
Дата :30.10.2020  

Група № : 22 

Урок № : 15 

Тема уроку: Електроустановки. Виробництво, перетворення, розподіл і 

споживання електричної енергії. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електроустановки. Виробництво, 

перетворення, розподіл і споживання електричної енергії. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 

Виробництво, перетворення, розподіл та споживання електричної  

енергії.                                

 

Енергетична система (енергосистема) є сукупністю електростанцій, ліній  

електропередачі, підстанцій і теплових мереж, зв'язаних в одне ціле спільністю 

 режиму і безперервністю процесу виробництва і розподілу електричної і теплової  

енергії. Частиною енергетичної системи є електрична система, що складається з 

 генераторів, розподільних пристроїв, електричних мереж і електроприймачів. 

Електрична мережа - це сукупність підстанції, кабельних і повітряних ліній  

електропередачі. 

Електроустановки - це спеціальні електротехнічні пристрої, в яких  

проводиться, перетворюється, розподіляється і споживається електроенергія  

і, які діляться залежно від робочої напруги на електроустановки напругою до  

1000 В і електроустановки напругою вище 1000 В. 
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Розподільним пристроєм (РП) є електроустановка, що слугує для прийому і  

розподілу електроенергії без перетворення і трансформації (на одній напрузі) 

 і містить комутаційні апарати, пристрої захисту, автоматики і телемеханіки,  

вимірювальні прилади, збірні шини і допоміжне устаткування. Розподільні  

пристрої 

 поділяються на відкриті (розташовані на відкритому повітрі) і закриті (у будівлі).  

У міських умовах в більшості випадків застосовуються закриті розподільні  

пристрої. 

Підстанція - це електроустановка, що слугує для перетворення і розподілу  

електричної енергії і складається з РП, силових трансформаторів або інших  

перетворювачів електроенергії і допоміжних пристроїв. 

Електричну енергію виробляють на електростанціях машини-генератори  

змінного і постійного струму. На теплових електростанціях генератори  

приводяться в дію паровими або газовими турбінами, на гідростанціях – 

 гідротурбінами. Теплові електростанції розташовують поблизу джерел палива  

(вугілля, торф). Гідравлічні електростанції будують на річках, використовуючи 

 натиск води. У містах розміщують теплоелектроцентралі (ТЕЦ), призначення 

 яких, вироблення електричної енергії і постачання тепловою енергією прилеглих  

районів міста. 

Сучасні атомні електростанції (АЕС) по суті є тепловими, в яких котел замінений 

 ядерним реактором і парогенератором. 

До електростанцій невеликої потужності відносяться дизельні електростанції, 

 генератори яких приводяться в дію дизелями. Такі електростанції вмонтовують  

в невеликих міських селищах, в сільській місцевості, а також виконують  

пересувними (ПЕС) для потреб будівництва. 

На малюнку показані схеми електропостачання. Генератори електростанції  

виробляють електроенергію напругою 6, 10 або 15 кВ. При такій напрузі  

передавати електроенергію на велику відстань (більше 4-6 км) недоцільно,  

оскільки падіння напруги і втрати електроенергії в лініях перевищать  

допустимі норми. Справа в тому, що, проходячи по лініях електропередачі,  

струм нагріває їх. Відповідно до закону Джоуля — Ленца, енергія, що витрачається  

на нагрівання проводів лінії, визначається формулою: Q=I2Rt, де R — опір лінії. 

При великій довжині лінії передача енергії може стати взагалі економічно 

 невигідною.Для зменшення втрат можна, звичайно, йти по шляху зменшення  

опору R лінії за допомогою збільшення площі поперечного перерізу проводів. 

 Але для зменшення R, приміром, у 100 разів потрібно збільшити масу проводу  

також у 100 разів. Зрозуміло, що не можна допустити такої великої витрати  

дорогого кольорового металу, не говорячи вже про труднощі закріплення  

важких проводів на високих щоглах і т.п. Тому втрати енергії в лінії знижують  

іншим шляхом: зменшенням струму в лінії. Наприклад, зменшення струму  



в 10 разів зменшує кількість тепла, що виділився в провідниках, у 100 разів,  

тобто досягається той же ефект, що і від сторазового обваження проводу. 

 

Тому що потужність струму пропорційна добутку  

сили струму на напругу, то для збереження  

переданої потужності потрібно підвищити  

напругу в лінії передачі.Причому, чим довша лінія  

передачі, тим вигідніше використовувати більш високу  

напругу. 

