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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми за ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: технологічні особливості роботи 

різноманітних енергоємних промислових механізмів та установок, раціональні 

системи їх електроприводів, принципи побудови систем керування механізмами, 

агрегатами та комплексами на базі автоматизованих електроприводів та 

комп’ютеризованих засобів автоматизації. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв» базується на знаннях з курсів «Теоретичні основи 

електротехніки», «Технологічні процеси енергоємних виробництв», «Теорія 

електропривода», «Теорія автоматичного керування», «Моделювання 

електромеханічних систем». 

Матеріал курсу використовується під час курсового проектування та при 

підготовці окремих розділів дипломного проекту з питань дослідження режимів 

роботи різноманітних електромеханічних систем. 

Програма навчальної дисципліни складається з шести змістових модулів: 

1. Класифікація електромеханічного обладнання енергоємних виробництв. 

Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ). 

2. Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних 

установок.  

3. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне 

обладнання екскаваторів. 

4. Загальні питання проектування автоматизованого електропривода 
енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне обладнання металорізальних 

верстатів та промислових маніпуляторів. 

5. Електромеханічне обладнання прокатних станів, ковальсько-пресових машин, 

різального електрообладнання. 

6. Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського 

(електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, 

тролейбуси, метро) електротранспорту. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв» є поглиблення спеціальної підготовки фахівця 

електроенергетичної галузі, надбання студентами цілісного підходу при розробці 

електромеханічних систем промислових механізмів та машин, сприяння закріпленню 

та поглибленню теоретичних знань, одержання практичних навичок з даного питання. 

1.2. Завданням вивчення дисципліни є засвоєння особливостей режимів роботи 

електромеханічного обладнання; оволодіння методикою розрахунку і вибору 

електродвигунів для промислових механізмів та установок; набуття навичок щодо 

вибору раціональних систем електроприводу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 режими роботи: електроприводів насосних станцій, компресорних і 

вентиляційних установок; електроприводів конвеєрів, транспортерів, 

ескалаторів, електроприводів прокатних станів, ковальсько-пресових машин, 

різального електрообладнання, металообробних верстатів; електромеханічного 

обладнання електротранспорту, підіймальних установок, електроприводів 

механізмів кар’єрних екскаваторів, гусеничних драглайнів, роторних 

екскаваторів, промислових роботів, маніпуляторів;  

 вимоги до електроприводу; 

 особливості розрахунку і вибору електродвигуна для промислових механізмів 

та установок; 

 силову частину та принципи управління, технічні характеристики 

електромеханічного обладнання енергоємних виробництв; 

 принципи формування статичних та динамічних характеристик 

електроприводів механізмів та установок енергоємних виробництв; 

 принципи економії електроенергії в промислових установках; 

 типові схеми керування електроприводами промислових механізмів  та 

установок. 

уміти : 

 визначати раціональний режим роботи промислових механізмів  та установок; 



5 
 

  

 виконувати розрахунок потужності електродвигунів технологічних установок 

та машин; 

 здійснювати вибір раціональної системи електроприводу; 

 визначати ефективність роботи електроприводів; 

 виконувати моделювання електроприводів технологічного призначення на 

персональному комп’ютері з метою визначення статичних та динамічних 

характеристик електромеханічного обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 години / 8 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Класифікація електромеханічного обладнання 
енергоємних виробництв. Електромеханічне обладнання механізмів 
безперервного транспорту (МБТ). 

Тема 1. Класифікація енергоємних промислових механізмів.  

Тема 2. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту 

(МБТ).  

Змістовий модуль 2. Електромеханічне обладнання насосних, 
вентиляторних і компресорних установок.  

Тема 3. Електромеханічне обладнання механізмів відцентрового та поршневого 

типів.  

Змістовий модуль 3. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. 
Електромеханічне обладнання екскаваторів. 

Тема 4. Електромеханічне обладнання позиційних механізмів вертикального 
транспорту.  

Тема 5. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів.  

