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ВСТУП 

 

Дисципліна «Перспективи удосконалення сучасних турбогенераторів» 

дозволяє студентам-магістрантам одержати теоретичні знання в галузі 

проектування, розрахунку, вибору, діагностуванні та проведенні ремонтів 

турбогенераторів, як основних джерел електроенергії в сучасній електроенергетиці. 

Для вивчення дисципліни необхідні знання загальних курсів фізики, теоретичних 

основ електротехніки, електричних машин, технології виготовлення та діагностики 

електричних машин і трансформаторів, нормативних документів з обслуговування 

електрообладнання. 

В процесі вивчення дисципліни розглядаються основні напрямки 

вдосконалення і модернізації сучасних ТГ, які вже працюють на блоках 

електростанцій, та визначення шляхів підвищення техніко-економічних показників 

нових ТГ вітчизняного виробництва для підтримання їх конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Встановлюються досягнення світової науки і практики, області 

використання, основні конструктивні рішення і особливості створення сучасних ТГ 

Методичне вказівки містять контрольні питання по розділах курсу 

«Перспективи удосконалення сучасних турбогенераторів», назви тем 

індивідуальних завдань, методичні вказівки і деякі теоретичні дані, які можна 

використовувати для виконання завдань, а також перелік літературних джерел, 

необхідних для вивчення дисципліни та виконання роботи. 

В методичних вказівках та в контрольних завданнях використовуються 

скорочення: ЕМ – електрична машина; ЕО – електрообладнання; ТГ – 

турбогенератор, НТНП – низькотемпературний надпровідник; ВТНП – 

високотемпературний надпровідник; АСТГ – асинхронізований турбогенератор; 

ВЕУ – вітроенергетична установка; ВДЕ - відновлюєми джерела енергії 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальним планом дисципліна «Перспективи удосконалення сучасних 

турбогенераторів» передбачені лекції та самостійна робота при виконанні 

індивідуального завдання. Вивчення курсу закінчується заліком. При виконанні 

контрольного завдання з дисципліни «Перспективи удосконалення сучасних 

турбогенераторів» потрібно в письмовому вигляді виконати завдання відповідно до 
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варіанта, який слід вибрати за номером в списку журналу академічної групи. 

Приклад оформлення титульного аркуша завдань наведено в Додатку А. 

В дисципліні вивчають наступні теми, які слід опрацьовувати на протязі 

вивчення дисципліні. Контрольні питання для виконання індивідуального завдання 

також відповідають наведеним темам: 

Змістовний модуль 1. Основні завдання, проблеми та напрями розвитку 

вітчизняного турбогенераторобудування.  

Типи електростанцій та їх вклад в електроенергетику України та в світову 

електроенергетику. Світові тенденції розвитку сучасної електроенергетики. Роль і 

перспективи розвитку електроенергетики від відновлюємих джерел енергії (ВДЕ). 

Особливості роботи класичних електростанцій та електростанцій від ВДЕ на єдину 

енергосистему, допустимі межі сумісного використання. Вплив на екологію 

електростанцій різного типу. Сучасний стан і шляхи розвитку електроенергетики 

України. Перспективність і напрямки проведення робіт по вдосконаленню ТГ на 

етапі створення нових та модернізації існуючих ТГ. Системний підхід к питанням 

оцінки технічного стану електрообладнання енергосистеми України. 

Роль атомних електростанцій в енергозабезпеченні України як основних 

джерел електроенергії. Безпечність їх експлуатації. Проблеми і можливі напрямки 

вирішення проблем зберігання відпрацьованого ядерно-го палива. Світовий стан 

вирішення проблем зберігання відпрацьованого ядерного палива. Віднесені в часі 

довгострокові проблеми атомної енергетики. Оцінка перспективних джерел енергії, 

альтернативних атомній енергетиці. Роль ТГ в подальшому розвитку 

електроенергетики. О підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних ТГ. 

Критерії оцінки стану турбогенераторів для встановлення необхідності їх заміни 

або реабілітації. 

Змістовий модуль № 2. Перспективні напрямки вдосконалення 

турбогенераторів 

Шляхи підвищення потужності ТГ при проведенні ремонтних робот та 

модернізації. Критерії оптимізації масогабаритних параметрів конструкцій ТГ. 

