
Изпитна тема12 : Производство на електрическа енергия 

 

1. Описва действието на синхронен генератор. Изяснява  обратимостта на електрическите машини. 

ДЕЙСТВИЕ НА СГ 

. На възбудителната намотка на СГ се подава постоянно захранващо напрежение. Роторът се завърта от външен двигател, 

който може да бъде водна или парна турбина или ДВГ. Статорната намотка се обхаща от магнитното поле на въртящия се 

индуктор и в нея се индуцира трифазно ЕДН: 

 Е=4,44f1 w kw Фm  - ЕДН в статорната намотка 

ОБРАТИМОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ 

Всяка електрическа машина може да работи и като двигател, и като генератор: 

 Когато на двете намотки на дадена ел.машина се подаде необходимото захранващо напрежение, се поражда въртящ 

момент, в резултат на което роторът и започва да се върти – машината работи като двигател 

 Когато на намотката на индуктора се подаде съответно захранващо напрежение, а роторът на машината се завърти от 

външна сила, в намотката на котвата се индуцира ЕДН – машината работи като двигател 

 Не съществува принципна разлика между устройството на двигателя и на генератора от съответен вид електрическа 

машина 

 

2. Описва електроенергийна система – начертава принципна схема и изясняване на ролята й. 

 

Електроенергийната система е огромен енергиен комплекс, в който електрическите централи са разположени на 

подходящо избрани места и технологически са свързани чрез електропроводи и подстанции, както помежду си, така и 

сас сходните системи на съседните страни, от една страна, и потребителите на електрическа енергия – от друга.   

3. Обяснява режимите на работа на консуматорите и начертава товаров график. 

• Продължителен режим на работа – при него консуматорът работи дълго време, за което неговат а температера се 

променя от началната до допустимата установена температура 

• Кратковременен режим на работа – при него консуматорите работят за кратко време, за което температурата им се 

достигастойност, която е по-малка от максимално допустимата. 

• Повторно-кратковременен режим на работа – при него се редуват времена на работа с времена на пауза. 

Консуматорът повишава температурата си през времето, в което работи; във времето на пауза се охлажда, но не 

напълно. При този режим на работа консуматорът се загрява до температура 

 
 

4. Описава електрическите подстанции. 

 

Електрическите подстанции са съвкупност от съоръжения, които преобразуват някои показатели на електрическата енергия 

и я разпределят 

Класификация според предназначението на  ПС – понижаващи, повишаващи, разпределителни /без трансформатор/ , 

честотопреобразувателни 

Основни елементи: 

• Разпределителни устройства с техните елементи 

• Силови трансформатори 

• Командни табла и апаратурата, намираща се в командната зала 

 Броят на РУ в ПС се определя от броя на напреженията в нея-за всяко напрежение трябва да има отделна РУ /закрита 

или открита/ 

ИЗИСКВАНИЯ: Надеждна работа,  лесна и удобна експлоатация, безопасност за обслужващия персонал, гъвкавост и 

възможност за автоматизация, икономичност 

 

  

5. Описва монтажните операции при строителство на заводски подстанции 

1.Монтаж на проходни изолатори -– върху проходни плочи, които се вграждат в предварително оставени отвори  

 Изисквания към монтажа: 

• Осите на прътите им да лежат в една равнина, междуосовите разстояния да са равни за всяка двойка изолатори, 

калпаците им да са еднакво отдалечени от плочата 

• Изолаторите да са перпендикулярни спрямо равнината на плочата 

• Плочи от листова стомана се заземяват 

• Ако плочата е изолационна ,заземява се фланецът 

2. Монтаж на подпорни изолатори -  когато се монтират на закрито, те се захващат към стени, тавани, метални конструкции, 

конзоли и др. Изолаторите могат да се разполагат хоризонтално или вертикално спрямо пода. 



