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Тема: Споживачі електричної енергії 

Тема уроку: Участь електростанцій різних типів у покритті                                         графіків 

навантаження 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, структуру і 

тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку енергетики міст, 

вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище. 

ХІД УРОКУ 

На рис. 2.17 наведено типовий добовий графік навантаження електричної 

системи у цілому. Такий графік характеризується двома піками – ранковим та 

вечірнім, а також двома спадами – нічним та денним. Мінімум навантаження 

спостерігається під час нічного провалу, а максимум – під час вечірнього піку. 

Зазвичай добові графіки навантаження поділяють на три зони – базисну, 

напівпікову та пікову. Базисна частина включає діапазон навантажень між нулем та 

мінімальним навантаженням. До напівпікової частини відносять навантаження між 

мінімумом та середнім навантаженням. Навантаження між середнім та піковим 

відносять до пікової частини графіку. 

Рис. 2.17. Покриття добового 

графіку навантаження 

електростанціями різних типів 



З метою мінімізації витрат палива на електростанціях енергосистеми для 

покриття річних частин графіку навантаження використовують електричні станції 

різних типів. 

Так, для покриття базисної частини графіку застосовують електричні станції з 

мінімальними витратами палива та обмеженим діапазоном регулювання режимів. До 

таких станцій відносять АЕС та найбільш потужні КЕС, ТЕЦ, які працюють за 

вимушеним графіком навантаження теплових споживачів, частини потужностей 

ГЕС, обумовлені мінімальним водотоком, а також нетрадиційні джерела енергії – 

ВЕС та СЕС, потужності яких визначаються метеорологічними умовами. 

Напівпікову частину графіку розподіляють між ТЕС відповідно до їх 

економічності та маневреності. 

Пікову частину графіку покривають маневровими електростанціями – ГЕС та 

ГАЕС, ГТУ тощо. 

З метою вирівнювання добових графіків навантаження під час нічних провалів 

штучно збільшують за рахунок увімкнення ГАЕС у насосний режим. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні зони добових графіків навантаження. 

2. Поясніть принципи розподілу навантаження електричної системи між 

електростанціями різних типів. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net  Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня 
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