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МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ  
НА СТАН ІЗОЛЯЦІЇ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  
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Державне підприємство завод «Електроважмаш» 
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Запропоновано спосіб удосконалення технології виготовлення тягових електричних машин, які 

відповідають сучасним вимогам та дозволяють знизити їх собівартість і підвищити надійність в эксплуатації. 
Наведено результати експериментальних порівняльних  досліджень вологостійкості електричної ізоляції зразків 
тягових електричних машин нової конструкції із серійними зразками. Побудовано математичну модель 
прогнозованих результатів випробувань. Спрогнозовано та приведено в аналітичному вигляді залежності 
значення опору ізоляції тягових електричних машин від часу дії підвищеної вологості. Визначено 
розрахунковий час, при якому ізоляція тягових електричних машин зберігає допустимі значення. Встановлено, 
що зразки, виготовлені за новою технологією, мають  достатньо високі характеристики ізоляції порівняно із 
серійними зразками. З урахуванням результатів порівняльних випробувань знайдено технологічне рішення для 
забезпечення утворення на поверхнях обмоток глянцевої плівки для протидії скупченню пилу. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

Д. Ю. Василенко, В. В. Карпенко, А. Е. Ковалев 
Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» 
просп. Московский, 299, г. Харьков, 61055, Украина. Е-mail: iсteo@spetm.сom.ua 
Предложен способ усовершенствования технологии изготовления тяговых электрических машин, которые 

соответствуют современным требованиям и позволяют снизить их себестоимость и повысить надежность в 
эксплуатации. Приведены результаты экспериментальных сравнительных исследований влагостойкости 
электрической изоляции образцов тяговых электрических  машин новой конструкции с серийными образцами. 
Построена математическая модель прогнозированных результатов испытаний. Спрогнозированы и приведены в 
аналитической форме зависимости значения сопротивления изоляции тяговых электрических машин от 
времени воздействия повышенной влажности. Определено расчетное время, при котором изоляция тяговых 
электрических машин сохраняет допустимые значения. Установлено, что образцы, изготовленные по новой 
технологии, имеют достаточно высокие характеристики изоляции по сравнению с серийными образцами. 
Учитывая результаты сравнительных испытаний, найдено технологическое решение для обеспечения 
образования на поверхностях обмоток глянцевой пленки для противодействия скоплению пыли. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.  ДП завод «Електро-

важмаш» на сьогодні є лідером електромашинобуду-
вання на Україні. За останні роки завод освоїв ви-
пуск тягових електричних машин (ТЕМ) понад 36 
найменувань для електровозів, тепловозів, дизель- 
та електропоїздів, вагонів метрополітену, трамваїв, 
тролейбусів тощо. На заводі постійно проводяться 
роботи з удосконалення конструкції, технології ви-
робництва, методів та методик випробувань системи 
ізоляції ТЕМ [1]. 

Відомо, що одним із негативних чинників, які 
суттєво знижують надійність системи ізоляції ТЕМ 
в експлуатації, є кліматичні фактори, а саме підви-
щена температура довкілля та вологість повітря. 
Протидіяти негативному впливу вказаних чинників 
мають більш сучасні технології виробництва та ви-
пробувань, нові матеріали й т.ін. 

У випробувальному центрі тягового електрооб-
ладнання заводу (ВЦ ТЕО) (атестат акредитації       
№ ССФЖТ UA.01ЖТ.12ЦТ.00181 від 07 грудня  
2009 р., свідоцтво акредитації в країнах СНД № 37) 
постійно проводяться роботи по перевірці нових 
конструктивно-технологічних рішень, спрямованих, 
з одного боку, на підвищення надійності, а з іншого 

– на зниження собівартості ТЕМ. 
Досвід показує, що такі відомі фірми, як «General 

Electric» (США), «Alstom» (Франція), «Siemens» 
(ФРН) та інші не застосовують пофарбування внут-
рішніх частин ТЕМ, що, безумовно, знижує витрати 
виробників на іх виготовлення. Адже проблема на-
несення пофарбування на обмотку, яка була просо-
чена в лаці або компаунді, досить складна, з ураху-
ванням того, що фарба має досить низьку агдезію з 
плівкою й в експлуатації мають місце полущення 
фарби, що призводить до осідання її в ТЕМ, погір-
шення тепловіддачі й у подальшому до порушення 
працездатності ТЕМ. 

Тому, з одного боку, якщо не брати до уваги това-
рний вигляд, слід відмовитись від пофарбування 
внутрішньої частини ТЕМ, що дасть виробнику зна-
чну економію матеріальних та трудових затрат, з 
другого – це рішення не повинно призвести до зни-
ження надійності ТЕМ. 

Для вирішення цієї проблеми у ВЦ ТЕО прове-
дено низку досліджень впливу кліматичних факторів 
на стан ізоляції ТЕМ за умови, що фарба на ізоляції 
обмоток ТЕМ відсутня. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З 
урахуванням досвіду світових лідерів електротехні-
чної промисловості, на заводі були виготовлені дос-
лідні зразки основних збіркових одиниць найбільш 
поширених типів тепловозних ТЕМ: один ротор тя-
гового генератора ГС 501АУ2 (тип Ι) та один статор 
тягового електродвигуна (ТЕД) АД 917УХЛ1       
(тип ΙΙ). Зразки були виготовлені без покриття обмо-
ток ззовні емаллю, що значно знижує собівартість 
ТЕМ. Щоб перевірити, чи не впливає це на стійкість 
ізоляції, було проведено кліматичні випробування 
зазначених зразків та порівняння їх показників із 
кількома серійними зразками, які мали покриття 
емаллю КО976, на дію підвищеної вологості повітря 
(за методом 207-1) [2]. Зразки піддавали дії шести 

безперервно слідуючих один за одним циклів (три-
валість цикла 24 години), кожний із перших п´яти 
циклів складався з двох етапів: 16 годин при темпе-
ратурі 40±2 °С і відносній вологості 95±3 % і вісім 
годин при температурі 35±2 °С і відносній вологості 
95–100 %. В останньому, шостому, циклі: 16 годин  
при температурі 40±2 °С и відносній вологості 
95±3 % і вісім годин при температурі 25±2°С і від-
носній вологості 95–100 %. 