Типи охолодження сучасних ТГ. Оцінка можливості та встановлення межі 

використання повітряного охолодження для ТГ. Оцінка можливості та 

встановлення межі використання повітряного охолодження для ТГ. Оцінка 

параметричних зв'язків масогабаритних параметрів ТГ з рівнем трудомісткості їх 

виробництва. Оптимізація маси і розмірів елементів неактивній зони ТГ з 

повітряною системою охолодження. Пуск, гальмування, точна та «груба» 
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синхронізація ТГ на блоках електростанцій. Існуючи системи збудження потужних 

ТГ, пошук нових рішень. Причини появи і боротьба з підшипниковими струмами в 

ТГ. 

Перспективи використання ТГ в режимі синхронних компенсаторів для 

енергосистеми України; необхідні конструктивні зміни ТГ при переводі їх в режим 

роботи синхронними компенсаторами. Поняття надпровідність, коротка історія, 

типи надпровідників, особливості переходу з надпровідного в нормальний стан. 

Вплив струмів, магнітних полів на над-провідний стан провідників. Ефект 

Мейсснера (поняття ідеальний діамагнетизм), вихорі Абрикосова. Теорії, що 

пояснюють надпровідний стан матеріалів. Конструкційні та електротехнічні метали 

і сплави, які можна використовувати для створення надпровідникових 

турбогенераторів та супутнього електрообладнання (трансформатори, 

шинопроводи, кабельні мережі). Існуючі конструктивні рішення ТГ з ВТНП 

обмотками. Сучасний стан використання надпровідникових турбо-генераторів в 

світовій електроенергетиці. Використання високотемпературних надпровідників 

(ВТНП) для ТГ, як фактор енергозбереження та зни-ження масогабаритних 

показників. Використання ТГ з обмотками з ВТНП в потужних вітроенергетичних 

установках. 

Змістовий модуль № 3. Рішення проблем перспективного створення та 

використання турбогенераторів нових типів 

Проблеми, що з’являються на електромашинобудівних та супутніх 

підприємствах при створення ТГ великої потужності та можливі шляхи їх 

вирішення. Існуючі рішення збереження ядерних відходів від АЕС як засіб 

підтвердження перспективності розвитку атомної енергетики і необхідності 

вдосконалення ТГ. Конструкції, особливості роботи асинхронізованих ТГ. 

Перспективи використання, переваги паралельної ро-боти асинхронізованих ТГ з 

синхронними ТГ на блоках станцій як фактор підвищення надійності та 

перспективний засіб регулювання реактивної потужності в електричній мережі. 

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик «теплих» 

турбогенераторів, кріо-турбогенераторів та турбогенераторів з ВТНП обмотками.  

Світові та національні перспективи використання турбогенераторів з новими 

типами джерел енергії: водневими джерелами, з енергією від МГД-реакторів 

(«ТОКОМАК»), «малої» атомної енергетики. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Питання для виконання індивідуального завдання обирайте з табл. 1 згідно 

номеру варіанту. Кожне питання – це окреме наукове дослідження. Тому, після 

формулювання назви питання, слід притримуватись такої схеми: 

Таблиця 1 – Назва тем завдання  

Варі

ант 
Назва контрольних питань 

1 

1. Типи електростанцій. Їх вклад в електроенергетику України і світу. 

2. Проблеми і можливі напрямки вирішення проблем зберігання 

відпрацьованого ядерного палива. 

3. Пуск, гальмування, точна та «груба» синхронізація ТГ на блоках 

електростанцій. 

2 

1. Світові тенденції розвитку сучасної електроенергетики. Прогнозування 

перспектив подальшого використання ТГ за умови циклічного розвитку. 

2. Шляхи підвищення потужності турбогенераторів при проведенні 

ремонтних робот та модернізації. Критерії оптимізації масогабаритних 

параметрів конструкцій турбогенераторів. 

3. Проблеми,  що з’являються на електромашинобудівних та супутніх 

підприємствах при створення ТГ великої потужності та можливі шляхи їх 

вирішення 

3 

1. Сучасний стан і шляхи розвитку електроенергетики України. Роль і 

перспективи розвитку електроенергетики від відновлюємих джерел енергії 

(ВДЕ) в Україні. 

2. Оцінка можливості та встановлення межі використання повітряного 

охолодження для ТГ. Оцінка параметричних зв'язків масогабаритних 

параметрів ТГ з рівнем трудомісткості їх виробництва. 

3. Перспективи використання, особливості конструкції, переваги 

паралельної роботи асинхронізованих ТГ з синхронними ТГ на блоках 

станцій як фактор підвищення надійності 

4 

1. Особливості роботи класичних електростанцій та електростанцій від 

ВДЕ на єдину енергосистему, допустимі межі їх сумісного використання. 

