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Запропоновано підхід до прогнозування показників надійності електричних машин із різним ступенем на-

працюванням на відмову. Ідея ґрунтується на спільному використанні прискорених випробувань для визначен-
ня поточних значень досліджуваних показників надійності та законів розподілу для прогнозування їх зміни в 
електричних машинах із різним ступенем напрацювання на відмову. Це дозволяє прогнозувати передбачувані 
показники надійності електричної машини за умови наявності мінімальної інформації про її поточний стан. Та-
кож за результатами прогнозування надійності електричної машини, отриманими в процесі випробувань, мож-
ливо розробляти більш ефективні заходи щодо забезпечення працездатності конструктивних вузлів та електри-
чної машини в цілому. 
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Предложен подход к прогнозированию показателей надежности электрических машин с разной наработкой 

на отказ. Идея основывается на совместном использовании ускоренных испытаний для определения текущих 
значений исследуемых показателей надежности и законов распределения для прогнозирования их изменения в 
электрических машинах с разной степенью наработки на отказ. Это позволяет прогнозировать предполагаемые 
показатели надежности электрической машины при наличии минимальной информации о ее текущем состоя-
нии. Также по результатам прогнозирования надежности электрической машины, полученным в процессе ис-
пытаний, можно разрабатывать более эффективные меры по обеспечению работоспособности конструктивных 
узлов и электрической машины в целом. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якість електричної 

машини та ефективність її практичного використан-
ня багато у чому визначаються рівнем її надійності, 
тобто здатністю виконувати задані функції в розра-
хункових умовах експлуатації протягом необхідного 
періоду часу. Надійність – поняття, яке включає в 
себе характеристики сукупності більш простих вла-
стивостей, що визначають придатність об'єкта до 
нормальної експлуатації. Ці властивості називають 
також сторонами надійності, або її складовими час-
тинами. До їх числа належать безвідмовність, дов-
говічність, ремонтопридатність. 

Метою роботи  є розробка методу визначення та 
прогнозування показників надійності електричних 
машин із різним ступенем напрацювання на відмову 
за наявності мінімальної інформації про їх поточний 
стан. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Електрична машина є складним об'єктом, який об'є-
днує невідновлювані та відновлювані вузли. При 
цьому більшість конструктивних вузлів та елементів 
підлягають ремонту або заміні. Тому у відповідності 
до [4] показники надійності поділяються на дві гру-
пи, які характеризують невідновлювані (обмотка 
ротора й статора, щітки та підшипники), що потре-
бують заміни для забезпечення подальшої експлуа-

тації, та відновлювані (колекторно-щітковий вузол, 
пускорегулююча апаратура, вал ротора) вузли. Кіль-
кісними характеристиками надійності для невіднов-
люваних вузлів є ймовірності безвідмовної роботи 
 tP  і відмови  tQ , частота  ta  та інтенсивність 

відмов  t . До кількісних характеристик відновлю-
ваних вузлів відносять параметр потоку відмов  t , 
середнє напрацювання до першої відмові avT  та на-
працювання на відмову  іt  [7]. 

Випробування на надійність проводять з метою 
визначення фактичних кількісних показників надій-
ності. Розрізняють два види таких випробувань: ви-
значальні та контрольні. Визначальні випробування 
проводять для встановлення відповідності фактич-
них показників надійності до вимог стандартів або 
технічних умов. Контрольні випробування прово-
дять на вибірках у процесі поточного виробництва 
електричних машин з метою перевірки відповіднос-
ті показників надійності при їх зміні у межах техно-
логічних відхилень до вимог стандартів та техніч-
них умов. Визначальні та контрольні випробування 
проводяться зазвичай за номінальних умов експлуа-
тації. Для електричних машин, розрахованих на від-
носно нетривалий ресурс роботи, такі випробову-
вання не є складними. 
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Значно складніше провести випробування на на-
дійність електричних машин, час безвідмовної робо-
ти яких складає тисячі та десятки тисяч годин. У 
даному випадку вони повинні бути прискореними. 
Розробка методів прискорених випробовувань – од-
на з найважчих проблем у галузі надійності. Для її 
вирішення необхідно провести складні теоретичні та 
експериментальні випробування. 

