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Актуальність та постановка проблеми. У сучасному електроприводі, 
призначеному для електромеханічного перетворення енергії, у якості приводних 
пристроїв найчастіше застосовують асинхронні електродвигуни з 
короткозамкненим ротором через їх високу конструкційну надійність [1 – 3]. 
Разом з тим експлуатація вказаних двигунів в даний час пов'язана з багатьма 
проблемами. Основною з них є живлення асинхронних двигунів неякісної 
електроенергією [4, 5]. Достовірно відомо, що навіть незначні відхилення якості 
живлячої напруги призводять до негативних наслідків, пов'язаних зі старінням 
ізоляції і зниженням таких енергетичних показників роботи асинхронних двигунів 
як коефіцієнт корисної дії і коефіцієнт потужності [6, 7]. При відхиленні живлячої 
напруги від номінального значення активна потужність на валу асинхронного 
двигуна залишається практично постійною, але в ньому відбувається зміна втрат 
активної потужності [8, 9]. Це призводить до зміни нагріву асинхронного 
електродвигуна та, як наслідок, до зміни швидкості теплового зношення його 
ізоляційної конструкції. 

Основні  матеріали  дослідження.  Існуючі методи аналізу впливу 
зниження напруги на затискачах асинхронного електродвигуна на втрати 
потужності в ньому не дозволяють в повній мірі враховувати завантаження 
асинхронного електродвигуна та вид механічної характеристики робочої машини, 
яку він приводить у рух [10, 11]. В результати дослідження було встановлено 
математичні залежності втрат активної потужності в  асинхронному 
електродвигуні у функції коефіцієнту відхилення напруги та коефіцієнту 
завантаження електродвигуна з урахуванням виду механічної характеристики 
робочої машини. Застосування отриманих залежностей для аналізу 
експлуатаційних режимів роботи електродвигуна 4А100S2У3 показало, що при 
номінальному завантаженні найбільш небезпечним для нього з точки зору його 
нагріву та теплового зношення ізоляційної конструкції є зниження напруги на 
його затискачах через те, що втрати активної потужності за даних умов 
перевищують не тільки номінальне значення, а й значення при підвищеній 

напрузі (рис.1). На рисунку 1 показані залежності втрат активної потужності Р у 
функції коефіцієнта завантаження kз для асинхронного електродвигуна приводу 
робочої машини з параболічною механічною характеристикою при різних 
значення коефіцієнта відхилення живлячої напруги kU. 
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Рисунок 1. Залежності Р = f (kз) при х = 2 та різних kU 

Залежності Р = f (kз) при х = 2 та  
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Висновки. У роботі запропонована методика оцінки впливу відхилення 

живлячої напруги на втрати активної потужності в асинхронному електродвигуні 

з урахуванням виду механічної характеристики робочої машини. 
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