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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Підбір необхідних матеріалів та устаткування згідно специфікації  

Урок 100 

Тема: Прості електричні схеми розподілу електроенергії для цих об’єктів та їх    

           читання  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення технічних характеристик силових мереж та     
        електроустаткування, що використовуються для житлових, культурно-побутових та     

        адміністративних будинків, під час виконання електромонтажних робіт. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Схеми розподілу електричний енергії всередині багатоповерхових житлових 

будинків Схеми розподілу електричної енергії всередині житлових будівель залежать 

від надійності електропостачання, числа поверхів, секцій, планувального рішення 

будівлі, наявності підпільного поверху і інтегрованих компаній і установ (магазини, 

ательє, майстерні, перукарні і т. П.). Ці схеми мають загальний принцип побудови.  

У кожному висотній будівлі встановлюється ввідно-розподільний пристрій для 

приєднання внутрішніх електронних мереж будови до зовнішніх ліній живлення, також 

для розподілу електричної енергії всередині будівлі і захисту ліній, що відходять від 

перевантажень і коротких замикань. 

 Для електропостачання квартир від 

ВРУ відходять живлять смуги, що 

складаються з горизонтальних і 

вертикальних (стояків) ділянок. До 

горизонтальному ділянці кожної смуги 

можуть приєднуватися один або кілька 

стояків. Але слід врахувати, що при 

короткому замиканні на одному з 

стояків спрацює захист на ВРУ і живить 

лінія відхилиться, при цьому величезна 

кількість квартир залишається без 

харчування. Тому для збільшення 

надійності харчування квартир, також 

для зручності виконання ремонтних 

робіт слід па кожному відгалуженні до 

стояка встановлювати відключає і 

захисний апарат. Крім ліній, що 

живлять квартири, від ВРУ відходять 

внутрішні смуги, що живлять 

освітлення холів, сходів, коридорів, 

також електродвигуни ліфтів, насосів, 

вентиляторів і електроприймачів 

системи димозащіти. Принципова схема 

електропостачання 16-поверхового 

односекційного будинку наведена на малюнку. 



Як видно зі схеми, живлення електроприймачів будови здійснюється 2-мя 

взаєморезервуються кабелями 1, розрахованими на споживання (в аварійному режимі) 

всіх його навантажень. При виході з ладу 1-го з живильних кабелів все електроприймачі 

за допомогою тумблерів 2, встановлених на панелі ВРУ, підключаються до кабелю, що 

залишився в роботі. Для захисту панелей ВРУ від короткого замикання на вводах 

встановлені плавкі запобіжники 3.  

Для обліку витрати електроенергії від електроприймачів публічного призначення 

(робоче освітлення сходових клітин, підвалу, горища, будинкових приміщень та силові 

споживачі, в тому числі ліфти, і аварійне освітлення сходових клітин) встановлюється 

трифазний лічильник 5, що включається через трансформатори струму 4.  

Для придушення радіоперешкод на кожній фазі вводів встановлюють по одному 

запобіжному конденсатору типу КЗ-05 ємністю 0,5 мкф. Конденсатори 7 забезпечені 

запобіжниками 6 і заземлені. 

 Відходять смуги від ВРУ захищаються автоматичними вимикачами 8. До стояках 

9 (секція III), які живлять квартири, підключені поверхові квартирні щитки, які 

встановлені в електрошафах 10 розміщених па сходових клітинах (ЛК). На кожну групу 

квартир встановлюється один трьохполюсний пакетний вимикач 11, який 

підключається до двох фаз і нульового проводу стояка. 

 У електрошафі встановлюють також однофазних 

квартирні лічильники 12 і групові щитки 13 з 

автоматичними вимикачами або запобіжниками для захисту 

групових ліній квартир.  

До спеціальної панелі (секція I), на якій передбачено 

пристрій АВР (автоматичне включення резерву), 

підключаються вентилятори системи димозащіти 14, щитки 

управління і евакуаційне освітлення. Приєднання цієї 

панелі до двох вводів до тумблерів 2 за допомогою 

пристрою АВР завжди забезпечує безперебійне її 

електропостачання. Від секції II по ліній живлення споживають ліфтові установки 15 і 

евакуаційне освітлення.  

До секції III через автоматичний вимикач 16 і прилади обліку витрати 

електроенергії підключена секція IV, від якої живляться загальнобудинкові 

приміщення. Oт панелі V харчуються побутові розетки для збиральних машин і 

аварійне освітлення машинного приміщення ліфтів і електрощитової. 

 У кожну квартиру незалежно від 

кількості в ній кімнат для харчування 

освітлювальних і побутових 

електроприймачів з газовими плитами, 

зазвичай, прокладені дві однофазовий групи з 

алюмінієвими проводами перетином 2,5 мм 2. 

одна живить загальне освітлення, інша - 

побутові розетки. Допускається і змішане 

харчування, при цьому побутові розетки, що 

встановлюються в квартирі, повинні 

приєднуватися до різних групових ліній. Там, 

де є кухонні електронні плити, передбачається 

3-тя групова лінія для їх споживання. 
 



https://www.youtube.com/watch?v=2TisWhdcviE 

https://www.youtube.com/watch?v=Pclr3hfy_3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=AmiktfhLllo 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке прості схеми електропостачання? 

2. Що таке АВР? 

3. Що таке ВРУ? 

4. Що таке запобіжники? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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