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АНОТАЦІЯ 

 

Басова А. В. Вдосконалені методи електромагнітних і теплових 

розрахунків елементів конструкції силових трансформаторів та 

реакторів на основі чисельних і аналітичних моделей. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати. – Інститут 

електродинаміки НАН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню наукового завдання щодо 

вдосконалення методів, математичних моделей, розробки наукових підходів 

для електромагнітних і теплових розрахунків в елементах конструкції 

маслонаповнених силових трансформаторів і реакторів, що забезпечує 

підвищення якості їх проектування. 

В роботі зроблено огляд основних методів дослідження 

електромагнітних і теплових процесів в трансформаторному устаткуванні з 

масляним охолодженням в сталих режимах. Відмічено, що досі у практиці 

промислового проектування силових трансформаторів та електричних 

реакторів використовуються спрощені методи, побудовані на аналітичних, 

чисельно-аналітичних розв’язках відповідних крайових задач і на значному 

числі емпіричних даних. Аналіз джерел і практика проектування, 

виробництва сучасних традиційних і нових конструкцій з підвищеними 

питомими електромагнітними і тепловими навантаженнями показали 

необхідність підвищення точності розрахунків. Це може бути забезпечено 

застосуванням методів чисельного скінченноелементного аналізу, які 

реалізовані в сучасному програмному забезпеченні ANSYS, COMSOL, 

Infolytica і т.п. 

В роботі представлено розроблені методи чисельного  розрахунку 

електромагнітного поля трансформаторного устаткування методами 

статичного, гармонійного і перехідного скінченноелементного аналізу з 
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особливостями застосування відповідного програмного забезпечення. 

Показано підходи до формування розрахункових моделей (у більшості 

випадків – тривимірних), що обумовлені метою розрахунків: складових 

індукції магнітного поля в обмотках для подальшого розрахунку додаткових 

втрат на вихрові струми, електромагнітних сил й електродинамічної стійкості 

та індуктивностей, розрахунку індукції в перерізах магнітних систем, 

електромагнітного поля в феромагнітних частинах конструкції ярмових 

балок та баків для врахування нелінійного поверхневого ефекту.  

В залежності від відповідних постановок розрахункових задач, прийнято 

певні допущення і розроблено ряд підходів до чисельного моделювання. 

Основні етапи розробки чисельних моделей передбачають визначення 

основних чинників і, як можливе спрощення геометрії і властивостей 

елементів із слабким впливом, так і максимальне врахування матеріальних 

параметрів – нелінійних властивостей конструкційних сталей, а також 

анізотропії електротехнічної сталі. Так, виключаючи задачу розрахунку втрат 

з урахуванням реальних схем шихтовки пластин сталі, формування моделей 

магнітних систем здійснюється без урахування зон стиків пластин і 

східчастої форми пакетів. При дослідженні елементів з вираженим 

поверхневим ефектом (бак, ярмові балки і т.п.) виконується побудова 

спеціальної сітки у вигляді шарів, розмір яких зменшується (згущується) до 

поверхні з виділенням втрат. Обмотки, спрощено, представляються у вигляді 

суцільних циліндрів-концентрів тільки з кутовою складовою струму 

намагнічування. У випадках, коли осьову структуру обмоток необхідно 

врахувати максимально точно, формуються розподілені по висоті обмотки 

зони різної щільності ампер-витків, що обумовлено неоднорідністю 

охолодних каналів між котушками. Верифікація розроблених чисельних 

моделей проведена шляхом порівняння з вимірами фізичних моделей. 

Застосовано два підходи і представлено відповідні чисельні моделі для 

розрахунку втрат в елементах конструкції трансформаторів та реакторів. 
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Перший підхід застосовується в тонких немагнітних елементах, які в 

тривимірних моделях устаткування можуть розглядатися  як плоскі. Вперше 

було розроблено відсутній в стандартних засобах систем 

скінченноелементного аналізу метод «поетапного» розрахунку магнітного 

поля, вихрових струмів, втрат і міри нагріву елементів конструкції. На 

першому етапі відбувається визначення поля на поверхні елементу із 

нехтуванням зворотним впливом вихрових струмів. На другому етапі 

виконується розрахунок вихрових струмів і втрат для плоскої задачі. 

Поетапний метод забезпечує розрахунок  тонких провідних смуг 

електростатичних екранів, шаруватих крайніх пакетів електротехнічної сталі 

у вигляді провідних пластин з еквівалентною товщиною проникнення 

електромагнітної хвилі. 

Другий, – «прямий» підхід, ґрунтується на відомому визначенні 

енергетичних характеристик електромагнітного поля. Для елементів 

конструкції з немагнітної сталі розрахунок втрат проводиться безпосередньо 

за значенням вихрових струмів. При цьому в прямому методі автоматично 

враховується їх розмагнічувальна дія на поле сторонніх струмів. При 

аналітичних розрахунках, зокрема, втрат в баках трансформаторів та 

реакторів широко застосовується метод поверхневих втрат, при якому вони 

визначаються через дотичну складову напруженості магнітного поля і 

спрощені характеристики поверхневого імпедансу. Проте цей метод має 

значні обмеження для розрахунків феромагнітних тіл скінченних розмірів, а 

також при зварюванні різних типів сталі. Для цих випадків в роботі 

вдосконалено методи тривимірного розрахунку втрат у виконаних з феро- і 

немагнітної сталі ярмових балках і баку шляхом урахування розподілу 

об'ємних щільностей втрат на вихрові струми і на гістерезис. На відміну від 

спрощених методів це дає можливість точніше розраховувати додаткові 

втрати, виконувати оптимізацію елементів конструкції та проектувати 

устаткування із заданим рівнем втрат та нагрівів. Верифікацію розроблених 
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методів проведено на експериментальних даних відомого сімейства тестових 

задач ТЕАМ21 (Японія).  

Вдосконалені чисельні методи забезпечують підвищену точність аналізу 

електромагнітних процесів в феромагнітних стінках та кришках баків зі 

вставками з немагнітної сталі трансформаторів, як від магнітних полів 

обмоток, так і багатоамперних струмопроводів. Проведені чисельні 

дослідження підтверджено порівняннями з вимірами на натурних зразках 

устаткування.  

В роботі показано застосування розроблених методів для вирішення 

важливої задачі проектування, а саме – розрахунку загальних додаткових 

втрат як суми їх значень в окремих елементах конструкції, що підтверджено 

вимірами для ряду конструкцій силових трансформаторів та реакторів.  

Представлено повну постановку задач для аналізу усталених 

теплогідравлічних процесів в устаткуванні з масляним охолодженням.  

Як частинний випадок вказаної постановки для спрощених розрахунків 

використано інженерний підхід зведення теплових задач до рівнянь 

теплопровідності з відомими граничними умовами тепловіддачі. При цьому 

проведено систематизацію визначень коефіцієнтів тепловіддачі в 

трансформаторне масло та повітря від діючих чинників за різними відомими 

джерелами, представлено рекомендації по вибору коефіцієнтів тепловіддачі з 

охолодних поверхонь для умов роботи трансформаторного устаткування. 

Вдосконалено методи теплових розрахунків контактних провідних 

пластин на стрижні та анізотропних крайніх пакетів з електротехнічної сталі 

магнітних систем на основі аналітичних та чисельних моделей. Для вказаних 

розрахунків здійснено постановки та отримано аналітичні розв’язки 

уточнених одно- двох- та тривимірних крайових задач теплопровідності зі 

змішаними граничними умовами. Розглянуто моделі автономних та 

контактних провідних пластин: крайнього пакету стрижня магнітної системи 

і пресувальної пластини. Проведено аналіз спільного нагріву пластини, 

картонної ізоляції і крайнього пакету стрижня із застосуванням одновимірної 
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і тривимірної контактних моделей. Це дозволило отримати практичні 

рекомендації щодо допустимості використання двовимірних моделей 

автономних пресувальних пластин на стрижнях з коефіцієнтами 

тепловіддачі, які визначено з контактних задач. Отримано також уточнені 

аналітичні розв`язки декількома методами крайової задачі теплопровідності 

із змішаними граничними умовами для перерізу пакетів магнітної системи. 

Визначено переваги та недоліки отриманих аналітичних виразів при 

практичному їх використанні.  

Верифікацію отриманих аналітичних розв’язків та моделей проведено на 

основі чисельних моделей з відповідними постановками задач. На 

конкретних прикладах показано, що застосування чисельних моделей 

підвищує точність дослідження задач за рахунок врахування тривимірної 

геометрії та нерівномірного розподілу теплового навантаження 

досліджуваних елементів конструкції, зокрема ярмових балок, баків, 

немагнітних вставок в кришку бака. Проведено верифікацію аналітичних та 

чисельних досліджень порівнянням з результатами випробування натурного 

устаткування. 

На основі повної постановки задач для аналізу усталених 

теплогідравлічних процесів в устаткуванні з масляним охолодженням 

показано застосування відомого чисельного CFD-моделювання для теплових 

розрахунків трансформаторів та реакторів. Зокрема, проведено чисельне 

уточнене визначення усереднених коефіцієнтів тепловіддачі для поверхонь 

елементів конструкції нестандартних розмірів та розташування. 

З використанням CFD-моделювання вперше розроблено науковий підхід 

до зв'язаного електромагнітного, теплового і гідродинамічного розрахунку 

елементів конструкції і обмоток в стаціонарних умовах тепломасопереносу в 

трансформаторному маслі. Це забезпечує підвищення точності теплового 

розрахунку в порівнянні з традиційним використанням усереднених 

емпіричних коефіцієнтів тепловіддачі, а також розробку устаткування з 

нормованими тепловими характеристиками. Підхід апробовано на прикладі 
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реактора з електромагнітними екранами 510 кВАр. Електромагнітним 

розрахунком визначено розподіл об’ємних втрат в екранах, в обмотках. В 

подальшому шляхом CFD-моделювання розраховані двовимірні поля 

швидкостей охолодного масла, поля температур масла, елементів конструкції 

та обмотки реактора. Проведене порівняння з результатами електромагнітних 

та теплових випробувань підтвердили необхідну точність зв’язаного аналізу. 

Отримані результати роботи впроваджено у вигляді нормативних 

методик розрахунків на основі чисельних та аналітичних моделей і 

використовуються при проектуванні в ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

промислового трансформаторного устаткування з підвищеними питомими 

електромагнітними і тепловими навантаженнями, при виробленні 

оптимальних конструктивних рішень по обмеженню сумарних і локальних 

втрат і нагрівів в конструкції, при виконанні спеціальних уточнених 

досліджень за вимогами замовників. 

Із застосуванням розроблених методів і методик здійснено створення 

шунтувальних реакторів потужністю 60 – 110 МВАр, трансформаторів і 

автотрансформаторів потужністю 200 – 1000 МВА, пічного трансформатора 

потужністю 45 МВА та ін., низку розроблених алгоритмів включено в 

програмно-методичний комплекс в системі автоматизованого проектування 

трансформаторів та електричних реакторів САПР ТЕР (ПрАТ 

«Запоріжтрасформатор»). 

Ключові слова: трансформатор, реактор, чисельна модель, аналітична 

модель, електромагнітний розрахунок, тепловий розрахунок, гідравлічний 

розрахунок. 
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ABSTRACT 

 

Basova А. V. Improved methods of electromagnetic and thermal 

calculations for design elements of power transformers and reactors based on 

numerical and analytical models. – Qualified scientific work on the rights of 

manuscripts. 

The thesis for a candidate of technical sciences degree on speciality 05.09.01 

– «Electric machines and apparatus». Institute of Electrodynamics, National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis paper is dedicated to solving the scientific problem of 

improvement of the methods, mathematical models, development of the scientific 

approaches for electromagnetic and thermal calculations in the design elements of 

oil-filled power transformers and reactors to ensure improvement of their design 

quality. 

The paper contains an overview of the basic research methods of 

electromagnetic and thermal processes in oil-cooled transformer equipment at 

steady-state conditions. It is noted that till now the simplified methods based on 

analytical, numerical-analytical solutions of relevant boundary value problems, as 

well as on the considerable number of empirical data have been practically used in 

industrial design of power transformers and electric reactors. The source analysis 

and engineering designs, production of modern, conventional and new designs 

with advanced specific electromagnetic and thermal loads have demonstrated the 

necessity for improvement of the accuracy of calculations. This can be achieved by 

applying the methods of numerical finite-element analysis implemented as state-of-

art software ANSYS, COMSOL, Infolytica, etc. 

The paper presents the developed methods of numerical calculation of 

transformer equipment electromagnetic field using the technique of static, 

waveform and transient finite element analysis with features of application of the 

appropriate software. The approaches to crate the design models (in most cases, 

three-dimensional models) conditioned by the purpose of calculations: components 
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of magnetic field induction in the windings for further calculation of stray losses of 

eddy currents, electromagnetic forces and electrodynamic strength and 

inductances, calculation of induction in magnetic system sections, electromagnetic 

fields in the ferromagnetic parts of the structures of yoke beams and tanks to 

consider nonlinear surface effect are provided in the paper. 

Depending on appropriate calculation problem definition, certain assumptions 

were made with development of a number of approaches as to numerical 

simulation. The main development stages of numerical models involve the 

definition of the main factors, as well as possible simplification of geometry and 

properties of the elements with weak contagion, and maximum consideration of 

material parameters - nonlinear properties of structural steels, and also anisotropy 

of electrotechnical steel. Thus, exclusive of the problem of loss calculation with 

consideration of actual schemes for stacking of steel laminations, the magnetic 

system models are created without taking into account the areas of lamination 

joints and the stepped configuration of the stacks. Within investigation of the 

elements with significant surface effect (tank, yoke beams, etc.), the special grid in 

the form of layers with sizes to be decreased (thickened) up to the surface with loss 

output was designed. The windings are simplistically represented in the form of 

solid cylinders-concentrators with angular component of magnetizing current. In 

cases requiring precise consideration of winding axial structure to the extent 

possible, the areas distributed along the winding height, having different ampere-

turns densities as conditioned by non-uniformity of cooling ducts between the 

coils, are realized. Developed numerical models were verified by means of 

comparison with measurement results performed on physical analogs. 

Two approaches were applied with representation of appropriate numerical 

models for loss calculation in the structural elements of transformers and reactors. 

The first approach is used for thin non-magnetic elements, which can be 

considered as flat in three-dimensional models of equipment. The method of "step-

by-step" calculation of the magnetic field, eddy currents, losses and heating degree 

of structural elements was developed for the first time which was not available in 
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standard features of finite-element analysis system. The first step is purposed for 

definition of the field on the element surface without consideration of inverse 

effect of the eddy currents. At the second step, eddy currents and losses calculation 

for two-dimensional problem is realized. The step-by-step method ensures 

calculation of thin conducting strips of electrostatic screens, laminated extreme 

stacks of electric steel represented by conductive laminations with equivalent 

thickness of penetration of electromagnetic waves. 

The second approach, the "direct" approach, is based on well-defined 

definition of electromagnetic field energy characteristics. For non-magnetic steel 

structural elements the losses are calculated directly from the value of eddy 

currents. In this case, the direct method automatically takes into account their 

demagnetizing effect on the field of third-order currents. In case of analytical 

calculations of the losses in transformer and reactor tank, in particular, the method 

of surface losses is widely used, in which they should be determined using tangent 

component of the magnetic field strength and simplified surface impedance 

characteristics. However, this method has significant limitations for calculation of 

finite-size ferromagnetic bodies, as well as in case of welding of various types of 

steel. For such cases, the methods of three-dimensional calculation of losses for 

ferromagnetic and non-magnetic steel yoke beams and tank by means of 

consideration of separation of volumetric loss densities to eddy currents and to 

hysteresis have been improved in the present paper. Unlike the simplified methods, 

this ensures more accurate calculation of stray losses, realization of optimization of 

the structural elements and development of the equipment with specified level of 

losses and heating. The developed methods were verified using experimental data 

of famous family of test problems TEAM21 (Japan). 

Enhanced numerical methods provide increased accuracy of the analysis of 

electromagnetic processes in the transformer tank ferromagnetic walls and covers 

with non-magnetic steel inserts, initiated by from magnetic fields of the windings 

and heavy-current bus ducts. Performed numerical analyses were confirmed by 

comparison with measurement results made on the equipment prototypes. 
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The paper contains illustration of application of the developed methods to 

solve important design problem, namely, calculation of total stray (additional) 

losses as the sum of their values in individual structural elements, which is 

confirmed by measurements made on a number of designs of power transformers 

and reactors. 

The complete set of problems for the analysis of steady-state thermohydraulic 

processes in oil-cooled equipment is presented. 

As a partial case of the given statement for simplified calculations, the 

engineering approach to resolve the thermal problems to the thermal conductivity 

equations with known boundary conditions of heat transfer was used. In this case, 

systematization of definitions of heat transfer factors in transformer oil and air 

from operating factors according to various known sources has been carried out 

with presentation of recommendations as to selection of heat transfer factors as 

referred to cooling surfaces based on operating conditions of the transformer 

equipment. 

The methods of thermal calculations as to contact conductive lamination of 

the core and anisotropic extreme stacks made of electric steel of the magnetic 

systems based on analytical and numerical models were improved. For the purpose 

of specified calculations the paper contains statement of the problem and analytical 

solutions of specified one- two- and three- dimensional boundary value problems 

of thermal conductivity with mixed boundary conditions. The models of 

autonomous and contact conductive laminations were analyzed - the extreme stack 

of magnetic system core and pressing plate. Analysis of simultaneous heating of 

plate, cardboard isolation and extreme core stack was made using one-dimensional 

and three-dimensional contact models. This ensures obtaining of practical 

recommendations as to acceptability to use two-dimensional models of 

autonomous cardboard plate on the cores, with heat transfer factors determined 

from the contact problems. There were also obtained analytical solutions using 

several methods of the boundary-value problem as referred to thermal conductivity 

with mixed boundary conditions as to cross-section of magnetic system stacks. The 
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advantages and disadvantages of obtained analytical expressions in practical 

application were determined. 

Obtained analytical solutions and models were verified based on numerical 

models with appropriate definition of the problems. Using specific examples it has 

been illustrated that application of numerical models improves the accuracy of the 

problem study owing to consideration of three-dimensional geometry and thermal 

load uneven distribution in the structural elements under investigation, in 

particular, yoke beams, tanks, non-magnetic inserts in the tank cover. Verification 

of analytical and numerical studies was carried out by means of comparison with 

test results of actual equipment. 

Based on complete definition of the problems for the analysis of steady-state 

thermo-hydraulic processes in oil-cooled equipment, application of well-known 

numerical CFD modeling for transformer and reactor thermal calculations is 

presented. In particular, a numerical specified estimation of averaged heat-transfer 

ratios for the surfaces of structural elements of non-standard sizes and 

arrangements was carried out. 

With the use of CFD-modeling, for the first time, a scientific approach to 

connected electromagnetic, thermal and hydrodynamic calculation of design 

elements and windings in stationary conditions of heat and mass transfer in 

transformer oil was developed. This provides an increase in the accuracy of the 

thermal calculation compared with the traditional use of the average empirical 

coefficients of heat transfer, as well as the development of equipment with 

normalized thermal characteristics. Approach is tested on an example of a reactor 

with electromagnetic screens 510 kVAr. Electromagnetic calculations determine 

the distribution of bulk losses in screens, in windings. Subsequently, two-

dimensional fields of coolant speed velocities, oil temperature fields, design 

elements and reactor windings were calculated by CFD-modeling. The comparison 

with the results of electromagnetic and thermal tests confirmed the required 

accuracy of the bound analysis. 
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The obtained results of the work are introduced as normative calculation 

methods based on numerical and analytical models and used employed at 

"Zaporizhtransformator" PJSC for designing of industrial transformer equipment 

with increased specific electromagnetic and thermal loads, for development of 

optimal design concepts for limiting of total and local losses and heating in the 

structure, and for execution of special modified studies due to requirements of the 

Customers. 

The developed methods and techniques have been employed for the purpose 

of designing shunt reactors rated for 60 – 110 MVAr, transformers and 

autotransformers rated for 200 – 1000 MVA, furnace transformer rated for 45 

MVA, etc.; a number of developed algorithms are included in the program-

methodical complex of computer-aided engineering system for design of 

transformers and electrical reactors CAD TER ("Zaporizhtraformator" PJSC).  

Keywords: a transformer, reactor, numeral model, analytical model, is 

electromagnetic, thermal, hydraulic calculations. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасне силове 

трансформаторне устаткування в більшості випадків працює в умовах 

граничних електричних, електромагнітних, температурних і механічних 

навантажень. Важливою умовою забезпечення надійності та тривалості 

експлуатації потужних трансформаторів та електричних реакторів є 

ефективне відведення частини енергії, що виділяється у вигляді теплоти в 

обмотках, в магнітній системі та елементах конструкції. Тому при 

проектуванні важливим є наявність адекватних методів розрахунку і 

експериментального дослідження електромагнітного поля, додаткових втрат, 

нагрівів, визначення індуктивних параметрів, електромагнітних сил і т.п. 

Досі у практиці промислового проектування силових трансформаторів 

та електричних реакторів використовуються методи розрахунку переважно в 

умовах усталених робочих режимів, які побудовано на спрощених 

аналітичних та чисельно-аналітичних розв’язках відповідних крайових задач, 

а також на значному об’ємі емпіричних даних. Відповідний програмно-

методичний комплекс реалізовано в системі автоматизованого проектування 

трансформаторів та електричних реакторів САПР ТЕР (ПрАТ 

«Запоріжтрасформатор»). 

Вагомий внесок в розвиток теорії і методів дослідження 

електромагнітних і теплових процесів в трансформаторному устаткуванні 

внесли відомі науковці та працівники галузі, роботи яких узагальнені та 

розвинені в монографіях Бікі М.А., Боднара В.В., Васютинського С.Б., 

Відмара М., Готтера Г., Карасьова В.В., Кіша Л., Кравченко А.М., 

Лейтеса Л.В., Лурье О.Й., Неймана Л.Р., Ніжника Л.П., Петрова Г.М., 

Подольцева О.Д., Тихомирова П.М., Тозоні О.В., Туровського Я., 

Bertagnolli G., Del Vecchio R.M., Kulkarni S.V., Waters M. 

Необхідність і актуальність подальшого вдосконалення методів 

електромагнітних та теплових розрахунків трансформаторного устаткування 
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зумовлено тим, що існуючі методи розрахунку магнітного поля 

трансформаторів і реакторів базуються на спрощених однострижневих 

двовимірних моделях, для деяких задач використовується суперпозиція 

магнітних полів, нехтуючи при цьому нелінійними фізичними властивостями 

провідникових матеріалів. Методи розрахунку втрат у феромагнітних баках, 

в ярмових балках використовують поверхневі характеристики імпедансного 

типу без врахування скінчених розмірів та зварення частин їх конструкції з 

феромагнітної і немагнітної сталі. Для розрахунку температур частин і 

елементів конструкції використовується обмежений ряд розв’язків 

спрощених крайових задач, у більшості випадків оцінка проводиться за 

максимальними поверхневими втратами без урахування розподілу нагрівів в 

об'ємі. 

У багатьох випадках точність розрахунків при проектуванні обладнання 

може бути підвищено з використанням таких сучасних систем чисельного 

скінченноелементного аналізу, як ANSYS, COMSOL, Infolytica, FEМM і т.п. 

Проте ці інваріантні системи потребують розробки спеціальних методів та 

моделей для обчислення поверхневого ефекту, втрат в феромагнетиках та 

тонких немагнітних елементах. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати отримано при виконанні дисертантом виробничих та наукових 

завдань бізнес - проектів ПрАТ "Запоріжтрансформатор" (2004 – 2017 р.), 

зокрема за темою "Вдосконалення розрахунків трансформаторів і реакторів. 

Введення в промислову експлуатацію спеціалізованого програмного 

забезпечення з розрахунком магнітного поля, втрат і нагрівів елементів 

конструкції трансформаторів і реакторів на тривимірних моделях" (2008 –

2017 р.), де дисертант виконував роботи в якості відповідального виконавця. 

Низку наукових та виробничих задач розв’язано дисертантом при участі 

у виконанні і впровадженні науково-дослідницьких робіт з Інститутом 

електродинаміки НАН України з питань чисельних електромагнітних 

розрахунків трансформаторів та реакторів (договори № DT 000126 від 
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08.11.04, № DT000255/1218-06 від 05.04.06, № DT000486 від 06.03.12) та 

теплового і гідродинамічного розрахунків шунтувальних реакторів з 

Інститутом технічної теплофізики НАН України за договором № 

DT000412/841 від 14.01.10. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вдосконалення методів, 

математичних моделей, розробки наукових підходів для електромагнітних і 

теплових розрахунків в елементах конструкції маслонаповнених силових 

трансформаторів і реакторів, що забезпечує підвищення якості їх 

проектування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- провести аналіз існуючих методів, визначити основні напрями 

уточнення електромагнітних і теплових моделей для розрахунку елементів 

конструкції трансформаторного устаткування на основі чисельних і 

аналітичних моделей; 

- визначити припущення та підходи до розробки скінченноелементних 

тривимірних моделей для розрахунку електромагнітних і теплових процесів, 

що враховують конструктивні особливості й умови роботи силових 

трансформаторів і реакторів; 

- розробити методи розрахунку (засобами скінченноелементного аналізу) 

характеристик електромагнітного поля, втрат в масивних конструктивних 

елементах трансформаторів і реакторів, з феромагнітної провідної сталі з 

різко вираженим нелінійним поверхневим ефектом, а також в зварних 

конструкціях з феро- та немагнітної сталі; 

- розробити підхід до поетапного розрахунку магнітного поля, вихрових 

струмів, втрат в тонких немагнітних елементах конструкції, які в 

тривимірних моделях можуть розглядатися як плоскі без урахування 

зворотного впливу магнітного поля вихрових струмів; 

- розробити методику розрахунку нелінійної вольт-амперної 

характеристики шунтувальних реакторів з немагнітними проміжками в 
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стрижні магнітної системи на основі чисельного розрахунку енергетичних 

характеристик магнітного поля; 

- розвинути методи теплових розрахунків елементів конструкції на 

основі чисельних і аналітичних моделей теплопровідності зі змішаними 

граничними умовами для задач контакту провідних пластин та перерізу 

пакетів електротехнічної сталі; 

- для підвищення точності розрахунку температурного поля елементів 

конструкції і обмоток трансформаторів та реакторів застосувати методи 

обчислювальної гідродинаміки, що виключає використання емпіричних 

коефіцієнтів тепловіддачі з їх поверхні; 

- провести верифікацію розроблених моделей та вдосконалених методів 

визначення електромагнітного поля, втрат і температур в елементах 

конструкції трансформаторів і реакторів шляхом їх зіставлення з 

результатами експериментальних досліджень на фізичних моделях і 

натурному устаткуванні. 

Об'єкт дослідження – електромагнітні і теплові процеси в 

маслонаповнених силових трансформаторах і реакторах. 

Предмет дослідження – розподіл напруженості і магнітної індукції 

електромагнітного поля, втрат на вихрові струми і на гістерезис, температур 

в елементах конструкції, а також інтегральні параметри (запасена енергія 

магнітного поля, сумарні втрати) в сталих режимах роботи 

трансформаторного устаткування. 

Методи дослідження. . Для вирішення поставлених задач використано: 

для розрахунку електромагнітних, теплових і гідродинамічних процесів – 

методи скінченноелементного аналізу при розв’язанні системи рівнянь 

Максвела і Навьє-Стокса, для розв’язання крайових задач теплопровідності зі 

змішаними граничними умовами – аналітичні методи з розвиненням шуканої 

функції; для верифікації результатів – порівняння з результатами чисельного 

моделювання, вимірів і тепловізійних досліджень на фізичних моделях та 

натурному устаткуванні. 
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Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вдосконалено моделі тривимірного польового розрахунку втрат у 

виконаних з феро- і немагнітної сталі ярмових балках і баку завдяки 

врахуванню розподілу об'ємної щільності втрат на вихрові струми і на 

гістерезис, що, на відміну від відомих моделей з поверхневими 

характеристиками імпедансного типу, дає можливість уточнювати додаткові 

втрати, виконувати оптимізацію елементів конструкції та проектувати 

устаткування із заданим рівнем цих втрат. 

