
должны быть результаты испытаний на реальной 
нагрузке.

1. Антонов ЕЛ., Киреев В.Г., Акинин К.П. Концепция по
строения беспазовых электрических машин магнитоэлектри
ческого типа и электропривода на их основе / /  Праці Інституту 
електродинаміки НАН України. — 2005. — № 2(11). — 4.1. — 
С. 9 9 -1 0 3 .

2. Герман-Галкин С.Г. и др. Цифровые электроприводы с 
транзисторными преобразователями. — Л.: Энергоатомиздат.
-  1986. -  248 с.

Надійшла 20.07.2007

УДК 621.313.33

А.О.РИЖКОВ (Таврійський держ. агротехнологічний ун-т)

Обгрунтування методу функціонального діагностування 
асинхронного електродвигуна

Досліджено зміну теплового стану та виконано обгрунтування методу функціонального діагностування асинхронного двигуна з 
урахуванням його експлуатаційного режиму роботи при погіршенні умов охолодження на базі сумарного теплового зношення ізоляції 
обмотки двигуна, що приходиться на одне перевантаження.

Исследовано изменение теплового состояния и произведено обоснование метода функционального диагностирования асинхронного 
электродвигателя с учетом его эксплуатационного режима работы при ухудшении условий охлаждения на базе суммарного тепло
вого износа обмотки двигателя, приходящегося на одну перегрузку.

Постановка проблеми. Досвід експлуатації 
електрообладнання в агропромисловому комплексі 
свідчить про те, що аварійність основного елементу 
електроприводу — трифазного асинхронного елек
тродвигуна з короткозамкненим ротором — знач
на, що наносить сільськогосподарському вироб
ництву додаткові збитки, пов’язані з зупинкою тех
нологічного процесу, ремонтом та заміною елек
тродвигунів [1]. Тому дослідження, що спрямовані 
на розробку нових методів діагностування експлу
атаційних режимів роботи асинхронних елек
тродвигунів, залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихо
дячи з умов достатньої адекватності математичної 
моделі теплових процесів та можливості отриман
ня пасивних параметрів теплової схеми заміщення
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на базі експериментальних даних асинхронний 
двигун з короткозамкненим ротором, з точки зору 
його нагріву, було розглянуто як систему трьох тіл 
— обмотки статора, ротора та сталі статора (рис. 1)
[2,4].

*2»С2»'Г2

тора, выполнить анализ и коррекцию системы, а 
также оценить реакцию электропривода и устой
чивость двигателя при различных режимах на
грузки.

Методологический подход визуализации пе
реходных процессов на основе использования 
имитационной модели при синтезе цифрового 
электропривода бесконтактных магнитоэлектри
ческих двигателей существенно упрощает и сокра
щает время выбора, расчета и оптимизации кор
ректирующих устройств, обеспечивающих требуе
мые динамические свойства электромашины на 
стадии проектирования, однако окончательным 
критерием правильности выбора таких параметров
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Тіла 1, 2 і 3 (обмотка статора, ротор та сталь 
статора) мають теплоємність відповідно С], С9, С3 
та пов’язані між собою тепловими провідностями 
Л із , Л23, а з навколишнім середовищем гіло 3 по
в’язане тепловою провідністю Л3; теплоємність на
вколишнього середовища Сср прийнята рівною 
безкінечності; втрати активної потужності, що 
виділяють в тілах, — відповідно Р19Р2> Ру  Передба
чається, що теплоємності та теплові провідності 
практично не залежать від температури; температу
ра навколишнього середовища вср приймається
постійною.

Перевищення температури обмотки, ротора та 
сталі статора складаються з трьох парціальних 
складових та визначаються за виразами

’ і +

+ т Іу " ( 1 - е  Т"^ + тю 'е Г +  Т10" е  Г " +Т 10' Є Т "  

( 1)

що приходиться на одне перевантаження.
Однією з основних особливостей експлуатації 

асинхронних електродвигунів в АПК є погіршення 
умов охолодження внаслідок забруднення поверхні 
двигуна, теплового випромінювання тощо.

