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ГР 12 "Технологія електромонтажних робіт"
Тема уроку: Джерела електроенергії"
Мета уроку:
Вивчити Основні види джерел електроенергії
Зрозуміти основні принципи генерації електроенергії та схематично методи її передачі до споживачів
Створити уявлення про відновлювані і невідновлювані джерела, показати різницю в роботі цих джерел
Хід уроку: Види джерел електроенергії
ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА складається з величезного комплексу обладнання, який можна схематично поділити за наступним призначенням:
1. СТВОРЕННЯ електроенергії (Генераторні підстанції)
2. ПЕРЕТВОРЕННЯ електроенергії (Зміна величини напруги, зміна частоти коливань змінного струму та ін. Понижувальні і підвищувальні підстанції)
3. ПЕРЕДАЧА електроенергії (комплекс обладнання для передачі. В головному, лінії електропередач, повітряні, чи кабельні. Опори ЛЕП, ізолятори ітд, також сюди)
4. СПОЖИВАЧІ електроенергії

Джерела електроенергії в загальному поділяють на два підвиди. ВІДНОВЛЮВАНІ і НЕВІДНОВЛЮВАНІ. Такий вид класифікації базується на тому, що ресурс, котрий система використовує для генерації електроенергії, може бути умовно безмежним і непорушним (в порівнянні з тривалістю життя людини), або цей ресурс може бути вичерпним і з часом закінчується. На сьогоднішній день частка енергетичного ринку ВІДНОВЛЮВАНОЇ енергетики стрімко зростає, проте все ще поступається традиційним, НЕВІДНОВЛЮВАНИМ джерелам
ВІДНОВЛЮВАНІ джерела:
1. Сонячна електроенергія.
Сонце постійне і невблаганне. Що б не відбувалось у суспільстві, кожен точно знає, що завтра настане ранок, і сонце незмінно перебуватиме на своєму місці. Період горіння Сонця вченими астрологами оцінюється в ще приблизно 5 млн років, що фактично є бескінечно довго, якшо порівнювати з циклом життя людини.
Сонячна установка, для генерації електроенергії скадається з Сонячної панелі (набір фотодіодів, приєднаних в одне коло), конденсаторів для накопичення заряду, та лінії електропередач, що зєднують перше з другим, а також з магістральною лінією.
Фотодіод-пристрій, котрий є дуже чутливим до освітлення. При потраплянні найменших квантів світла, кристалічна решітка його вивільнює вільні електрони, котрі і створюють струм. Цей метод називається фотонне бомбардування. Із набору великої кількості фотодіодів і складається сонячна панель. В залежності від кількості фотодіодів, сонячні панелі відрізняються по потужності.
Далі процес відрізняється, в залежності від підключення. До панелі в більшості випадків підключають конденсаторні батареї (найпростіший приклад. Уявіть павер банк, тільки величезної ємності, адже система повинна живити обєкти в промислових масштабах). Але можливе приєднання і напряму до окремих домогосподарств. Наприклад, якшо в будинку стоїть окрема одиниця, що живить саме цей будинок. Нерентабельно, адже в темну пору доби сонячне світло відсутнє, а пікове споживання електроенергії історично в межах від 19.00 до 22.00. Тому все ж таки, абсолютна більшість господарств підключаються через конденсаторну батарею. Таким чином генерована електроенергія накопичується, щоб потім використатись в період неможливості нової генерації. В денний період часу ж, відбувається як і пряме живлення, так і накопичення заряду в батареї. Тим паче конденсаторні батареї мають промислові сонячні ферми, котрі живлять величезну кількість споживачів. На занятті говорив про ферму на воді в Китаї. Вона здатна живити велике місто, наприклад Дніпро, чи Миколаїв, повністю. Будь які потреби міста в електроенергії забезпечуються всього одним обєктом. Природньо, шо в такому місці величезна кількість панелей, кожна з яких є сама по собі потужним обєктом, а також великий набір потужних конденсаторних стацій.
