залежності  від величини потужності і електродвигунів рекомендуються наступні 

напруги:  

до 1 кВт – 380 В; потужністю до 100 кВт- 380 В; потужністю до 400 кВт-600(1140)кВ; до 600-

1,12(6) кВ ; до 400 кВт – 660 (1140)кВ; до 680 – 1.14 (6) кВ; до 1000 кВт – 6 (10) кВ;  до 1000 кВт 

– 10кВ 

3. За родом струму всі ЕП можливо поділити на три групи: 

а) ЕП змінного струму промислової частоти 50 Гц; 

б) ЕП змінного струму частотою відмінною від промислової, а саме: пониженої частоти 16 і 

35 Гц електродвигунів транспортних механізмів і змішувачів рідкого металу відповідно; 

підвищеної частоти 100-400 Гц електродвигунів високошвидкісних станків та інструментів, 

високої частоти до 10 кГц пристроїв індукційного і діелектричного нагріву.  

в) ЕП постійного струму, до складу яких належать: рудничний електровозний транспорт, 

трамваї, тролейбуси ( 600 В), потяги метрополітену (825 В). 

4. За рівнем надійності електропостачання ЕП поділяють на три категорії. 

 

Категорії приймачів електроенергії. 

За вимогами забезпечення необхідного рівня надійності живлення, в залежності від можливих 

наслідків непередбачуваного призупинення подачі електроенергії, електроприймачі поділяються 

на три категорії. 

Електроприймачі І-категорії – ЕП, внаслідок перерви електропостачання яких можливе 

виникнення: небезпеки для життя людей; значних збитків народному господарству; ушкодження 

високо коштовного основного обладнання; порушення складного технологічного процесу; 

масового браку продукції. 

До ЕП І категорії належить особлива група ЕП, безперебійна робота яких необхідна для 

безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання виникненню небезпеки людей, вибухів та 

пожарів. 

Живлення ЕП І категорії електроенергією має здійснюватися від двох незалежних джерел 

живлення, що взаємно резервуються, а перерва в електропостачанні, у разі порушення 

електропостачання від одного з ДЖ допускається лише на термін автоматичного включення 

резерву (АВР). 

Для електропостачання особливої групи ЕП має додатково передбачатися живлення від 

третього незалежного джерела живлення . У якості третього незалежного джерела для живлення 

особливої групи ЕП у якості другого незалежного джерела всіх інших ЕП І категорії 

використовується місцеві електростанції (ТЕЦ), електростанції енергосистеми, зокрема шини 

генераторної напруги, спеціальні агрегати безперебійного (гарантованого) живлення (АГП), 

акумуляторні батареї, тощо.  
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Електроприймачі ІІ категорії – це ЕП, перерва в електропостачанні яких призводить до 

масового скорочення випуску продукції виробництва, простою робітників механізмів, 

транспорту, та порушенню нормальної діяльності жителів міст і сіл.  

Електроприймачі ІІ категорії також рекомендується забезпечувати електроенергією від двох 

незалежних джерел живлення, що резервують одне одного, двома ЛЕП. Перерва у їх 

електропостачанні, у разі порушення живлення від одного з джерел, допускається на термін, 

необхідний для включення резервного живлення черговим персоналом, або оперативною 

бригадою. 

Живлення ЕП ІІ категорії допускається по одній повітряній лінії, або по одній КЛ, що 

складається не менше як з двох кабелів, що приєднуються до одного спільного апарату. 

У разі наявності централізованого резерву трансформаторів і можливості заміни 

ушкодженого за час не більше як за одну добу, допускається живлення електроприймачів ІІ 

категорії від одного трансформатора. 

Електроприймачі ІІІ категорії – всі інші ЕП, що не підпадають під визначення І та ІІ 

категорії. 

Для ЕП ІІІ категорії електропостачання може виконуватися від одного джерела живлення за 

умови, що перерва електропостачання на час ремонту або заміни ушкодженого елемента системи 

електропостачання, не перевищує однієї доби. 

Незалежним джерелом живлення електроприймачі називається ДЖ, на якому зберігається 

напруга в межах допустимих відхилень для після аварійного режиму (+5%, до -10%), у разі 

зникнення напруги на інших джерелах живлення цих електроприймачів. 

До незалежних джерел живлення відносяться дві секції, або системи шин (СШ) підстанції 

(електростанції) за умови, що: 1) кожна з секцій, або СШ, в свою чергу отримують живлення від 

незалежного джерела живлення; 2) секції (системи) шин не мають зв'язку між собою, або мають 

такий зв'язок, що автоматично вимикається у разі порушення нормальної роботи однієї з секцій 

(системи) шин. 


