


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА 

 
 
 

 

М.О. Осташевський, О.М. Петренко, О.Ю. Юр’єва 

 

 

 

 

ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

 

 

Навчальний посібник 

за галуззю знань 14 – електрична інженерія  

для студентів закладів вищої освіти усіх форм навчання  

освітніх рівнів бакалавр та магістр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

2020 



УДК 621.3 
ББК 31.26 
          О 76 
 

Затверджено на засіданні Вченої ради Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова  

(протокол № 9 від 3 квітня 2020 року) 
 

Рецензенти:  
Буряковський С.Г. – доктор технічних наук, професор; 
Заблодський М.М. – доктор технічних наук, професор; 
Любарський Б.Г. – доктор технічних наук, професор 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осташевський М. О., Петренко О. М. , Юр’єва О. Ю.  

О 76    Теплові розрахунки електричних машин : навч. посібник / 
М. О. Осташевський, О. М. Петренко, О. Ю. Юр’єва – Харків : 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 450 с. 

ISBN 

Розглянуто основи організації охолодження електричних машин, 
основи теорій теплопередачі, гідравліки, аеродинаміки. Розглянуто 
порядок побудови та розрахунку еквівалентних гідравлічних, 
вентиляційних та теплових схем. Розглянуто теплові розрахунки 
електричних машин при стаціонарних та нестаціонарних теплових 
процесах. Наведено заходи з інтенсифікації охолодження електричних 
машин. 

Призначений для студентів закладів вищої освіти. 
 

© М.О. Осташевський, О. М. Петренко, О.Ю. Юр’єва, 2020 
 

УДК 621.3 
ББК 31.26 

ISBN   



 3 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

Призначенням будь-якої електричної машини є електромеханічне 

перетворення енергії. Перетворення енергії завжди супроводжується її 

втратами. При перетворенні механічної енергії на електричну 

електричними генераторами або, навпаки, електричної на механічну 

електричними двигунами частина енергії перетворюється на теплову. 

Теплова енергія нагріває частини електричної машини, передається 

зовнішньому середовищу та втрачається. Звідси походить назва – втрати 

енергії. Стосовно електричних машин, де базовою величиною є 

потужність, втрати енергії відбиваються потужністю втрат, або просто – 

втратами. 

Електромеханічне перетворення базується на законах 

електромагнетизму та механіки. Але неможливо спроєктувати сучасну 

електричну машину без знання законів гідравліки та теплопередачі. 

Теоретичною базою для розробки систем охолодження є гідравліка з 

її складовими частинами – гідростатикою та гідродинамікою. Методи 

гідравліки застосовуються для розрахунків течії рідин та газів, 

використовуються при виборі та розрахунку вентиляторів. Предметом 

вивчення теорії теплопередачі є умови передачі теплових потоків, процеси 

теплообміну із зовнішнім середовищем та утворення температурних полів. 

На такому теоретичному підґрунті базуються теплові розрахунки 

електричних машин різноманітних конструкцій. 

Теплова енергія, що відводиться від електричної машини, надається 

як тепловий потік, що перетікає від більш нагрітої частини до менш 

нагрітої. Теплові потоки в електричних машинах проходять складні шляхи 

від місць тепловиділення через проміжні тіла до зовнішнього середовища, 

де тепло розсіюється. Різноманітні конструкції електричних машин 

обумовлюють застосування спеціальних систем охолодження.  
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Різноманітність способів охолодження електричних машин 

викликана широким діапазоном частот обертання та потужностей 

електричних машин, різноманітними вимогами до них та їхніми умовами 

експлуатації. Для електричних машин зі збільшеними розмірами та 

потужністю характерною є тенденція до підвищених температур активних 

частин через те, що втрати енергії зростають приблизно пропорційно 

об’єму машини. 

Ефективність охолодження електричної машини визначається 

інтенсивністю теплообміну між її активними частинами та зовнішнім 

середовищем. Чим більше тепла може відвести система охолодження від 

електричної машини, тим більше навантаження може витримати 

електрична машина. Основною вимогою до системи охолодження є 

забезпечення допустимого рівня нагрівання активних частин електричної 

машини.  

Граничні допустимі температури активних частин електричної 

машини є одним з найважливіших факторів, які обмежують потужність 

електричних машин та впливають на надійність. Конструювання та 

розрахунок системи охолодження, перевірка її ефективності розрахунком 

температури нагрівання активних частин електричної машини є важливою 

складовою процесу проєктування електричної машини в цілому. Тому 

теплові розрахунки електричних машин є невід’ємною частиною їхнього 

проєктування. 

Система охолодження має бути економічною, витрати на її 

виготовлення та експлуатацію мають бути економічно вигідними. 

Більшість електричних машин малої потужності вдало працюють без будь-

яких спеціальних засобів охолодження, але такі машини потребують 

розробки спеціального розташування активних та конструктивних частин. 

Електричні машини великої та надвеликої потужності потребують 

створення спеціальних систем охолодження з декількома охолодними 

контурами та середовищами. 

Книга призначена як навчальний посібник зі спеціальних дисциплін 

для студентів, які навчаються за галуззю знань «Електрична інженерія». В 

навчальному посібнику на основі короткого викладення основ теорії 

теплопередачі, гідростатики та гідродинаміки наведено методи теплових 

розрахунків, які застосовуються в інженерній практиці при проєктуванні 

електричних машин. 
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1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОЛОДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

1.1.  Джерела тепловиділення в електричних машинах 

Електромеханічне перетворення енергії в електричних машинах 

супроводжується незворотними втратами енергії. Ці втрати енергії 

проявляються у вигляді теплоти, виділення якої призводить до порушень 

теплової однорідності простору, в якому знаходиться електрична машина. 

Виникає перетікання теплоти від активних частин електричної машини до 

елементів її конструкції та зовнішнього середовища. Отже, електрична 

машина є не тільки електромеханічною, але й тепловою системою.  

Робота електричної машини супроводжується рухом середовища, що 

заповнює її внутрішню порожнину (у найпростішому випадку – повітря), а 

відведення теплоти забезпечується переміщенням зовнішнього середовища 

(наприклад, продування повітря, що забирається із зовнішнього простору 

крізь електричну машину). Отже, електричну машину маємо розглядати 

також як гідравлічну систему. 

З огляду на термодинамічні процеси, що виникають під час роботи 

електричної машини, її можна надати як поєднання джерел та стоків тепла. 

При організації охолодження електричної машини створюється 

раціональне поєднання джерел та стоків тепла для забезпечення 

зазначеного температурного режиму. 

Джерелами виділення тепла в електричній машині є активні частини 

(обмотки та осердя), підшипники, щітково-колекторний вузол. Також 

необхідно враховувати тертя обертових деталей об охолодне середовище 

всередині машини та переміщення самого охолодного середовища.  

Щоби раціонально розташувати стоки тепла достатньо знати 

усереднені у часі втрати енергії в конкретних частинах машини, тобто 

необхідно знати потужність втрат енергії (або – потужність втрат, втрати) 

в цих частинах електричної машини. Потужність втрат визначається під 

час електромагнітного розрахунку при проектуванні електричної машини, 

а, отже, при тепловому розрахунку вважається заданою. 

Зазвичай втрати електричної машини поділяють на чотири групи: 

механічні, електричні, магнітні та додаткові. 

Механічні втрати поділяються на втрати на тертя: щіток о колектор 
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або контактні кільця fr brP , в підшипниках fr bP , деталей об охолодне 

середовище (повітря, охолодний газ або рідину) fr aP ; вентиляційні втрати 

(втрати на переміщення охолодного середовища) mecvP . 

Механічні втрати 

 mec fr br fr b fr a mecvP P P P P    . (1.1) 

Втрати на тертя щіток о колектор (контактні кільця) 

 cbrbrbrfrbrfr SfKP  , (1.2) 

де brfrK  – коефіцієнт тертя щіток (контактних кілець), для колекторів 

становить 0,2–0,3, для контактних кілець – 0,15–0,17; brf  –тиск щіток на 

колектор (контактні кільця), становить для електричних машин 

загальнопромислового призначення (15−25)·10
3
 Па; для 

рідиннонаповнених машин – 150·10
3
 Па; brS  – загальна площа дотику 

щіток та колектора (контактних кілець), c  – лінійна швидкість колектора 

(контактних кілець). 

Втрати на тертя в підшипниках кочення 

 b
b

bfrbfr
d

G
KP  , (1.3) 

де bfrK  – коефіцієнт тертя підшипників, для електричних машин середньої 

та малої потужності становить 0,002–0,003; G  – навантаження на кільце 

підшипника; bd  та b – діаметр та лінійна швидкість кола, що проходить 

по центрам шариків або роликів відповідно. 

Втрати на тертя в підшипниках ковзання визначаються за 

емпіричними формулами, визначеними для кожного типу електричних 

машин. 

