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ВСТУП 
Цей  посібник призначений для студентів, які навчаються за 

спеціальністю 07.  092. 202 - «Електричний транспорт».   Він має на 
меті освоєння конструкції і докладне вивчення тягового електродвигу-
на шляхом його проектування.   Оскільки сучасна тенденція підготов-
ки транспортників не розрізняє  вузької спеціалізації  на фахівців-
залізничників або фахівців міського електротранспорту, то такий 
об’ємний курс, як «Тягове електрообладнання» або «Спеціальні елект-
ричні машини» у частині тягових двигунів не обмежується тільки дви-
гунами трамвая або тролейбуса, а охоплює двигуни всього транспорту.  

Ця позиція тим більш істотна для майбутнього інженера-
електромеханіка, оскільки основні тенденції тягового електрооблад-
нання, його проблеми саме й виявляються, починаючи  зі  значно 
більш високих потужностей і моментів, ніж ті, з якими має справу мі-
ський електротранспорт.  Двигуни міського електротранспорту в цьо-
му відношенні представляються найбільш простими в гамі тягових 
двигунів, однак це не означає, що їхня обмежена номенклатура, відсу-
тність на даному етапі серйозних проблем з комутацією, потенційними 
умовами на колекторі, простота протікання перехідних процесів, помі-
рне використання активних матеріалів та ін. представляють деякий 
усталений стандарт.  

Розвиток транспорту, підвищення його потужностей, тенденція 
обмеження кліренсів, габаритів підкузовного обладнання, широке за-
стосування тиристорно-імпульсних систем регулювання вже сьогодні 
ставлять і для цього класу машин серйозні завдання, як, наприклад, 
хоча б часткова компенсація їх за міжламельною напругою, обмежен-
ня рівня пульсацій магнітного потоку при імпульсному регулюванні та 
ряд інших.  Такі рішення вже застосовуються у великих залізничних 
машинах.  

Цей посібник є частиною методичної літератури з курсу «Спе-
ціальні електричні машини», що викладається на факультеті міського 
електротранспорту ХНАМГ. У ньому не розглядаються загальні пи-
тання теорії електричних машин щодо термінології, принципів дії, мо-
жливих типів, характеристик тощо.  Цей матеріал студенти стаціонару 
слухають на 2 - 3 курсах у межах відповідної дисципліни, а студенти 
прискореної форми навчання - у середніх спеціалізованих навчальних 
закладах.  Даний  курс акцентує увагу на спеціальних питаннях елект-
ричних машин, орієнтуючи і на практичне проектування, і на науково-
дослідний підхід до наявних тут проблем.  

З огляду на сформований в останні роки дефіцит літератури з 
розглядуваних питань цей посібник крім традиційної схеми розрахун-
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ку за методикою містить теоретичні пояснення з курсу.  Це не тільки 
заповнює указаний недолік, але й робить проектування більш осмис-
леним і творчим.  Саме така структура навчального матеріалу багато в 
чому продиктована досвідом роботи зі студентами заочної форми на-
вчання, але не припускає відмови від традиційних підручників та посі-
бників.  

У посібнику змінена традиційна при студентському проек-
туванні робота  з обгрунтування основних параметрів і розмірів, з 
урахуванням досвіду заводського проектування.  Проектування спира-
ється  на канони виробництва.  Дійсно, ніхто з розробників не ро-
бить обгрунтування габариту двигуна в частині діаметра його  якоря, -  
швидка оцінка можливого габариту машини за його номінальними 
даними є мистецтвом розробника, це ж стосується використання тієї 
або іншої полюсності машини та ін.  Крім того, розробник у своїй дія-
льності спирається на певні канони у виборі основних навантажень 
машини, конструктивних рішень, порушення яких небезпечне серйоз-
ними наслідками.  У ряді методичних посібників з проектування ці 
рекомендації або опущені, або недостатньо позначені.  Саме на такі 
моменти тут робиться основний наголос, обминаючи водночас менш 
істотні.  Іншими словами, йдеться про правильне розставлення акце-
нтів при проектуванні.  

Проектування сполучає в собі розрахунки з використанням до-
відкового матеріалу у вигляді таблиць, кривих тощо.  Це і властивості  
сталей, їхні характеристики намагнічування, яких близько десятка, 
властивості сортаментів застосовуваних матеріалів - профілі міді, крі-
плення та ін.  

Для найбільш трудомістких розрахунків наведені алгоритми 
розрахунку на ЕОМ.  Для  повірочного електромагнітного розрахунку 
є програма на ЕОМ  на алгоритмічній мові Turbo-Pascal, котрою на-
вряд чи студентові доцільно користуватися в готовому вигляді.  Більш 
корисним є шлях самостійного програмування для розв'язання конкре-
тних завдань проектування.  Тому у тексті містяться фрагменти алго-
ритмів із зазначеної програми.  
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Акцентується також увага на існуючих наукових проблемах  

у ході проектування, особливо це стосується проблем, прямо або побі-
чно зв'язаних із комутацією машини.  Окремі наукові пошуки студен-
тів не передбачаються.  

  Наприкінці наведено список літератури.  На жаль, тут біль-
шість дуже корисних видань стали сьогодні рідкістю. Посібник проі-
люстрований комплексом розрахунків тягового двигуна  в повній від-
повідності з методикою.  Сюди входять всі передбачувані розрахунки: 
електромагнітний розрахунок, вентиляційний, тепловий, механічні 
розрахунки.  
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 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИ  

ПРОЕКТУВАННІ.  ЗМІСТ ПРОЕКТУ. 
  ЗАВДАННЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  

 
1.1 СКЛАД ПРОЕКТУ  

 
За запропонованими номінальними даними машини здійснюють 

її: 
 1) електромагнітний розрахунок, що включає такі етапи: 
– вибір габариту машини і її головних розмірів;  
– вибір і розрахунок обмотки і розмірів якоря і його електрич-

них навантажень; 
– вибір і розрахунок інших обмоток машини: компенсаційної і 

додаткових полюсів; 
– вибір геометрії магнітного кола машини і розрахунок її харак-

теристики намагнічування;  
– вибір і обгрунтування обмоток збудження; 
– розрахунок параметрів колектора, потенційних умов на ньому, 

комутації машини; 
– розрахунок характеристик машини, її втрат і ККД;  
2)  вентиляційний і тепловий розрахунки;  
3) механічні розрахунки, що включають в себе: розрахунки ва-

ла, розрахунок кріплення колектора, розрахунок кріплення обмотки 
якоря, розрахунок і вибір підшипників, розрахунок кріплення головно-
го і додаткового полюсів, розрахунок міцності станини.  

За вказівкою викладача обсяг розрахунків може бути обмеже-
ний тільки електромагнітним розрахунком, інші розрахунки викону-
ють вибірково;  

4) графічну частину проекту, що складається з двох аркушів 
формату А1, які представляють складальне креслення двигуна (його 
поздовжній і поперечний розрізи).  На вибір викладача студенти мо-
жуть проектувати окремий вузол машини (третій аркуш графічної час-
тини).  

Крім графічної частини на аркушах ватману в розрахунковій за-
писці вміщують обов'язкові ескізи: 

– масштабний ескіз конструкції паза якоря із специфікацією за-
повнення паза; 

– схеми обмотки якоря, за вказівкою викладача може викреслю-
ватися повна розгорнута схема обмотки на міліметрівці;  
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– масштабний ескіз міжполюсного вікна  машини з позначенням 
геометричних параметрів магнітного кола і розміщення обмоток у вік-
ні; 

– характеристики намагнічування  і робочі характеристики ма-
шини на міліметрівці.  

 
1.2 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАВДАННЯ  

ПРОЕКТУВАННЯ  
 

Застосування в електричній тязі машин постійного струму істо-
рично обумовлено простотою регулювання їхньої частоти обертання.  
За  умовами тягових приводів потрібно застосування тягових двигунів 
з послідовним (серієсним) збудженням, іноді із змішаним переважан-
ням серієсної обмотки, обгрунтування цих особливостей  приводиться 
нижче (п.  1.4.3). 

Виготовлювані промисловістю машини умовно підрозділяють 
на серійні й індивідуальні.  Поняття серії машин з'явилося в СРСР як 
результат його централізованої промисловості, відсутності альтерна-
тивних виробників і конкурентів.  У створенні серії  брав участь 
якийсь один виробник.  Основними ідеями, покладеними в основу се-
рії, є єдина система технічних, технологічних рішень і штампів.  У 
серійний ряд розмірів входили основні розміри машин - їхні діаметри і 
довжини якорів.  Така система виробництва мала і свої переваги, роб-
лячи техніку взаємозамінною.  При проектуванні серії розроблялися 
шкали  даних серії, що згодом складали каталоги серій машин.  Як у 
шкалі, також і в каталогах основні номінальні дані або дані допоміж-
них режимів (потужності, частоти обертання) підлягали певному рядо-
ві значень.  Виробник не мав  свободи вибору відповідних номіналь-
них параметрів, відмінних від серійних. Таке становище обумовлюва-
лося, в основному, системою державної атестації продукції з її «знака-
ми якості», «відповідності світовому рівню»  та іншими  «рогатками», 
що заважали виробникові, з метою забезпечення дії адміністративно-
економічних важелів держави на економіку.  Зокрема, пережитком 
цього періоду слід вважати той факт, що формули для визначення обе-
ртового моменту двигуна  

;55.9
ном

ном
номномном n

P
MвідвідмінунаIсM =⋅Φ⋅=    (1.1 ) 

дають, як правило,  різний результат.  Точне значення дає перша фор-
мула, а відмінності в другій формулі обумовлені відмінностями в дійс-
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ному значенні номінальної потужності  Рном, що могла не відповідати  
через «світовий рівень» співвідношенню  

η××= номномном IUP , 

хоча теоретично відмінностей у цих співвідношеннях бути не повинно.  
Відомими серіями машин постійного струму були загальносою-

зні серії М, П, П2, 4П.  У тязі почала формуватися серія двигунів Мос-
ковського заводу «Динамо» - Д, (ДК).  Позначення серійних машин 
відбивали їх основні габаритні або приєднувальні розміри.  Наприклад, 
позначення великого прокатного двигуна (НВО «Електроважмаш»), 
його «тип» П2-23/106-7,1 означає, що це машина серії П2, 23 габари-
ту, якому відповідає діаметр якоря 2850 мм (про габарит і ряд діамет-
рів якоря див. нижче), з довжиною якоря 106 см, потужністю 7.1 МВт;   

4П 280 14  означає двигун серії 4П, з висотою осі центрів 280мм 
(аналог габариту, в даному випадку цій величині відповідає 11 габарит 
з діаметром якоря 340мм), 1-ї довжини (для виробника номер довжини 
означає визначену довжину якоря, у даному випадку 360мм), із 4-ма 
щітками на колекторі по довжині тощо.  

Індивідуальне виконання двигунів не повинно мати багатьох 
обмежень, характерних для серії, однак і тут є безліч нюансів вироб-
ничого характеру, що обмежують вибір проектанта.  Тягові двигуни не 
слід відносити до двигунів серійних  через обмеженість їхньої номенк-
латури, щоправда, і самий  розподіл на двигуни індивідуальні й серійні 
найчастіше формальний, особливо у даний час, при зниженні атеста-
ційного тиску.  

Головним чинником,  що визначає проектування машини, є по-
няття її габариту.  Габарит машини визначає діаметр якоря  та основні 
конструтивно-експлуатаційні властивості машини.  У табл. 1.1 наведе-
ні характерні для габаритів значення діаметрів відповідно до наявного 
ряду зовнішніх діаметрів якоря  (такий ряд регламентований галузеви-
ми нормалями, наприклад, ОАА 614.  004.75). 

 
Таблиця 1.1  -  Характерні діаметри якорів 
Габарит 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Діаметр 
якоря, 
Da, мм 

182 
195 

210 
218 

245 
261 

280 
293 

310 
327 

340 
368 

423 
 

493 
520 

560 
590 
620 

660 
740 

850 990 

 
 Найбільшим габаритом є 26-й, якому відповідає діаметр якоря 

3800 мм, а найбільшою довжиною якоря в цьому габариті слід вважати 
довжину 1900 мм.  Такий прокатний двигун був виготовлений ЛПВО 
«Електросила»,  його потужність 12000 кВт, маса близько 200 тонн.  
Вітчизняний аналог  - прокатний двигун виробництва НВО «Електро-
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важмаш» типу П2-26/150-10 з довжиною якоря 1500  мм (10000 кВт, 
930 В, 50/90 об/хв).  Сила струму в якорі цієї  машини становить 11350 
А!  Взагалі, машини понад 17-го габариту вважаються великими, по-
чинаючи з діаметра якоря 1200мм (18-й габарит).  Як правило, це ма-
шини шахтного підйому або прокатні.  Для експлуатації таких машин 
потрібний спеціальний цех із крановим господарством, іноді вага яко-
ря може перевищувати 50 тонн.  

Машини 11 - 17 габаритів відносяться до середніх.  Сфера їх ви-
користання  - загальнопромислові механізми і тяга.  

Машини дрібної тяги - міського електротранспорту - належать 
до дрібних машин.  

Причин обмежень у виборі діаметра якоря від габариту ма-
шини є декілька.  Серед них: осердя якоря за умовами роботи, щоб 
уникнути виникнення в ньому вихрових струмів, повинно бути ших-
тованим, тобто набиратися з окремих тонких (до 0,5 мм) листів, ізо-
льованих один від одного лаковою плівкою.  Крім того, для обмеження 
втрат у сталі на перемагнічування , підвищення магнітних властивос-
тей різних частин магнітного кола, зокрема, магнітної провідності, для 
осердь якорів і для решти ділянок магнітного кола застосовуються 
спеціальні електротехнічні сталі. Щоправда, вони досить тендітні в 
механічному відношенні через їхнє легування кремнієм.  Тому техно-
логія виготовлення якорів спирається на штампування.  Взагалі, штам-
пування завжди застосовується, якщо необхідне виготовлення чого-
небудь із крихкої електротехнічної сталі з наступною шихтовкою 
осердь ( полюсів, іноді  станин).  Таким чином, основою  виробництва 
в електромашинобудуванні  є штамп.  Вартість технологічної оснаст-
ки виробництва обумовлена також вартістю нових або існуючих шта-
мпів.  З метою мінімізації відходів сталі при штампуванні, пристосова-
ності  до сортаментів рулонної або листової сталі привйнятий ряд діа-
метрів (табл.1.1). Для великих машин, крім того, вирубка листів осердя 
ведеться з окремих сегментів, а для середніх і дрібних машин вирубу-
ють одразу цілі якірні листи - бляшанки.  

До обраного габариту прив'язують не тільки якірний, але й реш-
ту штампів.  У межах габариту, як правило, встановлена  полюсність 
машини, що, в свою чергу, визначає розмір полюсів і розмір станини 
(ярма).  Габарит, таким чином, визначає всі поперечні (радіальні) роз-
міри машини.  Будь-яка зміна чого-небудь спирається на зміну дорого-
го штампа і тому повинна бути  економічно виправданою, як правило, 
кількістю машин, що підуть у виробництво.  
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Другий основний  розмір якоря - його довжина в осьовому на-
прямку визначається частотою обертання двигуна (тобто при заданій 

напрузі, величиною його магнітного потоку  нΦ ∼ 
н

н
n

E  . 

Осьові розміри машини, на відміну від радіальних жорстко не 
регламентовані, іноді в дрібних машинах враховується і вартість нових 
намотувальних шаблонів, невелика в порівнянні з вартістю штампів.  

Таким чином, перед розробником в умовах виробництва  при 
проектуванні нової машини стоїть завдання її виконання з максималь-
ним використанням наявної технологічної оснастки на цьому вироб-
ництві, тобто штампів, мінімізуючи тим самим як підготовку виробни-
цтва, так і вартість виготовлення.  Дії розробника виявляються у про-
веденні ряду повірочних електромагнітних та інших розрахунків у на-
явних штампах і виборі оптимального варіанта або обгрунтуванні 
шляхів модернізації.  У даний час такі завдання вирішуються із засто-
суванням комп'ютерів.  

Іншими словами, на відміну від студентського проекту, перед 
конструктором не ставиться завдання  обгрунтування або вибору но-
вих розмірів - він використовує готові заготівлі, часом розроблені ко-
лись цілими підрозділами (виняток становлять нечасті випадки модер-
нізації).  Так, розробник не розробляє конструкцію паза - для цього він 
користується наявною на виробництві заводською нормаллю, розроб-
леною ВГТ (відділом головного технолога),  наприклад, визначаючи 
застосовуваний сортамент міді, розробник крім ГОСТ 434-78 або 
ГОСТ 7019-78 на мідні проводи враховує ще й кооперативні зв'язки 
відділу постачання з кабельними заводами, чи будуть постачальники 
робити замовлення на малу кількість міді, що раніше не використову-
валася в цьому виробництві?  

