
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

53 

УДК 62-83: 621.313.3 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ АСИНХРОННИХ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ РОБОТІ З ЧАСТИМИ ПУСКАМИ 

Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: krasnat@ukr.net 
Розглядаються питання покращення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприво-

дів при роботі з частими пусками. Для вирішення даної задачі запропоновано використовувати асинхронні дви-
гуни спеціальної конструкції з торцевими масивними феромагнітними екранами подовжених стрижнів ротора 
та короткозамикаючих кілець поза робочим повітряним зазором. Розглянуто питання вибору геометричних 
розмірів таких екранів при виконанні умови максимуму пускового моменту й накладанні обмежень на жорст-
кість механічної характеристики на робочій ділянці. Проведені дослідження показали збільшення величини 
пускового моменту  при обмеженні пускового струму таких двигунів. Аналіз пускових процесів в електропри-
водах із запропонованими двигунами показав зменшення часу пуску, величини споживаної енергії й втрат ак-
тивної потужності. Найменші час пуску та споживану енергію має електропривод із двома торцевими екранами 
на всі стрижні. За необхідністю більшого обмеження величини пускового струму й втрат активної потужності 
може бути рекомендований електропривод з двигуном, який має один масивний феромагнітний торцевий екран 
елементів роторного контуру. 

Ключові слова: асинхронний двигун, електропривод, енергетична ефективність, феромагнітні екрани, мак-
симальний пусковий момент. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Не менше 60 % усієї 

генерованої електроенергії перетворюється в механі-
чну роботу, проте значну кількість серед усіх викори-
стовуваних електроприводів все ще складають нере-
гульовані асинхронні. Таке поширення обумовлене 
високою надійністю та відносно низькою вартістю 
асинхронних електродвигунів (АД) порівняно з ін-
шими типами електричних машин. Одним з головних 
недоліків АД є відносно невеликий пусковий момент 
при значній величині пускового струму. Застосування 
регульованих асинхронних електроприводів з пере-
творювачами частоти дозволяє уникнути даних недо-
ліків і організувати енергоефективний пуск АД при 
різних характерах навантажень. Однак висока вар-
тість даного обладнання обмежує їх  використання у 
випадках, коли немає потреби в регулюванні швид-
кості обертання двигуна. Використання пристроїв 
плавного пуску з обмеженням величини пускових 
струмів супроводжується зменшенням пускового 
моменту й при складних умовах пуску (момент нава-
нтаження на валу АД під час пуску близький до но-
мінального й значний сумарний приведений момент 
інерції електропривода) може бути неможливим або 
призводити до значних втрат енергії внаслідок затя-
гування часу пуску й, як наслідок, тривалої роботи 
АД із значними величинами струмів. 

Метою даної роботи є вирішення проблеми за-
стосуванням АД із підвищеним пусковим моментом 
при обмеженні пускових струмів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
вирішення даної задачі пропонується застосовувати 
модифікований АД з масивними торцевими ферома-
гнітними екранами подовжених частин стрижнів та 
короткозамикаючих кілець роторної обмотки поза 
робочим повітряним зазором. Такі екрани в пуско-
вих режимах вносять у роторний контур додаткові 
частотно-залежні опори, які дозволяють збільшити 
величину моменту при зменшенні величини струму. 
У [1] розглянуті питання щодо застосування двигу-

нів із двома такими екранами, які охоплюють усі 
стрижні роторної обмотки, що дозволяє  реалізувати 
механічну характеристику модифікованого АД 
«екскаваторного» типу для покращення пускових 
характеристик асинхронних електроприводів. Проте 
вибір такої конструкції масивних торцевих екранів 
призводить до зростання втрат в усталеному режимі 
роботи (при забезпеченні пускового моменту на 
рівні двократного номінального та обмеженні стру-
му на рівні шестикратного при відповідних показ-
никах серійного двигуна на рівні 1,4 від номіналь-
ного моменту й семикратного номінального стру-
му): ковзання при номінальному моменті наванта-
ження зростає майже удвічі. 

