
Дата :05.11.2020  

Група № : 42 

Урок № : 7 

Тема уроку: Рідинні діелектрки 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про рідинні діелектрки 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Рідинні діелектрики широко застосовують в електротехнічних 

установках. Ними заповнюють внутрішній простір силових трансформаторів, 

реакторів, масляних вимикачів, конденсаторів, кабелів і інших елементів 

електроустаткування.  

 
Трансформатор з трансформаторним мастилом 

Рідинні діелектрики, що заливаються в електроустаткування під 

вакуумом, добре просочують пористу ізоляцію обмоток, картони і інші 

пористі електроізоляційні матеріали і набагато підвищують їх електричну 

міцність. Разом з цим рідкі діелектрики виконують роль тепло-відвідного 

середовища. Так, ізоляційне масло в трансформаторах нагрівається у обмоток, 

а потім, переміщаючись до холодних стінок бака трансформатора, віддає їм 

одержане тепло. У масляних вимикачах рідиннй діелектрик не тільки ізолює 

струмопровідні частини, але і виконує роль середовища, що гасить електричну 

дугу, яка виникає між контактами вимикача, що спрацьовує. 

Як рідинні діелектрики, найбільше застосування одержали нафтові 

електроізоляційні мастила. Вони діляться на три групи: для трансформаторів 

і високовольтних вимикачів; для просочення паперової ізоляції 

конденсаторів; для високовольтних кабелів. Менше застосування знайшли 

синтетичні мастила: совол, совтоли і ПЕСЖ («Калорія-2»). 

Рідинні діелектрики використовують в електротехнічних установках. 

Ними заповнюють внутрішній простір силових трансформаторів, реакторів, 

масляних вимикачем, конденсаторів, кабелів та ін. 



У якості рідинних діелектриків найбільше застосування набули 

нафтові електроізоляційні мастила, вони поділяються на три групи: 

1. Для трансформаторів та високонапружних вимикачів. 

2. Для просочення паперної ізоляції конденсаторів. 

3. Для високовольтних кабелів. 

Недоліками нафтових електроізоляційних мастил є їх горючість, 

невисока температура вспалахування їх пару і мала величина діелектричної 

проникливості.   

 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

1. Де застосовують рідинні діелектрики? 

2. Яку роль відіграють рідинні діелектрики у маслянних вимикачах? 

3. Назвіть недоліки нафтових електроізоляційних мастил. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

Урок № : 8 

Тема уроку: Тверді діелектрики 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про тверді діелектрики 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Високополімерні матеріали складаються з молекул великої величини. 

Останні включають десятки і сотні тисяч молекул яких-небудь простих 

речовин, званих мономерами. Мономери — речовини, легко вступаючі в 

хімічні реакції. В результаті цих реакцій і утворюється нова високополімерна 

речовина (полімер) з великою молекулярною масою. У молекулах полімеру 

молекули мономера міцно пов'язані один з одним силами хімічного зв'язку, 

це умовно зображають рисками. Наприклад, молекули початкової речовини 

А з'єднуються один з одним,   утворюючи  молекулу  нової високополімерної 

речовини — А —А—А—А—А—А—А — 

Великі молекули полімерів можуть мати форму витягнутих в довжину ниток, 

тобто мають лінійну структуру. Полімери, що складаються з молекул 

лінійної структури, називаються лінійними полімерами. Вони здатні 

розм'якшуватися при нагріванні, тобто є термопластичними матеріалами. Є 

полімери, що складаються з молекул, розвинених по трьох напрямах в 

просторі. Такі полімери називаються просторовими. Вони відносно крихкі і, 



як правило, не розм'якшуються при нагріванні, тобто є термореактивними 

матеріалами. 

Полімери можуть мати аморфну або кристалічну будову. Деякі полімери 

можуть бути змішаними — і кристалічними і аморфними. 

Високополімерні речовини можуть бути природними (бурштин, натуральний 

каучук і ін.) і синтетичними (полістирол, полівінілхлорид і ін.). 

Зважаючи на обмеженість властивостей природних полімерів сучасна 

електротехніка використовує головним чином синтетичні високополімерні 

діелектрики. Вони можуть бути одержані в результаті хімічних реакцій 

полімеризації або поліконденсації і відповідно називаються полімеризаціями 

або поліконденсаціоними діелектриками.  

Органічне скло – представляє собою високополімерний термопластичний 

прозорий матеріал. 

Капрон – твердий матеріал білого або жовтого кольору. 

Електрокерамічні матеріали (фарфор, стеатит). 

Лінія електропередач (ЛЕП) 

 

Використання: підвісні і штирьові ізолятори. 

Електроізоляційні резини. Лаки, емалі – плівко утворюючі. Папери, картони, 

лакоткані, пластмаси, слюдяні матеріали. 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

1. Назвіть деякі тверді діелектрики. 

2. Галузь застосування твердих діелектриків. 

3. Назвіть природні і синтетичні високополімерні речовини. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


