
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ АКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ 

ЕЛЕКТРОДВИГУНАХ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ 

 

Коваль С.Д., sergei.koval18@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Експлуатаційні режими роботи асинхронних електродвигунів (АД) відрізняються 

від номінальних так як, в умовах експлуатації АД підпадають під дію експлуатаційних 
впливів режимного характеру, які призводять до зміни величини електричного струму, що 

споживається АД, та величини напруги живлення у порівнянні з номінальними 

значеннями, й як наслідок, до зміни втрат активної потужності в електродвигуні [1].  
До таких експлуатаційних впливів належать: перевантаження на валу зі сторони 

робочої машини, зниження та підвищення напруги, її асиметрії, наявність неповнофазного 

режиму живлення, погіршення умов охолодження, вплив температури навколишнього 
середовища.  

В табл.1 наведена систематизована інформація щодо аналітичних виразів, що 
описують залежність втрат в АД від режимних чинників та конструктивних параметрів. 
Таблиця 1 – Втрати в асинхронному електродвигуні  
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Аналіз отриманих аналітичних залежностей дозволив зробити висновок, що втрати 
активної потужності залежать від величини кратності струму, від величини температури 
навколишнього середовища, від класу нагрівостійкості ізоляції обмотки, а також від 
кратності величини напруги на затискачах АД.  
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