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Доцент, д. т. н., професор кафедри електричних машин. Має 250 публікацій, основні курси –Електричні машини, Електричні 
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Перспективи використання надпровідності в електромеханіці 
 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає питання надійності і діагностування технічного стану електрообладнання (ЕО) електричних станцій та 
промислових підприємств, питання щодо складання програми обстеження з метою забезпечення надійної експлуатації, виконання 
монтажу та обслуговування; діагностики і випробувань ЕО, встановлення можливості подальшої експлуатації  

Цілі курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка магістра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних і практичних знань в області діагностування технічного стану 
електрообладнання (ЕО) електричних станцій та промислових підприємств, в скла-данні програми його обстеження з метою 
забезпечення надійної експлуатації, надій-ного виконання монтажу та обслуговування; формування у студентів знань про окремі 
види ЕО та їх конструкції, про сучасні способи діагностики і випробувань ЕО, встановлення можливості подальшої експлуатації в 
межах встановленого строку експлуатації та після його закінчення. 

Формат  Загальна кількість годин – 180, з них 32 години лекцій, 32 години практичних робіт, 100 самостійної роботи 
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Результати навчання  

Магістр повинен вміти: 

– оцінювати стан електромеханічного обладнання на базі сучасних методів проведення його 

діагностики, обирати нові типи електрообладнання (ЕО) та електроприводів, оцінювати їхні 

характеристики, визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем; 

– розраховувати показники надійності, довговічності та ремонтопридатності; 

користуватись законами розподілу при розрахунках надійності; оцінювати надійність за 

експериментальними даними; визначати надійність електричних машин (ЕМ); 

– знати правила виготовлення та експлуатації електромеханічного ЕО, технологію та 

організацію робіт по розрахункам, проектуванню, монтажу, обслуговуванню і 

налагоджуванню ЕО, наслідувати стратегії та тактики розв'язання професійних завдань 

досвідченими працівниками у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 

– будувати моделі експлуатаційної надійності ЕМ; користуватись методиками прискорених 

випробувань ЕМ, виконувати задачі з технічного обслуговування ЕО за допомогою 

відповідних інструкцій та практичних навичок; 

– знати та вміти складати програми загальних та спеціальних випробувань ЕМ. 

 

Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Надійність електрообладнання  

Тема 1. Поняття надійності в теорії електричних машин: надійність, працездатність, відмова, 

несправності, напрацювання, безвідмовність. Інтенсивність відмов як міра надійності 

електрообладнання. Відмови електрообладнання в теорії надійності. Резервування та 

підвищення запасів міцності, як шлях підвищення надійності. Service-factor в 

електромашинобудуванні. Особливості експлуатації електрообладнання при підвищеній 

температурі, перенапрузі, в агресивних середах та ін. 

Тема 2. Методи теорії вірогідності та математичної статистики, що використовуються для 

підвищення надійності електричних машин (вірогідність та істинна вірогідність відмов). 

Параметри, які встановлюють гарантійний строк роботи електрообладнання. Типи відмов 

електрообладнання: відмови під час припрацювання; відмови, що викликані зносом окремих 

частин електричної машини; раптові відмови під час нормальної експлуатації. Сучасне 

ставлення до системи ППР для великих електричних машин.  

Тема 3. Періоди роботи електрообладнання: період приробки, нормальної експлуатації, 

період зносу. Особливості оцінки періодів роботи турбо- та гідрогенераторів. Параметри, що 

впливають на надійність електрообладнання під час та після виготовлення. Попередження 

помилок при замовленні, конструюванні і виготовленні обладнання. Пропозиції щодо 

виключення ризиків при транспортуванні обладнання на місце монтажу, при монтажі та 

налагодженні обладнання.. 

Тема 4. Ремонтоздатність, як умова забезпечення виконання профілактичного та поточного 

обслуговування електрообладнання. Вплив на ремонтоздатність розрахунково-

конструкторських та експлуатаційних факторів. Коефіцієнт готовності обладнання, довірчі 

інтервали. Шляхи та засоби зниження помилок при експлуатації електрообладнання. 

 

Змістовий модуль № 2. Експлуатація, ремонт та обслуговування електрообладнання 

на станціях і промислових підприємствах 

Тема 5. Встановлення типових дефектів електромеханічних пристроїв та можливі напрямки 

зниження ймовірності їх розвитку. Причини появи, проблеми та врахування впливу 

самозапуску електродвигунів власних потреб електростанцій на загальну надійність 

електрообладнання блоку (на прикладі самозапуску АД). 

Тема 6. Особливості експлуатації електрообладнання з урахуванням їх теплового стану. 