Втрати на тертя деталей об охолодне середовище afrP  можуть 

становити значущу частину механічних втрат високошвидкісних 

електричних машин, особливо малої потужності. Ці втрати мають місце на 

циліндричній поверхні обертового ротора, на торцевих поверхнях ротора, 

на лобових частинах обмотки ротора, на колекторах та інших елементах, 

що обертаються у відносно вільно просторі. Розрахунок цих втрат дуже 

складний та виконується за допомогою емпіричних формул, отриманих на 
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підставі обробки експериментальних даних. 

Вентиляційні втрати визначаються, в основному, потужністю 

привода вентилятора, 

 m
h

mecv

H
QP 


 , (1.4) 

де Q  – робоча витрата повітря, визначається розмірами вентилятора через 

теоретичні або емпіричні формули; H  – робочий тиск, що розвиває 

вентилятор; h , m  – гідравлічний та механічний коефіцієнти корисної дії 

(ККД) вентилятора відповідно. 

Електричні втрати поділяються на втрати в обмотках статора та 

ротора (якоря); у ковзному контакті щіток; втрати на збудження. 

Електричні втрати в обмотках статора або ротора (якоря) 

 RIPel  2 , (1.5) 

де I  – струм обмотки, R  – активний опір обмотки, зведений до робочої 

температури. 

При теплових розрахунках втрати в обмотках зазвичай поділяють на 

втрати в пазовій частині та втрати в лобових частинах пропорційно 

довжинам ділянок пазової та лобових частин обмоток. 

Втрати в ковзному контакті 

 brbrbrel IUP  2 , (1.6) 

де brU  – перехідна напруга в ковзному контакті, визначається маркою 

щіток та густиною струму в ковзному контакті, становить 0,2–2 В, brI  – 

струм всіх щіток однієї полярності, для машин постійного струму є 

струмом обмотки якоря. 

Втрати на збудження  

  regEEEE RRIP  2
, (1.7) 

де EI  – струм збудження; ER  – активний опір обмотки збудження, 

зведений до робочої температури; regER  – активний опір регулювальних 

реостатів в електричному колі обмотки збудження машин постійного 

струму, зведений до робочої температури. 

В машинах постійного струму окремо виділяються електричні втрати 
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в обмотках додаткових полюсів: 

 dadel RIP  2
, (1.8) 

де aI  – струм обмотки якоря; dR  – активний опір обмотки додаткових 

полюсів, зведений до робочої температури. 

Магнітні втрати поділяються на втрати на гістерезис та втрати від 

вихрових струмів в сталі, що пов’язані з основним магнітним потоком.  

Магнітні втрати в осердях статора та ротора розраховуються за 

емпіричною формулою Штейнметца 

 2 2
1 1,0 50

k
magP k f B p m     , (1.9) 

де 1 2,k k  – коефіцієнти, що залежать від марки сталі та технології її 

виготовлення; f  – частота перемагнічування; B  – середнє значення 

магнітної індукції; 5001,p  – питомі магнітні втрати при магнітній індукції 

1 Тл та частоті перемагнічування 50 Гц; m  – маса осердя. 

Для асинхронних двигунів магнітні втрати в осерді ротора 

визначаються частотою ковзання і в номінальному режимі є незначними. 

Додаткові втрати враховуються в магнітопроводі та в обмотках. 

Додаткові втрати обумовлюються вищими гармоніками магнітного 

потоку, витісненням його до пазів, магнітними потоками розсіяння.  

Додаткові втрати згідно зі стандартами нормуються залежно від 

потужності, що споживається. Наприклад, для асинхронних двигунів 

потужністю до 100 кВт додаткові втрати становлять 0,5 % від номінальної 

потужності. Фактично, ці втрати можуть становити від 1 % до 5 %. 

При роботі асинхронного двигуна у складі частотно-керованих 

приводів необхідно враховувати додаткові втрати, що обумовлені вищими 

гармоніками. 

В машинах постійного струму додаткові магнітні втрати виникають в 

зубцях якоря (об’ємні) та на поверхні полюсних наконечників головних 

полюсів (поверхневі). Додаткові електричні втрати виникають в обмотках 

якоря (комутаційні), обмотках головних та додаткових полюсів через 

пульсації магнітного потоку. При живленні машини постійного струму 

спрямленою напругою виникають магнітні та електричні додаткові втрати 

в осердях та обмотках через наявність змінних складових струмів та 

магнітних потоків. 
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В синхронних машинах додаткові втрати обумовлені магнітними 

полями розсіювання, які індукують вихрові струми в обмотках статора та 

найближчих металевих частинах (магнітні плити, бандажі і т. ін.). Крім 

того, причиною додаткових втрат є вищі гармоніки МРС обмоток.  

1.2.  Стоки тепла та їх раціональне розташування 

Для досягнення стаціонарного температурного режиму електричної 

машини систему джерел тепловиділення необхідно доповнювати стоком 

тепла, потужність якого повинна дорівнювати сумарній потужності всіх 

джерел тепловиділення.  

Найчастіше стік тепла забезпечується при контакті границь 

тепловидільних елементів з пасивними елементами (без джерел 

тепловиділення) та із зовнішнім середовищем, що має постійну 

температуру. Використання такого стоку тепла зумовлює наявність в 

тепловій системі двох видів перенесення теплоти: теплопровідності в 

твердих тілах та конвекції на границі твердих тіл із зовнішнім 

середовищем. 

Перенесення теплоти теплопровідністю визначається законом Фурьє: 

 
n

T
q




 , (1.10) 

де q  – густина теплового потоку у напрямку нормалі n  до ізотермічної 

поверхні з градієнтом температури T ;   – коефіцієнт теплопровідності, 

що характеризує інтенсивність перенесення теплоти.  

Перенесення теплоти конвекцією визначається законом Ньютона – 

Ріхмана: 

  0TTq bb  , (1.11) 

де bq  – густина теплового потоку на границі твердого тіла та зовнішнього 

середовища, bT  – температура границі, 0T  – температура зовнішнього 

середовища,   – коефіцієнт тепловіддачі, що характеризує інтенсивність 

перенесення теплоти. 

З (1.10) та (1.11) виходить, що чим більша відстань між джерелами 

тепловиділення та стоками тепла, тим вища температура джерела при 

фіксованій температурі стоку тепла (температурі зовнішнього 

середовища). Або чим більша площа поверхні границі системи, тим 
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менший перепад температури границі тіла та зовнішнього середовища.  

Основні принципи організації та розташування стоку тепла:  

o стік тепла має розділятися на декілька відповідно до кількості 

джерел виділення тепла (бажано, щоби кожне джерело тепловиділення 

(активна частина електричної машини) мало свій стік тепла);  

o стік тепла необхідно розташовувати у безпосередній близькості 

від джерел тепловиділення, уникаючи наявності між ними пасивних тіл. 

Необхідно прагнути до безпосереднього контакту зовнішнього 

охолодного середовища з активними частинами електричної машини та 

іншими тепловидільними елементами, при цьому забезпечувати 

максимальний розвиток поверхні контакту.  

Розвиток поверхні контакту досягається різноманітними способами, 

наприклад, пакетуванням осердь (створенням радіальних каналів 

охолодження); облаштуванням охолодних каналів в колекторах; 

забезпеченням проникності обмоток для охолодного середовища. При 

цьому досягається безпосередній контакт тепловидільних елементів з 

охолодним середовищем, що означає перехід від поверхні стоків тепла до 

об’єму охолодного середовища.  

Температура джерела тепловиділення (наприклад, обмотки) 

визначається температурою стоку тепла, коефіцієнтом тепловіддачі   

(1.11) та ступенем теплопроникності тепловидільного елементу.  

В електричних машинах загальнопромислового призначення 

охолодним середовищем є повітря.  

Безпосередній контакт охолодного середовища з активними 

частинами можливо здійснити тільки в захищених машинах (зі ступенем 

захисту IP22, IP23), але через малу теплопроникність в активних частинах 

електричної машини є тільки внутрішні перепади температури.  

В машинах закритого виконання (зі ступенем захисту IP44), що 

отримали переважне розповсюдження, внутрішня порожнина не має 

зв’язку з зовнішнім середовищем. Для них характерно, що між джерелами 

тепловиділення та стоками тепла розташовані пасивні в тепловому 

відношенні елементи конструкції. В цьому випадку можливо вводити 

додаткові зв’язки між джерелами тепловиділення та зовнішнім 

середовищем (різноманітні теплообмінники, наприклад, водоповітряний 

теплообмінник в тяговому двигуні постійного струму ДРТ-27). 
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1.3.  Види, способи та системи охолодження електричних 

машин 

Види та способи охолодження електричних машин 

Залежно від наявності або відсутності теплової ізоляції між 

охолодним середовищем і місцями тепловиділення розрізнюють пряме та 

непряме охолодження частин електричних машин. Відсутність теплової 

ізоляції (наприклад, в обмотці статора з охолодними каналами у стрижнях) 

дозволяє різко знижувати температурний перепад між вузлом, що 

охолоджується, та охолодним середовищем, і відводити істотно більше 

теплоти одиницею розходу охолодного середовища. 