 Тому при електростанціях будують підвищувальні силові трансформатори, які  

підвищують напругу до розрахункової (35, 110, 150, 220, 330-500, 750 кВ), і при 

 цій напрузі електроенергія передається на великі відстані. 

На електричних понижувальних підстанціях за межами міста напруга 

понижується до 110-35 кВ. На електричних понижувальних підстанціях, 

розташованих в межі міста, напруга знижується до 6-10 кВ. Понижувальна 

підстанція зазвичай складається з двох частин: відкритої частини напругою 

110-35 кВ і закритої частини, в якій є розподільний пристрій напругою 6-10 

кВ.Від трансформаторних підстанцій безпосередньо до споживачів відходять 

повітряні лінії або розподільні кабелі напругою до 1000 В. Ці кабелі 

прокладені до ввідних розподільних пристроїв (вводів) або розподільних 

щитів, що знаходяться в будівлях споживачів. Від вводів або розподільних 

щитів в будинках прокладені магістралі (стояки), від яких у свою чергу 

відходять відпаювання по квартирах. 

Живлячі кабельні лінії можуть бути прокладені від центру живлення не тільки 

в розподільний пункт, де немає трансформаторів, але і в головні понижувальні 

підстанції заводів, де електроенергія розподіляється по розподільних 

кабельних лініях і перетворюється за допомогою силових трансформаторів в 

електроенергію напругою до 1000 В. В цьому випадку на головній 

понижувальній підстанції заводу встановлюють силові трансформатори і 

розподільний щит напругою до 1000 В від якого електроенергія по кабельних 

лініях передається безпосередньо в цехи і далі до електроприймачів. 

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?  

Які документи є результатом конструювання? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
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Урок № : 16 

Тема уроку: Повітряні лінії електропередачі. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про повітряні лінії електропередачі. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Повітряною лінією (ПЛ) називається пристрій для передачі та розподілу 

електроенергії по проводах, розміщених на відкритому повітрі і прикріплених 

за допомогою ізоляторів і арматури до опор або в окремих випадках до 

кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо). 

Повітряні лінії електропередачі поділяються на ПЛ напругою до 1000 В і 

понад 1000 В (3, 6 , 10, 35 кВ і т.д.). 

 
Лінії напругою до 1000 В призначені для передачі й розподілу електроенергії 

на невеликі відстані всередині міст, селищ і сіл до вводів у будинки або на 

підприємства. У містах ці лінії часто виконують кабельними. 

 
Лінії напругою 2—110 кВ використовують для передачі електроенергії від 

районних підстанцій до населених пунктів і підприємств, що розміщені на 

відстані 10—20 км. 

 

Лінії напругою 110—330 кВ, а інколи і 500 кВ призначені для передачі великих 

потужностей між електричними станціями і великими районними підстанціями 

для електропостачання великих міст або економічних районів на відстані від 30 

до 600 км. 

 
Лінії напругою 500 кВ використовують для передачі  потужності до 1 млн кВт 

і служить для зв'язку різних енергетичних систем, які розміщені на відстані до 

1200 км. 

 
Лінії напругою 750 кВ служать для передачі потужності 2—2,5 млн кВт на 

відстань до 2000 км. 

Основною особливістю ліній, що визначає їх конструктивне виконання, є їх 

підданість впливу вітру, температури, атмосферних опадів, ожеледі, грози і т. 

д. При цьому можливі поєднання різних факторів. Велику небезпеку для ліній 

ПЛ становить обледеніння, оскільки на проводах створюються додаткові, а 

часто досить значні навантаження, які можуть стати причиною обривання 

проводів і навіть руйнування опор лінії. Район обледеніння визначають за 

товщиною стінок льоду, який утворюється на проводах ПЛ лінії. За цими 

ознаками розрізняють чотири райони обледенінню: 

I район — товщина стінок льоду на проводі до 5 мм; 

 



II район — " " " " від 6 до 10 мм; 

III район — " " " " від 11 до 15 мм; 

IV район — " " " " від 16 до 20 мм. 

Якщо товщина стінок льоду, що утворився на  

проводах, перевищує 20 мм, то цю місцевість 

 зараховують до особливо обледенілого району. 

За номінальною напругою і категорією приєднаних до неї споживачів ПЛ 

поділяються на I, II, III класи. Повітряні лінії напругою до 1000 В незалежно 

від категорії приєднаних до них споживачів належать до III класу. 

Розрізняють нормальний та аварійний режими роботи ПЛ. Нормальний режим 

— це робота при необірваних проводах і тросах. Аварійний режим — це 

робота при повністю або частково обірваних проводах або тросах. 

 

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  

 


