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1. Будова асинхронного двигуна 
 

     Електричні машини змінного струму розділяють на синхронні і асинхронні. 

Найбільше застосування мають синхронні генератори змінного трифазного струму й 

трифазні асинхронні електродвигуни.  

     Трифазний асинхронний двигун є найбільш широко використовуваним 

електродвигуном. На долю асинхронних двигунів приходиться не менше 80% всіх 

електродвигунів, які випускаються електропромисловістю. 

     Його переваги полягають у тому, що практично ніколи нe виходить із ладу ротор, 

двигун просто приєднyється до мережі, дуже легко можна змінити напрям і частоту 

його обертання. До недоліків двигуна належать великі пускові струми, низький ККД 

дуже малий cos φ в режимі холостого ходу.  

     Незважаючи на ці недоліки трифазиi асинхронні двигуни широко застосовуються 

в усіх галузях народного господарства, що пояснюcться простотою конструкції,  їх 

високою надійністю в роботі. Ці двигуни дешеві, прості і надійні в експлуатації і 

обслуговуванні, мають хороші експлуатаційні характеристики, в них відсутній 

колектор, а також вони ефективні при регулюванні швидкості. 

     Області застосування асинхронних двигунів досить широкі — від привода 

пристроїв автоматики й побутових електроприладів до потужного устаткування 

(екскаваторів, дробарок, млинів і т.п.). Відповідно до цього потужність асинхронних 

двигунів, що випускаються електромашинобудівною промисловістю, становить 

діапазон від часток ват до тисяч кіловат при напрузі мережі живлення від десятків 

вольт до 10 кВ. 

     Найбільше застосування мають трифазні асинхронні двигуни, розраховані на 

роботу від мережі промислової частоти (50 Гц). Асинхронні двигуни спеціального 
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призначення виготовляються на підвищені частоти змінного струму (200, 400 Гц і 

більше). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Такий двигун складається з нерухомого статора та обеpтoвoго ротора. Статор і ротор 

складаються в одне ціле за допомогою підшипникових щитів, в яких установлено 

підшипники. На останні спиpaється вал ротора.  

Рисунок 1 – Загальний вигляд  

трифазного  асинхронного 

електродвигуна 
 

Рисунок 2– Асинхронний двигун (у розрізі) 

Рисунок 3 – Асинхронний двигун у розібраному вигляді. Будова двигуна 
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     Статор і ротор розділені повітряним проміжком, величина якого коливається від 

0,1 мм в двигунах малої потужності до 1,5 мм в двигунах великої потужності. 

     Статор - нерухома частина двигуна, створює обертове магнітне поле.  

     Статор являє собою осердя (магнітопровід) у 

якому зроблено пази для розміщення обмотки 

(фрагмент магнітопроводу статора показано на 

рис. 4). Для зменшення втрат на вихрові струми 

осердя статора набирають з штампованих листів 

електротехнічної сталі товщиною 0,35 або 0,5 мм. 

Листи штампують у вигляді кілець. На 

внутрішньому боці кілець є заглиблення — пази, 

в які укладують провода обмотки статора. Листи   

                                                            сталі перед збіркою в пакет ізолюють окалиною  

                                                            або покриваючи шаром лаку.  

     Обмотку статора закріплюють в пазах з допомогою деревяних або пласмасових 

клинів. В трифазних двигунах обмотка статора трифазна; фази здвинуті в просторі 

відносно один одного на 120 градусів.  

     Обмотка статора виготовляcться з мідного (в рідких випадках алюмініевого) 

проводу, вкладасться в пази статора: а її виводи приеднуються до щитка (коробки 

виводів) двигуна. Призначення статора – створювати обеpтове магнітне поле 

машини за допомогою обмотки, що живиться трифазною напругою.   

     Кінці фаз обмотки статора виводять на зажими коробки виводів і позначають: 

початок фаз — С1, С2, СЗ; кінці відповідних фаз — С4, С5, С6 (рисунок 5).  

     Трифазну обмотку статора можна з’єднувати в зірку і трикутник (рисунок 5) в 

залежності від напруги мережі. Наприклад, якщо в паспорті (рисунок 6) вказані 

напруги 220/380 В, то при напрузі мережі 380 В обмотку статора з’єднують в зірку; 

якщо ж в мережі напруга 220 В, то обмотку статора з’єднують в трикутник. В обох 

випадках на фазу приходиться напруга в 220 В.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Магнітопровід статора  

                     асинхронного двигуна  
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Рисунок 5 – Схеми з’єднання обмоток статора  

З’єднання обмоток 

статора в «зірку» 

( схема і коробка виводів) 

З’єднання обмоток 

статора в «трикутник» 

( схема і коробка виводів) 
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     Ротор являє собою обертову частину асинхронного двигуна. Ротор з’єднаний з 

механічним навантаженням через вал. 