2. Віднесені в часі довгострокові проблеми атомної енергетики. Світовий 

стан вирішення проблем зберігання відпрацьованого ядерного палива. 

3. Особливості конструкції та обслуговування високотемпературних 

напровідникових та кріогенних турбогенераторів. 

5 
1. Оцінка перспективних джерел енергії, альтернативних атомній 

енергетиці. Вплив на екологію електростанцій різного типу. 
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2. Існуючи системи збудження потужних ТГ, пошук нових рішень. 

3. Конструкційні метали і сплави, які можна використовувати для 

створення напровідникових ТГ. Виконання робіт по зміні конструкцій 

супутнього електрообладнання. 

 

Закінчення табл. 1 

Варі

ант 
Назва контрольних питань 

6 

1. Перспективність і напрямки проведення робіт по вдосконаленню ТГ на 

етапі створення нових та модернізації існуючих ТГ. 

2. Використання високотемпературних надпровідників (ВТНП) для ТГ, як 

фактор енергозбереження та зниження масогабаритних показників. 

3. Перспективи використання ТГ в режимі синхронних компенсаторів для 

енергосистеми України; необхідні конструктивні зміни ТГ при переводі їх 

в режим синхронних компенсаторів. 

7 

1. Системний підхід к питанням оцінки технічного стану 

електрообладнання енергосистеми України. Роль АЕС в 

енергозабезпеченні України  

2. Використання високотемпературних надпровідників (ВТНП) для 

генераторів потужних вітроенергетичних установок. Існуючі і 

конструктивні рішення ТГ з ВТНП обмотками. 

3. Існуючі рішення збереження ядерних відходів від АЕС як засіб 

підтвердження перспективності розвитку атомної енергетики і 

необхідності вдосконалення ТГ. 

8 

1.Особливості конструкцій напровідникових і кріо-турбогенераторів. 

Засоби кріостатування окремих елементів надпровідникових ТГ. 

2. Причини появи і боротьба з підшипниковими струмами в ТГ. 

3. Шляхи підвищення потужності турбогенераторів при проведенні 

ремонтних робот та модернізації. 

9 

1. Історія появи високотемпературних надпровідників (ВТНП). Основні 

фізико-технічні характеристики та технології отримання ВТНП.  

2. Роль ТГ в подальшому розвитку електроенергетики. Критерії оцінки 

стану ТГ для встановлення необхідності їх заміни або реабілітації. 

3. Сучасні проблеми екології в Україні і в світі. Оцінка впливу на екологію  

електростанцій різного типу. 
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10 

1. Використання ВТНП в електротехнічних установках. 

2. Особливості конструкції та обслуговування високотемпературних 

напровідникових трансформаторів. 

3. Пропозиції щодо підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних ТГ. 

 

Вступ: коротко описати сучасний стан и проблеми напрямку, що 

сформульований в питанні. 

Основна частина: 

- сучасні національні та світові досягнення, дані експериментальних 

досліджень (якщо Ви зуміли їх знайти); 

 - дані Вашого дослідження, які були отримані при вивченні питання. 

Висновки: Підведення підсумків Вашого дослідження, перспективи 

подальшого розвитку напрямку, який був досліджений 

Література: Вказати джерела інформації, які були опрацьовані під час роботи 

(паперові та Інтернет-ресурси). Форму запису літературних джерел дивиться в 

розділі «Перелік джерел інформації та інформаційні ресурси в Інтернеті» (в кінці 

цих методичних вказівок). 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

 

При роботі на індивідуальним завданням використовуйте наведені літературні 

джерела. Далі наведені деякі дані, що також можна використовувати при роботі. 

Сучасний стан турбогенераторобудування 

Сьогодні межа потужності сучасних ТГ становить 1500-2000 МВт 

(1500 об/хв). Знадобляться більш великі ротори і напруженість механічних 

конструкцій зросте настільки, що відцентрові сили розірвуть вузли з найміцнішої 

сучасної сталі. Існують і інші обмеження. Тому більш потужні машини зможуть 

працювати тільки на інших фізичних принципах, наприклад, з використанням 

можливостей НП-сті. Синхронні НП-кові генератори для ТЕС, АЕС і ГЕС будуть 

мати на 0,5÷0,8 % вищий ККД і на 30% менші масогабаритні показники. 