Вплив старіння елементів електрообладнання на надійність роботи. Закономірності старіння 

ізоляції обмоток електричних машин. Вплив електричного поля на старіння ізоляції 

електричних машин. Вплив теплових режимів експлуатації електрообладнання на надійність 



роботи. Економічна оцінка відмов ТГ на електростанціях з урахуванням вироблення 

електроенергії. 

Тема 7. Види підшипників, що використовуються для електричних машин (ЕМ). Надійність 

і довговічність підшипників ЕМ. Причини ушкодження підшипників. Розрахункова 

довговічність підшипників.  

Тема 8. Надійність асинхронних двигунів (АД). Статистика відмов АД. Шляхи підвищення 

надійності АД: поліпшення теплового стану АД; ви-бір полишених матеріалів; розробка і 

втілення конструкцій підвищеної надійності; вдосконалення засобів контролю стану АД. 

Причини пошкодження АД: дефекти проектування; низька якість матеріалів і комплектуючих 

виробів; дефекти технології виробництва; помилки при експлуатації АД. 

Тема 9. . Оцінка надійності роботи синхронних машин (СМ), статистика від-мов СМ. Типові 

пошкодження СМ: пошкодження обмоток та осердь статорів, механічні пошкодження роторів; 

пошкодження та несправності підшипників та підп’ятників. Шляхи підвищення надійності 

синхронних генераторів.. 

Тема 10. Переваги та недоліки машин постійного струму (МПС), оцінка надійності роботи 

та статистика відмов МПС. Типові пошкодження МПС. Діагностика та встановлення причин 

іскріння на колекторі. 

Тема 11. Діагностика, як засіб встановлення строку експлуатації електрообладнання. 

Основні направлення і задачі технічної діагностики. Етапи діагностування 

електрообладнання. Неруйнуючі методи контролю і види діагностування (вібро-діагностика, 

магнітна і теплова діагностика). 

 

Змістовий модуль № 3. Діагностика на етапі експлуатації електрообладнання.  

Особливості роботи електрообладнання в різних режимах і умовах. 

Тема 12. Встановлення остаточного ресурсу електрообладнання електромеханічних 

пристроїв та перевірка працездатності. Засоби контролю і прилади діагностики 

електроустаткування. Методи діагностування турбогенераторів (ТГ) на заводі-виробнику та 

на електростанціях, встановлення діапазону допустимої зміни параметрів. 

Тема 13. Умови експлуатації електричних машин на електричних станціях. Особливості 

діагностики стану електрообладнання атомних електростанцій. Напрямки забезпечення 

надійності електрообладнання, яке працює в особливих умовах (в приводах авіаційної, 

ракетної, морської техніки і т. ін.).. 

Тема 14. Світовий досвід «реабілітації» турбогенераторів і досягнення провідних фірм 

миру. Існуючи типи систем збудження турбогенераторів. Використання нових типів 

конструкцій збуджувачів ТГ з метою підвищення надійності 

 

Форма та методи навчання  

Навчальні технології, що використовуються на лекційних та на практичних заняттях, 

застосовуються відповідно до змісту робочої програми та з використання прийомів активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни. Використовуються 

різні методи навчання (активні форми проведення занять, методи взаємодії між викладачем та 

студентами): лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, інженерний 

семінар, співбесіда, консультація. 

 

Методи контролю  

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та консультаціях, шляхом 

проведення вхідного та проміжного контролів, контролю виконання індивідуального 

завдання. Контроль виконання робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у 

формі екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, у терміни, встановлені 

навчальним планом з урахуванням результатів поточної успішності в письмовій або в усній 

формі. Результати поточного контролю (поточна успішність) безпосередньо враховуються для 

виставлення оцінки з даної дисципліни. 



Розподіл балів, які отримують студенти  

Робота (активність)  

на лекціях 
Практичні роботи 

Виконання 

індивідуального завдання 
Екзамен Сума 

15 15 30 40 100 

  

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Націонал

ьна 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічні, послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності  

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теор. розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теор. розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні 

задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних задач. 

64-74 D 
Задовільн

о 

- Знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на питання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 



 

1 2 3 4 5 

60-63 Е 
Задовіль-

но 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

- невміння розв’язувати 

прості практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 
- 

- Повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Фізика Проектування електричних машин 

Вища математика Міжнародна економіка 

Електропостачання промислових 

підприємств 

Перспективи застосування надпровідності 

в електромеханіці 

Інформатика, обчислювальна техніка та 

програмування  

Моделювання електромеханічних об'єктів 

і систем 

Теоретична механіка Охорона праці та екологічна безпека 

Теоретичні основи електротехніки Випробування, експлуатація і ремонт 

електричних машин Електротехнічні матеріали 

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Виконання дипломної роботи магістра  

Комп'ютерна графіка  
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