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ВСТУП
Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моніторинг та
діагностика енергоємних виробництв» є важливою частиною вивчення всього
курсу, сприяє закріпленню студентами теоретичного матеріалу, розвиває
навички практичної роботи, знайомить із методами моніторингу та діагностики
обладнання енергоємних виробництв. Теми лабораторних робіт відповідають
основним

розділам

курсу

«Моніторинг

та

діагностика

енергоємних

виробництв».
Послідовність виконання кожної лабораторної роботи визначається її
змістом та вказана за окремими роботами.
Перед

початком

виконання

лабораторної

роботи

студенти

ознайомлюються з правилами техніки безпеки, про що робиться відповідний
запис у журналі.
Під час виконання лабораторних робіт необхідно:
– ознайомитися з методами роботи, конструкцією та технічними
характеристиками електрообладнання, використовуваного в цій роботі. Тільки
після перевірки знань та основних положень студента допускають до виконання
роботи;
– ознайомитися зі стендом, приладами та пристроями, які будуть
використані в роботі;
– скласти електричну схему для виконання роботи та перевірити
правильність виконаних з’єднань. Умикати установку чи подавати напругу на
складену схему можна тільки з дозволу викладача;
– після проведення роботи та перевірки викладачем отриманих
результатів вимкнути установку, схему розібрати та привести робоче місце в
порядок;
– оформити звіт з виконаної роботи. Схеми, графіки, таблиці мають бути
акуратно накреслені. Звіт з виконаної роботи кожний студент складає окремо та
подає викладачеві до початку наступної роботи. Студентів, які не підготували
звітів, до наступної роботи не допускають.
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 3
Тема.

Експрес-діагностика електричних машин

Мета:

засвоїти принципи експрес-діагностики та основи роботи з

індикатором дефектів обмоток, пірометром, віброметром та оптичним
тахометром.
Короткі теоретичні відомості
Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДО-05 – це
портативний

прилад,

призначений

для

контролю

трифазних

обмоток

електричних машин (рис. 3.1).
ИДО-05 забезпечує виявлення:
– міжвиткових замикань;
– обриву провідників;
– неправильного з’єднання схеми обмотки;
– незадовільного стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між
обмотками.

Рисунок 3.1 – Зовнішній вигляд індикатора дефектів обмоток
електричних машин ИДО-05
ИДО-05 дозволяє виявити дефекти трифазної обмотки машини напругою
до 1000 В – без демонтажу та розбирання останньої.
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Принцип роботи індикатора:
– під час перевірки обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву
провідників та на правильність з’єднання схеми порівнюються повні опори
двох фаз обмотки у разі підключення до них генератора високочастотного
стабілізованого струму. За наявності дефектів повні опори фаз обмотки та,
відповідно струми в них будуть різними;
– під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та
між

обмотками

подається

на

обмотку напруга

постійного

струму

і

контролюється струм витіку.
Технічні дані ИДО-05:
1) контрольовані параметри:
– під час перевірки обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву
провідників та на правильність з’єднання схеми коефіцієнт несиметрії фазних
струмів (КН);
– під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та
між обмотками опір ізоляції (RІ);
2) діапазон вимірювання КН, 0–99 %;
3) параметри вихідного змінного струму під час вимірювання КН:
– діюче значення, 1,5±0,15 мА;
– частота, 10±1 кГц;
4) чутливість (величина КН у разі замикання одного витка у фазі), не
менше 5 %;
5) вихідна постійна напруга під час перевірки стану ізоляції обмоток
відносно корпусу машини та між обмотками, 1000±100 В.
Конструктивно індикатор наданий у вигляді портативного приладу
(рис. 1.1). На верхній кришці корпусу розташовані віконця світлодіодної
алфавітно-цифрової індикації та написи, які пояснюють призначення органів
керування та світлодіодів.
У верхній торцевій частині корпусу є контактні з’єднання : «-1000 В» та
«

» – для підключення до індикатора сполучних дротів під час перевірки
6

ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між обмотками, «КАБЕЛЬ» – для
підключення до індикатора сполучного кабелю під час вимірювання КН.
На лівій бічній стінці корпусу знаходяться дві кнопки: «ПИТАНИЕ» –
для включення – відключення індикатора та «ВЫБОР ФАЗ» – для вибору пари
фаз під час вимірювання КН.
На правій бічній стінці корпусу розташовано контактне з’єднання
«5 В, 1 А» – для підключення до індикатора зовнішнього блоку живлення
БПИД-2.
На задній кришці корпусу наведені надписи, що пояснюють призначення
контактних з’єднаннь індикатора та містять основну інформацію про нього. У
середині корпусу розташовано дві плати з елементами схеми індикатора та
акумулятори.
Принцип роботи індикатора
Під час перевірки трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань,
обриву фази та на правильність з’єднання фаз принцип роботи індикатора
заснований на порівнянні повних опорів двох фаз обмотки під час підключення
до них генератора високочастотного стабілізованого струму. За наявності
дефектів повні опори фаз обмотки і відповідно, струми в них будуть різнитися.
Ступінь цієї відмінності встановлюється величиною коефіцієнта несиметрії
фазних струмів КН:

K H1 

IA  IB
I I
100 % ; K H 2  B C 100 % ;
I0
I0

KH3 

IC  I F
100 % ;
I0

де IA, IB, IC – діючі значення фазних струмів; I0 – діюче значення
високочастотного стабілізованого струму, який генерується індикатором
(I0=IA + IB = IB + IC = IC + IA).
Під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та
між обмотками принцип роботи індикатора полягає в подачі на обмотку
напруги постійного струму та контролі струму витіку.
Указівка щодо заходів безпеки:
– перед роботою з індикатором вивчити принципи роботи;
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– обмотки контрольованої машини мають бути знеструмлені.
– під час перевірки ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між
обмотками не торкатися до затисків сполучних дротів. Після її завершення
ємності обмоток мають бути розряджені.
Підготовка до роботи
1. Перевірити живлення індикатора.
2. Включити індикатор натисненням кнопки «ПИТАНИЕ». При цьому
мають засвітитися світлодіод «RІ» і після автонастройки алфавітна індикація
«НОР». Якщо свічення світлодіода «RІ» є переривистим, то необхідно провести
заряд акумуляторів.
3. Вимкнути індикатор натисненням кнопки «ПИТАНИЕ».
Порядок роботи
Під час перевірки трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань,
обриву фази та на правильність з’єднання фаз необхідно короткочасно
закоротити обмотку машини на корпус та підключити до індикатора
з’єднувальний кабель. Підключити з’єднувальний кабель за допомогою
затисків «А», «В» і «С» до виводів трифазної обмотки машини. При цьому фази
мають бути з’єднані згідно зі схемою з’єднань для цієї машини (у зірку або в
трикутник). Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод
«КН» та після автонастройки алфавітна індикація «АВС». Якщо на місці одного
з символів «А», «В» або «С» засвічується символ «–», то це вказує на обрив
відповідної

фази

та

відсутність

необхідності

виконувати

подальші

рекомендації. Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При цьому повинні
засвітитися алфавітний символ «А» та після автонастройки значення КН фаз, до
яких підключені затискачі «В» і «С» з’єднувального кабелю. Натиснути кнопку
«ВЫБОР ФАЗ» ще раз. При цьому маютть засвітитися алфавітний символ «В» і
після автонастройки значення КН фаз, до яких підключені затискачі «А» і «С»
з’єднувального кабелю. Натиснути повторно кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При
цьому мають засвітитися алфавітний символ «С» і після автонастройки
значення КН фаз, до яких підключені затискачі «А» і «В» з’єднувального
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кабелю. За величиною щонайбільшого з виміряних КН установити факт
наявності або відсутності в обмотці міжвиткових замикань, обриву фази,
неправильного з’єднання фаз, використовуючи табл. 3.1. Вимкнути індикатор.
Від’єднати з’єднувальний кабель.
Таблиця 3.1 – Можливі дефекти трифазної обмотки та варіанти їх
індикації
Показання індикатора
КН
А00 – А04

RІ

В00 – В04

–

Вид дефекту

Рекомендовані
додаткові міри для
визначення виду
дефекту

Дефект відсутній

–

С00 – С04
А05 – А95
В05 – В95

Міжвиткові замикання.
–
Неправильне з’єднання фаз

С05 – С95

–
Перевірити
правильність
з’єднання фаз

А96 – А99
В96 – В99

–

Коротке замикання фази/фаз

–

Обрив фази

–

С96 – С99

–

НОР

–

УДО

–

НЕУ

Дефекти відсутні. (Ізоляція
обмотки відносно корпусу
машини та між обмотками в
нормальному стані)
Дефекти відсутні. (Ізоляція
обмотки відносно корпусу
машини та між обмотками в
задовільному стані)
Незадовільний стан ізоляції
обмотки відносно корпусу
машини та між обмотками

–

–

–

Примітка. Під час вимірювання КН обмотки статора значну погрішність
може вносити ексцентриситет ротора. Тому для машин у зборі як виміряне
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значення КН потрібно вибрати мінімальне із значень КН, які показує індикатор у
разі повільного провертання ротора вручну.
Під час перевірки стану ізоляції обмоток відносно корпусу машини та
між обмотками необхідно підключити до індикатора з’єднувальні кабелі.
Підключити контактне з’єднання «-1000 В» до контрольованої обмотки, а
контактне з’єднання «

» до корпусу машини. Включити індикатор. При

цьому має засвітитися світлодіод «RІ». По алфавітних свіченнях індикатора
оцінити стан ізоляції обмотки відносно корпусу машини та між обмотками,
використовуючи табл. 3.1, алфавітної індикації «НОР» відповідає RІ > RДОД, де
RДОД = 500¸600 кОм; «УДО» – RКР < RІ < RДОД, де RКР =50¸ 60 кОм; «НЕУ» –
RІ < RКР). Вимкнути індикатор. Від’єднати з’єднувальний кабель.
Контроль достовірності значень
1 Підключити до індикатора з’єднувальний кабель.
2 Замкнути накоротко затиски «А», «В» і «С» з’єднувального кабелю.
3 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «КН» та
після автонастройки алфавітна індикація «АВС».
4 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При цьому має засвітитися
алфавітно-цифрова індикація «А00», «А01» або «А02».
5 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При має повинне засвітитися
алфавітно-цифрова індикація «В00», «В01» або «В02».
6 Натиснути кнопку «ВЫБОР ФАЗ». При має повинне засвітитися
алфавітно-цифрова індикація «С00», «С01» або «С02».
7 Почергово від’єднати кожний із затисків, залишаючи замкнутими пару
інших. При цьому під час включення-відключення індикатора у разі
від’єднаного затискача «А» після автонастройки має засвічуватися алфавітна
індикація «– В С», «А – С», «А В –».
8 Вимкнути індикатор. Від’єднати з’єднувальний кабель.
9 Підключити до індикатора з’єднувальні дроти.
10 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «RІ» та
після автонастройки алфавітна індикація «НОР».
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11 Вимкнути індикатор. Підключити до затискачів з’єднувальних дротів
резистор 80 470 кОм.
12 Включити індикатор. При цьому разом із світлодіодом

«RІ» після

автонастройки має засвітитися алфавітна індикація «УДО».
13 Вимкнути індикатор. Замкнути накоротко затискачі з’єднувальних
дротів.
14 Включити індикатор. При цьому мають засвітитися світлодіод «RІ» та
після автонастройки алфавітна індикація «НЕУ».
15 Вимкнути індикатор. Індикатор справний, якщо виконуються
вищезазначені вимоги.
Безконтактний інфрачервоний термометр-пірометр EM-520 дозволяє
безпомилково та безпечно виміряти температуру (у Фаренгейтах (F) або в
Цельсіях

(С))

гарячих

або

холодних

поверхонь

об’єкта.