Охолодним середовищем можуть бути гази або рідини. Відповідні їм 

способи охолодження називають газовими або рідинними. Охолодними 

середовищами, що застосовуються в електричних машинах, є повітря, 

водень, азот, вода, трансформаторне масло. 

Для електричних машин, напружених у тепловому відношенні 

(спеціальні авіаційні електричні двигуни та генератори), використовують 

так зване випарне охолодження. Теплоносій подається на активні частини 

(обмотки) в рідкому стані та випарюється, а пар, що утворився, 

конденсується на станині та щитах, конденсат з нижньої частини 

електричної машини подається до обмоток за допомогою насосів. Спосіб 

застосовується для закритих машин, що обдуваються. 

Переважна більшість машин малої та середньої потужностей 

охолоджується повітрям практично атмосферного тиску. У великих 

машинах (турбогенераторах та синхронних компенсаторах) для 

охолодження використовують водень, що має високу теплопровідність, 

високу теплоємність та низьку густину. Ефективна система охолодження 

може також створюватися із використанням стиснутого повітря як 

охолодного середовища.  

Рідинне охолодження із застосуванням дистильованої води або 

трансформаторного масла дозволяє відводити більшу кількість теплоти 

при невеликих витратах енергії на охолодження та застосовується в 

потужних турбогенераторах та в спеціальних електричних машинах, коли 

необхідна особливо мала витрата активних та конструктивних матеріалів 

на одиницю потужності машини, а також у тих випадках, коли за умовами 

своєї роботи машина занурюється у рідину. 
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Розміри електричних машин та потужність втрат 

Вибір виду охолодження електричної машини визначається 

кількістю теплоти, що повинна бути відведена, та витратою охолодного 

середовища, що може бути забезпечена. Зі зростанням одиничної 

потужності електричної машини зростають величина втрат та питомі 

теплові навантаження. Вважається, що у подібних електричних машинах 

питомі електричні навантаження (густина струму J) та магнітні 

навантаження (магнітна індукція B) зберігаються приблизно постійними. 

Потужність електричної машини P пропорційна струму робочої обмотки І 

та основному магнітному потоку Ф. Струм робочої обмотки І визначається 

густиною струму J та площею поперечного перерізу провідників обмотки 

SCu, I = J · SCu. Основний магнітний потік Ф визначається магнітною 

індукцією B та площею поперечного перерізу ділянки магнітопроводу SSt, 

Ф = B · SSt. Площі поперечних перерізів SCu та SSt пропорційні квадрату 

характерного лінійного розміру електричної машини l 
2
. Таким чином,  

 
4lBJSBSJIP StCu  ~~~ . (1.12) 

Серед втрат електричної машини найбільшими є електричні та 

магнітні. Електричні втрати, зважаючи на (1.5), 

 
32222 lJ

S

l
SJRIP

Cu
Cuel  ~~~ . (1.13) 

Магнітні втрати, зважаючи на (1.9), пропорційні об’єму V  за 

характерним лінійним розміром 

 
322 lBVBPmag  ~~ . (1.14) 

Потужність електричної машини пропорційна характерному 

лінійному розміру в четвертому степені l 
4
, а втрати − в третьому l 

3
. Отже, 

втрати в електричних машинах великої потужності відносно менші, ніж в 

машинах малої потужності, ККД електричної машини зі зростанням 

потужності зростає. 

Але при незмінній конструкції електричної машини охолодні 

поверхні та витрати охолодного середовища зростають тільки пропорційно 

квадрату лінійного розміру l 
2
, а втрати зростають пропорційно кубу 

лінійного розміру l 
3
. Тому питомі теплові навантаження поверхонь 

охолодження та підігріву охолодного середовища зростають лінійно зі 
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зростанням потужності електричної машини, тобто її розмірів. 

Температура обмоток електричної машини великої потужності буде вища, 

ніж у електричних машин меншої потужності при однаковому типі 

конструкції. Тому електричні машини великої потужності доводиться 

проектувати з відносно великими розмірами активних частин (для 

зменшення густини струму J) або забезпечувати їх покращеною системою 

відведення тепла (збільшувати поверхні відведення тепла, інтенсифікувати 

охолодження). 

Системи охолодження 

Система охолодження визначається схемою та способом створення 

руху охолодного середовища. 

Залежно від схеми руху охолодного середовища найбільше 

розповсюдження для електричних машин загальнопромислового 

призначення отримали радіальна та аксіальна системи охолодження. 

Визначальною ознакою є напрямок руху охолодного середовища відносно 

осі обертання ротора електричної машини. 

При радіальній системі охолодження охолодне середовище 

проходить у напрямку, перпендикулярному осі обертання ротора. 

Наприклад, в синхронних явнополюсних машинах (рис. 1.1) для утворення 

радіальних каналів осердя статора та ротора розбиваються на окремі 

пакети. Напірним елементом, який переміщує охолодне середовище, є 

ротор – обертова частина електричної машини. Зовнішнє повітря 

всмоктується крізь отвори в підшипникових щитах, омиває лобові частини 

 

Рисунок 1.1 – Напрямок потоку повітря в синхронній явнополюсній машині з 

радіальною системою охолодження 
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обмотки статора та осердя 

статора, проходячи крізь 

радіальні канали. 

При аксіальній 

системі охолодження 

охолодне середовище 

проходить уздовж осі 

обертання ротора. 

Наприклад, в машинах 

постійного струму (рис. 1.2) зовнішнє повітря засмоктується до 

внутрішньої порожнини електричної машини крізь вентиляційні отвори у 

корпусі та проходить крізь міжполюсні проміжки, повітряний проміжок, 

аксіальні канали осердя якоря та колектора. Підігріте повітря викидається 

крізь вентиляційні отвори в корпусі над вентилятором. 

За способом створення руху охолодного середовища розрізнюють:  

1) систему охолодження із самовентиляцією – охолодний газ, 

зазвичай повітря, приводиться до руху вентилятором на валу самої 

електричної машини або замість вентилятора використовуються елементи 

конструкції машини;  

2) систему охолодження з незалежною вентиляцією – охолодний газ 

приводиться до руху за допомогою зовнішнього незалежного пристрою;  

3) одно- або двоконтурну системи охолодження залежно від 

охолодних середовищ (охолодним середовищем може бути рідина). 

У загальному випадку електрична машина може мати декілька 

охолодних середовищ. Первинне охолодне середовище відбирає тепло від 

прилеглих частин всередині машини. Вторинне охолодне середовище 

відбирає тепло від первинного охолодного середовища через 

теплообмінник або зовнішню поверхню машини. Вторинне охолодне 

середовище має температуру нижчу за температуру первинного 

охолодного середовища, яка, в свою чергу, нижча за температуру активних 

частин електричної машини. 

Захищені електричні машини малої та середньої потужності (зі 

ступенем захисту IP22, IP23) виконують одноконтурними (див. рис. 1.1 та 

1.2). Закриті електричні машини (зі ступенем захисту IP44) мають 

двоконтурні системи охолодження: всередині оболонки циркулює 

внутрішнє повітря, віддаючи тепло станині та щитам, зовнішня поверхня 

 

Рисунок 1.2 – Напрямок потоку повітря в 

машині постійного струму з аксіальною 

системою охолодження 
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станини обдувається зовнішнім повітрям за допомогою вентилятора 

самовентиляції або незалежного вентилятора. 

Прикладом двоконтурної системи охолодження є закритий 

асинхронний двигун з водоповітряним теплообмінником (рис. 1.3). 

Внутрішнє повітря за 

допомогою вентилятора 

самовентиляції на валу 

двигуна циркулює по 

замкнутому контуру: 

внутрішня порожнина – 

труби теплообмінника. 

Труби теплообмінника 

розташовуються у 

водяній оболонці та 

омиваються холодною 

проточною водою.  

1.4.  Методи охолодження електричних машин 

Згідно зі стандартом ДСТУ EN 60034-6:2015 методи охолодження 

позначаються послідовністю літер та цифр, що йдуть після символів IC 

(ІС-код).  