Умови установки
Панель повинна встановлюватись в місцях постійного або принаймні регулярного і великого притоку світла. Так, наприклад, у Сполученому Королівстві встановлювати сонячні панелі є значно менш рентабельним вирішенням питання, ніж, скажімо, вітрових чи приливних (про них трошки згодом). Адже у Британії постійно похмура погода. Денний період доби світло присутнє, працювати буде. Але, повторюсь, ЗНАЧНО менш ефективно, ніж коли встановити десь на степових просторах Херсонщини, чи Запоріжжя.
Основна вимога! Яскраве, безперешкодне освітлення. Тому нерентабельно встановлювати сонячні панелі в густонаселених урбанізованих містах. В Києві встановлення відбувається на дахах багатоповерхівок, або на дахах заправних станції, куди не досягає тінь від тих же будівель чи споруд, чи лісосмуг.
Ще одна вимога до експлуатації. Потрібно постійно і регулярно перевіряти панелі на пошкодження. Вони можуть бути цілком варіативними. Починаючи від посліду голубів і іншого пташиння, закінчуючи ударами граду взимку (фізичне пошкодження фотоелементів в колі), або можливого замикання кола від постійного тривалого контакту з водою у випадку дощової місцевості, чи значних снігопадів. Необхідно постійно слідкувати, протирати зовнішню поверхню, перевіряти ступінь нагріву панелей (на таких станціях доволі спекотно, особливо влітку, це впливає на електроніку також, яка має свої гранично допустимі температури робіт) спостерігати за будь якими пошкодженнями і усувати їх максимально швидко.
Висновок
Сонячна електроенергія є практично бескінечною в масштабах планети, і одним з найкращих видів ЗЕЛЕНОЇ енергетики, тобто такої, шо не шкодить довколишньому середовищу. Не вичерпує ніяких природніх покладів копалин, не забруднює повітря, не шкодить здоровью всіх живи організмів, проживаючих в будь якому ареалі землі. Вона є в цілковитій гармонії з природою і її використання согодні стрімко зростає. В перспективі людство повинно повністю забезпечувати свої потреби саме ЗЕЛЕНОЮ енергетикою, адже екосистема планети руйнується доволі стрімко, нажаль, в тому числі і завдяки енергетичній системі людства.
2. Вітрова електроенергія
В якості рушійного елементу використовує переміщеня повітряних мас, тобто вітер. Ще одна величина, котра гарантовано ніколи не закінчиться на планеті, і ще один вид зеленої енергетики, котрий не забруднює довкілля своєю роботою. Конструктивно складається з високої опори (бажано не менше 5 метрів, в середньому 10 12), відповідного розміру лопастей вітряка, електрогенератора, котрий переводить механічну енергію обертання в електричну, і лінії електропередач на конденсаторні батареї, чи в магістраль напряму.
Умови установки.
Вітрові станції встановлюють в степовій місцевості, високо в горах, або поруч з морем (відкрита вода), де немає перешкод руху повітря, а отже сила вітру присутня стабільно постійно. Нерентабельно ставити вітрові станції в ліси наприклад, або в урбанізованих великих мегаполісах, де будь яких порив вітру розбивається об масу дерев, чи об перший ліпший житловий будинок. В степу вітру ничого не заважає, як і поруч з великими відкритими водоймами. Навіть метеорологи признають, хоча взимку на узбережжі України температура приблизно +2 +5 градусів, але за рахунок вітру, шо там неодмінно присутній з моря, відчувається як мінус і доволі сильний.
Методика підключення в магістральну лінію електропередач нічим не відрізняється від такої ж відносно сонячної станції. При необхідності на виході зі станції можна поставити Трансформаторну Підстанцію (ТП), за допомогою якої підганяється величина отриманої напруги до потрібної величини. У разі тривалого транспортування на великі відстані необхідно підняти напругу до 110 кВ (нормована величина для дистанційної передачі), якщо ж споживач відносно близько, піднімають до 1000В і передать напряму у житлові квартали, де кінцева ТП понижає до 380.