Технічні

характеристики приладу наведені в табл. 3.2.
Кожний

об’єкт

випромінює

інфрачервону

енергію,

якщо

його

температура не близька до абсолютного нуля. Ця енергія розповсюджується із
швидкістю світла на всіх напрямках. Інфрачервоний термометр фокусує
інфрачервоне випромінювання на датчик, який перетворить її в напругу,
пропорційно температурі об’єкта, яка обробляється процесором і виводиться на
дисплей. Для правильного вимірювання температури об’єкта необхідно, щоб
об’єкт був більше діаметра зони вимірювання. Взаємозв’язок між відстанню від
приладу до об’єкта та розміром об’єкта характеризується відношенням відстані
до діаметра зони вимірювання. Це відношення у приладі EM-520 дорівнює 6:1.

Рисунок 3.2 – Зовнішній вигляд безконтактного інфрачервоного
термометр-пірометра EM-520
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Таблиця 3.2 – Характеристики приладу EM-520
Показник

Значення

Температурний діапазон вимірювання

–4 …608 ºF, –20…320 ºC

Похибка вимірювання

±2ºC (± 3ºF) або 2% показаний

Час вимірювання

0,5 с

Коефіцієнт випромінювання

0,95

Робочий діапазон температур

0…45 ºC

Відношення відстані до об’єкта та діаметра
вимірювальної точки

6:1

Для роботи з приладом необхідно натиснути та утримувати кнопкукурок, дані про температуру і стан батареї виводяться на дисплеї приладу.
Після відпускання кнопки-курка дані на дисплеї залишаються протягом 15 с.
За допомогою приладу можна визначити найгарячішу область об’єкту.
Для цього потрібно навести термометр на область, яка цікавить. Натиснути
кнопку-курок та переміщати точки наведення по всій області, знайти область із
щонайбільшими свідченнями дисплея. Термометр дозволяє прочитувати
свідчення температури поверхні доти, поки кнопка-курок натиснута.
Вимірювання відбувається у разі утримання кнопки-курка не меньше
однієї секунди.
Під час експлуатації приладу потрібно оберігати термометр від дії
електромагнітних

полів

(створюваних

зварювальним

трансформатором,

індукційним нагрівачем і т.д.), запобігати тривалої дії на термометр високої
температури та забороняється направляти лазер в очі як напряму, так і через
поверхні, що відображають.
Вимірювач вібрації (віброметр) із смуговим аналізатором ИВПА-07
призначений для вимірювання СКЗ віброшвидкості в смузі частот, що
вибирається користувачем. Зовнішній вигляд наведено на рис. 3.3. Прилад
забезпечує вимірювання СКЗ віброшвидкості:
– у смузі частот від 10 до 1000 Гц;
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– в області ВЧ (смуга від 300 до 1000 Гц);
– у смузі шириною 10 Гц на частотах, кратних 10 Гц у НЧ області
(10-300 Гц).

Рисунок 3.3 – Зовнішній вигляд вимірювача вібрації (віброметр) із
смуговим аналізатором ИВПА-07
Технічні характеристики приладу:
– робочий діапазон частот від 10 до 1000 Гц;
– діапазон вимірювання СКЗ віброшвидкості від 0,5 до 20,0 (50,0*) мм / с.
Правила використання.
Перед початком роботи з приладом необхідно перевірити його на
функціонування. Для цього включають прилад, на цифровому табло повинна
пройти тест-заставка («-х-» модифікація приладу) та встановитися стабільні
показання або індикація, відповідно до вимірювальної вібрації. Блимання на
індикаторі значень свідчить, що рівень вібрації вище індикованих значень
(відбувається обмеження сигналу). Якщо в першому розряді індикатора символ
«n» (noise – шум) і показання блимають, то це означає, що рівень сигналу
нижчий рівень шуму. У випадку, коли на індикаторі висвічується напис «Err»,
це свідчить про несправність кабелю зв’язку датчика з приладом. Подальша
експлуатація приладу неможлива. Якщо в останньому розряді індикатора
горить децімальна крапка, то це свідчить про те, що напруга живлення
знаходиться нижче рівня, необхідного для нормальної роботи приладу. Елемент
живлення вимагає заміни.
Під час вимірювання вібрації на об’єкті необхідно встановити датчик на
рівну площадку з магнітного матеріалу. Для вимірювання СКЗ віброшвидкості
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в смузі частот від 10 до 1000 Гц потрібно вибрати режим «F.00». Для цього
необхідно провести такі дії:
– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому
розряді індикатора не з’явиться символ «F»;
– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим «F.00».
Після цього прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ
віброшвидкості в діапазоні частот від 10 до 1000 Гц.
Для вимірювання СКЗ віброшвидкості в області ВЧ (300–1000 Гц)
потрібно вибрати режим «F.31». Для цього необхідно провести наступні дії:
– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому
розряді індикатора не з’явиться символ «F»;
– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим «F.31».
Після цього прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ
віброшвидкості в області ВЧ (300–1000 Гц).
Вимірювання СКЗ віброшвидкості на частотах, кратних 10 Гц,
забезпечується в режимах «F.хх», де хх може мати значення від 01 до 30, що
відповідає частотам від 10 до 300 Гц. Для вибору режиму необхідно провести
такі дії:
– натиснути й утримувати кнопку (◄) або (►) доти, поки в першому
розряді індикатора не з’явиться символ «F»;
– короткими натисканнями кнопок (◄) або (►) вибрати режим,
відповідний частоті, на якій необхідно зробити вимірювання. Після цього
прилад автоматично перейде в режим вимірювання СКЗ віброшвидкості на
обраній частоті (використовуються смугові фільтри з шириною вікна близько
10 Гц).
Додаткові можливості приладу ИВПА-07.
1 Визначення непрямим способом швидкості обертання валу двигуна.
Проаналізувавши рівні вібрації на режимах з вузькосмуговими фільтрами (F.01,
F.02, ...., F.29, F.30) за формулою можна визначити, на яких приблизно обертах
працює обладнання.
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де ХХ – номер режиму, на якому зафіксовано максимальний рівень вібрації.
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Таблиця 3.3 Допустимі вібрації електричних машин (ГОСТ 10816-1-97)

0,28

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Класс 4

А

А

А

A

0,45
0,71
1,12

В

1,8
2,8

B
С
С

4,5
7,1
11,2

B
B
С

D
D

C

18

D

28

D

45
Тахометр оптичний ТО-М (рис. 3.4) – забезпечує безконтактне
вимірювання швидкості обертання частин механізмів і машин оптичним
способом (випромінювання і прийом світлового променя, відбитого від
поверхні об’єкта). Вимірювання інтервалів часу здійснюється між фотомітками,
нанесеними на поверхню об’єкта, або по контрастних елементах механізмів.
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Рисунок 3.4 – Зовнішній вигляд тахометра оптичного ТО-М
У режимі тахометра прилад дозволяє вимірювати швидкість обертання
(рис. 3.5, а, б), а також запам’ятовувати мінімальне та максимальне значення.
Результат вимірювання відображається на чотирьохрозрядному світлодіодному
індикаторі у форматі RPM (revolutions per minute – оборотів за хвилину) або
RPS (revolutions per second – оборотів за секунду, частота). Також прилад може
працювати в режимі лічильника (рис. 3.5, в), що дозволяє підраховувати певні
події, не обмежуючись часом вимірювання. Налаштування параметрів (колір
мітки, інтенсивність випромінювання, поріг чутливості й дільник) дозволяє
адаптувати прилад до певних умов експлуатації.
Технічні характеристики.
Режим тахометра:
– діапазон вимірювання без дільника від 20 до 9999 об/хв (від 0,3 до
99,99 Гц);
– з використанням дільника до 60000 об/хв (до 1 кГц);
– похибка вимірювання ±1 молодшого розряду (± 0,02 % згідно з
ДСТУ ГОСТ 8.285:2008);
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а

б

в

Рисунок 3.5 – Режим тахометра (а, б) та лічильника (в)

– відстань до об’єкта (зона чутливості) не більше 150 мм (за певних умов
може бути розширена до 300 мм);
– тривалість проходження мітки має бути не менше 300 мкс;
– інтервал між мітками має бути не менше 500 мкс;
– час вимірювання та індикації 1 с (до 3 с, якщо <60 об/хв).
Режим лічильника:
– частота відслідковуваних подій не більше 500 Гц;
– мінімальна тривалість події (наявність/відсутність об’єкта) не менше
1мс;
– лічильник до 9999 * Дільник;
– дільник від 1 до 255.
Після включення приладу на цифровому табло відображається серійний
номер протягом декількох секунд. Потім прилад перейде в режим «H» – режим
настройки та контролю (на індикаторі «М. X. XX», де Х. ХХ – напруга
живлення).
Кнопками (◄) і (►) здійснюється вибір режиму роботи: «C» – режим
лічильника, «H» - режим настройки та контролю, «T» – режим тахометра,
«Min» – мінімальне значення, «Max» – максимальне значення. Обраний режим
підсвічується однойменним світлодіодом. Кнопки необхідно утримувати до
перемикання режиму.
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Поверхня, по якій буде ковзати світловий промінь приладу, має мати
контрастні елементи конструкції або заздалегідь нанесені фотомітки (фарба,
маркер, липка стрічка тощо), контрастуючі з поверхнею. Розмір фотомітки має
бути таким, щоб час проходження перед світловим променем (за максимальної
швидкості обертання або руху) було не менше значення, обумовленого в
технічних характеристиках.
Відстань до поверхні вважається оптимальною, коли проекція світлового
променя знаходиться в межах кордонів нанесеної фотомітки. Якщо проекція
світлового променя набагато більша за розмір фотомітки, то необхідно
наблизити прилад до поверхні, але при цьому не забувати про техніку безпеки.
Достовірність вимірювань складає 5 одиниць.
Налагодження параметрів. Для адаптації приладу до конкретних умов
вимірювань користувачеві доступні такі параметри: 1. ХХХ – режим, де ХХХ =
tAc – режим RPM, ХХХ = FrE – режим RPS; 2. ХХХ – мітка,
де ХХХ = LiG – світла на темному, ХХХ = dAr – темна на світлому;
3. ХХХ – дільник, де ХХХ – коефіцієнт розподілу вхідних імпульсів;
4. ХХХ – поріг лічильника, де ХХХ задає порогове значення освітленості;
5. ХХХ – випромінювач, де ХХХ задає інтенсивність світлового променя;
6. ХХХ – приймач, де ХХХ – значення освітленості, отримане від приймача.
Параметри для редагування можна викликати з режиму настройки та
контролю «Н», натиснувши кнопку (▼). Значення обраного параметра можна
змінювати кнопкою (◄) або (►).
У режимі тахометра «Т» відбувається вимір швидкості обертання і
відображення результатів на цифровому індикаторі у форматі RPM або RPS
(залежить від параметра 1.ХХХ). Натискання та утримання кнопки «0» фіксує
виміряне значення на індикаторі.
Під час індикації «Min» і «Max» значення процес вимірювання не
припиняється. Скидання значень здійснюється кнопкою «0».
Поріг чутливості налаштовується автоматично і постійно в процесі
вимірювання. Розпізнавання мітки індукується точкою в останньому розряді
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індикатора. Якщо прилад не зміг визначити наявність мітки протягом 3-х
секунд, свідчення на індикаторі обнуляються. Прочерки на індикаторі
означають нестабільність вимірювань (три послідовних виміру відрізняються
більш ніж на 50 одиниць).
Параметри, використовувані в режимі тахометра: 1. ХХХ, 2. ХХХ,
3. ХХХ, 5. ХХХ.
У режимі лічильника «С» відбувається підрахунок подій. Подією
вважається зміна контрастності (зміна освітленості щодо порогового значення).
Межа освітленості задається параметром 4. ХХХ вручну на підставі
інформації, отриманої з параметра 6. ХХХ (середнє арифметичне двох значень
освітленості в контрастних точках).
Обнулення здійснюється кнопкою «0».
Під час переходу в інші режими і назад значення лічильника не
змінюється.
Параметри, використовувані в режимі лічильника: 2. ХХХ, 3. ХХХ,
4. ХХХ, 5. ХХХ.
Опис лабораторного обладнання
Всі діагностичні операції проводяться на експериментальній установці,
схема якої приведена на рис. 3.6. Вона включає в себе асинхронний двигун із
паспортними даними, що приведені в табл. 3.3, і силову схему його пуску.
Для дослідження на лабораторному стенді реалізована можливість
штучного створення несиметрії напруги живлення способом зміни напруги
однієї фази (підключаються до зажимів обмотки АД з відпайками).
Виткове замикання в обмотці статора здійснюється за допомогою
з’єднання між собою відпайок, установлених на статорі.
З’єднуючи почергово відпайки 3, 1 та 2 між собою та із загальним
виводом, проводиться експериментальне оцінювання отриманих результатів
Оскільки кожна з відпайок, установлених на статорі, зафіксована вручну,
то необхідно врахувати похибки, пов’язані з конструктивними рішеннями.
Тому перед початком проведення експериментів було виміряне значення опорів
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на кожній з відпайок. Дані вимірювань занесено до табл.. 3.4.
N