При створенні методики прискорених випробу-
вань електричних машин необхідно розв’язати на-
ступні задачі: 

– виявити вузли електричних машин, які найча-
стіше спричиняють відмову електричної машини; 

– встановити основні фактори, які повинні бути 
відтворені під час прискорених випробувань, та оці-
нити їх кількісно: 

– встановити гранично допустимі значення ос-
новних факторів впливу при прискорених випробу-
ваннях; 

– визначити режими випробовувань; 
– спланувати прискорені випробування; 
– розробити схему й випробувальне обладнання 

для прискорених випробувань на надійність. 
Зважаючи на особливості поставленої задачі, не-

обхідно: 
– визначити коефіцієнт прискорення для конс-

труктивних вузлів та елементів електричних машин; 
– визначити випробувальні навантаження для 

заданих коефіцієнтів; 
– встановити показники надійності; 
– визначити поправочні коефіцієнти, що врахо-

вують різницю температури й вібрації в конструк-
тивних вузлах та елементах електричної машини під 
час прискорених випробувань відносно роботи у 
нормальних режимах [2]. 

Зважаючи на зазначену вище особливість конс-
трукції електричних машин, а саме, наявність у ній 
невідновлюваних і відновлюваних вузлів та елемен-
тів, основним критерієм вибору останніх є частота 
їх відмов. Так, для асинхронних двигунів із коротко-
замкненим ротором такими вузлами є обмотка ста-
тора й підшипниковий вузол, а для випадку фазного 
ротора, крім того, – обмотка ротора й контактні кі-
льця. Для машин постійного струму це, насамперед, 
обмотки якоря, збудження, додаткових полюсів, 
компенсаційна; щітково-колекторний і підшипнико-
ві вузли. Для синхронних машин – обмотки статора 
й збудження, контактні кільця й підшипникові вуз-
ли.  

Як випливає зі сказаного, надійність електричної 
машини значною мірою визначається надійністю 
обмоток, яка, у свою чергу, залежить від стану ізо-
ляції. Руйнування ізоляції відбувається у результаті 
нагрівання, механічних зусиль, впливу вологи, агре-
сивних середовищ та інших факторів. 

Для більшості електричних машин підшипникові 
вузли є другими за значимістю, після обмотки, дже-
релом відмов, а у машинах малої потужності та у 
високошвидкісних машинах відмови через зношу-
вання й пошкодження підшипникових вузлів часто є 

превалюючими. Аномальна робота підшипникового 
вузла виявляється надмірним підвищенням темпера-
тури та шуму, витоком мастила, підвищенням опору 
при обертанні й збільшенням моменту зрушення. 
Причини, що призводять до цього, – температурні й 
механічні впливи. 

Працездатність і довговічність колекторного ву-
зла визначаються взаємодією трьох груп основних 
показників, пов'язаних з електромагнітними проце-
сами, механічними впливами й фізико-хімічною 
природою ковзного контакту. 

Фактори, що впливають на термін служби елект-
ричної машин, для кожного вузла й елемента є свої-
ми. Так, для колекторного вузла факторами впливу є 
температура кΘ  колектора, віброшвидкість   і час-
тота обертання n  ротора, для підшипникового вузла 
– температура пΘ , віброшвидкість   і частота обе-
ртання n , для обмотки – температура обΘ , віброш-
видкість  . Віброшвидкість   і щільність струму 
під щіткою щJ  характерні для контактних кілець. 
Фактором впливу, який однаково негативно впливає 
на надійність усіх конструктивних вузлів та елемен-
тів, є температура внутрішнього охолоджуючого 
середовища електричної машини Θ , яка комплекс-
но характеризує основні джерела нагріву [8]. 

Фактори впливу можуть змінюватись у досить 
широкому діапазоні. Для отримання найбільших 
коефіцієнтів прискорення випробувань вони повин-
ні бути більш жорсткими, але нескінченно збільшу-
вати форсування неможливо, оскільки порушується 
процес природного старіння електричної машини, 
що проявляється у зміні її ступеня напрацювання на 
відмову. Вибір інтервалів варіювання параметрів 
форсування є досить складною задачею й ґрунтуєть-
ся на даних технічної експлуатації, лабораторних 
дослідженнях, аналізі електричної машини у цілому 
[5]. 

