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Розглянуто питання необхідності та можливостей врахування зміни властивостей шихтованих осердь елект-

ричних машин у ході їх ремонту та тривалої експлуатації. На сьогоднішній день відомі узагальнені результати 

досліджень відносно зміни властивостей листової електротехнічної сталі під впливом режимів її перемагнічу-

вання у ході тривалої експлуатації електромеханічних пристроїв. При цьому існують особливості старіння ших-

тованої сталі осердь електричних машин, які принципово відрізняються від листової сталі та приводять до сут-

тєвої зміни основних параметрів і характеристик електричних машин, що практично не враховується при їх 

подальшій експлуатації. Обґрунтовано необхідність діагностики осердь статорів на етапі ремонту з метою за-

безпечення якості ремонтних робіт, перевизначення паспортних даних і робочих характеристик та підвищення 

експлуатаційної надійності електричних машин. Викладено основні можливості й перспективи використання 

результатів діагностики шихтованих осердь, що дозволяють підвищити якість ремонту, ефективність післяре-

монтної експлуатації електричних машин та надають можливість економічно обґрунтовано проводити віднов-

лення електромашинного парку промислових підприємств. 

Ключові слова: електрична машина, шихтоване осердя, технічний моніторинг, надійність, післяремонтна 

експлуатація. 
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Рассмотрен вопрос о необходимости и возможностей учета изменения свойств шихтованными сердечников 

электрических машин в ходе их ремонта и длительной эксплуатации. На сегодняшний день известны обобщен-

ные результаты исследований относительно изменения свойств листовой электротехнической стали под влия-

нием режимов ее перемагничивания в ходе длительной эксплуатации электромеханических устройств. При 

этом существуют особенности старения шихтованной стали сердечников электрических машин, которые прин-

ципиально отличаются от листовой стали и приводят к существенному изменению основных параметров и 

характеристик электрических машин, что практически не учитывается при их дальнейшей эксплуатации. Обос-

нована необходимость диагностики шихтованных сердечников на этапе ремонта с целью обеспечения качества 

ремонтных работ, переопределения паспортных данных и рабочих характеристик и повышения эксплуатацион-

ной надежности электрических машин. Изложены основные возможности и перспективы использования ре-

зультатов диагностики шихтованными сердечников, позволяющие повысить качество ремонта, эффективность 

послеремонтной эксплуатации электрических машин и дающие возможность экономически обоснованно про-

водить восстановление электромашинного парка промышленных предприятий. 

Ключевые слова: электрическая машина, шихтованный сердечник, технический мониторинг, надежность, 

послеремонтная эксплуатация. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний момент 

одним з основних завдань при експлуатації підпри-

ємствами існуючого парку електричних машин (ЕМ) 

є визначення їх залишкового ресурсу наробітку на 

відмову, а також розробка заходів щодо можливого 

його підвищення. Розв'язок цього завдання прямо 

пов'язаний з підвищенням ефективності роботи 

обладнання, до складу якого входять дані ЕМ, так як 

дозволяє знизити простої при їх виході з ладу, пра-

вильно розподіляючи резерви електрообладнання в 

межах підприємства. 

Розглянута проблема стає ще більш гострою від-

носно електричних машин, що раніше підлягали 

капітальному ремонту, кількість яких складає від 50 

до 75% від загального парку для підприємств різних 

галузей промисловості. Складність завдання тут 

полягає у тому, що капітальний ремонт практично 

завжди приводить до зміни їх паспортних даних і 

робочих параметрів, що підтверджується роботами 

як вітчизняних [1, 2], так і закордонних дослідників 

[3, 4]. При цьому відсутність однозначних способів 

визначення повного набору параметрів відремонто-

ваних електричних машин не дозволяє оцінити мо-

жливості їх експлуатації у складі виробничого обла-

днання. До того ж визначення паспортних даних у 

ході післяремонтних випробувань дозволяє у біль-

шості випадків просто констатувати факт непридат-
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ності до експлуатації ЕМ, на відновлення якої вже 

витрачені певні кошти.  