С

В

А

ПУСК

QF1

СТОП

KM 1

KM 1.1
KM 1

3

1

2

0

Рисунок 3.6 – Принципова схема експериментальної установки
Таблиця 3.4 – Результати дослідження
№ відпайки Опір, Ом Процентне співвідношення, %
1

4,9

1,36

2

4,5

2,52

3

4,3

14
Хід роботи

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під
час роботи з індикатором дефектів обмоток електричних машин ИДО-05.
2. За допомогою приладу ИДО-05 виконати досліди та заповнити табл. 3.5.
2.1. Перевірка трифазної обмотки АД на наявність дефектів. Підключити
з’єднувальний кабель приладу за допомогою затисків «А», «В» і «С» до виводів
трифазної обмотки машини. Натискаючи кнопку «ВЫБОР ФАЗ», отримати
значення КН для фаз «А», «В» і «С».
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2.2. Імітація обриву фази. Підключити з’єднувальний кабель приладу за
допомогою затисків «А», «В» і «С» до будь-яких двох виводів трифазної обмотки
машини. Провести вимірювання.
2.3. Імітація міжфазного КЗ. Поставити перемичку між двома виводами
трифазної обмотки АД. Далі провести дослід аналогічно пункту 2.1).
2.4. Імітація міжвиткових замикань. 1) Підключити з’єднувальний кабель
приладу за допомогою затисків до виводів фаз «А»,»С» і почергово до відпайок
№ 1, 2, 3 фази «В» провести вимірювання. 2) Підключити з’єднувальний кабель
приладу за допомогою затисків до виводів фаз «А», «В» і «С», при цьому
почергово з’єднувати між собою відпайки № 1, 2, 3 фази «В», провести
вимірювання.
2.5. Перевірка стану ізоляції. Підключити до індикатора з’єднувальні
кабелі. Підключити контактне з’єднання «-1000 В» до контрольованої обмотки, а
контактне з’єднання «

» до корпусу машини. Почергово провести вимірювання

для трьох фаз.
Таблиця 3.5 – Визначення дефектів обмоток електричних машин
Значення КН

Тип

А

В

С

Примітка

Дефекти фазних обмоток
Наявність міжвиткових замикань
Наявність короткого замикання фази/фаз
Наявність обриву фази
Значення RІ

Тип

А

В

С

Примітка

Стан ізоляції обмоток електричної машини
3. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та мірами безпеки під час
роботи з безконтактним інфрачервоним термометром-пірометром EM-520.
4. За допомогою приладу EM-520 виконати досліди та заповнити табл. 3.6.
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Таблиця 3.6 – Визначення температури за допомогою приладу EM-520
Місце виміру температури

Результат
Х1

Х2

Х3

Х4

Температура корпусу
електричної машини
Температура станини
електричної машини
5. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та засобами безпеки під
час роботи з вимірювачем вібрації (віброметром) із смуговим аналізатором
ИВПА-07.
6. За допомогою приладу ИВПА-07 визначити та оцінити рівень вібрації
електричної машини в режимі F00, розрахувати оберти двигуна та амплітуди
вібропереміщення. За допомогою приладу ИВПА-07 виконати досліди та
заповнити табл. 3.7. Використовуючи таблицю, наведену у додатку Б, оцінити
стан АД.
Таблиця 3.7 – Визначення вібрації за допомогою приладу ИВПА-07
Результат
Місце виміру вібрації

Х1

Х2

Х3

Хср

Корпус електричної машини
Кришка вентилятора
Підшипникова кришка
7. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та засобами безпеки під
час роботи з тахометром оптичним ТО-М. За допомогою приладу ТО-М
визначити швидкість електричної машини та заповнити табл. 3.8.
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Таблиця 3.8 – Визначення вібрації за допомогою приладу ТО-М
Результат
Х1

Х2

Х3

Хср

Вимір швидкості
Зміст звіту
1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи.
2. Мета, короткі теоретичні відомості.
3. Опис виконання лабораторної роботи.
4. Висновки з роботи.
Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи
1. Укажіть переваги та недоліки експресдіагностики.
2. Як перевіряється справність фазних обмоток електричних машин під
час експресдіагностики.
3. Для чого потрібен інфрачервоний пірометр?
4. Які параметри визначаються за допомогою смугового аналізатора
ИВПА-07?
5. Укажіть галузі застосування оптичного тахометра ТО-М.
Література: [1, 4, 7, 9, 10].

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
ТЕМА. Діагностика трансформаторів напруги
МЕТА: ознайомитись

зі

способами

діагностики

трансформаторів

напруги.
Короткі теоретичні відомості
Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, у
якому змінний струм однієї напруги перетвориться в змінний струм іншої
напруги (частота при цьому залишається незмінною). Процес подібного
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перетворення енергії називають трансформацією. Слід зазначити, що всякий
трансформатор є апаратом оборотним і може слугувати як для підвищення, так
і пониження напруги. Якщо трансформатор призначений для підвищення
напруги, то він називається підвищувальним, а якщо для пониження, то
знижувальним.
За кількістю фаз розрізняють трансформатори однофазні й багатофазні
(звичайно трифазні). Трансформатори містять первинні та вторинні обмотки.
Первинною обмоткою називається та обмотка, до якої електрична енергія
підводиться, а вторинною обмоткою називається та обмотка, від якої
електрична енергія відводиться. Обмоткою вищої напруги (ВН) називається
обмотка, що приєднана до мережі з більшим значенням напруги, а обмотка, що
ввімкнута до мережі з меншою напругою, називається обмоткою низької
напруги (НН).
Згідно

з

ДУСТ

401-41,

трансформатори

великих

потужностей

комплектуються щитом, на якому зазначається: 1) найменування міністерства;
2) найменування та адреса заводу-виробника; 3) позначення типу; 4) ДУСТ 40141; 5) заводський номер; 6) рік випуску; 7) число фаз; 8) частота в герцах; 9) род
установки (внутрішнє чи зовнішня); 10) номінальна потужність у кВА; 11)
схема та група з’єднання обмоток; 12) напруги

номінальні та напруги

відгалужених обмоток у В або кВ та номінальні струми в А; 13) напруги
короткого замикання в %; 14) спосіб охолоджування; 15) повна вага
трансформатора в кг або т; 16) вага масла в кг або т**; 17) вага виймальної
частини в кг або т; 18) положення перемикача, позначені на його приводі.
Дослід

неробочого

ходу

трансформатора.

Неробочим

ходом

трансформатора називається такий режим його роботи, коли до затисків
первинної обмотки підводиться номінальна напруга з номінальною частотою, а
вторинна обмотка розімкнена. Під дією прикладеної напруги за первинною
обмоткою буде проходити струм неробочого ходу Іх, який створить змінний
магнітний потік Ф у сердечнику трансформатора і потік розсіяння Ф,
первинної обмотки. Потік Ф, що зчіплюється з обома обмотками, індукує в
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первинній обмотці ЕРС самоіндукції:
E1  4,441 f m ,

(4.1)

а у вторинній обмотці ЕРС взаємоіндукції:
E 2  4,44 2 f m ,

(4.2)

де E1 – ЕРС, що індукована в первинній обмотці, В; E 2 – ЕРС, що індукована у
вторинній обмотці, В; 1 ,  2 – числа витків первинної та вторинної обмоток;

f – частота змінного струму, Гц;  m – амплітуда магнітного потоку, Вб.
Розділивши одне рівняння на інше, отримаємо коефіцієнт трансформації
ЕРС або просто коефіцієнт трансформації трансформатора:

k

E1 1

.
E2 2

(4.3)

Оскільки струм холостого ходу Іх складає тільки від 10 до 2,2 % від
номінального струму, то падіння напруги в первинній обмотці трансформатора
незначне, тому їм можна знехтувати, тоді ЕРС, що індукована в первинній
обмотці, буде приблизно дорівнювати напрузі E1  U 1 , а E 2  U 2 x . У цьому
випадку:

k

E1 1 U 1


.
E2 2 U 2

(4.4)

Згідно з ДУСТ 401-41, коефіцієнтом трансформації трансформатора
називається відношення номінальних напруг, тобто відношення напруг на
затискачах обмоток трансформатора під час неробочого ходу. Звичайно
береться співвідношення вищої напруги до низької.
Слід зазначити, що під час визначення коефіцієнта трансформації
необов’язково встановлювати номінальну напругу на затискачах первинної
обмотки. Згідно з ДУСТ 3484-55, напруга, що підводиться, не має
перевищувати номінальну напругу трансформатора, але й не має бути надмірно
малою. Вона може бути від одного до декількох десятків відсотків номінальної
напруги. Причому менші значення належать до трансформаторів більшої
потужності, а великі значення – до трансформаторів меншої потужності.
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Потужність неробочого ходу трансформатора витрачається на втрати в
сталі сердечника трансформатора (магнітні втрати) та втрати в міді первинної
обмотки (електричні втрати):
Px  Pñò  Ðì 1  Pñò  r1 I x ,
2

(4.5)

де Pст – втрати опір у сталі сердечника трансформатора, Вт; Рм1  r1 I x

2

–

втрати в міді первинній обмотці, Вт; r1 – активний опір первинної обмотки,
Ом.
Оскільки під час неробочого ходу трансформатора втрати r1 I x

2

у міді

первинної обмотки дуже малі порівняно з потужністю неробочого ходу Px , то
ними можна знехтувати і вважати, що потужність неробочого ходу
витрачається на втрати в сталі, що складаються з втрат на гістерезис Pг та втрат
на вихрові струми Pв.с :
Px  Pст  Рг  Pв.с .