У результаті проведення аналізу вимог ДСТУ 
для різних видів електричних машин та вимог щодо 
проведення їх випробувань отримано наступні осно-
вні фактори форсування та залежності їх значень: 
температура конструктивних вузлів, що характери-
зується відповідним перевищенням гранично допус-
тимої температури нагрівання; віброшвидкість  по-
винна бути не більше потрійної від номіналу (для 
електричних машин без спеціальних вимог до віб-
рації, з пружнім кріпленням та висотою обертання 
більше 280 мм максимально допустиме значення 
становить 2,8 мм/с), тобто максимальне значення 
під час прискорених випробувань складає 8,4 мм/с; 
можливе підвищення частоти обертання валу зале-
жить від конкретного типу машини й відповідає те-
хнічним вимогам, згідно з якими можна виділити 
наступні значення: не менше 1,5 номінальної для 
синхронних машин, не менше 1,6 номінальної для 
асинхронних машин загального призначення, не 
більше 4,5 номінальної для машин із високим пус-
ковим струмом та 1,34 – для двигунів постійного 
струму. 
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Розрахунковий трифакторний експеримент  
(табл. 1) передбачає отримання наступного рівняння 
регресії: 

,3211233223

311321123322110

XXXb +XXb +
+ XXb +XXb + XbXb + Xb + b =у 

 (1)

де у  – час безвідмовної роботи; 1X  – середня тем-
пература охолоджуючого потоку; 2X  – віброшвид-
кість; 3X – частота обертання валу; 821 ,...,, yyу  – 
функції відгуку у вигляді часу безвідмовної роботи; 
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j  – номер досліду; ml, i,  – номери факторів. 
 

Таблиця 1 – План повного трифакторного  
експерименту 

Номер 
досліду 

Фактори Функція 
відгуку Х1 Х2 X3 

1 –1 –1 –1 у1 
2 +1 –1 –1 у2 
3 –1 +1 –1 у3 
4 +1 +1 –1 у4 
5 –1 –1 +1 у5 
6 +1 –1 +1 у6 
7 –1 +1 +1 у7 
8 +1 +1 +1 у8 

  
Зміна технічного стану електричної машини ви-

значається особливостями зміни властивостей її 
конструктивних вузлів, обумовленими постійними 
внутрішніми деградаційними процесами та фізико-
хімічних перетвореннями під впливом зовнішнього 
середовища й режимів експлуатації. При цьому спо-
стерігається безперервна або дискретна зміна ознак, 
що характеризують ці властивості. Це призводить до 
переміщення вектора стану об'єкта за деякою траєк-
торією до межі області працездатних станів. При 
цьому впливи можна розділити на три категорії: 
незмінні за величиною або характером, змінні з ві-
домим характером, змінні з випадковим характером 
[3]. 

Оцінка можливого стану електричної машини на 
деякий певний момент часу в майбутньому на осно-
ві відомої інформації про зміни, що відбувалися у 
минулому, і результатів визначення фактичного 
стану в дійсний момент часу – основне завдання 
прогнозування надійності електричних машин. Для 
його вирішення час експлуатації електричної маши-
ни поділяють на два інтервали: 1T  – інтервал спо-
стереження за станом (у минулому й сьогоденні) і 

2T  – інтервал, на якому здійснюється прогнозування 

(у майбутньому). Чим більшим є інтервал 1T , тим 
більше обсяг інформації про характер процесу зміни 
стану електричної машини й тим достовірніше про-
гноз. Однак збільшення інтервалу спостереження 
призводить до збільшення витрат, пов'язаних з екс-
периментальними дослідженнями та обробкою ре-
зультатів діагностування. Вірогідність прогнозу та-
кож залежить від заданого моменту часу в області 

2T [7]. 
Основними методами вирішення задачі прогно-

зування показників надійності є методи екстраполя-
ції, регресійного аналізу та статистичної класифіка-
ції. 

