
Дата :23.10.2020  

Група № : 33  

Урок № : 31 

    Тема уроку: Поняття про освітлювальні електроустановки. Види 

освітлення. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про поняття про освітлювальні 

електроустановки. Види освітлення. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Освітлювальною електроустановкою називається спеціальний 

електротехнічний пристрій, призначений для освітлення територій, 

приміщень, будинків і споруд. 

Освітлювальна електроустановка великого житлового будинку або 

промислового підприємства являє собою складний комплекс, що 

складається 

з розподільних пристроїв, магістральних і групових електричних мереж, 

різних електроустановочних приладів, освітлювальної арматури 

(світильників) і джерел світла, а також підтримуючих конструкцій та 

кріпильних деталей. Характерною особливістю освітлювальних 

електроустановок є різноманітність схем, які застосовуються, і способів 

виконання електропроводок, конструкцій світильників та джерел світла. В 

сучасних потужних електроустановках застосовують складні пристрої 

автома- 

тики і телеуправління. 

Залежно від призначення світильників освітлювальної електроустановки 

розрізняють загальне, місцеве, комбіноване, робоче і аварійне освітлення. 

Загальним називають освітлення всього або частини приміщення. 

Місцеве — це освітлення робочих місць, предметів або поверхонь, 

наприклад 

спеціальне освітлення оброблюваної деталі чи інструмента на токарному 

верста 

Комбіноване сполучає загальне і місцеве освітлення. 

Робочим називають освітлення, призначене для забезпечення нормальної 

діяльності виробничих і допоміжних підрозділів підприємств. 

Аварійним називається освітлення, яке при порушенні робочого 

освітлення 

тимчасово забезпечує можливість продовження роботи або евакуації 

людей. 

Аварійне освітлення обладнують у промислових приміщеннях, коридорах, 

проходах, проїздах і на сходових клітках. Світильники аварійного 

освітлення 



повинні відрізнятися від інших світильників пофарбуванням і 

конструкцією; їх 

приєднують до електричної мережі, не зв'язаної з мережею робочого 

освітлення. 

Електроживлення світильників загального, місцевого, робочого та 

аварійного 

освітлення в нормальних приміщеннях здійснюється на напругу - 127 або 

220 

В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних 

приміщеннях — на напругу 12, 24 або 36 В. 

До освітлювальних електроустановок висувають такі основні вимоги: 

надійність і безперебійна робота всіх елементів; забезпечення необхідного 

рівня освітленості приміщень і робочих місць; зручність і безпека 

обслуговування і ремонту приладів, світильників та апаратів. Виконання 

цих 

вимог певною мірою залежить від прийнятої схеми живлення освітлення. 

Основною вимогою, що ставиться до освітлення, є забезпечення 

нормованих 

значень освітленості. Нормовані значення освітленості визначаються 

умовами 

зорової роботи, в тому числі: розмірами предметів розрізнення, їх 

контрастом 

з фоном і коефіцієнтом відбиття фону; наявністю доступних небезпечних 

для 

дотикання предметів (відкритих струмопровідних частин, не огороджених 

частин машин, що обертаються, тощо); наявністю в полі зору світних 

поверхонь значної яскравості (електро- або газозварювання, розплав 

металу, 

розжарені оброблювані деталі, що випромінюють світло, виробничі вогні 

тощо). 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 32 

Тема уроку: Електричні джерела світла, прилади, світильники 

освітлювальних електроустановок 

Мета:  



навчальна: поглибити знання учнів про електричні джерела світла, 

прилади, світильники освітлювальних електроустановок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електричними джерелами світла є лампи розжарювання, лю-

мінесцентні лампи низького тиску, люмінесцентні енергозберігаючі 

лампи, галогенні лампи. 

