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5 
ВСТУП 

Основним видом рухомого складу, яким виконуються приміські пасажир-

ські перевезення на залізницях України, наразі є електропоїзди. Інвентарний 

парк Укрзалізниці складається із електропоїздів виробництва Ризького вагоно-

будівного (Латвія), Луганського тепловозобудівного (Україна) та Деміхівського 

машинобудівного заводів (Російська Федерація) різних років побудови. Загаль-

на кількість секцій, що знаходяться в експлуатації, станом на 2014 рік складає 

1340 одиниць, що приблизно становить 270 електропоїздів. Найбільш багаточи-

сленими є електропоїзди виробництва РВЗ серії ЕР. На ділянках Укрзалізниці, 

які електрифіковано змінним струмом, основним видом моторвагонного рухо-

мого складу (МВРС) є електропоїзди серії ЕР9М [60, 61]. 

Хоча електропоїзди змінного струму серії ЕР9М в багатьох випадках вже 

відпрацювали свій встановлений термін служби, проте адміністрацією Укрзалі-

зниці впроваджуються організаційно технічні заходи щодо продовження вста-

новленого терміну служби до 50 років. В рамках названих заходів проводяться 

роботи із підвищення надійності машин, механізмів і обладнання – заміна не-

справних вузлів, капітальний ремонт і модернізація[60]. 

При виконанні капітальних ремонтів електропоїздів змінного струму серії 

ЕР9М в першу чергу приділяється особлива увага тяговим електричним двигу-

нам, апаратам керування, екіпажній частині МВРС, моральному і санітарно-

гігієнічному стану останнього, виконується також заміна допоміжних машин, 

що вийшли з ладу під час експлуатації. 

Основною причиною виходу з ладу допоміжних машин електропоїздів се-

рії ЕР9М є ушкодження ізоляційного шару обмотки статора внаслідок переви-

щення гранично допустимих значень температури робочого перегріву, через що 

відбувається скорочення терміну служби ізоляційного шару і, відповідно, зни-

ження працездатності допоміжних машин. 

Причинами перевищення допустимої температури робочого перегріву об-

мотки статора електричної машини можуть бути перевантаження під час екс-

плуатації, недостатня точність спрацювання теплового захисту і додаткові пе-

регріви обмоток статорів електричних машин внаслідок живлення їх електрич-
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ною енергією більш низької якості (із значним відхиленням напруги від номі-

нального значення та несиметрією живлячої напруги, що більша за гранично 

допустимі значення) [24, 34, 77]. Останнє є можливим на електропоїздах побу-

дованих за спільною схемою електричної частини (серії електропоїздів ЕР9М, 

ЕД9М, ЕПЛ9Т), де живлення асинхронних допоміжних машин загальнопроми-

слового виконання здійснюється від електромашинного перетворювача кілько-

сті фаз – фазорозщеплювача [17, 23]. 

Проблемам покращення показників якості електричної енергії в колах до-

поміжних машин електрорухомого складу та дослідженню умов роботи трифа-

зних асинхронних двигунів на ньому присвячено велику кількість робіт відо-

мих вчених, таких як В.І.Бочаров, Д.Д. Захарченко, М.А. Козорезов, 

В.В. Кравчук, A.C. Курбасов, A.Л. Лісіцин, В.Н. Лісунов, O.A. Маєвський, 

Л.В. Маханьков, Л.A. Мугінштейн, O.A. Некрасов, A.B. Плакс, 

В.Є. Розенфельд, H.A. Ротанов, A.M. Рутштейн, Б.М. Тихменьов, Л.M. Трахт-

ман, В.П. Феоктистов, В.П. Янов та ін. Однак, недостатньої уваги знайшли в 

названих роботах [27, 36, 40, 48, 57, 58] питання теплового захисту допоміжних 

машин та впливу якості живлячої електроенергії на перегрів допоміжних ма-

шин, їх термін служби. 

Перед автором постає задача дослідити вплив якості електричної енергії на 

величину перегріву обмоток статорів і термін служби допоміжних машин елек-

тропоїздів змінного струму серії ЕР9М в умовах реальної експлуатації, а також 

на основі проведених досліджень і отриманих результатів розробити рекомен-

дації, схемні рішення і методи щодо зниження цього впливу на температуру 

перегріву обмоток статора допоміжних машин. Впровадження цих заходів при 

модернізації існуючих електропоїздів серії ЕР9М дозволить збільшити термін 

служби їх допоміжних машин. 

