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                                                  АНОТАЦІЯ

    Мета роботи  підвищення якості розрахунків експлуатаційної надійності‒
ізоляції обмоток статора високовольтних асинхронних електродвигунів
нафтохімічного виробництва потужністю від 200 до 5700 кВт.
    Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:
– досліджувати існуючі аналітичні методи оцінки характеристик
надійності високовольтних асинхронних електродвигунів на етапах їх
проектування й експлуатації з метою визначення умов проходження помилок
проектування в експлуатацію й рівня наслідків відмов і пошкоджень;
– розробити методику побудови адекватних структурно-функціональних
моделей вузлів і деталей високовольтних асинхронних електродвигунів і
обґрунтувати області прийнятих допущень;
– розробити методику формування імовірнісних рівнянь, що
характеризують надійність елементів конструкції обмотки статора, з
можливістю вибору раціонального варіанта за умовою безвідмовності.

Ключові слова АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, НАДІЙНІСТЬ, ОБМОТКА,
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.

 
                                                            ABSTRACT
   The purpose of the work is to improve the quality of the operational reliability
of the stator windings insulation of high-voltage asynchronous motors of
petrochemical production with the capacity from 200 to 5700 kW.
To achieve this goal, the following tasks are addressed:
– to investigate existing analytical methods for assessing the reliability
characteristics of high-voltage asynchronous electric motors at the stages of their
design and operation in order to determine the conditions for passing design errors in
operation and the level of consequences of failures and damages;
– develop a method for constructing adequate structural and functional models
of nodes and parts of high-voltage asynchronous electric motors and justify the areas
of assumptions;
– develop a methodology for the formation of probabilistic equations that
characterize the reliability of the elements of the stator winding construction, with the
possibility of choosing a rational variant on the condition of non-failure.

Key words ASYNCHRONOUS ENGINE, RELIABILITY, WELDING,
OPERATION.