На першому місці стоїть цифра, що позначає улаштування кола 

циркуляції первинного та вторинного охолодних середовищ: 

0 − вільна циркуляція − внутрішня теплота електричної машини крізь 

отвори в оболонці електричної машини сполучається із зовнішнім 

зовнішнім середовищем (відкрита або захищена електрична машина); 

1, 2, 3 − вентиляція за допомогою вхідної труби або вхідного каналу 

− охолодне середовище потрапляє в електричну машину з зовнішнього 

середовища: через вхідну трубу або канал, проходить крізь машину і потім 

вільно повертається до зовнішнього середовища (захищена машина) (1); 

проходить крізь машину і видаляється з неї через вихідну трубку або канал 

в зовнішнє середовище (захищена машина) (2); через вхідну трубку або 

канал, проходить крізь машину, а потім через вихідну трубку або канал 

повертається в зовнішнє середовище (закрита машина) (3); контур системи 

охолодження є розімкненим; 

4 − охолодження зовнішньої поверхні електричної машини − 

 

Рисунок 1.3 – Напрямок потоку повітря в 

асинхронній машині з двоконтурною системою 

охолодження 



 16 

первинне охолодне середовище циркулює по замкненому колу і віддає 

тепло через зовнішню поверхню електричної машини (а також через 

осердя статора та інші теплопровідні частини) зовнішньому середовищу 

(закрита машина); контур системи охолодження є замкнутим; 

5, 6 − охолодження електричної машини зовнішнім середовищем 

через вбудований (5) або прибудований (6) теплообмінник − первинне 

охолодне середовище циркулює по замкнутому колу і віддає тепло через 

вбудований або прибудований теплообмінник до зовнішнього середовища 

(закриті машини) (див. рис. 1.3); 

7, 8 − охолодження електричної машини проміжним середовищем 

через вбудований (7) або прибудований (8) теплообмінник − первинне 

охолодне середовище циркулює по замкнутому колу і віддає тепло через 

вбудований або прибудований теплообмінник вторинного охолодного 

середовища; 

9 − охолодження електричної машини зовнішнім або проміжним 

середовищем через окремо встановлений теплообмінник − первинне 

охолодне середовище циркулює по замкненому колу і віддає тепло через 

окремо встановлений теплообмінник до вторинного охолодного 

середовища, що є зовнішнім або відокремленим. 

Примітка: теплообмінник є вбудованим, коли є невід’ємною 

частиною електричної машини, прибудованим – коли розташовується 

безпосередньо на електричній машині. 

На другому та четвертому місцях розташовуються літери, що 

позначають первинне та вторинне охолодні середовища відповідно: 

А − повітря (у спрощеному позначенні можна не використовувати); 

Н − водень; 

N − азот; 

W − вода; 

U − трансформаторне масло. 

На третьому та п’ятому місцях розташовуються цифри, що 

позначають метод руху первинного та вторинного охолодних середовищ 

відповідно: 

0 − вільна конвекція − охолодне середовище рухається через різницю 

температур. Вентиляційна дія ротора незначна; 

1 − самоохолодження − рух охолодного середовища залежить від 

колової швидкості електричної машини через обертання ротора або 
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компонентів, призначених для цих цілей та встановлених на роторі, або за 

допомогою вентилятора або насоса, що приводяться до обертання 

електричною машиною; 

2, 3, 4 − зарезервовано для використання в майбутньому; 

5 − вбудоване незалежне охолодження − охолодне середовище 

рухається за допомогою вбудованого пристрою, що отримує енергію 

незалежно від швидкості основної машини, наприклад, вбудованого 

вентилятора або насосу, що приводиться до руху власним двигуном; 

6 − вбудоване незалежне охолодження, встановлене на електричній 

машині − охолодне середовище рухається за допомогою встановленого на 

електричній машині пристрою, що отримує енергію незалежно від її 

швидкості, наприклад, встановлений на електричній машині вентилятор 

або насос, що приводиться до руху власним двигуном; 

7 − відокремлене і незалежне охолодження або подача охолодного 

середовища під тиском − охолодне середовище рухається за допомогою 

встановленого незалежного від машини пристрою або під тиском, 

наприклад від водопровідної або газової мережі; 

8 − охолодження переміщенням електричної машини − рух 

охолодного середовища здійснюється відносним переміщенням 

електричної машини в холодильній машині або в потоці рідини або газу; 

9 − всі інші способи пересування охолодного середовища − 

переміщення охолодного середовища здійснюється способом, відмінним 

від описаних вище і вимагає повного опису. 

Якщо вторинне охолодне середовище вода, то остання цифра у 

скороченому позначенні не зазначається. 

Допускається застосовувати повне та скорочене позначення методу 

охолодження. При повному позначенні ІС-код містить три або п’ять цифр 

та літер, при скороченому − дві, три або п’ять. 

Наприклад, закритий асинхронний двигун із зовнішнім обдувом 

всередині охолоджується перемішуванням повітря через обертання ротора 

(первинне охолодне середовище), ззовні − обдувається потоком повітря, 

що створюється вентилятором, установленим на валу двигуна (вторинне 

охолодне середовище). На першому місці в позначенні IC-коду стоїть 

цифра 4. Первинне охолодне середовище є повітрям, отже на другому 

місці стоїть літера А. Первинне охолодне середовище рухається через 

обертання ротора, тобто здійснюється самовентиляція, отже на третьому 
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місці стоїть цифра 1. Четверте та п’яте місця мають такі самі позначення, 

як друге та третє. Таким чином повне позначення методу охолодження 

двигуна − IC4A1A1, скорочене − ІС411. 

Наприклад, закритий двигун постійного струму без зовнішнього 

обдуву всередині охолоджується перемішуванням повітря через обертання 

якоря (первинне охолодне середовище), ззовні віддає тепло зовнішньому 

середовищу вільною конвекцією (вторинне охолодне середовище). Повне 

позначення методу охолодження двигуна − IC4A1A0, скорочене − ІС410. 

Для різних частин електричної машини або її складових можуть 

використовуватися різні охолодні середовища або методи їхнього 

переміщення. У такому випадку допускається кожний вузол позначати 

окремо.  

Наприклад, обмотка статора турбогенератора охолоджується 

дистильованою водою; осердя статора, ротор з обмоткою − воднем. 

Турбогенератор має прибудований теплообмінник для охолодження 

дистильованої води, яка циркулює по замкненому колу і віддає тепло 

проміжному охолодному середовищу − воді. Рух дистильованої води 

здійснюється під тиском, рух води теплообмінника − насосами. Водень під 

тиском циркулює по замкненому колу через обертання ротора та 

охолоджується у прибудованому теплообміннику, який віддає тепло 

зовнішньому середовищу. Повне позначення методу охолодження 

турбогенератора − Обмотка статора ІС8W7W7 / Ротор, осердя статора 

ІС6Н1А6.  

Наприклад, генератор з електромашинним збудженням, де генератор 

охолоджується воднем, а його збуджувач − повітрям. Скорочене 

позначення метода охолодження генератора − Генератор ІС7H1W / 

Збуджувач IC75W. 

Для найрозповсюдженіших електричних машин 

загальнопромислового використання − асинхронних двигунів та двигунів 

постійного струму − залежно від ступеня захисту використовують такі 

методи охолодження: 

o для захищених асинхронних двигунів зі ступенем захисту IP23 − 

метод охолодження IC01;  

o для закритих асинхронних двигунів середньої потужності зі 

ступенем захисту IP44 − метод охолодження IC411; 

o  для закритих асинхронних двигунів великої потужності зі 
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ступенем захисту IP44 − метод охолодження IC451 (асинхронний двигун з 

водоповітряним теплообмінником у внутрішньому контурі); 

o для захищених двигунів постійного струму середньої потужності 

зі ступенем захисту IP22 − метод охолодження IC01; 

o для захищених двигунів постійного струму великої потужності зі 

ступенем захисту IP22 − метод охолодження IC17 (охолодне середовище 

підводиться за допомогою труби до внутрішньої порожнини та 

пересувається за допомогою окремого вентилятора) або IC06 (охолодне 

середовище потрапляє всередину машини крізь отвори в корпусі та вільно 

циркулює всередині машини. Рух повітря здійснюється за допомогою 

вентилятора з власним двигуном; 

o для закритих двигунів постійного струму середньої потужності зі 

ступенем захисту IP44 − метод охолодження IC410, IC411; 

o для закритих двигунів постійного струму великої потужності зі 

ступенем захисту IP44 − метод охолодження IC37 (охолодне середовище 

підводиться та відводиться за допомогою труб, переміщення охолодного 

середовища здійснюється за допомогою окремого вентилятора). 

1.5.  Оцінка ефективності охолодження електричних машин 

Для оцінювання ефективності охолодження електричних машин 

використовується сукупність коефіцієнтів, що визначаються в результаті 

аналізування електричних машин як теплової системи. 

Коефіцієнти, що характеризують теплове навантаження: 

а) коефіцієнт теплової напруженості 

 
a

a
ht

V

P
K  , (1.15) 

де aP  – втрати в активних частинах електричної машини об’ємом aV ; 

б) коефіцієнт температурної напруженості 
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 , (1.16) 

де maxiT  – максимальна температура ізоляції в електричній машині; periT  

– допустима температура для класу нагрівостійкості ізоляції. 

Коефіцієнти, що характеризують ефективність методу 
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охолодження: 

а) коефіцієнт інтенсивності тепловіддачі 

 thK , (1.17) 

де   – коефіцієнт тепловіддачі на поверхні контакту твердого тіла з 

охолодним середовищем; 

б) коефіцієнт питомої витрати охолодного середовища 

 
Q

P
K a
cq  , (1.18) 

де Q  – витрата охолодного середовища, що визначається з умови 

забезпечення необхідного коефіцієнта тепловіддачі та можливого підігріву 

охолодного середовища. 