Дослідимо вплив погіршення тепловіддачі на 
тепловий стан асинхронного двигуна з коротко- 
замкненим ротором. Для цього введемо коефіцієнт 
погіршення тепловіддачі (/ї<1)

/ ? = А  / л Зн’ (3)

де Л 3 - 
сталлю 
А

- теплова провідність, що погіршилась, між 
та навколишнім середовищем, Вт/°С;

Зн номінальна теплова провідність між сталлю
та навколишнім середовищем, Вт/°С.

Для розрахунку перевищення температури об
мотки асинхронного двигуна 4АМ90Ь4УЗ в функ
ції кратності механічного перевантаження при різ
них коефіцієнтах погіршення тепловіддачі (р) було 
складено програму в середовищі пакету комп’ютер
ної математики БсіЬаЬ. Результати цього розрахун
ку показані на рис. 2.

парціальні складові усталених 
перевищень температури /-го тіла (/=1,2,3),'°С;
де т. , т. 
^  іу  іу

Тю ’ т/о , г ■ — парціальні складові початкових
перевищень температури/-го тіла, С; Т \ Т \ Т п — 
постійні часу парціальних складових, с.

В роботі [4] показано, що усталені перевищення 
температури залежать від теплових провідностей 
двигуна та втрат активної потужності у відповідних 
вузлах двигуна. В свою чергу, втрати потужності 
можуть бути визначені в функції кратності сили 
струму обмотки статора асинхронного двигуна. 
Постійні часу парціальних складових знаходяться 
в функціональній залежності від теплових провід
ностей, теплоємностей вузлів та втрат потужності в 
обмотці статора двигуна.

Згідно з [1], найбільш об’єктивною характери
стикою режиму роботи асинхронного електродви
гуна є швидкість теплового зношення ізоляції, що 
визначається за виразом

£~ ехр [В Свн- 1 -  в “ 1) ] , (2)

де В ~  температурний параметр, що характеризує 
клас ізоляції асинхронного двигуна для різних 
ізоляційних матеріалів, К; #н — абсолютна темпера
тура фазної обмотки асинхронного двигуна при 
номінальному навантаженні на валу для даного 
класу ізоляції та номінальних умовах навколиш
нього середовища, К; 0 — абсолютна температура 
фазної обмотки асинхронного двигуна, К.

Метою роботи є обгрунтування методу функ
ціонального діагностування асинхронного двигуна 
при погіршенні умов охолодження на базі сумарно
го теплового зношення ізоляцї обмотки двигуна,

Аналіз отриманих результатів показує, що при 
погіршенні умов охолодження спостерігається іс
тотне підвищення усталеної температури обмотки 
асинхронного двигуна. Так, для дослідного елек
тродвигуна, погіршення тепловіддачі на 10% 
при номінальному навантаженні призводить до 
зростання усталеного перевищення темпера
тури вище максимально допустимих 90 °С для 
класу ізоляції В.

Відомо, що найбільш об’єктивним діагностич
ним параметром є абсолютна температура обмот
ки асинхронного двигуна [1]. Однак, реалізація 
пристроїв діагностування з прямим контролем 
температури обмотки стикається з двома пробле
мами: складністю установки, яку можливо вико
нати лише в умовах ремонтних майстерень або на 
заводі при виготовленні, та суттєвою динамічною 
похибкою вимірювальних перетворювачів темпе
ратури при різких змінах навантаження. Проте, для 
теоретичного обгрунтування можливо використо
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вувати діагностування за температурою обмотки як 
зразковий метод.

Для порівняльного аналізу пропонуються на
ступні методи діагностування:

1. За силою струму статора з використанням 
захисної часо-струмової характеристики двигуна. 
Час спрацювання захисту І визначається за вира
зом [5]

/2- 'о М '2- 4 ) (4)

вого перепаду температур Дт 
сталлю

13

в г <93+А т13.