Общи изисквания към монтажа: 

• Изолаторита да са перпендикулярни на носещата конструкция 

• Междуосовите разстояния да са еднакви за всяка двойка изолатори 

• Калпачетата им да са на еднакво разстояние от носещата конструкция 

• Всички заземителни болтове да са от едната страна 

3. МОНТАЖ НА РАЗЕДИНИТЕЛИ  

• Почистване от прах и външен оглед на разединителя 

• Проверява се съосността на ножовете с неподвижните контакти 

• Проверява се контактния натиск с динамометър 

• Разединителят се монтира и се свързва към шините 

• Проверява се едновременното включване на ножовете на 3-полюсния разединител 

• Заземяване чрез заземителния болт 

4. МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ВН 

• Транспортиране, почистване, оглед 

• Поставяне на прекъсвача на работното му място 

• Центроване на прекъсвача – за всички части едновременно – проверява се действието на задвижващия механизъм ; 

включването и изключването на контактите да става едновременно за 3-те фази 

• Окончателно закрепване на прекъсвача – обикновено в самостоятелна килия. Между задвижващия механизъм и 

прекъсвача има взривобезопасна преграда 

5. МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ВН - направо на стената или върху стоманена конструкция. Разстоянието между 

осите на отделните предпазители трябва да е еднакво 

• Закрепването става с болтове за всяка фаза поотделно 

• При монтаж върху стена отделните фази предварително се монтират на обща конзола, която се закрепва към стената 

• Регулиране – проверява се дали горният и долният държател на тръбата и контактите лежат на една вертикална линия 

 

• Предпазителите се монтират така, че индикаторното им устройство да е отдолу и да се вижда 

• Тоководещите капачки трябва да са обхванати плътно от контактните гнезда 

• Стойките на предпазителите се заземяват 

6. МОНТАЖ НА ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ - върху конзоли от ъглова стомана или се закрепват на пода на 

килията,под главните шини. Да са удобни за контрол и ремонт 

Дейности при монтирането: 

• Външен оглед и почистване 

• Измерване на изолационното съпротивление. При по-ниски от допустимите стойности се налага сушене 

• Закрепване и свързване. При свързване към шините не бива да се пораждат механични натоварвания в съединителните 

проводници, в изводите и в изолаторите на трансформаторите 

• Свободните вторични намотки трябва да се свържат на късо 

• Заземяване 

7. МОНТАЖ НА НАПРЕЖИТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ - като при ТТ със следните различия: 

• По време на монтаж изводите за ВН трябва да са съединени накъсо и заземени 

• Не се присъединяват и проводниците към изводи НН по време на монтажа 

• При свързване на 3-фазен трансформатор към шините за ВН жълтата фаза трябва да се свърже към ф.А, зелената към 

ф.В, червената към ф.С, а вход Х се заземява 

 

8. МОНТАЖ НА ШИНИ -Закрепване на шини чрез шинодържатели върху подпорни изолатори. При шини в пакет за 

подобряване на охлаждането между тях се поставят дистанционни плочки. Болтовете се поставят така, че гайките да се виждат от 

коридора на РУ. Резбите, болтовете и гайките да се смажат против ръждясване. 

•  Свързване на шини една към друга – кръглите чрез концентрични клеми, а правоъгълните-с болтова връзка, чрез планки 

или чрез заваряване 

• Поставяне на компенсатори – те поемат удълженията 

• Свързване на шините към съоръженията и апаратите 

• Боядисване на шините-ф.А жълто, ф.В зелено, ф.С червено. Определени места, предварително калайдисани, не се 

боядисват, за да се свързват към тях преносимите заземители 

9. МОНТАЖ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

• . Определяне на ел.състояние на трансформатора – чрез измерване съпротивленията на намотките и на изолацията 

• Определяне състоянието на маслото – чрез анализ на проба от него 

 При по-големи от възможните отклонения тр-рът се връща за ремонт 

 Трансформаторът се монтира в килията 

• За маслени трансформатори килията трябва да има изход навън, в нея трябва да има яма за събиране на маслото, 

запълнена с обли камъни, огнеустойчиви стени и таван. Колелата му се заклинват 

• Трансформаторът се поставя  така, че указателите и измервателните апарати да са удобни за наблюдение, без да се 

изключва напрежението 

• СВЪРЗВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРА КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА И АПАРАТИТЕ ЗА ВН - чрез шини, крайни 

концентрични клеми или планки. Съединителните връзки не бива да натоварват допълнително подпорните изолатори 

• Контролните кабели се свързват към газовото реле, термометъра и др. 

• Всички метални нетоководещи части се заземяват 

ПРИЕМАНЕ НА УРЕДБАТА 

• Прави се последен външен оглед на трансформатора, съединенията, заземяването и др. 