У випадку, коли зміна стану об’єкта визначаєть-
ся значеннями його детермінованих або імовірніс-
них характеристик в області спостереження, вико-
ристовується метод екстраполяції, який реалізується 
принципом перенесення на майбутнє тенденцій ми-
нулого. Процедура прогнозування включає в себе 
аналіз результатів спостереження, побудову аналі-
тичних виразів, що пов'язують результати спосте-
реження (інтерполяцію), і розрахунок шуканих по-
казників прогнозу за допомогою отриманих виразів. 
При цьому припускають, що умови використання 
об'єкта в області спостереження надалі залишаються 
незмінними або змінюються за відомим законом. 

За допомогою методів регресійного аналізу для 
групи однакових досліджуваних об'єктів отримують 
середньостатистичні залежності діагностичних па-
раметрів від часу, на підставі яких і розглядається 
оцінка прогнозу. 

Прогнозування методами статистичної класифі-
кації  передбачає попередню систематизацію дослі-
джуваних об'єктів за характерними ознаками з роз-
бивкою їх станів на класи, що відповідають певним 
наборам значень діагностичних параметрів в області 
спостереження. Формування класів вимагає вико-
нання великого обсягу експериментальних дослі-
джень, спрямованих на встановлення залежностей, 
що пов’язують стан об’єктів і значення діагностич-
них параметрів. Такі дослідження трактуються як 
навчання [3]. 

Виходячи з особливостей конструктивних вузлів 
та елементів електричної машини та різних інтерва-
лів її життєвого циклу, на практиці переважає метод 
екстраполяції. Як зазначалося раніше, припускають, 
що умови використання електричної машини в об-
ласті спостереження змінюються за відомим зако-
ном, що відповідає одному з імовірнісних законів 
розподілу: експоненціальному розподілу, розподілу 
Гауса або розподілу Вейбула для неперервних випа-
дкових величин. 

Найбільш універсальним граничним законом, до 
якого наближуються інші закони розподілу, є нор-
мальний закон розподілу (Гауса). При оцінці показ-
ників надійності він є ефективним для опису посту-
пових відмов, коли розподіл часу безвідмовної ро-
боти на початку має низьку щільність, потім макси-
мальну й далі щільність знижується. Тобто норма-
льним розподілом описують напрацювання на від-
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мову більшості елементів і вузлів унаслідок їх зно-
шування й старіння. Це робить його ефективним для 
прогнозування надійності відновлюваних вузлів та 
об’єктів після завершення приробітку. У даному 
випадку щільність ймовірності відмови визначаєть-
ся залежністю [3]: 

 ])π2/[σ1) = ((
2σ/2)--( 2Tteta , (5)

де Т  – математичне очікування часу t відмови і в 
даному випадку дорівнює середньому напрацюван-
ню на відмову;   – середнє квадратичне відхилен-
ня. 

Імовірність відмови за час t знаходять із співвід-
ношення: 

 dte/ =dtta= tQ /T)-(t-
t





0

σ2

0

22
]π2[1)()( . (6)

Експоненціальний закон розподілу застосовано 
для опису надійність роботи машини у період її но-
рмальної експлуатації, коли поступові відмови ще 
не проявляються й надійність характеризується рап-
товими відмовами. Ці відмови викликані несприят-
ливим поєднанням різних факторів та характеризу-
ються  постійною інтенсивністю  . Суттєвою пере-
вагою цього закону є його однопараметричність.  

Виходячи з вищесказаного, експоненціальний 
закон є ефективним при прогнозуванні надійності 
невідновлюваних та відновлюваних вузлів електри-
чної машини у межах періоду нормальної експлуа-
тації відповідно до кривої її життєвого циклу. Від-
повідно до нього, ймовірність безвідмовної роботи 
до часу напрацювання t  визначається наступним 
чином [3]: 

t-e = tP λ)( , (7)
де   – інтенсивність відмов. 