2. Вперше розроблено засобами систем скінченноелементного аналізу 

метод поетапного розрахунку магнітного поля, вихрових струмів, втрат і 

температур елементів конструкції, які в тривимірних моделях устаткування 

можуть розглядатися як плоскі, що дозволяє розраховувати тонкі провідні 

смуги електростатичних екранів, шаруватих крайніх пакетів електротехнічної 

сталі у вигляді провідної пластини з еквівалентною товщиною проникнення 

електромагнітної хвилі. 

3. Вдосконалено метод теплових розрахунків контактних провідних 

пластин на стрижні та анізотропних деталей з електротехнічної сталі шляхом 

використання чисельних і аналітичних моделей з уточненими тривимірними 

крайовими задачами теплопровідності зі змішаними граничними умовами, 

що дозволяє підвищити точність розрахунків температур елементів 

конструкції і забезпечити надійність магнітних систем трансформаторів. 

4. Вперше розроблено науковий підхід до зв'язаного електромагнітного, 

теплового і гідродинамічного розрахунку елементів конструкції і обмоток за 

стаціонарних умов тепломасопереносу в трансформаторному маслі, що 

підвищує точність теплових розрахунків в порівнянні з використанням 

усереднених емпіричних коефіцієнтів тепловіддачі і забезпечує розробку 

устаткування з нормованими тепловими характеристиками. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

роботи впроваджено у вигляді нормативних методик аналітичного 

розрахунку індуктивності та вольт-амперної характеристики шунтувальних 

реакторів, визначення перевищень температур пресувальних пластин, 

крайніх пакетів, смуг електростатичних екранів, перерізу стрижня магнітної 
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системи на основі чисельних та аналітичних моделей і використовуються при 

проектуванні в ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Розроблені вдосконалені 

методи забезпечили, зокрема, створення шунтувальних реакторів потужністю 

60 – 110 МВАр, трансформаторів і автотрансформаторів потужністю 200 – 

1000 МВА, пічного трансформатора потужністю 45 МВА та ін.  

Особистий внесок здобувача. Всі основні нові наукові результати, що 

ввійшли в дисертаційну роботу, отримано автором самостійно. В роботах, 

опублікованих у співавторстві, автору належать наступні результати: [1, 36, 

38, 47, 73, 79, 95, 105, 124 – 126, 136 – 138] – розробка методик, розробка та 

дослідження тривимірних моделей для розрахунків електромагнітного поля, 

втрат, температур в елементах конструкції трансформаторів та реакторів, 

вольт-амперної характеристики шунтувального реактора, верифікація 

результатів даними вимірювань; [4, 5] – розв’язки крайових теплових задач 

для контактних провідних пластин та перерізу стрижня, розробка 

програмного забезпечення, верифікація чисельними дослідженнями; [31, 127] 

–  розробка та чисельна реалізація зв’язаного електромагнітного, теплового 

та гідродинамічного розрахунку реактору з електромагнітними екранами, [3] 

– розробка методики та програмного забезпечення розрахунку систем 

охолодження з плоскоштампованими радіаторами. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що увійшли 

в дисертацію, були представлені на міжнародних конференціях, а саме: 

науково-технічній конференції «Трансформаторостроение-2005» (Запоріжжя, 

2005 рік); «International symposium on theoretical electrical engineering 

ISTET'05» (Львів, 2005 рік.); «Седьмой конференции пользователей 

программного обеспечения CAD-FEM GmbH» (Москва, 2007 рік); 

«Computation Problems of Electrical Engineering CPEE» (Wilkasy (Poland) 2007 

рік, Кострина (Львів) 2011 рік). «Проблеми сучасної електротехніки (ПСЕ)» 

(Київ, 2008, 2010 роки);  ТРАВЕК (Москва, 2010 рік). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 158 

найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 160 сторінок друкованого 

тексту, у тому числі основного тесту 136 сторінок, 95 рисунків, 10 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ, ВИБІР НАПРЯМІВ І 

ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1 Силове трансформаторне устаткування, основні структурні 

елементи, досліджувані фізичні процеси 

Силові трансформатори та електричні реактори є одним з основних 

елементів енергетичних систем для високовольтних ліній передач енергії на 

змінному і постійному струмі та відрізняються великою різноманітністю по 

конструкції, яку вибирають з урахуванням функціонального призначення, 

необхідної потужності і класу напруги [11, 12, 18, 83, 85, 90]. Стабільність їх 

характеристик та надійність роботи здебільшого визначають надійність всієї 

системи вироблення, передавання та розподілення електроенергії. Важливою 

умовою забезпечення надійності та тривалості експлуатації потужних 

трансформаторів та електричних реакторів є проектування устаткування  

стійкого до дії високовольтних, теплових та механічних чинників. Відповідні 

конкретні параметри визначаються вимогами споживачів та міжнародними 

стандартами. 

В даній роботі розглядаються силові трансформатори і 

автотрансформатори (рис. 1.1) стрижневого типу з концентричними 

котушковими або шаровими обмотками. Магнітні системи (МС), обмотки й 

елементи їх кріплення  (пресувальні пластини на стрижнях МС 

трансформаторів, ярмові балки, пресувальні кільця і т.д.) визначаються як 

активні частини, що розташовуються в герметичних баках, заповнених 

охолодним трансформаторним маслом. МС виготовляються з планарним 

шихтуванням пластин електротехнічної сталі (ЕТС). Стик пластин стрижнів 

та ярем МС виконуються за схемами прямого, косого, комбінованого типу і 

за схемою «step lep». Форма перерізів ярем та стрижнів МС трансформаторів 

мають складну східчасту форму, що відповідає пакетній структурі набору 

листів ЕТС. Обмін електроенергією промислової частоти здійснюється через 
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виводи вищої і нижчої напруги. З'єднання між обмотками, з перемикачами і з 

виводами виконується струмопроводами (відведеннями). Для виведення 

теплових втрат  застосовуються зовніші системи охолодження (СО) різного 

типу та конструктивного виконання. 

 

Електричні реактори розглядаються двох типів конструкції: одно- та 

трифазні шунтувальні з немагнітними проміжками в стрижні та однофазні 

струмообмежувальні реактори без сталі з замкнутими електромагнітними 

екранами. 

Основні елементи конструкції шунтувальних реакторів з немагнітними 

проміжками в стрижні показано на рис. 1.2. У загальному випадку реактор 

складається з наступних частин: кістяка у складі магнітної системи і 

елементів конструкції (ярмові балки, стяжні бандажі, магнітні шунти на 

балках і т. п.); обмотки і її електричної ізоляції; системи пресування і 

амортизації; електростатичні екрани на поверхні стрижня. В межах так 

1 

2 3 4 

5 6 7 

Рис. 1.1. – Силовий трансформатор 

1 – обмотки, 2 – МС, 3 – стінка верхньої ярмової балки, 4 – верхня та нижня полиці 

верхньої ярмової балки, 5 – пресувальне кільце, 6 – пресувальна пластина,  

7 – крайній пакет стрижня МС, 8 – крайній пакет торцевого ярма МС 

8 
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званого вікна МС (від нижнього до верхнього горизонтальних ярем) стрижні 

МС набираються з дисків (вставок), які виготовляються з радіально 

шихтованих пластин ЕТС. Проміжки між дисками заповнюються круговими  

керамічними прокладками, які приклеюють до горизонтальних поверхонь 

дисків. Для пресування стрижня МС та обмотки застосовуються розташовані 

в середині стрижня стяжні шпильки. Їх виготовляють з автономних прутків 

круглого або прямокутного перерізу з немагнітної сталі зі зварними 

кінцевими ділянками з різьбою для осьової стяжки. На стрижні МС 

розташовується електромагнітний екран з провідними вертикальними 

полосами для підвищення електричної міцності конструкції. Усі ці елементи 

складають активну частину реактора. Реактор з масляним охолодженням  має 

бак з конструкційної сталі, вводи та зовнішню СО, в переважній більшості – 

системи природного охолодження.  

 

1 

2 

3 
5 

6 

7 

Рис. 1.2. – Електричний реактор  

1 – обмотка, 2 – МС, 3 – диски стрижня МС, 4 – електростатичний екран на 

стрижні МС, 5 – верхня та нижня ярмові балки, 6 – бак, 7 – радіатори СО 

4 



 13 

Конструкція реакторів без сталі включає обмотку, обмежену двома 

замкнутими горизонтальними та вертикальним провідним екранами з 

алюмінію для зниження втрат в феромагнітних пресувальних дисках та в 

баку реактора (див. підрозділ 3.4). 

Обмотки, за конструкцією, розділяють на гвинтові, циліндричні, 

неперервні, переплетені і т.д., виготовляють з мідних чи алюмінієвих 

провідників прямокутного або круглого перерізу з паперовою та емалевою 

ізоляцією. Групи проводів (котушки) відділяються один від одного 

горизонтальними картонними прокладками. У просторі між прокладками, 

опорними або прошивними вертикальними рейками, між ізоляційними 

вертикальними циліндрами, шайбами, в дискретній структурі ярмової 

ізоляції, між обмотками і баком рухається охолодне трансформаторне масло, 

яке через отвори у баках і систему трубопроводів заповнює певного виду 

ємності зовнішньої СО. 

В роботі в якості елементів конструкції (ЕК) активних частин  

трансформаторів та реакторів розглядаються ярмові балки, які виконуються з 

немагнітної чи феромагнітної сталі, або їх комбінації, металеві пресувальні 

кільця, немагнітні пресувальні пластини на стрижнях з подовжніми 

розрізами в зоні висоти обмоток, крайні та внутрішні пакети стрижнів та 

ярем МС, тонкі провідні смуги  електростатичних екранів на стрижнях МС 

шунтувальних реакторів і т.п. До вказаної групи елементів слід віднести 

конструктивні частини баків (стінки, кришки, горизонтальні розніми) 

трансформаторів та реакторів, які виконуються з феромагнітної 

конструкційної сталі і в яких, при необхідності, для зменшення локальних 

втрат та температур від поля обмоток та багатоамперних відведень, 

застосовуються немагнітні вставки, з отворами та без них.  

Для екранування (шунтування) провідних ЕК, баків застосовуються 

дискретні пакети ЕТС, можливо електромагнітне екранування у вигляді 

пластин з міді або алюмінію [ 8, 40, 87, 118]. 
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Для охолодження конструкції застосовуються СО з трубчастих, 

плоскоштампованих радіаторів, з природним або примусовим повітряним 

охолодженням (вентиляторами), з примусовим рухом масла або масляні 

колонки з водяним охолодженням. 

При проектуванні і дослідженні трансформаторного устаткування 

розрізняють електромагнітні, високовольтні, теплові, механічні процеси, які 

розглядаються в номінальних, випробувальних і в аварійних режимах роботи. 

Кожен з вказаних процесів може бути деталізований, як за своєю природою 

появи, у тому числі у взаємозв'язку з іншими, так і в результатах своєї дії, 

так, відповідно, і в необхідних методах розрахунків і досліджень. 

Систематизоване представлення відомих публікацій з питань 

розрахункового проектування трансформаторів та реакторів дано, зокрема, в 

книгах [11, 50, 53, 92, 130, 153]. 

В дисертації електромагнітні процеси в трансформаторах та реакторах 

розглядаються при допущені про синусоїдальний характер струмів в 

обмотках.  

Не розглядаються особливості цих процесів при насиченні МС: при 

перезбудженнях, при струмах включення або випробуваннях на 

електродинамічну стійкість, при підмагнічуванні геомагнітними 

квазіпостійними струмами, за наявності вищих гармонік в обмотках і т.п. 

Представлені в роботі методи частково можуть бути застосовані для аналізу 

вказаних режимів, але вимагають обґрунтування і прийняття відповідних 

допущень і верифікації розроблених розрахункових методів. 

Вважається, що втрати в провідниках обмоток та відведеннях на 

вихрові, циркулювальні струми можуть бути визначені відомими методами. 

Теплові процеси розглядаються в усталених режимах, при цьому  

вважаються  відомими теплові параметри зовнішніх СО, наприклад, згідно з 

роботою [3]. 

З урахуванням вказаних рамок виконання роботи нижче представлений 

аналіз основних відомих методів розрахунку електромагнітних, теплових 
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параметрів трансформаторного устаткування з метою обґрунтування 

необхідності розробки і вдосконалення методів розрахунків із застосуванням 

сучасних систем скінченноелементного аналізу (СЕА). 

 

1.2 Методи розрахунку електромагнітного поля 

Електромагнітні процеси в силовому трансформаторному устаткуванні 

описуються системою рівнянь Максвелла відносно векторів напруженості і 

індукції магнітного і електричного полів [17, 50, 53, 88, 92, 121, 153]. 

Співвідношення між векторами поля визначаються матеріальними 

рівняннями за допомогою електромагнітних характеристик матеріалів, які 

для анізотропних середовищ є тензорними величинами [50, 53, 92, 121, 153]. 

У багатьох задачах необхідно враховувати нелінійну залежність електричної  

провідності від температури, для феромагнітних середовищ нелінійною є 

залежність між індукцією і напруженістю магнітного поля [50, 53, 70]. 

Дослідження магнітного поля проводилися на натурних зразках, на 

масштабних фізичних моделях трансформаторів [15, 19, 41, 93], методами 

математичного моделювання з використанням напівпровідного паперу [56] і 

електролітичних ванн [24].  

Для постановки та розв’язання відповідних крайових задач система 

рівнянь Максвелла доповнюється відомими граничними співвідношеннями 

на поверхнях розділу середовищ і граничними умовами на нескінченності. 

Для електромагнітних полів, залежних від часу, задаються початкові умови 

[17, 50, 92]. У аналітичних розв’язках при визначенні поля в повітрі поблизу 

провідного середовища з вираженим поверхневим ефектом 

використовуються наближені граничні умови Леонтовича імпедансного типу 

[17, 50, 92]. 

При розрахунках електротехнічних пристроїв, зокрема, потужних 

турбогенераторів, широко розглядаються питання побудови математичних 

моделей статичних, стаціонарних і нестаціонарних електромагнітних полів у 

вигляді крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних  
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[67]. Проте, застосування аналітичних методів розв’язку, наприклад, методом 

розділення змінних, обмежується незначним числом спрощених моделей, у 

яких границі областей співпадають з координатними лініями, в деяких 

випадках використовується апроксимація. Складніші моделі вимагають 

застосування наближених чисельних методів зважених нев'язок, скінченних 

різниць, скінченних елементів [84], нескінченних і граничних елементів, 

гібридного методу – поєднання методів скінченних і граничних елементів 

[67]. Досліджуючи тривимірні моделі методом скінченних елементів, 

додатково застосовують декомпозицію складної області на ряд підобластей, 

наприклад, в активній зоні, в зоні лобових частин, в зоні натискної плити. 

При дослідженні трансформаторного устаткування також широко 

застосовуються аналітичні і чисельно-аналітичні методи розрахунку поля 

розсіяння, тобто магнітного поля з умовою рівності нулю намагнічуючих сил 

в обмотках. Основним при цьому являється постановка і розв’язок крайових 

задач, найчастіше для двовимірних розрахункових моделей, у вигляді 

отримуваних з системи рівнянь Максвелла [96] рівнянь Пуассона або 

Лапласа для векторного магнітного потенціалу з умовами Неймана на 

границях розрахункових моделей.  З такою постановкою, зокрема, отримано, 

згідно із законом Біо-Савара, широко вживані аналітичні вирази для 

складових індукції магнітного поля системи плоских шин (обмоток). При 

цьому  стрижні, ярма МС трансформаторів враховуються методом 

дзеркальних відображень у вигляді зовнішніх феромагнітних півпросторів 

[53, 92]. Для плоскопаралельної моделі обмоток трансформатора, 

розташованих в тунелі з ідеальними феромагнітними стінками ( )∞=µ  

застосовано метод розділення змінних у вигляді подвійних рядів Фур'є [147], 

для циліндричної моделі отримано розв’язок у вигляді рядів Фур'є-Бесселя 

[145].  Задачами вказаних робіт був не лише розрахунок складових індукції 

магнітного поля в області обмоток, але й розрахунок реактансів, осьових 

зусиль в обмотках під дією радіального магнітного поля. З частково 

ідеальними ( )∞=σ  і частково скінченними ( )const=σ  провідними стінками, 
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розв’язок методом розділення змінних отримано в роботі [57] для реактора з 

електромагнітними екранами. Вісесиметричні та плоскопаралельні моделі з 

шаруватими з K,...,1k =  шарів бічними стінками (з скінченними значеннями 

kk ,σµ ), які в осьовому напрямі обмежені або не обмежені горизонтальними 

ідеальними феромагнетиками, представлені в роботах [33, 71]. Із загального 

розв’язку отримані явні вирази для розрахунку складових індукції окремих 

моделей з скінченними значеннями магнітної проникності бічних 

непровідних стінок ( )0, == σµ const , які застосовуються як при дослідженні 

трансформаторів, так і реакторів [39]. Це розв’язання використано для 

розрахунків власних і взаємних індуктивностей обмоток, розподілу струмів в 

складних з'єднаннях обмоток, в обмотках з фольги і стрічки [98]. Подібне 

розв’язання з використанням інтеграла Фур'є по осьовій координаті (для 

нескінченного стрижня) представлено в роботах [52] і [16] для розрахунку 

індуктивностей обмоток трансформаторів.  

При спрощеному представленні феромагнітних деталей конструкції 

трансформаторів і реакторів дискретними тілами з скінченною магнітною 

проникністю використовуються чисельно-аналітичні методи, що ґрунтуються 

на методі інтегральних рівнянь (вторинних джерел) [13, 91], на комбінації 

аналітичного методу і методу вторинних джерел [28].  

Суперпозицією полів окремих стрижнів і ділянок відведень визначається 

квазітривимірне магнітне поле трансформаторів і реакторів в області обмоток 

[33], на ярмових балках з немагнітної сталі [32], на поверхні баків [29, 86]. 

Значне число допущень можна виключити за рахунок застосування 

чисельних методів, заснованих на використанні сучасних методів СЕА і 

відповідного комерційного програмного забезпечення (ПЗ), наприклад, 

ANSYS [104], COMSOL [111], ELCUT, ELEKTRA, FEMM, Infolytica [122], 

OPERA і тому подібне.  

Проте, застосування стандартного інваріантного ПЗ пов’язано з низкою 

проблем. Це – поєднання в розрахункових моделях значних габаритних 

розмірів обмоток, МС, баків, балок та малих товщини пресувальних пластин, 
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балок і мікронної товщини провідних смуг електростатичних екранів. Це 

також – відсутність стандартних процедур моделювання поверхневого 

ефекту в масивних феромагнітних тілах, що проявляється в міліметровому 

шарі, при значних габаритних, та все ж скінчених розмірах цих тіл. Відсутні 

також методи відображення процесів в шаруватих середовищах МС з тонких 

листів ЕТС крайніх пакетах стрижня і ярем МС. Практично неможливо 

створити моделі в зонах перешихтовки і стикування пластин ЕТС в 

магнітних системах. Відсутні моделі врахування нелінійних анізотропних 

властивостей матеріалів, зокрема, ЕТС. 

Нині існує значне число робіт, що викладають як теоретичні основи [67, 

84], так і практичні приклади [74, 103, 109, 113, 115, 116, 121, 123, 132, 133, 

140, 142 – 144, 148, 151] електромагнітних досліджень трансформаторного 

устаткування чисельними методами. У роботах [75, 140] розглядається 

застосування гібридного методу – інтегральних рівнянь і скінченних 

елементів. Методи СЕА широко використовуються при дослідженнях 

параметрів електричних машин [64]. Питання визначення власних і взаємних 

індуктивностей обмоток шунтувальних реакторів чисельним методом 

розглянуто в роботах [114, 116]. 

 

1.3 Методи розрахунку втрат в провідних елементах конструкції 

Для розрахунку втрат в провідних частинах конструкції 

трансформаторного устаткування використовуються енергетичні 

характеристики електромагнітного поля [17, 50, 92]. Вони визначають 

об'ємну щільність електромагнітної енергії як суму електричної і магнітної 

складових. Теорема Умова-Пойнтинга зв'язує характеристики об'ємної 

щільності потужності втрат від вихрових і сторонніх струмів з щільністю 

потоку енергії електромагнітного поля (вектором Пойнтинга). 

Співвідношення теореми Умова-Пойнтинга дозволяють визначити 

спільність і відмінності відомих методів розрахунку поверхневих і об'ємних 

втрат в ЕК з феромагнітної сталі. Загальною для обох методів є необхідність 
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визначення векторів електромагнітного поля. Відмінність полягає в тому, що 

для методу поверхневих втрат необхідним і достатнім є визначення векторів 

поля на поверхні даних тіл, а для методу об'ємних втрат – усередині їх 

об'єму. 

Вказані енергетичні характеристики електромагнітного поля є основою 

для експериментальних і розрахункових методів визначення втрат в 

трансформаторному устаткуванні. 

Певні аналітичні процедури, використані, зокрема, в промисловій САПР 

ТЕР [39], дозволяють провести спрощені оцінки втрат і температур в 

наступних частинах конструкції трансформаторів і реакторів. 

Для розрахунку втрат в пресувальних пластинах з немагнітної сталі на 

стрижнях МС використовуються розв’язок [27, 69, 94] двовимірної крайової 

задачі відносно вихрових струмів в тонких прямокутних смугах в зоні 

подовжніх вирізів пресувальної пластини. Вихрові струми збуджуються 

нормальною до поверхні пластини складової магнітного поля обмоток. 

Розрахункова модель не дозволяє визначити розподіл втрат в частині 

пластини без вирізу. Також не враховується осьова (уздовж висоти пластини) 

складова магнітного поля, яка може бути значимою при насиченні стрижня 

МС. 

Розрахунок розподілу вихрових струмів, втрат від зовнішнього 

магнітного поля обмоток в крайніх пакетах МС проводиться з використанням 

також моделі провідної пластини [69]. При цьому її еквівалентна товщина 

визначається по емпіричній залежності глибини проникнення магнітного 

поля по нормалі до площини листів ЕТС. Додатково враховуються втрати від 

основного магнітного потоку в МС. 

По ширині пресувальної пластини і крайнього пакету зовнішнє поле 

спрощено представляється постійним. 

Розрахунок розрізних феромагнітних кілець заснований на емпіричних і 

теоретичних дослідженнях втрат у феромагнітних тороїдах від «настилу» 

магнітного потоку [42]. Для розрахунку втрат в кільцях з немагнітної сталі 
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використовується спрощена аналітична методика, яка розглядає кільце як 

частину нескінченної тонкої провідної пластини. При цьому нормальна до 

поверхні кілець складова магнітного поля визначається із застосуванням 

напівпровідного паперу [56] чи моделей з дискретними феромагнетиками 

[13, 28]. Для розрахунку поля в пресувальних кільцях з немагнітної сталі 

використовується спрощена аналітична методика, яка розглядає кільце як 

частину нескінченної тонкої провідної пластини. Точніша модель кільця з 

немагнітної сталі з урахуванням витіснення і зворотного впливу вихрових 

струмів на зовнішнє магнітне поле обмоток розглянута в [21, 30] із 

застосуванням методу інтегральних рівнянь.  

При розрахунку втрат в ярмових балках з немагнітної сталі 

розрахункова модель [32] визначає вихрові струми від заданого тривимірного 

магнітного поля обмоток в системі тонких провідних пластин, які 

відповідають спрощеним формам горизонтальних полиць і вертикальної 

стінки балки. У багатьох конструкціях ярмові балки виконуються з 

феромагнітної сталі або складені, в яких немагнітні полиці, а стінки – 

феромагнітні. Оцінки максимальних втрат в полицях виконуються як в 

тонких немагнітних пластинах [32], а у феромагнітних стінках – по 

«настилу» магнітного потоку [53]. 

Значне число відомих робіт присвячено розрахункам втрат у баках 

трансформаторів аналітичними методами [9, 29, 50, 53, 129, 132] і, останніми 

роками, чисельним моделюванням [103, 106, 109, 113, 115, 121, 123, 132, 133, 

140, 142, 148, 151]. Галузева розрахункова методика [29, 86] втрат у баках з 

феромагнітної сталі побудована на ідеї [9, 50] обчислення дотичної складової 

напруженості квазітривимірного магнітного поля в повітрі по контуру бака, 

подальшого розрахунку її величини через коефіцієнти впливу імпедансного 

типу і розрахунку поверхневих втрат з використанням комплексної 

еквівалентної магнітної проникності для феромагнітних сталей [49, 50]. 

Подібним методом в роботі [54] розглянутий розрахунок втрат у баках 

реакторів з немагнітними проміжками в стрижні МС, а також питання 
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мінімізації втрат за рахунок управління формою епюри поля на поверхні бака 

оптимальним співвідношенням осьових координат обмотки і крайніх 

проміжків в стрижні. У роботі [29] представлене спрощене, із застосуванням 

емпіричних коефіцієнтів, врахування локального розташування магнітних 

екранів (шунтів) на стінках баків. Зниження втрат у провідному півпросторі 

за допомогою шунтувального анізотропного шару розглянуто в роботі [8]. 

Необхідно відмітити, що більшість відомих робіт по дослідженню 

електромагнітного поля, втрат у баках трансформаторів чисельними 

методами представляється у вигляді комерційних публікацій, без викладу 

підходів до моделювання основної проблеми – нелінійного поверхневого 

ефекту у феромагнітній конструкційній сталі.  

При розробці потужних силових трансформаторів досі актуальними 

залишаються проблеми захисту баків від інтенсивних магнітних полів 

розсіяння обмоток і відведень. Для зменшення втрат в ділянках баків з 

конструкційної феромагнітної сталі традиційно застосовують 

електромагнітні екрани з міді, алюмінію, магнітні екрани з пакетів ЕТС 

(шунти) [92, 130]. При цьому однією із складних залишається задача 

розробки оптимальної конструкції кришки бака в зоні розташування 

відведень зі значними струмами. 

В [131] показано, що при існуючих габаритних обмеженнях ефективним 

є поєднання заходів. Це оптимальне виконання конструкції обмоток, 

відведень, застосування електромагнітних екранів, виконання кришок і 

стінок баків з немагнітної сталі, оптимальне розташування відведень 

відносно отворів в кришках для кожухів введень. Також показано 

ефективність зниження вихрових струмів в немагнітній кришці 

розташуванням на ній пакетів ЕТС. Пакети розташовуються 

перпендикулярно відведенням, їх довжина менше ширини кришки, цим вони 

відрізняються від традиційних шунтів на поверхні феромагнітних стінок 

бака. 
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Приведені в [131] результати засновані на даних випробувань 

трансформаторів, експериментальних дослідженнях фізичних моделей і на 

розрахунковому аналізі спрощених базових аналітичних розрахункових моделей 

пластин в заданому полі відведень – вільних, контактуючих з феромагнітними, з 

періодично розташованими на пластині пакетами ЕТС, з круговими вирізами для 

виведення відведень з бака [6, 20]. 

Втрати від вихрових струмів в стяжних шпильках з немагнітної сталі, 

що застосовуються в  реакторах з немагнітними проміжками в стрижнях 

спрощено може бути визначено по подовжній складовій магнітного поля по 

довжині автономної шпильки [53]. Проте, додатково необхідно врахувати 

локальне збільшення поля і втрат в місцях випинання магнітного потоку в 

проміжках між дисками стрижня. 

Для розрахунку розподілу струмів провідності і втрат в замкнених 

електромагнітних екранах струмообмежувальних реакторів без сталі [12, 53, 

57], розташованих поблизу торців обмотки і у стінки бака, в роботі [57] 

розглянутий ряд аналітичних розв’язків для електромагнітного поля 

усередині циліндричної моделі, стінки якої спрощено представляють екрани. 

Методика забезпечує досить точний розрахунок індуктивності реактора, 

проте втрати в екранах визначаються без урахування їх скінченних розмірів. 