     Трифaзні асинхронні двигуни бувають двох видів: з короткозамкненим ротором і 

з фазним ротором.  

     Залежно від типу конструкції ротора, асинхронний трифазний двигун 

класифікується як  

 асинхронний двигун з короткозамкненим ротором  

 асинхронний двигун з фазним ротором. 

Конструкція статора для обох типів двигуна залишається однією і тією ж. 
 

     Осердя ротора, як і осердя статора, набирається з 

пластин електротехнічної сталі. Осердя ротора має 

поздовжні пази в які вкладається обмотка. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Розміщення паспорту асинхронного двигуна на корпусі 

Рисунок 7 – Пластини магнітопроводів  

статора і ротора асинхронного двигуна  

Рисунок 8 – Короткозамкнутий ротор асинхронного двигуна  

1 – стрижень обмотки ротора 

2 – короткозамикаюче кільце 

3 – осердя ротора 

4 – вал 

5 - підшипник 
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     Обмотка короткозамкнутого ротора складається з ряду алюмінієвих або мідних 

(рідше) стрижнів, які розташовані в пазах осердя ротора. Ці стрижні з двох сторін 

замикаються короткозамикаючими кільцями. Найчастіше короткозамкнена обмотка 

ротора виконуєтся з алюмінію, який в гарячому стані заливаеться в пази ротора. При 

цьому одночасно відливаються і короткозамикаючі кільця і вентиляційні лопатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Обмотка фазного ротора представляє собою ізольовані провідники обмоток (секцій) 

трифазної обмотки, виконаної аналогічно обмотці статора і з’єднаної в зірку. Кінці 

фаз обмотки ротора приєднують до ізольованих один від одного і від валу двигуна 

контактними кільцями, по яким при обертанні ротора ковзають закріпленні в 

щіткотримачах щітки. З допомогою контактних кілець і щіток обмотка ротора 

з’єднується з пусковими або регулюючими реостатами. 
      

     Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором найпростіша, найнадійніша, 

найлегша і найдешевша серед усіх типів машин, тому його застосування є дуже 

перспективним. 

     Асинхронний двигун з фазним ротором має кращі пускові і регулювальні 

властивості, проте йому властиві великі маса, розміри і вартість порівняно з  

асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором. 

     Зараз асинхронні двигуни виготовляють переважно з короткозамкненим ротором і 

тільки при великих потужностях та в спеціальних випадках використовують фазну 

обмотку ротора. 
 

2. Принцип дії асинхронного двигуна 
 

     Асинхронний двигун трифазного струму – це електрична машина, яка перетворює 

електричну енергію трифазного струму на механічну енергію (обертання ротора). 

Після підключення кінців обмоток статора до мережі через три обмотки статора 

протікає симетрична система струмів, яка створює всередині статора обертовий 

магнітний потік (обертове магнітне поле).   Частоту обертання магнітного потоку   

називають синхронною частотою п1. Синхронна частота залежить від частоти 

змінного струму  f  в обмотках статора та кількості пар полюсів статора р:  

п1 = 
𝟔𝟎·𝒇

𝒑
 [об/хв] 

В нормальних умовах експлуатації f=const, p=const тому частота обертання 

магнітного потоку незмінна n1=const . 

1 – провідники обмотки ротора в пазу 

2 – контактні кільця 

3 – електричні щітки 

 Рисунок 9 – Будова асинхронного двигуна з фазним ротором 
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     Принцип дії асинхронного двигуна ґрунтується на взаємодії обертового 

магнітного поля зі струмами, що наводяться цим полем в провідниках обмотки 

ротора.  У результаті взаємодії струмів обмотки ротора з обертовим магнітним полем 

виникають електромагнітні сили. Сукупність цих сил створює електромагнітний 

обертаючий момент, під дією якого ротор асинхронного двигуна приходить в 

обертання із частотою n2 у бік обертання поля статора. Якщо поміняти місцями дві 

будь-які фази, то зміниться напрям обертання магниітного поля статора, а відповідно 

і напрям обертання ротора, тобто відбудеться реверсування. 