Коефіцієнти, що характеризують конструкцію системи 

охолодження: 

а) коефіцієнт нерівномірності нагрівання 
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K  , (1.19) 

де avT , maxT – середня та максимальна температури нагріву електричної 

машини або її частини відповідно; 

б) коефіцієнт теплового опору 
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де R  – тепловий опір переходу тепла від поверхні охолодження до 

охолодного середовища; R  – тепловий опір переходу тепла від обмотки 

до поверхні охолодження; 

в) коефіцієнт використання поверхні 
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K  , (1.21) 

де cS , aS – площі поверхонь охолодження та активних частин електричної 

машини відповідно. 

Коефіцієнти, що характеризують економічність охолодження: 

а) енергетичний коефіцієнт економічності 
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 , (1.22) 

де cP  – втрати на охолодження − це потужність, що витрачається на 

переміщення охолодного середовища; 

б) масовий коефіцієнт економічності 
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 , (1.23) 

де am  – маса активних частин електричної машини; cm  – додаткова маса, 

що пов’язана з наявністю та роботою системи охолодження. 

Для конкретних типів електричних машин можуть 

використовуватися інші специфічні коефіцієнти. Розглянуті коефіцієнти 

можуть використовуватися для оцінювання ефективності систем 

охолодження, спроектованих або виготовлених машин, а також при виборі 

систем охолодження на стадії проектування електричної машини.  

1.6.  Теплофізичні властивості основних охолодних 

середовищ і матеріалів 

Основні теплофізичні властивості рідин та газів визначаються: 

густиною  , питомою теплоємністю при постійному тиску pс , 

коефіцієнтом теплопровідності  , кінематичною в’язкістю   залежно від 

температури та тиску (табл. 1.1). 

Аналіз теплофізичних властивостей охолодних середовищ дозволяє 

зробити висновки: 

1. Воднева система охолодження має переваги у порівнянні з 

повітряною. Густина водню приблизно в 10 разів менша за густину 

повітря, внаслідок чого вентиляційні втрати зменшаться приблизно в 

10 разів. Теплопровідність водню в 7 разів більша за теплопровідність 

повітря, що приводить до значного зниження температурних перепадів в 

активних частинах електричної машини. Крім того, коефіцієнти 

тепловіддачі для водню вищі за коефіцієнти для повітря приблизно в 

1,5 рази. Встановлено, що при застосуванні водневого охолодження 

замість повітряного, потужність турбогенератора при інших рівних умовах 

підвищується на 25–30 %. Таким чином, деяке здорожчання конструкції 

генератора  та  поставка  додаткової  апаратури,  що  пов’язані  з  водневим 



 22 

Таблиця 1.1 – Теплофізичні властивості рідин та газів, що застосовуються 

в електричних машинах, при атмосферному тиску 760 мм рт. ст.  

Температура 

Т, °С 

Густина 

 , кг/м
3
 

Питома 

теплоємність при 

постійному тиску  

pс , Дж/(кг·град) 

Коефіцієнт 

теплопровід-

ності  

 , Вт/(м·град) 

Кінематична 

в’язкість  

 ·10
-6

, м
2
/с 

Повітря 

20 1,204 1006 0,0259 15,06 

40 1,127 1007 0,0274 16,92 

60 1,060 1008 0,0288 18,86 

Водень 

20 0,1289 1017 0,169 84,6 

60 0,1132 1025 0,188 111,0 

Вода 

20 998,2 4183 0,598 1,004 

40 992,3 4174 0,629 0,58 

60 983,2 4182 0,651 0,475 

Трансформаторне масло 

20 880 1666 0,111 22,5 

60 856 1905 0,107 5,78 

 

охолодженням, виправдовуються зростанням потужності та підвищенням 

ККД генератора. 

2. Вода як охолодне середовище має найкращі характеристики. Тому 

для потужних турбогенераторів застосовують безпосереднє охолодження 

дистильованою водою (провідники обмоток мають канали, по яких 

циркулює вода). Застосування водяного охолодження дозволяє значно 

знизити температури активних частин при одночасному значному 

підвищенні густини струму. 

3. Трансформаторне масло за своїми теплофізичними властивостями 

гірше за воду, але є добрим діелектриком. У тих випадках, коли 

необхідний перехід на вищу напругу трансформаторне масло є найкращим 

охолодним середовищем, наприклад, для силових трансформаторів 
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середньої та великої потужності, занурюваних двигунів, двигунів для 

підводної техніки. 

Теплофізичні властивості деяких металів, сплавів та ізоляційних 

матеріалів, що застосовуються в електричних машинах і трансформаторах, 

наводяться в табл. 1.2. Теплофізичні властивості інших ізоляційних 

матеріалів, просочувальних лаків, ізоляції обмоткових проводів та 

ізоляційних конструкцій приводяться у довідниках.  

 

Таблиця 1.2 – Теплофізичні властивості металів, сплавів та 

ізоляційних матеріалів, що застосовуються в електричних машинах 

Матеріал 
Густина 

 , кг/м
3
 

Питома 

теплоємність 

при постійному 

тиску 

pс , 

Дж/(кг·град) 

Коефіцієнт 

теплопровідності 

 , Вт/(м·град) 

Мідь проводів 8890 386 390 

Алюміній 2700 950 209 

Електротехнічна 

холоднокатана сталь 

уздовж шихтованого 

пакета 

7800–

7600 
500 31–34 

Електротехнічна 

холоднокатана сталь 

поперек шихтованого 

пакета 

7800–

7600 
500 2–4 

Конструкційна сталь 7800 470 47–59 

Текстоліт ≈ 1350 1500 0,17 

Склотекстоліт ≈ 1700 – 0,19–0,34 

Плівка лавсанова ≈ 1350 – 0,17 

Міканіт ≈ 2500 980 0,21–0,41 
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1.7.  Контрольні запитання 

1. Які елементи електричної машини є джерелами тепла? 

2. Які види втрат існують в електричній машині? 

3. Як пов’язані розміри електричної машини та потужність її 

втрат? 

4. Як раціонально розташовувати стоки тепла в електричних 

машинах? 

5. За яким законом здійснюється перенесення теплоти 

теплопровідністю? 

6. За яким законом здійснюється перенесення теплоти конвекцією? 

7. Які заходи використовуються для розвитку поверхні контакту 

зовнішнього охолодного середовища з активними частинами електричної 

машини? 

8. Які існують види, способи та системи охолодження електричних 

машин? 

9. Які охолодні середовища використовуються в електричних 

машинах і трансформаторах? 

10. Як відбувається рух охолодного середовища при радіальній та 

аксіальній системах охолодження? 

11. Як здійснюється самовентиляція електричної машини? 

12. Як здійснюється незалежна вентиляція електричної машини? 

13. Коли застосовується одно- та двоконтурна системи охолодження 

електричної машини? 

14. Як визначається первинне та вторинне охолодні середовища? 

15. Що означає IC-код? 

16. Як пов’язані ступені захисту та методи охолодження 

електричних машин? 

17. Які методи охолодження найпоширеніші для електричних 

машин? 

18. Які коефіцієнти застосовуються при оцінюванні ефективності 

охолодження електричних машин? 

19. Якими величинами характеризуються теплофізичні властивості 

рідин, газів та матеріалів? 
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2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ГІДРАВЛІКИ ТА 

АЕРОДИНАМІКИ   

2.1.  Гідравліка. Фізичні властивості рідин 

Гідравліка – це наука, що вивчає закони рівноваги і руху рідин, а 

також взаємодію рідин з дотичними до них твердими тілами, що 

знаходяться в стані спокою або руху. Гідравліка складається з гідростатики 

та гідродинаміки. Гідростатика вивчає закони рівноваги рідин та їхню дію 

на обмежувальні стінки. Гідродинаміка вивчає закони руху рідин та їхню 

взаємодію з обмежувальними стінками. 

Рідина – це фізичне тіло, якому притаманна плинність, тому рідина 

не має власної форми та набуває форми ємності, у якій вона перебуває. 

Тверді тіла створюють для рідин обмежувальні стінки. 

Рідини бувають двох видів: крапельні та газоподібні. До крапельних 

рідин належать вода, бензин, трансформаторне масло і т. ін. Для 

крапельних рідин характерний великий опір стисканню (майже повна 

нестисливість) та малий опір розтяжному та дотичному зусиллям. останнє 

обумовлено дуже малими силами зчеплення та силами тертя між 

частинками рідини. До газоподібних рідин належать саме гази (стосовно 

електричних машин − це повітря, водень та азот). Для газоподібних рідин 

характерні дуже малі опори стисканню, розтяжному та дотичному 

зусиллям. При зміні тиску або температури гази легко змінюють свій 

об’єм. 

Гідравліка розглядає тільки крапельні рідини, але багато 

властивостей крапельних та газоподібних рідин однакові, тому однакові 

для них й чисельні закони. У подальшому під терміном «рідина» будемо 

розуміти і крапельні, й газоподібні рідини. 