У роботі [66] використана циліндрична модель системи кругових елементів, 

які є обмоткою й індуктивно зв'язаними з нею паралельними частинами 

екранів скінченних розмірів, в межах яких струми можна вважати 

рівномірної щільності. 

Для розрахунку розподілу втрат в пресувальній пластині і крайньому 

пакеті стрижня МС [69] приймається, що по висоті пластин (пакетів) втрати 

виділяються відповідно до поля розсіяння обмоток, що падає на їх поверхню, 

і максимальні значення втрат локалізуються на їх вертикальних краях. 

Величина втрат квадратично залежить від поперечного розміру пластини. 

Така сильна залежність втрат від ширини пластини визначає основне 

конструктивне рішення по обмеженню втрат і нагрівів – в пластинах в межах 
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висоти обмоток виконують вертикальні розрізи, при необхідності також 

розрізними виконуються і листи крайніх пакетів стрижнів МС. 

Як було вказано вище, при визначенні локальних втрат і нагрівів, а 

також сумарних втрат в трансформаторному устаткуванні, особливу 

складність представляють питання визначення електромагнітного поля і 

втрат в ЕК з феромагнітних сталей з нелінійним поверхневим ефектом. 

Відомі методи досліджень і розрахунків, присвячені цим питанням в 

силовому трансформаторному устаткуванні умовно можна віднести до двох 

груп – методів поверхневих і об'ємних втрат. 

Метод поверхневих втрат ґрунтується на тому, що в масивних провідних 

тілах з вираженим нелінійним поверхневим ефектом електромагнітне поле 

концентрується в тонкому поверхневому шарі [70]. В цьому випадку 

провідне тіло може бути представлено еквівалентною імпедансною 

поверхнею, а втрати визначені з використанням вхідного імпедансу 

(поверхневого опору) тіла і значення дотичної складової напруженості 

магнітного поля на його поверхні [50, 53, 92]. 

Проте метод поверхневих втрат не забезпечує розрахунки тіл обмежених 

розмірів. У силових трансформаторах, наприклад, такими є пресувальні 

ярмові балки, пресувальні (підйомні) пластини на стрижнях МС. Електричне 

зварювання стінок і полиць (у тому числі різних сталей) ярмових балок 

призводить до обміну вихровими струмами в їх об'ємах, що не може бути 

враховано при роздільному дослідженні цих частин. Подібне має місце також 

при виконанні вставок з немагнітної сталі у феромагнітних кришках і стінках 

баків. 

Останніми роками у ряді робіт [109, 151] звернена увага на можливість 

визначення додаткових втрат в ЕК трансформаторів з феромагнітної сталі з 

використанням методу об'ємних втрат. Мабуть, основоположною до цих 

робіт слід вважати роботу [158], у якій основні методологічні підходи 

показані на чисельному методі скінченних різниць. У зазначених вище 

роботах застосовано скінченноелементний аналіз. При цьому проведені 
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ретельні експериментальні дослідження на фізичній моделі 

трансформаторного пристрою і комбінації пластин з немагнітної і 

феромагнітної сталі [109, 113, 151]. Точні параметри пристрою і дані вимірів 

представлені дослідниками у вигляді спеціальної задачі тестування з 

умовною назвою ТЕАМ (Testing Electromagnetic Analysis Methods). 

Приміром, чисельні дослідження сімейства задач ТЕАМ21 демонструються 

на сайті розробників Infolytica [122] в якості підтвердження відповідних 

можливостей програмного забезпечення. Результати дослідження ряду 

завдань ТЕАМ приведені в роботі [140] при викладі реалізації комбінованого 

методу інтегральних рівнянь і скінченних елементів. 

Актуальною залишається задача оцінки та розрахунку сумарних 

додаткових втрат в ЕК, що разом з додатковими втратами в провідниках 

обмоток від вихрових та циркулювальних струмів складають загальну суму 

додаткових втрат [7, 11, 12, 18, 90]. 

 

1.4 Теплові розрахунки трансформаторного устаткування 

Для аналізу теплових процесів трансформаторів і реакторів з масляним 

охолодженням в сталому режимі необхідно використати рівняння руху і 

неперервності охолодної рідини Навьє-Стокса [61, 62, 81, 82, 100 – 102, 157], 

доповнені рівнянням збереження енергії, з урахуванням нелінійних по 

температурі характеристик трансформаторного масла [43]. 

За стаціонарних умов нагрів тіл може бути визначений з розв’язання 

простішого рівняння теплопровідності [23, 43, 65] із заданими умовами 

тепловіддачі на границі, проте в цьому випадку основною проблемою є 

визначення коефіцієнтів тепловіддачі (КТВ) в навколишнє середовище. При 

масляному охолодженні значення КТВ визначаються конвективним 

теплообміном, для газових середовищ (повітря) додатково мають місце 

умови теплового випромінювання [23, 43], у багатьох випадках визначення 

КТВ проводиться емпіричними дослідженнями [23, 26, 35, 39, 43, 153]. 
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Для вирішення відповідних задач застосовуються аналітичні [23, 35, 

153], чисельні методи скінченних різниць та скінченних елементів [44 – 46], 

методи аналогового моделювання. 

Процеси нагрівання і охолодження трансформаторів в цілому, його 

основних частин конструкції розглянуті в оглядовому довіднику [85], у книзі 

[23], а також в інших численних публікаціях, нагрів та навантажувальна 

здатність трансформаторного устаткування нормується міжнародними 

стандартами [119, 120]. 

Враховуючи складність вказаних теплових процесів при їх взаємозв'язку 

з електромагнітними в практиці інженерних розрахунків прийнято основне 

допущення про можливість їх роздільного розгляду. При цьому досить 

слабкий їх зв'язок через залежність електричної провідності від температури 

враховується послідовними уточненнями. Часто «стартові» умови 

визначаються з досвіду розрахунків і випробувань. Приміром, такими 

умовами для розрахунку втрат в обмотці, в провідних частинах ЕК 

трансформаторного устаткування є прийняття температури тіл значенням 

75 °С, що відповідає умовам робочих і більшості випробувальних режимів. 

Роздільний розгляд (розрахунок) втрат і температур мають також певну 

послідовність. Так, наприклад, після оцінки сумарних втрат в конструкції 

виходячи з умов зовнішнього охолодження і задоволення заданих 

температурних обмежень (нагріву масла, целюлози і т.п.) визначаються 

параметри СО і спрощений розподіл температури масла усередині бака. У 

подальшому це дозволяє оцінити перевищення температур ЕК, обмоток над 

навколишнім середовищем (повітрям). Отримані температури, зокрема, 

обмоток, можуть вимагати ітераційного уточнення параметрів. 

Таким чином, основним допущенням при розрахунку втрат в ЕК і в 

обмотках являється допущення, що на певному етапі розрахунків розподіл 

температури охолодного масла є відомим, задачу нагріву можна звести до 

задачі теплопровідності при відомому розподілі об'ємних або поверхневих 

втрат і відомих локальних або усереднених для поверхонь тіл КТВ. На 
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підставі цих допущень розроблений ряд методик, які використовуються при 

промисловому проектуванні [39]. Їх коротка характеристика наведена далі. 

У відомих роботах [130, 153] і в галузевих методиках [39] оцінка 

температур металевих пресувальних кілець, ярмових балок, баків 

проводиться або по середнім об'ємним або по відомим локальним 

поверхневим втратам. 

Тільки для обмеженого числа ЕК розглянуто аналітичні розв’язки 

спрощених задач. 

Такими є задача теплопровідності для пресувальної пластини і 

крайнього пакету стрижня МС.  

Якісний аналіз нагріву феромагнітної і немагнітної пресувальної 

пластини на стрижні трансформатора представлений в [153] з використанням 

одновимірної моделі. 

Детальні дослідження тривимірного нагріву пакетів стрижнів МС 

представлено в роботі [68]. Для спрощення розв’язку розглядається тільки 

один сплеск втрат по довжині пластини і при параболічній формі розподілу 

по ширині. Розв’язок доведений до зручних інженерних оцінок за допомогою 

номограм і широко використовувалося при розрахунку, як пакетів, так і 

пластин трансформаторів. Проте практичні випадки обмежені набором 

стандартних епюр втрат у вигляді синусоїди, трапеції, трикутника і так далі. 

Тому доцільно розповсюдити розв’язок [68] на загальний випадок розподілу 

втрат по висоті пластини (пакету). Розрахункова модель не дозволяє оцінити 

температурне поле в загальній частині пресувальної пластини (поза 

розрізами).  

Між собою пластина і пакет ізолюються листом з електрокартону. 

Температури поверхні пластини, пакету обмежується допустимими для 

трансформаторного масла, а картону – вимогами термічної міцності 

целюлозної ізоляції. Задача спільного нагріву пластини і крайнього пакету 

стрижня МС у відомих роботах не розглянута. 
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Значні нагріви МС силових трансформаторів і електричних реакторів 

недопустимі, оскільки теплове руйнування ізоляції призводить до замикань 

пластин ЕТС і до розвитку так званих внутрішніх пожеж. Тому в перерізі 

стрижнів застосовують подовжні (уздовж планарної шихтовки пластин) і 

поперечні охолодні канали. Також повинен контролюватися нагрів МС 

реакторів, зокрема, із-за значного випинання магнітних потоків в 

немагнітних проміжках по висоті стрижнів. 

У загальному випадку проблема вимагає розгляду задачі теплообміну в 

тривимірній області МС з анізотропною теплопровідністю, неоднорідними й 

нелінійними умовами теплообміну на границях підобластей і з 

нерівномірним розподілом внутрішніх джерел нагріву. 

У відомій роботі [23] задача про розподіл температури в МС 

трансформатора зводиться до розгляду нагріву в перерізах стрижнів. 

Відокремлені охолодними каналами групи пакетів із східчастим контуром із 

зовнішньої поверхні стрижня замінюється прямокутником з еквівалентною 

площею. На сторонах прямокутника передбачаються відомими КТВ з 

поверхонь і перевищення температур масла над температурою охолодного 

середовища. Теплопровідність прямокутної області анізотропна і 

визначається параметрами шихтованої ЕТС. Об'ємна щільність теплової 

потужності рівномірно розподілена по області і визначається втратами від 

основного магнітного потоку в МС. Крайні пакети не розглядаються із-за 

іншої природи втрат – від полів розсіяння обмоток. 

Однією з перших слід рахувати роботу [107], у якій розв’язок задачі для 

прямокутника отримано у вигляді ряду по тригонометричних і гіперболічних 

косинусах при рівності КТВ з протилежних сторін пакету. Таке спрощення 

приймається і в інших роботах [117, 146, 155]. Окремий випадок кругового 

перерізу стрижня трансформатора без каналів з ортотропними тепловими 

властивостями розглянутий в [155]. Спрощений розв’язок представлено у 

вигляді суми розв’язків двох одновимірних задач у ортогональних 

напрямках. В [146] двовимірну задачу рівняння Пуассона усередині стрижня 
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перетворено до рівняння Лапласа, показано можливість дослідження 

температури в стрижні з використанням методу аналогій між електричними і 

тепловими задачами. У монографії [23] дано оцінку нагріву стрижня з 

використанням розв’язку одновимірної задачі уздовж листів сталі, нехтуючи 

теплопередачею упоперек листів пакету. Також, при допущенні про 

розділення теплового потоку по ортогональних напрямках, розглянуто 

покращення наближеного методу [155]. За спрощених граничних умов 

розподіл температури в прямокутнику в роботі [153] описано у вигляді 

багаточлена другого ступеня. 

Наближений метод розрахунку двовимірного стаціонарного 

температурного поля шихтованого пакету прямокутного при несиметричних 

умовах охолоджування приведено в [55]. Розв’язок задачі отримано методом 

скінченних інтегральних перетворень (МСІП). За результатами аналізу все ж 

відмічено, що отриманий розв’язок у вигляді ряду по власних числах 

відповідного трансцендентного рівняння, яке зв'язує КТВ і теплопровідності, 

«має недостатню збіжність ряду». 

МСІП застосований і при розробці галузевої методики теплового 

розрахунку МС трансформатора [80]. На відміну від [55], методика [80] 

враховує неоднорідні значення температур масла на поверхнях прямокутної 

області розрахункової групи пакетів. Умови теплообміну на зовнішній 

круговій поверхні стрижнів (ярем) і на поверхнях внутрішніх охолодних 

каналів визначені на підставі експериментальних даних. Програмна 

реалізація приведеного алгоритму також показала порівняно слабку збіжність 

обчислень. 

Задача розрахунку нагріву обмоток, масла в обмотках і у баку, як 

відомо, представляють значні проблеми в силу взаємозв'язаної і складності 

теплових і гідравлічних процесів. 

Питання нагрівання і охолодження трансформаторів в цілому, його 

основних частин конструкції (МС, обмотки, бака, СО), а також методи 

теплового і гідравлічного розрахунку обмоток, СО представлені в 
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оглядовому довіднику [85],  книгах [23, 43], а також в численних публікаціях  

[25, 34, 44 – 46, 51, 63, 72, 78, 135, 139, 141, 153]. 

Їх короткий аналіз представлений, зокрема, за результатами спільних 

досліджень фахівцями ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і Інституту технічної 

теплофізики НАН України в роботах [61, 62]  і у ряді подальших публікацій 

[81, 82, 100 – 102]. 

Умовно основні відомі методи можна розділити на чотири групи: 

- «емпіричний метод перегрівів» [63], ґрунтується на використанні 

усереднених по поверхнях котушок емпіричних КТВ з урахуванням 

температури масла в місці розташування котушок по висоті обмоток. Метод 

активно використовується в промисловому проектуванні [39], проте, його 

застосування обмежене діапазоном емпіричних даних по типах і розмірах 

обмоток; 

- «розрахунковий метод перегрівів», при якому КТВ визначені 

розрахунковим шляхом [22, 25]; 

- методи термогідравлічних ланцюгів, як усередині обмоток [110, 139, 

153], так і для загального термогідравлічного ланцюга трансформатора, 

включаючи СО [141, 150]; 

- методи польового моделювання теплових, гідростатичних і 

гідродинамічних полів обмоток [44, 51, 78, 135], які ґрунтуються на 

чисельному розрахунку рівнянь Навьє-Стокса і збереження енергії при 

різних додаткових спрощеннях в постановці і розв’язанні задачі. 

Як і в [44, 51, 78, 128, 135, 141, 149, 152, 156] дослідженнями [61, 62, 81, 

82, 100 – 102, 157] показано, що одним з можливих способів отримання 

необхідних результатів є застосування сучасних методів математичного 

моделювання спільних процесів гідродинаміки і теплообміну в 

трансформаторному устаткуванні із застосуванням програм STAR-СD, 

FLUENT, CFX [104]. З їх допомогою реалізуються так звані CFD 

(Computational Fluid Dynamics) методи обчислювальної гідродинаміки. 
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Відмітимо, що в оглядовій доповіді 2016 року робочої групи CIGRE 

[154], разом з емпіричними методами «кореляції», методом гідравлічних 

ланцюгів значна увага присвячена аналізу основних публікацій по 

застосуванню CFD-методів для дослідження силових трансформаторів 

стрижневого і броньового типів. 

При цьому слід зробити наступні зауваження.  

Перше, на відміну від досліджень [47, 61, 62, 81, 82, 100 – 102, 157], як в 

[44, 51, 78, 128, 135, 141, 149, 152, 156], так і в доповіді CIGRE [154] не 

представлено роботи по дослідженню комплексних моделей, що також 

включають МС, частини конструкції і зовнішні СО трансформаторного 

устаткування, дослідження електричних реакторів також відсутні. 

Друге. У певному значенні, найбільш стійкі теплогідравлічні процеси з 

визначення поля швидкостей масла та розподілу поля температур усі вказані 

дослідники демонструють на обмотках із спрямованим рухом охолодного 

масла. Тобто на обмотках з так званою «лабіринтною» організацією руху 

масла в групах горизонтальних каналів по висоті обмоток. Для вільних 

обмоток з регулярною структурою горизонтальних і вертикальних каналів у 

багатьох роботах отримано, що вектори швидкостей руху масла по висоті 

обмоток можуть міняти свій напрям кілька разів. Такий процес в роботах 

[102, 157] визначений як «зигзагоподібний характер руху масла по окремих 

каналах і групах горизонтальних міжкотушкових каналів окремих 

концентрів, що безпосередньо впливає на температури котушок». Відмітимо, 

що у відомих експериментальних роботах [63, 89] про такий характер поля 

швидкостей не повідомляється. 

Підкреслимо, що найбільш перспективними все ж являються комплексні 

моделі [61, 62]. У вказаних моделях важливу роль відіграють розрахункові 

елементи, що відбивають роботу зовнішніх СО. Про досвід CFD-

моделювання теплових процесів безпосередньо в СО повідомляється, 

наприклад, в [123]. 
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Найбільш поширеною нині для силових трансформаторів і електричних 

реакторів являється комбінована масляна СО М/Д/ДЦ/МЦ із застосуванням 

плоскоштампованих радіаторів. Поєднання умов природного охолодження 

радіаторів (М), примусового обдуву повітрям панелей радіаторів 

вентиляторами (Д), примусового руху масла насосами (Ц) визначає 

складність теплових і гідравлічних процесів як в СО, так і усередині бака 

трансформаторного устаткування [85]. 

В усіх вказаних роботах по застосуванню CFD-методів не розглянуто 

задачу зв'язаного мультифізичного аналізу [77] електромагнітних і 

теплогідравлічних процесів в трансформаторному устаткуванні. 

1.5 Висновки до розділу 1 

1. Аналіз відомих робіт і досвід практичних розрахунків показали 

необхідність подальшого вдосконалення методів розрахунків 

електромагнітних параметрів трансформаторного устаткування, зокрема 

шляхом застосування спеціалізованого ПЗ скінченноелементного 

моделювання. що дає можливість створити адекватну реальній конструкції 

модель з врахуванням тривимірності та нелінійності властивостей матеріалів. 

Наприклад, моделі СЕА доцільно застосувати для розрахунку нелінійної 

ВАХ реакторів з немагнітними проміжками в стрижні МС. 

2. Засобами ANSYS, COMSOL можливо пряме моделювання 

електромагнітного поля в області обмоток, поля, вихрових струмів і втрат в 

ЕК з немагнітної сталі. Проте, практична реалізація навіть цієї групи задач 

зустрічає певні труднощі, як врахування фізичних властивостей (нелінійна 

залежність електричної провідності від температури), так і створення 

відповідних сіткових моделей зважаючи на значні габаритні розміри 

обмоток, ярмових балок, баків і малу товщину полиць і стінок ярмових балок 

або провідних смуг електростатичних екранів. Через вказані обставини 

потрібно розробити спеціальний «поетапний» метод для розрахунку втрат в 

тонких немагнітних елементах, які в тривимірних моделях можуть 
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розглядатися як плоскі без урахування зворотного впливу магнітного поля 

вихрових струмів. 

3. Значні проблеми виникають при чисельному моделюванні 

електромагнітного поля і втрат в масивних конструктивних елементах з 

феромагнітної сталі з вираженим нелінійним поверхневим ефектом, а також в 

зварних конструкціях. У складі стандартних засобів ПЗ відсутні процедури 

розрахунку втрат в тілах скінченних розмірів та з феромагнітними 

властивостями матеріалу. Внаслідок цього задача розрахунку втрат потребує 

вдосконалення моделей розрахунку втрат та їх тестування, наприклад, на 

відомих задачах ТЕАМ21 й на експериментальних даних фізичних моделей. 

Вдосконалені моделі, що поєднують частини конструкції з немагнітної і 

феромагнітної сталей доцільно застосувати для уточнених розрахунків втрат 

в ярмових балках, а також в немагнітних вставках в кришках баків потужних 

трансформаторів від магнітного поля обмоток і багатоамперних відведень. 

4. Важлива задача визначення сумарних додаткових втрат в ЕК може 

отримати розвинення за рахунок використання методів СЕА. 

5. Для теплових розрахунків ЕК, у тому числі у складі промислових 

САПР, доцільно провести уточнення і поширення на загальніші випадки 

відомих аналітичних розв’язків, зокрема, про розподіл температур в 

пресувальних (підйомних) провідних пластинах на стрижнях МС. Для 

аналізу розподілу температури у системі контактуючих тіл «пластина-

картон-пакет» необхідно розглянути зв'язану теплову задачу при різних 

рівнях і характері виділення втрат, параметрах теплопровідності і 

тепловіддачі на зовнішніх поверхнях.  

6. Доцільно провести подальше вдосконалення аналітичних моделей 

розрахунку розподілу температури в перерізах анізотропних стрижнів МС 

трансформаторів, ярем шунтувальних реакторів. Розподіл температур в 

шихтованих пакетах з реальною східчастою формою зовнішньої границі і з 

можливою додатковою ізоляцією також доцільно досліджувати із 

застосуванням СЕА. Чисельні методи доцільно використовувати і для 
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розрахунку температурного поля в шихтованих кругових дисках стрижня 

реактора з радіальною шихтовкою пластин ЕТС. 

7. Для вказаних задач теплопровідності, а також для виконання СЕА 

необхідно систематизувати відомі дані про усереднені КТВ з поверхонь ЕК, а 

також дослідити спосіб визначення цього параметра прямим CFD-

моделюванням. 

8. Для підвищення точності розрахунку температурного поля ЕК і 

обмоток доцільно застосування наукового підходу до зв’язаного  виконання 

електромагнітного та теплогідравлічного розрахунків із застосуванням CFD-

методів, що виключає використання емпіричних КТВ з охолодних поверхонь 

за рахунок прямого теплогідравлічного розрахунку процесів в охолодній 

рідині. 

                                                                           

Посилання [3], [6 – 9], [11 – 13], [15 – 30], [32 – 35], [39 – 46], [49 – 57], 

[61 – 72], [74], [75], [77], [78], [80 – 88], [90 – 94], [96], [98], [100 – 104], [106], 

[107], [109 – 111], [113 – 123], [128 – 133], [135], [139 – 158] див. список 

використаних джерел стор. 139 – 155. 
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РОЗДІЛ 2 

ЧИСЕЛЬНІ МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 

2.1 Основні підходи до розробки чисельних електромагнітних 

моделей  

Електромагнітні процеси в силовому трансформаторному устаткуванні 

описуються системою рівнянь Максвелла відносно векторів напруженості і 

індукції магнітного поля BH ,  і напруженості електричного поля E  (при 

промислових частотах нехтують струмами зміщення) [17, 50, 53, 88, 92, 130, 

153] 

 jH =×∇ ,    
t

B
E

∂
∂−=×∇ ,    0=⋅∇ B . (2.1) 

Параметри електромагнітного поля зв’язані матеріальними рівняннями 

 Ejj ст σ+= ,    ( )HHB µ=  (2.2) 

де σ  – електрична провідність і ( )Hµ  – магнітна проникність в 

загальному випадку є тензорними величинами [50, 53, 92, 130, 153]. 

У багатьох задачах приймається нелінійна залежність електричної  

провідності  σ  від температури θ , для феромагнітних середовищ нелінійною 

є залежність між B  і H  [50, 53, 70]. 

При постановці крайових задач для рівнянь Максвела приймаються 

умови на границі поділу двох середовищ  

 nn BB 21 = ,    ττ 21 HH = , (2.3) 

 та, наприклад, на нескінченності 

 0=∞τH . (2.4) 

Введення векторного потенціалуA і скалярного електричного 

потенціалу φ  за визначеннями  

 AB ×∇= ,    φ∆−
∂
∂−=

t

A
E  (2.5) 
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перетворює систему (2.1) до загального вигляду 

 стj
µ

A

t

A =∇+






 ×∇×∇+
∂
∂ φσσ ,    0=








∇+

∂
∂⋅∇ φσ

t

A
. (2.6) 

Залежно від цілей розрахунків і відповідних допущеннях чисельному 

моделюванню підлягають вказані рівняння при різних постановках. 

Наприклад, в стаціонарній постановці при 0/ =∂∂ t  рівняння (2.6) 

перетворюються до виду 

 стj
µ

A =∇+






 ×∇×∇ φσ ,     0=∇⋅∇ φσ .  (2.7) 

При гармонійному характері ωjt =∂∂ /  прикладеного навантаження з 

круговою частотою ω  з допущенням про таку ж гармонійну зміну поля в 

провідних тілах система (2.1) розглядається у виді  

 стj
A

Aj &
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& =∇+











 ×∇×∇+ φσ
µ

ωσ ,   ( ) 0=∇+⋅∇ φωσσ Aj & .  (2.8) 

Розв’язання систем (2.6–2.8) можливо зі застосуванням методів СЕА, які 

ґрунтуються на варіаційній задачі мінімізації функціонала, що є інтегралом, 

побудованим на рівнянні поставленої задачі відносно потенціалів за 

розрахунковою областю. При цьому область підлягає дискретизації на 

скінченні елементи, в вузлах яких шуканий потенціал апроксимується так 

званою функцією розвинення. Об’єднання рівнянь для всіх вузлів за умов 

неперервності розподілу потенціалу та з відповідними граничними умовами 

призводить до системи алгебраїчних рівнянь [67, 84, 92]. 

Ефективним засобом розв’язання систем (2.6–2.8) методом СЕА є 

застосування інваріантного ліцензійного ПЗ ANSYS та COMSOL, яке 

ґрунтується на використанні методів СЕА. 

Перевагою застосування чисельного моделювання є можливість 

врахування реальної геометрії конструкції, взаємного розташування та 

впливу різноманітних деталей, проте необхідність побудови 

скінченноелементних моделей є проблемними для пристроїв зі значними 
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габаритними розмірами та малою товщиною, що характерно для баків, балок 

та провідних смуг електростатичних екранів, для феромагнітних тіл з 

врахуванням поверхневого ефекту, для листів ЕТС. Також наявність 

нелінійних властивостей матеріалів призводить до необхідності розв’язання 

нелінійної системи алгебраїчних рівнянь, збіжність розв’язку якої сильно 

залежить від розроблених методів ПЗ. 

Практичний досвід застосування вказаного ПЗ дає можливість зробити 

такі зауваження.  

ПЗ ANSYS не містить процедур моделювання нелінійного поверхневого 

ефекту в деталях конструкції з феромагнітної сталі, в ПЗ COMSOL є функція 

моделювання поверхневих умов Леонтовича, але її застосування 

обмежується однофазним випадком для гармонічної задачі та поверхонь, які 

обмежують феромагнітний півпростір. Це не дозволяє виконувати 

розрахунки для трифазних моделей та для об’єктів зі зваркою феро- та 

немагнітних сталей та конструкцій скінченних розмірів.  

Моделювання нелінійної анізотропної характеристики намагнічування в 

ПЗ ANSYS обмежено можливістю завдання тільки однієї кривої, в інших 

напрямках це може бути тільки ця крива або постійне значення проникності. 

В ПЗ COMSOL можливо завдання кількох залежностей проникності 

матеріалу від інтенсивності індукції в різних напрямках, проте процес 

збіжності розв’язку задач в декілька разів гірший, ніж в ANSYS, особливо в 

області насичення кривих. 

Використання нелінійних характеристик намагнічування в ПЗ ANSYS 

обмежено стаціонарним та перехідним аналізом і є неможливим в 

гармонічному. В ПЗ COMSOL таких обмежень нема, проте проведення 

гармонійного аналізу можливо тільки для однофазного навантаження, для 

трифазного (багатофазного) випадку необхідно застосування перехідного 

аналізу. 
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Тому, в залежності від відповідних постановок розрахункових задач, 

прийняті певні допущення і розроблено ряд підходів для реалізації 

чисельного моделювання.  

Основні етапи розробки чисельних моделей передбачають визначення 

основних чинників і, як можливо спрощення геометрії і властивостей 

елементів із слабким впливом, так і максимальне врахування матеріальних 

параметрів – анізотропії і нелінійних властивостей ЕТС, провідності і 

нелінійних властивостей конструкційних сталей. 