Однак, частота його обертання n2 декілька менше, ніж n1 (n2 = (0,92… 0,98) n1). Ротор, 

немов би, весь час проковзує (відстає) відносно магнітного поля. 

n2  <  n1 

Звідси й назва двигунів – асинхронні (тобто несинхронні). 
     Швидкість n2,  з якою обертається ротор, повинна неодмінно відрізнятися від 

швидкості обертового магнітного поля  n1, тому що при  n2=n1 ротор нерухомий 

відносно магнітного поля статора, е.р.с. і струм в обмотці ротора не наводяться, 

відсутній електромагнітний момент. 

Відносна різниця частот обертання поля статора і ротора називається ковзанням s 

асинхронного двигуна і є однією з найбільш важливих величин, що визначають його 

роботу: 

s = 
𝒏𝟏−𝒏𝟐

𝒏𝟏
    або у відсотках    s = 

𝒏𝟏−𝒏𝟐

𝒏𝟏
·100% 

   Цілком очевидно, що зі збільшенням навантажувального моменту на валу 

асинхронного двигуна частота обертання ротора n2  зменшується. Отже, ковзання s 

асинхронного двигуна залежить від механічного навантаження на валу двигуна й 

може змінюватися в діапазоні 0 < s ≤ 1. 

     При вмиканні асинхронного двигуна в мережу в початковий момент часу ротор під 

впливом сил інерції нерухливий (n2 = 0). При цьому ковзання s=1. 

     У режимі роботи двигуна без навантаження на валу (режим холостого ходу) ротор 

обертається із частотою лише небагато меншої синхронної частоти обертання n1 і 

ковзання досить мале відрізняється від нуля (s ≈ 0). 

     Ковзання, відповідне до номінального навантаження двигуна, називають 

номінальним ковзанням sн. Ковзання асинхронного двигуна при номінальному 

навантаженні звичайно становить 3-5 %. 

     Перетворивши вираз формулу ковзання, одержимо формулу для визначення 

асинхронної частоти обертання: 

                                n2 = n1(1-s), [об/хв]     тобто   n2ном = n1(0,95…0,97)  
 

Узагальнюючи можна зробити висновок: характерною рисою роботи асинхронної 

машини є нерівність частот обертання магнітного поля статора n1 і ротора n2, тобто 

наявність ковзання, оскільки тільки в цьому випадку обертове магнітне поле наводить 

в обмотці ротора е.р.с. і на роторі виникає електромагнітний момент. 
 

Приклад: Трифазний асинхронний двигун із числом пар полюсів р=2 працює від 

мережі із частотою струму f1 = 50 Гц. Визначити частоту обертання ротора двигуна 

при номінальному навантаженні, якщо ковзання при цьому становить 6%. 

Розв’язок. Синхронна частота обертання n1 = 
f1·60

р
 = 

50·60

2
  = 1500 об/хв.  

Номінальна частота обертання ротора  n2 = n1(1-s) = 1500(1 - 0,06) = 1412 об/хв. 
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  Якщо вал асинхронного двигуна механічно з’єднати з валом якого-небудь 

виконавчого механізму, то обертаючий момент двигуна М приведе механізм в 

обертання.  

     Отже, електрична потужність Р1, яку споживає двигун з мережі, в основній своїй 

частині перетвориться в механічну потужність Р2 і передається виконавчому 

механізму. 

     Потужність, яку двигун споживає із мережі  Р1=√𝟑 𝑼𝟏 · 𝑰𝟏 · 𝒄𝒐𝒔φ 

де   U1 – підведена лінійна напруга,  

       І1 – лінійний струм статора,  

       cosφ – коефіцієнт потужності двигуна. 

Номінальною потужністю двигуна Рном називається корисна потужність на валу 

двигуна, яка вказується в паспорті машини.  

Номінальний момент на валу Mном 

Mном =9,55 
𝑷ном

𝒏ном
 

     Для практики велике значення має залежність швидкості двигуна n2 від 

навантаження на валу n2= f(M). Ця залежність називається механічною 

характеристикою  

 Робоча ділянка механічної характеристики 

позначена на рис. 10) суцільною жирною 

кривою, а тонка лінія відповідає режиму 

нестійкої роботи. 

Аналіз механічної характеристики показує, що 

частота обертання асинхронного двигуна лише 

незначно зменшується при збільшенні 

обертового моменту в межах від 0 до Mmax. Така 

характеристика називається жорсткою. 

Перенавантаження двигуна  спричинює його 

зупинку. Ця обставина вимагає обирати 

потужність двигуна такою, щоб навіть за 

короткочасних перенавантажень не був 

перевищений максимальний момент. 