На рис. 1 зображено результати вимірювань опо-
ру ізоляції зразків типів Ι и ΙΙ в умовах дії підвище-
ної вологості у вигляді залежностей у часі Rиз=f(t), 
де t – тривалість випробування в годинах, а Rіз – 
усереднені значення опору ізоляції зразків в n-му 
циклі, які відповідають кожному етапу.
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Рисунок 1 – Залежності опору ізоляції відносно корпусу від часу дії підвищеної вологості  
 

З рис. 1 видно, що дослідні зразки у процесі 
випробувань за значеннями опору ізоляції не 
поступались більшості серійних зразків та ці 
значення були не нижче допустимих (для обмоток 
роторів допустиме значення не нижче 0,5 МОм, для 
обмоток статорів – 1 МОм). 

При дії підвищеної вологості залежність опору 
ізоляції від часу дії підвищеної вологості має  
експоненціальний вид [3]: 

Rиз=Feγt,    (1) 
де t – час, годин.; F, γ – коефіцієнти, які залежать від 
фізичних властивостей ізоляції. 

При експлуатації ТЕМ можлива більш тривала 

дія високої вологості, ніж та, якій піддавались зраз-
ки при випробуваннях. За отриманими залежностя-
ми можна спрогнозувати, яким буде опір ізоляції 
через 10, 20 і більше діб, а також прогнозувати, че-
рез який час Rіз досягне допустимого значення. Для 
цього знайдемо значення t із виразу (1): 

t = 1 ln èçR
F

.   (2) 

На рис. 2 наведено математичні моделі залежно-
сті опору ізоляції від часу дії підвищеної вологості, 
які отримані апроксимацією експериментальних 
значень (рис. 1) та подовжені до 504 годин (21 доби).  
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Рисунок 2 – Прогнозовані залежності опору ізоляції відносно корпуса від часу дії підвищеної вологості  
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Обрано саме цей період, оскільки вироби тропіч-
ного виконання піддають випробуванням 21 добу. 

Час, який може пропрацювати ТЕМ в умовах пі-
двищеної вологості, можна розрахувати аналітично 
за виразом (2) або за допомогою графіків (рис. 2). 
Для дослідного ротора за прогнозом опір ізоляції 
досягне допустимого значення через 340 годин  
(14,2 діб), для дослідного статора – через 726 годин 
(30,2 діб). Порівняно із серійними зразками це один 
із середніх показників. 

При зовнішньому огляді дослідних зразків після 
випробувань було виявлено ворсистість поверхні 
ізоляції обмоток, що може призвести до скупчення 
пилу на поверхні й, як наслідок, призведе до зни-
ження опору ізоляції, пробою ізоляції або міжвитко-
вому замкненню. 

ВИСНОВКИ. 1. Позитивні результати порівня-
льних кліматичних випробувань та дослідження ме-
тодом математичного моделювання показали мож-
ливість упровадження у виробництво ТЕМ без пок-
риття емаллю поверхні обмоток за умови вторинної 
пропитки для утворення поверхневої глянцевої плів-
ки. 

2. Розроблені математичні моделі дали можли-

вість спрогнозувати значення опору ізоляції після дії 
на неї підвищеної вологості протягом заданого часу 
та визначити, за який час опір ізоляції досягне кри-
тичних значень у цих умовах, і можуть бути засто-
совані у перспективі для досліджень доцільності тих 
чи інших конструктивних чи технологічних новов-
ведень.  
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TECHNIQUE AND RESULTS OF EFFECT OF CLIMATIC FACTORS ON A CONDITION  
OF HAULING ELECTRIC MACHINE’S INSULATION 

D. Vasilenko, V. Karpenko, A. Kovalyov 
State Enterprise Factory «Electrotyazhmash» 
prosp. Moscowskyi, 299, Kharkiv, 61055, Ukraine. E-mail: iсteo@spetm.сom.ua 
In article is presented the way of improvement of manufactured techniques of the hauling electric machine’s (HEM), 

which conform to modern requirements and allow to reduce prime cost and to increase reliability of hauling electric 
machine in operation. The results of experimental comparative researches of moisture resistance of electrical insulation 
of samples of  the hauling electric machine of a new design with serial samples are given. The mathematical model of 
predicted results of tests is constructed. Dependences of value of resistance of hauling electric machine’s  insulation on 
time of influence of the raised humidity are predicted and these dependences are given in an analytical form. The 
estimated time at which hauling electric machine’s insulation keeps admissible values is determined. It is established 
that the samples made on new technology have insulation characteristics rather high in comparison with serial samples. 
Considering results of comparative tests the technological decision for ensuring creation on surfaces of windings of a 
glossy film for counteraction to a dust congestion is found.  

Кey words: climatis tests, electric machines, examples of insulation, raised humidity.  
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