При чисельному моделюванні виконується обґрунтований вибір 

основних рівнянь і відповідного методу чисельного аналізу. Так, наприклад, 

при розрахунку поля в області обмоток спрощено у вигляді констант можуть 

бути прийняті параметри матеріалу бака, параметри магнітних екранів на 

баках, на ярмових балках, зокрема, магнітні проникності. В цьому випадку 

допустимий розрахунок методом стаціонарного аналізу рівнянь (2.6). Його 

результати у вигляді складових індукції магнітного поля в обмотках достатні 

для подальшого розрахунку втрат в провідниках обмоток від вихрових 

струмів [53], електромагнітних сил та електродинамічної стійкості в режимах 

короткого замикання (КЗ) [97], індуктивних параметрів обмоток тощо.  

Для тонких провідних елементів (крайні пакети МС, пресувальні 

пластини, смуги електростатичних екранів), проводяться поетапні 

розрахунки, а саме, розрахунок поля на їх поверхні на першому етапі і 

розрахунок вихрових струмів і втрат як в плоских елементах на другому 

етапі.  

У подальшому вказані методи буде продемонстровано на відповідних 

прикладах СЕА. 

Приміром за дослідженнями [1, 36, 73, 138], на рис. 2.1 показано модель 

трифазного трансформатора з бічними ярмами. Модель містить спрощену 

конструкцію бака, МС, ярмових балок, магнітних екранів на балках і на баку. 

На стрижнях трансформатора розташовані обмотки нижчої (НН) і вищої 

напруги (ВН). 
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Геометрія тривимірної розрахункової моделі трифазного шунтувального 

реактора представлена на рис. 2.2. Модель МС реактора містить стрижні з 

круглими радіально шихтованими дисками з ЕТС, торцеві й вертикальні 

ярма. Паралельно торцевим ярмам розташовані ярмові балки. Також в  

деяких випадках є необхідність моделювання в реакторі немагнітної стяжної 

шпильки, що проходить в середині стрижня, та електростатичного екрану з 

вертикальними провідними смугами (у моделі на рис. 2.2 не є присутніми). 

 
Рис. 2.1. Рис. 2.2. 

 

2.2 Моделі обмоток 

Застосовуються два підходи до формування розрахункових моделей 

обмоток трансформаторів і реакторів в залежності від мети розрахунку [1, 47, 

73, 136  – 138]. 

У випадках, коли не стоїть задача досліджень обмоток, вони 

представляються у вигляді суцільних циліндрів-концентрів тільки з кутовою 

складовою струму намагнічування. Реальний складний розподіл щільності 

ампер-витків по висоті обмоток за рахунок різної висоти охолодних 

горизонтальних каналів між котушками спрощено замінюється на 

рівномірний. Як показує досвід порівняльних розрахунків, таке спрощення 

виправдано для задач з розрахунку індуктивностей, для внутрішніх обмоток 

та відносно рівномірних розмірах горизонтальних каналів при розрахунку 

поля на поверхні бака та інших випадках. 

У ряді випадків, наприклад, для розрахунку складових магнітної індукції 

безпосередньо в котушках обмоток, осьову структуру обмоток і 
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нерівномірність розподілу сил намагнічування необхідно врахувати 

максимально точно по висоті обмоток. За для цього формуються розподілені 

по висоті обмотки зони різної щільності ампер-витків. Процедура такого 

розбиття застосовується при розрахунках аналітичним методом магнітного 

поля плоских шин (зон) обмоток і з урахуванням стрижня методом 

дзеркальних відображень [39]. З цією метою в осьовому перерізі обмоток 

задається геометричне положення усіх котушок і охолодних горизонтальних 

каналів. Потім, за певними критеріями та з заданою точністю, виконується 

об'єднання груп котушок в зони рівномірної, в межах зони, щільності ампер-

витків. Окремо враховуються «великі» канали. 

Для розрахунків ANSYS розроблена наступна процедура. 

Використовуються визначені в [39] параметри зон обмоток. У моделі вузли 

сітки тривимірного розбиття обмоток по осьовій координаті розташовують в 

координатах, які співпадають з межами зон рівної щільності ампер-витків. 

Потім, порівнюючи координати центрів вказаного розбиття з відомими 

координатами зон, в елементи сітки записуються відомі значення кутової 

щільності ампер-витків. 

Модель двох обмоток (у тому числі двох концентрів внутрішньої 

обмотки нижчої напруги) трансформатора (рис.2.1) з розбиттям на зони 

показано на рис. 2.3. На рис. 2.4 представлено розбиття сіткової моделі. 

  

Рис. 2.3. Рис. 2.4. 
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На рис. 2.5, 2.6 показано розрахунковий розподіл складових індукції 

магнітного поля в зовнішній обмотці ВН трансформатора і в обмотці 

реактора в перерізі по поперечній осі – до баку. Для реактора помітний вплив 

дискретних дисків з ЕТС і проміжків між ними на розподіл як радіальної rB  

так і осьової zB  складових індукції. 

 

  

Рис. 2.5. Рис. 2.6. 

 

Отримані дані складових індукції передаються в програми 

розрахункової підсистеми для подальшого обчислення по котушках 

додаткових втрат на вихрові струми та електромагнітних сил. 

 

2.3 Моделі магнітних систем 

Через малу товщину ЕТС та складну форму зон перешихтовки пластин 

та процесів в них моделювання МС у тривимірній постановці можливе тільки 

для спрощеної геометрії, для якої об’єми стрижня та ярем замінюються 

суцільними тілами. При цьому МС трансформаторів і реакторів 

використовуються при СЕА в двох задачах: перша – для моделювання 

магнітних потоків власне в МС, друга – для аналізу магнітного поля в області 

обмоток, в деталях ЕК активної частини і у баках, при розрахунках 

індуктивностей, у тому числі в умовах насичення ЕТС [1, 73, 136 – 138]. 

Для розв’язання першої задачі необхідно враховувати властивості ЕТС: 

нелінійність та анізотропність проникності. В площині листів задається 
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відома крива намагнічування сталі (в COMSOL можливо також завдання 

кривої в нормальному до прокату напрямі), в нормальному напрямі до 

площини листів, проникність визначається як константа для шаруватого 

середовища з відомим заповненням сталлю, що може бути обчислена за 

методиками [76, 151]. 

При цьому врахування електричної провідності для масивного 

суцільного тіла МС не коректне як для фізично шихтованого середовища. 

Через це визначення втрат в МС здійснюється через емпіричні залежності 

питомих втрат від індукції. 

Через вказані обставини пряме моделювання проникнення поля 

розсіяння обмоток в шарувате феромагнітне середовище ЕТС крайнього 

пакету стрижня МС засобами СЕА нині не представляється можливим. Проте 

виконання розрахунку вихрових струмів та втрат можливо із застосування 

«поетапного» методу, що викладено в підрозділі 3.2, та інженерного підходу 

[69], при якому крайній пакет стрижня МС представляється однорідною 

провідною пластиною з еквівалентною товщиною, встановленою емпірично. 

Для прикладу на рис.2.7 показано розрахунковий розподіл значень 

магнітної індукції в об’ємі МС трансформатора (рис. 2.1) у момент часу 

максимальної амплітуди напруги в обмотці крайньої фази А. 

 
Рис. 2.7. 

Отриманий результат має обмежену сферу застосування, оскільки в 

моделі не відбито зони стикування пластин ЕТС та складні процеси 

розподілу і концентрації магнітних потоків, виникнення додаткових 
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вихрових струмів і відповідного збільшення втрат. З цією метою 

застосовуються емпіричні методи [39]. 

На рис. 2.8 показаний розподіл векторів магнітної індукції в перерізі МС 

по подовжній осі реактора. 

На підставі відомої характеристики питомих активних втрат в ЕТС від 

величини магнітної індукції в об'ємах елементів сітки моделі МС обчислено 

розподіл втрат (рис. 2.9) з врахуванням емпіричних поправок [39]. Приведені 

результати використовується надалі для теплового розрахунку частин МС 

реактора. 

 

  

Рис. 2.8. Рис. 2.9. 

 

2.4 Моделі елементів конструкції активної частини, бака, 

немагнітних вставок кришок баків 

Для тонких провідних елементів (крайні пакети МС, пресувальні 

пластини, смуги електростатичних екранів), проводяться поетапні 

розрахунки, а саме, розрахунок поля на їх поверхні на першому етапі і 

розрахунок вихрових струмів і втрат як в плоских елементах на другому 

етапі (детально описаний в підрозділі 3.4.) 
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Цей підхід полягає в тому, що для розрахунку вихрових струмів в 

частинах конструкції з немагнітної сталі необхідним і достатнім є розрахунок 

магнітного поля з використанням тривимірних моделей на поверхнях, які 

відповідають так званим центральним площинам таких тіл без їх 

присутності. Основною особливістю таких тіл є досить велика їх протяжність 

по двох (балки) або одній (смуги підйомної пластини) просторовим 

координатам при малій товщині тіла.  

Приклад тривимірної конструкції ярмової балки з немагнітної сталі [1, 

73, 136 – 138] трансформатора показаний на рис. 2.10, відповідна плоска 

розгортка балки показана на рис. 2.11.  

 

 

Рис. 2.10. Рис. 2.11. 
 

Такий розрахунок допускає, що можна знехтувати зворотним впливом 

вихрових струмів на первинне зовнішнє магнітне поле. 

В загальному випадку для трифазної системи, визначаються дві таблиці 

значень поля в розрахунковій сітці, що покриває на площині проекцію 

розгортки центральної площини балки. Одна таблиця містить значення 

проекції вектору нормальної складової магнітної індукції на дійсну часову 

вісь ReBn(i, j), друга таблиця – значення проекції індукції на уявну вісь 

ImBn(i, j). Приклад розподілу вказаних складових індукції магнітного поля 

показаний на рис. 2.12, 2.13. 

  
Рис. 2.12. Рис. 2.13. 
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Як приклад на рис. 2.14 показаний розрахунковий розподіл до поверхні 

пластини (пакету) на стрижні МС [95] нормальної складової індукції поля 

розсіяння трансформатора. Представлено дві епюри по висоті твірних, які 

розташовані на середині поперечного розміру і на краю пластини (пакету). 

Розподіл поля по ширині пакету в зоні максимальних значень (проти 

верхнього торця обмотки) показаний на рис. 2.15, нерівномірний характер 

розподілу відповідає вимірам [2, 58]. Отримані значення магнітного поля 

використовуються в подальшому для розрахунку втрат і нагрівів – див. 

розд. 3, 4. 
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Рис. 2.14. Рис. 2.15. 

 

Визначено, що при дослідженні електромагнітного поля, втрат в 

елементах з вираженим поверхневим ефектом (бак, ярмові балки) потрібна 

побудова спеціальної сітки у вигляді шарів, розмір яких збільшується по 

глибині тіла і зменшується (згущується) до поверхні з виділенням втрат [1, 

73, 136 – 138]. 

Тіло баку з внутрішньої сторони розбивається на шари, розмір яких 

подвоюється по глибині стінки бака (рис. 2.16). Якщо ефект проявляється на 

двох поверхнях тонкого тіла, наприклад, в стінках ярмових балок, то 
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згущення сітки робиться до двох потрібних поверхонь, як показано на 

рис.2.17. 

 

  
Рис. 2.16. Рис. 2.17. 

 

Приклади розподілу дотичної напруженості магнітного поля на 

внутрішній поверхні баку трифазних трансформатора (див. модель на рис. 

2.1) та реактора (див. модель на рис. 2.2) показані на рис. 2.18 та рис. 2.19 

відповідно. 

При цьому поле на поверхні бака трансформатора демонструється з 

урахуванням розміщених на його поверхні шунтів у вигляді пакетів ЕТС, 

встановлених плазом до поверхні бака і з повітряними проміжками між 

пакетами. У зоні шунтів помітний значний ефект магнітного екранування. 

 

  
Рис. 2.18. Рис. 2.19. 
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Складні тривимірні моделі і представлені способи розрахунків 

електромагнітних полів використовуються при розрахунках немагнітних 

вставок в кришках баків, що знаходяться одночасно під дією 

намагнічувальних сил в обмотках і значних струмів відведень [131]. 

Приведемо результати застосування розроблених методик при 

дослідженні комплексної тривимірної моделі трифазного трансформатора 

потужністю 630 МВА (див. фото на рис. 2.20а). В силу наявності симетрії, 

розрахункова модель побудована для 1/4 частини конструкції, отриманої 

розтином по подовжній осі трансформатора і по середині висоти обмоток, на 

рис. 2.20б представлений вид зовні бака. 

 

  
а) б) 

Pиc. 2.20. 
 

У модель входить немагнітна вставка в кришку бака і феромагнітні 

ділянки кришки і стінки бака, що примикають до них. Модель містить 

геометрію горизонтальних ділянок відведень, спрощену модель 

тристрижневої МС з боковими ярмами та обмотками нижчої і вищої напруги 

на кожному стрижні. Вертикальна стінка бака в зонах проти обмоток закрита 

трьома групами вертикальних магнітних екранів у вигляді локальних шунтів 

з пакетів ЕТС. Модель містить геометрію отворів, фланців для кріплення 

кожухів вводів. 

Вхідними параметрами є щільність намагнічуючих ампер-витків, по 

перерізах обмоток з прив'язкою до фазового зсуву трифазного збудження. 
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Струми обмоток мають тільки кругову складову в системі циліндричних 

координат кожного стрижня. Відносно заданих фаз струмів в обмотках 

орієнтуються струми у відведеннях, також з прив'язкою до фаз збудження 

обмоток. Властивості МС враховуються приблизно постійним значенням 

магнітної проникності (за станом намагнічування ЕТС в номінальній 

робочому режимі). Також у вигляді констант задається магнітна проникність 

кожного пакету шунтів – з урахуванням їх анізотропії і попередньої оцінки їх 

намагнічування. За результатами попередніх розрахунків задається значення 

питомої електричної провідності ділянок кришки з немагнітної сталі з 

урахуванням очікуваного рівня температур в цих частинах. Розподіл векторів 

вихрових струмів в немагнітній частині між отворами представлено на 

рис. 2.21. 

 

 
Рис. 2.21. 

 

Результати розрахунків втрат, температур представленої кришки бака 

трансформатора 630 МВА, а також трансформатора 400 МВА представлено в 

розділах 3, 4. 
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2.5 Верифікація чисельних моделей з багатоамперними 

відведеннями за даними спеціальних фізичних випробувань 

У розділі 1 було вказано, що для кришок баків, розташованих поблизу 

багатоамперних відведень, одним з методів зниження локальних втрат і 

нагрівів є виконання вставок з немагнітного матеріалу. З цією метою 

проведені експериментальні дослідження повномасштабних і спеціальних 

фізичних моделей, розроблений ряд методик з використанням спрощених 

чисельно-аналітичних розрахункових моделей [6, 20]. 

Верифікацію розроблених чисельних моделей [105, 124] виконано на 

порівнянні з вимірами фізичних моделей відведень розташованих над 

немагнітною (рис. 2.22а), складеною пластиною (рис. 2.22б), з отворами (рис. 

2.22в) і дільниками магнітного поля (рис. 2.22г). Внаслідок симетричного 

розташування відведення відносно пластин (крім випадку на рис. 2.22в) для 

зменшення розмірності представлені розрахункові моделі є половинами від 

реальних з розсіченням по осі відведення. Модель пластини з отворами 

(рис. 2.22в) є половиною від симетричної конструкції з чотирма отворами. 

    
а) б) в) г) 

Рис. 2.22. 

Модель немагнітної пластини. Розглянуто фізичну модель по рис. 2.22а. 

На рис. 2.23а показано розподіл складової δ&Im  вихрових струмів в пластині 

(дійсною частиною можна знехтувати). На рис. 2.23б приведено виміряні 

(суцільні лінії) і розрахункові значення модулів магнітної індукції )(xBm
&  і 

щільність вихрових струмів )(xδ&  на середині довжини пластини від центру 

до правої сторони. 
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а) б) 
Рис. 2.23. 

 

Модель пластини, що контактує 

з феромагнітними (рис. 2.22б). На 

рис. 2.24 показано розподіл 

вихрових струмів в пластині. При 

розрахунках феромагнітна пластина 

розбивалася по товщині 

нерівномірно з метою чисельного 

моделювання поверхневого ефекту, 

враховувалася нелінійна магнітна 

характеристика конструкційної 

сталі.  

 

Модель пластини з вирізами. На рис. 2.22в показано симетричну 

половину повномасштабної моделі. Проекція осі відведення на пластину 

зміщена відносно центрів отворів в немагнітній пластині, що контактує з 

феромагнітними. На рис. 2.25а показано вектори вихрових струмів в 

пластині, що концентруються нерівномірно в силу зміщення проекції 

відведення відносно центрів отворів. Отримані результати розподілу струмів 

 
Рис. 2.24. 
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( )zxj ,  по рис. 2.25а відповідають експериментальним вимірам зондами 

складової напруженості σ= xx jE  по лінії zconstx ,=  між верхнім на нижнім 

отворами для лінії 2, де зсув відведення відносно осі отворів становить 

200=∆  мм (в експериментальній установці зсув відведення був в 

протилежному напрямку). Розрахунок температур виконано відповідно до 

алгоритмів, вказаних в розділі 4, при цьому розподіл температур (рис. 2.25в) 

також практично відповідає вимірам. 

 

 
 

 
а) б) в) 

Рис. 2.25. 
 

Модель з пакетами ЕТС. Розглянуто чисельну модель (рис. 2.22г) для 

одного з варіантів розташування пакетів фізичної моделі., з врахуванням 

анізотропії пакетів ЕТС, розташованих на пластині плазом. 

Під пакетами нормальна складова магнітної індукції отримує напрям, 

який протилежний до напряму індукції між пакетами. На рис. 2.26а поле на 

пластині, що має позитивний напрям індукції, заповнено білим кольором, 

кольорові області відповідають полю зі зворотним напрямом. Локальна зміна 

поля призводить до дроблення вихрових струмів і, зрештою, до зниження 

втрат і нагрівів в середній частині пластини. На рис. 2.26б показано розподіл 

вихрових струмів δ&Im . Цей характер зміни поля під пакетами показано 

вимірами на рис. 2.26в, де розподіл нормальних до поверхні пластини 
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складових індукцій, виміряних на верхній поверхні пакетів, показано лініями 

nВB , між пакетами – nЗB , під пакетами – nНB . 

 

  
 

а) б) в) 
Рис. 2.26. 

 

Результати моделювання магнітних полів, вихрових струмів, втрат, 

нагрівів в досліджених повномасштабною і фізичних моделях підтвердили 

достовірність підходів і розроблених методів розрахунку засобами СЕА і 

обґрунтованість їх застосування для дослідження комплексних моделей 

трансформаторів, наведених в підрозділі 2.4. 

 

2.6 Вольт-амперні характеристики шунтувальних реакторів з 

немагнітними проміжками в стрижні 

Залежність між напругою живлення і струмом )I(U , що визначається як 

вольт-амперна характеристика (ВАХ), є однією з важливих характеристик 

шунтувальних реакторів постійної потужності, які застосовуються для 

регулювання потоків реактивної потужності протяжних високовольтних 

ліній електропередачі. Для забезпечення лінійної ВАХ реактора при 

номінальній робочій напрузі застосовується стрижнева з немагнітними 
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проміжками конструкція реактора [37 , 53] з низькими значеннями робочої 

щільності магнітного потоку в МС в лінійній області характеристики 

намагнічування холоднокатаної анізотропної ЕТС. 

При гармонійних змінах струму tIi ωsin2=  та прикладеної напруги 

tUu ωcos2=  з круговою частотою fπω 2=  ВАХ визначається через 

потокозчеплення  Ψ та індуктивність  L реактора 

 IILIIU )()()( ωω =Ψ= . (2.9) 

Експлуатаційні підвищення напруги і струму в обмотці можуть 

призводити до переходу магнітної індукції в область насичення ЕТС, до 

зменшення індуктивності і, в результаті, до обмежено-лінійної 

характеристики )I(U . 

У сучасних конструкціях диски стрижня виконуються у вигляді 

циліндрів з радіальною шихтовкою пластин, що виключає підвищені втрати в 

дисках на вихрові струми від "випинання" магнітного потоку в стрижні МС в 

проміжки між дисками. Ескіз конструкції реактора показаний на рис.2.27. 

Стрижень МС збирається з двох 

крайніх дисків заввишки кh  та N  

внутрішніх дисків. Від горизонтальних 

ярем крайні диски відділяються 

невеликими технологічними проміжками 

тl . Внутрішні диски з внутрішнім d  та 

зовнішнім D  діаметрами виготовляються 

однакової висоти дh  з 1+N  проміжками 

заввишки пl  між собою та крайніми 

дисками. 

МС реактора включає горизонтальні, 

кутові і вертикальні ділянки бічних ярем. 

Їх переріз приймається таким, щоб 

забезпечити однакові значення магнітної індукції в стрижні і в ярмах. 

 
Рис. 2.27. 
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Активні перерізи дисків стрижня, планарно шихтованих ярем 

пластинами ЕТС МС визначаються через їх геометричні перерізи S та 

відповідні коефіцієнти ak  заповнення сталлю aа SkS = . 

При аналітичних розрахунках для врахування можливого насичення МС 

скористаємося приведеним в [53] визначенням індуктивності реактора через 

магнітні опори  каналу між стрижнем і обмоткою канR , опором стрижня 

стµR  та горизонтальних і вертикальних ділянок ярем ярµR  з урахуванням 

скінчених значень магнітної проникності µ  ЕТС.  

 ( )
1

2
−














+

+
= ярµ

стµкан

стµкан
R

RR

RR
wBL . (2.10) 

Магнітний опір каналу між стрижнем і обмоткою канR  згідно 

визначається висотою обмотки і площею канS  потокозчепленням магнітного 

поля обмотки з її витками по співвідношенню площі витка обS , віддаленого 

на третину товщини обмотки a  від внутрішнього витка, площі стрижня cтS  

та площі εстS  "випинання" на величину ε  магнітного потоку в проміжках 

стрижня по внутрішньому і зовнішньому периметрам  дисків  

 
кан0

об
кан Sµ

h
R = ,       )SS(SS εстcтобкан −−=  (2.11) 

де ( )2
обоб 3a/D

4

π
S −= ,     ( )22

ст dD
4

π
S −= ,     ( ) вεст εdDπ75.0S += . 

Величина «випинання» ε  визначається [53] висотами проміжку та 

прилеглих до нього дисків. При обчисленні в εстS  прийнято, що для усієї 

висоти стрижня «випинання» визначається внутрішніми проміжками 

)1
l

h
ln(

l

п

дп
в +=

π
ε . Для технологічних проміжків між крайніми дисками і 

ярмами може бути прийнято тт hε = . 

Магнітний опір стрижня дорівнює сумі послідовних опорів ЕТС крайніх, 

внутрішніх дисків і повітряних проміжків між ними 
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4
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4

π
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Магнітний опір ярем визначається спрощено сумарною довжиною 

осьових ліній горизонтальних і вертикальних ділянок ярем і їх активним 

перерізом 
ярa

яр

ярµ
µS

l
R = . 

Як було вказано раніше, магнітна індукція B  у стрижні, в ярмах є 

однаковою, тому їх магнітна проникність є також однаковою і може бути 

визначена по відомій залежності )(Bµ  для використовуваної марки ЕТС. 

Вводиться рівняння, яке за законом Ампера зв'язує діючі значення 

ампер-витків намагнічування в обмотці з падінням магнітної напруги по 

замкнутому контуру уздовж стрижня і ярем МС 

 ( ) 2/SRSRBI(B)w ярaярµстaстµ += . (2.13) 

Таким чином, вирази (2.10), (2.12), (2.13) зв'язуються однозначно через 

величину магнітної індукції B  в ЕТС МС. Аналітичний розрахунок вольт-

амперної характеристики реактора полягає в наступному. Задаються ряд 

,...2,1n =   значень індукції nB , як для робочих, так і в діапазоні її можливих 

підвищених значень. За основною кривою намагнічування визначаються 

величини магнітної проникності )( nn Bµ  у сталі МС реактора. По виразах 

(2.9) − (2.13) проводяться обчислення параметрів nnnn U,I,L,R . Набуті таким 

чином дискретні значення вказаних величин визначають вольт-амперну 

табличну залежність )( nn IU . 

Для подальшого уточнення моделі реактору її побудова може бути 

виконана на значно детальнішій схемі заміщення магнітними опорами 

елементів обмотки, сталі МС, бака і повітряних проміжків, наприклад, із 

застосуванням просторової сітки опорів [92]. 
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З використанням наведеного методу [38], розроблений програмно-

методичний комплекс INR, який в складі САПР ТЕР [39] впроваджений при 

промисловому проектуванні шунтувальних реакторів. 

Для чисельних розрахунків застосовано два підходи дослідження 

засобами СЕА [38]. 

Перший підхід полягає в розробці і дослідженні чисельної моделі 

реактора, яка в необхідній і достатній мірі для основної мети розрахунку 

базується на тривимірній конструкції реактора. Через умови симетрії 

реактора в чисельній моделі використовується четверта частина його 

конструкції (рис. 2.28).  

  

Рис. 2.28. Рис. 2.29. 

Торцеві і вертикальні ярма МС реактора, диски стрижня, магнітні шунти 

у торців обмоток представляються спрощеними тривимірними тілами з 

анізотропними магнітними властивостями. У площині листів ЕТС магнітні 

властивості цих тіл описуються основною характеристикою намагнічування 

сталі ( )HB . В ортогональному напрямі (по нормалі до площини листів) 

розрахунковим тілам задається постійне значення магнітної проникності 
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const=µ , яка визначається як для шаруватого середовища "повітря-сталь" 

по відповідному коефіцієнту заповнення сталлю.  

Через малий вплив на основне магнітне поле в області стрижня і 

обмоток бак реактора з конструктивної феромагнітної сталі представляється 

спрощено ізотропним тілом з постійним значенням магнітної проникності і з 

нульовою електричною провідністю, ярмові балки не враховуються. 

Скінченноелементну модель реактора показано на рис. 2.29. 

Прийняті допущення і умови формування моделі дозволяють виконати 

розрахунок магнітного поля реактора методом статичного нелінійного 

аналізу. 

Чисельний метод розрахунку ВАХ реактора полягає в розрахунку 

індуктивності реактора для заданого ряду значень струму в обмотці за 

формулою (2.14) через енергетичне визначення [53, 92]  

 ( ) ∫ ∫==
V

B

0
22

dvdB)B(H
I

2

I

W2
IL  (2.14) 

При обчисленні в (2.14) об'ємом інтегрування V  є тривимірний об'єм 

усіх елементів скінченноелементної моделі (з урахуванням 

використовуваного коефіцієнта симетрії). Через (2.9) обчислюється напруга, 

залежність якої від струму складає ВАХ реактора в табличній формі. 

Використовуючи результати розрахунку 

магнітного поля реактора, охарактеризовано 

завантаження магнітним потоком МС реактора при 

різних значеннях струму в обмотці. Розподіл індукції 

в перерізі МС реактора при номінальному струмі 

показано на рис. 2.30. Усереднення в об'ємах дисків 

локальних величин індукції визначає в стрижні при 

номінальному струмі її середнє значення 1.39 Тл.  
Рис. 2.30. 
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При струмі з кратністю 1.5 від номінального 

(рис. 2.31) середня індукція в стрижні дорівнює 

2.06 Тл. При цьому в крайніх дисках за рахунок 

підвищених радіальних потоків обмотки індукція 

збільшується до локальних значень 2.22 Тл. 

Проявляється насичення стрижня і деяких ділянок 

ярем, що і призводить до перерозподілу магнітного 

поля, зчепленого з витками обмотки, в результаті − 

до зменшення індуктивності реактора.  

Другий підхід ґрунтується на тому, що зчеплене з витками обмотки 

магнітне поле реактора має в основному осьову симетрію, і можна нехтувати 

особливостями тривимірного розподілу магнітного поля у віддалених від 

обмотки областях розташування ярем, бака і тому подібне.  