ехр \В
о І

- і
- 6 ~

•)]
(6)

де Т —- постійна часу двигуна, с; І  — сила струму, за 
якої спрацьовуватиме захист, А; І() — початкова сила 
струму, А; — сила струму сервіс-фактора, А.

2. За силою струму та температурою навко
лишнього середовища. Температура обмотки розра
ховується дискретно на базі математичної моделі 
теплових процесів (1). Захист спрацьовує при пере
вищенні температурою обмотки максимально до
пустимого значення для даного класу ізоляції.

3. За температурою сталі. На основі матема
тичної моделі теплових процесів (1) визначається 
температура сталі, що відповідає номінальній тем
пературі обмотки для даного класу ізоляції. При 
перевищенні цієї температури спрацьовує захист.

4 .За силою струму статора та температурою 
сталі. На основі математичної моделі теплових 
процесів дискретно визначається перепад темпера
тур між обмоткою та сталлю в функції початкових 
значень температур вузлів асинхронного двигуна, 
кратності сили струму в циклі та тривалості циклу. 
Температура обмотки в^ визначається як сума тем
ператури сталі, що вимірюється, в3 та розрахунко-

зразкового та чотирьох дослідних методів діагнос
тування. Кратність механічного перевантаження на 
валу двигуна (/с3) приймається рівною 1,2, почина
ючи з усталеного навантаження (&30) кратністю 0,5. 
Коефіцієнт погіршення тепловіддачі ф ) змінюємо 
в діапазоні від 1,0 до 0,5 (рис. 4).

між обмоткою та

(5)

Спрацювання захисту відбувається при пере
вищенні температурою обмотки, розрахованої за 
(5), максимально допустимого значення для дано
го класу ізоляції.

Як критерій для порівняння використовуємо 
сумарне теплове зношення ізоляції двигуна, що 
приходиться на одне перевантаження

На рис. З, а його показано заштрихованою областю, 
що складається з ділянки перевантаження, де 
швидкість теплового зношення ізоляції (є) зростає до 
1 бг/г, та ділянки охолодження двигуна після спра
цювання захисту, де швидкість теплового зношення 
знижується до початкового значення (рис. З, б).

Розрахунки сумарного теплового зношення 
ізоляції двигуна (Е) було виконано в середовищі 
8сіЬаЬ для асинхронного двигуна 4АМ90Ь4УЗ для

Аналіз графічних залежностей показує, що ме
тоди 2 і 3 мають суттєве відхилення сумарного теп
лового зношення ізоляції від зразкового методу. 
Максимальне відносне відхилення значень для ме
тоду 1 становить 85%, а для методу 4 — не пере
вищує 22%. Тобто найбільш точним є діагносту
вання за силою струму та температурою сталі 
двигуна.

Дослідимо зміну сумарного теплового зно
шення ізоляції (£) та її відхилення від зразкового 
методу в функції кратності механічного переванта
ження на валу двигуна І<3 при /3=0,1 та /сзо=0,5
(рис. 5).

Аналіз цих залежностей свідчить про змен
шення як абсолютної величини так і відхилення 
сумарного теплового зношення ізоляції для ме
тодів 1 і 4. При цьому видно, що при невеликих 
перевантаженнях для методу 1 спостерігається за
вищення зношення ізоляції. Методи 2 і 3 мають 
істотне завищення значень зношення ізоляції на 
всьому діапазоні кратностей перевантаження.

Висновки. Серед запропонованих варіантів ме
тод функціонального діагностування експлуатацій-
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ного режиму роботи асинхронного двигуна за си
лою струму та температурою сталі забезпечує най
більшу точність захисту.

Для реалізації даного методу розроблено при
стрій функціонального діагностування асинхрон
ного двигуна [3], що пройшов успішні лабораторні 
та виробничі випробовування на базі ДПДГ "Ме
літопольське" Мелітопольського району Запорізь
кої області.
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