 У посібнику при вказівках до проектування в таких випадках 
наводяться загальні рекомендації, що дають студенту певну свободу 
вибору.  
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1.3. НОРМАТИВНА БАЗА І  ВИМОГИ ДО ТЯГОВИХ 

ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ  
 
Загальними вимогами є  

1) надійність роботи у всіх режимах, передбачених ГОСТ і ТУ 
(технічними умовами);  

2) зручність в експлуатації та обслуговуванні;  
3) економічність до витрати матеріалів.  

Основні нормативні вимоги до тягових електродвигунів обумо-
влені двома основними стандартами:  

ГОСТ 183-74 - Електричні машини обертові.  Загальні технічні 
вимоги,  

ГОСТ 2582-81 - Машини електричні обертові тягові.  Загальні 
технічні умови.  

Другий документ підсилює і конкретизує дію першого.  Всі ви-
моги  і терміни ГОСТ 183-74 обов'язкові і для класу тягових машин.  

ГОСТ 183-74 регламентує  вісім основних режимів роботи елек-
трообладнання S1 ÷ S8.  Ці режими розрізняються за умовами нагріву 
двигуна, досягнення ним сталих перегрівів при роботі або паузі.  У 
свою чергу, нагрів визначає термін служби ізоляції і довговічність 
усього двигуна.  Основним режимом роботи машини, при якому всі її 
частини досягають сталих значень своїх перегрівів τуст, є режим S1 – 
тривалий:  

;,),1()(
охл

уст
охл

дв
н

T

t

охл S

p

S

C
Te

S

p
t н

α
τ

αα
τ Σ

−
Σ ∆

==−
∆

=    (1.2) 

 Тут Σ∆p  - сумарні відведені теплові втрати, Вт; 

охлS  - площа поверхні охолодження, м2 
; 

 α - коефіцієнт тепловіддачі поверхні, ;
2 градм

Вт

×
  

двC - теплоємкість двигуна, 
град

Дж
; 

 Тн - постійна часу нагріву, сек або год. 
Як правило, номінальними даними двигуна (його потужністю, 

напругою, струмом навантаження, частотою обертання) є дані режиму 
S1.  Коли за умовами експлуатації двигун працює в режимах, відмін-
них від S1, наприклад, у короткочасному (S2), повторно-
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короткочасному (S3) та ін., то його параметри приводять до умов три-
валого  режиму і тоді вони вважаються номінальними.  Правила такого 
приведення називаються методами еквівалентних втрат або еквівален-
тного струму і розглядаються в курсі електроприводу  в розділі його 
енергетики.  Як правило, режим роботи тягового електродвигуна, осо-
бливо машин міського електротранспорту, може бути віднесений до 
режимів S5 (повторно-короткочасних із частими пусками та електрич-
ним гальмуванням).  

У даний час ГОСТ визначає і ряди номінальних потужностей 
(ГОСТ 12139-74, Публ.  МЕК 72, наприклад, ряд у кВт: 37, 45, 55, 75, 
90, 110, 132, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000), ряд номіналь-
них напруг (ГОСТ 21128-75 до 1000В і ГОСТ 721-77 понад 1000В і 
Публ.  МЕК 38(1975), ряд номінальних частот обертання (ГОСТ 10683-
73). Правда, ці ГОСТи вказують, що для машин спеціального виконан-
ня, а до них належать і тягові, кранові, екскаваторні та ін., дія цих 
ГОСТ не є обов'язковою, хоча рекомендують орієнтуватися на ці ряди.   

Часто за номінальну потужність у тязі прийнято брати потуж-
ність так званого годинного режиму роботи.  Для машин міського еле-
ктротранспорту (малої тяги) цей режим загалом тотожний тривалому 
S1 (на основі співвідношення (1.2), коли постійна часу нагрівання Тн 
відносно мала і не перевищує 1 години). Щоправда, ГОСТ 7495-74 на 
тролейбуси пасажирські окремо обумовлює ці два режими.  

Для тягових двигунів, що живляться від контактної мережі, 
прийнято за номінальну брати потужність годинного режиму, а для 
автономного рухомого складу (таким є, наприклад, тепловоз) - потуж-
ність тривалого режиму S1.  Для залізничних двигунів (14 - 16 габари-
ти) відношення потужностей годинного і тривалого режимів прийма-

ють ,92,085,01
K≈

час

S

P

P
 через значну постійну часу нагріву такого 

двигуна відповідно до (1.2).  
 
Живлячі напруги.  В електротязі живлячі напруги двигунів у за-

гальній картині машин відповідного габариту можна вважати підви-
щеними (1500 В для залізничної тяги 14 - 16 габариту, 600 В для місь-
кого транспорту , 8 - 9 габарит, 750 В метрополітен, 10 - 11 габарит).  
У цілому, така тенденція призводить до зниження лінійних наванта-
жень якорів, до невисоких значень реактивних ЕРС ( полегшеної кому-
тації).  Однак водночас через високу напругу існують серйозні про-
блеми з потенційних умов на колекторі.  Часто навіть для малої тяги 
потрібно застосування компенсаційної обмотки для обмеження міжла-



 13

мельної напруги.  Тягові двигуни більше за інші здатні до кругових 
вогнів.  

Для двигунів міського транспорту проблема напруги ще збіль-
шується і його значним діапазоном: так, ГОСТ 6962-72 на тягові ме-
режі припускає цю зміну в діапазоні від 450 до 750 В, хоча при напрузі 
в мережі 720 В спрацьовує на рухомому складі захист.  

Міцність ізоляції тягового двигуна перевіряється відповідно до 
ГОСТ 2582-81 випробувальною змінною напругою частотою 50 Гц, 
протягом 1 хвилини при величині напруг:  

понад 750В ВUU нисп 200025.2 += ,   

а до 750В  ВUU нисп 150025.2 += .  

Виткова ізоляція повинна витримувати випробувальну напру-
гу, підвищену відносно номінальної на 50% протягом 5 хв.   

Опори корпусної ізоляції нагрітої машини: 
–для машин міського електротранспорту  – не менше 1МОм,  
– для тяги при напрузі до 1000В – не менше 2,5МОм, 
– для тяги понад 1000В – не менше 3  МОм.  

Із застосовуваною конструкцією ізоляції тісно пов’язані :  
Розрахункові температури обмоток (табл. 1.2).  
 

Таблиця 1.2  - Розрахункові температури  обмоток, що рекоменду-
ються для розрахунку,  залежно від класу нагрівос-
тійкості ізоляції  

ГОСТ 183-74 2582-81 
Клас нагрівостійкості B F H B F H 
Граничне значення за ГОСТ 120 140 165 140 160 180 
Розрахункове значення 75 115 140 – – – 
 

 На практиці при обчисленнях температурного коефіцієнта опо-
рів користуються нижнім рядком таблиці.  Більше того, при невисоких 
питомих струмах в обмотках у розрахунку, незважаючи на клас ізоля-
ції, приймають і  значення температур, що не відповідають своєму 
класові.  Останнє  зв'язано з розрахунковим ККД машини, який праг-
нуть наблизити при розрахунку до реальних величин.  

Рядок граничних значень температури, що дозволяється ГОСТ, 
використовується у виняткових випадках.  Термін служби ізоляції ви-
значений в 15 років.  

 
Вимоги до комутації.  Обумовлений ГОСТ 183-74 ступінь іск-

ріння в номінальному режимі не повинен перевищувати 1.5 бала за 
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шкалою Ріхтера.  Припустиме перевантаження по струму в номіналь-
ному режимі складає не менше 2.0 номіналу відповідно до ГОСТ 2582-
81.  

 
Регулювання частоти обертання тягового двигуна.   Від 0 до 

номінальної здійснюється збільшенням напруги на якорі від 0 до  
Uном, регулювання швидкості понад номінальну  робиться шляхом 
ослаблення магнітного поля для всієї тяги, що є її особливістю.  Теоре-
тично це забезпечується схемою шунтування обмотки збудження.  У 
номінальному режимі в тягових двигунів по серієсній обмотці збу-
дження протікає тільки частина струму навантаження, оцінювана за 
допомогою коефіцієнта ослаблення поля   

ном

в

I

I
=β .   (1.3) 

Значення коефіцієнта ослаблення поля номінального режиму 
приводять у номінальних даних машини.  При β<1 повне поле (β=1) 
буває при зрушенні, на, так званих, маневрових позиціях.  Для старих 
реостатних систем   ослаблення поля в номіналі приймалося на рівні 
0.5 ÷ 0.8. Для нових систем імпульсного управління значення β підви-
щують  (0.9 і вище), або ослаблення поля в номіналі взагалі не засто-
совують, замінюючи регулювання поля збудження своїм колом регу-
лювання.  

Однак у будь-якому випадку, у порівнянні із загальнопромисло-
вим виконанням машин, магнітне коло тягового двигуна  помірно на-
сичене або розсичене.  Правда, за конструктивними міркуваннями іно-
ді проблему з насиченням мають станини (ярма) цих машин.  

 
Конструктивні особливості : система вентиляції завжди ак-

сіальна, застосовується як вентилятор на валі (звичайно), так і приму-
сова вентиляція.  

За типом збудження застосовують чисто серієсне або іноді в 
тролейбусах компаундне збудження.  Перевагами такого збудження є 
відносна м'якість швидкісної характеристики,  залежність моменту від 

струму навантаження, практично в квадраті, 2IкМ ×=  ; останнє до-
зволяє одержувати більш високі значення моменту при  обмеженні за 
комутацією перевантаження по струму, в порівнянні з іншими типами 
( шунтове) збудження.  

Особливістю тягових двигунів у порівнянні із загальнопромис-
ловими  є більш компактні габарити магнітної системи, обмежені роз-
міри міжполюсних вікон, малі розміри станин (ярем), найчастіше, як 
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наслідок, підвищення  магнітних індукцій на цих ділянках.  Причини 
цих особливостей випливають з обмеженого місця для підкузовного 
розміщення цих машин.  

Тяговий двигун передає обертовий момент на колісну пару (ко-
леса) через знижувальний редуктор.  Передаточне число редуктора 
багато в чому визначає і габаритні вимоги до двигуна.  Особливості 
конструкції підвіски двигуна і його кінематичну схему вивчають в су-
міжному курсі «Механічного обладнання рухомого складу».  Переда-
точне число редуктора прямо залежить від величини кліренсу b  - від-
стані нижньої частини кожуха редуктора до голівки рейки.  Мінімальні 
значення кліренсів:  

– для магістральних доріг b>120мм, 
– для метрополітену b>95мм,  
– для трамвая b>110мм, 
– для рудничних тепловозів b>50мм.  

Максимальний розмір великого зубчатого колеса редуктора, та-
ким чином,  обмежений співвідношенням  

)17b(2DD вкz +−= ,     (1.4) 

де вкD  - діаметр ведучого колеса, мм. 

При опорно-осьовій підвісці, при обпиранні двигуна з одного 
боку на вісь колісної пари, а з другого - на раму візка, передаточне чи-
сло i складає i=3,5 ÷ 5,2  (електровози, тепловози, моторні вагони, ста-
рі типи трамвая); 

при опорно-рамній поперечно-незалежній підвісці, при обпи-
ранні двигуна на надресорну будову (раму візка) передаточне число 
складає i=7÷ 9 (трамвай); 

при опорно-рамній поздовжньо-незалежної підвісці передаточне 
число визначається конструктором, загалом воно жорстко не лімітова-
не, для тролейбусів складає i=10÷ 13.  

Стандартами  передбачені вимоги щодо захисту від зовнішніх 
впливів (IP- International Protection, ГОСТ 14254-80, Публ.  МЕК 34-
5).  За ступенем захисту тягові двигуни можна віднести до таких кате-
горій:  

IP22 -машина захищена від влучення твердих тіл розміром бі-
льше 12мм (1-я цифра IP) і від крапель води під кутом 15° (2-я цифра ) 
- захищена машина;  

IP44 - машина захищена від влучення твердих тіл розміром 1мм 
і від водяних бризок – закрита машина.  
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Вимоги щодо  охолодження (IC - International Cooling, ГОСТ 
20459-75, Публ.  МЕК 34-6).   За ступенем охолодження тягові двигуни 
можна віднести до таких категорій :  

IC17 - захищена машина з незалежною вентиляцією (2-я цифра 
IC) за допомогою підвідної труби (1-я цифра ), здійснювана окремим 
пристроєм;  

IC01 - захищена машина із самовентиляцією з вентилятором на 
валу машини.  

Вимоги щодо способів монтажу (IM - International Mounting, 
СТ СЕВ 246-76, Публ МЕК 34-7).  Наприклад,  IM1001 - машина з 
двома підшипниковими щитами (1-я цифра IM), горизонтальним на-
прямком кінців вала (2-я і 3-я цифри), одним циліндричним кінцем 
вала (4-я цифра );  

IM1002 -  те ж, але з двома циліндричними кінцями вала - при 
двосторонній передачі моменту , для тягових двигунів при номіналь-
них моментах Мн>4÷4,5 кНм.  

Вимоги до кліматичного виконання (ГОСТ 15150-69 і ГОСТ 
15543-70): У - помірний клімат, ХЛ - холодний клімат, цифра за ним - 
категорія розміщення.  Наприклад, УХЛ2 - помірний і холодний клі-
мат при захисту від зовнішніх опадів навісом ( не в приміщенні).  Тут 
особливо виділяється категорія тропічного виконання Т, вимоги до 
якої дуже жорсткі.  

Вимоги до умов експлуатації (ГОСТ 17516-72) регламентують 
ту тряску і вібрацію, що припустимі для тягових двигунів.  Вони від-
повідають  діапазону категорій М25 ÷ М29 з результуючими приско-
реннями вібрації і ударів від 212 до 300 м/с2.  

Установочні й приєднувальні розміри двигунів - висота осі 
центрів обертання, відстань між центрами лап при установці ( підві-
шуванні), розміри виступаючих кінців вала регламентуються  ГОСТ 
13267-73, Публікаціями МЕК 72, МЕК 72А і ІСО Р496, а також ГОСТ 
18709-73,ГОСТ 20839-75, (ІСО 775).   

ГОСТ 2582-81 не регламентує забезпечення перерахованих ви-
ще вимог, вони можуть бути вказані в ТУ і габаритних кресленнях.  
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1.4 ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  

 
Технічне завдання на проектування містить такі дані: 
 1.  Призначення машини - генератор або двигун; 
 2.  Номінальна потужність, Рн, кВт; 
 3.  Номінальна напруга, Uн, У; 
 4.  Номінальна частота обертання  , nн, об/хв; 
 5 Максимальна частота обертання, nmax, об/хв; 
 6 Спосіб збудження  ( послідовне, змішане, шунтове);   
Крім того, для тягових двигунів визначаються:  
7.  Максимальна напруга контактної мережі Umax; 
 8.  Ступінь ослаблення поля в номінальному режимі β (див. 
(1.3) .  
Значення номінальних даних дає тяговий розрахунок поїзної ді-

аграми руху з наступним її еквівалентуванням до режиму S1 (ГОСТ 
183-74) або до годинного.  

Відношення максимальної швидкості до номінальної називаєть-
ся глибиною регулювання (діапазоном регулювання).  Звичайно він не 
перевищує 2.5 ÷ 3-х кратного ( за умовами комутації).  

Знання максимальної напруги необхідно для перевірки потен-
ційних умов на колекторі, в основному, у двигунів міського електрот-
ранспорту або при рекуперативному гальмуванні.  

Обумовлюючи спосіб збудження, при змішаному збудженні 
вказують частку МРС шунтової обмотки в загальній МРС номінально-
го режиму.  Шунтова обмотка, як правило, не регулюється, і ця МРС 
незмінна при розрахунку характеристики намагнічування і робочих 
характеристик машини.  
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 2. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ.   

ГОЛОВНІ  РОЗМІРИ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ  
НАВАНТАЖЕННЯ МАШИНИ  

 
2.1 ОСНОВНІ РІВНЯННЯ МАШИНИ  

 
Електрична машина - електромеханічний перетворювач енергії.  

У руховому режимі роботи електрична потужність, споживана з мере-
жі  

ВтIUPэл ,×= ,        (2.1) 

 перетвориться в корисну механічну потужність 

ВтPnMMP элмех ,
30

ηπω ⋅=⋅=⋅= ,       (2.2) 

де  ω,n - частота обертання відповідно в рад/сек і в об/хв; η - ККД 
машини; М - момент машини в Нм. 