Це допущення дозволяє застосувати для 

задачі розрахунку індуктивності спеціальну 

вісесиметричну модель реактора – рис.  2.32. У 

такій постановці спрощується створення геометрії 

чисельної моделі, підвищується якість 

скінченноелементної сітки та зменшується час 

обчислень. 

Стрижень МС реактора, як і в тривимірній 

моделі (рис. 2.27), представляється реальною 

конструкцією дисків з ЕТС. Обов'язковим є 

збереження площин перерізів ярем для збереження 

щільності магнітного потоку. Тому в радіальному 

напрямі осьовий розмір горизонтальних ярем є змінним, а для вертикальних 

ярем визначається їх розрахунковий радіальний розмір. Поверхні баку 

представляються поверхнями зовнішнього циліндра з нульовим потенціалом 

в завданні граничних умов. З урахуванням вказаної осьової симетрії моделі 

 
Рис. 2.31. 

 
Рис. 2.32. 
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реактора формується умовно тривимірна модель, що є вузьким сектором 

простору, на бічних площинах якого задаються умови симетрії. 

На рис. 2.33 показано розподіл індукції в МС моделі реактора при 

номінальному струмі в обмотці. Визначено, що в стрижні МС середня 

індукція дорівнює 1.44 Тл, що близько до 1.39 Тл по рис. 2.30. 

Задані дискретні величини струму в обмотці 

і значення індуктивності по (2.29) дозволяють 

визначити табличну залежність )I(U kk . 

Для досліджуваного реактора при типових 

випробуваннях для номінальних умов роботи 

визначена індуктивність 7.71 Гн. Аналітичним 

методом отримано значення індуктивності 7.95 

Гн. Чисельні моделі дали наступні результати: 

7.57 Гн − тривимірна модель по рис. 2.27 і 7.78 Гн 

− модель по рис. 2.31. Найбільшу похибку 

розрахунку 3.1 % має аналітичний метод. ВАХ 

реактора в діапазоні від 0.6 до 1.5 відносних одиниць напруги живлення 

нU/UU =′  приведена на рис. 2.34. Суцільною лінією 1 показана лінійна 

характеристика реактора ( )constL = , пунктирною  лінією 2 − значення, 

отримані аналітичним розрахунком, суцільною лінією 3 − із застосуванням 

тривимірної моделі по рис. 2.27. 

 
Рис. 2.34. 

 
Рис. 2.33. 
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У межах 30.1U ≤′  реактор зберігає лінійну ВАХ з невеликою різницею 

результатів розрахунку вказаними методами, що визначається різницею 

значень індуктивностей в номінальному режимі (без насичення МС).  

Визначені значення струму при максимальній кратності підвищення 

напруги до величини 5.1U =′ . Різниця по струму від лінійного значення за 

рахунок насичення сталі МС реактора (для чисельної моделі) складає (1.82–

1.5)/1.5*100= 21 %. Аналітичний метод при цьому визначає менше 

відхилення від лінійного значення (1.71–1.5)/1.5*100= 14 %. За даними 

розрахунків і вимірів визначено, що чисельні моделі забезпечують 

розрахунок індуктивності в діапазоні проведених вимірів з похибкою, що не 

перевищує 2.5 %. 

Емпірична поправка до аналітичного розрахунку індуктивності 

При аналізі отриманих результатів при номінальній напрузі варто 

звернути увагу на наявність похибки при визначенні індуктивності реактора 

(7.95–7.71)*100/7.71=3.1 %, аналогічні результати спостерігаються для ряду  

подібних конструкцій. Це пояснюється тим, що при визначенні 

потокозчеплення [53] магнітного потоку між обмоткою і стрижнем прийнята 

спрощена модель магнітного поля у вигляді поля соленоїда, на торцях якого 

розташовані поверхні ідеальних феромагнітних півпросторів. У виразах 

(2.10) величина магнітного опору каналу обмотки визначається через її 

висоту обh  нехтуючи розділенням потоку у торця обмотки при замиканні на 

стрижень, ярма і частину по повітрю за обмоткою. 

Для уточнення аналітичного розрахунку індуктивності реакторів 

вказаного типу можна скористатися двома обставинами. Перша – це 

однотипність конструкцій однофазних і трифазних шунтувальних реакторів в 

досить широкому діапазоні потужностей від 50 до 128 МВАр. Друге – 

наявність даних випробувань, згідно з якими похибка має системний 

характер, по якому розрахункові величини індуктивності в середньому 

завищені на 3.6%. 
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По аналогії з поправками для ярмових реакторів [12, 53], досліджені 

залежності похибки розрахунку від геометричних параметрів конструкції. 

Найбільш характерними виділено радіальний розмір обмотки і розташування 

обмотки у вікні МС. 

Залежність відхилення індуктивності від відношення радіального 

розміру до середнього діаметру обмотки (a/D) представлено на рис. 2.35. 
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Рис. 2.35. 

Залежність відхилення індуктивності від відношення різниці висот 

стрижня і обмотки до висоти обмотки (H – h)/h представлено на рис.2.36. 
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Рис. 2.36. 

Введення поправки k  до аналітичної формули (2.10) зменшує похибку 

розрахунку до 0.8 %. 
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Область поширення поправки (2.15) обмежується наявними даними по 

конструкціях і складає ( )30.0;13.0∈
D

a
, ( )20.0;09.0∈−

h

hH
 при цьому діапазон 

зміни поправки складає ( )24.2;24.5 −−∈k . 

 

2.7 Висновки до розділу 2 

1. Розроблено основні прийоми створення засобами СЕА чисельних 

моделей для розрахунку електромагнітного поля в області обмоток, в ЕК, у 

баках силових трансформаторів і електричних реакторів, необхідні і достатні 

для подальших розрахунків втрат, сил в обмотках, втрат в ЕК як на вихрові 

струми, так і на гістерезис. 

2. Проведено верифікацію на порівнянні з вимірами на фізичних 

моделях відведень розроблених чисельних моделей розрахунку 

електромагнітного поля в ЕК, баках, виконаних з феромагнітної сталі, або 

зварених частинах з феро- та немагнітної сталей, у тому числі з урахуванням 

спільної дії магнітних полів обмоток і відведень (при дослідженні 

конструкцій кришок баків трансформаторів). 

3. Розроблено чисельні розрахункові моделі шунтувальних реакторів, які 

враховують насичення ЕТС МС і забезпечують достатню для інженерних 

розрахунків точність визначення індуктивності і, на цій основі, розрахунок 

ВАХ реакторів в усьому діапазоні робочої і підвищеної напруги живлення 

реактора. 

                                                                           

Посилання [1], [2], [6], [12], [17], [20], [36 – 39], [47], [50], [53], [58], [67], 

[69], [70], [73], [76], [84], [88], [92], [95], [97], [105], [124], [130], [131], [136 – 

138], [151], [153] див. список використаних джерел стор. 138, 139, 141 – 143, 

145 – 148, 151, 152, 154. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ ВТРАТ  

В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЇ 

3.1 Основні підходи до чисельного розрахунку втрат в елементах 

конструкції методами поверхневих і об'ємних втрат 

Для розрахунку втрат в ЕК розроблено два підходи. Перший підхід, 

умовно визначений в роботі як «поетапний» метод, застосовується для 

тонких елементів, таких як немагнітні пресувальні пластини, балки, смуги 

електростатичних екранів. Такий розрахунок допускає, що можна знехтувати 

зворотним впливом вихрових струмів на первинне зовнішнє магнітне поле і 

виконати розрахунок вихрових струмів, втрат для двовимірної задачі плоскої 

пластини складної конфігурації при заданій індукції магнітного поля. 

Детально «поетапний» метод представлений в підрозділі 3.4 цієї роботи. 

«Прямий» підхід ґрунтується на відомому визначенні енергетичних 

характеристик через об'ємну emw  щільність електромагнітної енергії як суми 

електричної ew  і магнітної mw  складових, об'ємну щільність потужності 

втрат від вихрових jp  і сторонніх стp  струмів, а також щільність потоку 

енергії електромагнітного поля або вектор Пойнтинга П  [17, 50] 

 meem www += ,   DEwe ⋅=
2

1
,   HBwm ⋅=

2

1
,  (3.1) 

 Ejpj ⋅= ,   Ejp стст ⋅= ,   HE×=П . (3.2) 

Характеристики (3.1), (3.2) зв'язані між собою теоремою Умова-

Пойнтинга відносно поверхневої щільності потужності енергії, що 

переноситься електромагнітним полем через поверхню S у напрямі 

зовнішньої нормалі n  і  втрат в об'ємі V  

 ( )∫∫ ∫∫ ⋅×=
∂
∂

SV V
j

V
стem dsnHE- dvp- dvpdvw

t
. (3.3) 
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На основі (3.3) встановлюється також зв'язок між вектором Пойнтинга і 

щільністю потужності електричних втрат і магнітної енергії в комплексній 

формі, яка з урахуванням відсутності сторонніх струмів в елементах 

конструкції трансформаторів може бути записана в наступному виді [50] 

 [ ] dv
HH

idvEjdsnHE
V VS
∫ ∫∫

⋅−⋅=⋅×−
22

1

2

1 *
** µω . (3.4) 

Представлені рівняння дозволяють визначити спільність і відмінності 

відомих методів розрахунку поверхневих і об'ємних втрат. Загальною для 

обох методів є необхідність визначення векторів електромагнітного поля. 

Відмінність полягає в тому, що для методу поверхневих втрат необхідним і 

достатнім є визначення векторів поля на поверхні  даних тіл, а для методу 

об'ємних втрат – усередині їх об'єму. 

Для немагнітних сталей магнітна проникність є постійною величиною, 

яка трохи відрізняється від магнітної проникності повітря. Розрахунок 

локальних втрат jvp ,  у елементарних об'ємах v  розрахункових моделей 

провідних ЕК з немагнітної сталі обчислюється за величиною вихрових 

струмів vj& , що визначаються рівнянням (2.2). Втрати обчислюються 

стандартними засобами СЕА шляхом усереднення їх значень за період T  

 dttj
T

p
T

vjv ∫=
0

2
, )(

21
&

σ
. (3.5) 

Після визначення локальних значень спеціальними розробленими 

макросами обчислюються сумарні втрати в провідних ЕК. 

Складнішим є облік нелінійної і гістерезисної залежності між 

напруженістю і індукцією у феромагнітних сталях. Відома магнітна 

проникність по основній кривій намагнічування визначається як геометричне 

місце вершин симетричних петель гістерезису. При циклічному 

намагнічуванні феромагнетика з розмагніченого стану його намагнічування 

відбувається по так званих висхідною і низхідною частинам петель 

гістерезису. 
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Для важливого в інженерній практиці випадку гармонійної T/2πω =  

зміни поля використовують комплексну магнітну проникність 1µ&  по першій 

гармоніці. Комплексна магнітна проникність 1µ&  визначається через 

комплексні амплітуди перших гармонік 1B  і 1H  [50, 53, 70] 

 111 / HB=µ& ,  ( )∫=
T

ti dtetB
T

B
0

1
2 ω ,  ( )∫=

T
ti dtetH

T
H

0
1

2 ω . (3.6) 

При інтегруванні (3.6) значення площ петель гістерезису, що визначають 

величину 1µ& , знаходяться чисельно [50] чи планіметруванням [70] по площі, 

обмеженій низхідною і висхідною частинами петлі з вершиною mH  

 ( ) ( ) ( )[ ]dHH,HBH,HBH
m1

m1

H

H
m1Am1Dm1 ∫

+

−
−=S  (3.7) 

де S(H1m ) – площа петлі гістерезису.  

Графічні представлення 1µ&  і аналітичні описи залежності )H(1µ&  для 

різних ділянок кривої намагнічування приведені в [50, 53, 70]. Для 

виключення прийнятого в [70] спрощення в [10, 50, 53] введена так звана 

еквівалентна магнітна проникність по першій гармоніці eµ& . Аналітичні 

методи розрахунку еквівалентної магнітної характеристики за відомими 

статичними магнітними характеристиками, а також експериментальні методи 

визначення цієї характеристики представлені в [50, 53]. 

На рис. 3.1 показано 

залежності модуля і аргументу 

еквівалентної магнітної 

проникності по першій гармоніці 

від дійсного значення амплітуди 

першої гармоніки напруженості 

магнітного поля для сталі марки 

Ст. 3 і для часто використовуваної 

конструкційної сталі марки 09Г2С. 

 

Рис. 3.1. 
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Метод поверхневих втрат визначає питомі поверхневі втрати w у 

феромагнітному півпросторі як через тангенціальні складові напруженості 

електричного і магнітного поля згідно (3.3), (3.4), так і через відоме [17, 50, 

53, 70] визначення нормального поверхневого імпедансу по векторах поля по 

першій гармоніці ( ) 111 H/EHZ &&& =  і квадрат напруженості магнітного поля 

 ( ) 2
1

*
11 HZRe

2

1
HERe

2

1
w &&& == . (3.8) 

З використанням еквівалентної магнітної проникності, поверхневі 

втрати Sp  виражаються через дотичну складову напруженості магнітного 

поля  по першій гармоніці і поверхневий імпеданс Z  [50, 53] 

( ) 2
S HHZRe

2

1
p ττ

&= ,   ( )






 −
′

= Harg
2

1

4
cos

)H(
2ZRe e

e0 µπ
σ
µωµ

&
&

& . (3.9) 

Для обчислення питомих поверхневих втрат можуть бути використані 

значення модуля і аргументу еквівалентної магнітної проникності для сталі 

Ст. 3 і стали 09Г2С приведені на рис. 3.1. 

Аналітичний метод поверхневих втрат використаний для розрахунків 

поля, втрат у баках трансформаторів і електричних реакторів [29, 50], 

оскільки замкнута поверхня бака максимально відповідає умовам плоского 

провідного півпростору. При цьому нелінійна залежність магнітної 

проникності від напруженості магнітного поля стали бака, що визначає 

поверхневий імпеданс і втрати (3.9), встановлюється методом послідовних 

уточнень. 

Метод об'ємних втрат визначає по (3.4) втрати як суму активних втрат 

на вихрові струми і втрат на перемагнічування конструкційної сталі з 

нелінійною магнітною характеристикою і з гістерезисом [17, 50, 53, 109, 113, 

151, 158] 

 hjv ppp += . (3.10) 



 66 

Втрати ( )mh Bp що витрачаються на перемагнічування з частотою f  у тілі 

з щільністю ρ  пропорційні площі петлі гістерезису ( )mBS  [17, 50, 53, 70] 

 ( ) ( )mmh B
f

Bp S
ρ

= . (3.11) 

Площа петлі гістерезису ( )mBS  визначається подібно (3.7) по амплітуді 

індукції магнітного поля mB  

 ( ) ( ) ( )[ ]dBBB,HBB,HBS
m

m

B

B
mAmDm ∫

+

−

−=  (3.12) 

де функції ( )mв BB,H , ( )mн BB,H  відповідають верхній та нижній 

частинам петлі гістерезіса. 

 

Рис. 3.2. 

Зокрема, для сталі Ст. 3 сімейство статичних петель гістерезису для ряду 

значень mB  представлено графічно в [49]. З їх використанням по виразах 

(3.11), (3.12) при частоті 50 Гц отримано значення втрат на 

перемагнічування, які показано на рис. 3.2 точками, суцільною кривою 

представлена відома емпірична залежність для близької по властивостям 

сталі А3 з роботи [109]. 
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3.2 Поетапний метод розрахунку втрат в тонких елементах 

конструкції з немагнітної сталі 

Поетапний метод розрахунку втрат, як вказувалося в підрозділі 3.1, 

застосовується для тонких елементів, якими можна вважати немагнітні 

пресувальні пластини, балки з немагнітної сталі, провідні смуги 

електростатичних екранів. Такий розрахунок допускає, що можна знехтувати 

зворотним впливом їх вихрових струмів на первинне зовнішнє магнітне поле. 

На першому етапі виконується розрахунок поля на поверхні тонкого тіла 

(підрозділ 2.4) подальший розрахунок вихрових струмів може бути 

виконаний як аналітичними [20, 32, 69], так і чисельними методами.  

З цією метою в [31, 79, 136, 137] показано, що стандартними засобами ПЗ з 

використанням СЕА можна розробити процедури розв’язання задачі Пуассона з 

граничними умовами Діріхле і довільної форми розрахункової області.  

Задача розрахунку вихрових струмів j
r

, втрат зводиться до двовимірної 

задачі для плоскої пластини з провідністю σ  в системі координат xy0  

складної конфігурації при заданій нормальній до поверхні індукції 

магнітного поля zn BB = . Вводиться потенціал TeT z
rr

= , при визначенні 

складових струму Trotj
rr

= . 

Розв’язується задача для рівняння Пуассона з граничними умовами Діріхле  

 zBiT ωσ−=∇2 ,    0=ΓT . (3.13) 

Така задача вирішується засобами СЕА. Для виконання розрахунків 

розроблені відповідні макроси передачі даних, управління розрахунком 

вихрових струмів, обчислення локальних і сумарних втрат. 

Для нормальних до площини розгортки балки проекцій магнітних полів 

на дійсну ReBn і уявну ImBn часові осі (рис. 2.12, 2.13) отримано розподіли 

відповідних складових вихрових струмів, які показані на рис. 3.3, 3.4 

  
Рис. 3.3. Рис. 3.4. 
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На рис. 3.5 представлено розподіл значень локальних втрат по елементах 

розбиття розрахункової моделі, на рис. 3.6 – розподіл перевищень 

температур над навколишнім середовищем. 

 
Рис. 3.5. 

 

 
Рис. 3.6. 

 

Поетапний розрахунок застосований, зокрема, для розрахунку вихрових 

струмів, втрат в провідних смугах завтовшки 0.03 мм електростатичних 

екранів, які застосовують в силових трансформаторах і в реакторах [79]. 

Зокрема, фірмою Weidmann поставляються так звані гнучкі циліндричні 

екрани [112, 134]. Між картонними круговими циліндрами екрану 

фіксуються ізольовані одна від одної вертикальні електропровідні смуги з 

алюмінію (рис. 3.7 – з роботи [134]). 

 
Рис. 3.7. 
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Під впливом магнітного поля розсіяння обмоток трансформатора або 

магнітного поля обмотки реактора в провідних смугах екрану наводяться 

вихрові струми з концентрацією найбільших втрат і нагрівів на їх 

вертикальних краях. 

Чисельним моделюванням або із застосуванням чисельно-аналітичної 

моделі може бути визначений розподіл нормальної складової індукції 

магнітного поля до поверхні екрану – рис. 3.8 Подальший розрахунок задачі 

(3.13) дозволяє визначити розподіл вихрових струмів (рис. 3.9а), втрат 

(рис. 3.9б). 

 

  
 

а) б) 

Рис. 3.8. Рис. 3.9. 

 

Розрахунок температур провідних смуг електростатичного екрану 

реактора може бути проведено згідно з прийнятими в [112, 134] 

спрощеннями або за методикою викладеною в підрозділі 4.2 даної роботи. 
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Тим же засобом забезпечується розрахунок 

вихрових струмів, втрат і для пластин з врахуванням 

реального положення подовжніх вирізів [79]. За 

розподілом нормальної складової індукції від 

радіального поля обмоток трансформатора (рис. 2.14, 

2.15) до поверхні пластини отримано розподіл локальних 

втрат в пластині (рис. 3.10). 

Цей же підхід забезпечує розрахунок вихрових 

струмів, втрат в крайніх пакетах стрижнів і ярем МС [59, 

69] – з використанням емпіричного визначення їх 

еквівалентної товщини. 

 

 

3.3 Верифікація моделей тривимірного польового розрахунку втрат 

в елементах з немагнітних і феромагнітних сталей 

Тестування розроблених процедур проведено на сімействі задач 

ТЕАМ21 [109, 113, 151]. Як відомо, для задач ТЕАМ21 використовувалася 

експериментальна установка трансформаторного типу, що містить дві 

однакові обмотки прямокутного перерізу з протилежно спрямованими 

струмами і частотою живлення 50 Гц. У зовнішньої поверхні обмоток 

розташовувалися пластини з немагнітної (N) і/або феромагнітної (M) сталей, 

у тому числі з  поперечними  розрізами  або подовжніми вирізами. 

Розроблено і досліджено методами СЕА чисельні моделі суцільної 

немагнітної пластини (P21a-0), немагнітних пластин з одним, двома і трьома 

подовжніми розрізами (P21a-1, P21a-2, P21a-3), суцільної феромагнітної 

пластини (P21-B), двох пластинах з немагнітної і феромагнітних сталей 

(P21b-2N, P21b-2M), комбінації з трьох зварених пластин: немагнітна-

магнітна-немагнітна (P21b-NMN) і зварених пластин в іншому порядку (P21b-

MNM). Приведені позначення моделей відповідають роботам [109, 113, 151]. 

 

Рис. 3.10. 
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На рис. 3.11a – 3.11д представлено геометрію основних розрахункових 

моделей. 

  
   

a) P21a-2 б) P21a-3 
в) P21b-2N,  

P21b-2M 
г) P21-B 

д) P21b-NMN, 

P21b-MNM 
Рис. 3.11. 

 

Розрахунок магнітного поля, об'ємних вихрових втрат в моделях, що 

містять тільки немагнітні пластини, виконано із застосуванням методу 

лінійного гармонійного аналізу. Розподіл об'ємних втрат (Вт/м3) в 

немагнітних пластинах різної конфігурації представлено на рис. 3.12a – 3.12д 

Під рисунками приведено максимальні значення втрат для зіставлення 

результатів розрахунків моделей замість звичайної шкали. 

    
 

max 0.18⋅105 max 0.18⋅105 max 0.14⋅105 max 0.87⋅104 max 0.10⋅105 

a) P21a-2 б) P21a-3 
в) P21b-2N, 

P21b-2M 
г) P21-B 

д) P21b-NMN, 

P21b-MNM 

Рис. 3.12. 
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Важливо відмітити, що представлене тестування розроблених чисельних 

моделей показує відомий факт значного зменшення втрат в немагнітних 

пластинах за рахунок виконання подовжніх розрізів.  

Вказані особливості необхідно враховувати при аналізі 

експериментальних досліджень на натурному устаткуванні. 

Розрахунок магнітного поля, об'ємних вихрових і гістерезисних втрат в 

моделях з магнітними пластинами виконано за допомогою нелінійного 

аналізу із застосуванням методу розрахунку об'ємних вихрових втрат і втрат 

на гістерезис. Розподіл в поверхневому шарі об'ємних втрат (Вт/м3) для 

магнітних пластин показаний на рис. 3.13a – 3.13г. Основна частина 

розподілених втрат зосереджена на лицьовій поверхні, зверненої до обмоток, 

на зворотному боці пластин спостерігається «затікання» струмів на невелику 

площу біля кромки пластин. 

 

    
max 0.23⋅106 max 0.62⋅105 max 0.14⋅106 max 0.63⋅105 

а) P21-B 

лицьова сторона 

б) P21-B 

зворотна сторона 

в) P21b-2M 

лицьова сторона 

г) P21b-2M 

зворотна сторона 

Рис. 3.13. 

Розрахунок комбінованих моделей пластин з немагнітними і магнітними 

елементами також виконаний за допомогою нелінійного аналізу. Розподіл 

об'ємних втрат на лицьових і на зворотних сторонах пластин представлено на 

рис. 3.14a – 3.14г. На лицьових сторонах магнітних пластин поверхнева 

щільність об'ємних втрат набагато перевищує щільність втрат в немагнітних 
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пластинах. На зворотних сторонах зварних пластин поверхнева щільність 

втрат в пластинах з немагнітної і магнітної сталі сумірні між собою. Вказані 

особливості необхідно враховувати, наприклад, при розрахунках втрат в 

складених ярмових балках, частини яких зварюються з частин різних типів 

сталей. 

 

    
max 0.17⋅106 max 0.37⋅105 max 0.18⋅106 max 0.16⋅105 

a) P21-MNM 

лицьова сторона 

b) P21-MNM 

зворотна сторона 

c) P21b-NMN 

лицьова сторона 

d) P21b-NMN 

зворотна сторона 

Рис. 3.14. 

Важливо відмітити, що представлене тестування розроблених чисельних 

моделей дозволило змоделювати ключові експериментальні спостереження, а 

саме: вихрові струми і втрати в пластинах з немагнітної сталі 

концентруються на їх краях, вихрові струми у феромагнітних пластинах 

«затікають» на зворотну від зовнішнього поля (обмоток) сторону пластин, 

вихрові струми у складених пластинах є результатом складної комбінації 

струмів у немагнітній і  феромагнітний зварний частинах. 

Вказані особливості необхідно враховувати при аналізі 

експериментальних досліджень на натурному устаткуванні. 

Порівняння сумарних виміряних [109, 113, 151] і розрахункових втрат 

показано в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Зіставлення виміряних і розрахункових значень для задач TEAM 21 

Розрахункові втрати від вихрових струмів 

( jp ), гістерезисні ( hP ), сумарні ΣP , Вт 

Немагнітна 

пластина 

Феромагнітна 

пластина 
Сума 

Виміряні 

втрати, Вт 

Похибка 

розра-

хунку % 
Модель 

jp  jp  hP  ΣP , msrp  ε  

P21a-0 9.39 - - 9.39 9.17 2.4 

P21a-1 3.18 - - 3.18 3.40 -6.5 

P21a-2 1.67 - - 1.67 1.68 -0.6 

P21a-3 1.04 - - 1.04 1.25 -16.8 

P21b-2N 1.34 - - 1.34 1.38 -2.9 

P21b-2M - 6.69 2.16 8.85 9.34 -5.2 

P21-B - 8.58 2.74 11.32 11.97 -5.4 

P21b-MNM 4.62 3.16 1.07 8.85 10.53 -16.0 

P21b-NMN 1.90 3.47 1.10 6.47 7.44 -13.0 

 

Отримані результати підтверджують достовірність розроблених моделей 

для розрахунку електромагнітного поля і втрат методом об’ємних втрат в 

немагнітних і феромагнітних тілах скінчених розмірів і можливість їх 

застосування для відповідних розрахунків трансформаторного устаткування. 

 

3.4 Чисельні моделі розрахунку втрат в баках, в ярмових балках 

Розробленими методами досліджені конструкції електричних реакторів 

типу РОМ потужністю 80, 110 і 120 МВАр з проміжками в стрижні МС. 

Основними джерелами виділення втрат в конструкції являються немагнітна 

стяжна шпилька в середині стрижня, немагнітні ярмові балки та 

феромагнітний бак, на подовжніх стінках якого встановлюються вертикальні 

шунти для зменшення втрат в ньому. 
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Використання приведених вище алгоритмів розрахунку втрат вимагає 

виконання певної послідовності дій. Розрахунок виконується з 

використанням нелінійного перехідного аналізу, тимчасова залежність зміни 

струмів заданих джерел (обмоток, відведень) задається за гармонічним 

законом. Розроблено з застосуванням макросів управління та апробовано два 

метода розрахунку втрат у баку. 

При використанні методу поверхневих втрат безпосередньо на поверхні 

бака обчислюється дотична складова напруженості магнітного поля τH . 

Потім застосовується додаткова процедура обчислення по (3.9) локальних 

втрат. Сумарні втрати у баку обчислюються інтегруванням локальних 

значень по його поверхні. 

При використанні методу об'ємних втрат миттєві значення втрат у 

феромагнетиках обчислюються інтегруванням за об'ємом суми (3.10) питомих 

вихрових і гістерезисних втрат. Досягши усталеного процесу, нелінійні 

функції втрат усереднюються за період заданої гармонійної зміни струму. 

Порівняння методів поверхневих та об’ємних втрат [31, 47, 126] 

представлено на прикладі розрахунку баку реактора потужністю 80 МВАр, 

для наочного зіставлення результатів розрахунки проведені для моделі без 

магнітних шунтів (рис. 3.15а). Розподіл поверхневих втрат показано на 

рис. 3.15б, розподіл об'ємних втрат в поверхневому шарі стінки бака 

показано на рис. 3.15в.  

