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ХІД УРОКУ 

Внутрішні розподільні мережі в будинках. Ця мережа складається з 

вводно-розподільного пристрою (ВРП), стояків і квартирної мережі. Внутрішні 

розподільні мережі виконують за одиночною магістральною схемою з 

одностороннім живленням та іноді з двостороннім живленням (рис. 3.13), що 

працює у замкнутому режимі, де в точці потокорозподілу встановлюють 

автоматичний вимикач, який поділяє мережу навпіл у разі її пошкодження. 
 

Рисунок 3.12 – Замкнуті зовнішні розподільні мережі 0,4 кВ 
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Рисунок 3.13 – Внутрішні розподільні мережі 0,4 кВ: 

а – одиночна магістральна мережа з одностороннім живленням; б – одиночна 

магістральна мережа з двостороннім живленням 
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Схеми ВРП залежать від категорійності споживачів і силового 

навантаження. Так, житлові будинку до 5 поверхів (III категорія) можуть мати 

схеми ВРП, показані на рис. 3.14. Для електропостачання житлових будинків 

висотою 6-16 поверхів включно з силовими електроприймачами (II категорія) 

використовують схему з двома роздільними вводами (рис. 3.15). Один з вводів 

використовується для живлення електроприймачів квартир і робочого 

освітлення сходів, горищ, підвалів, зовнішнього освітлення. Другий ввід живить 

ліфти, інші силові електроприймачі та аварійне освітлення приміщень 

загального користування в будинку. Для живлення житлових будинків висотою 

понад 16 поверхів з електроприймачами першої категорії застосовують схему з 

АВР на силовому вводі (рис. 3.16). 
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Рисунок 3.14 – Схеми ВРП споживачів III категорії: 

а – при петльовій схемі електропостачання з резервною перемичкою; 

б – при магістральній схемі електропостачання 
 

 

Рисунок 3.15 – Схема ВРП споживачів II категорії 

 

Рисунок 3.16 – Схема ВРП споживачів I категорії 
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До вводу домового (несилового) навантаження підключаються стояки. Від 

стояків через щиток у кожну квартиру відходить не менше двох груп проводів 

однієї фази і нульового проводу (рис. 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Квартирна мережа 

Електричні мережі промпідприємств. Зовнішня мережа – це мережа, що 

перебуває за межами підприємства і призначена для живлення ДЖ розподільної 

мережі. 

Розподільна мережа – призначена для електропостачання ДЖ цехових мереж 

(ЦП) чи інших перетворювальних установок. У розподільній мережі використовують 

як радіальні, так і магістральні мережі, виконані кабельними лініями (КЛ) чи 

шинопроводами. 

Цехова мережа – призначена для живлення цехових приймачів електроенергії. 

Використовуються радіальні, магістральні й змішані схеми. 

Для електропостачання відносно потужних електроприймачів при 

невеликій їхній кількості (насоси, компресори, перетворювальні агрегати) 

використовують радіальну схему живлення від розподільного пристрою 

ЦП (рис. 3.18). 

ДЖ 

Рисунок 3.18 – Радіальна схема живлення від розподільного пристрою ЦП 

 

При наявності великої кількості невеликих приймачів використовується 

радіальна схема з розподільними шафами (РШ) (рис. 3.19). РШ встановлюють 

або рівномірно по площі цеху, при рівномірному розподілі електроприймачів, 

або в місцях їхньої концентрації, при нерівномірному розподілі. Іноді для 



підвищення надійності даної схеми використовують резервну перемичку між 

шафами.

 
ДЖ 

Рисунок 3.19 – Радіальна схема з РШ 

 
З метою економії кабельної продукції замість радіальної схеми з 

розподільними шафами використовують магістральну схему з розподільними 

шафами (рис. 3.20), де також можуть бути використані резервні перемички між 

шафами. 
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Рисунок 3.20 – Магістральна схема з РШ 

Найбільш розповсюдженими магістральними схемами є схеми, виконані 

шинопроводами, особливо схема блоку трансформатор-магістраль (рис.3. 21). 
 

Рисунок 3.21 – Схема блоку трансформатор-магістраль 

Схеми електропостачання електричного освітлення. Живлення 

освітлювальних навантажень повинне бути таким, щоб відхилення і коливання 

напруги у ламп робочого освітлення не перевершували допустимих значень [5], 

тому, як правило, розділяють схеми електропостачання силового й 

освітлювального навантаження. Електропостачання аварійного освітлення 

можливе разом із силовим навантаженням. 

Для електропостачання освітлювального навантаження застосовуються 
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магістральні, радіальні й змішані схеми. Розрізняють живильні мережі 

освітлювального навантаження (від ДЖ до щитків освітлення) і групові мережі 

– мережі, до яких безпосередньо підключені світильники (рис. 3.22). До групових 

мереж також можуть бути підключені розетки. 
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Рисунок 3.22 – Схема живлення освітлення: 

1 – силова магістраль; 2 – живляча мережа освітлювального навантаження; 

3 – групова мережа; 4 – щиток аварійного освітлення; 5 – магістральний щиток 

робочого освітлення; 6 – груповий щиток робочого освітлення; 

7 – світильник 
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Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

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