Рівняння перетворення потужності називаються рівняннями 
електромеханічної характеристики:  













×Φ=
×+=

⋅
=⋅Φ⋅=

.

;

;
2

;

ω

π

cE

RIEU
a

pN
cIcM

ca   (2.3) 

 Тут p, a - числа пар полюсів і рівнобіжних гілок обмотки якоря; N -  
число активних провідників обмотки якоря; Ф - магнітний потік ма-
шини, Вб; Е - ЕРС двигуна, У; Rca -  опір кола якоря, Ом. 

Рівняння (2.3) відбивають принцип дії двигуна постійного стру-
му і дають відправну точку для з'ясування основних його проблем і 
особливостей.  

 
2.1.1 КОМУТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ  

 
Перше рівняння системи (2.3)  установлює закон виникнення 

механічного моменту М взаємодією потоку полюсів і струму якоря - 
сили Ампера, що діє на провідник із струмом у магнітному полі.  Для 
збереження знака моменту під полюсами протилежної полярності, 
тобто коли знак потоку змінює свій знак (а такі полюси в магнітній 



 19

системі сусідні), струм теж повинен змінювати свій знак.  Цей простий 
факт приводить до головної проблеми машини постійного струму - її 
комутації  (тут розуміється процес зміни струму в провіднику на про-
тилежний при його переході під полюс  протилежної полярності).  

Процес комутації, як головний у машині, визначає специфіку її 
конструкції - наявності електромеханічного комутатора  - колектора.  
Процес комутації струму у витку обмотки якоря ( секції обмотки) про-
тікає при її замиканні закоротко щіткою  (щітками у випадку хвильової 
обмотки).  При цьому комутуюча секція переходить із складу однієї 
рівнобіжної гілки обмотки в іншу, а струм у ній змінюється від   

A
a

I
i a
a ,

2
=+             (2.4) 

 до - ai за час, що називається періодом комутації: 

k

щ
k v

b
T = ,сек, 

  - ai  струм рівнобіжної гілки обмотки; щb  - ширина щітки, м , kv  - 

лінійна (окружна) швидкість колектора, м/с. 
Щоб усвідомити проблему, потрібно зрозуміти, що комутація в 

машині відбувається безупинно, період kT  комутації складає мілісе-

кунди.  Секції обмотки якоря мають значну індуктивність sL , оскіль-

ки оточені сталевими стінками пазів.  При розгляді   будь-яких проце-
сів зміни струму в секціях їхній індуктивний опір на порядок переви-
щує активний, тим більше що останній намагаються вибирати мініма-
льним, застосовуючи  як матеріал мідь для обмеження питомого стру-
му в провіднику, щоб уникнути підвищених джоулевих втрат в обмот-
ці.  Будь-яка комутація в індуктивних колах супроводжується перена-
пругами на виводах секції (під щіткою), що спричиняє іонізацію та 
іскріння.  

Енергетично процес комутації зображується як «перезаряджен-
ня» секції  енергією, а виділена при цьому потужність становить  

.
2

2
2

2 as
ask

iL
iLW ==∆     (2.5 ) 

Некерований процес комутації приводив би до виділення всієї 
енергії (2.5) у вигляді іскри, тоді робота машини постійного струму 
достатньої потужності не була б можливою (так працюють лише мік-
ромашини).  Керування ж процесом поглинання енергії (2.5) здійсню-
ється за допомогою додаткових полюсів (ДП),  коли цілком (ідеальний 
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випадок) або частково трансформаторним шляхом енергія (2.5) відби-
рається в секції, виключаючи іскріння.   

З електричної точки зору це уявляється введенням у комутуючу 
секцію трансформаторним шляхом за допомогою ДП комутуючої 
ЕРС ew, що і керує процесом зміни струму.  Ідеальний графік зміни 
струму в комутуючій секції (без іскроутворення) показаний на рис. 2.1  

 
 

 
 

Рис. 2.1 – Прямолінійна комутація. 
 
При відхиленні від закону зміни струму (рис. 2.1) на завершаль-

ному етапі комутації неминуче з'являється струм обриву iобр, що ви-
значає енергію іскри:  

Дж
iL

W
обрs

k ,
2

2⋅
=∆ . 

При ідеальній прямолінійній зміні струму в комутуючій секції 
(рис.2.1) на виводах секції виникає ЕРС самоіндукції, що називається 
середньою реактивною ЕРС er.  На практиці вважається, що при ба-
лансі ЕРС у комутуючій секції  er=ew, комутація прямолінійна ( відпо-
відно до закону рис. 2.1), при er>ew, комутація  уповільнена і при er<ew 

- вона прискорена.  Останні випадки не є оптимальними і супрово-
джуються видимим іскрінням.  

Напруженість комутації  визначається потужністю енергії, що 

виділяється , тобто  t
Wk

∂
∂ , побічно їй відповідає реактивна ЕРС er і  

всі  розрахунки комутації спрямовані на обчислення цього основного 
критерію.  Допустима величина er  не повинна перевищувати 8÷9 В.  
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2.1.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА  
 
Друге рівняння системи (2.3) являє собою 2-й закон Кірхгофа 

для електричної схеми заміщення двигуна (рис.2.2).  
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.2 – Схема заміщення двигуна постійного струму 
 
В електричному  ланцюзі двигун постійного струму є джерелом 

ЕРС і активним опором.  Обмотки, включені в коло двигуна (рис. 2.2), 
такі: - шунтова збудження (паралельна) ОВШ; - серієсна  збудження 
(послідовна) ОВС; - додаткових полюсів ДП; - компенсаційна КО.  
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2.1.3 ЕРС ДВИГУНА І ПОТЕНЦІЙНІ  
УМОВИ НА КОЛЕКТОРІ  

  
Третє рівняння системи (2.3) являє собою закон електромагні-

тної індукції, показуючи, чим створюється ЕРС двигуна, як-от у ре-
зультаті зміни потокозчеплень  секцій обмотки якоря при його обер-
танні в магнітній системі.  Оскільки ЕРС обмотки є сумою ЕРС секцій 
у рівнобіжній гілці, то величина ЕРС характеризує напругу на кінцях 
секції (між сусідніми колекторними пластинами).  Ця напруга назива-
ється   міжламельною напругою ек і характеризує потенційну напру-
женість на колекторі.   Перевищення допустимих величин цієї напруги 
небезпечне розвитком «кругового вогню» по колектору - вольтової 
дуги між сусідніми різнополярними бракетами щіток, найтяжчої аварії 
двигуна.  Оскільки в балансі напруг ((2.3) рівняння 2) I×Rca<<E, то 
E≈U, то середня напруга між колекторними пластинами визначається   

K

pU
eкср

2= , В.           (2.6) 

Ця величина лімітується рівнем 18 В.  
Однак, пробійні значення напруг складають 45÷50 В.  Формула 

(2.6) встановлює найбільше усереднене значення міжламельної напру-
ги, не враховуючи, по-перше, концентрації магнітного поля під полю-
сною дугою, а по-друге, його зміни під навантаженням.  Точне значен-
ня напруги між колекторними пластинами визначається як  

ВvlxBxe aak ,)(2)( ⋅⋅= δ .             (2.7) 

 Тут aa vl ,  - відповідно активна довжина якоря, в м, і його колова 

швидкість у м/сек, а )(xBδ - магнітна індукція в поточній точці х під 

полюсною дугою в Тл. 
 

2.2. ЛІМІТУЮЧІ МОМЕНТИ ПРИ  
ВИЗНАЧЕННІ ГАБАРИТУ МАШИНИ  

 
Приступаючи до проектування, слід усвідомити, що дві основні 

проблеми машини постійного струму, а саме комутація, оцінювана 
величиною середньої реактивної ЕРС еr, а з іншого боку, потенційні 
умови на колекторі, оцінювані середньою міжламельною напругою    
ек ср, (2.6), лімітують габарит машини.  Причому, як правило, заходи 
для полегшення, наприклад, комутації призводять до ускладнення по-
тенційних умов і навпаки.  Наприклад, при заданій потужності  маши-
на на більшу напругу виходить легшою за комутацією (через меншу 
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величину струму якоря), але важчою за потенційними умовами на ко-
лекторі.  

Величина реактивної ЕРС визначається за формулою Пихель-
майера і пропорційна величині лінійного навантаження якоря А:  

ВAwvle saar ,2 ξ⋅⋅⋅⋅= ,            (2.8) 

 де sw - число витків у секції обмотки якоря ( звичайно,  секції тягових 

двигунів одновиткові); ξ - коефіцієнт, що характеризує відносну магні-
тну провідність потоку розсіювання секції і визначає її індуктивність 
(коефіцієнт Хобарта). 

Разом з питомим струмом в обмотці якоря  ja, лінійне наванта-
ження  А являє основний параметр, що відповідає за електричну час-
тину завантаження двигуна:  

смА
D

iN
A

a

a /,
π

⋅
= .        (2.9 ) 

Лінійне навантаження – це кількість струму, яку несуть усі про-
відники обмотки якоря і що припадає на одиницю довжини його окру-

жності.  Одночасно високої величини  re  і kссe  можна уникнути, 

збільшуючи діаметр якоря ( переходом на наступний габарит).  Зни-
ження реактивної ЕРС досягається зменшенням лінійного навантажен-
ня, зменшення середньої міжламельної напруги - півищенням числа 
колекторних пластин  при збільшенні діаметрів якоря і колектора.  

 
2.3. ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ  

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  
 
Основними електричними навантаженнями є : 

 - лінійне навантаження якоря А, що визначає комутаційну напру-
женість машини; 
 - питомий струм в обмотці якоря ja, що визначає нагрів обмотки.   

У сучасних високооборотних машинах граничні значення лі-
нійного навантаження досягають 750 А/см, у тязі ці величини, як 
правило, невисокі - на рівні 500 –  600 А/см.   

Але значення питомих струмів в тязі подекуди граничні - дося-
гають 7.5 А/мм2.  Більш високі їхні значення приймати треба обереж-
но, спираючись на допустимі перегріви за ГОСТ 2582-81.  

Обираючи допустимі магнітні навантаження, у вигляді магніт-
них індукцій, слід орієнтуватися на найбільш вузькі ділянки, якими є 
зубці якоря, особливо їхні основи.  Граничною величиною магнітної 
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індукції для електротехнічної сталі в основі зубців якоря  вважається 

ТлBz 45.23.23 −= .  З урахуванням коефіцієнта ущільнення магні-

тного потоку Кz3 (він  визначається геометрією зубчатої зони і складає 

приблизно 2.5), магнітна індукція в зазорі ТлB 1.19.0 −≈δ  при 

повному полі  (β≈1).  
Перевищення зазначених електромагнітних навантажень, як 

правило, неприпустиме.  
 

2.4. ЗВ'ЯЗОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  
НАВАНТАЖЕНЬ З ГАБАРИТОМ МАШИНИ  
 
Полюсним  діленням машини τ називається відстань між осями 

сусідніх головних полюсів по обводу якоря:   

,
2p

Daπτ = м.    (2.10) 

Відношення ширини полюсної дуги bпол головного полюса до 
полюсного ділення τ називається коефіцієнтом полюсної дуги αααα.  Він 
складає для всіх машин величину від 0.65 до 0.8 :  

,
τ

α полb
=      (2.11 ) 

На підставі (2.3)   

a

p
nN

E
Ф

н⋅

⋅= 60
, Вб.    (2.12) 

З іншого боку ,  

alBФ ⋅×= )(ατδ , Вб.    (2.13) 

Далі   

,,10

,,10

,,
2

11

3

кВтDvBAP

кВтIEP

A
N

Da
AI

aa

aэ

a
a

−

−

⋅⋅⋅⋅=

⋅×=

⋅
⋅=

πα

π

δ

 

Тут лінійні розміри дані в см, а магнітна індукція δB  - у Гаус (Гс), 1Гс 

=10-4 Тл.   З урахуванням 
60

nD
v a

a
⋅

=
π

 маємо 
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.
101.6 112

С
ABP

nlD

э

aa =
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

δα
   (2.14 ) 

Вираз СА, (2.14) називається машинною сталою Арнольда і 
зв'язує основні електромагнітні навантаження машини А і δB  з пито-

мим моментом  n
Pэ  на одиницю об'єму якоря.  

Зміст виразу (2.14) полягає в тому, що габарит машини, її 

маса  визначаються  моментом n
Pэ , а не потужністю !  

Показником теплового стану двигуна, вірніше, найбільш його 
відповідального вузла - якоря є добуток лінійного навантаження А в 
А/см на питомий струм в обмотці якоря ja в А/мм2 

  

].[
2

2

,
ммсм

А
jA a

×
×  У дійсності цей параметр пропорційний втратам 

на одиницю площі поверхні якоря.  
Опір пазової частини обмотки якоря  

2)2( aq

lN
r

a

a⋅
⋅= ρ , Ом.  aq  - переріз провідника в мм2,  ρ - пи-

томий опір міді в  .
2

м

ммОм×
 

.
)2( 2
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aqlD

lNI

lD

rI
p

aaa

aa

aa

naa
aуд

⋅
⋅⋅×

=
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⋅
=

π
ρ

π
 

З урахуванням  A
D

N

a

I
и

aq

I
j

a

a

a

a
a =

⋅
×=

π2
,

2
, маємо  

.),( aaудaaуд jApилиjAp ⋅≈⋅×= ρ  

За значенням теплового чинника  перевіряється  тепловий стан 
машини. Його граничні  величини для великих машин постійного 
струму складають 4000 ÷ 4200, а для тягових двигунів  3500 

2

2

ммсм

А

×
.  При проектуванні слід прагнути до його зменшення і ні в 

якому разі не орієнтуватися на граничної величини.  
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2.5. ДІАМЕТР ЯКОРЯ, ЧИСЛО ПОЛЮСІВ  
МАШИНИ.  ТИПИ ОБМОТОК  МАШИНИ  

 
При проектуванні машини, питання вибору відповідних вели-

чин, як правило, не виникає, тому що необхідні відомості рекомендо-
вані в таблиці вихідних даних (табл. 1.3).  

На практиці вибір габариту (діаметра якоря) проводять за вели-
чиною робочого механічного моменту Мн відповідно до (2.14):  

кНм
n

P
M

н

н
н ,

30 ⋅=
π

.    (2.15 ) 

Полюсність машини визначається її габаритом.  Для тягових 
машин застосовують 4 або 6 полюсів (для більшої великої тяги).  Вза-
галі для машини добуток магнітного потоку на число пар полюсів є 
величиною постійною, обумовленою навантаженнями машини:  
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a
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≈
⋅
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⋅⋅
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⋅⋅=
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Із збільшенням полюсності машини зменшується магнітний по-
тік на один полюс, знижується переріз станин, зменшуються струм на 
щітковий бракет і довжина колектора, вага міді якоря через зменшення 
довжини лобових частин обмоток і, таким чином, є тенденція до зде-
шевлення машини. Однак одночасно підвищується трудомісткість ви-
готовлення колектора ( потрібне більше число колекторних пластин), 
збільшується загальна МРС полюсів і витрати міді на збудження, зрос-
тає частота перемагнічування осердя якоря, втрати на вихрові струми в 
якорі, погіршується використання магнітної  дуги (знижується коефі-
цієнт полюсного перекриття α).  

Такими міркуваннями слід керуватися при самостійному виборі 
діаметра якоря і числа полюсів двигуна.  

Частота перемагнічування якоря f1 і  f2 для номінальної і макси-
мальної частот обертання : 

.;
60

;
60

max
21 Гц

np
f

np
f н ⋅

=
⋅

=   (2.16 ) 
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Якір при обертанні знаходиться у змінному магнітному полі по-
люсів, перемагнічуючись із частотою f1 або f2 .  Щоб уникнути  виник-
нення  надмірного вихрового струму в осерді якоря  в результаті дії 
цього поля, якір виконують шихтованим (див. розд. 1.2).  У сталі якоря 
виділяються втрати на перемагнічування (гістерезис), і втрати на ви-
хровий струм також побічно враховуються. Останні виникають від 
наявності заусенців, порушення ізоляції лакових поверхонь бляшанок, 
але їхня присутність виявляється в значно ослабленій формі.  

Змінне магнітне поле з частотою (2.16) викликає також вихро-
вий струм у провідниках обмотки якоря (її пазової частини, схильної 
до дії цього поля).  Дію цього струму враховує коефіцієнт додатко-
вих утрат (коефіцієнт Фільда).  При  значних величинах додаткових 
втрат ( при великих частотах перемагнічування), застосовують обме-
ження висоти провідників обмотки якоря шляхом поділу останніх на 
елементарні.  

