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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 

Галузь знань 
14 «Електрична 

інженерія» Вибіркова 

8 – 
Модулів – 2 

Спеціальність: 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 6 4-й  

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання Семестр 

– 

Загальна кількість 
годин 7-й/8-й  

240 Лекції 

Тижневих годин  
навчання аудиторних 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

20 год./20 год 
Практичні роботи 

10 год./10год. 
5,33 Лабораторні роботи 

Тижневих годин  
самостійної роботи 

студента 
10 год./10год 

10,67 Самостійна робота 

 

80 год./80 год.  
Індивідуальні завдання: 

– 
Вид контролю:  
диф. зал / іспит 

 
співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 80/160 = 0,5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 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. 

Завдання: засвоєння особливостей режимів роботи електромеханічного 

обладнання; оволодіння методикою розрахунку і вибору електродвигунів для 

промислових механізмів та установок; набуття навичок щодо вибору 

раціональних систем електроприводу. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

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. 
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вміти: 

 визначати раціональний режим роботи промислових механізмів  та 

установок; 

 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. 
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3.Програма навчальної дисципліни 

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

1. Класифікація енергоємних промислових механізмів. Коротка 
характеристика технологічних процесів, в яких використовуються енергоємні 

машини та установки. Типова структура автоматизованих електромеханічних 

комплексів. 

2. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного 
транспорту (МБТ). Класифікація механізмів, технічні показники, кінематичні 

схеми МБТ. Розрахунок статичних та динамічних навантажень. Розрахунок 

потужності і вибір електродвигунів конвеєрів. Основні вимоги до ЕП. Системи 
ЕП. Економія електроенергії в конвеєрних установках. Вибір раціонального 

режиму роботи конвеєрних установок. Регулювання швидкості в залежності від 

технологічних умов роботи. Раціональні системи регульованого 

електроприводу конвеєрних установок. Енергопостачання МБТ. Приклади 

практичного застосування частотно-регульованого електропривода в 

конвеєрних установках. 

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

3. Електромеханічне обладнання механізмів відцентрового та 
поршневого типів. Класифікація механізмів, галузі використання, основні 

технічні показники, паспортні характеристики насосів, вентиляторів, 

компресорів. Характеристика мережі споживача. Керування продуктивністю 

турбомеханізмів (ТМ). Визначення втрат тиску в трубопроводі. Особливості 

запуску ЕП ТМ. Механічні характеристики механізмів. Розрахунок потужності 

електродвигунів ТМ. Вимоги до ЕП. Системи ЕП насосів, вентиляторів, 
компресорів. Особливості роботи поршневих насосів та компресорів. ЕП 

поршневих машин. Енергопостачання насосних, вентиляторних та 

компресорних установок. Приклади практичного частотно-регульованого 

електропривода в механізмах відцентрового та поршневого типів. 
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Змістовий модуль 3. Електромеханічне обладнання підіймальних 
установок. Електромеханічне обладнання екскаваторів. 

4. Електромеханічне обладнання позиційних механізмів 
вертикального транспорту. Типи механізмів, їх основні технічні параметри. 

Кінематичні схеми. Розрахунок потужності та вибір електродвигунів. Основні 

вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Системи ЕП механізмів вертикального 
транспорту. Принципи та схеми керування ліфтом. Мікропроцесорна система 

керування ліфтом: режими роботи ліфта та алгоритм керування рухом. Типові 

схеми керування шахтними підйомниками. Енергопостачання підйомників та 

ліфтів. Приклади практичного застосування перетворювача частоти в 

підіймальних установках. 

5. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів. 

Класифікація екскаваторів, технічні показники, кінематичні схеми. 

Технологічні роботи ЕП основних механізмів екскаваторів. Механічна 
характеристика екскаваторів. Розрахунок потужності і вибір двигунів 

механізмів екскаватора. Основні вимоги до ЕП механізмів екскаваторів. 

Уніфікована структура екскаваторних ЕП, типові схеми ЕП механізмів 

екскаваторів. Системи керування ЕП механізмів екскаваторів, критерії 

оптимальності. Економія електроенергії в механізмах екскаваторів. Вибір 

раціонального режиму роботи. Сучасні раціональні системи електроприводу 

екскаваторів. Енергопостачання екскаваторів. Приклади практичного 
застосування частотно-регульованого електропривода в електроприводі 

екскаваторів. 