Відомо, що зміна параметрів відремонтованих 

машин відбувається як внаслідок порушення техно-

логії ремонту, так і через погіршення властивостей 

основних конструктивних матеріалів, у першу чергу 

шихтованих осердь. Виходячи із цього, необхідно 

оцінювати вплив останнього на параметри ЕМ на 

етапі до укладання нової обмотки, що дає можли-

вість оцінити доцільність наступного ремонту.  

Комбінація таких випробувань із післяремонт-

ними з наступною сертифікацією дозволить дати 

відповіді на всі поставлені питання, розробивши 

систему найбільш ефективних з економічної точки 

зору заходів, пов'язаних з підтримкою працездатно-

сті й обґрунтованим відновленням парку ЕМ проми-

слових підприємств.  

Метою роботи є економічне обґрунтування стру-

ктури системи комплексних випробувань і сертифі-

кації електричних машин у ході ремонту, спрямова-

них на підвищення ефективності експлуатації,  збе-

реження працездатності й розробку програми раціо-

нального відновлення парку ЕМ  промислових підп-

риємств. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Аналізуючи існуючі методи забезпечення надійності 

й ефективності експлуатації електричних машин по 

частоті, характері робіт і ефективності, їх можна 

розбити на дві основні групи: 

 – проведення планово-попереджувальних ремо-

нтних робіт з періодичністю, зазначеною виробни-

ком або відповідно до міжремонтних циклів, уста-

новлених ремонтними службами підприємства; 

 – застосування систем моніторингу, що здійс-

нюють безперервний або періодичний контроль 

обладнання безпосередньо у процесі його експлуа-

тації. 

Необхідність і доцільність планово-

попереджувальних ремонтів обумовлена тим, що 

для одержання повної й достовірної інформації про 

технічний стан ЕМ у складі будь-якої промислової 

установки без припинення її роботи з наступним 

вилученням і повним або частковим розбиранням 

практично неможливо. При цьому існує ймовірність 

невірного визначення міжремонтного періоду: у 

випадку, якщо він менше реального – виникає ризик 

аварійної ситуації; якщо ж ЕМ підлягають обсте-

женню частіше, ніж того вимагає їх технічний стан, 

мають місце невиправдані матеріальні витрати, а 

також вносяться непрогнозовані дефекти в констру-

ктивні частини машини, які неминучі внаслідок 

недосконалості існуючих технологій ремонту.  

Застосування моніторингових систем із вбудова-

ними в обладнання вузлами захистів і блокувань 

значною мірою знижує ризик аварійних ситуацій 

[5]. Подібні системи  дозволяють: 

– визначати основні ушкодження конструктив-

них елементів машини; 

– вчасно вивести ЕМ з експлуатації, у випадку, 

якщо контрольовані  параметри досягли критичних 

значень; 

– прогнозувати період безвідмовної роботи ма-

шини з урахуванням зміни умов її експлуатації. 

Основним обмеженням у застосуванні подібних 

систем є той факт, що, поряд із значними капіталь-

ними витратами, вони не визначають зміни параме-

трів і характеристик ЕМ, оцінюючи працездатність 

на підставі досить неточних уявлень про причини 

виникнення й закономірності розвитку дефектів. А 

якщо до цього додати той факт, що багато видів 

дефектів, особливо на ранніх стадіях розвитку, про-

являють себе або нехарактерною або незначною 

зміною контрольованих параметрів, можна дійти 

висновку, що системи моніторингу найчастіше оці-

нюють тільки фактичну працездатність і дають про-

гноз наробітку на відмову тільки на незначний пері-

од часу. 

Таким чином, за допомогою наведених методів 

завдання забезпечення надійності роботи обладнан-

ня зводиться до попередження аварій і прогнозова-

ному виходу з ладу ЕМ, що значною мірою скоро-

чує матеріальний збиток від позапланових простоїв 

обладнання й витрат на ремонтно-відновлювальні 

роботи.   