Застосування НП-ті в ТГ-рах великої потужності перспективне тому, що для них 

вдається досягти того, що при інших технічних рішеннях отримати практично 

неможливо: зменшити масу і габарити машини при збереженні потужності. У 

звичайних машинах це зменшення завжди пов'язане зі збільшенням втрат і 

труднощами забезпечення високого ККД.  
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Умовами створення і ефективного використання ТГ є забезпечення їх 

надійності та достатнього ресурсу експлуатації при одночасному зниженні 

енерговитрат і матеріаломісткості. Це робить необхідними розробку, погодження 

та застосування уніфікованих підходів до вибору і визначення характеристик 

конструкційних матеріалів, до методів розрахунку міцності і ресурсу на стадії 

проектування, до випробувань і доведення, до оцінки стану в процесі експлуатації 

для формування режимів роботи і продовження терміну служби. При створенні 

нових типів ТГ для відшукання найкращого рішення необхідно розглядати безліч 

варіантів, число яких збільшується з ускладненням конструкції, з розширенням 

засобів, що знаходяться в розпорядженні конструктора. 

Методи економічного аналізу застосовують для дослідження 

конкурентоспроможності фірм або окремих підприємств, як первинної ланки. 

Визначення техніко-економічних показників, зокрема собівартості проектованих 

турбогенераторів, є важливим етапом оцінки правильності прийнятих технічних 

рішень в плані підтримки їх конкурентоспроможності. У зв'язку з тим, що 

показники оцінюються при проектуванні, а фактичні їх значення виявляються 

пізніше, коли конструкція буде знаходитися у виробництві або навіть експлуатації, 

процес оцінки часто називають «прогнозуванням». У процесі техніко-економічного 

аналізу при технічному і робочому проектуванні отримують проектні або 

розрахункові величини показників.  

При визначенні економічних показників конструкцій турбогенераторів на 

стадії їх проектування керуються такими принципами: 

1) встановлення ряду істотних ознак і властивостей, що дозволяють вважати 

нову конструкцію аналогічної відомої конструкцій (принцип аналогії). 

Будь-яка конструкція, якою б оригінальною вона не була, завжди споріднена 

відомим конструкціям, тому аналіз і проектування проводяться зазвичай на базі 

існуючого досвіду. Встановлення ступеня збігаючись-ня показників нової 

конструкції з відомою раніше - головна умова, з визначення якого починається 

техніко-економічний аналіз. Для цього створюються машини класифікуються і 

групуються по ряду ознак, встановлюють, до якого класу, групі і підгрупі машин 

відноситься нова конструкція. Класифікація дозволяє скоротити число аналогічних 

розрахунків і зробити узагальнені висновки; 

2) дослідження та побудова економічних і математичних моделей, що 

відображають внутрішні зв'язки між показниками і факторами виокремленої 
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сукупності аналогічних конструкцій, і поширення (повністю або частково) дії цих 

моделей на нову конструкцію, ( «принцип моделювання»). 

За допомогою моделей оцінюють рівень таких показників, як собівартість, 

ціна, трудомісткість, матеріаломісткість. Математичне моделювання базується на 

теорії ймовірності, математичної статистики, лінійної алгебри та інших розділах 

статистичної математики, тому моделі називають іноді економіко-статистичними. 

3) уявлення конструкції у вигляді системи, що складається з окремих простих 

елементів, для яких є більш широкий набір аналогів, легше реалізуються принципи 

аналогії і моделювання, ніж для конструкції в цілому ( «принцип системності»). 

Системний підхід дозволяє виділити найбільш важливі, з економічної точки 

зору, елементи і відкинути малозначущі елементи і фактори, значно спростивши 

розрахунки без зниження їх точності; 

4) послідовне системне розділення комплексних економічних показників на 

приватні однорідні показники, що характеризують певні види витрат по їх 

утриманню, місця і часу утворення («принцип розчленування витрат»). 

Відокремлений розгляд окремих приватних показників значно розширює 

інформаційну базу, дозволяє розкрити закономірності, які не виявляються при 

оперуванні комплексними показниками.  

Згідно з цим аналізом встановлюють економічні нормативи, які представляють 

собою досить постійні відносні коефіцієнти. Зокрема, в результаті поділу 

економічних показників вдається дослідити їх структуру і визначити впливають на 

структуру чинники. 

