


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
 

 

 
 

 

В.І. Мілих,  Т.П. Павленко 
 

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

ПІДРУЧНИК  
 

для студентів електромеханічних спеціальностей 
 

 
 

 
 

 
 

Затверджено вченою радою НТУ «ХПІ» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Харків 
НТУ «ХПІ» 

2016 



 
 

УДК 621.32 

ББК 31.29 
М75 

 
Рецензенти: 

М.М. Заблодський, д-р техн. наук, проф.,  
Національний університет біоресурсів і природовикористання; 

В.О. Яровенко, д-р техн. наук, проф.,  
Одеський національний морський університет 

 
 

Затверджено вченою радою НТУ «ХПІ» 
як підручник для студентів електромеханічних спеціальностей,  

протокол №8 від 04.11.2016 р. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Мілих В.І. 
М75 Електропостачання промислових підприємств : Підручник 

для студентів електромеханічних спеціальностей / В.І. Мілих, 
Т.П. Павленко. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 272 с. 

ISBN 978-617-7474_17-2 

Розглянуто основні питання, пов’язані з керуванням 

електропостачання промислових підприємств, розподілом електричного 
навантаження, розташуванням трансформаторних підстанцій, 

компенсацією реактивної потужності, а також з організацією інших 
необхідних заходів. Відображено аспекти техніки безпеки та охорони 

праці на промислових підприємствах. Деякі розглянуті теми 

забезпечено прикладами розв’язання задач.  
Призначено для студентів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та інших технічних спеціальностей. 

Іл. 199. Табл. 15. Бібліогр. 26 назв. 

УДК 621.32 
ББК  31.29 

ISBN 978-617-7474_17-2       © В.І. Мілих,  Т.П. Павленко, 2016 
           © НТУ «ХПІ», 2016 



 
 

 

 

ВСТУП 

Система електропостачання (СЕП) створена для забезпечення 

живлення електричною енергією промислових споживачів і 

приймачів. Це комплекс пристроїв для виробництва, передачі і 

розподілу електричної енергії. Він складається з джерел 

електричної енергії, ліній електропередач (ЛЕП), 

трансформаторних, перетворювальних і розподільних підстанцій. 

До цього комплексу також належить вимірювальне і захисне 

обладнання, що обслуговує керування пристроїв комплексу. 

Джерелами електричної енергії є районні, теплові, гідравлічні 

та інші електростанції, які зазвичай розташовані на деякій 

відстані від споживачів електричної енергії. Робота електростанцій 

заснована на використанні різних природних енергетичних 

ресурсів. Об’єднання електростанцій та ЛЕП у єдину систему 

електропостачання сприяє збільшенню надійності забезпечення 

електричною енергією приймачів і споживачів. Це також дозволяє 

знизити пікове навантаження деяких електростанцій у різний час 

доби. 

Основними приймачами електроенергії промислових 

підприємств є силові промислові установки – різноманітні машини 

і механізми з приводними електродвигунами (верстатообробне і 

підйомно-кранове обладнання, вентилятори, компресори, насоси, 

транспортні засоби та ін.);  електричні освітлювальні пристрої;  

електролізні та електротермічні установки, перетворювальні 

агрегати для живлення двигунів низки машин і механізмів, 

внутрішньозаводського електричного транспорту; різні види 

електричних апаратів, які забезпечують керування 

технологічними процесами, електроприводами та ін. 

З урахуванням різних категорій споживачів електричної 

енергії їх електропостачання повинно забезпечуватися на 

визначеному рівні, а головне, воно має бути якісним, надійним та 

економічним. При цьому напруга і частота електричної мережі не 

повинні відрізнятися від їх номінальних значень. До визначення 

категорій промислових підприємств необхідно ставитись дуже 



 
 

ретельно, оскільки це пов’язано з життям людей, випуском 

продукції промислового підприємства, з дорогими технологічними 

процесами. 

Вибір електротехнічних  установок промислових підприємств 

проводиться відповідно до споживаної потужності, яка при 

проектуванні підприємства повинна бути визначена з достатньою 

точністю, щоб не допускати аварійних ситуацій внаслідок 

перевантаження системи електропостачання й уникати 

підвищених капіталовкладень. У системах електропостачання 

широко використовуються пристрої захисту, що оберігають 

обладнання від перевантажень і обмежують струми КЗ. 

Важливою особливістю системи електропостачання є 

практична неможливість створення запасів електричної енергії, 

тому що отримана електрична енергія негайно витрачається 

приймачами і споживачами. Крім того, під впливом різноманітних 

факторів відбуваються збурення, що призводять до зміни стану 

системи. 

Сьогодні робота енергосистеми, а також електропостачання 

промислових підприємств практично повністю автоматизовані, 

завдяки чому вирішуються основні завдання захисту, 

регулювання напруги, потужності, обліку електроенергії та ін. 

Створення універсального керування системою 

електропостачання забезпечує якісне електропостачання не лише 

промислових підприємств із різним характером їх виробництва, 

але й адміністративно-господарських, побутових та житлових 

приміщень. Системний підхід до вирішення оптимізаційних 

завдань сприяє підвищенню продуктивності машин і механізмів, 

зменшенню втрат електричної енергії, а також комплексному 

підвищенню надійності та ефективності роботи електричного 

обладнання, приймачів і споживачів електричної енергії. При 

цьому повинні бути забезпечені енергозбереження, екологічна 

безпека навколишнього при-родного середовища та техніка 

безпеки персоналу. 

Теоретичний матеріал підручника містить необхідні відомості, 

які входять у програму дисципліни «Електропостачання 

промислових підприємств», та супроводжується, у міру 



 
 

необхідності, прикладами розв’язання задач. Ці приклади 

сприяють розвитку навичок визначення параметрів 

енергосистеми і вибору електричного обладнання для 

електропостачання промислового підприємства. 
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