При цьому щільність імовірності відмов  
teta -λ) = λ ( , (8)

а функція розподілу 
t-e-  = tF λ1)( . (9)

Імовірний час напрацювання на відмову опису-
ється співвідношенням 

/λ1)(
0

λt

0

 = dte= dttP= T -
о 



, (10)

а інтенсивність відмов 
const =  = /ee  = t/Pta = t t-t- λ][λ)()()λ( λ . (11)

Розподіл Вейбула є двопараметричним (параметр 
0  визначає масштаб, а параметр   – асиметрію) і 

одним із найчастіше застосовуваних законів при 
оцінці надійності технічних систем за результатами 
випробувань та експлуатації. Даний закон набув 
широкого використання при визначенні напрацю-
вання на відмову механічних вузлів, зокрема, під-
шипників та електричної ізоляції. Відповідно до 
нього, для визначення основних показників надій-
ності конструктивних вузлів електричної машини 
використовують наступні співвідношення [3]:  

– імовірність безвідмовної роботи за час t  

)0(λ)( t -e = tP ; (12)

– імовірність відмови за час t  
)0(λ1)(1)( t-e- = tP- = tQ ; (13)

– щільність розподілу ймовірності відмов: 
 t)(-1- etα = ta 0λ

0λ)( ; (14)
– інтенсивність відмов 

1
0λ)()()λ( -tα = t/Pta = t  . (15)

Сумісне використання прискорених випробу-
вань, як методу визначення показників надійності, 
та одного з наведених законів розподілу для прогно-
зування їх зміни на кожному з основних етапів жит-
тєвого циклу дозволяє за наявності мінімальної ін-
формації про поточний стан електричної машини 
оцінити її показники надійності на деякий певний 
момент часу в майбутньому. При наявності прогре-
суючих конструктивних дефектів розрахункові спів-
відношення необхідно відкоригувати відповідно до 
[4]. Також це дозволяє за результатами прогнозу-
вання надійності електричної машини, отриманими 
у процесі випробувань, розробляти заходи щодо 
збереження працездатності конструктивних вузлів 
[7]. 

Наявність та розвиток дефектів в електричних 
машинах, що погіршують її працездатність та приз-
водять до позапланових відмов, найчастіше поясню-
ється неприпустимо тривалим терміном роботи без 
ремонту (зношування конструктивних вузлів), пога-
ними умовами зберігання та обслуговування, пору-
шенням режиму роботи, на який вони розраховані. 
Усі ці дефекти за походженням зазвичай поділяють 
на електричні та механічні. До електричних слід 
віднести пробій ізоляції на корпус і між фазами, 
обрив провідників в обмотці, замикання між витка-
ми обмотки, порушення контактів і з’єднань (паяних 
і зварних), неприпустиме зниження опору ізоляції 
внаслідок її старіння або надмірного зволоження, 
порушення міжлистової ізоляції магнітопроводів, 
надмірне іскріння в колекторних машинах. До меха-
нічних дефектів відносяться відмови підшипнико-
вих вузлів з причини виплавки бабіту, руйнування 
сепаратора, кульок або роликів, а також деформація 
вала ротора, утворення глибоких доріжок на повер-
хні колектора або контактних кільцях, ослаблення 
кріплення сердечників полюсів і статорів до стани-
ни, обрив бандажів або їх сповзання, ослаблення 
пресування сердечників, засмічення охолоджуючих 
каналів, що спричиняє погіршення охолодження 
машини. 

Усунути такі дефекти можна шляхом вживання 
своєчасних заходів щодо обмеження потужності, 
режимів функціонування, заміни обмотки, віднов-
лення зношених деталей і вузлів у процесі ремонту, 
а у випадку невідповідності технічним умовам – 
шляхом перепроектування обмоткових даних. 
Підвищення надійності електричних машин можли-
ве при застосуванні періодичної діагностики. Метою 
останньої повинне бути визначення працездатності 
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електричної машини у поточний момент часу, а та-
кож виявлення наявності та ступеня розвитку дефе-
ктів окремих її вузлів. При цьому важливим є визна-
чення як характеру дефекту, так і його місця дисло-
кації. З урахуванням особливостей поставленої за-
дачі необхідно проводити діагностику ступеня роз-
витку дефектів таких конструктивних вузлів як під-
шипниковий вузол, обмотки та сердечник, результа-
ти якої дозволяють упроваджувати заходи з підви-
щення надійності електричної машини. Особливо 
ефективною є така діагностика після довготривалого 
зберігання та під час експлуатації з порушеннями 
режимів роботи. За результатами діагностики можна 
зробити висновок про відповідність даної машини 
умовам експлуатації. 