Розглянемо можливі конструкції двигунів із ма-
сивними торцевими феромагнітними екранами, які б 
дозволили покращити енергетичні показники проце-
су пуску електропривода при зменшенні величини 
додаткових втрат у номінальному режимі. 

Порівняємо три можливі конструкції модифіко-
ваного АД:  

1) два масивних торцевих феромагнітних екрана 
на всі стрижні роторної обмотки (конструкція 1,  
рис. 1); 

 
Рисунок 1 – Ескіз конструкції АД з двосторонніми 

феромагнітними екранами фрагментів роторної 
обмотки: 1 – трифазна статорна обмотка;  
2 – подовжені частини стрижнів ротора;  

3 – короткозамикаюче кільце; 4 – феромагнітні  
дискові екрани; 5 – ротор АД 

 

2) два масивних торцевих феромагнітних екрана, 
які охоплюють стрижні через один (один стрижень 
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буде охоплений екраном з правої сторони, а наступ-
ний – з лівої, тобто на кожному стрижні екран буде 
тільки з однієї сторони (конструкція 2); 

3) один масивний торцевий феромагнітний екран 
на всі стрижні роторної обмотки (конструкція 3). 

Розглянемо реалізацію даних конструктивних 
рішень на базі асинхронного двигуна 4A160S2У3 з 
наступними паспортними даними: номінальна по-
тужність 15 кВт; номінальне ковзання 2,1 %; пуско-
вий момент 1,4 від номінального, пусковий струм – 
семикратний. Двигун такої потужності дозволяється 
пускати при прямому підключенні до мережі жив-
лення. При визначенні оптимальних розмірів екра-
нів за методикою [2] будемо виходити із забезпе-
чення максимального пускового моменту при забез-
печенні ковзання при номінальному моменті наван-
таження не більше 3 %. 

Отримані величини пускових моментів і струмів 
для всіх трьох варіантів та базового (серійного) АД 
наведено в табл. 1. Аналіз результатів показує, що 
застосування АД конструкції 1 при забезпеченні 
ковзання не більше 3 % при номінальному моменті 
призводить до зменшення розмірів феромагнітних 
екранів і, відповідно, їх впливу на пускові властиво-
сті електроприводу. 

 
Таблиця 1 – Пускові характеристики АД 

 

Тип АД Пусковий 
момент, в. о. 

Пусковий 
струм, в. о. 

серійний 1,4 6,80 

конструкція 1 1,83 6,42 

конструкція 2 1,79 6,09 

конструкція 3 1,82 6,09 

 
Механічні характеристики даних двигунів наве-

дено на рис. 2, а електромеханічні – на рис. 3. На 
рис. 2, 3 позначено: 1 – характеристики двигуна з 
двома екранами на всі стрижні; 2 – характеристики 
двигуна з двома екранами через стрижень; 3 – хара-
ктеристики двигуна з одним екраном на всі стрижні: 
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Рисунок 2 – Механічні характеристики  
модифікованих АД 
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Рисунок 3 – Електромеханічні характеристики  
модифікованих АД 

 
Для визначення величини втрат в асинхронних 

електроприводах при використанні наведених дви-
гунів скористаємось відомою моделлю АД в  
-координатах (1) [3]: 
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 ; u1, u1, i1, i1  – на-

пруги й струми статора відповідно;  i2, i2  – при-
ведені струми ротора; r1, r2 – активні опори статор-
ного й роторного контурів відповідно; L1, L′2 и L0 – 
власні та взаємна індуктивності статорного й ротор-
ного контурів відповідно; М,  – електромагнітний 
момент та швидкість обертання ротора двигуна;  
Мс – статичний момент навантаження; J – сумарний 
приведений момент інерції електропривода. 