Лінійна швидкість якоря (окружна швидкість якоря) для номі-
нальної і максимальної частот обертання  

,/,
6000

;
6000

max
21 см

nD
v

nD
v a

a
нa

a
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ππ

 (2.17) 

 де aD  - у см. 

Лінійна  швидкість у літературі [1,4] обмежується величиною  
70 м/с.  Взагалі, це обмеження скоріше відноситься до колової швид-
кості колектора 2kv через пропорційну залежність діаметрів якоря і 

колектора ( ≈0,8) і зв'язана з роботою щіткового апарату.   Діаметр ко-
лектора  Dk визначається профілем колекторної міді ( мідь із присад-
ками кадмію і срібла, підвищеної твердості, важка до значного механі-
чного обробітку, ГОСТ 3568-83, ГОСТ 4134-75).  Тому діаметри коле-
кторів, аналогічно діаметрам якорів,  вибирають з ГОСТованого ряду.  
У табл. 2.1 наведені рекомендовані діаметри колекторів  залежно від 
габариту машини., а також наведені діапазони діаметрів валів або  
внутрішніх діаметрів якорів для тяги, оскільки посадка бляшанок ро-
биться безпосередньо на вал ( в електромашинобудуванні  застосову-
ється також посадка бляшанок на маточину для більш великих машин).  
У заводських умовах цей розмір визначається за штампом, перевірка 
вала на міцність робиться при проектуванні штампа. Разом з цими да-
ними наведені діапазони внутрішнього діаметра станини (її розточен-
ня).  
 

 
 



 28

Таблиця 2.1  -  Рекомендовані значення діаметрів вала D i, колекто-
ра D к, , внутрішнього  станини D j залежно від габариту машини  
Габарит 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Діаметр ко-
лектора, Dк, 
см 

15 
18 

18 
20 

22.5 
24.5 

25 28 31.5 40 
42 
46 

48 
54 

56.5 
66 

69 

Внутрішній 
діаметр якоря 
Di, см 

6.5 7 7.5 9 10 10.5 14 
13.5 

17 
19 

24 
20 

24 

Внутрішній 
діаметр ста-
нини, Dj, cм 

36–
39 

40–
42 

44–
46 

48–
51 

57–
60 

64–
67 
 

76–
80 

86–
92 

98–
104 

118–
124 

 Лінійна (колова) швидкість колектора, м/сек,  для номінальної і 
максимальної частот обертання  

см
nD

v
nD

v к
к

нк
к /;

6000
;

6000
max

21
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ππ

,        (2.18) 

де кD  - у см. 

Починаючи з колових швидкостей 45 ÷ 50 м/с на колекторі при 
малих колекторних діленнях (τк= 4 ÷ 6 мм) потрібно застосування спе-
ціальних конструкцій щіткоутримувачів.  Щітка піддається високочас-
тотній вібрації, вона немовби «пливе» і «ширяє» над поверхнею колек-
тора, обумовлюючи небажане іскріння механічного характеру.  Таких 
швидкостей колектора, як і складних конструкцій щіткоутримувачів, 
краще уникати.  

За відомим діаметром якоря в розрахунку визначають полюсне 
ділення τ  (2.10), полюсну дугу, коефіцієнт полюсної дуги α.  

На практиці величина полюсної дуги  bпол визначається  штам-
пом, тоді перевіряється коефіцієнт полюсної дуги ( полюсне перекрит-
тя): 

τ
α полb

=           (2.19) 

 Звичайно, бажано коефіцієнт α мати, якомога більшим - цим 
заощаджується габарит машини ( зокрема, її довжина) відповідно до 
співвідношення (2.14).  Але іноді доводиться обмежувати коефіцієнт α 
з двох причин: 

– для некомпенсованих машин для обмеження зміни магнітного 
поля під навантаженням у зазорі й обмеження максимальної міжламе-
льної напруги; 

–  при широких зонах комутації для обмеження проникнення го-
ловного поля в зону комутації (під ДП).  У двигунів останнє часто при-
зводить до іскріння набігаючих країв щіток.  
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3. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОБМОТКИ ЯКОРЯ  
 

3.1. ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ  
 
 Завданням цього розділу є:  

– обгрунтування типу обмотки;  
– розрахунок параметрів обмотки, числа пазів, колекторних плас-

тин, кроків, зрівняльних з'єднань: 
– проектування паза якоря, вибір міді, конструкція ізоляції, розмі-

ри паза якоря.  
 
3.2.  ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ОБМОТКИ 

 
У тягових двигунах застосовуються однозахідна хвильова й од-

нозахідна петльова обмотки.  Використання багатозахідних обмоток 
недоцільне, з огляду на невисоку полюсність машин.  Тип обмотки 
рекомендований у вихідних даних табл. 1.3.  

При виборі типу обмотки керуються наступним.  
Хвильова обмотка (послідовна) має незалежно від полюсності 

машини всього дві рівнобіжні гілки (2а=2) – мінімальне число.  Ці гіл-
ки рівномірно розташовані під усіма полюсами магнітної системи, фо-
рма секції обмотки при цьому нагадує хвилю, звідки і походить назва 
цього типу обмотки.  Комутація секції здійснюється при її замиканні 
двома однополярними щітками, комутуючий контур утворює секція, 
дві щітки і струмозбиральна шина.  Безсумнівною перевагою цього 
типу обмотки є її нечутливість до асиметрії магнітної системи, пов'я-
заної з відхиленням у зазорах, оскільки в магнітному відношенні обид-
ві гілки обмотки розташовані абсолютно ідентично.  Ця обставина ви-
ключає необхідність застосування зрівняльних з'єднань 1-го роду між 
рівнобіжними гілками.  Машина з простою хвильовою обмоткою мо-
же, в принципі, працювати і при наявності тільки двох - позитивного і 
негативного щіткових болтів (бракетів).  У цьому випадку в комутую-
чому контурі кратно полюсності машини збільшується число послідо-
вно ввімкнених секцій.  Наявність повного комплекту щіткових болтів 
на колекторі, що  дорівнює числу полюсів машини, необхідна для роз-
вантаження щіток за питомим струмом, що лімітується на рівні 10 ÷ 12 
А/см2, а також обмеження довжини колектора.  У випадку застосуван-
ня повного числа щіток всі однойменні щітки з'єднані паралельно че-
рез комутуючі секції обмотки.  

Векторна діаграма хвильової обмотки , її «зірка ЕРС» [8,10] 
для обох рівнобіжних гілок не збігається (накладення векторних діаг-
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рам рівнобіжних гілок немає), тому рівнопотенційних точок колектор 
не має, хіба тільки під однойменними щітками.  Рівнопотенційні точки 
обмотки розташовані з обох боків якоря.   

Недоліком хвильових обмоток є  взаємна залежність їхніх пара-
метрів - числа пазів Z, пар рівнобіжних гілок а, секцій у котушці uп, 
пар полюсів одне від одного, що випливає з умов симетричного вико-
нання цього типу обмоток: 

.;;
2

числоціле
a

K
числоціле

a

Z
числоціле

а

р −−−  (3.1) 

 Значення uп, і Z, при яких можна виконати  симетричні хви-
льові обмотки,  наведені в табл. 3.1  

 
Таблиця 3.1 -  Параметри хвильової обмотки 
р а uп Z Примітки 
2 1 1; 3; 5; 7 2x±1 1. x – будь-яке ціле число 

 
2. У дужках зазначені двократно 
замкнені багатозахідні обмотки, 
коли ходи обмотки електрично не 
зв’язані. Застосування таких обмо-
ток бажано уникати 

3 1 
2 

1; 2; 4; 5 
(1; 2; 4; 5) 

3x±1 
6x±2 

4 1 
2 

1; 3; 5 
1; 3; 5 

4x±1 
4x±2 

5 1 
1 
2 
2 

1; 4 
2; 3 
(1; 4) 
(2; 3) 

5x±1 
5x±2 
10x±2 
10x±4 

 
 

 Відмінності у виборі параметрів від співвідношень відповідно 
до табл. 3.1 приводять до конструкції хвильових обмоток несиметрич-
них - із «мертвою секцією» або з «короткозамкненою секцією» ( один 
виток, секція або взагалі не під’єднується до колектора, або замкнена 
завжди в схемі накоротко, в обох варіантах у створенні моменту ЕРС 
не бере участь, а в якорі  її зберігають для механічного балансу).  По-
дібні конструкції намагаються без необхідності не застосовувати, хоча 
іноді використання такого типу хвильових обмоток  обумовлено або 
наявними штампами, або обмеженням магнітного шуму і вібрації ма-
шини, особливо в 4-полюсних магнітних системах, де за умовами табл. 
3.1 потрібне непарне число пазів, що не рекомендується з причин маг-
нітної вібрації.  

Обмеженням до застосування хвильової обмотки є об'єм струму 
паза (близько 4 КА) і відповідно розмір струму в рівнобіжній гілці ia.  

Струм якоря визначається   



 31

A
U

P
I

н

н
a ,

103

η
×

=     (3.2) 

 η≈0,9 для тягових двигунів.   Значення струму Ia, обчислені за набли-
женою формулою (3.2),  достатні для потреб практичної оцінки наван-
тажень машини.  Точне значення струму, що визначається в розділі 
5.6, фактично є перевірочним. 

Струм у рівнобіжній гілці обмотки якоря  

A
a

I
i a
a ,

2
= ,     (3.3) 

 2а=2 для однозахідних хвильових обмоток; 2а=2р для однозахі-
дних петльових обмоток.  

При величинах струму ia у рівнобіжній гілці від 300 А і вище за-
стосовуються  петльові обмотки. 

Петльові обмотки (рівнобіжні) мають число рівнобіжних гі-
лок, що залежить від числа полюсів, в однозахідному випадку 2а=2р.  
Форма  секції нагадує петлю, під’єднану до сусідніх колекторних пла-
стин, звідки і назва цього типу обмотки.  Рівнобіжні гілки обмотки 
сконцентровані під відповідними головними полюсами за кількістю 
полюсів.  Комутація струму здійснюється однією щіткою, а комутую-
чий контур утворений окремою секцією замкненою накоротко щіткою.  
Для роботи такої обмотки необхідне повне число щіткових болтів на 
колекторі - 2р.  Жорстких обмежень своїх параметрів за умовами си-
метрії обмотка немає, подібно до табл. 3.1,  як правило, може бути ви-
конана при будь-якому сполученні пазів, секцій у котушці, але її істот-
ним недоліком є вплив асиметрії магнітної системи, у першу чергу, 
нерівномірність повітряних зазорів , на ЕРС рівнобіжних гілок обмот-
ки.  

 Теоретично ці ЕРС повинні бути рівними, що випливає з век-
торної діаграми петльової обмотки - її «зірки ЕРС», що для всіх рів-
нобіжних гілок збігається ( накладення діаграм) [8,10].  Рівнопотен-
ційні точки петльової обмотки розташовані на колекторі з кроком у 
частках колекторних пластин (потенційний крок обмотки), який 
обумовлений  

                                                           
* Примітка. До рівнобіжних належить ще й комбінована чи так звана 
лягушача обмотка, яка є сполученням хвильової і петльової частин, 
коли хвильова частина одночасно виконує роль вирівнювальних 
з’єднань. У тязі, як правило, вона не застосовується. 
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.
p

K
y y =      (3.4 ) 

Магнітна асиметрія приводить до появи різниці потенціалів між 
теоретично рівнопотенційними колекторними пластинами  і наявності 
напруги між рівнобіжними гілками петльової обмотки, що є причиною 
виникнення зрівняльного струму, який замикається через щітки.  На-
віть при незначній різниці потенціалів гілок цей струм може досягати 
практично номінальних значень через малий опір його протіканню, 
призводячи тим самим до розладу комутації.  Через що всі петльові 
обмотки цілком або частково постачаються додатково комплектом 
зрівняльних з'єднань, що являють собою зрівняльну обмотку, викона-
ну з боку колектора, що з'єднує рівнопотенційні колекторні пластини.  
Переріз міді зрівняльної обмотки вибирають на рівні 30% від перерізу 
міді обмотки якоря, а їхнє число для тягових моторів може бути непо-
вним - один або два вирівнювачі на паз.  

Наявність додаткової зрівняльної обмотки як невід'ємного атри-
бута петльової обмотки є її істотним недоліком.  

 
3.3. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОБМОТКИ 
 
У сучасних електричних машинах застосовують якірні обмотки 

барабанного типу.  На відміну від застарілого кільцевого типу обмот-
ки обидві частини її витка - прямий і зворотній знаходяться в пазах і є 
активними, тобто беруть участь у створенні  моменту (для двигуна) 
або ЕРС (для генератора).  

Таким чином, обмотка є двошаровою.  Нижній шар обмотки 
одного паза складається з набору початкових  частин витків, а верхній 
шар - із набору зворотних частин витків, початкові частини яких зна-
ходяться в іншому пазі (пазах), що відстоїть від даного на відстань, 
приблизно рівну полюсному діленню машини.  Напрямок струму всіх 
провідників у пазу однаковий.  

У пазу якоря розміщені дві півкотушки обмотки - відповідно у 
верхньому й нижньому його шарах.  Котушка обмотки розміщується 
одним шаром у нижньому шарі одного паза, а верхнім своїм шаром в 
іншому пазу, що відстоїть від першого на відстані, приблизно рівній 
полюсному діленню.  Виражена в частках колекторних пластин, ця 
відстань зветься першим частковим кроком обмотки у1.  За шириною 
котушки (паза) розташовані uп провідників, а в пазу знаходиться їхнє 
подвоєне число - 2 uп.  На схемі обмотки прийнято сторони витків ни-
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жнього шару зображувати суцільними, а верхнього - пунктирними лі-
ніями (для пазової частини обмотки).  

Довжина пазової частини котушки дорівнює активній довжині 
машини.  У пазовій частині витка відбуваються всі активні процеси - 
утворення обертаючого моменту, створення ЕРС.  Пазова частина зче-
плена (пронизується) з головним магнітним полем.  

Частина секції, розташована поза дією поля, поза пазами і необ-
хідна для замикання обмотки якоря, називається лобовою частиною.  
Довжина як передньої (з боку, протилежного колектору), так і задньої 
(з боку  колектора) лобових частин визначається полюсним діленням 
машини, як  

τ4.13.1 K=лобl , мм            (3.5) 

 (передню і задню лобові частини приймають однаковими за довжи-
ною). 

У тягових двигунах застосовують рівносекційні (неступінчас-
ті) котушки.  При цьому котушка своїми нижнім і верхнім боками 
розташовується тільки в одному пазові.  Для виконання рівносекційної 
котушки необхідно виконання умови кратності першого кроку і числа 
секцій у котушці:  

.1 числоціле
u

y

n

=              (3.6 ) 

Перехід від нижньої до верхньої частини півкотушки в лобовій 
частині здійснюється вигинанням, а місце вигину зветься голівкою 
котушки.   Такі котушки одержали назву котушок з цілою голівкою.   

У великих машинах постійного  струму застосовують поряд із 
рівносекційними також нерівносекційні (ступінчасті) обмотки, коли 
одна півкотушка розміщується в двох сусідніх пазах.  Більше того, та-
ким обмоткам  у прокатних двигунах навіть віддається перевага перед 
рівносекційними через кращі комутаційні властивості.  Поряд з цим 
застосовується і розрізна голівка в лобовій частині - з'єднання півко-
тушок виконують за допомогою пайки хомутиками.  

Число пазів якоря Z і число секцій у котушці uп - основні два па-
раметри, що  визначають конструкцію обмотки і якоря.  Тут розрахо-
вувач вирішує два важливих завдання:  

- по-перше, майбутній паз повинен вмістити необхідний струм 
як за об'ємом (до 4000 А), так і за щільністю струму (не вище 7.5 
А/мм2);  
 - по-друге, габарити паза повинні бути пропорційні з магніт-
ним полем машини.  Останнє означає, що індукція в «ніжці» (нижній 
частині) зубця якоря не повинна перевищувати 2.3 ÷ 2.45 Тл при індук-
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ції в повітряному зазорі на рівні 0,8 ÷ 1.1 Тл.  Останнє важливо для 
пропорційного навантаження всього магнітного кола машини.  

При проектуванні корисно познайомитися  з каталогами спроек-
тованих тягових машин, наведених у додатках [1,5].  

При досить широкому діапазоні чисел пазів тягових двигунів - 
від 31 до 120 співвідношення ширини і висоти паза - складає приблиз-
но  від 1:3 до 1:5, ширина паза в межах від 7 до 15 мм  (можливі й бі-
льші величини), а висота – від 25 до 45мм (можливі й менші величи-
ни).  

