
УКРАЇНА (19) UA (11) 40627 (13) U
(51) МПК (2009)

H02K 17/02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(1
9)

U
A

(1
1)

40
62

7
(1

3)
U

(54) ОДНОФАЗНИЙ АСИНХРОННИЙ ДВИГУН З САМОЗАПУСКОМ

1 2

(21) u200809366
(22) 17.07.2008
(24) 27.04.2009
(46) 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р.
(72) РАБЕШКО ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ, UA
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НТУ
"ХПІ", UA
(57) Однофазний асинхронний двигун з самозапу-
ском, що містить статор, осердя якого виконане із
поздовжніх ребер у кількості Z1¹Z2 (Z2-число зубців
ротора), шихтованих у тангенціальному напрямку
машини з використанням Ш-подібних листів і роз-
міщених з проміжками між собою радіально і рів-
номірно по окружності розточки статора і скріпле-
них між собою за допомогою стальних торцевих
кілець, а також короткозамкнений ротор, здійсне-

ний в трисекційному виконанні, який відрізняєть-
ся тим, що у створені після складання осердя ста-
тора переривчаті кільцеві трапецеїдальні в
перерізі канали з обох боків середніх зубців ребер
і клиноподібні осьові канали (пази) між ними укла-
дена однофазна розподільна обмотка, на торце-
вих кільцях осердя статора установлені додаткові
магнітопроводи і у відповідності з їх осьовими
розмірами здовжені активні частини крайніх секцій
ротора, на розточках додаткових магнітопроводів
передбачені розміщені асиметрично відносно осей
обмотки статора 2р-полюсні наконечники (р - чис-
ло пар полюсів) з шириною 0,5t (t -  довжина по-
люсної дуги) і зазорами між ними і ротором d,  і
заглибини між наконечниками з шириною 0,5 t і
зазором d´>d.

Корисна модель відноситься до галузі елект-
ромашинобудування, яка може бути використана в
спеціальному і загальному електроприводі.

Відомі конструктивні виконання асинхронних
однофазних двигунів з короткозамкненим ротором,
котрі нормально працюють без спеціальних фазо-
зсовуючих елементів в схемі живлення [1]. До них
перше за все відносяться двигуни з екранованими
полюсами, які використовуються в магнітофонах,
програвачах, вентиляторах і таке інше.

Магнітна система статора в них шихтована і
виконується з явно-вираженими полюсами, на
яких розміщені зосереджені котушки збудження.
Кожний полюс розділений на дві частини, між яки-
ми і ротором передбачені рівномірні або ступінчаті
повітряні зазори. На частині дуги з меншим зазо-
ром розміщують короткозамкнені мідні витки.

Близький до корисної моделі, що пропонуєть-
ся, по принципу дії є варіант двигуна без коротко-
замкнених витків на полюсах і змінним зазором під
полюсами [1].

Позитивною якістю цих двигунів є простота і
дешевизна конструкції.

Недоліками їх є невисокі експлуатаційні показ-
ники (ККД, cosj, перевантажувальна спромож-
ність, питома потужність, пускові характеристики).

Вище перелічених недоліків частково можна
позбутися використовуючи однофазний асинхрон-
ний двигун, описаний в статті [2].

Принципово статор і короткозамкнений ротор
цього двигуна мають традиційну конструкцію, але
осердя ротора з короткозамкненою обмоткою в
ньому мають більшу осьову довжину ніж осердя
статора. Виступаюча частина ротора обертається
в додатковому магнітопроводі (ДМП) статора, який
відокремлений від його основного осердя і не має
обмоток.

Необхідний пусковий обертовий момент в
цьому двигуні виникає завдяки взаємодії пульсую-
чого магнітного потоку ротора в його виступаючій
частині з ДМП. Аналіз процесів електромеханічно-
го перетворення енергії показує, що добавочний
момент від присутності ДМП зберігається і в ста-
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тичному режимі роботи цього однофазного двигу-
на.

Позитивною якістю цього двигуна є те, що в
ньому відсутні внутрішні і зовнішні фазозсовуючі
елементи конструкції.

До недоліків конструкції двигуна можна віднес-
ти те, що осердя статора виготовляється з вико-
ристанням кільцевих зубчатих листів, технологія
виготовлення яких характеризується значними
втратами (відходами) електротехнічної сталі. Крім
цього установка ДМП і здовження ротора усклад-
нює охолодження активних частин двигуна.

Відмічених недоліків в значній мірі можна уни-
кнути, якщо взяти за основу конструкцію двигуна
[3], який складається із статора, осердя якого ви-
конане із поздовжніх ребер в кількості Z1¹Z2 (Z2-
число зубців ротора), шихтованих в тангенціаль-
ному напрямку машини з використанням Ш-
подібних листів, які виготовлені по безвідходній
технології, ребра розміщені з проміжками між со-
бою радіально і рівномірно по окружності розточки
статора і скріплені з допомогою торцевих стальних
кілець. Короткозамкнений ротор, який здійснений в
трисекційному виконанні, тобто на його валу роз-
міщено фактично три окремі осердя з самостійни-
ми короткозамкненими обмотками. Основний маг-
нітний потік в статорі роздвоюється і замикається
в осьових площинах, а в роторі-традиційно в раді-
альних площинах.