(4.6)

Коефіцієнт потужності під час неробочого ходу трансформатора
дорівнює:

cos x 

Px
.
U1 I x

(4.7)

Отже, дослід неробочого ходу трансформатора дає можливість визначити
коефіцієнт трансформації k та втрати Pст у сталі сердечника трансформатора.
Дослідом короткого замикання називається такий режим роботи, коли до
затискачів первинної обмотки підводиться номінальна напруга з номінальною
частотою, а вторинна обмотка замкнена накоротко. За допомогою досліду
короткого замикання трансформатора можна визначити опори обмоток,
напругу короткого замикання та втрати в міді обмоток трансформатора.
Якщо дослід короткого замикання здійснюється не під час номінального
струму, а трохи меншому (але не менш ніж 1/4 номінального струму
трансформатора), то втрати короткого замикання та напругу короткого
замикання приводять до номінального струму трансформатора за формулами:
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2

 I 
P1K  PK  1H  ;
 I 

U1K  U1K

 I1H ,
I

(4.8)



PK , U 1K – втрати та напруга короткого замикання, що заміряні під час

де

проведення досліду; I  – струм, за яким здійснювався дослід.
Оскільки напруга короткого замикання складає (5,5–10,5 %) від
номінальної напруги, то магнітний потік малий ( U 1K   ) і втрати в сталі,
пропорційні квадрату потоку (магнітної індукції), є незначними і ними можна
знехтувати. У цьому випадку можна вважати, що потужність короткого
замикання (або просто втрати короткого замикання) витрачається на втрати в
міді обмоток трансформатора:

Р1K  rK I1K ,
2

rK 

звідки
де rK  r1  k 2 r2
r1 –

–

P1K
I 1K

(4.9)

,

2

активний опір короткого замикання трансформатора;

активний опір первинної обмотки; k –

коефіцієнт трансформації;

r2 – активний опір вторинної обмотки.

Повний опір короткого замикання трансформатора:

zK 

U 1K
.
I 1K

(4.10)

Знаючи rK та z K , можна знайти індуктивний опір короткого замикання
трансформатора:

xK  z K  rK ,
2

2

(4.11)

де x K  x1  k 2 x2 ; x1 – індуктивний опір розсіяння

первинної обмотки;

x 2 – індуктивний опір розсіяння вторинної обмотки.

Коефіцієнт потужності під час досліду короткого замикання:

cos x 

rx
,
zk

або

cos x 

Px
.
U1 I x

(4.12)

Якщо дослід короткого замикання трансформатора проводиться в
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холодному стані, то, згідно з ДУСТ 3484-65, опори короткого замикання
трансформатора необхідно привести до номінальної температури  H обмотки.
Звичайно цю температуру приймають такою, що дорівнює 75° (ДУСТ 401-41).
Отже, активний опір короткого замикання буде:

rK H  rK k1 ,
де k1 

(4.13)

H  235
;  – температура обмоток під час досліді короткого
  235

замикання. Повний опір короткого замикання трансформатора:
2
2
z KH  rK H  x K ,

(4.14)

оскільки можна вважати, що xK від температури не залежить.
Номінальна напруга короткого замикання:

U K  z KH I1H .

(4.15)

Звичайно напруга короткого замикання U K виражається у відсотках від
номінальної напруги тієї обмотки, з боку якої проводилися вимірювання під час
досліду короткого замикання:

uK 
Активна

та

rK H I1H
UK
100 % 
100 %
U 1H
U 1H
.

реактивна

складові

напруги

короткого

(4.16)
замикання

визначаються за формулами:

ua 

rK H I1H
U 1H

up 
де

100 % 

rK H I1H
U 1 H I 1H

2

100 % 

PK
100 % ;
SH

x K I 1H
2
2
100 %  u K  u a ,
U 1H

(4.17)
(4.18)

PK  k1 P1K – втрати короткого замикання трансформатора за номінальної

температури обмоток, Вт; P1K – втрати короткого замикання трансформатора за
температури, за якої здійснювався дослід, Вт; S H – номінальна

повна

потужність трансформатора, ВА.
Зовнішня характеристика однофазного трансформатора являє собою
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залежність напруги U2 на затискачах вторинної обмотки від струму І2
вторинного ланцюга у разі незмінної номінальної напруги U1Н на затискачах
первинної обмотки, незмінної номінальної частоти f і незмінного коефіцієнта
потужності cos  2 навантаження:
U 2  f I 2  при U 1  U 1H  const , f  const і cos  2  const .

Зняття

зовнішньої

характеристики

для

активно-індуктивного

навантаження ( cos  2  0,8 ) здійснювався так само, як і для чисто активного
навантаження, але відрізняються від останньої тільки тим, що під час досліду
коефіцієнт потужності cos  2 підтримується постійним і визначається за
формулою

cos 2 

P2
.
U2I2

(4.19)

На підставі отриманих даних досліду будуємо зовнішні характеристики.
За допомогою зовнішньої характеристики можна визначити процентну зміну
напруги за формулою

U % 

U 2x  U 2
100 ,
U 2x

(4.20)

де U 2 x – напруга на затискачах вторинної обмотки трансформатора під час
неробочого ходу; U 2 – напруга на затискачах вторинної обмотки під час
навантаження.
Коефіцієнт корисної дії трансформатора можна визначити за формулою



P2
100 % ,
P1

(4.21)

де P1 – потужність, що підводиться до трансформатора; P2 – потужність, що
віддається трансформатором.
Щоб визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) за цим методом, необхідно
здійснити два досліди: дослід неробочого ходу та дослід короткого замикання.
Під час досліду неробочого ходу визначаємо втрати Pñò  Px у сталі сердечника
трансформатора для номінальної напруги U 1H , які залишаються постійними під
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час усіх навантажень трансформатора. Під час досліду короткого замикання
визначаємо втрати

в обмотках трансформатора для номінального

Px

навантаження. Ці втрати змінюються пропорційно квадрату струму або те ж
саме, квадрату навантаження трансформатора за умови, що напругу U 2 на
затискачах вторинної обмотки у разі зміни навантаження практично можно
вважати постійною ( U 2  const ). Згідно з ДУСТ 401-41, ККД під час
номінального навантаження визначається непрямим методом за формулою


де


Px  PK
P2 H
P2 H
100 % 
100 %  1 
P1
P2 H  Px  PK
 P2 H  Px  PK

P2 H  S H cos  2


100 % ,


(4.22)

– номінальна активна потужність, що віддається

трансформатором; S H – номінальна повна потужність трансформатора.
Коефіцієнт корисної дії для будь-якого навантаження визначається за
формулою:


Px   2 PK
S H cos  2

100 %  1 
2
S H cos  2  Px   2 PK
 S H cos  2  Px   PK


100 % ,



(4.23)

де P2  S H cos  2 – потужність, що віддається трансформатором;  

I2
–
I 2H

коефіцієнт завантаження трансформатора.
Опис монтажного обладнання
Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний
інструмент:
– паяльник 60–80 Вт;
– пінцет;
– кусачки;
– плоскогубці.
Порядок виконання роботи
1.

Ознайомитися

з

паспортними

параметрами

та

будовою

трансформатора і записати дані з його щита і дані вимірювальних приладів,
необхідних для виконання роботи. У випадку, коли відсутня схема підключення
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трансформатора,

необхідно

визначити

первинні

та

вторинні

обмотки

трансформатора.
2.

Зібрати схему, зображену на рис. 4.1, для визначення коефіцієнта

трансформації трансформатора. У цій схемі PV1 – вольтметр, що виміряє
напругу на затискачах первинної обмотки; PV2 – вольтметр, що виміряє
напругу на затискачах вторинної обмотки.
Дослід

провадиться

так.

Увімкнувши

записуємо

QF 1 ,

значення

вольтметрів PV1 і PV2 в табл. 4.1.
Таблиця 4.1 – Результати дослідження
Заміряно

№
пор.

U1, В

Розраховано
U
k 1
U 2x

U 2x , В

Примітки

TV1

QF1

PV2

PV1

Рисунок 4.1 – Схема для визначення коефіцієнта трансформації однофазного
трансформатора
Виміряти напруги U 2 та U 2 x на затискачах обмоток трансформатора.
Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора.
3.

Зібрати

схему

рис.

4.2

для

досліду

неробочого

ходу

трансформатора. Зі схеми видно, що до первинного ланцюга ввімкнуто
амперметр РА1 для вимірювання струму неробочого ходу Іх, вольтметр PV1 для
вимірювання напруги U 1 на затискачах первинної обмотки, ватметр W для
вимірювання втрат неробочого ходу Рх.
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PA1

QF1

PW1 *
*

TV1

TV2

PV1

PV2

Рисунок 4.2 – Схема досліду неробочого ходу однофазного трансформатора





Необхідно використати амперметр і ватметр для струмів 10  15 % I H .
Оскільки під час неробочого ходу трансформатора коефіцієнт потужності
cos  x невеликий, то для вимірювання втрат неробочого ходу рекомендується

застосовувати спеціальний ватметр, який призначений для вимірювання
потужності у разі малих значень коефіцієнта потужності. Значення виміряних
величин занести до табл. 4.2.
Таблиця 4.2 – Результати дослідження
Заміряно

№
U1 , В

пор.

4.

Розраховано

IX , А

PX , Вт

cos x 

Примітки

Px
U1I x

Зібрати схему (рис. 4.3) для досліду короткого замикання

трансформатора. Підвести до первинної обмотки трансформатора таку знижену
напругу U 1K , щоб I1K  I1H . Виміряти I 1K , U 1K , P1K . Обчислити rK , z K , x K ,
cos  K , u K , u a , u p . Якщо дослід короткого замикання трансформатора

проводився

в

холодному

стані,

то

необхідно

заміряти

температуру

навколишнього середовища  і привести величини: rK , z K , u K , u a та PK до
номінальної температури обмоток трансформатора.
У схемі амперметр і ватметр мають бути вибрані на номінальний струм
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первинної обмотки, а вольтметр береться для напруги, що дорівнює 5–11 % від
номінальної. Дослід короткого замикання може здійснитися або в холодному
стані трансформатора, коли температура його обмоток практично не
відрізняється від температури навколишнього середовища, або за температури,
відповідної нормальним умовам роботи трансформатора.

PA1

PW1 *
*

TV1

QF1

TV2

PV1

Рисунок 4.3 – Схема досліду короткого замикання однофазного
трансформатора
Значення виміряних величин занести до табл. 4.3.
Таблиця 4.3 – Результати дослідження
Заміряно
№
пор.

U 1K ,

I 1K ,

P1K ,

В

А

Вт

5.