Техніко-економічний аналіз конструкцій ТГ передбачає дослідження 

властивостей і характеристик (функцій), якими володіють або повинні володіти ці 

конструкції. Функціональне призначення ТГ (або просто функція) характеризує ті 

дії і здібності, які може виконувати і повинен мати ТГ при експлуатації. Перелік 

функцій становить зміст технічної характеристики і технічних умов створення 

будь-якої машини. 

Однак один тільки перелік функцій ще не дає повного уявлення про 

можливості турбогенератора, тому що одну і ту ж функцію можна виконувати по-

різному: з різною швидкістю, точністю, економічністю і т. ін. Тому кожна функція 

вироби доповнюється і конкретизується цілим рядом споживчих властивостей. 

Споживчі властивості турбогенератора (експлуатаційні показники) відображають 

його технічний рівень і якість роботи. Кількісно вони визначаються одним або 

декількома показниками: середньодобовим і місячним відпусткою електроенергії, 
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тривалістю робочого циклу, на етапі виготовлення – нормативами використування 

матеріалів, рівнем уніфікації конструкції, складністю обробки вузлів і деталей і т. 

інд., - і їх об'єднують в такі групи: 

1) показники призначення (або функціонально обумовлені показники). Їх зміна 

призводить до змін умов експлуатації, пуско-налагодження і ремонту. Щоб змінити 

настройки, основних енергетичних параметрів (потужності, ККД) можна робити 

висновок про технічний стан ТГ. Вони визначають вимоги до якості, надійності, 

максимально допустимим габаритним розмірам, вазі конструкції, до безпеки і т. ін.  

2) показники продуктивності ТГ. Вони характеризують якість виконання 

покладених на ТГ функцій (відпуск електроенергії, безперебійність процесу, число 

допустимих циклів зупинок/пусків і т. ін.); 

3) показники надійності: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність; 

4) показники функціонування: надійність і достатність системи 

діагностування; 

5) показники точності і стабільності функціонування, забезпечення якісного 

рівня продукції, що випускається електроенергії; 

6) ергономічні показники, що характеризують ТГ, як елемент системи 

«людина-машина», і показують його пристосованість до антропометричним, 

фізіологічним і психологічним властивостям людини, які проявляються в процесі 

експлуатації ТГ і при його обслуговуванні, естетичні показники; 

7) показники експлуатаційної економічності ТГ, які визначаються витратою 

ресурсів при функціонуванні машини в одиницю часу, на одиницю виробленої або 

споживаної електроенергії. 

Собівартість – головний узагальнюючий елемент у формуванні вартості 

турбогенератора і визначається витратою і використанням ресурсів у виробничому 

процесі: матеріало- і трудомісткість, витрати на зарплату і необхідну енергію на 

виготовлення, на верстати, машини, технологічні лінії тощо Вторинні показники, 

що визначають собівартість, характеризують конструктивні і технологічні 

особливості машини і тісно пов'язані з економічними показниками: блочність ТГ, 

показники стандартизації і уніфікації. 

Багато виробничо-технологічних властивостей і показників не визначається в 

процесі експлуатації і не контролюються споживачами, тому вважається, що вони 

не мають споживчої цінності і формально не є показниками якості. Для споживача 

важливий високий рівень уніфікації і стандартизації елементів конструкції, висока 

блочність конструкції, що забезпечують ремонтопридатність ТГ і можливість 
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сервісного обслуговування. Турбогенератори повинні мати стандартні монтажні 

розміри та інші параметри, що визначають їх приналежність до серії, що дозволить 

мінімізувати витрати при повному або частковому оновленні машинного парку 

станцій. Підвищення споживчих властивостей веде до збільшення конструктивно-

технологічної складності ТГ, до подорожчання його виробництва, до збільшення 

виробничих витрат, тобто собівартості. 

Для виконання уніфікації створюють базову конструкцію, на основі якої 

розробляються необхідні модифікації даного параметричного ряду. Уніфікація ТГ 

дозволяє вже на стадії розробки звести різноманіття типів вузлів і їх типорозмірів 

до оптимально необхідного числа складальних одиниць і деталей. Це створює 

умови для проведення внутрішньої і міжтипової уніфікації. Для впровадження 

уніфікації у новостворених ТГ проводять аналіз технологічних процесів, які 

використовуються для аналогічних конструкцій, аналіз основних вимог, що 

пред'являються до агрегатів, вузлів і ТГ в цілому, за кресленнями застосовуваних 

деталей і складальних одиниць проводять класифікацію конструктивно-

технологічних та інших ознак. Потім вибирають найбільш досконалу або 

пропонують нову конструкцію деталей і складальних одиниць. Потім, на основі 

цього аналізу і з урахуванням заданих головних параметрів, вибирають відповідні 

розміри і матеріали для ТГ, що визначає його масу і габарити. Встановлюють 

оптимальний ряд типорозмірів деталей і складальних одиниць за розглянутими 

групами виробів з урахуванням рядів переважних чисел. Після цього проводиться 

внутрішньо-типова і міжтипова уніфікація складальних одиниць і деталей. 