Густина рідини – це відношення маси рідини m  до об’єму V , який 

вона займає, вимірюється у кілограмах на кубічний метр (кг/м
3
), 

 
V

m
 . (2.1) 

Питома вага рідини – це відношення ваги рідини G  до об’єму V , 

який вона займає, вимірюється у ньютонах на кубічний метр (Н/м
3
), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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З (2.53) виходить, що для підйому рідини від висоти 1h  до висоти 2h , 

збільшення швидкості потоку від 1w  до 2w  та подолання сил зовнішнього 

та внутрішнього тертя на довжині ділянки трубопроводу 1–2 необхідно 

мати перепад тиску 21 PP  . 

2.5.  Контрольні запитання 

1. Що вивчають гідростатика та гідродинаміка? 

2. В чому полягає різниця між крапельною та газоподібною 

рідинами? 

3. Які фізичні властивості мають рідини? 

4. Якими рівняннями описується модель ідеального газу? 

5. Які властивості має гідростатичний тиск? 

6. Який вигляд маж основне рівняння гідростатики? 

7. Якими основними поняттями користується гідродинаміка? 

8. Що називається елементарною струминкою рідини? 

9. Які властивості має елементарна струминка рідини при 

усталеному русі? 

10. Які гідравлічні елементи має потік рідини або газу? 

11. Що визначає коефіцієнт Коріоліса? 

12. Який вигляд має рівняння нерозривності потоку? 

13. Які є режими течії рідини? 

14. Що називається числом Рейнольдса? 

15. Який розподіл швидкостей існує при ламінарному режимі течії 

рідини? 

16. Який розподіл швидкостей існує при турбулентному режимі 

течії рідини? 

17. Як визначається механічна енергія об’єму рідини? 

18. Як визначаються потенціальна та кінетична енергії об’єму 

рідини? 

19. Який вигляд має рівняння балансу енергій елементарної 

струминки реальної рідини? 

20. Який вигляд має рівняння Бернуллі? 

21. На що витрачається перепад тиску на довжині ділянки 

трубопроводу? 
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3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 

3.1.  Основні процеси передачі теплоти 

Основною задачею теорії теплопередачі є розрахунок температурних 

полів. В різних частинах електричних машин під час роботи формуються 

температурні поля, що залежать від умов виділення теплової енергії у 

вигляді втрат і від умов відведення цієї теплової енергії з електричної 

машини.  

Процес переносу теплоти в системі фізичних тіл спричиняється 

нерівномірністю розподілу температури в цій системі фізичних тіл та 

називається теплообміном. Існують три основні види теплообміну: 

теплопровідність, конвекція, променистий теплообмін. 

Теплопровідність − це процес передачі теплової енергії від більш 

нагрітих частин тіла до менш нагрітих в результаті безпосередньої 

взаємодії частинок (молекул, атомів, електронів) в їхньому тепловому русі. 

Теплопровідність виникає: 

o  в твердих тілах через передачу енергії теплових коливань між 

сусідніми молекулами та атомами, крім того в металах при русі вільних 

електронів (для металів − це основна причина теплопровідності); 

o в рідинах через обмін енергією вільних молекул та дифузію 

молекул; 

o в газах через дифузію молекул. 

Конвекція − це теплопередача шляхом переміщенням деяких об’ємів 

рідини або газу з більш нагрітої області простору до менш нагрітої. 

Конвективне перенесення тепла пов’язане з масоперенесенням та 

супроводжується теплопровідністю між сусідніми об’ємами. Розрізнюють 

природну (вільну) та вимушену конвекції. При природній конвекції течія 

середовища обумовлена меншою густиною більш нагрітих об’ємів та їх 

підняттям в полі сил тяжіння. При примусовій конвекції течія середовища 

викликається дією вентилятора, насоса або рухомими частинами 

електричної машини. 

Променистий теплообмін − це перетворення внутрішньої енергії 

тіла в енергію теплового випромінювання електромагнітних хвиль, це 

випромінювання поглинається іншими тілами. 

Теплопередачею називають процес, в якому беруть участь, як 

правило, всі три види теплообміну. Але в конкретних умовах переважає 



 66 

фізичних параметрів рідини зі зміною температури, lPr  та wPr  – числа 

Прандтля при температурах l  та w  відповідно; l  та 0l  – визначальні 

розміри (довжина площини у напрямку течії, діаметр каналу або його 

гідравлічний діаметр і т. ін.). 

Наприклад, для води число Прандтля при температурах 20°С та 

100°С становить 7,02 та 1,75 відповідно. 

При вимушеній течії (вимушеній конвекції) не потрібно враховувати 

критерій Грасгофа, при вільній (природній) конвекції не потрібно 

враховувати критерій Рейнольдса. Для газів число Прандтля є незмінним, 

constPr  , тому поправка 

250,

Pr

Pr









w

l  відсутня. 

Приклади критеріальних рівнянь подібності: 

1) при вимушеній течії рідини в трубі 

 e
w

lp 









25,0

43,08,0

Pr

Pr
GrPrRe021,0Nu , (3.93) 

де e  – коефіцієнт, що визначається в залежності від величини Re  та 

співвідношення довжини та діаметра труби; 

2) при вимушеній течії повітря в трубі 

 800180 ,Re,Nu  . (3.94) 

3.8.  Контрольні запитання 

1. Які види теплообміну існують в електричних машинах? 

2. В яких випадках виникає теплопровідність? 

3. Коли виникає конвекція? 

4. Що являє собою променистий теплообмін? 

5. Що називається теплопередачею? 

6. Які величини пов’язує формула Ньютона – Ріхмана? 

7. Який вигляд має закон Фурьє для випадку одномірного 

температурного поля? 

8. Для чого використовується диференційне рівняння 

теплопровідності? 

9. Який вигляд має диференційне рівняння теплопровідності для 

тривимірного стаціонарного температурного поля? 
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10. Який вигляд має диференційне рівняння теплопровідності для 

стаціонарного температурного поля при відсутності джерел теплоти? 

11. Який вигляд має диференційне рівняння теплопровідності для 

двовимірного стаціонарного температурного поля? 

12. Який вигляд має диференційне рівняння теплопровідності для 

одновимірного стаціонарного температурного поля? 

13. Що визначають просторові та часові граничні умови для 

розрахунку температурних полів? 

14. Які існують роди граничних умов при розрахунку 

температурних полів? 

15. Як визначається стаціонарне одномірне температурне поле в 

ребрі корпуса електричної машини? 

16. Для чого використовується електротеплова аналогія? 

17. Який вигляд має теплова схема плоскої стінки без 

внутрішнього тепловиділення? 

18. Який вигляд має теплова схема плоскої стінки при наявності 

конвективного теплообміну? 

19. Як змінюється температура в плоскій стінці при відсутності та 

наявності джерел тепла та прохідного теплового потоку? 

20. Як визначається тепловий потік з поверхні ребра оребреного 

корпуса електричної машини? 

21. Який вигляд мають основні рівняння конвективного процесу: 

рівняння руху, рівняння енергії та рівняння нерозривності? 

22. Що являє собою примежовий шар рідини або газу? 

23. Як змінюється товщина та режим течії примежового шару при 

набіганні на плоску пластину? 

24. Які процеси відбуваються в тепловому примежовому шарі 

рідини? 

25. Що являють собою критерії подібності як характеристики 

теплового процесу в електричних машинах? 

26. Як пов’язані критерії Рейнольдса, Прандтля, Нуссельта, 

Грасгофа? 

27. Який вигляд має критеріальне рівняння подібності в теплових 

розрахунках електричних машин? 

28. Який вигляд мають критеріальні рівняння подібності для газів 

та рідин при вимушеній та вільній конвекції? 
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4. ЕКВІВАЛЕНТНІ ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ  

4.1.  Гідравлічні опори 

Сукупність елементів системи охолодження, по яким рухається 

охолодне середовище (рідина або газ), створює гідравлічний або 

вентиляційний тракт. Якщо охолодне середовище – рідина (вода або 

трансформаторне масло), то гідравлічний тракт називається гідравлічним, 

якщо газ (повітря, водень або азот)− вентиляційним.  

Рух охолодного середовища по гідравлічному (вентиляційному) 

тракту відбувається під дією напірного пристрою (якщо газ − то 

вентилятора, якщо рідина – то насосу). Напірний пристрій створює тиск, 

під дією якого відбувається рух охолодного середовища по гідравлічному 

(вентиляційному) тракту.  

За аналогією з електричними колами, для яких справедливий другий 

закон Кірхгофа (сума ЕРС у замкненому контурі дорівнює сумі падінь 

напруг) для гідравлічних (вентиляційних) трактів справедливо: тиск, що 

розвиває напірний пристрій, дорівнює сумі втрат тиску (перепадів тиску) 

на елементах системи охолодження. Втрата тиску на елементах системи 

охолодження аналогічна падінню напруги на опорах електричного кола. 