   
а) б) в) 

Рис. 3.15. 
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Якісно і кількісно розрахунки втрат в феромагнітному баку по обох 

методах близькі між собою. 

Визначені сумарні втрати в МС, обмотках, стяжних шпильках стрижнів 

МС, ярмових балках та баках вказаних реакторів показали близьку 

відповідність результатів розрахунків і вимірів. 

Низкою подібних практичних чисельних досліджень визначено, що 

застосування методу поверхневих втрат допустимо для замкнутих 

конструкцій баків. Проте для ЕК обмежених розмірів (пластини, балки), а 

також при зварюванні частин конструкції з немагнітної і феромагнітної сталі 

(ярмові балки, немагнітні вставки в кришку бака) необхідно застосовувати 

метод об'ємних втрат. 

В якості комплексного об'єкту для розрахунку втрат в ЕК, у баку [31, 

126] досліджена розрахункова модель однофазного автотрансформатора 

потужністю 500 МВА (рис. 3.16а, 3.16б). 

  
а) б) 

Рис. 3.16. 

Враховується тривимірність і скінченність розмірів МС, обмоток, ЕК, 

бака, на поверхні бака встановлені вертикальні магнітні шунти з листів ЕТС. 

Для розрахунку використана властивість симетрії конструкції відносно 

вертикальних площин по подовжній і поперечній осям МС. 
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Феромагнітна конструкційна сталь бака і балок характеризується 

основною кривою намагнічування і постійним значенням електричної 

провідності. Стрижні і ярма характеризуються основній кривій 

намагнічування ЕТС, по нормалі до площини пластин МС магнітна 

проникність визначається з урахуванням коефіцієнта заповнення стали і є 

постійною величиною. Обмотки представляються з реальним розподілом 

намагнічувальних сил по їх висоті у вигляді зон однакової щільністю ампер-

витків. Верхні і нижні ярмові балки мають горизонтальні полиці з 

немагнітної сталі, а стінки – з феромагнітної. Нижня полиця верхньої балки 

має виступи для пресування обмоток. Нижні балки мають вертикальні 

розрізи між стрижнем і бічними ярмами. 

Розподіл об'ємних втрат з внутрішньої поверхні баку без шунтів 

показаний на рис. 3.17а за наявності шунтів інтенсивність та область 

виділення локальних втрат у баку зменшується (рис. 3.17б).  

 

  

а) б) 

Рис. 3.17. 
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Характер розподілу втрат у верхній та нижній ярмових балках показано 

відповідно на рис. 3.18а і 3.18б. Наявність вирізу у виступі нижньої полиці 

верхньої балки забезпечує обмеження концентрації в ній вихрових струмів і 

втрат. Обмеження втрат в нижній балці, що конструктивно розташовується 

ближче до каналу розсіювання обмоток, досягається повним розрізом балки і 

окремим пресуванням ярма під стрижнем та боковим ярмом. 

 
 

а) б) 

Рис. 3.18. 

Отриманий розподіл втрат в елементах конструкції використовується 

для розрахунку локальних температур, що демонструється в розділі 4, та для 

визначення сумарних втрат. 

 

3.5 Модель реактора з електромагнітними екранами 

Схему конструкції однофазного 

струмообмежувального реактора представлено 

на рис. 3.19, де обмотка 1 екранується 

замкнутими алюмінієвими горизонтальними 2 і 

вертикальним 3 екранами, з конструкційної 

феромагнітної сталі виконуються натискні плити 

4 і циліндричний феромагнітний бак 5.  

При електромагнітному розрахунку 

аналітичним методом визначення індуктивності 

реактора і струморозподілу в екранах проведено 

як для багатообмоточного пристрою з великим 

 
Рис. 3.19. 
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числом індуктивно зв'язаних контурів, екрани представляються у вигляді 

скінченної множини короткозамкнених обмоток із струмом [66]. Застосована 

замкнута циліндрична модель, в якій обмотки прямокутного перерізу 

розташовані у феромагнітному пазу. Для розрахунків використовується 

програмно-методичний комплекс RLI [39]. 

Для прикладу на рис. 3.20 показана аналітична багатоелементна 

розрахункова схема реактора типу РОМ-510/26.  

 

Рис. 3.20. 

 

Електромагнітний чисельний розрахунок реактора [127], з причини 

малої долі втрат у баку виконаний методом лінійного гармонійного аналізу, 

де магнітна проникність бака і натискної феромагнітної плити прийняті 

постійними значеннями. Також відповідними скінченними значеннями 

задана провідність феромагнітних сталей і алюмінієвих екранів. 

Сіткова модель реактора показана на рис. 3.21. Розподіл магнітної 

індукції показаний на рис. 3.22. За радіальним розміром обмотки осьова 

складова магнітного поля має відомий «перехід через нуль», що обумовлено 

розмагнічувальною дією струмів вертикального екрану. 
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Рис. 3.21. Рис. 3.22. 

 

Нижче показані результати розрахунку втрат. 

По відомому магнітному полю з використанням комплексу RST [39] 

обчислений по відомому методу Фільда розподіл щільності об'ємних втрат в 

котушках концентрів. Для досліджуваного реактора максимальні додаткові 

втрати на вихрові струми від радіальної складової магнітного поля на краях 

обмотки приблизно рівні омічним, тому розподіл об'ємних втрат має сильно 

нерівномірний характер – рис. 3.23. 

Розрахунками визначено, що по товщині горизонтальних екранів 

розподіл щільності струму є практично рівномірним. У вертикальному екрані 

щільність струму від внутрішньої до зовнішньої поверхні екрану 

зменшується практично в 2 рази. Ця нерівномірність особливо сильно 

проявляється в середній частині і практично непомітна на краях екрану. З 

метою уточнення розрахунку RLI в частині обліку струмів і втрат у 

вертикальному екрані виконані розрахунки з представленням вертикального 

екрану у вигляді чотирьох шарів, що дозволяє врахувати згасання поля по 

товщині екрану і наближає величини струмів і втрат до розрахунку СЕА (рис. 

3.24). По висоті вертикального екрану для RLI показана щільність по шарах I, 

II, III, IV і середні значення RLI-ср. Суцільна лінія є результатом розрахунку 

в СЕА усередненої щільності по товщині екрану. 
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Рис. 3.23. Рис. 3.24. 

 

Криві розподілу щільності 

струмів уздовж радіального розміру 

верхнього горизонтального екрану 

показані на рис. 3.25. Кусково-

постійними лініями, що відповідають 

розбиттю екрану на кругові елементи, 

показані результати розрахунку по 

RLI. На внутрішньому краю екрану 

спостерігається виміряний в [57] 

сплеск струмів. 

Результати розрахунків вхідного опору (імпедансу) в реакторі, а також 

виміряні величини приведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Розрахункові і виміряні значення вхідного опору  

 Виміри RLI СЕА 

1 Вхідний опір, Ом 

- реактивна складова 

- активна складова 

1311 

- 

- 

1319.9 

1319.9 

14.53 

 

1318.5 

- 

Розрахункові температури по відомому розподілу втрат в елементах 

конструкції та обмотці реактора представлені в розділі 4. 
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Рис. 3.25. 
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3.6 Розрахунок сумарних втрат в елементах конструкції 

Застосування розроблених методів чисельного розрахунку втрат 

забезпечило можливість вирішення важливої задачі проектування 

трансформаторного устаткування, а саме – розрахунку загальних додаткових 

втрат як суми їх значень в окремих елементах конструкції [126, 127]. 

Розрахунок сумарних втрат в реакторі з електромагнітними екранами 

(підрозділ 3.4) представлено в табл. 3.3. У стовпці «Розрахунок» показано 

втрати у вертикальному екрані для двох моделей RLI – з чотирьох шарів і з 

одного шару. Модель з чотирьох шарів являється точніше і відповідає 

польовій моделі СЕА, оскільки відбиває нерівномірність розподілу струмів 

не лише по висоті, але і по ширині екрану – див. табл. 1, а також рис. 3.12. 

Таблиця 3.3 

Розрахункові і виміряні значення втрат реактора з екранами 

Втрати, кВт  

Виміри RLI, RST СЕА 

2.1 Обмотка - основні 

                    - додаткові 

3.737 

- 

3.737 

0.797 

3.737 

0.797 

Сумарні в обмотці 4.534 4.534 4.534 

2.2 Екрани  горизонтальні - 0.658 0.727 

2.3 Екран  вертикальний - 1-й шар 

- 2-й шар 

- 3-й шар 

- 4-й шар 

сума 4-х шарів 

- 

0.520 

0.258 

0.182 

0.171 

1.131 

- 

- 

- 

- 

1.154 

(модель RLI екрану з одного шару) - (0.826) - 

2.4 Натискні плити - - 0.016 

2.5 Бак  - 0.010 

Сума в конструкції 1.881 1.789 1.907 

Сума в реакторі 6.415 6.324 6.442 



 83 

Основні втрати в обмотці прийняті по вимірах. Для зручності 

порівняння в графі «Виміру» записані сумарні втрати в обмотці, вичислені за 

допомогою додаткових з «RLI, RST». Втрати в обмотці в графі «СЕА» також 

узяті з «RLI, RST». За методикою вимірювань відніманням втрат в обмотці з 

сумарних втрат в реакторі визначаються виміряні сумарні втрати в 

конструкції. Як видно з табл. 3.3 по сумарних втратах в реакторі і в 

конструкції розрахункові втрати близькі до виміряних. У феромагнітних 

натискних плитах і у баку втрати практично відсутні. 

Аналогічні розрахунки сумарних втрат можуть бути виконані для 

конструкцій силових трансформаторів та шунтувальних реакторів. В 

табл. 3.4 представлено розрахункові суми додаткових втрат в ЕК  

трансформатора 417 МВА та реактора 80 МВАр показує та відповідні 

результати вимірів. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл додаткових втрат в ЕК трансформатора та реактора 

Втрати, кВт 

Елемент конструкції 417 МВА (Укренерго) 80 МВАр (Індія) 

Бак 35.7 6.4 

Ярмові балки (верхні) 21 0.4 

Ярмові балки (нижні) 12 0.4 

Пресувальна пластина 2.8 - 

Крайній пакет стрижня 3.2 - 

Крайній пакет ярма 8 0.4 

Стяжна шпилька - 6.9 

Сума 82.7 14.5 

Виміряно 89.3 16.1 
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Порівняння розрахунків та вимірів для трансформатору 417 МВА та 

реактору 80 МВАр показує, що розрахунки з похибкою до 10 % відповідають 

результатами випробувань устаткування. 

 

3.7 Висновки до розділу 3 

1. Розроблено чисельні моделі розрахунку втрат феромагнітних деталях 

конструкції трансформаторного устаткування із застосуванням методів 

поверхневих і об'ємних втрат.  

2. Встановлено, що для ЕК скінченних розмірів з феромагнітної сталі, а 

також у випадках дослідження зварних конструкцій з феромагнітної і 

немагнітної сталі необхідно застосовувати метод об'ємних втрат. При 

розрахунках втрат у баках допустиме застосування методу поверхневих 

втрат. 

3. Розроблені чисельні моделі верифіковано на тестових 

експериментальних даних відомого сімейства задач ТЕАМ21. Розроблені 

чисельні моделі забезпечують досить повний аналіз електромагнітних 

процесів у баках трансформаторів як від магнітних полів обмоток, так і 

багатоамперних струмопроводів. 

4. Розроблено поетапний метод розрахунку втрат в тонких немагнітних 

елементах, на першому етапі якого відбувається визначення поля на поверхні 

елементу із нехтуванням зворотним впливом вихрових струмів, а на другому 

розрахунок вихрових струмів і втрат для плоскої задачі. Розрахунок за 

поетапним методом виконано на прикладах немагнітної смуги 

електростатичного екрану, немагнітної ярмової балки з виступами, 

пресувальної пластини з вирізами та шаруватого крайнього пакету з ЕТС у 

вигляді провідної пластини з еквівалентною товщиною проникнення 

електромагнітної хвилі. 

5. Розроблено чисельну модель реактора з електромагнітними екранами. 

Результати розрахунків електромагнітного поля достатні для подальшого 
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уточненого розрахунку втрат в обмотці, в екранах з урахуванням їх 

скінченних розмірів і ефекту витіснення поля по товщині екранів, а також 

для подальшого розрахунку температур обмотки та ЕК. 

6. Застосування розроблених методів чисельного розрахунку 

електромагнітного поля, вихрових струмів, втрат забезпечило можливість 

вирішення важливої задачі проектування трансформаторного устаткування, а 

саме – розрахунку загальних додаткових втрат як суми їх значень в окремих 

ЕК. 

                                                                           

Посилання [10], [17], [20], [29], [31], [32], [39], [47], [49], [50], [53], [57], 

[59], [66], [69], [70], [79], [109], [112], [113], [126], [127], [134], [136], [137], 

[151], [158] див. список використаних джерел стор. 138 – 145, 148, 150, 151, 

153. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИ ТЕПЛОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ 

4.1 Постановка задач для аналізу теплогідравлічних процесів 

Для аналізу теплових і гідравлічних процесів в сталому режимі 

необхідно використати рівняння руху і нерозривності охолоджувальної 

рідини Навьє-Стокса [60] 

 ( ) ( ) gPIuu
rrr ρ+τ⋅∇+⋅−∇=∇⋅ρ ,     ( ) 




 ⋅∇−∇+∇µ=τ Iuuu T ˆ
3

2 rrr
, (4.1) 

 0=⋅∇ρ u
r

, (4.2) 

які доповнюються рівнянням збереження енергії 

 ( ) ( ) vQuC +θ∇λ∇=θ∇⋅ρ r
 (4.3) 

де g
r

 – вектор прискорення вільного падіння, Î  – матриця, що визначає 

напрям одиничних векторів вибраної системи координат. 

Система рівнянь доповнюється граничними умовами на стінках твердих 

тіл 0=⋅nu
rr

, на вході рідини в розрахункову область 0θθ = , nuu
rr

0−= , на 

виході рідини з розрахункової області 0pp = , 0=⋅ nrτ , де u
r

, θ, P – 

швидкість, температура і тиск рідини. 

Характеристики трансформаторного масла: щільність ρ, теплоємність c, 

об'ємний коефіцієнт розширення β, теплопровідність λ, динамічна в'язкість µ є 

нелінійними величинами та залежать від температури. Основними джерелами 

тепла vQ  в трансформаторному устаткуванні являються обмотка, МС та бак. 

Відомим інженерним підходом [23, 43, 65, 68, 153] для спрощених 

розрахунків є зведення теплової задачі до рівняння теплопровідності за 

стаціонарних умов з граничними умовами тепловіддачі, яке є частковим 

випадком рівняння (4.3) 

 ( ) 0Qv =+∇∇ θλ ,  ( ) ( )0/ θθαλθ −=∂∂− n , (4.4) 

При цьому основною проблемою є визначення КТВ в навколишнє 

середовище, що досить складно залежать від багатьох факторів: вид 
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охолоджувального середовища (газ або рідина), властивості 

середовища(теплоємність, щільність, в'язкість), вид руху середовища 

(ламінарний або турбулентний), параметри охолоджуваної поверхні (міра 

чорноти, шорсткість, геометричні розміри, розташування) і так далі. Крім 

того, для рідин КТВ визначається конвективним теплообміном, для газових 

середовищ – КТВ додатково визначається випромінюванням. 

При конвективному теплообміні в маслі КТВ визначається [23] через 

критерій Нуссельта Nu коефіцієнт теплопровідності λ  і характерний 

лінійний розмір охолоджуваної поверхні h  

1−λ=α hNu , ( )nGrРrCNu = , 23 −νθ∆β= hgGr , 1−λρν= cРr  (4.5) 

де Gr  Рr  – критерії Грасгофа і Прандтля; θ∆  – перепад температур між 

поверхнею, що нагрівається, і охолодним середовищем; nC,  – емпіричні 

коефіцієнти, залежні від величини GrРr . 

Значення коефіцієнтів nC,  для вертикальної пластини у великому об'ємі 

з вільним рухом охолодного середовища за різними джерелами узагальнено в  

[31] і представлено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Значення коефіцієнтів C, n у критерії Нуссельта 

Тип руху 

середовища 

Дже-

рело 

Діапазон 

GrРr  

Охолодне 

середовище 
C n 

Плівковий  [26] 3101 −⋅  рідина 0.5 0 

Перехідний до 

ламінарного  
[26] 23 105101.1 ⋅−⋅ −  рідина 1.18 0.125 

[26] 72 102105 ⋅−⋅  рідина 0.54 0.25 

[23]  повітря 0.525 0.25 

[43] 72 102105 ⋅−⋅  масло 0.54 0.25 
Ламінарний  

[35]  рідина 0.63 0.25 

[26] 137 101102 ⋅−⋅  рідина 0.135 0.333 

[23]  масло 0.129 0.333 Турбулентний  

[153] 139 1010 −  повітря, масло 0.021 0.4 
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За параметрами nC,  з джерел [23, 35, 153], параметрами масла [43] у 

даному діапазоні температур (30 – 100 °С) і характерному геометричному 

розмірі мh 2=  з використанням визначень (4.5) отримано вирази для КТВ в 

масло, які приведено в перших трьох пунктах табл. 4.2. У пунктах 4 – 6 

таблиці вказано вирази, використовувані в галузевих методиках [39]. Для 

порівняння формули з різних джерел наведені як залежності від перевищення 

температур над навколишнім середовищем та емпіричних коефіцієнтів a, b 

 ba θα ∆= . (4.6) 

В табл. 4.2 представлено результати систематизації значень КТВ по 

літературним джерелам [31], що забезпечує порівняльну достовірність у 

визначенні КТВ у випадках аналітичних розв’язків і при чисельному 

моделюванні задач теплопровідності для основних ЕК. 

Таблиця 4.2 

Розрахункові формули КТВ в масло 

Елемент Залежності ( )θα ∆  

1 Тіло з постійними втратами в середовищі з 

постійною температурою [23] 

25.050 θα ∆=  

2 Поверхня вертикальної стінки [35] 25.07.21 θα ∆=  

3 Вертикальна стінка бака [153] 70=α  

4 Бак, пресувальні кільця, неактивні деталі [39] 25.07.44 θα ∆=  

5 Остов МС [39] 25.09.55 θα ∆=  

6 Відведення [39] для СО М і Д   

– вертикальні                                             

– горизонтальні  

 для СО ДЦ    

– вертикальні  

– горизонтальні  

 

667.04.11 θα ∆=  

667.03.6 θα ∆=  

493.03.19 θα ∆=  

493.03.11 θα ∆=  

7 CFD, вертикальна пластина 315.02.24 θα ∆=  
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При повітряному охолодженні нагрітих тіл КТВ в повітря визначається 

сумою складових на випромінювання і конвективний теплообмін 

 
кл

α+α=α . (4.7) 

Для обчислення променистої складової КТВ в повітря в [11, 23, 43] 

використовується наступний вираз 

 ( ) ( ) ( )




 −−ε=α − 4100410077.5 1

оcTcT
оcTcT

л
 (4.8) 

де 95.0=ε  – коефіцієнт поглинання для пофарбованих поверхонь сірого, 

чорного і зеленого кольорів cT  
оcT  – абсолютні температури стінки і 

охолодного середовища. 

Конвективна складова КТВ в повітрі залежить від умов охолодження. 

Так для поверхонь без обдуву використовуються, зокрема, наступні 

визначення 

 410 1 hocT
к

−Θ=α   [23],      33.03.1 Θ=αK   [43] (4.9) 

де Θ  – перевищення температури стінки над охолодним середовищем h  

– висота вертикальної нагрітої стінки. 

Для умов охолодження з обдувом конвективний КТВ в повітря при 

малих швидкостях см /5≤υ , температурі охолоджувального середовища 

Сос
020=ϑ  і середній температурі стінки См

050=ϑ  по [23] оцінюється по 

спрощених формулах: υ+≈α 47.5K  – для гладких поверхонь υ+≈α 2.42.6K  

– для шорстких поверхонь. 

Конвективний КТВ від стінок бака до охолоджувального середовища 

(повітря) може бути визначений при температурі ocT  і швидкості ОСυ  

повітря,, що оточує бак, і температурі поверхні ПT  за емпіричною залежністю 

[14] 

 3 260 hυTocTAα ОСПK +−⋅= . (4.10) 
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Коефіцієнт А залежить від розташування, температури і 

теплопровідності охолоджувальної поверхні. При температурі поверхні 

порядку 20 °С А = 1.66 для вертикальної поверхні конструкційної сталі; А = 

1.16 – для горизонтальної поверхні, оберненої вниз; А = 2.26 – для 

горизонтальної поверхні, оберненої вгору.  

У табл. 4.3 приведені значення КТВ [31], які отримані по виразах (4.7) – 

(4.10) при температурі охолодного середовища 20 °С, середній температурі 

поверхні 50 °С, швидкості повітря 2 м/с і параметрі мh 2= .  

Таблиця 4.3 

Значення КТО в повітря 

Джерело, умови лα  
кα  α  

Природне охолодження 

[153] − − 13.0 

[11, 23] 6.4 4.8 11.2 

[11, 43] 6.4 4.0 10.4 

Штучне охолодження 

[23] – гладка поверхня 

      – шорстка поверхня 

  13.7 

14.6 

[14] – вертикальна стінка 

       – горизонтальна вниз 

       – горизонтальна вгору 

 

5.6 

8.8 

6.2 

12.0 

14.4 

11.8 

17.5 

 

Значення КТО в табл. 3 підтверджує відоме положення про те, що при 

природному охолодженні більша частина тепловіддачі припадає на 

випромінювання, при штучному – на конвекцію. Отримані значення КТВ 

використовуються, зокрема, при розрахункових дослідженнях нагрівів 

кришки бака, у тому числі їх частин, які виступають за стінки бака і 

знаходяться в умовах повітряного охолодження. 
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4.2 Розрахунок температур крайнього пакету та пресувальної 

пластини на стрижні МС трансформатора 

Для забезпечення повноти розрахункового проектування засобами 

розрахункової підсистеми САПР ТЕР [39] отримано аналітичні розв’язки 

ряду уточнених задач теплопровідності для автономних і контактуючих 

провідних пластин. 

Автономна задача розрахунку 

температур пресувальної пластини 

(крайнього пакету) [69] є тепловою 

задачею для пластини з розмірами 

2a×2b×d зі спеціальною функцією 

тривимірного розподілу втрат, 

представлених на рис. 4.1. 

У припущенні про теплову 

ізотропну пластини уздовж ширини і 

довжини ( yx λ=λ ), з позначенням 

xzk λλ=λ задача теплопровідності з використанням (4.4) записується в 

наступному вигляді [69] 

 
x

zyxP

z
k

yx λ
−=

∂
θ∂+

∂
θ∂+

∂
θ∂

λ
),,(

2

2

2

2

2

2

, (4.11) 

 θ=
∂
θ∂

=
h

z z 0

,     θ−=
∂
θ∂

α
=

hk
z dz

,     θ=
∂
θ∂

λ
±=

hk
y by

m ,     0
2;0

=
∂
θ∂

= axx
 (4.12) 

де 
z

h
λ
α1= , 

1

2
α
α

α =k . 

Функція навантаження представляється у вигляді добутку максимальних 

місцевих втрат на три нормованих складових по напрямах 

( ) ( ) ( )zyxfpzyxP M ξϕ=),,(  [69]. По довжині пластини (пакету), по осі x  

навантаження може мати довільну форму, збільшуючись до краю пластини і 

d 2b 

2a 

z y 
x 

Рис. 4.1. 
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зменшуючись до нуля на торцях при. По осі y навантаження може бути 

описане функцією, симетричною по ширині пластини ( ) ( )2byy =ϕ .  

У пакеті по осі z функція навантаження відображає явище загасання 

поля в листах ЕТС за експоненціальним законом ( ) ( )zz γξ −= exp  [69]. 

Коефіцієнт згасання γ  визначається як обернена величина до глибини 

проникнення поля δ  ( δγ 1= ), яка залежить від інтенсивності поля, розмірів 

пакету, визначається за емпіричними даними [69] і складає величину 1 – 3 мм 

Для немагнітної сталі глибина проникнення значно перевищує товщину 

пластини, тому для розрахунків прийнято 0=γ . 

Для розв’язання задачі (4.11) – (4.12) використовується метод 

розвинення шуканої функції в ряд по власних функціях (МРВФ) [48, 69] 

 ( ) ( )∑∑
∞

=

∞

=

πµ=θ
0 0 2

coscos,,
n m

m
mn a

xn

b

y
zZzyx . (4.13) 

Функція ( )axn 2cos π  вибрана так, щоб автоматично буле задоволені 

умови (4.12) по змінній x . Функція bymµcos  задовольняє умовам (4.12) по 

змінній y , якщо mµ  – корені рівняння 

 
hbk

ctg m
m

λ

µ=µ . (4.14) 

Підстановка (4.13) в рівняння (4.11) і визначення невідомих коефіцієнтів 

ряду Фур’є дає диференційне рівняння відносно змінної z 

 ( )zZZ mnmnmnmn ξψωην −=−′′ 2 , (4.15) 

 mn
z

mn hZ
z

Z =
∂

∂

=0

,      mn
dz

mn hZk
z

Z
α

=
−=

∂
∂

 (4.16) 

де xMp λ=ω , mnν  – власні числа рівняння, значення яких наведені далі; 

nη  – коефіцієнти розвинення в ряд Фур’є функції ( )xf  по ( )axn 2cos π  на 

відрізку [ ]a2;0 ; mψ  – коефіцієнти розвинення в ряд Фур’є функції ( )yϕ  по 

bymµcos  на відрізку [ ]bb;− . 
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Загальний розв’язок рівняння (4.15) з урахуванням вигляду функції в 

правій частині рівняння 

 ( ) ( )zAzshCzchCzZ mnmnmnmnmnmn γ−+ν−ν= exp21  (4.17) 

де ( )22
mn

mn
mn

k
A

ν−γ
ψωη=

λ

. (4.18) 

Невідомі mnC1 , mnC2  визначаються при задоволенні граничним умовам 

(4.12) по z за допомогою системи рівнянь 

( )
( ) ( ) ( ) ( )



νγ−+γ−=ν+ν++νν
+γ−=ν−

ααα dchdhkACdhthkChkdth

hAChC

mnmnmnmnmnmnmnmn

mnmnmnmn

exp21

21  (4.19) 

Остаточний розв’язок отримуємо у вигляді: 

 ( ) ( )∑∑
∞

=

∞

=

πµ=θ
0 0 2

coscos,,
n m

m
mnmn a

xn

b

y
zFAzyx , (4.20) 

 ( ) ( ) ( )







−+−−+

∆
= zzchzshzshhzch

D
zF mnmn

mn
mnmnmn

mn

mn
mn γνν

ν
γννν exp , (4.21) 
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α h
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, (4.22) 

 






 ν+
ν

ν++=∆ α
α h

hk
dthk mn

mn
mnmn 1 , (4.23) 
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λ

22
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1
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( )

( )











≠π

=
=η

∫

∫

0,
2

cos
1

0,
2

1

2

0

2

0

ndx
a

xn
xf

a

ndxxf
a

a

a

n . (4.25) 

Отриманий розв’язок в роботі [4] аналогічний [68], за винятком 

використання несиметричного інтервалу по змінній x, що дозволяє отримати 

розв’язок для загальної несиметричної функції ( )xf . 

Нагрів крайнього пакету від основного потоку в сталі визначається 

аналогічно для постійної за об'ємом функції навантаження OpzyxP =),,( . 
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Розв’язок задачі в цьому випадку надається у вигляді ряду 

 ( ) ( )∑
∞

=

µ=θ
0

cos,,
m

m
mm b

y
zFAzyx ; (4.26) 

 
2
mn

m
m

k
A

ν
ωψ

−=
λ

,      ( ) ( ) 1−ν+ν+νν
∆

= zchzshhzch
D

zF mmmm
m

m
m , (4.27) 

 xOp λ=ω ,      
mmm

m
m µµ+µ

µ=ψ
cossin

sin2
,      

2
2 1








=
bk
m

m
µν

λ
, (4.28) 
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dch
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D m
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m
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−
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= α 1

1
,      







 ν
+

ν
ν++=∆ α

α h

hk
dthk m

m
mm 1 . (4.29) 

Внаслідок лінійності задач, величини перевищень температур від поля 

розсіяння (4.13) і основного потоку (4.20) додаються. 