Відмінністю розробленої моделі є змінні актив-
ний опір та індуктивність роторного контуру, які 
враховують витискання струму в стрижнях білячої 
клітки під час пуску, вплив масивних феромагнітних 
екранів та зміну опору внаслідок подовження стри-
жнів. 

Вплив масивних феромагнітних торцевих екра-
нів може бути врахований шляхом введення в рото-
рний контур відомої Т-подібної схеми заміщення 
АД додаткових еквівалентних опорів [1]. 

Енергетичні показники пускових режимів зале-
жать від умов пуску електропривода: моменту нава-
нтаження на валу двигуна та сумарного приведеного 
моменту інерції електропривода. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

55 

У табл. 2 надано результати проведених дослі-
джень для одного з найскладніших з енергетичного 
режимів пуску – при постійному моменті наванта-
ження на валу двигуна, що дорівнює номінальному, 
і сумарному приведеному моменту інерції електро-
привода, який дорівнює чотирикратному моменту 
інерції ротора двигуна 4A160S2У3. 

У таблиці позначено: tp – час пуску електропри-
вода; Wp – сумарні втрати енергії за час пуску;  
Рc – середні втрати активної потужності за час 
пуску; KW – відношення втрат за час пуску електро-
привода з двигуном даної конструкції до відповід-
них втрат при використанні серійного АД. 

 
Таблиця 2 – Дослідження пускових режимів 

 

Тип АД tp, с Wp, кДж Рc, 
кВт KW, в.о. 

серійний 3,52 151,8 43,1 1 

конструкція 1 2,20 68,2 31,1 0,45 

конструкція 2 2,76 72,5 26,3 0,48 

конструкція 3 2,56 70,7 27,6 0,47 
 

ВИСНОВКИ. Аналіз отриманих результатів пока-
зує, що при застосуванні в електроприводах, які пра-
цюють з частими пусками, модифікованих АД з час-
тотно-залежними параметрами споживання електри-
чної енергії в процесі пуску зменшується на 52–55 %. 

Збільшення величини пускового моменту роз-

ширяє можливості застосування в електроприводі 
пристроїв плавного пуску, особливо при незмінних 
моментах навантаження, близьких до номінального. 

Найменші час пуску й споживання електричної 
енергії в електроприводі з двигуном конструкції 1, 
проте втрати активної потужності будуть дещо бі-
льшими, ніж в електроприводах з двигунами конс-
трукцій 2 і 3, що пояснюється меншою величиною 
обмеження пускових струмів (6,42 проти 6,09). Еле-
ктроприводи з АД конструкцій 2 і 3 мають близькі 
енергетичні показники, тому з урахуванням, що 
конструктивно простішою є модифікація двигуна з 
одним торцевим екраном на всі стрижні роторної 
обмотки, можна рекомендувати АД конструкції 3. 
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THE INCREASING OF THE POWER EFFICIENCY OF UNREGULATED ASYNCHRONOUS DRIVE 
UNDER FREQUENT STARTS 

N. Krasnoshapka, V. Bovkunovich  
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: krasnat@ukr.net 
The problem of increasing the power efficiency of unregulated asynchronous drive under frequent starts is consid-

ered. To solve this problem the implementation of induction motors of special construction with frontal massive ferro-
magnetic screens of elongated rotor rods and short-circuited circles outside the air gap is proposed. The ways of election 
of the geometrical parameters of such screens in terms of maximal starting torque under the saturation of starting cur-
rent is observed. The analysis of starting transients in electrical drives with the proposed induction motors has revealed 
the decreasing the starting time, the value of consumed energy and the active power losses. The minimal starting time 
and consumed energy has the electrical drive with two frontal screens on all the rods. If it is necessary to saturate the 
starting current and active power losses the electrical drive with the motor that has one massive ferromagnetic screen of 
the parts or rotor contour is recommended.  

Key words: induction motor, electric drive, power efficiency, ferromagnetic screens, maximal starting torque 
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