3. Приливні станції
У якості рушійного елементу використовує переміщення водних мас під час приливів і відливів на морі. Відповідно і встановлюється виключно там, де є великі водні маси. Річкові обьєми тут не підходять. Якшо немає свого виходу до моря, встановлювати приливні станції можна на великих повноводних річках, наприклад Дніпро. Важливо, щоб потік мав достатню кількість постійної прохідності води. Як і попередні 2 види має свої переваги  і недоліки. Перевага схожа з попередніми. Екологічність і практична бескінечність використаного ресурсу. Недоліки. 1. ТІЛЬКИ при наявності води, причому в необхідній кількості. 2. Високі вимоги до обладнання приливної станції, котра працює з одного боку з електрикою, а з іншого, з водою. Встановлені агрегати і блоки повинні мати ІР не менше ніж 57, тобто бути здатними працювати при повному зануренні в воду, без будь якого доступу до протікань і тому подібне. В іншому разі розряд на воду достатньої потужності, щоб в деякому радіусі постраждало все живе, адже вода, як ми знаємо, є чудовим провідником електроенергії. 3. Високі вимоги інтелектуальні до обслуговуючого персоналу. Підготовка персоналу до постійної роботи в умовах підвищеної вологості, що в електриці особливий стан.

НЕВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА
1. ТЕС
Теплоелектростанції. Мають найбільший сегмент в генерації електроенергії в світі. Використовують в якості робочого елемента, тепло і енергію, отриману від спалювання корисних копалин природи. Це може бути торф, деревина, газ та ін, але найчастіше то є вугілля.
ТЕС мають високий коефіцієнт забруднення повітря, внаслідок спалювання. Тому в місцях де вони знаходяться, як правило, екологічна ситуація ні в які ворота. Мабуть найвідоміший особисто мені приклад, це Кривий Ріг. Місто металургів і промисловців, де екологія ДАЛЕКО за межами адекватних величин. Звичайно люди там живуть, але з роками страждають насамперед дихальна система, випари і дрібнесенькі частинки, шо проходять фільтри, накопичуються в повітрі, потім ми ним дихаємо. Легені не подякують. Часті випадки різних ракових захворювань та інше.
Для того, шоб такого не відбувалося, в технологічно більш розвинутих країнах, а також там, де менше корупції, справді ВИКОНУЮТЬ вимоги до розміщення ТЕС, де цілком конкретно вказані вимоги до фільтрів, що унеможливлюють  або ЗНАЧНО зменшують викиди в навколишнє середовище. В результаті люди менш піддаються шкідливим чинникам і впливу. Вимога №2. До шлаків і попелу, читай результатам відпрацювання природніх копалин. Все, шо залишається, повинно правильно і безпечно утилізовуватись. Відповідно, місця, де то всьо утилізують у нас, не надто екологічні. Вимога №3. До самого розміщення ТЕС. Так як вони працюють з великими температурами (для енергетичної ефективності), то на станції присутня перманентна загроза пожежі. При проектуванні місця розміщення, як і структурного проектування само станції, ОБОВЯЗКОВО передбачити можливість пожежі, вибухів, а значить і знешкодження таких ситуацій. Відповідно, ТЕС як правило розташовують поблизу великих водних масивів. Не ПРЯМО НА ВОДІ, як у випадку приливних станцій, а в беспосередньому доступі. На ТЕС присутні деякі обьєми запасенної води для пожежогасіння, достатні для виконання свого призначення і за цим особливо слідкують. ТЕС не дозволяються розташовувати безпосередньо в місцях скупчення людей, тобто в Містах, знову ж таки, через можливість вибуху і як наслідок багатьох постраждалих від нього. Вимога №4. На ТЕС достатні вимоги до захисного обладнання, задля попередження аварійних ситуацій, і достатні вимоги до інтелектуальних ресурсів, до підготовки робітників. Знову ж таки, Електроустановка, це зона підвищеної небезпеки. ОСОБЛИВИМ ПУНКТОМ в нашій роботі є сирі приміщення, вологі приміщення і пожежонебезпечні приміщення. Там вимоги до безпеки і до виконання робіт ще суворіші, ніж на звичайній електроустановці.
2. ГЕС Гідроелектростанції і АЕС атомні електростанції. Розкрию в наступних уроках.


Для надсилання електронних зразків конспектів, користуємося почтовою скринькою Santenar95@gmail.com Або за номером вайбера +380937068210.
Все записане в файлі обговорювали на занятті, завдання тезисно занотувати в конспект. Як Ви бачите, це не підручник, а мої власні слова)) Зробіть подібне і в свому зошиті. Дякую за увагу))