Після вибору числа пазів (для хвильових обмоток при цьому ке-
руються рекомендаціями табл. 3.1) визначають число колекторних 
пластин К і число провідників в обмотці якоря N:  

,nuZK ⋅=               (3.7 ) 

KN 2= .              (3.8) 
Після вибору числа колекторних пластин перевіряють середню 

міжламельну напругу за формулою (2.6), що не повинна перевищувати 
18 В.   

У тягових машинах застосовують одновиткові секції ( )1=sw  , 

хоч в допоміжних машинах застосовують і багатовиткові (двовиткові) 
секції. Останнє іноді потрібно для скорочення довжини машини, особ-
ливо в низьковольтових машинах ( машинах бортової мережі  24В, 
30В, та ін.).  

Для забезпечення максимального моменту двигуна (максималь-
ної ЕРС генератора) прагнуть, щоб перший частковий крок У1 був, по 
можливості, ближчим до діаметрального, тобто відстань за окружніс-
тю якоря  між нижніми і верхніми сторонами секцій дорівнювала б 
полюсному діленню.  При цьому секція своїми сторонами  симетрично 
розташована під сусідніми полюсами, а для всієї обмотки це означає 
максимальне зчеплення з головним полем. Однак на практиці немину-
чі відмінності від діаметрального кроку, по-перше, через округлення 
кроку У1 до  цілого числа, а , по-друге, для виконання умови рівносек-
ційності (3.6 ) : 

kp

K
y ε±=

21 ,     (3.9) 

де kε  - скорочення кроку обмотки в частках колекторних пластин. 

Крок обмотки по колектору Ук у частках колекторних пластин: 
 - для петльової обмотки    Ук=1; 
 -  для хвильової обмотки   
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K
yk

1m= .     (3.10 ) 

Знак «мінус» у чисельнику (3.10) означає лівоходову (неперех-
рещену) обмотку, а знак «плюс» - правоходову  (перехрещену) обмот-
ку, де з'єднання лобових частин з боку колектора перехрещуються.  
Перевага віддається неперехрещеній обмотці.  

Перший крок обмотки У1 характеризує передню лобову части-
ну, аналогічно характеристикою задньої лобової частини обмотки (з 
боку колектора) є її другий частковий крок:  

kyyy −= 12 .     (3.11 ) 

 
3.4. РОЗГОРНУТА СХЕМА ОБМОТКИ ЯКОРЯ 

 
За даними про число пазів, колекторних пластин,  секцій у ко-

тушці, даних про кроки обмотки, ширину полюсної дуги, у проекті 
виконують на міліметрівці розгорнуту схему обмотки якоря.   

Методика виконання цієї роботи така:  
3.4.1. Оскільки всі виміри на схемі роблять у частках колектор-

них пластин, у нижній частині схеми викреслюють розгортку колекто-
ра з К пластин з їхньою нумерацією.  Ширину пластини  варто вибира-
ти достатньою для читання схеми.  У вертикальному напрямку відво-
дять довільно межі лобових і пазової частин обмотки, при цьому межі 
для лобових частин не повинні бути вузькими (інакше лобові з'єднання 
можуть зливатися на кресленні).  

3.4.2. На схемі наносять осі головних(d)  і додаткових (q) полю-
сів.  Першу вісь d проводять довільно, а інші осі прив'язують до неї - 
осі d на відстані,  кратній  τ, а осі q  на відстані τ/2 з періодом у τ.  

Полюсне ділення в частках колекторної пластини  

[ ] .
42

;
2 р

К

р

К

дк
дк =







= ττ    (3.12 ) 

3.4.3. У тонких лініях олівцем позначають в пазовій частини 
обмотки контури головних полюсів.  Ширина полюсної дуги в частках 
колекторної пластини  

[ ] [ ]дкдкполb τα ⋅= .    (3.13) 

 Контури полюсів мають бути симетричними щодо осей d. 
3.4.4. Знаючи кроки обмотки, нанести першу і наступну секції 

обмотки на схемі, причому секції нижнього шару паза зображують 
суцільними лініями, а секції верхнього шару - пунктиром  ( рис. 3.1).  
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а) 

 

 
б) 

Рис. 3.1 - Схема секцій обмотки: 
 а)  секція петльової обмотки; б)  секція хвильової обмотки 
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3.4.5. У тонких лініях на схемі нанести розподіл провідників 
обмотки по пазах, групуючи в пази секції і орієнтуючись на нумерацію 
нижнього  шару обмотки (суцільні лінії) по uп провідників.  

3.4.6.  Зазначити розміщення щіток на колекторі: вважаючи вісь 
q (вісь ДП) центром зони комутації, продовжити її до перерізу з розго-
рткою колектора і зміститися для хвильової обмотки вліво, а для пет-
льової обмотки – вправо по колектору на відстань У2/2, визначивши 
тим самим положення геометричної нейтралі на колекторі, що від-
повідає центру щітки.  Положення інших щіток на колекторі визнача-
ють щодо знайденої з періодом у полюсне ділення [τ]дк.   Умовно при-
йнявши ширину щітки (приблизно 4 колекторних пластини), нанести 
розташування щіток.  

3.4.7. Задавши на схемі полярність полюсів і напрямок обертан-
ня якоря (довільно), визначити напрямок струму в обмотці якоря (за 
правилом «лівої руки», «буравчика» та ін.) і полярність щіток двигуна, 
вважаючи, що до «позитивної щітки струм підводиться ззовні і «вхо-
дить» в обмотку із збігаючого краю щітки.  

 

 
Рис. 3.2 - Схема з'єднань і укладання простої хвильової обмотки якоря 

з параметрами 2р=4, Z=31,un=5, K=155, Yk=77, Y1=35, Y2=42 
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3.4.8. На закінчення контролюють дві величини - число пазів на полюс 
і число пазів на полюсну дугу:  
 

α×
p

Z
и

p

Z

2
,

2
.    (3.13 ) 

Перша величина побічно характеризує використання активного 
шару якоря.  У [2] рекомендується  для  якорів діаметром до 500мм 

мати 
p

Z

2
≈7 ÷ 10, а понад 500мм  

p

Z

2
≈10 ÷ 16.  Крім того, вказані ве-

личини значною мірою визначають магнітний шум і магнітну вібрацію 
зубчатої частоти, тому якщо вони є цілими числами, то магнітна про-
відність під полюсом (полюсною дугою) стрибком змінюється при 
повороті якоря на одне зубчате ділення.  Іншими словами, під полю-
сом буває то більше пазів, то більше зубців. Це приводить до коливань 
електромагнітного моменту, що діє на полюс і викликає або акустичні, 
або механічні високочастотні змушені коливання.  Небезпечними є 
резонасні явища, зв'язані з власними коливаннями станини.  Прагнуть , 
по можливості, показники (3.13) вибирати не цілими, а ( ціле число з 
половинкою).   

 
 
 

3.5. ПРОЕКТУВАННЯ ЯКІРНОГО ПАЗА 
 
 
Лінійне навантаження якоря   

смA
D

iN
A

a

a /,
⋅
⋅

=
π

.   (3.14 ) 

Об'єм струму в пазу  
AiuV anin ,2=  .   (3.15 ) 

 
Обираючи переріз провідників якоря, не треба орієнтуватися на 

граничну величину щільності струму.  Звичайно, щільність струму в 
якорях тягових двигунів  знаходиться в межах від 5.5 до 6.5 А/мм2.  
Менші щільності струму свідчать про недовикористання активного 
шару машини, а більші величини вимушено допускають для забезпе-
чення необхідних габаритів або параметрів, з огляду при цьому на не-
минучі проблеми з нагрівом обмотки.  
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Вибір розмірів провідника виконують за ГОСТ 434-78 для міді 
ПММ - прямокутна м'яка мідь, ЛММ - стрічка мідна м'яка,  ШММ - 
шина мідна м'яка.  У випадку застосування голої міді за ГОСТ 434-78 
виткову ізоляцію виконують у процесі виготовлення котушок.  

Можна застосовувати вже ізольовані проводи з нанесеною ізо-
ляцією типу ПСД, ПСД, ПСДКТ по ГОСТ 7019-80 - проводи склослю-
динитові з підклейкою і просочуванням гліфталевим лаком (ПСД, клас 
нагрівостійкості «F»), кремнійорганічним лаком (ПСДК, ПСДКТ, клас 
нагрівостійкості «Н», тип ПСДКТ означає стоншену особо міцну ізо-
ляцію).  У цьому випадку нанесена ізоляція відіграє роль виткової.  
Емаль-провід типу ПЭТ, ПЭТВ (ГОСТ 2773-80)  як якірний провідник 
тягових машин не використовують.  

Розміри міді ПММ, ЛММ, ШММ наведені в табл. 3.2.  
 

Прямокутний дріт використовують для виготовлення ізольованих 
проводів.  
 

Обираючи ізольовані проводи за ГОСТ 7019-80 (ПСД, ПСД, 
ПСДКТ), теж користуються табл. 3.2 і табл.3.3.  
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Обираючи висоту провідника, слід орієнтуватися на значення 
частоти перемагнічування, особливо f2 на верхній швидкості  двигуна.  
У результаті дії вихрових струмів у пазовій частині провідника щіль-
ність струму по його перерізу розподіляється нерівномірно, збільшую-
чись до верху паза (поверхневий ефект).  Такий  вплив еквівалентний 
зменшенню ефективного перерізу провідника або збільшенню його 
омічного опору і, як наслідок, втрат у ньому.  Значення цього ефекту 
обумовлюється висотою провідника і частотою перемагнічування.  
Коли через витиснення струму втрати в провіднику зростають на 30% 
(коефіцієнт додаткових втрат, або коефіцієнт Фільда  складає  Kf=1.3), 
говорять про критичну висоту провідника.  Для обмеження Kf і втрат 
застосовують поділ ефективного провідника за висотою на 2 і більше 
елементарних, застосовують транспонування провідників ( елементар-
них), коли нижні й верхні провідники в пазу зміняються місцями.  При 
застосуванні цілої голівки в лобовій частині така транспозиція здійс-
нюється при вигинанні голівки, що є перевагою цілої голівки перед 
розрізною.  У табл. 3.4 наведені критичні значення висоти провідників  
залежно від частоти перемагнічування.  Деякі виробники тягових дви-
гунів, наприклад, НВО «Електроважмаш», практикують горизонталь-
но-вертикальне укладання секцій в пазу, однак такий тип заповнення 
паза не одержав поширення і в даний час, не застосовується.  

 
 

Таблиця 3.4 -Приблизні значення критичної висоти провідника  
 
Частота, f2, 
Гц 

15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 100 

Критична 
висота, мм 

24 21 18.5 17.5 15.5 14.5 14 13 12 10 9 

 
 Для визначення розмірів паза виконують розробку його запов-

нення з конструкцією ізоляції котушки.  Крім виткової ізоляції, роз-
рахованої на напругу витка (міжламельну напругу), основною ізоляці-
єю на повну (іспитову за ГОСТ 2582-81) напругу машини є її корпусна 
ізоляція.  Крім того, підсилює цю ізоляцію покривна, або захисна ізо-
ляція котушки, а також вистилання паза (від пошкодження котушки 
при її укладанні в паз).   Клас нагрівостійкості визначають застосову-
ваними ізоляційними матеріалами і просочувальними лаками ПЕ-933 
або ФЛ-98, ГОСТ 2294-66 для класу F або лаку КО-47 (кремнійоргані-
чного) для класу Н.  

У табл. 3.5 і 3.6 наведені зразкові дані з конструкції ізоляції кла-
су F або Н.  У заводських умовах проектування ці таблиці являють 
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собою відповідні заводські нормалі, розроблені технологічним відді-
лом, і розробник використовує їх як довідковий матеріал, визначаючи 
одразу розміри паза.  Студентам слід в навчальних цілях зробити в 
масштабі ЄСКД (збільшення) в розрахунковій записці ескіз заповнення 
паза з розробленою конструкцією ізоляції відповідно до табл.3.5 або 
3.6. Приклад розрахунку наведений у розділі 11.5. Крім таблиць (нор-
малей) конструкції ізоляції пазової частини, існують нормалі на ізоля-
цію лобових частин, останні в електромагнітному розрахунку не вико-
ристовуються і їхня конструкція тут не приводиться.  Ознайомитися з 
нею  можна в літературі [2, 3].  Табл. 3.5 і 3.6 відповідає ескіз запов-
нення паза на рис. 3.3.  

 

Визначають розмір паза у світлі, nn hb × ; розмір паза в штампі 

відрізняється від розміру паза у світлі на розмір допуску на штампу-
вання - 0.  3мм.  Це враховують при розрахунку геометрії зубчатої зо-
ни якоря  при визначенні перерізів шляхів потоку.  

Щільність струму і тепловий чинник обмотки якоря визначають 
так:  

2

2
2 ,,/,

ммсм

А
jAммА

q

i
j a

a

a
a

×
×= . (3.16 ) 

Граничні розміри щільності струму - 7.5 А/мм2, а теплового 
чинника - 3500.  

Для подальшого розрахунку комутації визначають параметри h1 
і h2  (див. рис. 3.3).  
Кріплення обмотки в пазовій частині застосовують клинове, склотекс-
толитовим клином від дії відцентрових сил при обертанні якоря.  Ло-
бові частини кріплять бандажем, застосовують частіше скляний бан-
даж, а у важких в тепловому відношенні машинах використовують і 
дротовий бандаж.  
 
 



 54



 55

 



 56

 
Рис. 3.3 – Ескіз паза при un=7.1 - виткова ізоляція; 2 -  корпусна ізоля-
ція; 3 - покривна (захисна) ізоляція; 4- вистилання паза;  5 - прокладка; 

6 - клин; 7 - мідний провідник. 
 

Іноді бандажне кріплення застосовують і у пазовій частині об-
мотки - трамвайні двигуни старої конструкції або ремонтні двигуни 
міського електротранспорту.  У цьому випадку на якорі фрезерують 
спеціально бандажні канавки, в котрі і розміщують дротовий бандаж.  
Останній поступається клиновому кріпленню за технологічністю, од-
нак має перевагу по відводу тепла з пазу якоря. Як бандажний викори-
стовують переважно немагнітний дріт (Н1, Н, ГОСТ 9124-75) або маг-
нітний М1, М2 (той же ГОСТ) виробництва Іжорського заводу ( Росія).  
Перевагою застосування немагнітного дроту є зниження індуктивності 
секцій обмотки якоря, що істотно при розрахунку комутації.  Лобові 
частини обмотки обпирають на обмоткоутримувачі, що інакше нази-
вають переднім і заднім натискними кільцями якоря, оскільки 
останні утримують сталевий пакет якоря.  Обмоткоутримувачі ізолю-
ють корпусною ізоляцією.  
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 4.  РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРІЇ ОСНОВНИХ ВУЗЛІВ 
 МАШИНИ  

 
4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ЯКОРЯ  

 
Магнітний потік двигуна на один полюс Ф визначають за третім 

рівнянням (2.3) електромеханічної характеристики (або (2.12)): 

a

p
nN

E

н

н
н

⋅
=Φ

60
, Вб. (4.1) 

ЕРС двигуна в номінальному режимі, що на підставі другого рі-
вняння (2.3)  

caннн RIUE −= , В , (4.2) 

 приблизно може бути прийнята 0.95 нU  для високовольтових (понад 

1000 В) машин і 0.93 нU  для машин на напругу нU < 1000 В. 

Похибки у визначенні потоку, ЕРС і струму навантаження  (від-
повідно до (3.2) на розрахунок довжини осердя якоря la не познача-
ються, а по відомих опорах машини значення потоку, ЕРС і струму 
якоря визначаються нижче точно як повірочні.  

Розмір потоку, необхідний для забезпечення номінальної часто-

ти обертання nн, визначає величину магнітної індукції нBδ  під полюс-

ною дугою : 

нaполн BlbФ δ= ,Вб,  

де al  - активна довжина осердя якоря (полюсів).  Для значень ослаб-

лення поля в номінальному режимі βн≥0.7 можна взяти  
1.1⋅= ннB βδ  Тл. (4.3)  

Для βн<0.7 можна прийняти нВδ  на рівні 0.65 Тл, для запропо-

нованих варіантів розрахунку за табл. 1.3 (ослаблення МРС, що вира-

жають  коефіцієнтом β не пропорційно зменшенню магнітного пото-

ку, або магнітної індукції, через нелінійність кривої намагнічування).  
Довжина осердя якоря  

нпол

н
a Bb

l
δ

510⋅Φ
= , см. .(4.4) 
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 Тут полb  у мм, а нBδ  - у Тл. Довжина полюсів pl дорівнює до-

вжині якоря. 

Довжина якоря al і його діаметр aD - найважливіші габа-

ритні розміри двигуна.  
 