• Пуска се трансформаторът и цялата уредба за 72-часова проба 

• Приемането завършва с изготвянето на акт въз основа на наблюденията и предварително подготвената документация 

 



6. Описва дейностите по техническото обслужване на заводските подстанции и посочва последиците от 

неспазването й 

В зависимост от значението на подстанцията в системата за ел.снабдяване на предприятието, от категорията на захранваните 

от тях консуматори и от броя на оперативните превключвания те могат да бъдат с и без постоянно дежурство 

ОГЛЕДИ НА РУ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ 

Проверки при огледите: 

 Състоянието на помещението, на вратите и прозорците 

 Изправността на осветлението, отоплението, вентилацията 

 Заземителната мрежа 

 Нивото и температурата на маслото в апаратите 

 Има ли теч на масло 

 Състоянието на контактите 

 Състоянието на електромерите и пломбите им 

 Състоянието на изолацията 

 Наличието на лични предпазни средства 

 Почистване от прах 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ 

• В РУ над 1000V по време на основните ремонти се извършват изпитвания за прекъсвачите, разединителите, 

заземителните ножове и задвижващите ги механизми 

• За маслонапълнените апарати се определят диелектричните загуби 

ПЛАНОВИ ПРЕГЛЕДИ НА РУ 

• РУсе изключва от напрежение и се проверява най-подробно строителната част, свободния достъп до помещението на 

РУ, изправността на осветлението 

• Извършва се преглед и почистване без разглобяване на всички съоръжения, оглежда се сътоянието на боята на 

конструкциите и съоръженията 

• Онези дефекти, които не са били отстранени, се записват във ведомостта на дефектите и се отстраняват при първия 

планов ремонт 

 

 

7. Описва действието на електрическия ток върху човешкия организъм, обяснява пораженията и описва 

действията при оказване на първа помощ. 

 Протичането на ел.ток през човешкото тяло може да доведе до тежки поражения, включително и смърт 

 Изходът зависи от множество фактори: големината, честотата, пътя и продължителността на протичането на тока, 

съпротивлението на човешкото тяло и др. 

ВИДОВЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛ.ТОК ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

• Бива физиологично, термично, химично и механично 

• Изразява се  в поражения на нервната, сърдечната и дихателната система, в топлинни и химични явления / изгаряния, 

разлагане на кръвта/ и др. 

 Пораженията от ел- ток се делят на: 

• Ел.удар – прието е така да се наричат пораженията на вътрешните органи 

• Ел.травми – пораженията на външните органи 

• Ток до 50 μА е безопасен, а над 20-25 mА може да доведе до тежки последици, дори смърт. Ток над 100 mА обикновено 

е смъртоносен 

• При едно и също напрежение постоянният ток е по-безопасен от променливия ток с промишлена честота 

• При увеличаване на честотата над 2000Нz поразяващото действие на променливия ток намалява 

ПРИЧИНИ ЗА ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЕЛ.ТОК 

• Допир до неизолирани тоководещи части 

• Допир до устройства, които нормално не са под напрежение, но поради авария са попаднали под напрежение 

• Недопустимо приближаване до съоръжения, намиращи се под ВН 

• Неправилна експлоатация или работа с неизправни ел.уреди и инструменти 

• Първа помощ - прекъсване на контакта с електрическия проводник, изкуствено дишане, 

сърдечен масаж. 

 

8. Изяснява колебанията в икономиката. 

– КОЛЕБАНИЯ В ИКОНОМИКАТА 

 

Колебанията в икономиката настъпват в едно състояние на пазарната икономика, при което 

производството на стоки в обществото превишава платежоспособното търсене. Това състояние се 

нарича икономическа криза. В резултат на това голяма част от стоките не могат да се реализират и 

нарастването на общественото производство се заменя със спад. Според някои икономисти причините 

се коренят в природните явления или в псохологията на човека, според други в общественото 

производство, независимо от неговата социално-икономическа форма. Периодът от началото на една 

криза до началото на друга криза се нарича промишлен или икономически цикъл. Състои се от 4 етапа: 

-  криза /при нея продажбите се затрудняват, цените намаляват; продавачът, който не е продал стоката 

си, не може да купи средства за производство на работна сила, за да продължи производствения процес; 

затварят се много предприятия, безработицата нараства, производството намалява, липсва организация на 

икономическия живот/ 

http://znam.bg/com/action/showArticle?encID=1&article=3403246695
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- депресия / характеризира се със застой на производството, с ниско равнище на цените, намаляване на 

работната заплата, на печалбата/ 

- оживление / характеризира се с разширяване на производството, нарастване на цените, на печалбата, 

намаляване на безработицата, нарастване на работната заплата, оживление на търговията/ 

- подем / започва от момента, когато производството надхвърля предкризисното ранвище; при тази фаза 

се разширяват старите и се строят нови предприятия/ 

Каквито и да са причините за настъпването на кризите в икономиката, колебанията на заетостта и 

безработицата са най-сериозният индикатор за състоянието на всяка икономика.  