Труднощі, які виникають при проведенні уніфікації елементів конструкції ТГ 

і його складових частин, викликані тим, що немає закінчених єдиних наукових 

основ уніфікації - технічних і економічних критеріїв, меж застосування уніфікації і 

т. ін. Відсутність даних про межі уніфікації може привести до невиправдано 

високого чи низького рівня застосування уніфікованих деталей і вузлів, підвищити 

масу і габарити виробів, погіршити споживчі властивості ТГ (наприклад, знизити 

величину вироблюваної електроенергії). Межі уніфікації встановлюють з технічних 

і економічних чинників, які визначають економічно рівноцінні варіанти 

застосування уніфікованих і неуніфікованих деталей. Якщо за економічний 

критерій прийнятий показник приведених витрат z, то економічно доцільні межі 

уніфікації визначаються рівністю наведених витрат при застосуванні уніфікованих 

(z1) і неуніфікованих деталей (z2). Тобто z1 = z2. Питомі капітальні вкладення у 
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виробництво Кspec можна розрахувати, користуючись ставленням промислово-

виробничих фондів F до обсягу товарної продукції Сprod: 

k = F/Cprod. 

Знаючи значення k і ціну аналізованої деталі, можна визначити питомі 

капітальні вкладення в її виготовлення: 

Kspec = k·Y 

де Y – ціна деталі, що встановлюється, як сума собівартості (S) і прибутку (Р),  

Y = S + P, грн. 

Вибором раціональних форм перетинів, скороченням ваги і габаритів кожної 

деталі можна домогтися зниження масогабаритних показників ТГ. Зокрема, при 

виборі прокату для елементів конструкцій ТГ слід використовувати тонкостінні 

профілі циліндричної і близьких до неї замкнутих форм, а також профілі 

широкополкової двотаврової форми, що дозволить отримати десятки відсотків 

економії стали. З цією ж метою слід виходити з реальних можливостей 

застосування в конструкціях нових, в тому числі, композиційних матеріалів, 

замість традиційних металів і сплавів. Однак при переході з одного типу 

виробництва на інший недостатньо провести порівняння варіантів тільки за вагою: 

зниження ваги не повинно супроводжуватися істотним підвищенням 

трудомісткості або собівартості вироби. 

Проведені порівняння доступних даних про питому витрату матеріалів на 

одиницю потужності ТГ (g) вітчизняного виконання і світових аналогів показали, 

що вітчизняні турбогенератори на 30% важче їх зарубіжних аналогів, що значно 

знижує їх конкурентоспроможність 

Для визначення достатності оснащення і найбільшої економічної ефективності 

виробництва нового вироби слід розробляти кілька варіантів технологічних 

процесів виробництва, зіставлення витрат на виконання яких з існуючими 

економічними показниками виробництва дозволить вибрати найбільш економічний 

варіант виготовлення нової конструкції. Досвід передових підприємств показує, що 

недостатня оснащеність технологічних процесів знижує темпи випуску і обсяг 

продукції, продуктивність праці, якість виконуваних робіт, підвищує собівартість 

виробів. Однак надмірна насиченість оснащенням також призводить до 

недоцільною витраті коштів на виготовлення пристосувань та інструментів, які не 

окупаються економією, отриманою від їх застосування 
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Використання високотемпературних надпровідників (ВТНП) для ТГ та 

іншого електроенергетичного обладнання 

У 1986 були відкриті ВТНП-ки, у яких ТК вище температури рідкого азоту (ТК 

>77 К). До них відносяться складні з'єднання, наприклад, кераміка на основі оксиду 

міді (наприклад, Tl2Ca2Ba2Cu3O10 з ТК = 127 К) та інші оксидні НП-ки. Оксидні 

ВТНП-ки є сполуками з іонно-ковалентним зв'язком і з дефектної по кисню 

перовскітне-подібної кристалічною структурою з упорядкованим розташуванням 

кисневих вакансій. У 1980-1987 рр. відкриті оксидні ВТНП-ки  (VBa2Cu3О7 и др.) з 

ТК ≥100 К. Сьогодні науці відомі матеріали, що залишаються НП-ками навіть при 

160 К, тобто трохи нижче -100 °C. 