Однак, при всіх перерахованих перевагах існую-

чих технологій контролю й ремонту, завдання збе-

реження працездатності наявного парку ЕМ залиша-

ється невирішеним. Про це свідчить тенденція зрос-

тання числа повторних ремонтів експлуатованих 

машин і відповідно скорочення часу їх наробітку на 

відмову. Отже, необхідний пошук ефективних спо-

собів підвищення робочого ресурсу ЕМ, що можли-

во як у ході їх ремонту, так і в процесі післяремонт-

ної експлуатації. 

Одним з напрямків розв'язку поставлених питань 

є введення до програми випробувань, проведених у 

процесі ремонту, діагностики шихтованих осердь 

ЕМ [6]. 

Особлива увага до даної конструктивної складо-

вої пояснюється тим, що шихтовані осердя станов-

лять основу магнітної системи ЕМ і безпосередньо 

впливають на якість і надійність їх роботи. Оскільки 

повністю замінити даний конструктивний елемент 

ЕМ або відновити його вихідну структурну ціліс-

ність у процесі ремонту неможливо, зміна його еле-

ктричних і магнітних властивостей, а також наяв-

ність ушкоджень носять накопичувальний характер. 

Відповідно до загальної схеми етапів ремонтних 

робіт (рис. 1) діагностику осердь статорів доцільно 

проводити після повного розбирання ЕМ, що обу-

мовлено наступними причинами: 

– високий ступінь ушкодження осердя при демо-

нтажу з пазів ушкодженої обмотки, що знижує віро-

гідність діагностики, проведеної на передремонтно-

му етапі до розбирання ЕМ;  

– високий відсоток відбраковування машин при 

післяремонтних випробуваннях.  

Таким чином, повинне вирішуватися завдання 

прогнозування паспортних даних відремонтованої 

машини зі зміненим станом осердя, з метою оцінки 

доцільності проведення ремонту. Проблема полягає 

у тому, що найчастіше висновок про непридатність 

ЕМ до експлуатації роблять на основі результатів 

післяремонтних випробувань, внаслідок чого витра-

ти на її ремонт виявляються невиправданими. 
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Рисунок 1 – Основні етапи процесу ремонту ЕМ 

 

Одержувані у ході діагностики осердь дані дозво-

ляють: 

1. Визначати точне місце розташування ушко-

джених ділянок, що дає можливість сформувати 

рекомендації щодо ремонту осердя. 

2. Проводити перерахунок обмотувальних даних 

ЕМ на основі інформації про розподіл втрат в осерді 

[7].  

3. Прогнозувати робочий ресурс відремонтованої 

машини. Передумовами для цього можуть бути 

приклади отриманих експериментально емпіричних 

математичних співвідношень, що описують залеж-

ності відмов ЕМ від ряду найпоширеніших причин 

виходу з ладу, періоду експлуатації й попереднього 

числа ремонтів [8–10]. 

Загальний вид таких моделей представляється у 

формі суперпозицій законів Вейбула з відповідними 

ваговими коефіцієнтами для різних інтервалів наро-

бітку: 

 
  


































n

i

n

i

b

i
iii

i

a
tсtFсtF

1 1

exp1)()( , (1) 

де n – кількість інтервалів; iс – ваговий коефіці-

єнт; ib , ia – параметри закону розподілу Вейбула на 

i -му інтервалі.  

Параметри закону Вейбула визначаються шля-

хом обробки статистичних даних по експлуатації 

ЕМ з певними видами дефектів: 

– відмови розділяються на незалежні групи за-

лежно від причини виходу з ладу ЕМ та від умов 

експлуатації. При цьому на основі результатів діаг-

ностики осердь пропонується додатково класифіку-

вати відмови залежно від стану магнітної системи 

статора. Загальна інтенсивність відмов ЕМ при цьо-

му представляється як сукупність интенсивностей 

відмов окремих розглянутих груп: 
 

)()()()()( 321 ttttt np   , (2) 

 

де )(ti – інтенсивність відмов для кожної з розгляну-

тих груп, )(tp – результуюча інтенсивність відмов. 