 

4.2. РОЗРАХУНОК  ПАРАМЕТРІВ ОБМОТКИ ЯКОРЯ  
 

Розрахунок параметрів обмоток, їхніх опорів дає змогу точно 
визначити струм якоря і зв'язані з ним електричні навантаження дви-
гуна.  Для прийнятого класу нагрівостійкості ізоляції за табл. 1.2 
приймають розрахункові значення температури обмотки.   Коефіцієнт 
збільшення температури обмотки (температурний коефіцієнт) знахо-
дять   як  

)(1 холобммat ttk −+= α , (4.5) 

де мα  , 1/град, - температурний коефіцієнт для міді 

град
м

1
004,0=α , Сtхол

o15=  - температура холодного стану обмо-

ток, обмt  приймають   за табл. 1.2. 

Середня довжина витка обмотки, з урахуванням (3.5) : 

aaлобаaср lllL ⋅+⋅×=⋅+⋅= 214.0222 τ , см.  (4.6) 

Довжина всієї обмотки : 
210−××= aсрoa LKL , м. (4.7) 

Опір обмотки якоря: 
– при 15°С, холодне  

,
)2(57 215

a

oa
a

qa

L
r

⋅×
=  Ом, (4.8) 

– при робочій температурі (гаряче)  

15aata rkr ⋅= , Ом . (4.9) 

Тут 1/57 - величина питомого опору міді при 15°С мρ  в 

м

ммОм 2⋅
.  

Маса міді обмотки якоря : 
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,109.8 3−⋅⋅= aoaCua qLG  кг. (4.10) 

 
 

4.3.  ПАРАМЕТРИ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ  
 ОБМОТКИ  

 
Для розуміння процесів, що відбуваються в машині, ознайом-

лення з матеріалом цього розділу є обов'язковим для всіх студентів.  
Студенти, які не розробляють компенсаційну обмотку у своїх проек-
тах, наведений нижче розрахунок цієї обмотки опускають, але замість 
нього виконують розрахунок зміни поля під полюсною дугою, алго-
ритм якого міститься в розд. 6.2.  

Підставою для застосування компенсаційної обмотки в машині 
є насамперед підвищена (понад 15 В) середня  міжламельна напруга.  
Компенсаційна обмотка компенсує спотворюючу дію поля якоря під 
полюсною дугою машини при її навантаженні, наближаючи тим самим 
розподіл магнітної індукції в зазорі до  вигляду, характерного для хо-
лостого ходу машини.  Середня міжламельна напруга відповідно до 
(2.6), як рівномірно розподілена напруга U між сусідніми щітками на 

К/2р колекторних пластин, припускає однакову величину між ксре  

усіма колекторними пластинами, чому відповідав би згідно  з (2.7) аб-
солютно рівномірний розподіл магнітного поля машини уздовж окру-
жності якоря (без урахування полюсності та інших чинників).  

Реальна картина розподілу поля в машині відрізняється   від 
«середньої».   У режимі холостого ходу в машині є тільки поле збу-
дження, що сконцентровано під полюсною дугою головних полюсів, 

тому на холостому ході максимальна міжламельна напруга кххе  бі-

льше ксре  в 1/α раз  

α
кср

кхх

е
е = . (4.11 ) 

З урахуванням  αααα≈≈≈≈0.65 ÷÷÷÷ 0.8 і  ВеВе кххкср 2625,18 K≤≤ . 

При навантаженні під дією розподіленої МРС якоря в зазорі 
картина поля під полюсною дугою дуже спотворюється.  На рис. 4.1 
показана картина магнітного поля під полюсною дугою при холостому 
ході двигуна.  Магнітний потік двигуна створюють   зосередженою 
МРС збудження, що діє по поздовжній магнітній осі двигуна d.   
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Рис. 4.1 – Магнітне поле машини при холостому ході 
 

Під навантаженням у магнітному колі діє розподілена МРС яко-
ря, спрямована по поперечній осі машини q, магнітно-ортогональна з 
МРС збудження.  Унаслідок ортогональності магнітні потоки   якоря і 
збудження не впливають на величини один одного в магнітній системі.  
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Через розподіл МРС якоря в магнітній системі   

∫ ⋅==
x

a xAdxxAxF
0

,)()(  А, (4.12) 

 де х - координата 
22

ττ ≤≤− x , нуль координати х збігається   з поз-

довжньою віссю машини d  constAxA ==)( . 

Накладення МРС якоря (4.12) на картину поля в зазорі показане 
на рис. 4.2 і дає уявлення про перекручення магнітного поля машини 
під навантаженням.  У двигуна на набігаючому краї головного полюса 
поле може сильно посилюватися (магнітна  maxδB індукція досягає  

максимальних значень , а на збігаючому краї - так само послаблятися.  
При сильному перекрученні магнітного поля можливо навіть «переки-
дання» поля під збігаючим краєм (зміна його знака).  

Першим негативним наслідком  прояву МРС якоря в зазорі є 
різке перекручення магнітного поля, що виражають   коефіцієнтом 
зміни поля (рис. 4.2) : 

Bcp

B
Ku

max= . (4.13 ) 

Відповідно до співвідношення (2.7)  

kxxuaak ekvlBe == maxmax 2 δ  , В. (4.14)  

При перекрученні поля в два і більше разів максимальні напруги 
секції, що знаходиться своїми сторонами в максимальному полі під 
північним і південним полюсами, можуть досягти пробивної величини 
(45 ( 50 В), тоді утвориться виткове замикання по колектору, що дає 
розвиток вольтовій дузі між щітками - явище «кругового вогню».  

Магнітне поле якоря під полюсною дугою замикають   через так 
званий «перехідний шар», що складається з ділянок полюсного баш-
мака головного полюса, повітряного зазора і зубчатої зони якоря.  
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Рис. 4.2 – Магнітне поле машини під навантаженням (2) , магнітне по-
ле машини при холостому ході (1) 

 
МРС перехідного шару:  

mzzп FFFF ++= δ , А. (4.15)  

Поле якоря в лінійній (ненасиченій) магнітній системі тільки 
спотворює картину поля в зазорі.  На практиці умова лінійності пору-
шується через насичення зубчатого шару якоря у першу чергу і в ре-
зультаті зростає загальний магнітний опір головному магнітному по-
токові. Виникаючий дефіцит потоку ( дія реакції якоря, що розмагні-
чує) покривають   збільшенням МРС збудження (посиленням обмотки 
збудження додатковими витками).  Цей факт є другим негативним 
наслідком прояву МРС якоря в машині.  

Для придушення дії реакції якоря в малих машинах застосову-
ють ексцентричний повітряний зазор ( більший з краю полюса у порів-
нянні із зазором під його центром).  Ексцентриситет зазору оцінюють 

величиною відношення
ц

кр

δ
δ

 .  Більш високий магнітний опір у зоні 
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максимального перекручування під краєм полюса сприяє обмеженню 
максимальних індукцій у зазорі, однак, це не усуває повністю впливу 
поля реакції якоря.  

Кардинальне вирішення даної проблеми полягає у застосуванні  
компенсаційної обмотки,  яку включають   зустрічно (біфілярно) об-
мотці якоря, придушуючи (компенсуючи) дію останньої в зазорі.  
Компенсаційну обмотку розміщують у пазах на полюсних башмаках 
головних полюсів.  Разом з обмоткою додаткових полюсів ДП компен-
саційна обмотка КО діє зустрічно МРС обмотки якоря по поперечній 
осі q машини.   Компенсаційна обмотка становить частину обмотки, 
єдиної з обмоткою ДП.   Частина витків цієї єдиної обмотки розміщена 
в пазах на полюсних башмаках головних полюсів, а частина, що зали-
шилася,  - на осердях додаткових полюсів.  На рис. 4.2 показано на-
прямок струму в провідниках КО відносно прийнятого напрямку стру-
му якоря.  

Обмотки ДП, КО можуть мати одну або дві рівнобіжні гілки,  
.2,1 == дд аа  

Для повної компенсації реакції якоря під полюсною дугою МРС 
КО повинна відповідати МРС якоря під полюсною дугою : 

20
пол

aпол
b

AF ⋅= , А. (4.16)  

Тут полb  - у мм.  На підставі (4.16) вибирають   число витків КО kw , 

а її МРС дорівнює 

k
д

a
k w

a

I
F ×= , А. (4.17)  

Відношення цих МРС (4.17) і (4.16) визначають ступінь компе-
нсації.  Навіть неповна (близько 60%) компенсація істотно знижує не-
гативний вплив дії реакції якоря:  

%100×=
aпол

k
ko F

F
s .  (4.18) 

Усі kw витків КО розміщені своїми сторонами на сусідніх голо-

вних полюсах.  Через симетрію можна вважати, що на полюсі знахо-

дяться kw витків у mZ пазах. В одному пазу укладання провідників 

може бути за шириною ( ku  штук), за висотою ( kn  штук) або і за ши-

риною і за висотою.  Розміри міді обирають за табл. 3.2 (мідь ПММ, 
ШММ, ЛММ або ПСДК, ПСДКТ, ГОСТ 434-78, ГОСТ 7019-80), за 
аналогією з вибором міді обмотки якоря.  
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Припустимі щільності струму в КО менше, ніж в обмотці 
якоря, унаслідок більш складних умов охолодження в пазах КО і 
складають не більше 5.5 ÷÷÷÷ 6 А/мм2.  Треба орієнтуватися в розра-
хунку на щільність струму 4.0 ÷÷÷÷ 4.5 А/мм2.  

Конструкція ізоляції паза подана на рис. 4.3 і в табл. 4.1.  
 

 
 

 
Рис. 4.3 – Заповнення паза компенсаційної обмотки 

 
Кріплення в пазу компенсаційної обмотки клинове.  Відцентрові 

сили на обмотку не діють.   Наявність зубчатості на полюсі негативно 
позначають на розподілі магнітного поля , викликаючи зубчаті пульса-
ції магнітного поля і додаткові втрати.  Для кріплення іноді (для при-
душення пульсацій) застосовують клини з магнітного матеріалу (із 
спресованого магнітного порошку), а звичайно використовують текс-
толітові клини.  

Конструктивно компенсаційна обмотка може виконуватися сте-
ржньовою, коли стержні пазах і дуги, що з'єднують стержні сусідніх 
пазів, виконують незалежно і з'єднують пайкою.  Дуги, як правило, 
знаходяться щодо стержнів у перпендикулярній площині.  Таку конс-
трукцію застосовують   у великих машинах.  
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 У тягових двигунах застосовують   котушковий тип КО, коли 

виготовляють котушки, розташовані в одній площині. В умовах завод-
ського проектування розрробник при визначенні розмірів паза КО ко-
ристується, як і у випадку якірної обмотки, заводськими технологіч-
ними нормалями.  Він визначає числа пазів обмотки на полюсному 
башмаку mZ , витків КО kw , розташування провідників у пазу КО 

(числа kk nu , ).  

Як і у випадку проектування паза якоря, при проектуванні паза 
КО викреслюють ескіз паза, якому відповідає розрахункова таблиця-
специфікація (див. приклад у розд. 11.8).  

Розрахунок інших параметрів КО подібний до розрахунку від-
повідних параметрів для якірної обмотки.  

Щільність струму в компенсаційній обмотці  

2
,

мм

А

qa

I
j

koд

a
ko =  (4.19) 

 (
2

6
мм

А
jko ≤  ). 

 
Залежно від величини щільності струму по табл. 1.2 підбирають   

робочу температуру КО і розраховують   її температурний коефіцієнт 
опору : 

)(004.01 xkotko ttk −×+= . (4.20) 

Середня довжина витка КО (слід мати на увазі, що усі витки КО 
різні і сильно відрізняються за довжиною, розраховуваний розмір чис-
то умовний і потрібний для подальшого визначення довжини всієї 
КО): 

смlL akoср ,16.0)20(2 τ++=  (4.21) 

Довжина міді всієї обмотки : 

мLwpL kocpkko ,102 2−××=  (4.22) 

Опір КО: 
 - при 15°С (холодний)  

Ом
qa

L
r

koд

ko
ko ,

57 215
××

= , (4.23) 

 - гарячий при робочій температурі  
Омrkr kotkoko ,15= . (4.24) 
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Маса міді КО : 

кгqLG kokoCuko ,109.8 3−×= . (4.25) 

 
 
4.4. ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТНОГО КОЛА  
ДОДАТКОВИХ ПОЛЮСІВ.  РОЗРАХУНОК  

ПАРАМЕТРІВ ОБМОТКИ ДОДАТКОВИХ ПОЛЮСІВ  
 
Магнітне коло ДП містить МРС, спрямовані по поперечній (q) 

магнітній осі машини (рис. 4.2).  У магнітному колі ДП діє МРС якоря  

AAFa ,
20

τ= . (4.26) 

Зустрічно цій МРС спрямована сумарна  МРС обмотки КО і ДП.  
МРС ДО  Fк, (4.17) розглядають  , як частина загальної МРС обмотки 
ДП-КО.  МРС обмотки ДП визначають   так: 

Аw
a

I
F д

д

a
д ,= , (4.27) 

де дw  - число витків обмотки ДП на полюс.  

Призначення МРС kд FF +  - створення в зоні комутації магніт-

ного поля, за допомогою якого в комутуючій секції індуктується   ко-
мутуюча ЕРС we обертання .  Для цього потрібно придушення дії яко-

ря aF  і створення зустрічного їй потоку.  Відношення МРС ДП і КО 

до МРС якоря є  характерним параметром магнітного кола ДП і 
позначається  θθθθ:  

a

kд

F

FF +
=θ . (4.28 ) 

Цей параметр є ключовим при проектуванні магнітного кола ДП 
і у всіх машинах 1.15≤θ≤1.3. Звичайно θ≈1.2. Вибір параметрів обмот-
ки ДП, тому з розрахунком комутації безпосередньо не зв'язаний.  Не-
обхідний розмір магнітної індукції в повітряному зазорі під ДП визна-
чається при обраних обмотках ДП і КО (обранім θ) розміром еквіва-
лентного немагнітного зазору ДП wδ , що й виконують за допомогою 

розрахунку комутації.  Параметр θθθθ безпосередньо визначає розмір 
зазору wδ : чим більше θθθθ, тим більше зазор wδ   під ДП.  
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Немагнітний зазор wδ  може бути або весь у якоря, тоді гово-

рять про повітряний зазор, але в більш відповідальних машинах зазор 

wδ  підрозділяють   на дві частини - у якоря і у станини.  Остання час-

тина забезпечуються пакетом немагнітних (склотекстолітових) про-
кладок між осердям ДП і станиною.  Крім останніх, є дистанційні (ре-
гулювальні) сталеві прокладки для регулювання розміру зазору шля-
хом їхнього додавання або видалення (або заміни на склотекстолітові) 
з підтяжкою болтів кріплення ДП до станини.  Останні в цьому випад-
ку повинні бути з немагнітного матеріалу (немагнітна сталь, бронза, 
латунь), щоб не шунтувати немагнітний зазор у станини.  

Для кола ДП дуже важливою є лінійність її магнітної характери-
стики IkФw ⋅=  для забезпечення балансу між реактивною ЕРС re ∼ I 

і комутуючою ЕРС обертання we ∼Фw.  Будь-яке порушення балансу 

wr ee ≠  є причиною порушення комутації та іскріння.  

У стаціонарних режимах причинами іскріння звичайно є нелі-
нійність магнітного кола ДП унаслідок її насичення.  Ця причина зав-
жди призводить до уповільнення комутації aw IkФ ⋅< .  

Комутуючий магнітний потік  wФ  невеликий, у порівнянні з го-

ловним він складає 20 ÷ 30%, при перевантаженні по струму він збі-
льшується пропорційно, то й виникає небезпека насичення магнітного 
кола ДП, а в номінальному режимі магнітне коло ДП ненасичене.   
Насичуватися можуть практично всі сталеві ділянки магнітного кола 
ДП, у першу чергу зубчаста зона (у великих машин) і осердя ДП.  

Ширину осердя mдb  обумовлюють   спеціальним розрахунком 

магнітного кола ДП, щоб при максимальному потоці ДП при переван-
таженнях осердя в магнітному відношенні не насичувалося.  

