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ВСТУП 

 

В основу даної програми покладено основні розділи дисциплін, які 

вивчались студентами під час навчання  за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра за напрямком підготовки 6.050701-Електротехніка та 

електротехнології. 

 

 

Розділ 1. Загальні відомості про електричні станції та підстанції   

(Л.1) 

 

 

Класифікація і загальне призначення електротехнічного обладнання 

електричних станцій та підстанцій. Режими роботи електрообладнання 

(нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний). Нагрівання апаратів в 

нормальному режимі. Термічна і динамічна стійкість, дія струмів коротких 

замикань. 

 

     Розділ 2. Високовольтні вимикачі та роз’єднувачі (Л.1,2) 

 

Основні типи вимикачів, їх принципи дії і конструкції. Виникнення 

електричної дуги в апаратах. Принцип їх гасіння. Дугогасійні пристрої 

камери, їх призначення, класифікація і принцип дії. 

Конструкції олійних, повітряних, електромагнітних та елегазових 

вимикачів. Умови вибору вимикачів. Приводи вимикачів. 

Вимикачі навантаження: призначення, конструкції, принцип гасіння 

дуги. Приводи вимикачів навантаження. Відновлююча напруга. Особливості 

підключення недалеких коротких замикань та малих індуктивних та ємнісних 

струмів. 

Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі, заземлювачі, їх 

призначення. Приводи для роз’єднувачів, короткозамикачів і 

відокремлювачів. Блокіровки в розподільчих пристроях від неправильних 

операцій з роз’єднувачами. Вибір вимикачів, роз’єднувачів. 

 

Розділ 3. Вимірювальні трансформатори, струмопровідні частини 

та струмообмежуючі пристрої  (Л.2,3) 

 

Шини. Призначення шин, конструкції. Закриті і екрановані шини. 

гнучкі шини: їх конструкції. вибір шинних конструкцій. 

Призначення реакторів, види реакторів, конструкції. Лінійні, групові, 

здвоєні реактори, втрати напруги в реакторах. Схеми вимикання реакторів. 

Вимірювальні трансформатори напруги: типи, схеми сполучення 

обмоток. Особливості трансформаторів напруги типу НТОІ, ЗНОМ, НКФ. 

Похибки трансформаторів напруги. Вибір трансформаторів напруги. 
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Вимірювальні трансформатори струму: типи, похибки трансформаторів 

струму. Вбудований трансформатор струму. Вибір шин, трансформаторів 

струму і напруги, реакторів. 

 

Розділ 4. Головні схеми електричних з’єднань станцій та         

підстанцій. Схеми власних потреб станцій та підстанцій (Л.3) 

 

Класифікація схем, елементи схем, їх призначення. Однолінійні, 

скелетні схеми. Схеми розподільчих пристроїв з однією і двома системами 

шин. Схеми підстанцій спрощеного виконання. Використання обхідної 

системи шин. Схеми розподільчих пристроїв з зменшеною кількістю 

вимикачів на стороні високої напруги. Схеми з двома вимикачами на 

приєднання, з трьома вимикачами на два приєднання. Схеми багатокутників. 

Вимоги до схем власних потреб. Склад схем власних потреб ТЕС та 

підстанцій. Основні принципи забезпечення надійності схем власних потреб. 

Резервування в схемах власних потреб. Резервування в схемах власних 

потреб. 

Джерела живлення власних потреб на електростанціях та підстанціях. 

Джерела оперативного струму (акумуляторні батареї, дизель-генератори, 

випростувальні пристрої), режими їх роботи. 

 

Розділ 5. Конструкції розподільчих пристроїв (Л.3) 

 

Конструкції розподільчих пристроїв (закриті, відкриті, стаціонарні, 

комплектні). Вплив Схеми розподільчого пристрою на його конструкцію. 

Конструкції малооб’ємних олійних вимикачів і компоновка комплектних 

розподільчих пристроїв. 

 

        Розділ 6. Вимоги до релейного захисту електрообладнання станцій 

та підстанцій. Принципи виконання релейного захисту (Л.4) 

 

Основні вимоги до релейного захисту (селективність, чутливість 

надійність, швидкодійність) і шляхи їх виконання.  Основні принципи 

побудови релейного захисту,  вимірювальні органи. Найбільш інформативні 

зміни параметрів режиму,  на які реагує РЗ. 

Реле, їх класифікація і основні принципи  реалізації  на різних 

елементних  базах (електромеханічній, напівпровідниковій, інтегральної 

електроніки, мікропроцесорній).Умовні позначення реле. 

Вимоги до вимірювальних трансформаторів струму та напруги, 

використуємих для  РЗіА, схеми  з'єднань,  похибки  та шляхи їх зниження. 

Джерела оперативного струму. 

