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Запропонована корисна модель належить до електротехніки, а саме до способів і засобів 
охолодження асинхронних електричних машин з одним статором і одним ротором. 

Як найближчий аналог вибрана відома вентиляційна система охолодження електричної 
машини, яка містить корпус, вал ротора, вентилятор [Патент RU № 2128391С1. Н02К 9/04, 
опубл. 27.03.1999]. 5 

Недоліком відомого пристрою є складна конструкція, невисока ефективність охолодження. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій шляхом введення в 

систему нових конструктивних елементів, підвищити ефективність охолодження. 
Поставлена задача вирішується тим, що у комбінованому пристрої охолодження 

короткозамкненого ротора, що містить корпус, вал ротора, вентилятор, згідно з корисною 10 

моделлю, вал ротора виконано порожнистим, у порожнині вала ротора додатково розміщено 
випарну зону теплової трубки зі щільним тепловим контактом з валом ротора, конденсаційну 
зону якої розміщено зовні корпусу і обладнано ребрами охолодження спеціального профілю, які 
виконують функцію вентилятора для відведення теплової енергії до оточуючого середовища. 

Застосування комбінованого пристрою охолодження короткозамкненого ротора 15 

запропонованої конструкції за рахунок того, що вал ротора виконано порожнистим і у порожнині 
вала ротора додатково розміщено випарну зону теплової трубки зі щільним тепловим контактом 
з валом ротора, конденсаційну зону якої розміщено зовні корпусу і обладнано ребрами 
охолодження спеціального профілю, що виконують функцію вентилятора для відведення 
теплової енергії до оточуючого середовища, дозволяє спростити конструкцію та підвищити 20 

ефективність охолодження, тому що щільність теплового потоку, який відводить теплова 
трубка, на порядок вища, ніж у найближчого аналога. 

Корисна модель пояснюється кресленням, на якому зображена схема комбінованого 
пристрою охолодження короткозамкненого ротора. 

Комбінований пристрій охолодження короткозамкненого ротора містить корпус 1, вал 2 25 

ротора, вентилятор (не позначено), вал 2 ротора виконано порожнистим, у порожнині вала 
ротора додатково розміщено випарну зону 3 теплової трубки зі щільним тепловим контактом з 
валом 2 ротора, конденсаційну зону 4 якої розміщено зовні корпусу і обладнано ребрами 5 
охолодження спеціального профілю, які виконують функцію вентилятора, для відведення 
теплової енергії до оточуючого середовища. 30 

Комбінований пристрій охолодження короткозамкненого ротора використовують таким 
чином. 

Після монтажу і перевірки комбінованого пристрою охолодження короткозамкненого ротора, 
під час роботи електричної машини в роторі виділяється певна кількість теплоти, яка за рахунок 
високої теплопровідності металевих частин ротора та щільному тепловому контактові випарної 35 

зони 3 теплової трубки з валом 2 ротора, передається у теплову трубку і починає ефективно 
відводиться завдяки особливостям роботи теплової трубки до конденсаційної зони 4 теплової 
трубки, яку розміщено зовні корпусу 1 і обладнано ребрами 5 охолодження спеціального 
профілю, які виконують функцію вентилятора, для відведення теплової енергії, відібраної від 
вала ротора до оточуючого середовища.  40 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Комбінований пристрій охолодження короткозамкненого ротора, що містить корпус, вал ротора, 
вентилятор, який відрізняється тим, що вал ротора виконано порожнистим, у порожнині вала 45 

ротора додатково розміщено випарну зону теплової трубки зі щільним тепловим контактом з 
валом ротора, конденсаційну зону якої розміщено зовні корпусу і обладнано ребрами 
охолодження спеціального профілю, які виконують функцію вентилятора для відведення 
теплової енергії до оточуючого середовища. 
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