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

6. Технічні засоби та інженерінг електромеханічного обладнання 
енергоємних виробництв. Етапи проектування ЕП. Регулювальні можливості 
й технічні характеристики систем регульованого електропривода промислових 

енергоємних механізмів. Перетворювачі частоти: загальні відомості, 

класифікація, основні налаштування. Рекомендації щодо вибору 
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перетворювачів частоти. Схеми підключення перетворювачів частоти. 

Додаткове обладнання перетворювачів частоти. Технічні характеристики 

низьковольтних та високовольтних перетворювачів частоти. Класифікація 

сучасних пускових систем. Основні налаштування та схеми підключення 

пристроїв плавного запуску/гальмування. Технічні характеристики 

низьковольтних та високовольтних пристроїв плавного запуску/гальмування. 
7. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів (МРВ). 

Класифікація МРВ. Загальна характеристика роботи, технічні показники, 

режими роботи. Особливості розрахунку потужності та вибір електродвигунів 

головного руху та механізму подачі МРВ. Способи регулювання швидкості ЕП 

МРВ. Вимоги до ЕП та системи ЕП МРВ. Системи числового програмного 

керування МРВ. Управляючі технологічні програми. Системи стабілізації 

параметрів і системи оптимізації режимів металообробки. Приклади 

практичного застосування частотно-регульованого електропривода в 
металорізальних верстатах. 

8. Електромеханічне обладнання промислових маніпуляторів. 
Класифікація. Кінематичні схеми. Особливості статики та динаміки 

взаємодіючих ЕП промислових маніпуляторів. Основні вимоги до ЕП 

маніпуляторів. Системи ЕП. Принципи побудови систем керування ЕП 

маніпуляторів. Приклади практичного застосування частотно-регульованого 

електропривода в промислових маніпуляторах. 

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

9 Електромеханічне обладнання прокатних станів. Класифікація 

прокатних станів та клітей. Режими роботи електрообладнання прокатних 

станів. Їх технічна характеристика. Розрахунок потужності електродвигунів 

прокатних станів. Основні вимоги  до ЕП. Електричні машини основного 

прокатного обладнання. Системи керування клітями прокатних станів. 

Автоматизований ЕП станів гарячої та холодної прокатки. Технологічні та 
конструктивні особливості станів. Вимоги до ЕП. Системи живлення головних 

ЕП станів прокатки. Схеми керування ЕП реверсивних прокатних станів.  
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Приклади практичного застосування частотно-регульованого електропривода в 

прокатних станах. 

10. Електромеханічне обладнання ковальсько-пресових машин. 
Технічна характеристика силового електрообладнання ковальсько-пресових 

машин, їх навантажувальна характеристика. Основні вимоги  до ЕП Системи 

керування електроприводом ковальсько-пресових машин. Приклади 
практичного застосування частотно-регульованого електропривода в 

ковальсько-пресових машинах. 

11. Електромеханічне обладнання різального електрообладнання. 
Технічна характеристика та режими роботи ЕП різального обладнання. 

Розрахунок потужності електродвигунів різального електрообладнання. Вимоги  

до ЕП. Системи керування та алгоритми роботи механізмів різального 

електрообладнання. Приклади практичного застосування частотно-

регульованого електропривода в різальному електрообладнанні. 

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

12. Електромеханічне обладнання міського електротранспорту. 
Основні технічні показники та характеристики електротранспорту Кінематичні 

схеми тягової передачі. Динамічні показники. Електрообладнання 

електротранспорту. Розрахунок потужності електродвигунів. Основні вимоги 
до ЕП. Системи керування тяговим електроприводом електротранспорту. 

Електропостачання електротранспорту. Приклади практичного застосування 

частотно-регульованого електропривода в міському електротранспорті. 

13. Електромеханічне обладнання залізничного електротранспорту. 

Технічна характеристика силового електрообладнання. Особливості режимів 

роботи ЕП залізничного електротранспорту. Розрахунок потужності 

електродвигунів. Основні вимоги до ЕП. Системи керування тяговим 

електроприводом електротранспорту. Схеми електропостачання. Приклади 
практичного застосування частотно-регульованого електропривода в 

залізничному електротранспорті. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб с.р. 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

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

Тема 1. Класифікація енергоємних 
промислових механізмів. 8 3 – – 5 

Тема 2. Електромеханічне 
обладнання механізмів 
безперервного транспорту (МБТ). 