До заходів із підвищення надійності електричних 
машин слід віднести використання під час планових 
та позапланових ремонтних робіт новітніх констру-
ктивних рішень, які можуть покращити їх технічні 
та експлуатаційні характеристики. Застосування 
нових видів технологічної оснастки, разом із вико-
ристанням у процесі ремонтних робіт сучасних ви-
дів матеріалів, також дозволяє покращити показни-
ки надійності електричних машин. 

Розглянемо найбільш ефективні заходи, що за-
безпечують підвищення надійності. Так, кріплення 
пазової частини обмотки, особливо у місці виходу її 
з паза, і кріплення лобових частин обмотки слід ви-
конувати шляхом застосування термореактивних 
ущільнень (формопласта), синтетичних самостягу-
ючих бандажів, склобандажних поясів. У лобових 
частинах обмоток з непрямим охолодженням необ-
хідно формувати додаткові канали для проходу охо-
лоджуючого газу з метою поліпшення охолодження 
лобових частин обмотки. Для обмотки статора перс-
пективним є застосування термореактивної ізоляції 
типу «моноліт». На виході стрижнів з паза і в голов-
ках лобових частин встановлюють елементи розк-
линювання з підпружинюванням. Кріплення лобо-
вих частин обмотки до бандажних кілець слід здійс-
нювати із застосуванням формоутворюючих про-
кладок. У пазовій частині обмотка кріпиться пазо-
вими клинами з пружними підклинюючими прокла-
дками [1]. 

Відповідно до [6], щільність пресування сердеч-
ника відновлюють його загальним підпресуванням. 
При цьому використовують інформацію щодо необ-
хідної величини пресуючих зусиль. Під час пресу-
вання важливою є перевірка цілісності міжлистової 
ізоляції, пошкодження якої може призвести до кри-
тичного стану електричної машини. Після обпресу-
вання зварні шви відновлюють, а виступаючі листи 
в пазах запилюють напилком. 

ВИСНОВКИ. 1. У роботі обґрунтовано підхід 
щодо визначення показників надійності електрич-
них машин із різним ступенем напрацювання на 
відмову, що полягає у спільному застосуванні мате-
матичних моделей, отриманих у результаті приско-
рених випробувань на надійність, та одного з імові-

рнісних законів розподілу для різних інтервалів 
життєвого циклу електричних машин. 

2. Обґрунтовано вибір впливових факторів та 
умови проведення багатофакторного експерименту 
для визначення моделей надійності конструктивних 
вузлів та електричних машин у цілому.  

3. Доведено можливість та визначено умови за-
стосування запропонованого підходу для прогнозу-
вання зміни показників надійності електричних ма-
шин. 

4. Визначено особливості використання методів 
діагностики та низку практично застосовних техніч-
них рішень із укладання й кріплення обмоток, пре-
сування активної сталі, перепроектування обмоток 
та покращення охолодження, що дозволять підви-
щити надійність електричних машин. 
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DEVELOPMENT METHODS OF DEFINING AND FORECASTING OF RELIABILITY  
ELECTRICAL MACHINES WITH VARYING DEGREES OF TIME TO FAILURE 

O. Syomka 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine, E-mail: oleksandrsmk@gmail.com 
Is suggested the method of forecasting the electrical machines reliability index with different time between failures. 

The idea is based on the combined use of accelerated tests to determine the current values of indices of reliability and 
distribution laws for the prediction of changes in electric machines with varying degrees of time between failures. This 
allows you to predict the expected reliability of the electric machine with a minimum of information about its current 
state. Also, the results of predicting the reliability of the electric machine obtained during a test, you can develop more 
effective measures to ensure efficiency of structural assemblies and electric cars in general. 

Key words: reliability, accelerated testing, distribution laws of failures, the electric machine. 
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