Розраховано
,

zK ,

rK ,

xK ,

град Ом Ом Ом

cos  X

z K H ,

rK H , u K , u a ,

up ,

PK ,

Ом

Ом

%

Вт

%

%

Зібрати схему за рис. 4.4. Зняти зовнішню характеристику

трансформатора для чисто активного навантаження ( cos  2  1 ). Підтримувати
незмінним U1 . Виміряти U 1 , I1 , P1 , U 2 , I 2 та P2 . Обчислити U % , cos 1 та 
для всіх вимірювань. Побудувати зовнішню характеристику U 2  f I 2  .
Зняти зовнішню характеристику для активно-індуктивного навантаження.
Підтримувати незмінними U 1 та cos  2 .
Провести ті ж вимірювання та обчислення, як і для чисто активного
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навантаження. Побудувати зовнішню характеристику U 2  f I 2  .
Зняття зовнішньої характеристики для активного навантаження ( cos  2  1 )
проводиться так. Включивши первинну обмотку під номінальну напругу за
номінальної частоти у разі розімкненої вторинної обмотки (вимикачі QF2 і QF3
розімкнені), записуємо свідчення приладів в табл. 4.4. Потім вмикаємо QF2
(при цьому QF3 має бути розімкнений) і поступово збільшуємо навантаження
(зменшенням опору реостата в зовнішньому ланцюгу або включенням ламп
розжарювання) від нуля до номінальної або небагато більше за номінальну. Під
час досліду напруга на затискачах первинної обмотки має бути незмінною. За
кожної зміни навантаження записуємо значення приладів до табл. 4.4.

PA1
TV1

QF1

PW1 *
*

PA2
TV2

QF2

PV1

PW2 *
*

QF3

PV2

Рисунок 4.4 – Схема для зняття зовнішньої характеристики
однофазного трансформатора
Таблиця 4.4 – Результати дослідження
№

Заміряно

пор.

6.

Розраховано

U1 ,

I1 ,

P1 ,

U2 ,

I2 ,

P2 ,

В

А

Вт

В

А

Вт

cos1

cos  2



Визначити коефіцієнт корисної дії за методом неробочого ходу та

короткого замикання для cos  2  1 та cos  2  0,8 .
7.

Задаючись

різними

значеннями

коефіцієнта

завантаження,

визначити для кожного навантаження коефіцієнт корисної дії трансформатора.
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На підставі отриманих даних побудувати криву   f P2  . Побудувати криві

  f P2  для cos  2  1 та cos  2  0,8 .
Зміст звіту
1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи.
2. Мета, короткі теоретичні відомості.
3. Опис виконання лабораторної роботи.
4. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Як класифікують трансформатори?
2. Для яких потреб застосовують трансформатори напруги та струму?
3. Чим відрізняється режим роботи трансформаторів струму та напруги?
4. Які є конструктивні різновиди трансформаторів струму?
5. Чому для трансформаторів струму небезпечними є режим роботи за
розімкнутої вторинної обмотки і як треба вимикати прилади, що живляться від
вторинної обмотки трансформатора струму?
Література: [1, 4, 7, 9, 10].

Лабораторна робота № 5
Тема. Аналіз вібраційних сигналів електричних машин і виділення
діагностичних ознак.
Мета: ознайомлення з принципом проведення операції вібродіагностики,
структурою

вібродіагностичного

лабораторного

стенду.

Порівняння

експериментальних даних для ушкодженого та неушкодженого асинхронного
двигуна (АД). Визначення технічного стану АД.
Короткі теоретичні відомості
Альтернативою технології ППР під час технічного обслуговування й
експлуатації механізмів роторного типу в більшості випадків є технологія
обслуговування «за станом» («технологія ЗС»).
Суть технології ЗС полягає в тому, що технічне обслуговування
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механізмів ведеться не тільки залежно від того, скільки часу механізм
проробив, але й з обліком його реального поточного технічного стану,
контрольованого в процесі експлуатації без будь-яких розбирань і ревізій на
базі виміру відповідних параметрів працюючого механізму.
Для механізмів роторного типу (електродвигуни, насоси, вентилятори,
турбіни, генератори, редуктори й т. д.) найбільше поширення в усьому світі
одержали методи контролю, діагностики й налагодження, що базуються на
вимірі відповідних параметрів вібрації цих механізмів
Вібраційна діагностика – це функціональна діагностика, що визначає
технічний стан працюючого обладнання на базі аналізу вібрації цього
обладнання.
Призначенням вібраційного моніторингу є виявлення змін вібраційного
стану контрольованого об’єкта в процесі експлуатації, причинами яких у
багатьох випадках є дефекти.
Вібраційна

діагностика

може

проводитися

як

на

стаціонарному

обладнанні, так і на мобільному. Розходження діагностування полягають тільки
в місцях кріплення й видах кріплення датчиків. На сучасному етапі розвитку
вібраційної діагностики діагностування обладнання проводиться без змін
робочого режиму обладнання. При цьому застосовувані системи діагностики
можуть бути як стаціонарними, так і переносними.
Оскільки на цьому етапі розвитку систем вібраційного контролю базою
комплексів є комп’ютери, методика проведення моніторингу й діагностики на
різних комплексах і різному обладнанні приблизно однакова:
1) конфігурування об’єкта діагностики в програмному забезпеченні
комплексу;
2) вибір параметрів діагностування об’єкта;
3) визначення точок контролю вібрації на цьому об’єкті;
4) визначення виду кріплення датчиків і підготовка місць кріплення
датчиків;
5) зняття показань вібрації об’єкта;
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6) обробка й аналіз знятих показань;
7) видача інформації про технічний стан об’єкта.
Вибір діагностичних параметрів, що використовуються для глибокої
діагностики вузлів об’єкта проводиться виходячи з можливості контролю
високочастотної

вібрації,

низькочастотної

й

розвинених

для

виявлення

середньочастотної

дефектів.

Для

кожного

дефекту,

вібрації
об’єкта

а

за

параметрами

уточнюється
діагностичні

величина
параметри

індивідуальні й коригуються по мірі нагромадження діагностичної інформації
про об’єкт.
Визначення

точок

контролю

вібрації

здійснюється,

виходячи

з

конструкції об’єкта й місцезнаходження вузлів, що підлягають діагностуванню.
Значення має не тільки правильний вибір точки, але й напрямок виміру вібрації.
При цьому варто дотримувати наступних основних правил:
– точка контролю вібрації має бути якнайближче до місця дії статичного
навантаження;
– між точкою контролю й місцем формування високочастотних
коливальних сил має бути мінімум контактних поверхонь і не має бути різких
змін перетину тих елементів, за яких поширюється високочастотна вібрація;
– вібрація на середніх і низьких частотах виміряється переважно в
напрямку дії статичного навантаження;
– місце встановлення датчика має бути рівним, зачищеним від фарби й
бруду і покрито консистентним змащенням.
Результатом обробки й аналізу діагностичної інформації є інформація про
поточний технічний стан об’єкта й прогноз зміни технічного стану об’єкта на
період його роботи до проведення наступної діагностики.
Основна

перевага

вібродіагностики

перед

іншими

засобами

не

руйнуючого контролю – це можливість глибокої діагностики (визначення
достовірного технічного стану обладнання) без зупинки цього обладнання,
тобто в робочому режимі. Це дає можливість експлуатації обладнання до
настання критичного стану, а також визначення стану обладнання в
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міжремонтний період і можливість коригування розмірів цього періоду.
Розмаїтість дефектів, що виявляють методами вібраційної діагностики, і
складність сигналів, породжуваних несправностями й коливаннями деталей
агрегатів, змушує у разі виявлення й виміру діагностичних параметрів
проводити різноманітну обробку сигналів:
– поділ вібраційного сигналу в частотно-фазовій і часовій областях на
«елементарні» сигнали, тобто на компоненти, обумовлені різними чинниками,
кожний з яких є самостійним джерелом, що викликає коливання;
– просторовий поділ вібраційних сигналів;
– відновлення форм виділених «елементарних» сигналів;
– лінійні й нелінійні перетворення сигналів (фільтрацію, нормалізацію,
інтегрування, диференціювання й т. д.);
– вимір окремих параметрів і статистичних характеристик сигналів;
– вимір характеристик взаємозв’язку сигналів.
Вибір способу обробки сигналу й відповідної структурної схеми
вимірювального каналу визначається постановкою діагностичного завдання,
особливостями досліджуваного й виділюваного сигналів, особливостями
конструкції обстежуваного обладнання й інших чинників.
Таблиця

5.1

Опис

вимірювального

обладнання

та

проведення

експериментів
Тип двигуна
МF-011-16

Параметри

Пошкодження

Pн=1,4 кВт,

1.

Імітація

Iн=9,3 А,

фундаментом

nн = 886 об/хв

2.

неякісного

Штучне

створення

кріплення

з

несиметрії

напруги живлення
АО90S-4

Pн = 1,1 кВт,

1.

Штучне

Ін=2,8 А,

обмотки статора

nн=1410об/хв

2.

Імітація КЗ витків

3.

Пошкодження обмоток ротора
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створення

дефектів

Методи

аналізу

вібрації:

за

середньоквадратичним

значенням,

за

допомогою фазових портретів, спектральний аналіз, кепстральний аналіз,
спектральний аналіз огинаючої вібрації, аналіз вібрації за допомогою велетперетворень,

віброакустична

діагностика,

діагностика

за

допомогою

спеціальних діагностичних параметрів (пік-фактор, відносна величина ударних
імпульсів, різкість, відносна глибина модуляції вібросигналу).

Штучні дефекти
кріплень

ПЧ

USB
АЦП
БДСН
z
БДВ

y
x

Випробовувана
машина

Навантажувальна
машина

ДШ

Рисунок 5.1 – Схема проведення експериментів
Датчики вібрації
Найбільш відповідальним елементом системи збору вібраційних даних є
вібродатчик, що слугує для перетворення механічних коливань в електричний
сигнал. Найнадійнішим датчиком, що забезпечує до того ж найбільшу точність
перетворень, на сьогодні є акселерометр.
Найпоширенішим типом акселерометрів є акселерометр з убудованим
підсилювачем заряду, живлення на який надходить від аналізатора даних по
тому ж проводу, що й вимірюваний сигнал. Контроль вібрацій забезпечують
датчики.

Використовується

трьохосьовий

мікромашинний

акселерометр

MMA7260QT з регульованим діапазоном чутливості від ±1.5g-6g, має функцію
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формування сигналу, 1-полюсний фільтр нижніх частот і температурну
компенсацію. Наявність сплячого режиму, що підходить для портативної
електроніки з живленням від акумуляторів.
Таблиця 5.2 – Технічні характеристики
Характеристика

Мін.

Типове

Макс.

Одиниці

значення

значення

значення

вимір.

VDD

2,2

3,3

3,6

В

Select-g&2: 00

gFS

–

±1,5

–

g

Select-g&2:10

gFS

–

±2,0

–

g

Select-g&2:01

gFS

–

±4,0

–

g

Select-g&2:11

gFS

–

±6,0

–

g

XY

f-3дБ

–

350

–

Гц

Z

f-3дБ

–

150

–

Гц

XY

fGCELL

–

6,0

–

кГц

Z

fGCELL

–

3,4

–

кГц

fCLK

–

11

–

кГц

Напруга живлення

Познач.