        
 

 

Лампи розжарювання 
Люмінесцентні 

лампи 

Галогенні 

лампи 
Електричні лампи розжарювання найпоширеніші. Принцип дії ламп 

 розжарювання ґрунтується на перетворенні електричної енергії, що підводиться 

 до її волоска, на енергію видимих випромінювань, які впливають на органи зору  

людини і створюють у неї відчуття світла, близького до білого. Процес  

перетворення відбувається в лампі при нагріванні її волоска з вольфраму до  

2600—2700 °С. Волосок лампи не перегоряє, оскільки температура плавлення 

 вольфраму (3200—3400 °С)  значно вища за температуру розжарювання волоска,  

а також внаслідок того, що з колби лампи видалене повітря або колба заповнена  

інертними газами (сумішшю азоту, аргону, ксенону), в середовищі яких метал не 

 окислюється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Строк служби ламп розжарювання коливається в широких межах, оскільки 

залежить від умов роботи, в тому числі від стабільності номінальної напруги, на-

явності чи відсутності механічних впливів на лампу (поштовхи, струси, вібрації), 

температури навколишнього середовища тощо. Середній строк служби лампи 

розжарювання загального призначення становить 1000—1200 год. 

При тривалій роботі лампи розжарювання її волосок розжарення під дією високої 

температури нагрівання поступово випаровується, зменшуючись у діаметрі, і, 

нарешті, перегоряє. Чим вища температура  нагрівання  волоска  розжарення, тим 

більше світла випромінює лампа, але при цьому інтенсивніше відбувається процес 

випаровування волоска і скорочується строк служби  лампи. Тому для ламп 
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розжарювання встановлюється така температура  розжарення волоска, за якої 

забезпечуються необхідна світловидатність лампи і певна тривалість її служби. 

  

Газоповні лампи за інших однакових умов мають більшу світловидатність, ніж 

вакуумні, оскільки газ, який знаходиться в колбі під тиском, перешкоджає 

випаровуванню волоска розжарення, що дає змогу підвищити її робочу 

температуру. Недоліком газоповних ламп є деяка додаткова втрата в них теплоти 

волоска розжарення через конвекцію газу, що заповнює внутрішню порожнину 

колби. 

З метою зниження теплових втрат газоповні лампи заповнюють 

малотеплопровідними газами. Одним із способів зниження теплових втрат є також 

зменшення розмірів і зміна конструкції волоска розжарення. Волоски розжарення 

ламп виконують у вигляді щільної гвинтоподібної спіралі (моноспіралі) або 

подвійної спіралі (біспіралі). 

Лампи розжарювання, з внутрішнього об'єму (колби) яких видалено повітря, 

називаються вакуумними, а з колбами, заповненими інертними газами, - 

газоповними. 

 

 

 

 

 

Люмінесцентна лампа працює за рахунок виникнення розряду між двома  

електродами (нитками розжарювання) на кінцях лампи. При розряді,  

електрони, що виділяються з електродів бомбардують шар спеціального матеріалу  

люмінофору, яким покрита колба лампи з внутрішньої сторони і він починає  

світитися. Для кращої провідності розряду в колбу лампи поміщують незначну 

 кількість ртуті, яка перебуває у вигляді пари. 

 

  

Люмінесцентна енергозберігаюча лампа працює за тим ж принципом, що й  

звичайна люмінесцентна, тільки відрізняється формою, габаритами та споживаною 

 потужністю. 
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LED - лампа  світиться за рахунок світлодіодів, які споживають дуже  

малу кількість електроенергії при тих самих параметрах світіння і мають  

великий термін служби. 

 

 

Електричні джерела світла також відрізняються своїми цоколями. 

 

Цоколь - конструктивний елемент лампи, який необхідний 

для установки лампи в патроні. Він забезпечує зв'язок із 

зовнішнім електричним ланцюгом. Цоколь роблять з металу, 

рідше - кераміки. Всередині нього розташовані елементи 

самої лампи (нитки розжарення, електроди), а зовні - 

контакти. 

У кожному світильнику використовується певний тип патрона, в який можна 

встановити тільки таку лампу, яка має відповідний цоколь. Таким чином, при 

купівлі світильника слід звернути увагу на тип цоколя ламп, які 

використовуються в світильнику. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/5.2/9abf4e5e_d4a1_11e5_b6e2_000c2915f72c_58bd7db4_d4b5_11e5_b6e2_000c2915f72c.jpeg
https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/5.2/ATLASLUXH4_01.jpg
https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/5.2/b2423071.jpg
https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/5.2/64544-a-pro-800x800.jpg
https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/5.2/e07dd946a9429f99099f69d75e0b0346.jpg

