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11.6. Паливно-енергетичне господарство 

До складу паливно-енергетичного господарства міста, як галузі комунальної енергетики, входять 
підприємства та організації, що забезпечують електроенергією, газом, теплом населення міста, 
промисловість та інших споживачів. 

Газ є одним з джерел енергіїї, що необхідні людині в побуті та на виробництві. Він необхідний в 
побуті та промисловості для приготування їжі, підігріву води. Для опалення приміщень 
використовують природний та скраплений гази. 

Природні гази отримують з газових чи нафтових родовищ. 

Штучні гази отримують в процесі термічної переробки  твердого чи рідкого палива, або як 
вторинний продукт деяких виробництв. В основному для газопостачання використовують 
природні гази. 

Електропостачання 

В нашій державі електроенергія в основному виробляється на потужних ГЕС, ТЕС, АЕС (гл. 2).  

Зовнішнє освітлення продовжує розвиватися, і наша країна, незважаючи на економічні труднощі, 
досягла певних результатів у вдосконаленні зовнішнього освітлення. Сьогодні мережі 
зовнішнього освітлення заповнили всю Україну – на 74,5 тис. км і налічують 1 млн. 952 тис. 
світильників, більша половина з них – газорозрядні. Вся освітлювальна мережа країни здатна 
забезпечити світлом лише 74,3% від загальної протяжності міських магістралей. В Україні 
залишаються ще неосвітленими 22,6 тис. км вулиць. 

Збільшення кількості побутових електроприладів (табл. 11.4) веде за собою зростання 
внутрішньоквартального електроспоживання в житлових будинках. Але останнім часом все 
відбувається навпаки. З нижченаведеної таблиці ми бачимо зменшення кількості побутових 
приладів. Все це, звичайно, зменшує витрати електроенергії, але призводить до дискомфорту. 
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Для споживачів, розташованих на території міста, передбачається така система 
електропостачання, як сукупність трансформатор-них підстанцій та електричних мереж різних 
напруг (мал. 11.4). Загальну систему електропостачання завжди поділяють на дві частини. До 
першої відносять електричні мережі та знижуючі підстанції 35-110 кВ (зона А на мал. 11.4). 
Сукупність цих мереж називається електропостачальними мережами. Збірні шини 10 (6) кВ 
підстанції є центрами живлення (ЦЖ) міських мереж. Електропостачальні мережі при-значені для 
розподілу енергії між районами міста. 
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До другої частини системи електропостачання відносять мережі живлення 10 (6) кВ та мережі 
розподілу 10-0,38 кВ (зони Б, В, Г, Д на мал. 11.4). Ця частина системи електропостачання 
призначена для розподілу енергії безпосередньо серед споживачів. Межі цієї частини 
починаються на збірних шинах 10 (6) кВ центрів живлення і закінчуються на вводі до споживача.  

Для великих міст побудову мережі 10 (6) кВ виконують за дволанцюговим принципом: мережі 
живлення 10 (6) кВ (зона Б на мал. 11.4), мережі розподілу такої ж напруги (зона В на мал. 11.4). 
Цей принцип передбачає спорудження так званих розподільних пунктів. Розподільним пунктом 
(РП) міської електричної мережі називається розподільна мережа, яка починається безпосередньо 
з шини 10 (6) кВ ЦЖ. На мал 11.4 живлення розподільної лінії Л1 здійснюється від шин ЦЖ [6]. 

По розподільній мережі 10 (6) кВ відбувається живлення ТП, котрі, в свою чергу, можуть 
використовуватись для живлення розподільної мережі 0,38 кВ загального користування. Такі ТП 
на мал. 11.4 позначені ТП1. Від цієї ж мережі може здійснюватися живлення підстанцій окремих 
споживачів. 

Головним завданням міських електро-мережевих підприємств є постачання споживачів 
електричною енергією нормованої якості при необхідному ступені надійності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