– визначаються закони розподілу відмов у часі, 

що дозволяють простежити взаємозв'язок змін зна-

чень діагностичних параметрів зі зміною міжремон-

тного періоду для досліджуваної ЕМ;  

– перераховуються значення ймовірності безвід-

мовної роботи ЕМ для будь-якого моменту часу.  

Виходячи з умови відсутності явного взаємозв'язку 

між розглянутими групами, результуюча ймовір-

ність безвідмовної роботи з урахуванням усіх видів 

відмов представляється у формі наступного співвід-

ношення: 

)()()()()( 321 tPtPtPtPtP np   ,  (3) 

 

де )(tPi  – імовірність безвідмовної роботи для кож-

ної з розглянутих груп, а )(tPp  – загальна ймовір-

ність безвідмовної роботи, отримана з урахуванням 

усіх видів відмов. 

4. Визначати припустимі режими післяремонтної 

експлуатації ЕМ. Доповнюючи результати післяре-

монтних випробувань, діагностика шихтованих 

осердь надає інформацію, що дозволяє прийняти 

найбільш раціональний розв'язок у визначенні при-

пустимих навантажень й характеру роботи машини 

після ремонту. При зіставленні перевизначених пас-

портних даних і робочих характеристик відремонто-

ваної ЕМ з вимогами, обумовленими режимами ро-

боти установки, у складі якої вона експлуатувалася 

до ремонту, і її реальними навантажувальними діаг-

рамами, можливі декілька варіантів розв'язку щодо 

подальшої післяремонтної експлуатації (рис. 2): 

– значення параметрів відремонтованої ЕМ від-

повідають номінальним (необхідним) – машина 

повертається на колишнє місце експлуатації; 

– ЕМ зберігає працездатність, однак її робочі па-

раметри не відповідають умовам експлуатації на 

установці, у складі якої вона працювала до ремонту 

(номінальна потужність, що розвивається на валу 

двигуна, менше необхідного значення або інші при-

чини).В останньому випадку також можливі декіль-

ка варіантів;  

– ЕМ повертається на установку й працює у по-

передніх режимах експлуатації, при цьому законо-

мірним є зниження надійності її роботи, а значить 

скорочується й час наробітку на відмову (головним 

чином внаслідок невідповідності теплового режиму 

роботи припустимому); 

– якщо установка дозволяє експлуатувати ЕМ у 

припустимих по нагріванню режимах – підвищуєть-

ся надійність роботи машини, підтримуються більш 

економічні режими енергоспоживання (у випадку, 

якщо при проектуванні установки ЕМ обрана із 

запасом за потужністю); 
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Рисунок 2 – Вибір умов та місця післяремонтної експлуатації ЕМ 

 

– у випадку, якщо машина працездатна, але екс-

плуатація на колишньому місці неможлива, постає 

питання про оцінку залишкової вартості ЭМ з ме-

тою її наступної реалізації.  

5. Скоротити потік машин, що відбраковуються, 

на етапі післяремонтних випробувань за рахунок 

попереднього відбраковування їх у ході ремонту 

через незадовільний стан магнітної системи й відпо-

відно виключити збитки, пов'язані з витратами на їх 

відновлення. 

Для прийняття оптимального з технічної й еко-

номічної точки зору рішення необхідно, щоб у кож-

ному окремому випадку враховувався минулий дос-

від експлуатації відносно числа й характеру ремон-

тів, а також виконувались економічні розрахунки 

кожного з можливих варіантів (відповідно до наве-

деного вище переліку). Таким чином, необхідно, 

щоб у розпорядженні ремонтного підрозділу була 

база даних, куди повинна бути зведена інформація 

про кожну ЕМ, що перебуває в експлуатації (рис. 3), 

а саме: 

– паспортні дані й робочі характеристики; 