Напірний елемент, що розвиває тиск, аналогічний джерелу ЕРС, а потік 

охолодного середовища в гідравлічному (вентиляційному) тракті 

аналогічний струму в електричному колі. 

Аналітично описати течію охолодного середовища в електричних 

машинах вкрай важко. Для вивчення впливу течії охолодного середовища 

на теплопередачу активних частин та елементів конструкції електричних 

машин проводяться експериментальні дослідження. З них отримуються 

емпіричні дані для розрахунку циркуляції охолодного середовища в 

гідравлічному (вентиляційному) тракті. Цей розрахунок виконують із 

заміною реальних ділянок системи охолодження еквівалентними 

гідравлічними опорами. 

Втрати тиску, які виникають при русі рідини (газу) по гідравлічному 

(вентиляційному) тракту, можна поділити на дві складові 

 cfr PPP  , (4.1) 

де frP  – втрати тиску, що обумовлені силами тертя; cP  – втрати тиску, 
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виникнення опору − раптове розширення) − 3Z ; 

4) поворотом потоку повітря 

уздовж станини, підшипникових 

щитів до лопаток ротора (причина 

виникнення опору − поворот каналу) 

− 4Z .  

Втрати тиску повітря на 

лобових частинах обмотки статора 

однакові. Тому опір 1Z  з’єднується 

паралельно з послідовно з’єднаними 

опорами 2Z  і 3Z  (рис. 4.15). 

Розрахункові вирази для опорів 1Z – 4Z : 
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з коефіцієнтом c1 , що визначається за довідниками; 
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з коефіцієнтом c2 , що визначається за довідниками; 
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Сумарний гідравлічний опір Z  внутрішнього контуру 
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4.5.  Контрольні запитання 

1. Як створюється гідравлічний (вентиляційний) тракт? 

2. В якому випадку тракт називається гідравлічним, а в якому 

Z1

Z2 Z3

Z4

 

Рисунок 4.15 – Еквівалентна 

гідравлічна схема внутрішнього 

вентиляційного тракту асинхронного 

двигуна 
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вентиляційним? 

3. Чим створюється рух охолодного середовища по гідравлічному 

(вентиляційному) тракту? 

4. Поясніть аналогію між електричним колом і гідравлічним 

(вентиляційним) трактом. 

5. Які причини виникнення втрат тиску при русі рідини або газу в 

по гідравлічному (вентиляційному) тракту? 

6. На які складові поділяють втрати тиску при русі охолодного 

середовища по гідравлічному (вентиляційному) тракту)? 

7. Як визначаються втрати тиску, що обумовлені силами тертя? 

8. Як визначаються втрати тиску на місцевих перешкодах?  

9. Які існують види гідравлічних опорів? 

10. Як визначається коефіцієнт опору гідравлічного тертя? 

11. Як визначається коефіцієнт місцевого гідравлічного опору? 

12. Якими елементами гідравлічного (вентиляційного ) тракту 

створюються місцеві опори? 

13. Які види гідравлічних опорів проявляються в електричні 

машині при русі охолодного середовища? 

14. Яка мета вентиляційного розрахунку електричної машини? 

15. Що називається еквівалентною гідравлічною схемою 

електричної машини? 

16. Що визначає закон Адкінсона? 

17. Яку розмірність має гідравлічний опір? 

18. Який порядок складання еквівалентної гідравлічної схеми? 

19. Як визначається сумарний гідравлічний опір при послідовному 

та паралельному з’єднанні гідравлічних опорів ділянок гідравлічного 

(вентиляційного) тракту? 

20. Як виконується перетворення та спрощення еквівалентних 

гідравлічних схем? 

21. Який вигляд має еквівалентна гідравлічна схема машини 

постійного струму? 

22. Який вигляд мають еквівалентні гідравлічні схеми зовнішнього 

та внутрішнього вентиляційних контурів асинхронного двигуна з 

двоконтурною системою охолодження? 
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5. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МАШИН 

5.1.  Типи та характеристики вентиляторів 

Для забезпечення циркуляції охолодного газу в системі вентиляції 

використовують вентилятори – лопатеві машини, призначені для 

переміщення газу із однієї області простору в іншу.  

За принципом дії вентилятори поділяють на відцентрові та осьові. В 

електричних машинах, в основному, застосовуються відцентрові 

вентилятори.  

Розглянемо принцип дії відцентрового вентилятора на прикладі 

прибудованого вентилятора, що встановлюється на корпусі електричної 

машини. Такі вентилятори отримали назву 

«вентилятор-наїзник» через те, що вони 

розташовуються згори на корпусі електричної 

машини. Залежно від напрямку потоку охолодного 

газу за допомогою вентилятора-наїзника 

створюється нагнітальна (рис. 5.2) або 

всмоктувальна вентиляція. 

Відцентровий вентилятор (рис. 5.1) являє 
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Рисунок 5.1 – Конструктивна схема відцентрового вентилятора 

 

Рисунок 5.2 – Схема 

нагнітальної 

вентиляції 
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5.4.  Контрольні запитання 

1. Які існують типи вентиляторів? 

2. Як приводиться до обертання вентилятор-наїзник? 

3. Яку конструкцію має відцентровий вентилятор? 

4. Які типи лопаток мають відцентрові вентилятори? 

5. Як впливає на конструкцію відцентрового вентилятора його 

розташування всередині або ззовні електричної машини? 

6. Що є причиною переміщення охолодного середовища при 

роботі відцентрового вентилятора? 

7. Які характеристики мають вентилятори? 

8. Що показує зовнішня характеристика вентилятора? 

9. Чи можливе точне визначення зовнішньої характеристики 

вентилятора? 

10. Яка величина енергетичного ККД відцентрового вентилятора? 

11. В чому полягає задача вентиляційного розрахунку електричної 

машини? 

12. Які дані є вихідними для вентиляційного розрахунку 

електричної машини? 

13. Який порядок вентиляційного розрахунку електричної 

машини? 

14. Що визначає необхідна витрата охолодного середовища? 

15. Від яких факторів залежить величина допустимого 

перевищення температури? 

16. Які конструктивні параметри впливають на характеристики 

вбудованих вентиляторів? 

17. Що визначається при розрахунку сумісної роботи вентилятора 

та вентиляційного тракту електричної машини? 

18. Який порядок визначення робочого тиску, що створюється 

вентилятором, та витрати охолодного газу на вентиляційному тракті при 

застосуванні графічного методу? 

19. Яке співвідношення робочої та необхідної витрат охолодного 

газу повинно бути в правильно спроєктованому відцентровому 

вентиляторі? 

20. Як визначаються часткові витрати охолодного газу в 

розгалужених еквівалентних гідравлічних схемах? 
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6. ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

6.1.  Гранично допустимі перевищення температури. Класи 

нагрівостійкості ізоляції 

Задачею теплового розрахунку є визначення температури активних 

частин електричної машини для перевірки виконання вимог з допустимим 

рівнем нагріву, що вказаний в стандарті або в технічному завданні. 

Тепловий розрахунок проводиться, зазвичай, для номінального режиму 

роботи при усталеному тепловому стані. Для низки випадків потрібні 

розрахунки для нестаціонарних режимів нагріву. Метою теплового 

розрахунку, найчастіше, є визначення середніх температур (або 

перевищень температур) для обмоток електричних машин, тому що для 

обмоток допустимі значення надаються в стандартах. 

Надійність активних частин електричної машини визначається 

ізоляцією обмоток, термін служби якої залежить насамперед від 

температури. Як встановлено, термін служби зменшується 

експоненціально при збільшенні температури.  

Ізоляційні матеріали, що застосовуються в електромашинобудуванні, 

поділяються за нагрівостійкістю на шість класів: А, Е, В, F, H, C, з яких 

натепер в основному використовують матеріали класів В, F, H, для 

особливо напружених машин використовуються матеріали класу С (що не 

нормуються стандартом). 

Матеріали класів нагрівостійкості В, F, H мають гранично допустиму 

температуру p , що становить 130, 155, 180°С відповідно. 

Для електричних машин основним показником нагріву є 

перевищення температури електричної машини або її частин над 

температурою зовнішнього середовища. Перевищення температур 

позначаються грецькою літерою  , що додається до літерного позначення 

температури  .  

Наприклад, перевищення температури електричної машини   над 

температурою зовнішнього середовища 

 en , (6.1) 

де   – температура електричної машини, en  – температура зовнішнього 

середовища. 
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машини лінійно. 

Підігрів охолодного 

середовища по довжині 

машини враховується 

введенням в еквівалентну 

теплову схему опорних 

точок з температурою, що 

збільшується лінійно у 

напрямку руху потоку 

охолодного середовища 

(рис. 6.11). Температури цих 

опорних вузлів: 
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де 1l , 2l , 3l  – довжини ділянок вентиляційного тракту в межах вузлів 

еквівалентної теплової схеми; l  – сумарна довжина вентиляційного 

тракту,   визначається по (6.61).  

При складанні рівнянь еквівалентної теплової схеми температури 

опорних вузлів мають бути визначеними. 