ДП має великий коефіцієнт розсіювання, що досягає 
32K=wσ  і навіть вище, тобто відношення розмірів потоків у стани-

ни і  якоря  

wa

wj
w Φ

Φ
=σ , (4.29) 

 (не треба змішувати комутуючий потік через зону комутації wΦ  

з потоком waΦ , оскільки потік waw Φ<Φ  і є його частиною).  
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Потік ДП, що замикається   через міжполюсне вікно, осердя го-
ловного і додаткового полюсів і станину і не проникає в якір,  назива-

ють   потоком розсіяння ДП, wσΦ  (рис. 5.1), так що  

wawwj Φ+Φ=Φ σ , Вб. (4.30)  

Можливі форми осердь ДП тягових двигунів наведені на рис. 
4.4  
 
 
 

 
 

Рис 4.4 – Форми осердь додаткових полюсів 
 

Ширину осердя ДП приймають   на рівні ммbmд 5030K=  і 

наконечник ДП ммbw 30≈ .  Іноді застосовують   шихтовану конс-

трукцію осердь ДП з електротехнічної сталі (ГОСТ 21427. 3-75). У 
тяговому електромашинобудуванні осердя ДП, як правило, виконані 
суцільними з конструкційної сталі (ГОСТ 1577-70, Ст. 2, або ГОСТ 
14637-79).  Шихтовану конструкцію використовують при пульсуючо-
му живленні двигунів для обмеження вихрового струму в осерді в ре-
зультаті  пульсацій магнітного потоку ДП.  

Насичення ділянок якоря  і станини (останнє особливо характе-
рно для тяги) на шляхах спільного проходження потоків головного і 
додаткового полюсів (рис. 4.2) призводить під навантаженням до аси-
метричного навантаження магнітної системи - ділянки спільного про-
ходження  потоків головного полюса і ДП (між полюсами різної поля-
рності) насичуються, а ділянки магнітопроводу зустрічно спрямованих 
потоків (між однополярними полюсами) є ненасиченими.  Остання 
обставина враховується   при виборі спинки станини hj і якоря ha і пе-
рерізу цих ділянок.  Магнітна асиметрія магнітного кола під наванта-

а)                     б)    в)          г) 
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женням часто є однією з головних причин розладу комутації при регу-
люванні швидкості полем і обмежує глибину регулювання швидкості  

нn
nmax .  Налагодження зазора у ДП wδ  при номінальній швидкості 

nн (сильному насиченні плеч станини) є незадовільним при ослабленні 
поля збудження при n=nmax.  ДП при цьому виявляються сильними і 
комутація прискорюють   (так звана розбіжність областей безіскрової 
роботи (ОБР)).   

Дослідження цього явища показує, що для підвищення глибини 
регулювання швидкості доцільно параметр θ вибирати меншим (інши-
ми словами, робити магнітне коло ДП «м'якішим»), навпаки, для про-
тидії розладам комутації в перехідних режимах (пульсуючому жив-
ленні), доцільно підвищення θ (більш «жорстке» магнітне коло ДП).  

У перехідних режимах - при різких поштовхах навантаження, 
зокрема при  пульсуючому живленні, коли кожний цикл пульсації 
струму якоря визначають  , ),sin()( tIItI nmacpa ωϕ ++= ≈  зростання 

струму при пульсації повинно супроводжуватися адекватним нарос-

танням магнітного потоку ДП wΦ .  Але внаслідок виникнення в маг-

нітному колі ДП вихрових струмів, магнітний потік у своїй зміні відс-
тає в часі від зміни струму, що приводить до розладу (уповільнення) 
комутації.  Останнє явище називають   демпфуванням магнітного 
потоку ДП.  Способом обмеження цього негативного явища є, можли-
во, більш повне розшарування магнітопроводу ДП, не тільки його осе-
рдя, але і станини, а також застосування розрізних регулювальних 
прокладок між осердям ДП і станиною.  

Міркування про вибір форми наконечника ДП wb  є досить спе-

цифічними.  Цьому питанню присвячена значна література (у [6] міс-
титься з даного питання бібліографія), зв'язана з нюансами розпушу-
вання віяла  ліній магнітного поля над комутаційною зоною.  У пода-
льшому розрахунку ширина wb буде визначати коефіцієнт К0 розпу-

шування віяла силових ліній магнітного поля  під ДП (6.22), що безпо-
середньо впливає на величину еквівалентного немагнітного зазору ДП 

wδ  (метод розрахунку комутації за Цорном).  

Після вибору числа витків ДП дw подальший шлях розрахунку 

обмотки аналогічний розрахункові обмоток якоря і КО.  Обмотка ДП 
добре охолоджується, щільність струму в ній може бути обрана під-
вищеною, на практиці її приймають на рівні 5.5 а/мм2.  Виходячи з 
цього і вибирають   переріз міді обмотки (табл. 3.2, ГОСТ434-78, мідь 
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ПММ або ШММ).  Обираючи габарити провідника, варто орієнтувати-
ся на розміщення обмотки в міжполюсному вікні  машини МПО (рис. 
5.1), а також спосіб навивки витків: «пласко» або «на ребро».  Обмотка 
ДП, найчастіше одношарова, мідь приймають голою, котушку ізолю-
ють склострічкою, міжвиткова ізоляція складається з азбестового па-
перу або  плівкосклопласту товщиною 0,5 ÷ 0,7мм.  Готову котушку 
надягають на ізольоване осердя ДП і кріплять на ньому за допомогою 
утримуючої рамки [1,2,3].  

Щільність струму в провідниках обмотки  

2
,
мм

А

qa

I
j

дд

a
д = . (4.31) 

Температурний коефіцієнт опору  (приймають   однаковим для 
обмотки ДП і обмотки збудження)  

)(004,01 xобмtпол ttk −×+= , (4.32) 

де обмt  підбирають за величиною щільності струму дj , звичайно це 

75°С, тому 24.1=tполk .  

Середню довжину витка обмотки ДП визначають   по середній 
лінії витка (рис. 4.5 ): 

смbblL wkmдpwcp ),10(
10

2 +++= π
. (4.33) 

Ширину котушки ДП wkb приймають рівною ширині провід-

ника обмотки ДП.  
 
Загальна довжина міді обмотки ДП:  

,102 2−×⋅= wcpдw LwpL  м. (4.34)  

Опір обмотки ДП: 
 - холодний при 15°С  

wд

w
w

qa

L
r

⋅×
=

215
57

, Ом. (4.35) 

 - гарячий при робочій температурі  

15wtполw rkr = , Ом. (4.36)  

Маса міді обмотки ДП : 
3109.8 −×= wwCuw qLG , кг. (4.37)  
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Рис. 4.5 – Переріз додаткового полюса:  1 - осердя; 2 - котушка полю-
са; 3 - корпусна ізоляція осердя 

 
Визначення параметрів серієсної обмотки збудження (основної) 

можливе тільки після розрахунку кривої намагнічування машини (її 
магнітного кола).  Ця обставина поки не дає змоги точно визначити 
опір якірного кола машини і точну величину струму якоря, а далі втра-
ти і ККД двигуна.  

Нижче визначаються параметри ділянок магнітного кола маши-
ни для її розрахунку.  

 
 

4.5. ОСЕРДЯ ГОЛОВНОГО ПОЛЮСА І СТАНИНИ.  
ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОПРОВОДУ  

 
Для ділянки станини або ярма основними розмірами є: 

 - внутрішній діаметр станини, або її розточення ;jD  

- довжина станини lj; 
 - висота спинки станини hj;  

Крім того,  обирають форму станини - круглу або гранчасту.  
Остання все ширше застосовується для тягових двигунів, бо вона до-
зволяє більш компактно вписуватися  тяговому двугунові в підвагон-
ному просторі на візках, обмежуючи його зовнішній габарит.  Станини 
виконують:  
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- литими з конструкційної сталі 25Л, 35Л ГОСТ 977-75, іноді 
ковкого чавуну КЧ 37-12, ГОСТ 1215-79;  

- зварними з товстолистового прокату (Ст45) за ГОСТ 1577-70, 
ГОСТ 14637-79;  

- шихтованими з електротехнічної сталі (гарячокатаної, Ст 1212, 
1211, 1412) за ГОСТ 21427.  3-75 для двигунів з пульсуючим живлен-
ням.  

Розточення, довжину і висоту спинки станини приймають при 
проектуванні шляхом конструктивної проробки.  Для їхнього визна-
чення при  курсовому проектуванні  керуватися такими рекомендація-
ми:  

Внутрішній діаметр станини (розточення) Dj, значення діаме-
тра має лише для круглої станини.  Для гранчастої станини під цією 
величиною припускають діаметральний розмір по осі головних полю-
сів (по осі ДП останній буде відрізнятися).  Розточення станини Dj ви-
значає глобально всю геометрію магнітної системи, а саме габарити 
міжполюсного вікна (МПО) і зовнішні розміри двигуна.  За важливіс-
тю цей параметр порівнюють   з основним габаритним розміром - діа-
метром якоря Da. Посібники з проектування тягових двигунів [1] ре-
комендують при виборі діаметра станини  враховувати величину клі-
ренсу (ГОСТ 9238-70), діаметр колісної пари, централь Ц тягової пере-
дачі.  Останні обмеження особливо істотні для двигунів, установлених 
на візках з моторно-осьовою підвіскою.  Для визначення розміру Dj 
варто скористатися в даному проекті рекомендаціями табл. 2.1.  

Довжина станини lj  конструктивно повинна перевищувати до-
вжину полюсів (якоря) lp (la), щоб полюса в зборі з обмотками знахо-
дились усередині корпусу станини.  Рекомендують   при виборі дов-
жини станини керуватися співвідношенням  

,08.0 τ+= pj ll  см. (4.38)  

Довгі станини з метою обмеження їхньої товщини робити не ре-
комендують  .  Магнітний потік, як правило, на кінці станини не по-
ширюється.  Ефективною можна вважати довжину станини близько 1.6 
÷ 1.7 lp, тобто потік поширюється   приблизно на відстань 0.3 lp від 
краю полюса по довжині, тому переріз станини, забезпечуваний її до-
вжиною, може найчастіше виявитися фіктивним.  

Висота спинки станини (її товщина) hj  визначають   необхід-
ним перерізом станини Qj і припускати  значенням магнітної індукції у 
станині.  

Магнітний потік, що проходить через переріз станини Qj, ви-
значається    
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2
Ф нгл

о
Φσ

=  Вб, (4.39) 

де 2,1=глσ  - коефіцієнт розсіяння головних полюсів. Двійка в зна-

меннику (4.39) означає ділення потоку на дві рівні частини при виході 
з полюсів.  Ділянка станини є у всього магнітного кола найбільшою, 
відповідно і  частка МРС Fj для проведення по ній потоку велика.  

Крім ролі магнітопроводу, станина має важливе конструктивне приз-
начення - кріплення всієї магнітної системи, що й обумовлює застосу-
вання як матеріалу станини конструкційних сталей з досить посеред-
ньою магнітною провідністю.  Тому нормальними індукціями в номі-

нальному режимі вважаються 2.10.1 K=jB  Тл . 

Ці значення не треба вважати заниженими, з огляду на магнітну 
асиметрію пліч станини при перевантаженнях по струму, значне зрос-
тання цих індукцій між різнополярними головними і додатковими по-
люсами, особливо на маневрових позиціях (при β=1, якщо βн<1).  
Останнє особливо актуально для машин серієсного збудження, коли 
зростають обидві складові потоку при перевантаженні - від головного 
поля і потоку ДП.  На жаль, у тязі все ж часто припускаються в стани-
нах підвищені магнітні індукції (до1.5 Тл), скоріше вимушено, за габа-
ритнимим обмеженнями.  У наведених у літературі [1, 5] каталогах 
тягових машин наводяться дані з цього питання.  

 
Переріз станини (ефективний) : 

,104×
Φ

=
j

j
j B

Q  см2 .  (4.40 ) 

Висота спинки станини : 

j

j
j l

Q
h = , см або для шихтованих станин  

95.0×
=

j

j
j l

Q
h , см. (4.41) 

Коефіцієнт 0,95 у випадку шихтованої конструкції характеризує 
ступінь заповнення сталлю осердя.  

Формулами (4.41) і (4.40) користуються й у випадку гранчастої 
станини, величини Qj, hj у цьому випадку мають сенс розрахункових 
величин.  

Зовнішній (габаритний) розмір станини : 
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jjj hDD 20 += , см. (4.42)  

 
Для головного полюса треба визначити ширину його осердя 

bm.   Головні полюси виконують завжди шихтованими з електротехні-
чної сталі: гарячокатаної Ст 1211, 1212, 1312, ГОСТ 21427. 3-75, холо-
днокатаної ізотропної Ст 2011, 2212, 2412 і ін. ГОСТ 21427. 2-75 або 
холоднокатаної анізотропної уздовж напрямку прокатки Ст 3411 ГОСТ 
21427.  1-75. Шихтовка полюсів тут має виключно технологічне зна-
чення, заміняючи складний механічний обробіток полюсів з крихкої 
електротехнічної сталі.  Втрати від пульсацій магнітного потоку (ви-
хрових струмів) у полюсах, як правило, не враховують.  Коефіцієнт 
заповнення сталлю осердя головного полюса приймають   0,95.  Ши-
рина осердя bm визначають   наявним штампом полюсних листів, для 
орієнтування можна взяти полm bb ⋅= )8.065.0( K  , мм.  

 
4.6. ГЕОМЕТРІЯ ЗУБЧАТОЇ ЗОНИ ЯКОРЯ.   

 ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОПРОВОДУ 
  

Особливості геометрії зубчатої зони визначаються  особливос-
тями проходження в ній магнітного потоку. Внаслідок найменшого 
перерізу серед інших ділянок магнітного кола зубчаста зона дуже на-
сичена в магнітному відношенні.  З таким її насиченням миряться за-
вдяки її дуже малій довжині.   

 
 

Рис. 4.6 – Геометрія зубчастої зони якоря 
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Оскільки пази якоря мають незмінну ширину, зубець якоря має 
клиновидну форму (рис. 4.6).  

Найбільша магнітна індукція має місце в перерізі bz3 - «ніжці» 
зубця, її гранична величина  Bz3≤2.3 ÷ 2.4  Тл і це найбільш насичене 
місце магнітного кола.  Прийнято контролювати магнітну індукцію в 
середині  зубця (переріз bz2) і на зовнішній поверхні якоря (переріз 
bz1).  Параметри t1, t2, t3  називають зубчатими діленнями (зубча-
тими кроками, пазовими діленнями).  Індукції в перерізах bz1, bz2 
менше максимальної Bz3, оскільки bz1>bz2>bz3.  

Зубчасті кроки  
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Ширина зубця  
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(тут 0.03 - допуск на штампування).  
 
Особливості проведення магнітного потоку через зубчасту 

зону.   
Магнітний потік, що проходить через одне зубчасте ділення, 

складається з частин Фz і Фп, які проходять через зубець і через паз 
відповідно:  

пzt ФФФ += , Вб . 

Звідси перейдемо до значень магнітних індукцій, розділивши 
потоки на переріз зубця Sz, переріз паза Sп:  

z

n
S

z

z

z

t

S

S

SS

Ф

n

п ×+
Φ

= Φ
, Тл  

 або  

z

n
пzдz S

S
ВBB ⋅+= , Тл.   
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В останньому виразі Bz - розрахункова або приведена магнітна 
індукція у зубці (його довільному перерізі), розрахована в припущенні, 
що весь магнітний потік Фt проходить через зубець, а через паз не 
проходить.  

Bzд - дійсна магнітна індукція в зубці;  
Вп - магнітна індукція в пазу, обумовлена напруженістю магніт-

ного поля в пазу Нп, А/м як 
м

Гн
НВ пп

7
00 104; −⋅== πµµ  - питома 

магнітна провідність повітря.  
Без особливої похибки можна вважати рівність векторів напру-

женості магнітного поля на всьому пазовому діленні, тобто Нп=Нz.  
Фактично це означає рівність нулю нормальних складових вектора 
напруженості Н. Відношення нормальних складових 

0
0 ,0 µµ

µ
µ

>>≈= z
zпn

zn оскільки
H

Н
, за умов на межі поділу середо-

вищ «зубець - паз» : 

z

n
zzдz S

S
НBB ⋅+= 0µ , Тл. (4.45)  

Формула (4.45) вказує шлях використання кривої намагнічуван-
ня сталі )( zzд HfB = , реальної, для розрахунку МРС зубчатої зони за 

розрахунковою (що здається) індукції Bz.  
У літературі на підставі формули (4.45) побудовані сімейства 

кривих намагнічування зубчатої зони залежно від коефіцієнтів відно-
шення перерізів паза і зубця (фактично, Кз+1): 

z

n
з S

S
К = . 

Для трьох перерізів зубця з огляду на 
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Для визначення розрахункових індукцій Bz використовують ко-
ефіцієнти ущільнення магнітного потоку в зубцях : 
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У наведених формулах  0,93 - коефіцієнт заповнення сталлю 
осердя якоря.  

При розрахунку кривої намагнічування на комп'ютері у базі да-
них немає потреби берегти «зубчасті» криві намагнічування, що при-
водяться у старій літературі.  Досить користуватися основною кривою 
намагнічування сталі якоря і формулою (4.45).   