Діапазон
віброприскорення,
по осях X, Y, Z:

Полоса
пропускання:

Резонансна
частота:

Частота
дискретизації
Нелінійність,
XOUT, YOUT, ZOUT

% FSO
NLOUT

–1,0

–

+1,0

(Full-Span
Output)
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Особливості:
 Вибір чутливості (1,5g/2g/4g/6g - вибирається положенням перемички
контактів GS1 і GS2; за замовчуванням ±6g).
 Незначний струм споживання: 500 мкА.
 Сплячий режим: 3 мкА.
 Низький рівень напруги: 2,2 В–3,6 В.
 Висока чутливість (800 мВ/g 1,5 g).
 Розміри QFN-корпусу 6 мм х 6 мм х 1,45мм.
 Швидке включення.
 Інтегральне перетворення сигналу з фільтром нижніх частот.
 Міцна конструкція і висока стійкість до ударних навантажень.
 Безсвинцеві контакти.
 Низька вартість.

С1

R3

MMA7260QT
1

g-Select1

Zout

2
3
С7

4
12

13

Vss
Sleep
Mode

Yout

Xout

14

15

1

8

2

R1

3

С4

g-Select2

VDD

R6

R
2

7
КР140
УД1408А

4

R7

6
XS 3

5

R4
R8

С5
R5

С2

С3

С6

Рисунок 5.3 – Схема підключення датчика вібрацій
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Конт
.

Цепь

1

I1out

2

I2out

3

I3out

4

I4out

5

+15V

6

-15V

7

GND

Таблиця 5.3 – Опис ніжок датчика
№ ніжки

Назва

Опис

1

g-Select1

Логічний вхід для вибору рівня g

2

g-Select2

Логічний вхід для вибору рівня g

3

VDD

Напруга живлення. Вхід

4

VSS

Напруга живлення. Земля

5-7

N/C

Не використовується

8-11

N/C

Не використовується

12

Sleep Mode

13

ZOUT

Z-напрям вихідної напруги

14

YOUT

Y-напрям вихідної напруги

15

XOUT

X- напрям вихідної напруги

16

N/C

Не використовується

Логічний вхід для включення сплячого режиму

Хід роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному
стенді. Отримати допуск викладача для проведення роботи на стенді.
2. Зняти

експериментальні

дані

віброприскорення

за

трьома

просторовими осями для вказаного двигуна:
2.1 із симетричним живленням у режимі неробочого ходу;
2.2 із несиметричним живленням у режимі неробочого ходу;
2.3 у разі несиметрії обмоток у режимі неробочого ходу.
3. Розрахувати на базі виміряних даних віброшвидкість за трьома
просторовими осями:
3.1 із симетричним живленням у режимі неробочого ходу;
3.2 із несиметричним живленням у режимі неробочого ходу;
3.3 у разі несиметрії обмоток у режимі неробочого ходу.
4. Розрахувати СКЗ віброшвидкості для вказаних частотних діапазонів
(приклад розрахунку СКЗ віброшвидкості та віброприскорення в пакеті
MathCad наведений у додатку В).
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5. Результати експериментів занести до таблиці 5.4
Таблиця 5.4 – Результати експериментів

Вісь

Непошкоджений двигун, що живиться від симетричної мережі
Vv, мм/c
10–70 Гц

70–400 Гц

400–1000 Гц

1000–1500 Гц

10–1500 Гц

X
Y
Z

Вісь

Двигун за наявності несиметрії обмоток
Vv, мм/c
10–70 Гц

70–400 Гц

400–1000 Гц

1000–1500 Гц

10–1500 Гц

X
Y
Z
Двигун з живленням від несиметричної мережі

Вісь

Vv, мм/c
10–70 Гц

70–400 Гц

400–1000 Гц

1000–1500 Гц

10–1500 Гц

X
Y
Z
6. Провести

порівняння

сигналів

спектрів

віброшвидкості

для

ушкодженого і неушкодженого двигуна. Зробити висновок про технічний стан
двигуна на базі стандарту ГОСТ ИСО 1806-1-97 (див. додаток Б).
7. Дослідити спектри віброшвидкості та віброприскорення на наявність
гармонік, що викликані певним дефектом в АД або неякісністю мережі
(табл. 5.5).
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Таблиця 5.5 – Частоти складових вібрації як діагностичних ознак дефектів АД
Основна
Основна
Наявність у
Тип
частота
частота
Найменування дефекту
сигналі
сигналу дефекту (НЧ дефекту (ВЧ
гармонік
діапазон)
діапазон)
Динамічний ексцентриситет спектр

kFр, 2FР

повітряного зазору

FЕМ ± FР

Статичний ексцентриситет

спектр

FЕМ ±F0

Неврівноваженість ротора

спектр

Fр

Дефекти обмоток статора

спектр

FЕМ

Несиметрія обмоток

спектр

FЕМ

спектр

3k F1, 6k F1

спектр

FЕМ, k FЕМ,

kFzrt±k1 Fр

k=1,2,3
k1=1,2,3

kFzrt±2F1

k=1,2,3

kFzrt±2 F1

k=1,2,3

повітряного зазору

статора; несиметрія мережі
живлення
Несинусоїдність напруги
мережі живлення
Ослаблення пресовки
пакету сталі, КЗ або обриви

k=1/2, 3/2,
5/2

в обмотках статора
Розхитаність механічних

спектр

kFр

з’єднань

k=2, 1/2,
1/3, 3/2, 4/3

Примітка: F1 = 50 Гц – частота мережі; F0 = F1/p – частота
електромагнітного поля в зазорі; Fр= F0(1-S) – частота обертання ротора;
S – ковзання; FЭМ= 2F1 – частота електромагнітних сил; Fzrt= Fрzrt,
Fzrt2= Fрzr +2F1, Fzrt3= Fрzrt-2F1 – зубцева частота ротора; zrt – кількість зубців
ротора.
8. Скласти звіт лабораторної роботи, відповісти на запитання.
Рекомендації щодо обробки
На підґрунті отриманих дослідним способом значень віброприскорення
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для трьох просторових осей розраховується віброшвидкість на базі гармонічних
складових віброприскорення за таким виразом: vvk1 

avk11000
(мм/c), де
k1 2

avk1 (м/c2) – віброприскорення; k1 – номер гармоніки.

Виконується

спектральний

аналіз

сигналів

віброшвидкості

та

віброприскорення (розрахунки проводяться в пакеті MathCad, додаток В).
Отримані експериментальним способом масиви даних для сигналів
струмів та напруг наведені у цифровому вигляді, тому обробку даних доцільно
проводити у дискретному вигляді.
Середньоквадратичне

значення

сигналів

віброшвидкості

та

m

віброприскорення проводиться на базі гармонічних складових:

 (avk1 )2 , де

k1 n

n і m – номера гармонік початку і кінця частотних діапазонів.
Частоту і амплітуду гармоніки визначають за допомогою функції “Trase”

0.1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.1

Рисунок 5.4 – Сигнал віброшвидкості V(t) за симетричним живленням
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Рисунок 5.5 – Спектр віброшвидкості V(t) за симетричним живленням
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Рисунок 5.6 – Сигнал віброшвидкості Аv(t) за несиметрії живлення
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Рисунок 5.8 – Сигнал віброприскорення Аv (t) за симетричним живленням
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Рисунок 5.9 – Спектр віброприскорення Аv (t) за симетричним живленням
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Рисунок 5.10 – Сигнал віброприскорення Аv(t) за несиметрії живлення
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Рисунок 5.11 – Спектр віброприскорення Аv(t) за несиметрії живлення
Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Схема лабораторного стенду.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Що таке вібраційна діагностика?
2. Назвіть типи обробки вібраційного сигналу.
3. Перелічіть відомі вам методи вібраційної діагностики.
4. Який датчик використовується для вимірювання вібрації? Принцип
його роботи.
5. Чому розрахунок СКЗ віброшвидкості проводиться в різних частотних
діапазонах?
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6. Як несимертія мережі живлення проявляється у сигналах вібрації?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
Тема. Діагностика

асинхронних

двигунів

за

електричними

параметрами
Мета: діагностика асинхронного двигуна (АД) з короткозамкненим
ротором (КЗР) за спектром струму та споживаної миттєвої потужності.
Виявлення несиметрії обмоток статора, дисбалансу ротора та обривів стрижнів
ротора АД.
Короткі теоретичні відомості
У більшості випадків робота електричних машин (ЕМ), зокрема АД,
супроводжується тяжкими умовами роботи, що зумовлює виникнення
різноманітних за характером пошкоджень. Аналіз статистичних даних щодо
ремонтних підприємствах показав, що найбільш часто виникають пошкодження
обмоток статорів і роторів та механічної частини АД. Пошкодження обмоток
найбільш часто виникають у двигунах великої потужності, вибухозахищених
АД середньої потужності та малопотужних АД, коли пошкодження стрижнів
ротора обумовлені дефектами заливки білячої клітки.
Одним із напрямів діагностики стану ЕМ є методи спектрального аналізу
діагностичного сигналу (струму, напруги, споживаної миттєвої потужності,
вібрації тощо).
1. Спосіб діагностики АД за спектром струму
Це спосіб діагностики двигуна змінного струму і пов’язаних з ним
механічних пристроїв, за яким:
а) протягом заданого інтервалу часу з використанням датчиків струму
проводять запис значень струмів, споживаних електродвигуном;
б) перетворюють отриманий сигнал з аналогової на цифрову форму;
в) розкладають отриманий сигнал у спектр за допомогою перетворення
Фур’є;
г) здійснюють спектральний аналіз отриманого сигналу і порівняння
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значень амплітуд на характерних частотах з рівнем сигналу на частоті мережі
живлення.
При цьому вимірювання можна проводити на працюючому обладнанні.
Запис сигналів струму здійснюється протягом 5–15 секунд для виявлення
низькочастотних складових сигналу. Оцифровані за допомогою аналогоцифрового перетворювача (АЦП) дані передаються на ПК, де за допомогою
програмних засобів формується спектр струму.
Пошкодження ротора АД (обрив стрижнів, ослаблення кріплення
стрижнів до контактних кілець, приховані дефекти лиття) виявляються за
наявності двох бокових компонент у спектрі струму, симетричних відносно
частоти мережі живлення. Частота бокових компонент у спектрі струму
розраховується за формулою

f p  f1 1  2ks  ,

(6.1)

де f1 – частота мережі живлення (50 Гц); k  1, 2, 3,... – номер гармоніки;

s – ковзання АД.
Ковзання АД визначається за формулою
s

0  
.
0

(6.2)

Значення швидкості АД вимірюється оптичним тахометром ТО-М.
Несиметрія обмоток статора АД може бути викликана наявністю
короткозамкнених ділянок в обмотках статора або ж несиметрією параметрів
обмоток за фазами.
Частота, характерна для несиметрії обмоток статора, визначається за
виразом

n

f cm  f1  1  s   k ,
p


(6.3)

де n  1, 2, 3,...; k  1, 2, 3,...; p – кількість пар полюсів АД.
Статичний дисбаланс ротора характеризується зміщенням вісі обертання
ротора відносно вісі статора.
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Характерна для статичного дисбалансу ротора частота визначається за
виразом


1  s   n ,
f cm .dysb  f1  kQr

p



(6.4)

де k  1, 2, 3,...; Qr – кількість стрижнів ротора; n – порядковий номер
гармоніки ( n  1, 2, 3,...).
2. Спосіб діагностики АД за спектром споживаної потужності
Під час діагностики ЕМ за спектром споживаної потужності здійснюють
запис сигналів струму та напруги протягом 5–15 секунд (аналогічно до способу
діагностики АД за спектром струму).
Споживану потужність визначають як суму добутків струмів і напруг
кожної фази АД
pt   ia t u a t   ib t ub t   ic t u c t  .