 
 

      

3. Втрати потужності й ККД асинхронного двигуна 

     Перетворення електричної енергії в механічну в асинхронному двигуні, як і в 

інших електричних машинах, пов’язане із втратами енергії, тому корисна потужність 

на валу двигуна Р2 завжди менше потужності на вході (споживаної потужності) Р1 на 

величину втрат потужності  ΔР. 

                                                           Р2 = Р1 – ΔР 

     Втрати ΔР перетворяться в теплоту, що в остаточному підсумку веде до нагрівання 

машини.  

     Потужність втрат ΔР, що нагрівають машину, складається з потужності 

електричних РЕ , магнітних РМ і механічних Рмех втрат:  ΔР = РЕ + РМ + Рмех 

Рисунок 10 – Механічна характеристика   

                       асинхронного двигуна  



8 

 

     Електричні втрати РЕ виникають в обмотках статора і ротора РЕ = РЕ1 + Δ РЕ2 (тут 

РЕ1 - втрати в обмотці статора і РЕ2 - втрати в обмотці ротора).  

     Магнітні втрати в магнітопроводі РМ виникають за рахунок явищ гістерезису і 

вихрових струмів в статорі РМ1 і в роторі РМ2, тобто РМ =РМ1 +РМ2. 

      Втрати механічні Рмех  викликані силами тертя в підшипниках, а також на 

вентиляцію. 
  

     Електромагнітна потужність РЕМ – це потужність, що передається магнітним 

полем від статора до ротора  

РЕМ = Р1 - РЕ1 -РМ1 

Потужність на валу Р2 – це потужність, споживана з мережі за вирахуванням втрат  

Р2 = Р1 – ΔР 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) двигуна η є відношення корисної потужності, тобто 

потужності на валу двигуна (паспортної_потужності) Р2, до споживаної потужності з 

мережі Р1    

η  = 
𝑷𝟐

𝑷𝟏
 = 

𝑷𝟏−𝜟𝑷

𝑷𝟏
 = 

𝑷𝟐

𝑷𝟐+𝜟𝑷
 

     Оскільки під час випробувань завжди контролюється електрична потужність, то 

перший вираз у формулі використовується для визначення ККД двигунів, а другий – 

ККД генераторів.      

     Залежно від потужності асинхронного двигуна  ηн  звичайно складає (70...90)%. 

Причому двигуни більшої потужності мають, як правило, кращий номінальний ККД 

ніж двигуни малої потужності.  

 

4. Модифікація та коротка характеристика асинхронних двигунів 

сільськогосподарського призначення 

   Найбільш поширеними серіями асинхронних електродвигунів зараз є: 

Асинхронні двигуни серії 4АМ - загального призначення виготовляють з висотами 

осі обертання від 50 до 250 мм. Порівняно з двигунами серії 4А вони мають менший 

на 5дБ рівень шуму, більший пусковий момент, в деяких типорозмірах поліпшені 

енергетичні характеристики.  Шкала потужностей двигунів сері 4АМ від 0,12 до 315 

кВт. 

Для виготовлення двигунів серії 4АМ застосовують електротехнічну сталь з 

меншими питомими втратами і більшою магнітною проникністю, нові стійкі проти 

дії теплоти та високоміцні ізоляційні матеріали, більш досконалу технологію, а також 

удосконалену систему вентиляції. Вони мають ступінь захисту ІР44.  

Умовні позначення двигунів серії 4АМ розшифровуються так: 
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1 – серія; 

2 – виконання за способом захисту від дії навколишнього середовища:  

      Н -захищені; відсутність даного знаку означає закриті обдувні; 

3 – виконання за матеріалом станини та щитів:  

      А – станина та щити алюмінієві;  

      X – станина із алюмінію, підшипникові щити - чавунні; 

      відсутність знаків означає, що станина і щити чавунні або стальні; 

4 – позначення електричної модифікації: 

      С – з підвищеним ковзанням;  

      Р – з підвищеним пусковим моментом;  

      K – з фазним ротором;  

      В – вбудовані; 

5 – висота осі обертання, мм (дві або три цифри); 

6 – установочний розмір за довжиною станини (S – коротка, М – середня, L – довга); 

7 – довжина осердя статора (А або В) при збереженні установочного розміру. 

      Відсутність літер вказує на наявність тільки однієї довжини осердя; 

8 – кількість полюсів (2, 4, 6, 8 і 10); 

9 – додатковий індекс – позначення спеціалізованого виконання двигуна: 

      Х2 – стійкі проти дії хімічних речовин;  

      С – сільськогосподарські;  

      УП –пилозахищені;  

       РЗ – для зубчастих мотор-редукторів;  

       Ж – з подовженим кінцем вала для моноблочних насосів;  

       Б – з вбудованим температурним захистом;  

       Е – з вбудованим електромеханічним гальмом;  

       Н – малошумні; 

10 – кліматичне виконання і категорія розміщення. 
 