Всі відомі в даний час ВТНП-ки є оксидами, більшість з яких містять мідь, але 

є також і з'єднання без міді. Всі з'єднання кристалізуються в ідеальному або 

порушеному структурному типі перовскіту. Особливе значення в оксидних ВТНП-

ках має стан кисневої підгратки, тобто концентрації, структурного положення і 

рухливості атомів кисню в кристалічній структурі. Це викликано тим, що з киснем 

в оксидних НП-никах пов'язують як розуміння природи ВТНП-сті, так і пояснення 

нестабільності властивостей ВТНП-них матеріалів.  

При цьому теорії, яка би пояснювала ВТНП-сть, до сих пір не створено, бо в 

рамках теорії БКШ її пояснити неможливо. Існують інші теорії, але вони ще в стадії 

розробки. Теорія БКШ залишила без відповіді деякі питання. Вона не змогла 

пояснити, чому конкретні НП-ки мають ту або іншу критичну температуру, як маси 

іонів впливають на меж іонні відстані в решітці, а значить і на значення енергії 

Фермі. Незадоволеність теорією БКШ в більш пізні роки привела до спроб створити 

інші моделі, наприклад, модель спінових флуктуацій і біполярна модель. Однак, 

хоча в них розглядалися різні механізми об'єднання електронів в пари, до прогресу 

в розумінні явища НП-сті ці розробки теж не привели. Основну проблему для теорії 

БКШ представляла ВТНП-сть, яку цією теорією описати не вдалося.  

Конструктивні рішення і особливості напровідникових елементів 

електрообладнання 

Відсутність втрат на нагрівання при проходженні постійного струму через НП-

ник робить привабливим застосування надпровідних кабелів для доставки 

електрики, так як один тонкий підземний кабель здатний передати потужність, яка 

за традиційним методом вимагає створення ліній електропередачі з декількома 

кабелями великої товщини. Проблемами, що перешкоджають широкому 

використанню надпровідних кабелів, є їх вартість і складність їх обслуговування – 



15 

через надпровідні лінії необхідно постійно прокачувати рідкий азот. Перша 

комерційна надпровідна лінія електропередачі була запущена в експлуатацію 

фірмою American Superconductor на Лонг-Айленді в Нью-Йорку в кінці червня 2008 

року. Енергосистеми Південної Кореї збираються створити к 2021 року надпровідні 

лінії електропередачі загальною довжиною 3000 км. 

Хоча низькотемпературні НП-ки відразу не знайшли широкого застосування в 

енергетиці, їм все ж вдалося відвоювати кілька виробничих ніш, в яких щорічна 

потреба в НП-щем електрообладнанні оцінюється в 300 млн. доларів. Найбільшого 

поширення набув сплав Nb-Ti, в яких НП-ність виникає при 9,6 К. Щорічно в світі 

виготовляють більше тисячі тон цієї речовини. 

Дуже перспективне використання НП-ків в електротехніці та енергетиці. В 

даний час втрати на «джоулево» тепло в проводах оцінюються в 30 - 40%, тобто 

більше третини всієї виробленої енергії – це втрати. Якщо ж передавати 

електроенергію по НП-вим проводам з нульовим опором, то таких втрат не буде. 

Це все одно, що відразу більш ніж на третину збільшити вироблення електроенергії. 

На основі НП-ків можна створювати електродвигуни та генератори з високими 

ККД і поліпшеними робочими характеристиками. 

Для вирішення проблеми керованого термоядерного синтезу, потрібно вміти 

утримувати гарячу плазму далеко від стінок, оскільки при зіткненні з такою 

плазмою будь-який, навіть самий тугоплавкий, матеріал моментально 

випаровується. Тому плазму утримують в сильному магнітному полі спеціальної 

конфігурації, в так званих, «магнітних пляшках». Сильне магнітне поле також 

потрібно для розробки транспорту на магнітній подушці, магнітних підшипників і 

пристроїв з використанням левітації. 

Важливими напрямками вирішення проблем енергозбереження є 

впровадження НП-ків і застосування кріогенних температур при експлуатації 

електрообладнання, в першу чергу, потужних ТГ, рис. 3. 