(6.5)

Далі формують спектр споживаної потужності. За ідеальних параметрів
мережі й двигуна сигнал споживаної потужності трьох фаз являє собою пряму
лінію.

Наявність

значної

змінної

складової

потужності

спричинена

пошкодженням двигуна.
Обрив стрижнів ротора АД визначається за наявності бокових частот
відносно 50 Гц та гармоніки близько 25 Гц у сигналі струму, за нерівності
середньозважених показників за фазами.
Несиметрія обмотки статора АД визначається за наявності у спектрі
сигналу потужності основної гармоніки з частотою 100 Гц та істотної
гармоніки частотою 200 Гц.
Для врахування вищих гармонік використовується коефіцієнт вищих
гармонік потужності:
N 1

KVG 

 Pv2
v 1

PH

.

(6.6)

Для оцінювання внеску гармонік певних частот у загальне значення вищих
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гармонік потужності вводиться коефіцієнт, який дозволяє оцінювати внесок
вищих гармонік певного частотного діапазону, характерних для наявності
певного виду дефекту, до загальної величини вищих гармонік потужності:

K ãàðì ( N1  N2 ) 

N2



N 1

Pk21

k1  N1

 Pk2 ,

(6.7)

k 1

де N – загальна кількість гармонік спектру; N 1 , N 2 – відповідно початкове і
кінцеве значення частот гармонік аналізованого проміжку.
Опис лабораторного стенду та проведення експериментів
Вимірювально-діагностичний комплекс (ВДК) містить вимірювальний
канал напруги на базі резистивних шунтів і мікросхем гальванічної розв’язки, а
вимірювальний канал струму побудований на датчиках Холла. Низька вартість і
простота використання датчиків роблять їх прийнятними для використання у
навчальному процесі в складі ВДК. Структурна схема вимірювального
комплексу зображена на рис. 6.1.
БД
ДН

U вим

PДН
ПГР
ПК
USB
HCPL 7800

АЦП- USB
Iвим
ДC
ACS706ELC-20A

БД – блок датчиків; ДН – датчик напруги; РДН – резистивний дільник напруги;
ПГР – підсилювач з гальванічною розв’язкою; ДС – датчик струму;
ПК – персональний комп’ютер; ПКП – підсилювач з програмованим
коефіцієнтом посилення; USB – шина ПК
Рисунок 6.1 – Структурна схема вимірювального комплексу:
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Як АЦП для застосування в навчальному процесі використовується
модуль mDAQ компанії «Холіт™ Дейта Системс», що є пристроєм збору
аналогових і цифрових даних. Цей пристрій є багатофункціональним
вимірювальним модулем, який підключається до ПК через інтерфейс USB 1.1.
Мікросистема збору даних mDAQ містить восьмиканальний 10-ти розрядний
модуль АЦП з максимальною частотою дискретизації 100 кГц, два канали ЦАП
(ШІМ) ±10 В і універсальні канали дискретного В/В (ТТЛ), які індивідуально
конфігуруються на введення або виведення.
Технічні характеристики блоку датчиків струму та напруги (БДСН)
Усі вимірювальні канали струму і напруги мають гальванічну ізоляцію
від силових ланцюгів і від напруги живлення. Основні характеристики БДСН
приведені в табл. 6.1.
Таблиця 6.1 – Характеристики БДСН
Показник

Датчик струму

Датчик напруги

Діапазон вхідних величин

–50 А…0…+50 А

–400 В…0…+400 В

Діапазон вихідних величин

–12 В…0…+12 В

–12 В…0…+12 В

Частотний діапазон

13 кГц

85 кГц

Точність вимірювань

<2%

<1%

Нелінійність

<5%

< 0,1 %

Вхідний опір

< 0,001 Ом

> 1 МОм

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

1 кВ

Робочі діапазони температур

–20..+85 °С

–40..+100 °С

Опис схемних рішень побудови блоку датчиків струму та напруги
Плата датчиків струму (рис 6.2) побудована на базі датчиків струму
фірми

Allegro

MіcroSystems

типу
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ACS750LCA-050.

Датчик

струму

ACS750LCA-050 виконаний на базі ефекту Холла. Характеристики датчика
струму приведені в табл. 6.2.
Таблиця 6.2 – Характеристики датчика струму ACS750LCA-050
Показник

Значення

Лінійний діапазон виміру

±50 А

Вхідний опір

130 мкОм

Вихідний опір

1..2 Ом

Напруга живлення

+5В

Споживаний струм

10 мА

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

Частотний діапазон

13 кГц

Вхідна напруга

0..5 В

Напруга, що відповідає нульовому струму

2,5 В

Зсув нуля вихідної напруги

±75 мВ

Нелінійність, не більше

5%

Точність виміру

2%

Температурний дрейф
Блок датчиків напруги (рис.

4,6 мкВ/°С
6.3) базується на підсилювачах з

гальванічною розв’язкою типу HCPL 7800A. Основні технічні характеристики
приведені в табл. 6.3.
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C2

DА 2
R2
1

8

2

7

R3

DА 1
R1

I1.1in

3 Out

3

2 GND

4

КР140 УД1408А

I1out
6

4
5

ACS750
LCA050

R4

1 Vcc

I1.2in

5

C1

C3

C4

R5

+5V

-12V

+12V

Рисунок 6.2 – Принципова схема чотирьохканальної плати датчиків струму
Таблиця 6.3 – Основні технічні характеристики HCPL 7800A
Показник

Значення

Частотний діапазон

85 кГц

Вхідна напруга

±200 мВ
(±300 мВ max)

Зсув вхідної напруги, не більше

0,9 мВ

Нелінійність, не більше

0,3 %

Точність виміру

1%

Вихідна напруга: мінімальне

1,18 В

середнє

2,39 В

максимальне

3,61 В

Температурний дрейф

4,6 мкВ/°С

Напруга живлення

+5В

Вхідний опір

530 кОм
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DA 1

+5V

DC/DC 5/5

C1

1

2

4

6

R5
+

C2

C4

C3

C5
DA 3
DA 2

U1.1in

R1

1

1

8

2

R3
2

U1.2in

3

R2

HCPL
7800

4

7

3

6

4

5

GND
8

+12V

7

УД140
У1408А

6

U1out

5

R4
C6
R6

-12V

Рисунок 6.3 – Принципова схема 4-х канальної плати датчиків напруги.
Досліди проводяться для трифазного АД з КЗР типу АИР80В4У2,
номінальні дані якого подані в таблиці Г1 (Додаток Г).
Проведення експерименту під час обривів стрижнів ротора
асинхронного двигуна
Обрив стрижнів ротора АД було зімітовано висвердлюванням на роторі
отворів, кількість яких відповідає кількості обірваних стрижнів. Місце
розташування отворів вказано на рис. 6.4.
3
6
2

1

4
5

1 – вал; 2 – короткозамкнені кільця; 3 – вентиляційні лопатки;
4 – стрижень; 5 – сердечник; 6 – місця розташування обривів стрижнів
Рисунок 6.4 – Короткозамкнений ротор АД з імітацією обривів стрижнів
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Проведення експерименту у разі несиметрії обмоток статора
асинхронного двигуна
Для дослідження роботи АД у разі несиметрії обмоток статора в одній із
фаз статора було встановлено відпайки, які дозволяють уводити несиметрію
параметрів за фазою. Схема підключення АД до мережі живлення у разі
несиметрії обмотки статора надана на рис. 6.5.

До виводів мережі
жвилення

А 31 2

0
В

С

Рисунок 6.5 – Схема підключення АД до мережі живлення у разі несиметрії
обмотки статора (підключена відпайка № 3)
Оскільки кожна з відпайок, установлених на статорі, зафіксована вручну,
то неодмінно необхідно врахувати похибки, пов’язані з конструктивними
рішеннями. Тому перед початком проведення експериментів вимірюють
значення опорів на кожній з відпайок. Дані вимірювань занесено до табл. Г2
(Додаток Г).
Експеримент проводиться так: за допомогою комплектів датчиків
напруги, які підключаються до зажимів обмотки АД з відпайками, та датчиків
струму, які підключаються до фаз статора АД, фіксують значення струмів в
обмотках. Запис значень струмів та напруг здійснюється протягом 5–15 секунд.
Порядок роботи
1. Ознайомитись зі структурою та порядком роботи на лабораторному
стенді.
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2. Увімкнути лабораторний стенд згідно з порядком увімкнення,
запустити програму осцилографа.
3. Здійснити низку пусків АД: для неушкодженого АД, з обривами
стрижнів ротора АД, з несиметрією обмоток статора АД.
4. За допомогою комп’ютеризованого комплексу зняти експериментальні
дані вимірювання струму та напруги у кожній фазі для неушкодженого АД, з
обривами стрижнів ротора АД, з несиметрією обмоток статора АД.
5. Згідно з отриманими даними відповідно до рекомендацій щодо
обробки даних провести діагностику АД за спектром струму. За результатами
діагностики розрахувати частоти, які присутні у спектрі струму та є
характерними для обривів стрижнів і несиметрії обмоток статора. Визначити
величину гармонік на характерних частотах під час обривів стрижнів і
несиметрії обмоток статора та занести значення цих гармонік до табл. 6.6.
6. Розрахувати

споживану

потужність

двигуна,

відповідно

до

рекомендацій щодо обробки даних провести діагностику АД за спектром
споживаної потужності. За результатами діагностики розрахувати значення
коефіцієнта вищих гармонік потужності K VG та коефіцієнту K ãàðì ( N1 N2 ) для
певних діапазонів частот, указаних у табл. 6.7, для неушкодженого АД, з
обривами стрижнів ротора АД, з несиметрією обмоток статора АД. Визначити
величину характерних гармонік у вказаних діапазонах, занести до табл. 6.7.
7. Зробити висновки з роботи.
Таблиця 6.6 – Результати діагностики АД за спектром струму
Амплітуда характерної гармоніки, А
Частота,

Для

Гц

непошкодженого
АД

Для АД з обривами

Для АД з несиметрією

стрижнів ротора

обмоток статора

fp 
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Продовження таблиці 6.6
fp 
fñò 
fñò 

Таблиця 6.7 – Результати діагностики АД за спектром споживаної
потужності
Амплітуда характерної гармоніки у вказаному діапазоні, Вт
Діапазон частот
(N1  N 2 ) ,

Гц

Для

Для АД з

Для АД з

непошкодженого

обривами

несиметрією обмоток

АД

стрижнів ротора

статора

5  15
20  30
45  55
95  105
145  155
290  310
Рекомендації щодо обробки даних
На базі отриманих дослідним способом значень струмів і напруг кожної
фази статора виконується спектральний аналіз сигналів струму, напруги та
споживаної миттєвої потужності. Аналіз експериментальних даних виконується
в пакеті Mathcad (Додаток В).
Отримані експериментально масиви даних для сигналів струмів та напруг
наведені у цифровому вигляді, тому обробку даних доцільно проводити у
дискретному вигляді.