– кількість, причина та регламент кожного з ре-

монтів (при цьому за можливістю повинний бути 

зазначений перелік конструктивних елементів ма-

шини, замінених або модернізованих у процесі ре-

монту);  

– відомості про призначення й місце експлуатації 

ремонтованої ЕМ із зазначенням вимог, яким вона 

повинна відповідати. 
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Рисунок 3 – Схема формування бази даних 
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Подібна інформація є основою для прогнозуван-

ня надійності й визначення можливостей післяремо-

нтної експлуатації машини. На підставі цього, у 

свою чергу, можна прорахувати передбачуваний 

(або очікуваний) обсяг витрат на ремонт разом із 

супутнім збитком від простою обладнання для ви-

значення доцільності відновлення ЕМ і економічно 

зіставити їх з витратами на покупку нової. 

Поступово, по ходу виконання ремонтних робіт, 

формування подібної бази даних для всього перелі-

ку наявних в експлуатації машин надає можливість 

розробити «безболісний» відносно економічних 

витрат план відновлення машинного парку промис-

лових підприємств. 

ВИСНОВКИ. 1. Обґрунтована необхідність тесту-

вання шихтованих осердь ЕМ, як незамінної та не 

підлягаючої повному відновленню у процесі ремонту 

конструктивної складової, яка є основним елементів 

магнітної системи і обумовлює безпосередній вплив 

на надійність роботи відремонтованої машини. 

2. Проведення діагностики до повного збирання

ЕМ дозволяє врахувати зміну властивостей осердя, 

сформувати відповідні рекомендації з підвищення 

якості ремонтних робіт і зробити перерахунок пас-

портних даних відремонтованої ЕМ. Як результат, 

подібні заходи дають можливість скоротити число 

машин, що відбраковуються на етапі післяремонт-

них випробувань. 

3. Формування бази даних за результатами діаг-

ностики, проведеної у процесі кожного наступного 

ремонту, з урахуванням попереднього досвіду екс-

плуатації ЕМ, дозволяє прогнозувати їх працездат-

ність при різних умовах і режимах роботи. Останнє 

дає можливість отримати найбільш раціональний 

розв'язок відносно місця й умов післяремонтної 

експлуатації ЕМ.  

4. У сукупності одержувана у результаті діагнос-

тики інформація дає можливість підвищити якість 

ремонту, ефективність післяремонтної експлуатації 

ЕМ та економічно обґрунтовано проводити віднов-

лення електромашинного парку промислових підп-

риємств. 
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Purpose. At present generalized research results are known regarding changes in the properties of sheet electrical 

steel under the influence of its magnetization reversal modes during long-term operation of electromechanical devices. 

At the same time, there are peculiarities of the laminated steel aging of the electric machines cores, which are funda-

mentally different from sheet steel and result in a significant change in the basic parameters and characteristics of elec-

tric machines, which is practically not taken into account in their further operation. Economic substantiation of 

the structure of the complex testing and certification system of electric machines during repair is aimed at increasing 

the efficiency of operation, maintaining operability and developing a program for rational renewal of the electric 

machines stock at industrial enterprises. Metodology. The research used the methods of the theory of reliability of electric 
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machines, the provisions of technical diagnostics and approaches to a complex assessment of the economic efficiency 

of technical systems. Results. The necessity of diagnostics of laminated cores at the repair stage has been substantiated 

in order to ensure the quality of repairing work, redefine the published data and performance characteristics and improve 

the operational reliability of electric machines. Originality. The main possibilities and prospects of using the results 

of diagnostics with laminated cores, enabling the improvement of the quality of repair and the efficiency of post-repair 

operation of repaired electric machines, are stated. Practical value. The obtained results allow increasing the energy 

efficiency and reliability of repaired electric machines, and also make it possible to economically justify the restoration 

of the electric machines stock at industrial enterprises. References 10, figures 3. 

Key words: electric machine, laminated core, technical monitoring, reliability, post-repair operation. 
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