Змістовий модуль 4. Загальні питання проектування автоматизованого 
електропривода енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне 
обладнання металорізальних верстатів та промислових маніпуляторів. 

Тема 6. Технічні засоби та інженерінг електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв.  

 
Тема 7. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів (МРВ).  
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Тема 8. Електромеханічне обладнання промислових маніпуляторів.  

Змістовий модуль 5. Електромеханічне обладнання прокатних станів, 
ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання. 

Тема 9 Електромеханічне обладнання прокатних станів.  

Тема 10. Електромеханічне обладнання ковальсько-пресових машин.  

Тема 11. Електромеханічне обладнання різального електрообладнання.  

Змістовий модуль 6. Електромеханічне обладнання магістрального 
(електровози), приміського (електропоїзда), промислового (рейковий і 
безрейковий) і міського (трамваї, тролейбуси, метро) електротранспорту. 

Тема 12. Електромеханічне обладнання міського електротранспорту.  

Тема 13. Електромеханічне обладнання залізничного електротранспорту. 
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3. Рекомендована література 

Базова 
1. Белов М. П., Новиков В. А., Рассудов Л. Н. Автоматизированный 

электропривод типовых производственных механизмов и технологических 

комплексов. – М.: Академия, 2007. – 576 с.  

2. Онищенко Г. Б. Автоматизированный электропривод промышленных 

установок. – М.: РАСХН, 2001. – 520 с.  

3. Смирнитский Б.В. Автоматизированный электропривод типовых 

промышленных механизмов. Харьков: ХГПУ, 1998. – 380 с. 

4. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. Елисеева 

В.А., Шинянского А.В. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 626 с. 

5. Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных 

установок.-К.: Вища школа, 1981. – 248 с. 

6. Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация 

общепромышленных механизмов.- М.: Энергия, 1980. – 360 с. 

7. Соколов М.М. Автоматизований електропривод загальнопромислових 

механізмів, - М.: Енергія, 1976. – 488 с. 

8. Сандлер А.С. Электрооборудование и автоматизация металлорежущих 

станков. - М.: «Высшая школа», 1972. – 440 с.  

Допоміжна 
9. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.:«Энергия», 1977. 

– 424 с.  
10. Онищенко Г.Б.,  Юньков М.Г.  Электропривод турбомеханизмов. – М.: 

«Энергия», 1972. – 240 с.  
11. Скворцов Л.С., Рачицкий В.А., Ровенский В.Б. Компрессорные и насосные 

установки. – М.: Машиностроение, 1988. – 264 с.  
12. Закладной А.М. и др. Энергосбережение средствами промышленного 

электропривода. – К.: «ДИЯ», 2001. – 343 с.   
13. Смирнова В.И., Разинцев В.И. Проектирование и расчет автоматизированных 

приводов: Учебник. – М.: Машиностроение, 1990. 
14. Чулков Н.Н. Расчет привода карьерных машин. – М.: Недра, 1987. – 451 с. 
15. Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и 

воздуходувных установках. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 360 с. 
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16. В.Б. Ровенский, В.А. Игнатов. Электрооборудование металлорежущих 
станков и автоматических линий. - М.: Высшая школа, 1983. – 151 с. 

17. Справочник по електрическим машинам: в 2-х т.; под общей ред. 
И. П. Копылова, Б. К. Клюкова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.  

18. И.Е. Фрейнкман, В.К. Ильгисонис. Землеройные машины. – М. 1951. – 355 с. 
19. А.И. Корендяев, Б.Л. Саламандра и др. Манипуляционные системы роботов. 

– М.: Машиностроение, 1989. – 472 с. 
20. Шенфельд Р., Хабигер Э. Автоматизированные электроприводы. Под ред. 

Ю.А. Борцова. – Л.: Энергоатомиздат. 1985. – 464 с. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційний залік 

- 7 семестр; іспит – 8 семестр. 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Облік відвідування, опитування, контрольна робота, реферати, тестування. 

 