Актуальність теми: 

Представлена робота присвячена питанню підвищення терміну служби до-

поміжних машин електропоїздів змінного струму серії ЕР9М шляхом зниження 

температури перегріву до гранично допустимих значень ізоляції обмоток ста-
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торів за рахунок контролю за якістю електричної енергії, якою живляться до-

поміжні машини, та підвищенням її деяких показників, а також впровадження 

розробленого автором зразку мікропроцесорного теплового реле для захисту 

допоміжних машин із урахуванням гранично допустимої тривалості переванта-

ження і класу ізоляції для кожної окремої допоміжної машини. Незважаючи на 

те, що існують добре відомі методи щодо вибору раціональної потужності при-

водних двигунів допоміжних машин [21, 36, 48], як показує аналіз, щорічно з 

ладу виходить близько 20% допоміжних машин електропоїздів, що перебува-

ють в експлуатації. Найбільш високий відсоток (21%) виходу з ладу припадає 

на вентилятори салонів пасажирських приміщень, де в якості приводних двигу-

нів застосовуються загальнопромислові серії асинхронних двигунів АОМ та 

АИР. Основними причинами виходу з ладу є перевищення гранично допусти-

мих температур ізоляції обмоток статорів машин. Вказані перевищення можуть 

виникати в наслідок тривалої роботи двигунів із перевантаженням за струмом 

через недостатню точність спрацювання і налаштування штатних теплових реле 

захисту, а також через додаткове нагрівання допоміжних машин при живленні 

їх на електропоїзді електричною енергією нижчої якості, у порівнянні із загаль-

нопромисловими мережами. 

Лабораторні випробування теплових реле на базі біметалічних елементів по-

казали недостатню точність спрацювання штатного теплового захисту і довели 

необхідність при захисті допоміжних машин враховувати не тільки їх номіна-

льний струм (як це рекомендовано у відповідній технічній літературі [79]), а й 

клас ізоляції двигуна, відповідну цьому класу гранично допустиму температуру 

перегріву і тривалість протікання струму через обмотки статора, яка буде без-

печною з точки зору старіння ізоляції. Запропоновано структуру захисного 

пристрою для допоміжних машин на мікропроцесорній базі, який при роботі 

дозволяє враховувати перелічені параметри. 

Аналіз робіт, що виконувались фахівцями галузі до досліджень автора [27, 

36, 40, 48, 57, 58], вказує на низький рівень якості електричної енергії в системі 

живлення допоміжних машин електропоїздів змінного струму серії ЕР9М при 

неномінальних режимах, що безумовно впливає на додатковий нагрів обмоток 
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статора допоміжних машин. Проте в представлених роботах не оцінено кількіс-

но вплив коефіцієнта несиметрії живлячої напруги та її відхилення від номіна-

льного значення на перегрів обмоток статорів допоміжних машин, через що за-

ходи із підвищення класу ізоляції допоміжних машин не призводять до значно-

го зменшення кількості допоміжних машин, що вийшли з ладу. Не визначено 

також гранично допустимих меж зміни коефіцієнта несиметрії та відхилення 

напруги від номінального значення, при яких не наступає критичний перегрів 

допоміжних машин, не запропоновано рішень, що направлено на підвищення 

якості електричної енергії, що живить допоміжні машини, крім заміни фазоро-

зщеплювача статичним перетворювачем. 

Таким чином, в умовах модернізації і продовження терміну служби МВРС 

актуальним є проведення досліджень з метою розробки рекомендацій по під-

вищенню терміну служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму. 

Мета роботи: 

Метою роботи є підвищення терміну служби допоміжних машин електропо-

їздів змінного струму з урахуванням якості живлячої енергії шляхом розробки 

рекомендацій по зменшенню впливу несиметрії живлячої напруги та відхилен-

ня її від номінального значення в реальних умовах експлуатації. 

Об’єкт досліджень: процеси впливу якості живлячої напруги на працездат-

ність допоміжних машин електропоїздів. 