Загальні відомості про фільтри симетричних складових. 

 

          Розділ 7. Захисти з відносною та абсолютною селективністю (Л.1) 
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Максимальний струмовий захист  повітряних  та  кабельних ліній. 

Відсічки. Розрахунки параметрів спрацювання та коефіціентів чутливості. 

Оцінка технічної ефективністі відсічок (вплив на сталість режиму 

енергосистеми). 

Струмові ступеневі  захисти від міжфазних коротких замикань на 

лініях з одностороннім  та  двустороннім  живленням. Схеми ввімкнення реле 

напряму потужності. 

Струмові ступеневі захисти нульової  послідовності  від коротких 

замикань на землю,їх схеми та розрахунки параметрів спрацювання і 

коефіціентів чутливості. 

 

Розділ 8. Принципи  виконання  захисту  елементів електричних  

систем і мереж (Л.4,6) 

Види пошкоджень  і  ненормальних  режимів  трансформаторів. 

Поздовжній диференційний струмовий захист. Газовий захист. Резервні 

захисти від к.з. Захист від перевантажень. 

Захист блоків лінія-трансформатор ( без вимикачів на стороні ВН 

трансформатору). 

Види пошкоджень  і ненормальних режимів електродвигунів. Захист 

від міжфазних коротких замикань і замикань на землю. Захист від втрати 

живлення. 

Розділ 9. Автоматика електричних систем (Л.5) 

 

Вимоги до  приладів  автоматичного  вмикання  резервного живлення 

(АВР). Схеми та розрахунки АВР. 

Вимоги до приладів автоматичного повторного вмикання вимикачів 

(АПВ). Схеми та розрахунки АПВ. 

Автоматичне частотне розвантаження(АЧР). 

Автоматичне регулювання збудження (АРЗ) синхронних  двигунів та 

напруги (АРН) трансформаторів. 

 

Розділ 10. Виконання та розрахунки захисту електричних 

станцій (Л.5) 

Продовжній та поперечний диференційний захист генераторів. 

Диференційний захист генераторів та блоків  генератор-трансформатор. 

Захист обмоток статора генераторів від замикань на землю. Захист 

генераторів  від  перевантаження  струмом  зворотньої послідовності. 

Резервний захист блоків генератор -трансформатор. Захист кіл 

збудження і ротора генераторів. 

Захист живлючих елементів власних потреб.  Резервний захист 

(дистанційний, струмовий чутливий). 

Захист електродвигунів власних потреб. 

 

Розділ 11. Основні властивості і електричні характеристики     

зовнішньої ізоляції електроустановок (Л.6) 
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Роль ізоляції в електроустановках. Вплив характеристик ізоляції на 

техніко-економічні показники електрообладнання. 

Проблеми ізоляції і перенапруг в сучасній електроенергетиці. 

 

12. Робота ізоляційних конструкцій при робочій напрузі (Л.7) 

 

Електрична міцність ізоляторів в умовах зволожених забруднень. Вибір 

ізоляторів в залежності від ступеню забруднення атмосфери. Заходи по 

підтриманню в нормі зовнішньої ізоляції підстанцій. 

Коронний розряд на проводах повітряних ліній електропередачі. 

Характеристика корони на лініях змінного і постійного струму. Застосування 

розщеплених проводів. Втрати енергії на корону. Перешкода радіо-

телевізійному прийняттю. Акустичні шуми. 

Старіння внутрішньої ізоляції електроустаткування при дії механічних 

навантажень, часткових розрядів, термоокислюючих процесів зволоження. 

Фізичні основи профілактичного контроля електроустаткування і 

засобів контролю за станом ізоляції. 

 

13. Блискавкозахист електричних установок. Координація ізоляції 

електрообладнання за рівнем грозових напруг (Л.7,8) 

Блискавка як джерело грозових перенапруг. Грозова діяльність. 

Електричні характеристики блискавки. Форма імпульсів грозових 

перенапруг. 

Захист підстанції від прямих ударів блискавки. Принцип дії 

блискавковідводу. Зони захисту. Заземлення. Розрядники. Нелінійні 

обмежувачі перенапруг. 

Загальні принципи блискавкозахисту повітряних ліній. Грозостійкість 

ліній без тросу. Застосування блискавкозахисного тросу. 

 

14. Внутрішні перенапруги в електричних системах. Координація 

ізоляції по рівню комутаційних перенапруг (Л.8) 

Загальна характеристика внутрішніх перенапруг. Резонансні і 

ферорезонансні перенапруги в електричних системах. 

Перенапруги при планових і аварійних комутаціях: при включенні ліній 

і АПВ, при відключенні холостих ліній і трансформаторів, при дугових 

замиканнях на землю в мережах з ізольованою нейтраллю. Статичні 

характеристики комутаційних перенапруг. 
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