Для взаємної верифікації отриманих розв’язків і розширення практичних 

можливостей проведено чисельний аналіз при уточнених допущеннях в 

постановках задач. 

Моделювання задачі пакету 

і нерозрізної пластини (рис. 4.2а, 

4.2б) взаємно підтверджують 

коректність виведених 

аналітичних формул і чисельних 

моделей. Перевагою чисельних 

моделей є можливість 

розрахунку для довільної форми 

пластини (рис. 4.2в у районі 

розрізу) і довільної функції 

навантаження. 

 

У табл. 4.4 приведені результати розрахунків перегрівів пакету і 

пластини за отриманими вище аналітичними розв’язками МРВФ та 

чисельним моделюванням СЕА. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 4.2. 
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Таблиця 4.4 

Порівняння результатів розрахунку 

Перевищення температури, К 
Задача 

МРВФ СЕА 

Крайній пакет 3.45 3.41 

Пресувальна пластина 5.36 5.35 

Пластина з розрізом - 2.18 

 

Для якісної оцінки спільної роботи системи нагріву пластина-картон-

пакет розглянуто одновимірну задачу теплопровідності стінки з шарів різної 

теплопровідності.  

Розрахункова модель для 

вказаної системи показана на 

рис. 4.3. По осі z області мають 

функції розподілу втрат, 

характерні для пластини й 

пакету. 

 

 

Одновимірне рівняння теплопровідності в загальному випадку для 

довільного числа ділянок має вигляд 

 ( )zp
dz

d ii
z −=

2

2θλ , (4.30) 

 θαθλ 1
1

1

=
=zz

z dz

d
;      θαθλ 2

2

−=
=zz

N
z dz

d
 (4.31) 

де N  – кількість ділянок, Ni ..1= , izλ   – коефіцієнти теплопровідності 

кожної ділянки в напрямку осі z.  

Узагальнений вид функції втрат  

 ( ) ( )( )1
10 exp −−γ−+= iiiii zzppzp  (4.32) 

z 

α2 

пластина крайній пакет 

картон 

z2 

Функція  

втрат p(z) 
α1 

z1 

Рис. 4.3. 
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де iz  – координати переходів між ділянками, починаючи від z1 до  z2. 

Інтегрування рівняння (4.30) дає розв’язок на кожній ділянці 

 ( ) ( )( )zTzCC
z

z iii
i

i
010

1 ++−=
λ

θ ,   ( ) ( ) ( )( )
( )2

1

1

2

00
exp

2 i

ii
iii zz

p
z

pzT
γ

γ −−−+= . (4.33) 

Похідна функції має вигляд 

 ( ) ( )( )zTC
z

z
dz

d ii
i

i

11
1 +

λ
−=θ

,     ( ) ( )( )
i

ii
iii zz

pzpzT
γ

−γ−−=
−1

101
exp

. (4.34) 

Відмітимо, що похідна перевищень температур (4.33) дозволяє 

визначити на межах контакту тіл КТВ. 

На границях контакту тіл природними є умови неперервності 

( 1,...,1 −= Nk ) 

 ( ) ( )kkkk zz 1+θ=θ ,    ( ) ( )k
k

k
k

z
dz

d
z

dz

d 1+θ=θ
. (4.35) 

Для визначення 
iC0, 

iC1  (2N невідомих) на функцію перевищень 

температур та її похідну накладаються умови (4.35) (2N–2 рівняння) і два 

рівняння на зовнішній границі (4.31) 

В результаті маємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )
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1
1
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1

0

. (4.36) 

Отриманий розв’язок використаний для аналізу даного часткового 

випадку сумісного нагріву трьох тіл пластина-картон-пакет. На рис. 4.4 

показаний у відносних одиницях (в.о.) прийнятий при аналізі розподіл 

питомих втрат і отриманий в результаті розрахунку розподіл перевищення 

температур і КТВ. 
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Звернемо увагу на один з важливих практичних результатів даного 

аналізу. Як зазначено вище, величина похідної (4.34) на границях тіл 

визначає КТВ при їх сумісному нагріві. Якщо ці значення застосувати окремо 

до кожного елементу системи, то їх нагрів може бути визначений як для 

автономних тіл. 

Наприклад, з рис. 4.4 для пластини визначаємо, що її нагрів може бути 

розрахований як автономного тіла з умови, коли на поверхні контакту з 

картоном dz =  КТВ прийняти рівним -0.1 (в.о.) по відношенню до КТВ на 

поверхні, що охолоджується маслом, 0=z . Так само можна розглянути 

нагрів пакету – із значеннями коефіцієнтів тепловіддачі на межі контакту з 

картоном -0.1 та -1.0 (в.о.) на зовнішній межі, що охолоджується маслом. 

Представлений вище розв’язок для одновимірної задачі дає лише якісну 

картину перевищень температур, оскільки в одновимірній постановці не 

враховується нерівномірний розподіл втрат по площині пластини і пакету. 

Перехід до тривимірної постановки сумісної задачі нагріву можливий за 

умови рівності гармонік в рівнянні (4.13), що виконується при рівних 

розмірах пластини і пакету по осі y  і рівності коефіцієнтів теплопровідності 

в їх площині. Ця умова відповідає випадку виконання пресувальної пластини 

Рис. 4.4. 
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шириною, що дорівнює ширині крайнього пакету. При цьому отримуємо 

постановку задачі (4.11) – (4.12) для тривимірної шаруватої області, 

аналогічну (4.30) – (4.31): 

 ( ) ( )zpZZ i
mnmn

i
mnmn −=ν−′′ 2

; (4.37) 

 mn
zz

mn
z Z

dz

dZ
1

1

1

α=λ
=

;     mn
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z Z
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dZ
2

2

α−=λ
=

; (4.38) 
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i
i
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zzppp
zp
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−γ−ψη+ψη+ψη

=
−1

210 exp
 (4.39) 

де ip0 – постійна в об'ємі пакету складова втрат від основного магнітного 

потоку в МС, ip1 – втрати від вихрових струмів в пластині, ip2 – втрати від 

вихрових струмів в пакеті. 

Загальним розв’язком рівняння (4.37) є функція перевищень температур 

на кожній ділянці 

 ( ) ( )zTzshCzchCzZ i
mn

i
mn

ii
mn

ii
mn 021 +ν+ν=  (4.40) 

де ( ) ( )
( )( )

( ) ( )( ) i
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i
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zzppp
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−γ−ψη
+

λν
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−

22

1
2

2
10
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exp
. (4.41) 

Похідна перевищення температур по z: 

 ( ) ( ) ( )zTzshCzshCz
dz

dZ i
mn

i
mn

ii
mn

ii
mn

i
mn

121 +ν+νν=  (4.42) 

де ( ) ( )( )
( ) ( )( ) i

z
ii

mn

iii
mn

i
i
mn

zzp
zT

λγ−ν

−γ−γψη
−=

−

22

1
2

1

exp
. (4.43) 

Для визначення, iC1, iC2 накладаються умови аналогічні (35) і граничні 

умови (38). Отримана система лінійних алгебраїчних рівнянь має наступний 

вигляд: 
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(4.44) 

На рис. 4.5 представлено результати чисельного СЕА-моделювання двох 

варіантів геометричних розмірів пластин і пакетів. 

    
а) б) 

Рис. 4.5. 

Перша модель (рис. 4.5а), коли ширина пластини удвічі менше ширини 

пакету, не має аналітичного розв’язку, наведена як результат розробки 

відповідних чисельних моделей СЕА. Друга модель (рис. 4.5б) підтверджує 

достовірність аналітичної моделі для випадку рівної ширини пакету та пластини. 

Більш детальний аналіз даного розрахунку дозволяє зробити наступну 

практичну рекомендацію для випадку, коли крайній пакет по координаті y  

(по ширині) перевищує розмір прилеглої пластини і розташованого між ними 

ізоляційного електрокартону. Розрахунки показують, що для оцінки 

максимальних нагрівів, зосереджених на вертикальних краях пакету, 

допустимим є спрощений розрахунок пакету як автономного тіла з 

відповідними КТВ в масло, без урахування часткового перекриття пакету 

пресувальною пластиною. Проте оцінку нагрівів пресувальної пластини 

треба виконувати з урахуванням КТВ, отриманих з розв’язання сумісної 

задачі нагріву. 
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4.3 Розрахунок температур стрижня магнітної системи  

Аналітичними методами і чисельним моделюванням розглянуто моделі 

розрахунку температур перерізу стрижня МС трансформатора і дисків 

стрижня МС реактора [5]. 

Відома задача про розподіл 

температури в МС трансформатора 

[23, 107, 117, 146, 153, 155] зводиться 

до розгляду нагріву в перерізах 

стрижня. Відокремлені охолодними 

каналами групи пакетів із східчастим 

контуром зовнішньої поверхні 

стрижня замінюються прямокутником 

з еквівалентною площею та розмірами 

X
~

 і Y
~

(рис. 4.6). 

На сторонах 41−=i  прямокутника вважаються відомими КТВ iα  та 

перевищення температур iΘ  масла над температурою зовнішнього 

середовища. Теплопровідність прямокутника анізотропна ( yx λλ ≠ ) і 

визначається [80] параметрами шихтованої ЕТС. Об'ємна щільність vq  втрат 

від основного магнітного потоку в МС розподілена в перерізі пакету 

рівномірно. Крайні пакети МС не розглядаються через іншу природу втрат – 

від полів розсіяння обмоток. 

Задача про розподіл перевищення температури над температурою 

навколишнього середовища для прямокутної області (рис.4.6) формулюється 

з використанням (4.4) у вигляді рівняння Пуассона зі змішаними граничними 

умовами  

 02
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2

=+
∂

θ∂λ+
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θ∂λ vyx q
yx

; (4.46) 
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 (4.47) 
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Рис. 4.6. 
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де 
x

h
λ
α= 1

1  
x

h
λ
α= 2

2  
y

h
λ
α= 3

3  
y

h
λ
α= 4

4 . 

Уточнене, в порівнянні з відомими, розв’язання поставленої задачі 

проведене двома способами.  

Розв’язання методом скінченних інтегральних перетворень (МСІП). Для 

виключення диференціювання по змінній x із задачі (4.46), (4.47) вводиться 

скінченне інтегральне перетворення функції згідно МСІП  [48]  

 ( ) ( ) ( )∫θ=θ
X

dxkxKyxyk

~

0

,,,  (4.48) 

де ядро перетворення ( )kxK ,  є неперервна за першою та другою 

похідною функція. 

На ядро перетворення накладаються умови, що витікають з (4.46) і (4.47) 

по змінній x : 

 02
2

2

=µ+
∂
∂

K
x

K
, (4.49) 
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. (4.50) 

Розв’язком задачі (4.49), (4.50) є  повна система функцій, що побудована 

на послідовності додатних власних чисел kµ . Тому приймаючи 

( ) ( )xKkxK k=, , отримуємо: 

 ( ) x
h

xxK k

k

kk µ
µ

+µ= sincos 1  (4.51) 

де kµ  – корені трансцендентного рівняння, яке отримуємо при 

підстановці виразу (4.51) в граничні умови (4.50) 

 ( ) k

k
k hh

hh
Xctg

µ+
−µ

=µ
21

21
2~

. (4.52) 

Враховуючи отриману систему функцій (4.51) перетворення (4.48) 

записується у вигляді: 
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 ( ) ( ) ( )∫ θ=θ
X

kk dxxKyxy

~

0

, , (4.53) 

Застосовуючи перетворення (4.53) для задачі (4.46), (4.47) та виконуючи 

інтегрування рівняння (4.46) по частинах і враховуючи властивість (4.49) 

отримуємо задачу для функції ( )ykθ  у вигляді рівнянь та граничних умов 

 02
2

2

=+θε−
∂

θ∂
kkk

k
D

y
, 















λ
λ

µ=ε
y

x
kk
22  (4.54) 

 ( )33

0

Θ−θ=
∂
θ∂

=

k

y

k h
y

,     ( )44
~

Θ−θ−=
∂
θ∂

=

k

Yy

k
h

y
. (4.55) 

Для визначення постійного члена kD  в рівнянні (4.54) 

використовуються умови (4.50) для ядра перетворення: 
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Величини перетворених функцій-констант визначаються за формулами: 
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Розв’язком (4.54) є сімейство функцій: 
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Невідомі kC1 , kC2  визначаються з системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь, які отримуємо підстановкою (4.58) в граничні умови (4.55) 
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Розв’язок основного рівняння (4.46) має вигляд ряду 
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 ( ) ( )∑
∞

=
=

1
,

k
kk xKyx θθ  (4.61) 

де ( )xK k  – ядро зворотного перетворення, що відрізняється від ядра 

прямого перетворення нормуючим множником 
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. (4.62) 

Остаточний розв’язок задачі (4.46), (4.47) згідно МСІП отримуємо у 

вигляді 
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 kkkk AAh 1230 ε+=∆ ;  kkkkk BAB 2211 ε+=∆ ;  kkkk BABh 11232 −=∆ ; (4.66) 
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~~

42 ε+εε= ; (4.67) 
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Розв’язання методом розділення змінних (МРЗ). Шукана функція 

представляється [48] у вигляді суми декількох функцій, що є розв’язком 

задач  виду (4.46), (4.47) з приведенням частини умов до однорідних 

 ( ) ( ) ( ) ( )yxyxyxyx oyx ,,,, θθθθ ++= . (4.69) 

Так функція ( )yxx ,θ  є розв’язком задачі при 021 =Θ=Θ    і   0=vq : 
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Функція ( )yxy ,θ  є розв’язком задачі при 043 =Θ=Θ  і також при 0=vq : 
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Функція ( )yxo ,θ  є розв’язком задачі при  04321 =Θ=Θ=Θ=Θ , але при 0≠vq : 
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МРЗ полягає в представленні шуканої функції у вигляді добутку 

функцій по кожній змінній 

 ( ) ( ) ( )yYxXyx =θ , . (4.75) 

Так підстановка (35) в рівняння (26) дає 

 0=′′λ+′′λ YXYX yx , (4.76) 
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y  (4.77) 

де µ  – число, що не залежить від змінних x, у. 

З подвійної рівності (4.77) отримуємо два рівняння (4.78) і (4.80). 
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Розв’язком задачі (4.78), (4.79) є система функцій  

 ( ) x
h

xxX k
k

kk µ
µ

+µ= sincos 1  (4.81) 
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де kµ  – корені рівняння (4.52). 

Розв’язком рівняння (4.80) є сімейство функцій 

 ( ) yshCychCyY kkkkk ε+ε= 21 . (4.82) 

Тому загальний розв’язок рівняння (4.70) має вигляд: 
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Підстановка в граничні умови (4.71) по змінній y  розвинення функції 

(4.83) дає систему рівнянь 
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де YchhYshA kkkk
~~

41 ε+εε= , YshhYchA kkkk
~~

42 ε+εε= . (4.85) 

У лівій частині рівнянь системи (4.84) представлені ряди Фур’є по 

повній системі ортогональних функцій ( )xXk  на відрізку. Отже, вирази в 

дужках є коефіцієнтами розвинення в ряд Фур’є. Таким чином, для 

визначення невідомих kC1 , kC2  отримуємо наступну систему лінійних 

алгебраїчних рівнянь 
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де коефіцієнти нормування ( )∫=
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kk dxxXI
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, ( )∫=
X

k dxxXN
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2 . (4.87) 

Розв’язок задачі (4.71), (4.72) для ( )yxy ,θ  здійснюється подібним чином з 

побудовою системи функцій по змінній y . 

Розв’язок задачі (4.73), (4.74) для ( )yxo ,θ  використовує розвинення в ряд 

за системою функцій, які задовольняють умовам (4.74) по змінній x  
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Підставляючи даний вираз в (4.73) і визначаючи коефіцієнти ряду Фур’є, 

отримуємо рівняння для ( )yVk : 
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Розв’язком (4.89) є сімейство функцій 
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Повний розв’язок рівняння (4.73) має вигляд 
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Підстановка розвинення функції (4.91) в граничні умови (4.74) по 

змінній y  дає, з використанням коефіцієнтів (4.87), систему рівнянь 
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На її основі отримуємо наступну систему для визначення 

коефіцієнтів kk CC 21 ,  
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Остаточний розв’язок  задачі (4.46), (4.47) методом розділення змінних 

має вигляд 

 ( ) ( ) ( ) ( )yxyxyxyx oyx ,,,, θ+θ+θ=θ  (4.94) 
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де  

 kkkk AAh 1230 ε+=Ω ; ( )4131 hAh kk −=Ω ;   ( )kkk Ahh 2342 +ε−=Ω ; (4.98) 
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Величини із штрихом в формулі (4.95) визначаються виразами (4.52), 

(4.54), (4.81), (4.98)–(4.102), без штрихів взаємною заміною x  та y , X
~

 та Y
~

, xλ  

та yλ , 3h  та 1h , 4h  та 2h , 3Θ  та 1Θ , 4Θ  та 2Θ : 
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Обидва отримані розв’язки МСІП та МРЗ є повними розв’язками задачі 

(4.46), (4.47). Перший розв’язок МСІП є простішим, вимагаючи визначення 

коренів тільки одного трансцендентного рівняння і підсумовування по 



 108

одному ряду. Проте, як показали відповідні обчислення, розв’язок МСІП має 

гіршу збіжність обчислень, що відповідає висновку роботи [55]. Так для 

наведеного нижче прикладу для досягнення збіжності в третій значущій 

цифрі МСІП вимагає 25 членів розвинення, МРЗ – 5. 

Перевагою чисельних моделей є можливість врахування довільної 

(східчастої) форми стрижня трансформатора, для якої уточнюються 

максимальні значення температур в області й на зовнішній поверхні, 

зміщується область найбільших температур в порівнянні з моделлю 

прямокутника. 

З метою взаємної перевірки отриманих аналітичних розв’язків 

розроблено чисельну модель для прямокутної області, розподіл перевищень 

температур для якої представлено на рис. 4.7а. Характер розподілу, значення 

температур, отримані як чисельним моделюванням СЕА, так і на основі 

розв’язку МРЗ, співпадають. Такі ж результати отримані з використанням 

аналітичного розв’язку МСІП, однак, як вказано вище, із більшими 

обчислювальними затратами порівняно з МРЗ. 

На рис. 4.7б наведено результат моделювання СЕА для реальної 

східчастої геометрії групи пакетів, який не може бути отриманий 

аналітичними методами. 

 

  
а) б) 

Рис. 4.7. 
 

Для східчастої моделі значення температур на зовнішній поверхні 

зменшилися в порівнянні з моделлю прямокутника. Область найбільших 

температур змістилася, максимальне значення зменшилося. 
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Як показано в табл. 4.5, отримані найбільші (МАХ) значення температур 

на сторонах і в середині прямокутної моделі по МРЗ і СЕА відрізняються в 

третій значущій цифрі.  

Таблиця 4.5 

Порівняння результатів аналітичного та чисельного розрахунків 

Перевищення температур, К 

Прямокутна область Східчаста область Точка області 

МРЗ СЕА СЕА 

MAX на Yy
~=  41.6 41.6 35.5 

MAX на 0=y  51.0 51.0 51.1 

MAX на 0=x  44.0 44.1 42.9 

MAX на Xx
~=  43.8 43.9 41.4 

MAX в області 60.6 60.9 58.7 

 

Даним розрахунком проведена взаємна перевірка отриманих 

аналітичних розв’язків і реалізованої засобами СЕА крайової задачі (4.46), 

(4.47). 

На рис. 4.8 наведено отриманий за СЕА розподіл перевищень 

температур при умові, що зовнішня поверхня стрижня ізольована 

склобандажами. Наявність ізоляції призводить до зміщення зони найбільших 

температур до зовнішньої поверхні пакету одночасно із збільшенням 

абсолютних значень. 

На рис. 4.9 приведений розподіл температур в половині перерізу 

стрижня з подовжніми і поперечними каналами. Найбільші значення 

температур спостерігаються в групах пакетів, які віддалені від центральних і 

наближені до крайніх. 
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Рис. 4.8. Рис. 4.9. 
 

Розрахунок температур диска стрижня МС реактора 80 МВАр за 

втратами, визначеними в МС (п.2.3), представлений методом СЕА [47] на 

рис. 4.10.  

Кругові диски прямокутного 

перерізу в стрижні МС 

набираються радіально 

шихтованими вертикальними 

пластинами ЕТС. Тому 

теплопровідність диска 

анізотропна ϕλ≠λ=λ zr . 

 

Поле температур зовнішньої поверхні диска мають значні 

нерівномірності внаслідок складного розподілу магнітної індукції, а отже і 

втрат, за рахунок тривимірного взаємного положення обмотки, стрижня та 

торцевого ярма. 

Аналітичні розв’язки розрахунку температур пресувальної пластини, 

крайнього пакету та перерізу пакетів впроваджен0 в якості програмно-

методичних комплексів САПР ТЕР [39]. 

 

 
Рис. 4.10. 
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4.4 Чисельні моделі ярмових балок, баків, немагнітних вставок та 

порівняння з вимірами температур 

У роботі представлено основні підходи і результати чисельного 

моделювання температур ярмових балок і баків трансформаторів засобами 

COMSOL, а також їх порівняння з експериментальними дослідженнями на 

натурному устаткуванні. 

Теплові розрахунки виконані для задачі теплопровідності (4.4) з КТВ, 

визначеними з обзору літератури в підрозділі 4.1.  

Розроблені моделі ярмових балок автотрансформаторів потужністю 333 

МВА та 417 МВА для електромагнітного і теплового розрахунку в ПЗ 

COMSOL показано на рис. 4.11а та 4.11б. Моделі містять четверту частину 

одного із стрижнів, горизонтальних та бокового ярем МС, системи обмоток, 

верхню та нижню ярмові балки.  

  
а) б) 

Рис. 4.11. 

В конструкції 333 МВА горизонтальні полиці верхньої балки 

виготовлені з немагнітної сталі, вертикальна стінка та ребра жорсткості – з 

феромагнітної сталі. В нижній балці з немагнітної сталі виготовлена лише 

вертикальна стінка. Проведено дослідження тепловізором нагрівів балок в 

умовах спеціального досліду КЗ: без баку, струми в обмотках знижені для 

забезпечення досліду при повітряному охолодженні.  

Виміри для верхньої ярмової балки, представлені на рис. 4.12а 

підтвердили розрахункову картину температурного поля на рис. 4.12б, 
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максимальних значеннях розрахункових температур 48.2 °С відповідають 

виміряним 44.2 °С. 

 

Аналогічно виміри для нижньої ярмової балки, представлені на рис. 

4.13а підтвердили розрахункову картину температурного поля на рис. 4.13б. 

Відмінність в максимальних значеннях температур: 56.2 °С (розрахункові) та 

45.0 °С (виміряні) пояснюються складністю конструкції, де точка 

максимального нагріву закрита від тепловізійного контролю бандажною 

пластиною. Проте якісна картина розподілу температур та інтенсивність 

відкритих зон обстеження задовільно відповідають розрахунку. 

 

 

 

При цьому враховано, що в досліді КЗ втрати, а отже і нагріви, в МС 

відсутні. Проте внаслідок теплового контакту стінок балок з ярмами МС при 

розрахунку теплового поля доцільно використовувати в тепловій задачі об’єм 

°C

44,2

41,7

39,2

36,7

34,1

31,6

29,1

26,6

24,1

а) б) 
Рис. 4.12. 

°C

45,0

42,4

39,8

37,1

34,5

31,9

29,3

26,7

24,0

а) б) 

Рис. 4.13. 
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МС як масивного тіла без джерел нагріву з заданими КТВ в повітря з його 

поверхні та з умовами контакту зі стінками балок. 

В трансформаторі потужністю 417 МВА розрахунок температурного 

поля моделі верхньої ярмової балки показав підвищені значення на нижній 

полці балки в районі стрижня МС. Для зниження цих величин проведено 

зміну конструкції з вирізом частини немагнітної полки та перенесенням її 

вище на стінку балки для зберігання механічної міцності. Перевірку 

прийнятих рішень проведено вимірюваннями в умовах спеціального досліду 

КЗ: без баку та зі зниженими струмами в обмотках. 

Результати розрахунку температур для верхньої ярмової балки показано 

на рис. 14а, відповідні їм знімки тепловізора представлено на рис. 14б  

 

Результати розрахунку температур нижньої ярмової балки показано на 

рис. 15а, відповідні їм знімки тепловізора представлено на рис. 15б. 

 

 

а) б) 

Рис. 4.14. 

а) б) 

Рис. 4.15. 
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Якісна картина розподілу температур та інтенсивність відкритих зон 

обстеження задовільно відповідають розрахунку. 

При типових теплових випробуваннях покази встановлених на балках 

термопар також підтвердили розрахункові значення температур балок в 

умовах номінальної роботи при масляному охолодженні. 

Розрахунок температур поверхні бака потужного трансформатора від 

магнітного поля обмоток представлений на прикладі трансформаторів 500 

МВА (рис. 4.16а) та 417 МВА (рис. 4.16б). 

  
а) б) 

Рис. 4.16. 

Розглянутий приклад конструкції автотрансформатора 500 МВА має 

особливість у виконанні вертикальних шунтів на продовжній стінці бака, яка 

полягає в укороченні частини шунтів внизу бака і установці горизонтальних 

пакетів. 

Для спеціального випробувального режиму при підвищеному на 20 % 

навантаженні тепловізійні знімки поверхні бака (верхня частина – рис. 4.17а, 

нижня частина – 4.17в) та тепловий розрахунок (рис. 4.17б) показали, що 

підвищення температур обумовлено укороченням вертикальних шунтів. При 

цьому горизонтальні пакети не виконують функцію каналізації магнітного 

потоку від поля розсіяння обмоток. 
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а) б) c) 

Рис. 4.17. 

Приклад конструкції автотрансформатора 417 МВА має стандартне 

виконання вертикальних шунтів на стінці бака, при якому довжина шунтів 

перевищує висоту обмотки й перекриває зону торців обмоток.  

Результати розрахунків (рис. 18а) із задовільною точністю відповідають 

даним тепловізійного контролю (рис. 15б). Найбільша концентрація втрат і 

температур проявляється у торців шунтів від радіального поля обмоток. 

Також є підвищення температури в районі середини висоти бака від осьового 

поля обмоток. 

 
 

а) б) 

Рис. 4.18. 

 

Для зниження температур поверхні бака в районі проходження 

багатоамперних відведень використовується заміна частини кришки 

немагнітною вставкою, при цьому актуальною залишається задача оцінки 
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температури кришки в цьому районі. Оптимальним методом є виконання 

чисельного моделювання з можливістю врахування тривимірності 

конструкції кришки, відносно ділянок відведень та впливу поля розсіювання 

обмоток. На рис. 4.19а представлено розрахунковий розподіл температур на 

поверхні кришки, на рис. 4.19б – відповідний знімок тепловізійного 

обстеження немагнітної вставки у бак трансформатора потужністю 630 МВА 

(фотографія та модель представлені на рис.2.20 в підрозділі 2.4). 

 

Додатковим засобом зниження температури немагнітної вставки є 

розташування дільників магнітного поля на немагнітній частині 

перпендикулярно осі горизонтальних ділянок відведень [20, 105, 124]. 

Принцип дії таких дільників (пакетів з листів ЕТС) продемонстровано в 

підрозділі 2.5. 