Завданням корисної моделі є зміна конструкції
асинхронного двигуна з безвідходною технологією
виготовлення основного осердя (магнітопроводу)
статора з метою одержання на його основі віднос-
но недорогого однофазного асинхронного двигуна
з самозапуском і покращеними експлуатаційними
характеристиками.

Поставлене завдання вирішується тим, що у
створені після складання осердя статора перерив-
чаті кільцеві трапецеїдальні в повздовжньому пе-
рерізі канали з обох боків середніх зубців ребер і
клиноподібні осьові канали (пази) між ними укла-
дена однофазна розподільна обмотка, на торце-
вих стальних кільцях осердя статора установлені
додаткові магніто-проводи (ДМП) і в відповідності з
їх осьовими розмірами здовженні активні частини
(пакети і стержні обмотки) крайніх секцій ротора.
На розточках конструкцій ДМП передбачені, роз-
міщені асиметрично відносно осей обмотки стато-
ра, 2р-полюсні наконечники (р - число пар полю-
сів)  з шириною 0,5t (t - довжина полюсної дуги) і
зазорами між ними і ротором d, і заглибини між
наконечниками з шириною 0,5t і зазорами d’>d.

Суть корисної моделі пояснюється креслення-
ми, де

на Фіг.1 дається зображення поздовжнього пе-
рерізу пропонованого однофазного асинхронного
двигуна, на якому показана однофазна розподіль-
на обмотка 1, яка розміщена на осерді статора.
Осердя статора складається із ребер 2, які шихто-
вані із Ш-подібних листів в тангенціальному на-
прямку. Ребра скріплені між собою з допомогою
торцевих стальних кілець 3 і установлені в корпусі
статора 4. На внутрішніх поверхнях торцевих кі-
лець розміщені додаткові магнітопроводи 5. Ротор
складається із трьох секцій з короткозамкненими

обмотками: 6 - середньої і двох крайніх 7 і 8.Секції
установлені на валу ротора 9 з використанням
двох дистанційних ізоляційних кілець 10. Основний
магнітний потік Ф замикається по путям, які пока-
зані розхідними штриховими лініями.

Для прикладу приведено зображення двигуна
з числом полюсів 2р=2.

На Фіг.2 зображений поперечний переріз дви-
гуна А-А з співвідношенням чисел ребер статора і
зубців ротора Z1/Z2=12/15, d - розрахунковий зазор
між ребрами осердя статора і осердями секцій
ротора.

На Фіг.3 показаний вид Б на торець двигуна,
на якому зображений ДМП 5,  який вставлений в
торцеве кільце 3, і має повітряний зазор між край-
ньою секцією ротора і полюсними наконечниками -
8 (перший і третій квадрант) та над заглибинами -
d (другий і четвертий квадрант).

Вертикальна ось одночасно являється і по-
здовжньою осю обмотки статора. Магнітний потік
Ф/2 - це складова основного осьового потоку, який
замикається через крайні зубці ребер осердя ста-
тора та осердя крайньої секції ротора.

Пропонований однофазний асинхронний дви-
гун з самозапуском (Фіг.1) працює наступним чи-
ном. При підключені обмотки статора 1 до мережі
живлення в ній і короткозамкнених обмотках секцій
ротора 6, 7, 8 виникають струми, які спонукають
появу основного потоку Ф, який роздвоюється в
осьових напрямках і замикається через спинки і
зубці ребер 2 осердя статора, повітряні зазори між
статором і ротором, зубці і спинки осердя серед-
ньої 6 і крайніх 7 І 8 осердь секцій ротора. В свою
чергу, струми обмоток крайніх секцій ротора на їх
виступаючих за межі основного магнітопроводу
частинах створюють пульсуючі магнітні потоки, які
замикаються через додаткові магнітопроводи 5.

Завдяки наявності полюсних наконечників і за-
глибин між ними на розточках ДМП ці магнітні по-
токи в повітряних зазорах (між ротором і ДМП)
розподіляються нерівномірно і асиметрично по
відношенню до осей обмотки статора, що необхід-
но для нормальної роботи двигуна.

Внаслідок взаємодії струмів обмоток крайніх
секцій ротора з пульсуючими магнітними потоками
ДМП виникає електромагнітний момент, який спо-
нукає обертання ротора двигуна при його пуску.

При роботі двигуна в діапазоні ковзання s=1¸0
електромагнітний момент від взаємодії струмів
обмоток крайніх секцій ротора з потоками ДМП
підсумовується з основним електромагнітним мо-
ментом, створеним від взаємодії складових основ-
ного магнітного потоку Ф зі струмами обмоток всіх
секцій ротора. В свою чергу, це веде до покра-
щення експлуатаційних характеристик двигуна
(ККД, перевантажувальні спроможності). Застосу-
вання розподільної, а не зосередженої обмотки
статора, з врахуванням демпфіруючих властивос-
тей ребер осердя (зменшення пазових потоків
розсіяння),  дає можливість збільшити питому по-
тужність двигуна і його коефіцієнт потужності
(cosj).

Проведений аналіз показує, що застосування
в двигунах з однофазним живленням додаткових
магнітопроводів з одночасним здовженням крайніх
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секцій ротора дає можливість не тільки одержати
пусковий момент рівний номінальному, але і пере-
вищити його [2].

Застосування безвідходної технології виготов-
лення статора пропонує мого двигуна та виклю-
чення із його конструкції пускової обмотки дає мо-
жливість одержати економію матеріалів і
ліквідувати фазозсовуючі і комутуючі обладнання.
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