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УРОК № 5 

ТЕМА:   «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» 

Тема уроку: Вимоги до якості електротехнічних матеріалів. 

Мета уроку: 

 Формування знань по темі електротехнічні матеріали, їх класифікації.  
 Вивчити основні аспекти 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Електротехнічні матеріали повинні задовольняти таким загальним 

вимогам: 

1. Мати високі електричні (магнітні) властивості. 

2. Мати добру технологічність, тобто порівняно легко та швидко 

оброблятись, допускати масове виготовлення деталей. 

3. Нормально працювати в певному діапазоні температур, що 

визначається режимом роботи електрообладнання. 

4. Мати стабільні експлуатаційні характеристики в часі при 

комплексній дії експлуатаційних факторів (номінальної напруги, 

напруженості поля, температури, механічних навантажень тощо). 

5. Мати достатню стійкість до дії навколишнього середовища, волого 

- та водостійкість, хімічну стійкість та стійкість до радіації. 

6. Мати достатню механічну міцність (при розтяганні, стисканні, 

ударі і інших видах механічного навантаження). 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВПЛИВ 

СТАНУ, СКЛАДУ І БУДОВИ РЕЧОВИНИ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Між агрегатним станом, складом і будовою та належністю речовин до того 

чи іншого класу електротехнічних матеріалів, має місце певна 

відповідність. 

1. Агрегатний стан речовини: 

- газоподібний – діелектрики; 

- рідинний – чисті рідини – діелектрики; розчини лугів, кислот і 

солейта їхні розплави - провідники; 

- твердий – всі класи електротехнічних матеріалів; 

- плазма – провідник. 

2. Будова і характер хімічного зв’язку в твердому тілі: 

іонна будова: 

- іонний – діелектрики, магнетики, оксидні і складні напівпровідники; 

атомна будова: 

- ковалентний – діелектрики, прості напівпровідники; 

- донорно-акцепторний – напівпровідникові хімічні 

сполукитипу AnBm, діелектрики; 



металева будова: 

- металічний – провідники, магнетики; 

молекулярна будова: 

- молекулярний – діелектрики; 

- водневий – діелектрики. 

наявність кристалічної структури чи її відсутність (аморфний стан 

речовини) на класифікацію електротехнічних матеріалів впливає незначною 

мірою. 

3. Склад речовини: 

- органічні речовини - діелектрики, рідко напівпровідники; 

- неорганічні - всі класи електротехнічних матеріалів; 

 

   Запитання до учнів: 

1.Що таке електротехнічні матеріали? 

2.Що таке ізоляція? 

3.Що таке електрична міцність? 

4.Що таке діелектрика? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Самостійно опрацювати матеріал в підручнику П1 с.18-19 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

mailto:mTanatko@ukr.net

	ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