Двигуни надійно працюють при умовах: висота над рівнем моря не більше 1000 м; 

температура навколишнього середовища -40 - +40°С; відносна вологість повітря при 

температурі +25° С до 93 %; запиленість повітря не більше 10 мг/м3 для двигунів із 

ступенем захисту ІР44 і не більше 2 мг/м3–ІР23; навколишнє середовище 

вибухобезпечне, не повинно містити струмопровідного пилу, агресивних газів у 

концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію. Допускається робота при коливаннях 

напруги у живильній мережі в межах -5 – +10% і частоти змінного струму ±2,5 % від 

номінальних значень 

Технічні характеристики двигунів серії 4АМ наводяться в довідниках. 

 

Асинхронні двигуни серії АИР розроблені в рамках міжнародної організації по 

співробітництву у галузі електротехнічної промисловості „Інтерелектро” і 

відповідають перспективному рівню світового електромашинобудування. 

Порівняно з двигунами серії 4А та 4АМ вони мають кращі енергетичні показники: 

менші рівень шуму та масу; підвищену надійність і ступінь захисту. Двигуни серії 

АИР виготовляються з чавунними станиною та підшипниковими щитами і станиною 

з алюмінієвого сплаву й чавунними або алюмінієвими щитами. Для досягнення 

підвищеної точності і зниження шуму використовують серію підшипників із 

зниженою віброактивністю. Підшипники мають дві ущільнювальні шайби і закладене 

на весь строк служби підшипника мастило. Вертикалоно-горизонтальне оребріння 

поверхні станини забезпечує інтенсивніше охолодження оболонки двигуна. Коробку 
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струмовводу відливають разом із станиною, що забезпечує надійну герметизацію і 

дозволяє підвести живлення з кожного боку двигуна через один або два 

герметизованих штуцери. 

Клас нагрівостійкості ізоляції – F.  

Умовні позначення електродвигунів серії АИ розшифровуються так: 

 
1 – асинхронний; 

2 – уніфікована серія („Интерэлектро”); 

3 – ув’язка потужності з установочними розмірами (потужності двигунів 

      серії АИР збігаються з потужностями двигунів серій 4А та 4АМ); 

4 – висота осі обертання, мм; 

5 – А і В – довжина осердя магнітопроводу при однаковій довжині станини 

      (S, М, L – позначення довжини станини); 

6 – кількість полюсів (2, 4, 6 і 8); 

7 – додаткові індекси:  

      Б – з вбудованим температурним захистом,  

      Х2 –стійкий проти дій хімічних речовин,  

      Н – малошумний,  

      С –сільськогосподарський тощо; 

8 – кліматичне виконання та категорія розміщення. 
 

На замовлення двигуни виготовляють на всі стандартні напруги до 660 В при 

з’єднанні обмоток за схемою трикутника чи зірки або за іншими схемами і на всі 

монтажні (ГОСТ 2479-79) та кліматичні (ГОСТ 15150-69) виконання. 

Технічні характеристики двигунів серії АИР наводяться в довідниках. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Переваги і недоліки асинхронних двигунів 

- Описати будову статора 

- Накреслити схеми з’єднань обмоток статора в зірку і трикутник (рис.5) 

- Описати будову ротора асинхронних двигунів 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Формулу синхронної частоти n1 

- Описати принцип дії двигуна 

- Чому двигун називається асинхронним 

- Що називається ковзанням, формула 

- Формули: частоти обертання ротора n2, потужності, яку двигун споживає з мережі Р1, 

номінального моменту на валу Мном 

- Зарисувати механічну характеристику (рис.10) 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Як визначаються втрати потужності ΔР і з чого вони складаються 

- Формулу потужності на валу Р2 

- Що називається ККД, формула 
 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Прочитати і записати назви серій асинхронних двигунів 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1.Яка конструкція та принцип її трифазного асинхронного двигуна? 

2.Що необхідно зробити для того, щоб змінити напрямок обертання трифазного асинхронного 

двигуна? 

3.Які переваги та недоліки трифазних асинхронних двигунів? 

4.Що називається ковзанням і в яких одиницях воно виражається? 

5.Що називається механічною Характеристикою трифазного асинхронного двигуна? 

 

 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


