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І. Загальні відомості 

          Кредитний модуль «Електрична частина електричних станцій та підстанцій» є 
складовою варіативної частини навчально-методичного забезпечення програми 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.050601 
«Теплоенергетика» за професійним спрямуванням «Теплові електричні станції». 
Кредитний модуль базується на знаннях, отриманих студентами з циклу дисциплін 
фізико-математичної та професійно-практичної підготовки – «Вища математика», 
«Загальна фізика», «Загальна електротехніка». Загальна кількість кредитів -5, код П-05.  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

           Метою вивчення кредитного модуля є одержання знань з електричної частини 
електростанцій та підстанцій (електрообладнання, схем станцій та підстанцій, системи 
власних потреб (в.п.), вторинних пристроїв тощо). 

Завдання кредитного модуля: 
а) засвоїти призначення, конструктивне виконання та принцип дії основного 

електрообладнання та електричних апаратів; 
б) оволодіти знаннями та навичками розрахунку струмів трифазного короткого 

замикання в схемах електричних станцій; 
в)  оволодіти знаннями і  навичками вибору вимикачів та роз’єднувачів;  
г) засвоїти схеми головних електричних з’єднань станцій та схеми живлення 

власних потреб. 
Набуті при вивченні «Електричної частини електростанцій та підстанцій» знання 

використовуються при виконанні електротехнічного розділу дипломних проектів. 
 
                                  IV. Зміст кредитного модуля 
Мета і задачі кредитного модуля, його місце серед інших дисциплін спеціальності 

  Розділ 1. Основні відомості про електроустановки. 



 Основні відомості про енергосистеми (ЕЕС) та станції. Спрощена схема 
енергосистеми, основні визначення. Втрати потужності і електроенергії, векторна 
діаграми напруги електропередачі. Електрична частина станції. Графіки навантажень 
електроустановок та їх характеристики. Баланс потужності в ЕЕС. 
            Режими роботи нейтралей електроустановок. Ізольована, компенсована, 
ефективно- і глухозаземлена нейтраль. Області застосування, переваги і недоліки. 

 
Розділ 2. Основне електрообладнання електростанцій. 

           Синхронні генератори. Типи, основні характеристики і особливості конструкцій. 
Системи охолодження і збудження. Автоматичне регулювання збудження, гасіння поля. 
Методи синхронізації генераторів. Регулювання активного і реактивного навантаження. 
           Силові трансформатори. Класифікація, конструкції і основні параметри 
трансформаторів. Схеми і групи з’єднань обмоток. Системи охолодження, 
навантажувальна спроможність. Автотрансформатори і їх особливості. 

 
Розділ 3. Струми короткого замикання та вибір електроапаратів. 

            Струми короткого замикання. Види к.з. Перехідні процеси при трифазному к.з. в 
мережі з джерелом необмеженої потужності. Практичні методи розрахунку трифазного 
струму к.з. Методи і засоби обмеження струмів к.з. 
            Електричні апарати. Апарати до 1 кВ (рубильники, перемикачі, автоматичні 
вимикачі, контактори, магнітні пускачі). Апарати більше 1 кВ (плавкі запобіжники, 
вимикачі навантаження і потужності, роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі). 
Розрядники, захист електрообладнання від перенапруги. Вимірювальні трансформатори 
струму та напруги. Вибір електроапаратів. 

 
Розділ 4. Первинні та вторинні кола на електростанціях. 

