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Тема: СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Тема уроку: Схеми й конструктивне виконання електричних мереж. 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, 

структуру і тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку 

енергетики міст, вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище. 

ХІД УРОКУ 

Двопроменева схема з АВР на стороні 10(6) кВ. У цій схемі (рис. 3.8, а) 

однотрансформаторні ТП підключаються по черзі до лінії Л1 і Л2. На кожній ТП АВР 

реалізується за допомогою вимикачів навантаження. Один з вимикачів навантаження 

включений і діє на відключення, інший відключений і діє на включення (за рахунок 

конструктивних змін). Для підвищення пропускної здатності ліній у нормальному 

режимі використовується багатопроменева схема з АВР на стороні 10(6) кВ (рис. 3.8, б). 

Багатопроменеві схеми з АВР на стороні 10(6) кВ використовуються для 

електропостачання споживачів II і III категорій. 

а б 

Рисунок 3.8 – Променеві схеми з АВР на стороні 10(6) кВ: 

а – двопроменева; б – трипроменева 

Двохпроменева схема з АВР на стороні 0,4 кВ. У цій схемі (рис. 3.9) 

використовуються двотрансформаторні ТП. Кожен трансформатор одержує 

живлення по окремій незалежній лінії. При пошкодженні одного з двох 

трансформаторів чи однієї з двох ліній другий трансформатор бере все 

навантаження ТП на себе. Це забезпечується завдяки спеціальній схемі АВР 

на Рисунок 3.9 – Двопроменева схема з АВР на стороні 0,4 кВ 

Рисунок 3.9 – Двопроменева схема з АВР на стороні 0,4 кВ 
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Розподільна мережа 0,4 кВ. Розподільні мережі 0,4 кВ бувають двох 

типів: зовнішні (від ТП до будинків) й внутрішні (у середині будинків). 

Зовнішні розподільні мережі 0,4 кВ. Для електропостачання споживачів 

III категорії використовують одиночні радіальні і магістральні лінії з 

одностороннім живленням (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Одиночні радіальні й магістральні лінії з одностороннім 

живленням зовнішніх розподільних мереж 0,4 кВ 

 

Для електропостачання споживачів II і III категорій використовують 

неавтоматизовані двопроменеві чи петльові схеми двостороннього живлення 

(рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Неавтоматизовані схеми з двостороннім живленням зовнішніх 

розподільних мереж 0,4 кВ: 

а – двопроменева; б – петльова 

При установці АВР на стороні 0,4 кВ двопроменевих схем з умовою, що 

лінії одержують живлення від незалежних ДЖ, ця схема може 

використовуватися для електропостачання споживачів I категорії. 

Застосовуються також замкнуті мережі. Така мережа являє собою 

замкнуту сітку, у вузли якої підводиться живлення від ТП по лініях, що 

підключені через автомати зворотного струму (рис. 3.12). Вузли мережі, до яких 

підводиться живлення, виконують із захисними апаратами і без захисних 
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апаратів. У першому випадку (із захисними апаратами) використовуються 

трижильні кабелі з паперово-масляною ізоляцією і запобіжники. У другому 

випадку застосовують одножильні кабелі з синтетичною ізоляцією, що 

прокладаються в блоках. При пошкодженні такого кабелю невелика ділянка його 

вигорає з наступним заповненням застиглою ізоляцією. Електропостачання 

припиняється тільки для тих споживачів, що підключені безпосередньо до 

вигорілої ділянки кабелю. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

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