16 4 2 – 10 

Разом за змістовим модулем 1 24 7 2 – 15 
Змістовий модуль 2.  

Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних 
установок. 

Тема 3. Електромеханічне 
обладнання насосних установок 52 4 8 10 30 

Разом за змістовим модулем 2 52 4 8 10 30 
Змістовий модуль 3.  

Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне 
обладнання екскаваторів. 

Тема 4. Електромеханічне 
обладнання позиційних механізмів 
вертикального транспорту. 

22 5 – 7 10 

Тема 5. Електромеханічне 
обладнання механізмів 
екскаваторів. 

33 4 4 – 25 

Разом за змістовим модулем 3 55 9 4 7 35 
Усього за модулем 1 131 20 14 17 80 

Модуль 2 
Змістовий модуль 4. 

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

верстатів та промислових маніпуляторів. 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 6. Технічні засоби та 
інженерінг електромеханічного 
обладнання енергоємних 
виробництв. 

23 3 4 – 16 

Тема 7. Електромеханічне 
обладнання металорізальних 
верстатів (МРВ). 

12 2 – – 10 

Тема 8. Електромеханічне 
обладнання промислових 
маніпуляторів. 

16 3 2 3 8 

Разом за змістовим модулем 4 51 8 6 3 34 
Змістовий модуль 5. 

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

Тема 9 Електромеханічне 
обладнання прокатних станів. 12 2 – – 10 

Тема 10. Електромеханічне 
обладнання ковальсько-пресових 
машин. 

10 2 – – 8 

Тема 11. Електромеханічне 
обладнання різального 
електрообладнання. 

10 2 – – 8 

Разом за змістовим модулем 5 32 6 – – 26 
Змістовний модуль 6. 

Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського 
(електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, 

тролейбуси, метро) електротранспорту. 
Тема 12. Електромеханічне 
обладнання міського 
електротранспорту. 

15 3 – – 12 

Тема 13. Електромеханічне 
обладнання залізничного 
електротранспорту. 

11 3 – – 8 

Разом за змістовим модулем 6 26 6 – – 20 
Усього за модулем 2 109 20 6 3 80 
Усього годин 240 40 20 20 160 
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5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

7 семестр 

1 Розрахунок статичного навантаження та потужності 
електродвигуна стрічкового конвеєра 

2 

2 Визначення напірно-витратних та енергетичних 
характеристик відцентрового насоса зі змінною 
частотою обертання 

4 

3 Енергозберігаючі режими роботи насосних установок у 
системах водоспоживача 

2 

4 Розрахунок механічної характеристики та потужності 
електропривода відцентрового вентилятора 

2 

Усього за 7 семестр 10 
8 семестр 

5 Визначення втрат потужності в асинхроному 
електроприводі технологічного механізму при 
частотному і фазовому керуванні 

4 

6 Розрахунок потужності електродвигунів промислового 
робота 

2 

7 Розрахунок статичних навантажень і потужностей 
електроприводів механізмів одноківшевого екскаватора 

4 

Усього за 8 семестр 10 
Усього годин 20 

                                                                                                              
6. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

7 семестр 
1 Дослідження технологічних та енергетичних 

характеристик насосної установки при різних методах 
регулювання продуктивності 

2 

2 Дослідження динамічних характеристик насосної 
установки у пускових режимах 

2 

3 Дослідження динамічних характеристик насосної 
установки у нестаціонарних режимах роботи 

2 

4 Дослідження динамічних характеристик насосної 
установки в аварійних режимах 

2 

5 Дослідження характеристик відцентрового вентилятору 
при різних методах регулювання параметрів 

2 

Усього за 7 семестр 10 
8 семестр 

6 Дослідження системи керування пасажирським ліфтом 2 
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«Тополь» 
7 Дослідження режимів роботи автоматизованого 

електропривода ліфта 
2 

8 Дослідження частотно-регульованого електропривода 
затвору зливної греблі 

3 

9 Дослідження режимів роботи пневмоприводу 
робототехнічного комплексу на базі маніпуляторів 
МП9С 

3 

Усього за 8 семестр 10 
Усього годин 20 

 
7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Коротка характеристика технологічних процесів, в яких 
використовуються енергоємні машини та установки. 