Приклад теплового розрахунку конструкції з дільниками показано для 

трифазного трансформатора потужністю 400 МВА. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.19. 
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Розрахункова модель (рис. 4.20) з метою скорочення розмірності 

побудована для фрагмента вставки 

між отворами сусідніх кожухів 

виходу відведень. Немагнітна 

вставка уварена між феромагнітними 

горизонтальними і вертикальними 

частинами бака. За стінку бака 

виступають частини кришки (для 

кріплення вертикальних ребер 

жорсткості) з втратами від вихрових 

струмів, які збуджуються від поля 

відведень і обмоток в основній 

похилій частині вставки. Вказані виступаючі частини знаходяться в умовах 

повітряного охолодження. Вказані умови охолодження приводять до 

необхідності локального завдання КТВ в масло і в повітря по таблиці. 4.2, 

4.3. 

Розрахунковий розподіл температур на зовнішній поверхні бака 

показан0 на рис. 4.21а. Найбільші значення температур розташовані в 

горизонтальній смузі нижньої частини вставки. Це пояснюється дією 

дільників – безпосередньо по осі відведень магнітні поля на поверхні 

пластини деформуються, мають складний знакозмінний характер, що і 

призводить до зменшення вихрових струмів і втрат в зоні осі відведення. 

Проте на кінцях дільників залишаються локальні збурення поля і вихрових 

струмів. Тому застосований спосіб обмеження локальних нагрівів для цієї 

конструкції привів до вказаної особливості розподілу поля температур по 

поверхні вставки в кришці бака.  

 

Рис. 4.20. 
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а) б) 

Рис. 4.21. 

 

Верхня частина знімка з відміченими значеннями найбільших 

температур відповідає переходу вертикальної стінки бака в похилу вставку 

кришки бака. Розрахункові і виміряні температури близькі між собою і 

мають найбільші значення порядку 90 °С. 

4.5 Визначення коефіцієнтів тепловіддачі CFD-моделюванням 

Підвищення точності чисельних теплових розрахунків можливо шляхом 

мінімізації застосування емпіричних КТВ. З цією метою розглянуто їх 

визначення CFD-моделюванням із застосуванням ПЗ ANSYS FLUENT [104] 

для характерних відпадків розташування охолодної стінки: з горизонтальною 

та вертикальною орієнтацією. 

Для горизонтально орієнтованої стінки виконано експериментальні і 

розрахункові дослідження спеціальної фізичної моделі у вигляді 

виготовленої з конструкційної феромагнітної сталі протяжної ванни, 

заповненої трансформаторним маслом. Усередині ванни паралельно її 

кришці розташовано відведення із струмом промислової частоти. Величина 

струму і відстань між відведенням і кришкою підібрані з умови, при якій 

нагрів кришки відповідає температурам на поверхні баків трансформаторів 

при їх роботі в номінальних режимах. На рис. 4.22a показано розрахунковий 
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розподіл температур, який на поверхні кришки досить близько до величин, 

отриманих тепловізором. Найбільша температура порядку 96 °С зосереджена 

в центрі кришки відповідно до характеру виділення втрат від магнітного поля 

струмопроводу. 

 

  
а) б) в) 

Рис. 4.22. 
 

Поле швидкостей масла (у м/с), показано на рис. 4.22б, має 

неоднорідний характер з великими значеннями у поверхні кришки. 

Коливання розрахункового КТВ становить від 20 до 90 одиниць (рис. 4.22в), 

у зоні найбільших температур КТВ складає в середньому близько 

70 Вт/(м2 °С). Це явище обумовлено ненапрямленим рухом масла біля 

охолодної поверхні й утворенням випадкових контурів руху масла.  

На рис. 4.23 показано результати CFD дослідження подібної 

розрахункової моделі, але з проходженням відведення паралельно її 

вертикальній стінці по середині її висоти. На рис. 4.23а показаний розподіл 

температур, на рис. 4.23б – поле швидкостей, рис. 4.23в – значень КТВ, які 

по висоті стінки досить плавно, що пояснюється направленим рухом масла з 

характерним полем швидкостей [43] у вузькій смузі поблизу охолодної 

вертикальної поверхні. На ділянці стінки в межах ±0.1 м від точки з 

найбільшим нагрівом КТВ міняється від 60 до 90 Вт/(м2 °С). Отримано 

зниження максимального нагріву до 84 °С, що кореспондується зі 

збільшенням КТВ в центральній точці приблизно до 90 Вт/(м2 °С). 
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а) б) в) 
Рис. 4.23. 

 

Визначення КТВ CFD-моделюванням апробовано для пічного 

трансформатора 45 МВА при розрахунку температур горизонтальних опорних 

ребер, які кріпляться на стінці нижньої ярмової балки під обмотками, – 

рис. 4.24. Розташування опорного ребра в активній частині трансформатора 

разом з вертикальною поверхнею стінки балки (прилеглою через ізоляцію до 

горизонтального ярма МС), вертикальною поверхнею стінки бака і нижньою 

площиною дна бака дозволяють розглянути розрахункову плоскопаралельну 

CFD-модель. 

 

Рис. 4.24. 
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На верхній площині моделі задана відсутність умов теплопередачі, що 

відповідає розташування ярмової ізоляції обмоток безпосередньо на 

горизонтальних поверхнях ребер. Розподіл поля швидкостей масла і поля 

температур показаний на рис. 4.25a і 4.25б. Напрями входу і виходу масла 

показані стрілками, швидкість на вході 0.001 м/с.  

 

  
а) б) 

Рис. 4.25. 

Дослідження спрощеної плоскопаралельної розрахункової моделі 

забезпечили визначення усереднених значень КТВ на ребрах і стінці балки,  

які були використані при розрахунку тривимірної теплової моделі з 

визначеним розподілом втрат з повної електромагнітної моделі (рис. 4.26).  

 
Рис. 4.26. 

 

Виміряні термопарами значення перевищень температур горизонтальних 

полиць ребер над маслом становить 70 °С, що відповідає результатам 

розрахунків по рис. 4.26. 
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4.6 Основні підходи до формування теплогідравлічних моделей 

трансформаторного устаткування 

Для формування і CFD-дослідження задач теплопровідності і 

конвективного теплообміну в трансформаторному устаткуванні з масляним 

охолодження застосовані наступні основні підходи, з урахуванням  відомих 

робіт  [46, 61, 62, 81, 82, 100 – 102, 157], представлено у короткому викладі: 

1. Складні тривимірні конструкції трансформаторного устаткування 

приводяться до вісесиметричних двовимірних моделей внаслідок того, що 

стрижні МС, обмотки, ізоляційні циліндри у обмоток і структура ярмової 

ізоляції мають виражену циліндричну симетрію. При цьому розміри 

циліндричної моделі бака визначаються виходячи з кількості охолодного 

масла у баку досліджуваного пристрою. Тепловіддача бака в навколишнє 

повітря моделюється заданими КТВ з горизонтальних та вертикальних 

поверхонь, що враховують випромінювання і конвективний теплообмін з 

повітрям. 

2. Для вісесиметричних моделей обмоток не враховується дискретність 

структури вертикальних рейок і горизонтальних прокладок між котушками. 

3. Складна структура котушок обмоток з обмотувальних дротів ті їх 

ізоляції замінюється однорідними анізотропними властивостями. 

4. Виконується спеціальна побудова сітки із згущуванням до поверхонь 

стінок. 

5. Застосування відомих нелінійних за температурою характеристик 

трансформаторного масла з роботи [43]. 

6. Еквівалентування зовнішньої СО граничними умовами з 

температурою та швидкістю масла в місцях його входу-виходу в бак. При 

цьому параметри СО визначаються відповідним розрахунком із 

застосуванням емпіричних методик [3]. 

7. Завдання розподілених втрат в елементах конструкції та в котушках 

обмотки. 
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8. Використання турбулентних k-ε моделей і спеціальних пристінкових 

функцій SWF для стабілізації CFD-розрахунків. 

Визначення анізотропної провідності моделей котушок 

Котушки обмоток в радіальному напрямі намотуються дротами різного 

типу: звичайним дротом, підрозділеним або транспонованим. Елементарні 

провідники дротів можуть мати емалеву або паперову ізоляцію, та зовнішню 

виткову ізоляцію. При чисельних дослідженнях вказана складна дискретна 

структура представляється однорідними тілами з еквівалентними 

теплопровідностями в горизонтальному і вертикальному напрямі.  

Ефективна теплопровідність ефλ , відповідає терміну «коефіцієнт 

теплопровідності» [65], визначається як відношення товщини зразка 

матеріалу L  до його термічного опору ефR  і площі у напрямі потоку тепла 

S∆ : 

 
еф

еф RS

L

⋅∆
=λ  (4.109) 

Використовуючи закони визначення сумарного термічного опору при 

паралельному і послідовному з'єднанні окремих термічних опорів, аналогічні 

для лінійних електричних ланцюгів, тепловий потік, спрямований уздовж 

шарів, розраховується так само як і електропровідність ланцюга з паралельно 

включеними опорами, при напрямі потоку перпендикулярно шарам – за 

послідовною схемою. 

 

На рис. 4.27 показано схему 

контакту двох тіл для розрахунку 

ефективної теплопровідності в 

осьовому і радіальному напрямі. 

 

 
 

Рис. 4.27. 
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У осьовому напрямі z це є послідовне з'єднання двох зразків з 

товщиною 21, LL  у напрямі теплового потоку, з однаковим перерізом BA⋅  

при теплопровідність кожного зразка 21, λλ . Тоді ефективна 

теплопровідність зразка з сумарною товщиною ( )21 LL +   

 
( )

1221

2121
λλ
λλλ

LL

LLпоcл

еф +
+= . (4.110) 

У радіальному напрямі r  це є паралельне з'єднання двох зразків з 

товщиною B  у напрямі теплового потоку, з перерізами пропорційними 

довжинам 21, LL . Тоді ефективна теплопровідність зразка з товщиною B  і 

сумарним перерізом ( )21 LLA +   

 

21

2211
LL

LLпар

еф +
+= λλλ . (4.111) 

Отримані співвідношення дозволяють визначити параметри анізотропної 

теплопровідності залежно від конкретних параметрів котушок і застосованих 

проводів. 

Як приклад, на рис. 4.28 показано приклад дослідження автономної 

котушки з семи транспонованих проводів, яка верифікує представлений 

спосіб еквівалентування. 

  
а) б) 

Рис. 4.28. 
 

Досвід практичних розрахунків, у тому числі ряду трансформаторів, 

показав, що досить критичним є моделювання полей швидкостей і, 

відповідно, полей температур в CFD-моделях багатокотушкових обмоток, в 

яких охолодження не має конструктивних заходів інтенсифікації руху масла, 

наприклад, лабіринту. У деяких дослідженнях отримано помилковий, так 

званий автоколивальний зигзагоподібний рух масла по висоті обмоток [100, 

108, 157]. При цьому, в каналах, де починається зміна напрямку руху масла, 
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радіальна компонента істотно зменшується, що призводить до застійних зон і 

збільшення температур котушок, суміжних з цими каналами. У відомих 

експериментальних роботах [63, 89] такого не спостерігається: розподіл 

температур котушок по висоті обмотки монотонно зростає, рух масла в 

радіальних каналах відносно центру обмотки має симетричний характер, в 

кутових точках котушок має місце відриву шарів масла [43]. 

Для усунення вказаної помилки та зближення чисельних результатів із 

вказаними експериментальними спостереженнями було апробовано 

застосування так званої турбулентної k-ε моделі. В цьому випадку система 

Навьє-Стокса доповнюється рівняннями перенесення для кінетичної 

турбулентної енергії (k) і її розсіювання (ε).  

Для турбулентної k-ε моделі система Навьє-Стокса (4.1), (4.2) 

записується у вигляді [60] 
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де турбулентна в'язкість виражається як 
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До граничних умов додаються обмеження на параметри k-ε, що 

визначаються з експериментальних констант.  
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Додатково для стабілізації CFD-розрахунків застосовано спеціальні так 

звані пристінкові функції, які розділяють чисто турбулентну зону руху, що 

підкоряється логарифмічному закону, і зону в'язкого підшару у поверхні 

стінки. 

Після розрахункових експериментів по використанню турбулентних 

моделей, наприклад, k-ε з різними пристінковими функціями бажаний 

результат отриманий для масштабованої пристінкової функції SWF (scalable 

wall function) [99]. Головною ідеєю SWF є обмеження відносного розміру 

пристінкового в'язкого шару. У цій постановці проявився ефект зниження 

впливу швидкості масла в горизонтальному каналі на нагрів котушки, 

спостерігається ефект відриву приграничних шарів масла біля вертикальної 

поверхні котушок [43], наявність незначних областей застійного масла в 

каналі не викликає перегрівання котушки, виключається зигзагоподібна течія 

масла по групах каналів обмоток. При цьому розподіл максимального і 

середнього нагріву котушок по висоті обмотці стає практично лінійним [125], 

що відповідає експериментальним дослідженням [63, 89]. 

Приклад CFD-моделювання показано в наступному підрозділі. 

4.7 Зв’язана теплогідравлічна модель реактора з електромагнітними 

екранами 

У підрозділі 3.4 представлено розроблену чисельну модель для 

визначення електромагнітних параметрів реактора з електромагнітними 

екранами. Чисельні результати зіставлені з даними спрощених аналітичних 

розрахунків і підтверджені результатами виміру втрат. Отримані результати 

потрібні і достатні для визначення теплових параметрів реактора. 

З врахуванням природного охолодження трансформаторним маслом, яке 

циркулює в баку та зовнішній СО розроблено чисельну модель для 

виконання теплового CFD-розрахунку. Вісесиметрична модель реактора, яка 

показана на рис. 4.29а, містить основні елементи, що нагріваються: 

внутрішній (1-1) і зовнішній (1-2) концентри обмотки, розділені 

вертикальним каналом 6; горизонтальні (2) і вертикальний (3) алюмінієві 
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екрани; натискні феромагнітні плити (4). Геометрія моделі обмежена 

поверхнею бака (5), заповненого охолодним маслом. У тепловій моделі 

також враховуються елементи, що направляють рух масла: картонний 

циліндр (6), картонних опорне (7-1) і пресувальне (7-2) кільця. 

Сіткова модель реактора побудована за правилами розрахунку руху 

рідин – із згущуванням до граничних поверхонь. На рис. 4.29б показаний 

фрагмент моделі в районі «пресувальне кільце – верхні котушки 

внутрішнього концентра». Області вертикальних охолодних каналів у 

обмотки і між концентрами, а також горизонтальних каналів між котушками 

мають підвищену щільність розрахункової сітки. 

  
а) б) 

Рис. 4.29. 

Засобами ПЗ здійснена передача об'ємних втрат в обмотках і елементах 

конструкції у вигляді джерел тепла в CFD-модель для зв'язаного дослідження 

задачі тепломасопереносу в даному реакторі. 

Втрати в екранах задано згідно з розподілом вихрових струмів, 

отриманим в розрахунку електромагнітної задачі та усередненому по їх 

товщині (рис. 3.20, 3.21). Втрати в натискних плитах і баку прикладені 

рівномірно в їх об'ємі зважаючи на їх малу величину. На поверхні бака задані 
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КТВ в повітря і температура навколишнього повітря. Охолодна система 

представлена граничними умовами на вході масла в нижню частину бака по 

відомій з випробувань температурі нижньої масла і швидкості масла на вході, 

яка забезпечує виміряну температуру верхнього масла.  

Вкажемо, що на етапі розрахункового проектування перевищення 

температур масла при роботі зовнішньої СО визначаються по методиці [3], 

яка включена в систему [39]. 

Модель обмотки представлена по котушках, розташованих по двох 

концентрам з осьовим охолодним каналом. Розрахункова модель котушки є 

анізотропним тілом з приведеними коефіцієнтами теплопровідності в 

осьовому і радіальному напрямах, визначувані типом проводу обмотки. В 

кожній котушці втрати задані рівномірними, по висоті концентрів – 

відповідно до рис. 3.19. 

Розподіл теплового поля в усьому об'ємі моделі в абсолютних 

температурах (°С) показаний на рис. 4.30а, розподіл температур в котушках 

концентрів у збільшеному масштабі показаний на рис. 4.30б. 

 

 

Рис. 4.30. 

 

а) б) 
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Котушки обмотки мають рівномірно зростаючий характер розподілу 

температур, що змінюється з висотою обмотки. Нерівномірність нагріву 

котушок за радіальним розміром обмотки в її верхній частині обумовлено 

підвищеними швидкостями масла у внутрішньому вертикальному осьовому 

охолодному каналі, що показано на рис. 4.31а для всієї моделі та на 

рис. 4.31б для збільшено фрагменту. 

 

Рис. 4.31. 

 

На рис. 4.32а приведено розподіл питомих втрат (по розподілу щільності 

струму на рис. 3.20) і перевищень температур над температурою оточуючого 

масла (К) вертикального екрану, на рис. 4.32б – верхнього (ВЕ) і нижнього 

(НЕ) горизонтальних екранів, по струмах на рис. 3.21. 

 

а) 
б) 
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а) б) 

Рис. 4.32. 

За результатами моделювання вказаного реактора визначено, що, 

незважаючи на значну концентрацію локальних втрат на внутрішніх краях 

горизонтальних екранів (в області максимального магнітного поля обмотки) 

їх температури не є небезпечним в силу значної теплопровідності алюмінію. 

При однакових рівнях втрат в горизонтальних екранах температура 

верхнього екрану вище за рахунок його розташування в верхніх більш 

нагрітих шарах масла. 

У нагрівах вертикального екрану спостерігаються розрахункові скачки 

температур в нижній і верхній частинах «відрізаних» в розрахунковій моделі 

в районі входу і виходу масла в бак. Цей факт обумовлений представленням в 

моделі круговими щілинами реальних отворів в екранах. У той же час модель 

з необхідною точністю визначає найбільші нагріви в середній частині екрану. 

Результати розрахунків і випробувань перевищень температур над 

температурою охолодного повітря, що в розрахунку прийнята 20 °С, 

приведені в табл. 4.6.  
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Таблиця 4.6 

Перевищення температур в конструкції реактора 

Перевищення температур над температурою 

охолодного повітря, К 
Об’єкт 

Випробування TKL CFD 

Масло – верхнє 20.7 - 18.0 

- середнє 15.5 - 14.8 

- нижнє 10.3 - 10.3 

Обмотка 19.7 20.8 20.0 

Найбільш нагріта точка  28.7 28.6 

Екран - верхній - - 31.7 

- нижній - - 26.2 

- вертикальний - - 29.3 

 

Для контролю також проведені розрахунки з використанням комплексу 

TKL [39], ґрунтованому на емпіричному методі «перегрівів». Отримано 

досить хороший збіг в перевищеннях температур масла у нижніх та середніх 

шарах масла у баку (див. стовпці «Випробування» і «CFD»). Ближче до даних 

вимірів середні перевищення температур обмотки за розрахунком «CFD». 

Близькі між собою перевищення найбільш нагрітої точки по TKL і «CFD». 

Отримані перевищення температур електромагнітних екранів 

підтверджують надійність конструкції в частині їх нагріву. 

Таким чином, розроблено і на прикладі реактора з провідними екранами 

апробовано підхід до зв'язаного електромагнітного, теплового і 

гідродинамічного розрахунку елементів конструкції і обмоток в стаціонарних 

умовах тепломасопереносу в трансформаторному маслі. 

У дослідженій CFD-моделі тепловіддача з поверхні горизонтальних і 

вертикальних екранів скінченних розмірів, натискних плит визначається в 

результаті чисельного розв’язання рівнянь тепломасопереносу з урахуванням 
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нерівномірного розподілу об'ємних джерел нагріву, на відміну від звичайних 

спрощених оцінок з використанням емпіричних КТВ. 

4.8 Висновки до розділу 4 

 

1. Представлено повну постановку задачі для аналізу теплових і 

гідравлічних процесів в сталому режимі, а також відомий інженерний підхід 

для спрощених розрахунків – зведення теплової задачі до рівняння 

теплопровідності за стаціонарних умов з граничними умовами тепловіддачі. 

2. Зроблено систематизацію відомих залежностей для коефіцієнтів 

тепловіддачі в трансформаторне масло та повітря по різним джерелам, дано 

рекомендації по вибору коефіцієнтів тепловіддачі з поверхонь.  

3. Отримано уточнені аналітичні розв`язки крайових задач 

теплопровідності для моделі автономних та контактних провідних пластин – 

крайнього пакету магнітної системи і пресувальної пластини. Проведено 

аналіз спільного нагріву пластини, картонної ізоляції і крайнього пакету ЕТС 

із застосуванням одновимірної і тривимірної моделей, що дозволило 

отримати практичну рекомендацію щодо допустимості розрахунку задачі для 

автономних тіл з визначеними коефіцієнтами тепловіддачі з контактної 

задачі. Верифікацію отриманих розв’язків проведено чисельним 

моделюванням, вказано на додаткові можливості методів СЕА. 

4. Отримано уточнені аналітичні розв`язки крайових задач 

теплопровідності для перерізу пакетів магнітної системи, вказано на переваги 

та недоліки отриманих аналітичних виразів. Розв’язки отримано 

аналітичними методами для швидких оцінок температур, а також чисельними 

методами, що дозволяють отримати розв’язок для довільної геометрії і 

розподілу навантаження, та провести взаємну верифікацію розрахунків. 

5. Розроблено чисельні моделі розрахунку задачі теплопровідності для 

наступних елементів конструкції: ярмових балок, баків, немагнітних вставок 

в кришку бака. Проведено верифікацію отриманих розв’язків на порівнянні з 

результатами випробування натурного устаткування. 
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6. Показано можливості застосування CFD-моделювання для визначення 

усереднених коефіцієнтів тепловіддачі для поверхонь нестандартних розмірів 

та розташування. 

7. Проведено на прикладі реактора з електромагнітними екранами 510 

кВАр зв'язаний електромагнітний, тепловий та гідродинамічний розрахунок 

елементів конструкції і обмотки, що підвищує точність теплового розрахунку 

без традиційного використання емпіричних коефіцієнтів тепловіддачі на 

охолодних поверхнях. 

                                                                           

Посилання [3 – 5], [11], [14], [20], [23], [26], [31], [35], [39], [43], [46 – 

48], [55], [60 – 63], [65], [68], [69], [80 – 82], [89], [99 – 102], [104], [105], 

[107], [108], [117], [124], [125], [146], [153], [155], [157] див. список 

використаних джерел стор. 138 – 151, 153, 154. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання щодо 

вдосконалення методів і математичних моделей, розробки наукових підходів 

для електромагнітних і теплових розрахунків в елементах конструкції 

маслонаповнених силових трансформаторів і реакторів, що забезпечує 

підвищення якості проектування.  

1. Проведено аналіз існуючих методів електромагнітних і теплових 

розрахунків елементів конструкції трансформаторів і реакторів. Визначено 

основні напрями розробки методів для уточнення електромагнітних і теплових 

розрахунків. Пріоритетним прийнято підхід з використанням чисельного 

моделювання для електромагнітних і теплових розрахунків, а також 

використанням аналітичних моделей для низки крайових теплових задач. 

2. Розроблено методику тривимірного розрахунку втрат у складених із 

феро- і немагнітної сталі ярмових балках і баках за рахунок розробки 

спеціальних процедур, додаткових до стандартних засобів програм 

скінченноелементного аналізу. Спеціальні процедури реалізують метод 

об'ємних втрат, як суму втрат від вихрових струмів і втрат на 

перемагнічування. Розрахунок за даною методикою проведено на 

феромагнітних баках, а також на ярмових балках та немагнітних вставках у 

кришку баків трансформаторів потужністю 333, 400, 500, 630 МВА. 

3. Розроблено поетапний метод розрахунку втрат в тонких немагнітних 

елементах з використанням засобів систем скінченноелементного аналізу, що 

дозволяє проводити розрахунки втрат для таких елементів конструкції, які в 

тривимірних моделях устаткування можуть розглядатися як плоскі. Розрахунок 

за поетапним методом показано на прикладах немагнітної смуги 

електростатичного екрану, немагнітної ярмової балки з виступами, пресувальної 

пластини з вирізами та шаруватого крайнього пакету електротехнічної сталі на 

стрижні магнітної системи трансформатора у вигляді провідної пластини з 

еквівалентною товщиною проникнення електромагнітної хвилі. 
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4. Розроблено методику розрахунку нелінійної вольт-амперної 

характеристики шунтувальних реакторів з немагнітними проміжками в 

стрижні магнітної системи на основі чисельного моделювання енергетичних 

характеристик магнітного поля. Розроблена методика зіставлена з вимірами 

на прикладі шунтувального реактора потужністю 80 МВАр. Для підвищення 

точності аналітичних розрахунків отримано емпіричну поправку для 

розрахунку індуктивності в залежності від радіального розміру обмотки та її 

розташування у вікні магнітної системи. 

5. Отримано уточнені розв`язки аналітичних моделей крайових задач 

теплопровідності для перерізу пакетів магнітної системи, для моделі 

контактних провідних пластин - крайнього пакету магнітної системи і 

пресувальної пластини. Верифікацію результатів проведено чисельними 

методами, які також дозволяють отримати розв’язок для довільної геометрії і 

розподілу навантаження. 

6. Проведено верифікацію чисельних моделей щодо визначення 

електромагнітного поля, втрат і температур в немагнітних вставках в 

кришках баків від відведень із значними струмами шляхом порівняння 

розрахунків з експериментальними дослідженнями фізичних моделей 

немагнітних пластин: суцільної, з отворами та з привареними бічними 

феромагнітними пластинами. Результати розрахунків підтвердили виміряні 

розподіли вихрових струмів по ширині немагнітної пластини, концентрацію 

нагрівів біля отворів в пластині при несиметричному розташуванні 

відведення, явище зміни напряму зовнішнього поля під деформаторами 

магнітного поля з пакетів електротехнічної сталі. 

7. Верифікацію чисельних розрахунків, виконаних за методом об’ємних 

втрат, проведено на експериментальних дослідженнях тестових задач 

сімейства TEAM21 (Японія) – для немагнітних, феромагнітних та складених 

пластин у полі обмоток трансформаторного пристрою. Розрахунки 

підтвердили відомі емпіричні спостереження про концентрацію струмів та 

втрат на краю немагнітних пластин, ефект «затікання» струмів на зворотну 

поверхню феромагнітних пластин, а також необхідність врахування 

електричного контакту в місцях зварення пластин. 
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8. За допомогою розроблених методів отримано сумарні додаткові 

втрати по елементам конструкції трансформатора потужністю 417 МВА та 

реактора потужністю 80 МВАр, які з похибкою до 10 % відповідають 

результатам випробувань устаткування в досліді короткого замикання. 

9. Проведено розрахунки зв'язаних електромагнітних, теплових та 

гідродинамічних процесів в елементах конструкції і обмотки на прикладі 

реактора потужністю 510 кВАр з електромагнітними екранами, які 

підвищують точність теплового розрахунку в порівнянні з використанням 

усереднених емпіричних коефіцієнтів тепловіддачі на охолодних поверхнях. 

Для забезпечення стійкості обчислювального процесу обмотки без 

спрямованого руху масла апробовано застосування турбулентної моделі зі 

спеціальними пристінковими функціями. 

10. Результати роботи впроваджено і використовуються в ПрАТ 

«Запоріжтрансформатор» у вигляді: 

 - методик аналітичного розрахунку індуктивності та вольт-амперної 

характеристики шунтувальних реакторів, визначення перевищень температур 

пресувальних пластин, крайніх пакетів, смуг електростатичних екранів, 

перерізу пакетів магнітної системи, які реалізовано у програмно-

методичному комплексі САПР ТЕР; 

 - чисельних моделей при проектуванні устаткування з підвищеними 

питомими електромагнітними і тепловими навантаженнями при виробленні 

оптимальних конструктивних рішень по обмеженню сумарних і локальних 

втрат та нагрівів в конструкції та при виконанні спеціальних уточнених 

досліджень на вимогу замовника. 

11. Практичні результати можуть бути використані у машинобудівних 

підприємствах України, проектними інститутами та іншими організаціями, 

що пов’язані з розробкою, розрахунками та експлуатацією 

трансформаторного устаткування. 

12. Отримані результати роботи доцільно розвинути на електромагнітні 

та теплові перехідні процеси при нестаціонарних умовах експлуатації 

трансформаторного устаткування. 
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