Предмет досліджень: допоміжні машини електропоїздів змінного струму. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше: 

- обґрунтовано закономірність впливу якості живлячої енергії на процеси на-

грівання допоміжних машин електропоїздів змінного струму, що дозволяє роз-

робити рекомендації по підвищенню працездатності вказаних машин; 

- розроблено метод, який передбачає визначення температури нагрівання 

обмоток статора допоміжних асинхронних машин з урахуванням впливу неси-
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метрії живлячої напруги і її відхилення від номінального значення, що дає мо-

жливість більш точно визначити температуру нагрівання цих обмоток в реаль-

них умовах експлуатації; 

2. Розроблено математичну модель теплового стану допоміжних машин, яка 

відрізняється від існуючих моделей враховуванням якості живлячої енергії з 

точки зору теплових процесів, що дає можливість оцінити реальне нагрівання 

ізоляції обмотки статора і, відповідно, реальний термін її служби; 

3. Знайдені раціональні співвідношення між коефіцієнтом запасу допоміж-

них машин і коефіцієнтом несиметрії живлячої напруги з точки зору визначен-

ня раціонального значення ємності симетруючої конденсаторної батареї, що 

дозволяє знизити додатковий перегрів обмоток статора допоміжних машин від 

низької якості живлячої енергії. 

4. Запропоновано новий принцип захисного пристрою від перегріву обмоток 

статора, який відрізняється від існуючих тим, що одночасно контролює і зна-

чення струму і час, за який не відбудеться недопустимого нагрівання цих обмо-

ток. Визначено співвідношення між струмом і часом при цьому. 

Практичне значення отриманих результатів. Впровадження рекоменда-

цій, отриманих в результаті проведених досліджень, дає змогу суттєво підви-

щити термін служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму і до-

зволяє: 

1. Створити уніфіковані мікропроцесорні системи захисту допоміжних ма-

шин у режимах роботи із низькими показниками якості електричної енер-

гії та перевантаження. 

2. Зменшити експлуатаційні витрати при експлуатації електропоїздів змін-

ного струму при використанні уніфікованих мікропроцесорних систем 

захисту допоміжних машин. 

3. Підвищити термін служби допоміжних машин електропоїздів змінного 

струму. 

 



10 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у відповідності з наступними державними 

програмами та науково-дослідними роботами: 

 Підвищення надійності двигунів компресорів електропоїздів серій ЕР1, 

ЕР2 (№ ДР0106U006497); 

 Державна цільова економічна програма енергоефективності й розвитку 

сфери виробництва енергоресурсів з відновлюваних джерел енергії та альтерна-

тивних видів палива на 2012 – 2015 роки; 

 Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012 – 

2016 роки; 

 Підвищення надійності роботи електромашинного перетворювача 

електропоїзду ЕПЛ2Т у режимі рекуперативного гальмування (№ ДР 

0115U000031), у якій автор був одним із виконавців. 

Особистий внесок здобувача. 

Мета та задачі дослідження сформульовано автором спільно з науковим ке-

рівником. Основні наукові положення, теоретичні та експериментальні дослі-

дження, викладені в дисертаційній роботі, отримано здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались на 

конференціях: 74-ій «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспо-

рту», м. Дніпропетровськ, 2014 р.; V-ій «Енергозбереження на залізничному 

транспорті та у промисловості», смт. Воловець, Закарпатської обл. 2014 р., VII–

ій «Транселектро – 2014», м. Одеса, 2014 р., 75-ій «Проблеми та перспективи 

розвитку залізничного транспорту», м. Дніпропетровськ, 2015 р. 

Публікації. 

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 13 наукових працях, у то-

му числі: 4 – статті у фахових наукових виданнях, в тому числі 2 роботи, опуб-

ліковані у виданнях, що входять до переліку міжнародної науково-метричної 

бази даних Index Copernicus; 1 – патент на корисну модель; 8 – у тезах допові-

дей та матеріалах конференцій.  
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Структура та обсяг роботи. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

переліку використаної літератури та додатків. Основний текст роботи викладе-

но на 131 сторінці. Дисертація містить 64 рисунка, 29 таблиць, 87 найменувань 

літературних джерел, розміщених на 9 сторінках та 6 додатків на 35 сторінках. 

Повний обсяг дисертації складає 175 сторінок. 

 


