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ХІД УРОКУ 

Конструктивне виконання електричних мереж має забезпечувати: 

1) Надійність та безперебійність електропостачання споживачів  

електричної енергії; 

2) Нормовану якість електроенергії; 

3) Зручність та безпеку експлуатації обладнання електричних мереж; 

4) Економічність електроенергетичних систем; 

5) Можливість подальшого розвитку без необхідності корінного    

переобладнання мережі. 

Вимоги надійності електропостачання визначаються характером споживачів 

електроенергії. Відповідно до чинних нормативних документів споживачів 

електроенергії поділяють на три категорії. 

До першої категорії відносять споживачів, переривання електропостачання 

яких пов’язане із загрозою життя людей, суттєвими економічними збитками, 

пошкодженням обладнання, масовим браком продукції, розладом складного 

технологічного процесу, порушенням особливо важливих елементів міського 

господарства. 

Із складу електроприймачів першої категорії виділяють особливу групу 

електроприймачів, безперебійна робота яких необхідна для безаварійного 

припинення виробництва з метою запобігання загрозі життя людей, вибухів, пожеж 

і пошкодження коштовного основного устаткування. 

Для надійного електропостачання споживачів першої категорії необхідно 

забезпечити їх живлення не менш, ніж від двох незалежних джерел. Відповідно до 

чинних норм переривання електропостачання споживачів першої категорії 

допустиме лише на час спрацювання автоматичного вмикання резервного 

живлення (АВР). 

Для електропостачання особливої групи електроприймачів першої категорії 

слід передбачити додаткове живлення від третього незалежного джерела живлення. 

До другої категорії відносять споживачів, перерва в електропостачанні яких 

пов’язана з масовим недовипуском продукції, простоюванням робітників, 

механізмів, транспорту, порушенням нормальної діяльності значної кількості 

міських жителів. 



Електропостачання споживачів другої категорії рекомендовано 

забезпечувати від двох незалежних джерел живлення. Для електроприймачів другої 

категорії допустимі переривання в електропостачанні на час, необхідний для 

увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу. 

Третя категорія містить всі інші невідповідальні навантаження. 

Для споживачів третьої категорії допустимі перерви електропостачання на 

час, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого обладнання електричної 

мережі, але не більше однієї доби. 

Якість електричної енергії регламентована в Україні чинним міждержавним 

стандартом ДСТУ 13109-97 «Нормы качества электроснабжения общего 

назначения». 

Відповідно до ДСТУ13109-97 якість електричної енергії визначається 

такими показниками: 

- відхилення напруги; 

- коливання напруги; 

- несинусоїдальність кривої напруги; 

- несиметрія напруг; 

- відхилення частоти; 

- провал напруги; 

- імпульсна напруга; 

- тимчасова перенапруга. 

Для визначення якості електроенергії встановлено два види норм якості: 

нормально допустимі та гранично допустимі. 

Відхилення напруги – це зміна амплітудного (діючого) значення напруги 

тривалістю більше 1 хв. 

Відхилення напруги характеризують показником усталеного відхилення 

напруги. Нормально допустимі відхилення 5% від номінальної напруги та 

гранично допустимі відхилення 10% від номінальної напруги. 

Коливання напруги – це періодична (з певною частотою) або повторювана 

через довільні проміжки часу зміна амплітудного значення напруги тривалістю 

більше 1 хв. 

Гранично допустимі характеристики коливання напруги визначають за 

спеціальними номограмами і методиками. 

Несинусоїдальність напруги полягає у відхиленні форми кривої напруги 

від ідеальної синусоїди. 

Несинусоїдальність напруги характеризують такими показниками: 

- коефіцієнт викривлення синусоїдальності форми кривої напруги; 

- коефіцієнтами гармонічних складових напруги. 

Нормально та гранично допустимі значення коефіцієнту викривлення 

синусоїдальності кривої напруги складають: 

- в мережах 0,4 кВ – 8,0% та 12% відповідно; 

- в мережах 6-20 кВ – 5,0% та 8,0% відповідно; 

- в мережах 35 кВ – 4,0% та 6,0% відповідно; 

- в мережах 110-330 кВ – 2,0% та 3,0% відповідно. 



Несиметрія напруг полягає у відмінності векторів фазних напруг по 

модулю, а також по фазі на кути, які відрізняються від 120 . 

Несиметрію напруг характеризують такими показниками: 

- коефіцієнт несиметрії напруги за зворотною послідовністю; 

- коефіцієнт несиметрії напруги за нульовою послідовністю. 

Нормально та гранично допустимі значення коефіцієнтів несиметрії 

напруги за зворотною та нульовою послідовностями дорівнюють 2% та 4% 

відповідно. 

Відхилення частоти полягає у відхиленні частоти змінного струму від 

номінального значення промислової частоти. 

Нормально та гранично допустимі значення відхилення частоти 

дорівнюють -0,2 Гц та -0,4 Гц відповідно. 

Провал напруги – це раптове короткочасне (до 1 хв) зниження напруги у 

точці електричної мережі нижче 0,9 номінальної напруги з подальшим 

відновленням напруги до первинного або близького до нього значення. 

Провал напруги характеризують тривалістю провалу напруги, для якого 

встановлено гранично допустиме значення 30 сек. 

Імпульс напруги – це різка короткочасна (декілька мілісекунд) зміна напруги 

в точці електричної мережі з подальшим відновленням напруги до первинного, або 

близького до нього значення. 

Імпульс напруги характеризують показником імпульсної напруги. Значення 

імпульсних напруг для грозових та комутаційних імпульсів визначають за 

спеціальними методиками. 

Тимчасова перенапруга – це збільшення напруги в точці електричної мережі 

більше, ніж на 10% від номінальної напруги тривалістю більше 10 мс, яке виникає 

в системах електропостачання внаслідок комутацій або коротких замкнень. 

Тимчасову перенапругу характеризують показником коефіцієнта тимчасової 

перенапруги, значення якого визначають за спеціальною методикою. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Наведіть основні вимоги до мереж електричних систем. 

2. У чому полягає забезпечення надійності електропостачання споживачів? 

3. Яких споживачів відносять до першої категорії? 

4. Яких споживачів відносять до особливої групи першої категорії? 

5. Яких споживачів відносять до другої категорії? 

6. Яких споживачів відносять до третьої категорії? 

7. Наведіть основні характеристики якості електричної енергії. Перерахуйте 

показники якості електричної енергії. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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