            Схеми електричних з’єднань електростанцій. Вимоги до схем. Структурна 
схема видачі потужності. Схеми розподільчих пристроїв (РП) генераторної напруги. 
Підключення генераторів за блочним принципом. Схеми РП вищої напруги: схеми з 
обхідною системою шин, схеми кілець та мостів, схеми 3/2 та 4/3. Області застосування 
різних схем. Головні схеми станцій різних типів. Вибір трансформаторів зв’язку. 
Класифікація підстанцій та їх схеми. 
            Власні потреби ТЕС. Споживачі в.п. і джерела їх живлення. Робоче і резервне 
живлення в.п. Схеми живлення власних потреб на станціях типу КЕС та ТЕЦ. 
Особливості живлення в.п. на АЕС. Самозапуск електродвигунів механізмів власних 
потреб. Установка постійного струму на акумуляторних батареях; призначення і режими 
роботи. 
            Система керування на електростанції. Склад системи, загальні відомості про 
підсистеми вимірювання, контролю, сигналізації, блокировок, керування комутаційними 
апаратами, релейного захисту). Спрощені схеми керування вимикачами з 
електромагнітним приводом. Схема керування повітряним вимикачем. Блокировки 
безпеки та оперативні блокировки. Блокировка від неправильних дій з роз’єднувачами. 
Релейний захист. Спрощені схеми релейного захисту синхронного генератора, силового 
трансформатора, асинхронного двигуна, збірних шин. 

 
    

       V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
 

       За змістом кредитного модуля проводяться лекційні, практичні та лабораторні 
заняття. Лекції передбачають використання демонстраційного матеріалу.  Для виконання 
лабораторних робіт та РГР студенти забезпечуються відповідними методичними 



вказівками у паперовому або у електронному вигляді. За усіма видами занять проводяться 
індивідуальні консультації. 

Основна література. 
1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – 

М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648с. 
2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. – М.: Энергия, 1976. – 

552с. 
3. Церазов А.Л., Васильева А.П., Нечаев Б.В. Электрическая часть тепловых 

электростанций. – М.: Энергия, 1980. – 328с. 
Допоміжна література. 
4. Электрическая часть электростанций. Под редакцией С. В. Усова. – Л.: 

Энергия, 1977. – 560с. 
5. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. - Электрическая часть станций и подстанций. 

Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергия, 
1989 – 608с. 

6. Лукаш Н.П., Филатов О.Г. Методические указания к выполнению курсовых 
и дипломных проектов по электрической части станций и подстанций, ч.I, ч. II. – К: КПИ, 
1993 - с. 72, 1995 – с. 68. Электрическая часть электростанций. Под редакцией С. В. 
Усова. – Л.: Энергия, 1977. – 560с. 

7. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. - Электрическая часть станций и подстанций. 
Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергия, 
1989 – 608с. 

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Електрична частина станцій на підстанцій», ч.1., ч.2., ч.3., ч.4. (колектив авторів кафедри 
електричних станцій НТУУ «КПІ»).-К.: ФЕА НТУУ «КПІ»,-2005. 

9. Церазов А.Л., Старшинов В.А., Васильева А.П. Электрическая часть 
теплових электростанций. – М.: Издательство МЭИ, 1995. – 368 с. 

10. Рожкова А.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование 
электрических станций и подстанций. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. –  448с. 
 
 

VI. Мова 
      Російська, українська. 
 

VII.Характеристика індивідуальних завдань  
 

     Для студентів денної форми навчання планується 1 (одна) модульна контрольна 
робота.  
Для засвоєння теоретичного матеріалу та набуття  навичок розрахунків струмів 
трифазного к.з. у електроустановках, а також вибору електроапаратів за умов тривалого 
обважненого режиму і перевірки їх за умов к.з. передбачено виконання розрхунково-
графічної роботи (РГР). 

VIII. Методика оцінювання 
 

     Оцінювання знань студентів проводиться згідно з Положенням про рейтингову 
систему оцінювання знань  студентів з дисципліни, затвердженого рішенням кафедри 
електричних станцій. Максимальний рейтинг становить 100 балів, який складається зі 
стартових 70 балів, які може отримати студент протягом семестру, та  з екзаменаційних 30 
балів, які студент може отримати під час диференційованого заліку. 
 



                                                         IX. Організація 
 
      Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію 
здійснюється згідно з діючими нормативами НТУУ «КПІ» 
 

Опис кредитного модуля склав  
доцент кафедри електричних станцій, к.т.н.  Лукаш М.П.   
 
Ухвалено на засіданні кафедри електричних станцій (пр. № 12 від 04. 06. 2010) 
 
Завідувач кафедри                       Є.І. Бардик 