Основні параметри криогенного високовольтного ТГ потужністю 220 МВт 

представлені в табл. 2. 

Розвиток поновлюємих джерел енергії та їх вплив на сучасну 

електроенергетику 

У багатьох розвинених країнах існують державні програми розвитку 

поновлюваних джерел енергії, в тому числі вітроенергетики, яка для України 

становить найбільший інтерес. Для вирішення цих програм необхідно розглядати 

науково-технічні, енергетичні, екологічні, соціальні та освітні завдання. Особливо 
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цей процес був активізований після того, як багато країн переглянули ставлення до 

атомної енергетики після аварії на АЕС в Японії в березні 2011 р. 

Згідно з прогнозом, складеним на підставі аналізу темпу приросту 

встановленої потужності різних видів поновлюваних джерел енергії в країнах ЄС, 

16% від загального виробітку енергії буде забезпечувати вітроенергетика. Щорічно 

в Європі встановлена потужність ВЕУ збільшується на 200 МВт.  При сприятливих 

умовах щорічний приріст встановленої потужності ВЕУ в світі може скласти 800 

МВт. 

 
 

Рисунок 3 – Стан і напрямки застосування надпровідності: 

1 – струмовводи; 2 – надпровідникові електронні прилади; 3 – обчислювальна  

техніка на надпровідникових елементах; 4 – СКВІД-и; 5 – стільниковий і супутниковий 

зв'язок; 6 – генератори; 7 – накопичувачі електричної енергії; 8 – силові кабелі;  

9 – космічні станції; 10 – транспорт на магнітній подушці; 11 – підйомні пристрої;  

12 – суднові електродвигуни; 13 – електродвигуни загального призначення;  

14 – магнітні підшипники; 15 – прискорювачі; 16 – синхротрони;  

17 – магнітоенцефалографія; 18 – магнітні екрани;  

19 – ядерні магніторезонансні томографи; 20 – магнітні кардіографи 

 

Найбільш ефективними по нарощуванню встановленої потужності 

вітростанцій є програми країн Європи, Китаю, Індії, США, Канади.  

В Україні, де чітко виражені години пікового споживання електроенергії, крім 

великих проблем з базовими потужностями, стоїть питання забезпечення 

енергосистеми маневреними потужностями. Ремонт і модернізація існуючих блоків 
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електростанцій всіх видів, пуск в експлуатацію другого енергоблоку Хмельницької 

(після модернізації) та поновлення будівництва 3 та 4 блоків дозволить, на наш 

погляд, вирішити на найближчі десятиліття питання отримання базових 

потужностей. 

Створення гідроакумулюючих і парогазових електростанцій дозволить в до-

статній мірі вирішити питання покриття пікових навантажень (джерела маневрених 

потужностей). Однак використовувати їх потужності для віддалених і 

малопотужних споживачів не рентабельне. 

 

Таблиця 2 – Основні параметри трифазного криогенного високовольтного ТГ 

Параметр Значення 

Загальні данні 

Потужність, МВт. 220 

Напруга, кВ 220/110 

Струм, А 680/1358 

Частота обертання ротора, об/хв. 3000 

Частота змінного струму, Гц 50 

сosφ, в.о. 0,85 

Основні розміри 

Діаметр розточки статора, мм 1200 

Діаметр розточки ротора, мм 800 

Активна довжина, мм 2400 

Довжина машини, мм 5050 

Зовнішній діаметр корпусу, мм 2880 

Повітряний зазор, мм 20 

 

Відсутність розвинених ліній електропередачі, досить великі відстані роблять 

можливим забезпечення електроенергією цих споживачів тільки за рахунок 

автономних поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - сонце- і вітроустановок.  

Сонячна енергетика для України можлива для дуже невеликого географічного 

регіону (Крим і ряд південних областей) і не весь календарний рік, а інші способи 

отримання енергії від ВДЕ: приливні станції, гейзерні, геотермальні і т. ін., або не 

мають природної бази, або знаходяться в стадії перших розробок.  

Таким чином, на сьогоднішній день для України для енергозабезпечення 

віддалених споживачів (окремі фермерські господарства, кордони лісників, пасіки, 

дачі, невеликі гірські селища і т. ін.) розглядати тільки вітроенергетику. Світова 
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практика показує, що доцільно також розглядати роботу вітроелектростанцій (ВЕС) 

на єдину енергосистему в період стійкої вітряної погоди. 
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