Криві намагнічування сталі - це залежності напруженості маг-
нітного поля Н в А/см (інакше називаються питомими ампервит-
ками) від величини магнітної індукції В на ділянці в Тл. Криві намаг-
нічування подаються двомірними масивами (таблицями) векторів В і 
Н.  Для зубчатої зони коригується  рядок індукцій В у відповідності з 
(4.45) і розмірністю (В - у Тл, а Н - в А/см), тоді  

зzтаблzтаблzzz КНBBHfB ×××+== −4104.0:)( π .            (4.48 ) 

 
Роботу (пошук Hz по Вz) здійснюють в новій (скоригованій від-

повідно до (4.48) таблиці.  
Для компенсованих машин на полюсному башмаку є гребінка 

пазів, що характеризують   пазовим діленням t1n, шириною зубця по-
люса bzm : 

ммbtbмм
Z

b
t zmnzm

m

пол
n ,2.0;, 11 −−==  (4.49 ) 

 (тут 0.2 - допуск на штампування).  
Наявність у магнітній системі ще однієї гребінки пазів вимагає 

окремого врахування ділянки полюсного башмака (для некомпенсо-
ваних машин цю ділянку не виділяють, її довжина входить до складу 
осердя полюса).  Пази і зубці КО строго прямокутні, тому розглядають 
тільки один переріз зубців полюса.  За аналогією із зубчатою зоною 
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якоря для точного розрахунку зубчастої зони полюса вводять зубчатий 
коефіцієнт Кзm : 

zm

mn
m b

b
K

×
=

95.03 . (4.50 ) 

Розрахунок напруженості поля в башмаку Нzm проводять при 
коригуванні кривої намагнічування сталі для полюсів : 

mтаблzmтаблzmzm KHBB 3
4104,0 ××××+= −π . (4.51 ) 

Алгоритм перерахування кривої намагнічування сталі для по-
люсного башмака доцільний для розрахунків на ЕОМ, а при ручному 
рахунку коригування кривої намагнічування за формулою (4.51) не 
проводять.  

Як матеріал осердь якорів застосовують електротехнічну сталь, 
в основному холоднокатані ізотропні сталі за ГОСТ 21427.  2-75 марок 
2011, 2211, 2212, 2414 та ін., товщиною 0,5мм, анізотропні за ГОСТ 
21427.  1-75 марок 3311, 3414, та ін.  Анізотропна сталь, на відміну від 
ізотропної, поперек напрямку прокатки має меншу магнітну провід-
ність, ніж уздовж прокату.  При використанні анізотропної сталі  як 
матеріалу осердя якоря зубці завжди орієнтовані поперек прокату з 
тим, щоб осердя якоря (під 90° до зубців) було уздовж прокату.  Висо-
ка магнітна індукція в зубчатій зоні приводить до насичення ділянки, 
при якому розбіжність магнітної провідності від напрямку прокату 
несуттєва.  Холоднокатана анізотропна сталь, у порівнянні з ізотроп-
ною, особливо гарячокатаною (ГОСТ 21427. 3-75) має істотно менші 
питомі втрати на перемагнічування 

50
5.1

50
1 рабор  , тобто втрати 

при частоті f=50Гц, індукції 1.0 або 1.5 Тл, у Вт/кг.   (Дані питомих 
утрат наводяться у ГОСТ на сталь).  Ця обставина є суттєвою для об-
меження втрат у сталі машини і підвищення ККД.  Гарячокатана сталь  
як матеріал осердь якорів застосовується менше.  

 
 

4.7. ПОВІТРЯНИЙ ЗАЗОР.    
ОСОБЛИВОСТІ   МАГНІТОПРОВОДУ 

 
Величина повітряного зазора δ дуже впливає на характеристику 

намагнічування, багато в чому визначає габарити обмотки збудження, 
її МРС.  Причиною цього є мала питома магнітна провідність ділянки 

0µ  у порівнянні з рештою ділянок магнітного кола, які є сталевими.   
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Природним є прагнення до зменшення величини повітряного зазора δ.  
Перешкоджають цьому два фактори:  

-по-перше, при явнополюсній конструкції магнітної системи 
(машини постійного струму, явнополюсні синхронні машини), відчут-
ним є технологічна неточність установлення якоря.  Якщо якір устано-
влений з перекосом, що приводить до розбіжності величин зазорів під 
різними полюсами, у машині спостерігаються дуже небажані прояви, 
як-от  одностороннє магнітне тяжіння полюсів, що призводить до віб-
рації машини, наявність зрівняльних струмів у петльових і  складних 
обмотках, поява циклічних електродинамічних зусиль, що діють на 
ротор і передаються на підшипники, у тому числі  осьових.  Техноло-
гічні відхилення в центруванні якоря практично неминучі, але їхній 
прояв зменшують   пропорційно величині зазора (для порівняння, по-
вітряний зазор асинхронних двигунів, тобто неявнополюсних машин 
складає всього 1 ÷ 2мм);  

-по-друге, у некомпенсованих машинах для обмеження перек-
ручення магнітного поля під полюсною дугою підвищують загальну 
величину зазора і часто роблять його ексцентричним - мінімальним під 
центром і максимальним під краєм полюсної дуги.  Такий зазор вира-

жають співвідношенням 
кр

ц

δ
δ

, а при розрахунках користуються 

усередненою величиною еквівалентного зазора (приведеного до рів-
номірного), що розраховують   за формулою Хвостова [4] : 
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δδ . (4.52 ) 

У  тягових двигунах міського електротранспорту  застосовують, 

наприклад, зазори 
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δ

 

та ін. У тягових двигунах величина зазора звичайно знаходиться в ме-
жах 3 ÷ 5мм.  
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Магнітний потік, проходячи ділянку зазора, при вході в зубчату 
зону якоря стягується  до сталевих зубців (його проходження через паз 
пов'язане із значним магнітним опором).  Усереднена довжина магніт-
ної силової лінії в зазорі виявляють   більшою, ніж  величина рівномі-
рного (еквівалентного) повітряного зазора δ через зубчатість якоря.  
При розрахунку якір умовно приводять до гладкого, збільшенням ве-
личини зазора δ на коефіцієнт повітряного зазора  Кδ>1.  Розв'язання 
завдання проходження магнітного потоку через повітряний зазор і зу-
бчату зону виконане Ф. Картером у 1900 р. Цей автор використовував 
прогресивний тоді метод конформного перетворення багатокутних 
меж внутрішньої області до комплексної півплощини (гладкого якоря) 
на базі диференціального рівняння Крістофеля-Шварца [7].  (Для дові-
дки: роботи Шварца і незалежно роботи Крістофеля вийшли в 1869 Р., 
робота Ф.Картера Carter F.  W. , Air-gap induction, Electr. World, N. Y. , 
38, 884, Nov. 1901. Ці праці поклали початок польовим розрахункам в 
електротехніці).  Точна формула коефіцієнта повітряного зазора (кое-
фіцієнта Картера) наводиться у старій бібліографії, наприклад класич-
ному тритомнику Г.Н. Петрова [8], у нових посібниках з проектування 
вона вже не зустрічається, а замість неї приводиться наближене зна-
чення коефіцієнта Кδ (іноді навіть без нагадування імені автора):  

−⋅+
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= δδ δ
δ
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1
1 1

(,
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zb

z

t
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t
К  в одних одиницях). (4.53)  

Узагальнюючи результат (4.53), бачимо, що будь-яка зубчатість 
у повітряному зазорі дає складову загального коефіцієнта Картера Кδ.  
Можливими є такі випадки зубчатості:  

-зубці головного полюса (КО):  
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К ,  (4.54) 

 ( δ,,1 mnn bt  - в єдиних одиницях виміру);  

- зубчатість при наявності бандажних канавок на поверхні якоря 
при бандажному (а не клиновому) кріпленні обмотки якоря в пазовій 
частині : 

канканканканa

канканкан

hbnhl

hbn
К

−+⋅
+=

)(10
13 δδ ,  (4.55) 

де канn - число канавок, канкан hb , - ширина і глибина канавки в 

мм, al - у см;  
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-зубчатість при радіальній системі вентиляції (пакетуванні осе-
рдя якоря).  У тягових двигунах цей тип вентиляції не застосовують  , 
складову коефіцієнта Картера можна знайти в літературі, наприклад, 
[2].  

Результуючий коефіцієнт Картера  

321 δδδδ КККК = . (4.56 ) 

 
4.8. ОСЕРДЯ ЯКОРЯ.    

ОСОБЛИВОСТІ  МАГНІТОПРОВОДУ  
 
Головною особливістю магнітопроводу цієї ділянки є необхід-

ність її повної шихтовки, без чого робота машини була б просто немо-
жливою через протікання сильного вихрового струму.  Якір постійно 
знаходиться в змінному магнітному полі. Якір - найбільше нагріта час-
тина машини: він нагрівається  власними втратами в сталі (втратами на 
перемагнічування осердя, обумовленими властивостями сталі - пло-
щею петлі гістерезису, або питомими втратами 

50
0.1р ), а також оміч-

ними втратами в обмотці якоря, як правило, найбільш значними в за-
гальному балансі втрат машини.  Втрати в обмотці практично повніс-
тю через стінки пазів передаються залізу якоря.  

Тому осердя якоря потребує інтенсивного охолодження.  У тя-
гових двигунах застосовують аксиальну систему вентиляції, що 
представляє  систему осьових циліндричних каналів в осерді для про-
ходу повітря.  У каналах відбувається конвективний обмін з теплоносі-
єм (повітрям), що характеризується   основним рівнянням  

),( всердохлк ttSр −⋅=∆ α  Вт, (4.57) 

 де ∆р - потужність теплового потоку (відведені втрати) у вентиля-

ційних каналах; всерд tt , - температура осердя і теплоносія; Sохл - 

площа охолодної поверхні, м2; αдо - коефіцієнт тепловіддачі КТО, 

градм

Вт
2

 –основний параметр конвективного теплообміну.  

Формула (4.57) показує, що тепловіддача осердя прямо зале-
жить від площі охолодної поверхні.  У великих машинах, коли охоло-
дна поверхня недостатня, для її збільшення застосовують радіальну 
систему вентиляції [2]  , коли осердя за довжиною поділяють на ряд 
пакетів, розділених охолодними каналами в радіальному напрямку з 
великою площею охолодження.  
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Необхідний напір для продування повітря створюється за раху-
нок стороннього вентилятора (примусова вентиляція) або за рахунок 
власного вентилятора на валі машини.  

Застосовуючи наявний на виробництві штамп, розраховувач не 
вирішує питань вибору величин внутрішнього діаметра якоря Di (діа-
метра вала), числа і розмірів вентиляційних каналів nk, dk.  Ці параме-
три не підлягають нормуванню в рядах, подібно діаметрам якоря, ко-
лектора та ін.  Для вибору в курсовому проекті цих величин варто  па-
м'ятати наступне.  

Осердя якоря «вирішує» три завдання в машині (у порядку їх-
нього пріоритету): механічне, тобто надійну передачу обертаючого 
моменту (розв'язуване вибором діаметра вала Di); магнітопроведення, 
тобто проведення магнітних потоків без створення проблем із збу-
дженням і комутацією (розв'язується вибором необхідного перерізу 
осердя або спинки  якоря ha); охолодження – це завдання визначають 
за «залишковим принципом» - скільки місця в перерізі якоря залиша-
ють   для вентиляційних каналів.  

Для забезпечення головної, механічної функції рекомендують   
[2]  при виборі діаметра якоря користуватися формулою  

,
1000

)2520( 3

н
iв n

P
Dd

×≈≈ K  мм. (4.58)  

Ця формула наближена,  дає лише орієнтацію при виборі внут-
рішнього діаметра якоря Di, наприклад, у тягових двигунах міського 
електротранспорту тягові трамвайні й тролейбусні двигуни, що відріз-
няються за моментом в два рази виконуються з однаковим якірним 
штампом (такими є, наприклад, двигуни ЕД-138У2 приводу тролейбу-
сів ЮМЗ і трамвайний двигун ЕД-137А).  У такому випадку, зрозумі-
ло, що вибір діаметра вала робиться за найбільшим обертаючим моме-
нтом.  При виборі внутрішнього діаметра якоря рекомендується корис-
туватися табл. 2.1.  

За умовами магнітопроводу ділянка якоря подібна станині.  
Потік, що проходить по перерізу спинки якоря, дорівнює половині 
потоку в зазорі (оскільки при виході із зубчатої зони якоря потік роз-
поділяється на два шляхи).  Гранична магнітна індукція в осерді яко-
ря визначається   умовами і режимами роботи двигуна, однак її не ре-
комендується   робити вище 1.5 Тл.  При ослабленні поля  в номіна-
льному режимі ця величина знижується   в βн разів. Так само, як і у 
станини, осердя якоря підпадає під вплив магнітної асиметрії, особли-
во небезпечної при перевантаженнях.  Правда, ця ділянка магнітопро-
воду менш уразлива в порівнянні зі станиною через її істотно меншу 
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довжину, застосування більш прогресивної сталі, менших потоків, що 
проходять у її перерізі.  

Спочатку вибирають орієнтовану висоту спинки осердя якоря, 
що в подальшому розрахунку уточнюється  

,
93.0)5.1(2

104

aн

н
a l

h
⋅××⋅

×Φ
=

β
 см. (4.59)  

За умовами охолодження.  Формула (4.59) дозволяє приблизно 
визначити число рядів і діаметр dk аксиальних вентиляційних каналів.  
Звичайно використовують один або два ряди каналів : 

,10)22.0(
33.1

1 ×⋅−⋅−−≈ aniakряд hhDDdn мм. (4.60)  

Застосовувані величини діаметрів каналів звичайно 16, 20, 22 та 
ін. до 30мм.  Число каналів у ряду (рядах) при обраному діаметрі кана-
лу dk можна визначити конструктивною проробкою за ескізом якірно-
го листа (рис.5.1), а надійність охолодження оцінити наближеним теп-
ло-гідравлічним розрахунком за наступною схемою [2]:  

-повітря, що проходить у каналах, повинно відводити близько 
50% повних втрат у якорі, що приймаються як 3/8 усіх утрат машини:  
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-враховуючи, що теплоємкість повітря дорівнює 1.1 
градм

секкВт

×
×

3
, 

і приймаючи перегрів повітря в машині для класу ізоляції F або Н в 
якорі τдо≈35°, визначають   потрібну витрату повітря через канали:  

сек

м
Р

Р

V
k

н
н

3

,
1.1

)(
8

3
5.0

τ
η

×

−××
= . (4.61 ) 

ККД η можна прийняти, як і у формулі (3.2), тобто η≈0.9.  
Мінімальна площа охолодної поверхні  

2
6

,
15

10
мм

V
Sak

×=  , (4.62 ) 

 де 15=av  м/сек - швидкість повітря в каналах.  

Площа поверхні одного каналу  
2

1 ,10 ммldS akak ⋅⋅⋅= π . (4.63 ) 

Перевіряють   мінімальне число каналів  
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1ak

ak
кан S

S
n = . (4.64 ) 

Після вибору розмірів і кількості охолодних каналів розрахун-
кову величину спинки якоря визначають   як  

,30

2

2

)2.0(
рядk

nia
a nd

hDD
h ⋅−

×+−
=  см. (4.65)  

Висота власне спинки якоря  

,
2

)2.0(' nia
a

hDD
h

×+−
=  см.  

Маса сталі зубчастої зони якоря   
4

2 108.793.0 −××⋅⋅= anzFez lhbZG , кг. (4.66)  

Маса сталі осердя якоря  








 −−−
⋅⋅⋅

= 222 )
10

()2.0(
4000

93.08.7 k
kina

a
Fea

d
nDhD

l
G

π , кг.  (4.67 ) 

Поділ окремо мас осердя і зубчастої зони потрібний для окремо-
го розрахунку втрат у сталі від перемагнічування цих ділянок.  Нижче 
наводиться формула оцінки моменту інерції Ja якоря, величини дуже 
важливої для задач динаміки приводів.  Правда, розрахунок цієї вели-

чини можливий після визначення довжини колектора колl  в розд. 6.1 

при розрахунку колектора і комутації : 

2
кол

3
k

4
a

a2
i

2
a

2
ia

a мкг,
4000

lD5.3D04.0
100

l
)DD()DD(6.1

J ⋅
⋅⋅+⋅+⋅−⋅+

=
 (4.68) 

 
В електромашинобудуванні часто застосовують величину махо-

вого моменту 2
aGD , що зв'язана з моментом інерції співвідношенням 

22 ,4 мкгJGD aa ⋅⋅= .  