6.10. Контрольні запитання 

1. Що є задачею теплового розрахунку? 

2. Які класи нагрівостійкості ізоляції застосовуються в 

електричних машинах? 

3. На які класи нагрівостійкості поділяються ізоляційні 

матеріали? 

4. Яку гранично допустиму температуру мають класи 

нагрівостійкості В, F, H? 

5. Що визначає перевищення, допустиме перевищення, гранично 

допустиме перевищення температури електричної машини або її 
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Рисунок 6.11 –Еквівалентна теплова схема з 

трьома елементами 
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частини? 

6. Чому дорівнюють гранично допустимі перевищення 

температури окремих елементів електричної машини для класів 

нагрівостійкості В, F, H? 

7. Які методи використовуються для теплових розрахунків 

електричних машин? 

8. Який вигляд має рівняння теплового балансу в теплових 

розрахунках електричних машин? 

9. На яких положеннях базується метод еквівалентних теплових 

схем? 

10. Які опори називаються конвективними? 

11. Які опори називаються кондуктивними? 

12. Як визначаються конвективні та кондуктивні теплові опори? 

13. Наведіть приклади конвективних та кондуктивних опорів, які 

існують в електричних машинах. 

14. Який порядок розрахунку еквівалентної теплової схеми? 

15. Які джерела теплоти має статор машини змінного струму? 

16. Які джерела теплоти має ротор машини змінного струму? 

17. Які джерела теплоти має якір машини постійного струму? 

18. Які джерела теплоти має полюсна система машини постійного 

струму? 

19. Що є вузлом еквівалентної теплової схеми? 

20. Як визначається температура опорного вузла еквівалентної 

теплової схеми електричної машини закритого виконання? 

21. Як визначаються власні та взаємні теплові провідності вузлів 

еквівалентної теплової схеми? 

22. З яких вузлів складається еквівалентна теплова схема статора 

машини змінного струму? 

23. З яких вузлів складається еквівалентна теплова схема 

асинхронного двигуна закритого виконання? 

24. З яких вузлів складається еквівалентна теплова схема машини 

постійного струму захищеного виконання? 

25. З яких вузлів складається еквівалентна теплова машини 

постійного струму закритого виконання? 

26. Як враховується зміна температури охолодного повітря уздовж 

електричної машини при тепловому розрахунку?  
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7. ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПРИ 

НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМАХ НАГРІВУ 

7.1.  Класична теорія нестаціонарного теплового процесу в 

електричних машинах 

Нестаціонарні теплові процеси в електричних машинах широко 

поширені в практиці їхньої експлуатації; зокрема, при пуску двигунів, 

вимкненні, гальмуванні, зміні навантаження та частоти обертання. 

Особливістю нестаціонарних теплових режимів в електричних машинах є 

їхня інерційність, що проявляється в значному відставанні змінювання 

температури від електромеханічних перехідних процесів та інших 

факторів, що є причиною зміни температурного поля. Через інерційність 

теплових режимів електричні машини можуть витримувати протягом 

деякого часу вплив перевантажень, струмів короткого замикання та інших 

ненормальних умов роботи електричних машин. 

Тепловий розрахунок електричної машини при нестаціонарних 

режимах потрібен в таких випадках: 

- якщо за умовами експлуатації електрична машина весь час 

знаходиться у стані перехідного теплового процесу; 

- якщо потрібно враховувати дані теплового розрахунку при виборі 

характеристик аварійного захисту від перевантажень або короткого 

замикання. 

В основі розрахунку нестаціонарного теплового процесу лежить 

класична теорія нагріву однорідного тіла, до якого при деяких допущеннях 

можна привести електричну машину або будь-яку її частину. 

При нагріванні однорідного тіла з площею поверхні S  та власним 

тепловиділенням потужністю P  відбувається тепловіддача конвекцією при 

коефіцієнті тепловіддачі  . Теплопровідність тіла є достатньо великою, 

тому перепадами температури всередині тіла у порівнянні з перевищенням 

температури   поверхні тіла над температурою зовнішнього середовища 

нехтують. Теплова інерція тіла характеризується його масою m  та 

питомою теплоємністю pс . 

Рівняння теплового балансу складається, виходячи з того, що 

теплота P , що виділяється за проміжок часу dt  частково йде на 

збільшення температури тіла, частково відводиться до зовнішнього 
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 1313212111
1 BAAA
dt

d



; (7.31) 

 2323222121
2 BAAA
dt

d



; (7.32) 

 3333232131
3 BAAA
dt

d



. (7.33) 

В рівняннях (7.31) та (7.33) коефіцієнти 03113  AA . На відміну від 

еквівалентної теплової схеми стаціонарного режиму у нашому випадку 

2112 AA   і т. д., тому що теплоємності у тіл різні. 

Отримані системи лінійних диференційних рівнянь можна 

аналітично розв’язати будь-яким чисельним методом, наприклад, методом 

Рунге–Кутта. При цьому приймаємо, що в початковий момент часу, 0t , 

температура всіх тіл дорівнює температурі зовнішнього середовища, 

0  = en . При навантаженні, незмінному в часі, температура 0  вважається 

постійною. При навантаженні, що змінюється у часі за відомим законом, 

змінюються втрати P , разом із втратами змінюватиметься температура 

тіл 0  відповідно до (6.62) та (6.28).  

Розрахунок змінювання температур у часі  t1 ,  t2 ,  t3  

виконується в діапазоні часу від нуля до T5 , де стала часу T  орієнтовно 

визначається по (7.2). Крок по часу визначається залежно від величини T5  

та необхідною точністю розрахунку.  

7.4.  Контрольні запитання 

1. Які режими роботи електричної машини супроводжуються 

нестаціонарними тепловими процесами? 

2. Які основні положення лежать в основі класичної теорії 

нестаціонарного теплового процесу в електричній машині? 

3. Який вигляд має рівняння теплового балансу при нагріванні та 

вистиганні електричної машини? 

4. Які причини неоднаковості коефіцієнтів тепловіддачі при 

нагріванні та вистиганні? 

5. Як відбувається нагрів електричної машини при повторно-

короткочасному режимі? 

6. Чим відрізняються еквівалентні тепловими схемами та рівняннями 

електричної машини у стаціонарному та нестаціонарному режимах? 
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8. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МАШИН 

8.1.  Способи інтенсифікації охолодження електричних 

машин закритого виконання 

У міру підвищення технічного рівня електричних машин все 

складніше досягати економії матеріалів при незмінному рівні 

енергетичних показників, насамперед ККД. Резерви, які забезпечувались 

можливістю покращення властивостей електротехнічних сталей, 

збільшення коефіцієнта заповнення паза міддю, підвищення 

нагрівостійкості ізоляції та зменшення її товщини, раціонального 

(оптимального) вибору геометрії активних частин машини  натепер, в 

основному, вичерпані. У зв’язку з цим зростає роль інтенсифікації 

охолодження. 

Практика розрахунку та експлуатації електричних загального 

застосування машин закритого виконання показала, що можливості 

інтенсифікації їхнього охолодження при зберіганні традиційних 

конструкцій та технології дуже невеликі. Визначені резерви забезпечує 

тільки оптимізація оребрення корпуса та вентилятора зовнішнього обдуву. 

Теплопередача всередині електричної машини може бути посилена 

застосуванням більш теплопровідних просочувальних складів та 

підвищення коефіцієнта просочення (технологічні заходи). Щоби знизити 

нагрів на 30 % та більше, тобто забезпечити можливість збільшення 

габаритної потужності на один або навіть два ступеня, необхідно вийти за 

межі звичайних конструкційно-технологічних рішень. Натепер 

окреслилось два напрямки інтенсифікації охолодження електричних 

машин закритого виконання: 

1. Підвищення інтенсивності теплопередачі всередині машини 

заміною малоефективної внутрішньої циркуляції повітря перенесенням 

теплоти теплопровідністю від лобових частин обмотки статора до станини 

(застосування високотеплопровідних заповнювачів порожнини лобових 

частин), або використанням у внутрішньому контурі інтенсивних процесів 

конвективного теплообміну (застосування рідких теплоносіїв в 

однофазному або двофазному стані). 

2. Забезпечення додаткових шляхів відведення теплоти зсередини 
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знизити втрати майже в 10 разів і підвищити ККД генератора на 0,6–1,2 % 

у порівнянні з повітряним охолодженням. 

Застосування замкнених систем охолодження потребує створення 

додаткових систем охолодження охолодних середовищ. 

8.6.  Контрольні запитання 

1. Які існують способи інтенсифікації охолодження електричних 

машин? 

2. Коли застосовуються високотеплопровідні заповнювачі 

порожнини лобових частин електричних машин? 

3. Коли застосовується заповнення внутрішньої порожнини 

електричної машини рідким теплоносієм як засіб інтенсифікації 

охолодження? 

4. Коли застосовуються теплові труби та термосифони в електричних 

машинах? 

5. Як здійснюється охолодження електричних машин надвеликої 

потужності? 
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