5 

2 Розрахунок статичних та динамічних навантажень МБТ. 
Економія електроенергії в конвеєрних установках. 
Регулювання швидкості в залежності від технологічних 
умов роботи. Раціональні системи регульованого 
електроприводу конвеєрних установок.  Енергопостачання 
МБТ. 

10 

3 Особливості запуску ЕП ТМ. Нестаціонарні режими роботи 
ТМ. Особливості енергопостачання насосних установок. 

15 

4 Нестаціонарні режими роботи вентиляторних та 
компресорних установок. Особливості роботи поршневих 
компресорів. Особливості енергопостачання вентиляторних 
та компресорних установок. 

15 

5 Кінематичні схеми. Системи ЕП механізмів підіймального 
транспорту. Принципи та схеми керування ліфтом. 
Енергопостачання підйомників та ліфтів. 

10 

6 Класифікація екскаваторів, технічні показники, кінематичні 
схеми. Уніфікована структура екскаваторних ЕП, типові 
схеми ЕП механізмів екскаваторів. Системи керування ЕП 
механізмів екскаваторів, критерії оптимальності. Економія 
електроенергії в механізмах екскаваторів. Вибір 
раціонального режиму роботи. Сучасні раціональні системи 
електроприводу екскаваторів. Енергопостачання 
екскаваторів. 

25 

Усього за 7 семестр 80 
7 Енергозберігаючі аспекти застосування частотно-

регульованого ЕП. Приклади використання. Критерії 
застосування регульованого та керованого за пуском 
електропривода. Діагностичні системи сучасного ЕП. 

16 
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Регулювання якості електроенергії засобами силової 
перетворюючої техніки промислового ЕП. 

8 Призначення і будова МРВ різного призначення. 
Електропостачання МРВ. 

10 

9 Кінематичні схеми. Принципи побудови систем керування 
ЕП маніпуляторів. 

8 

10 Електричні машини основного прокатного обладнання. 
Системи керування клітями прокатних станів. Технологічні 
та конструктивні особливості станів. Системи живлення 
головних ЕП станів прокатки. Схеми керування ЕП 
реверсивних прокатних станів.  

10 

11 Технічна характеристика силового електрообладнання 
ковальсько-пресових машин, їх навантажувальна 
характеристика. Основні вимоги  до ЕП Системи керування 
електроприводом ковальсько-пресових машин. 

8 

12 Технічна характеристика та режими роботи ЕП різального 
обладнання. Системи керування та алгоритми роботи 
механізмів різального електрообладнання. 

8 

13 Кінематичні схеми тягової передачі. Вимоги до ЕП. 12 
14 Особливості режимів роботи ЕП залізничного 

електротранспорту. 
8 

Усього за 8 семестр 80 
Усього годин 160 

 
8. Методи навчання 

Лекції, практичні методи навчання, індуктивні методи навчання. 

 
9. Методи контролю  

Облік відвідування, опитування, контрольні роботи, реферати, самостійна 

робота, модульний контроль, диференційний залік, іспит. 

 
10. Розподіл балів, що отримують студенти у 7 семестрі 

Види занять Максимальна 
сума балів 

Лекції 10 
Практичні заняття, лабораторні роботи: виконання, 
захист 

40 

Поточний контроль:(змістовий модуль №1 – 10 балів; 
змістовий модуль № 2 – 10 балів; змістовий модуль №3 
– 10 балів, тести – 20) 

50 

Усього  100 
 



 
15

Розподіл балів, що отримують студенти у 8 семестрі 
Види занять Максимальна 

сума балів 
Лекції 10 
Практичні заняття, лабораторні роботи: виконання, 
захист 

30 

Поточний контроль: 
(змістовий модуль №4 – 10 балів; змістовий модуль 
№5 – 10 балів; змістовий модуль №6 – 10 балів; 
самостійна робота, реферати, тести – 10) 

40 

Іспит 20 
Усього  100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцін
ка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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11. 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. 
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15. Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и 
воздуходувных установках. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 360 с. 

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. 

 