Високото равнище на безработицата задържа разширяването на потреблението на населението. 

Високият процент на бездействащи производствени мощности задържа инвестициите, а това е 

сериозна пречка за излизане от кризата. 

Безработен е този, който няма работа, въпреки че е способен да работи, иска да работи и активно търси 

работа. Човек може да загуби работата си и да остане без работа по различни причини: да е уволнен, защото 

не се справя с работата, фирмата може да е намалила производството си или е фалирала и т.н., а може и 

доброволно да е напуснал работа: поради материална или морална неудовлетвореност. 

Безработицата бива: 

- фрикционна безработица – най-леката и непроблемна разновидност на текущата безработица. Тя е 

временна незаетост на работната сила в периоди на пременаване от една работа в друга.  Желателна е, 

защото се отказват работници от една работа поради ниското заплащане и търсят друга с по-високо 

заплащане; 

- структурна безработица – породена е от несъответствието между квалификацията на работната сила и 

изискванията на работното място. Основното средство за намаляване на структурната безработица е 

подобряването на силата на подготовка и предподготовка на кадрите; 

- циклична безработица – проявява се във фазите криза и депресия, при рязко свиване на общественото 

производство по време на криза и решително намалява при оживление и подем на националното 

производство. Тя е безсмислено разпиляване на трудови ресурси; 

- сезонна безработица – характерно е, че тя се появява всяка година в точно определен сезон. Особено 

характерна е за селското стопанство, за строителството, туризма и отрасли, които се намират в зависимост от 

климатичните усливия на годишните времена. 

Инфлацията е другият критерий за икономическа нестабилност. Буквално „ИНФЛАЦИЯ” значи 

„РАЗДУВАНЕ” или процес на обезценяване на книжните пари, предизвикан от непрекъснато 

повишаване на цените, което води до препълване на паричното обръщение с излишни парични знаци. 

Или това е намаляване на покупателната способност на паричната единица в дадена страна, поради 

завишаване на цените на стоките и услугите. С инфлацията са свързани понятията:  

НУЛИФИКАЦИЯ – обявяване на старите парични знаци за недействителни; 

ДЕВАЛВАЦИЯ – официално намаляване на курса /цената/ на националната валута по отношение на 

курса на валутите на другите страни; 

РЕВАЛВАЦИЯ  - повишаване на курса на националната валута от потношение на курса на другите 

валути. 

Иинфлацията бива открита и закрита от гледна точка на своето външно проявление. /открита – 

води се „открито” или официално от държавата; скрита – развива се като скрит процес на повишаване на 

цените, не се отчита от институциите/  

Инфлацията може де бъде и умерена, галопираща, хиперинфлация, балансирана или нестабилна 

според темпа на нарастване. /умерена – бързо нарастване на цените на предмети за потребление и 

работната сила, но не повече от 10% годишно; галопираща – бързо нарастване на цените, измерено с дву- и 

три-цифрени числа. Спестяванията се обезценяват; хиперинфлация – нарастване на цените, при което парите 

не са в състояние да обслужват стоковото обръщение, надвишава 500%; балансирана – умерено и 

пропорционално нарастване на цените на лихвения процент; небалансирана – неравномерно изменение на 

цените, при което темпът на инфлация изпреварва нарастването на номиналния лихвен процент./  

Обезценяването на парите води до пререзпределение на доходите и богатството, до намаляване на 

реалните доходи, до промени в относителните цени на благата. 

 

 

9. Решава приложната задача: Измерено е преходно съпротивление на заземител на електрическо табло 40  в 

новостроящ се цех. Направете изводи и посочете какви допълнителни мероприятия са необходими преди узаконяването 

на обекта 

Решение 

Измереното съпротивление е по-голямо от нормираното. За да го намалим, е необходимо да се поставят 

допълнително заземители. 