58

200

3

210

310

3

 200

Рисунок 6.6 – Напруги та струми фаз статора АД
Трифазна напруга розкладається на ортогональні складові. Проекції
вектора напруги на вісі X таY:

1
1
u xi  u ai  u bi  u cs ;
3
3
2
2
u yi 
ubi 
u cs .
3
3

(6.8)

Обвідна напруг статора або модуль вектора напруги статора:
usi  uxi 2  u yi 2 .

(6.9)

Аналогічно отримуємо для струму проекції вектора струму на вісі X таY:

1
1
i xi  iai  ibi  ics ;
3
3
2
2
i yi 
ibi 
ics .
3
3

(6.10)

Обвідна струмів статора або модуль вектора струму статора:

is  ixi 2  iyi 2 .

(6.11)

За виразом (6.5) розраховується споживана миттєва потужність:
pt   ia t u a t   ib t ub t   ic t u c t  .

Отримані обвідні сигналів струмів та напруг і сигнал споживаної
миттєвої потужності розкладаються далі в ряди Фур’є за виразом
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f (t ) 

a0 
   ak cos kt  bk sin kt ,
2 k 1


t

(6.12)



1
1
1
де a0   it dt ; ak   it cos kt dt ; bk   it  sin kt dt ; k  0, 1, 2,....
T0
T 
T 
За виразом (6.12) формуються спектри струмів, напруги і споживаної
миттєвої потужності для непошкодженого двигуна, за наявності обривів
стрижнів ротора та несиметрії обмоток статора.
I, A
U, В
1103
100
10
0.1 0
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1104
1105
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Рисунок 6.7 – Спектри струму і напруги для непошкодженого двигуна
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Рисунок 6.8 – Спектри струму і напруги за наявності обривів стрижнів
ротора АД
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Р, Вт
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Рисунок 6.9 – Спектр споживаної миттєвої потужності для
непошкодженого двигуна
Р , Вт
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Рисунок 6.10 – Спектр споживаної миттєвої потужності за наявності
обривів стрижнів ротора АД

Зміст звіту
1. Назва та мета лабораторної роботи.
2. Структурна схема вимірювально-діагностичного комплексу.
3. Осцилограми та таблиці експериментальних даних.
4. Результати проведених розрахунків.
5. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Принцип способу діагностики за спектром струму.
2. Які пошкодження визначаються за способом діагностики за спектром
струму?
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3. Який датчик використовується для вимірювання струму? Принцип
його роботи.
4. Як визначаються пошкодження ротора АД і неспіввісність валів
двигуна і механічного навантаження за спектральним аналізом струму?
5. Як були зімітовані пошкодження стрижнів ротора на реальному
двигуні під час експериментальних досліджень?
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кількість лабораторних занять – 12 годин (6 лабораторних робіт).
Поточний контроль на лабораторних роботах протягом змістових
модулів:
 відвідування лабораторних занять – 0,25 бала за заняття (максимум
1,5 бала за відвідування всіх лабораторних занять);
 наявність виконаної лабораторної роботи – 0,25 бала за виконану
лабораторну роботу до теми попередньої роботи (максимум 1,5 бала за всі
лабораторні роботи);
 захист лабораторної роботи – 1,17 бала за лабораторну роботу
(максимум 7 балів за всі лабораторні роботи);
 якість оформлення лабораторної роботи – максимум 0,25 бала за
виконану лабораторну роботу (максимум 1,5 бала за всі лабораторні роботи);
 опитування під час проведення лабораторних робіт – максимум
1,17 бала за аудиторне заняття (максимум 7 балів за семестр);
 своєчасність – максимум 0,25 бала за захист лабораторної роботи до
початку наступної лабораторної роботи (максимум 1,5 бала за семестр).
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Додаток Б
ВИМОГИ ЩОДО НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
(за ГОСТ 10816-1-97)
Критерієм, прийнятим для оцінювання інтенсивності вібрації машин із
частотою обертання 600 об/хв і вище, є середньоквадратичне значення
віброшвидкості Vе мм/с. Vе визначають безпосереднім виміром або за результатами
спектрального аналізу в діапазоні від частоти обертання, на якій проводяться
вимірювання, до 2000 Гц за формулою

e 
де  ei

n


i 1

2
ei

,

– середньоквадратичне значення віброшвидкості, отримане під час

спектрального аналізу для 1-й смуги фільтра; i = 1, 2,..., n, при цьому перша й n-на
смуги фільтра мають включати відповідно нижню й верхню граничні частоти
заданої для вимірювання смуги частот.
У табл. 1 наведені тільки тимчасові, зразкові критерії, якими можна
користуватися за відсутності відповідних нормативних документів. За нею можна
визначити верхні границі зон від А до С, виражені в середньоквадратичних
значеннях віброшвидкості  ei , мм/с для машин різних класів.
Клас 1. Окремі частини двигунів і машин, з’єднані з агрегатом, що працюють
у звичайному для них режимі (серійні електричні мотори потужністю до 15 кВт є
типовими машинами цієї категорії).
Клас 2. Машини середньої величини (типові електромотори потужністю від
15 до 875 кВт) без спеціальних фундаментів, жорстко встановлені двигуни або
машини (до 300 кВт) на спеціальних фундаментах.
Клас 3. Потужні первинні двигуни й інші потужні машини з обертовими
масами, встановлені на масивних фундаментах, відносно жорстких у напрямку
вимірювання вібрації.
Клас 4. Потужні первинні двигуни й інші потужні машини з обертовими
масами, встановлені на фундаменти, відносно піддатливі у напрямку вимірювання
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вібрації (наприклад, турбогенератори й газові турбіни з вихідною потужністю
більше 10 МВт).
Якісне оцінювання інтенсивності вібрації машин проводиться за чотирма
позиціями:
– добре (зона A);
– задовільно (зона B, прийнятно);
– необхідне поліпшення (зона C, ще припустима);
– неприпустимо (зона D).
Для щойно розроблювальних машин вібрація має перебувати в зоні А.
Машини з вібрацією, що перебувають у зоні В, уважаються придатними для
необмежено тривалої експлуатації. Верхня границя зони В є гранично
припустимою під час випробувань машин і уведення їх в експлуатацію.
Машини з вібрацією, що перебувають у зоні С, уважаються такими, що
потребують поліпшення. Вони можуть працювати в таких умовах обмежений час
до появи сприятливої можливості виконання ремонтних робіт.
Вібрація, що попадає в зону D, уважається досить строгою передумовою
ушкодження машини.
Таблиця 1 – Нормування віброшвидкості для машин різних класів
V r.m.s.,
мм/c
0,28
0,45
0,71
1,12
1,8
2,8
4,5
7,1
11,2
18
28
45

Клас 1

Клас 2

Клас 3

Клас 4

А

А

А

A

В
B
С

B
С

B
С

D
D

C
D
D
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Додаток В
ПРИКЛАД ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У МАТЕМАТИЧНОМУ ПАКЕТІ
MATHCAD:

// – завантаження текстового файла 555_03_XX.txt
(експеримент знято для непошкодженого двигуна і симетричного живлення) (Insert
 Component  File Read or Write  Read from a file  указується шлях до файлу
 Готово).
A  submatrix( A  0 16320 0 13)

Вирізання частини масиву даних, причому кількість
точок у масиві має бути кратна числу точок в одному періоді сигналу напруги.
N  408

–-

– кількість точок на один період напруги.
// – Визначення довжини матриці текстового файлу.

N1  length ( Ua)  1

i  1 N1

// – Визначення діапазону обчислення змінних.

// – виділення стовпців із загальної
матриці А, що відповідають фазним струмам, напругам і віброприскоренню
АД.
b

U бат.експ.  g
– коефіцієнт перетворення датчика вібрації, де U бат.експ. , В – напруга
2U бат.тип.

живлення датчика вібрації, виміряна під час проведення експерименту
(задається викладачем), Uбат.тип.  3,3 В – напруга батарейки датчика вібрації,
згідно з його паспортними даними, g  9,81 м/c2 – прискорення вільного
падіння.
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Побудова графіків
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Рисунок 1 – Сигнали струмів i(t) та напруг u(t) АД
Для того, щоб здійснити перехід від вісі точок (і) до вісі часу (t),
необхідно і розділити на кількість точок на період N, помножену на частоту
живлення 50 Гц (рис. 2).
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Рисунок 2 – Сигнали струмів i(t) та напруг u(t) АД
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0.8

Спектральний аналіз сигналів
K1  1000
k1  0  K1

– визначення кількості гармонік
UA  CFFT( U1)
UAa

 2 UA

– розкладання сигналу напруги в ряд Фур’є.
– період сигналу (визначено з рис. 2 додатку А).

M  0.8

k1

k1

1 10
100
10
3

UAa k1

0.1
0.01
3
1 10
4
1 10

0

200

400

600

800

1000

k1
M

Рисунок 3 – Спектр напруги на фазі А в логарифмічному масштабі
K1  1000
k1  0  K1
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 2 IA
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– Розрахунок гармонічних складових струму у фазі А
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Рисунок 4 – Спектр струму у фазі А в логарифмічному масштабі
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Рисунок 5 – Сигнал віброприскорення за віссю Х
Vx  Vx  mean( Vx)

– видалення із сигналу віброприскорення постійної складової.

K1  1500
k1  1  K1

– визначення кількості гармонік.

VX  CFFT( Vx)
VXa

k1

 2 VX

k1

M  0.8

– розкладання сигналу віброприскорення в ряд Фур’є.

– період сигналу.
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Рисунок 6 – Спектр віброприскорення за віссю Х

–

розрахунок СКЗ віброприскорення через гармонічні

складові.
VXa  1000
Vskor

k1



k1

k1
M

 2 

– розрахунок віброшвидкості через гармонічні складові

віброприскорення.
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– розрахунок СКЗ віброшвидкості через гармонічні
складові.
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Рисунок 7 – Спектр віброшвидкості за віссю Х
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– Розрахунок трифазної споживаної потужності

600
400
Psi
200

Psmi

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

200
i
50 N

k1  0  1500

Рисунок 8 – Сигнал трифазної споживаної потужності P (t )
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– Розрахунок гармонічних складових споживаної потужності
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Рисунок 9 – Спектр трифазної споживаної потужності в логарифмічному
масштабі

– Розрахунок значень окремих гармонік споживаної потужності

– розрахунок СКЗ споживаної потужності
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Додаток Г
ПАРАМЕТРИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Таблиця Г1 – Паспортні дані асинхронного двигуна з короткозамкненим
ротором типу АИР80В4У2
Номінальна потужність, кВт

1,5

Номінальна швидкість обертання, об/хв

1395

ККД, %

77

Коефіцієнт потужності, в. о.

0,81

Номінальна напруга, В

220/380

Номінальний струм, А

6,3/3,6

З’єднання

Δ/Υ

Таблиця Г2 – Дані вимірювання опорів відпайок статора АД
№ відпайки Опір, Ом Процентне співвідношення, %
1

4,9

1,36

2

4,5

2,52

3

4,3

14
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Моніторинг та діагностика енергоємних виробництв» для
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