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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
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Н А К А З
28.07.2011 Київ № 451-Ц

Про затвердження та введення 
в дію нормативних документів

У зв’язку з приведенням нормативно-технологічних документів 
щодо ремонту електричних машин тягового рухомого складу (ТРС) та 
моторвагонного рухомого складу (МВРС) у відповідність з умовами 
роботи залізничного транспорту України

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити та ввести в дію з 01.05.2012 такі нормативні доку
менти:

1.1 Правила ремонту електричних машин електровозів і елект
ропоїздів, що додаються.

1.2 Правила ремонту електричних машин тепловозів та дизель- 
поїздів, що додаються.

2 Головному управлінню локомотивного господарства 
(Білоус Ю.А.) та Головному управлінню приміських пасажирських 
перевезень залізничного транспорту (Мариненко І.В.) визначити зага
льний тираж правил та передати Головному управлінню справами їх 
текст для тиражування.

3 Головному управлінню справами (Лук’янов І.В.) до
25.04.2012 забезпечити тиражування правил, їх розсилку на залізниці 
та підприємства України.

4 Начальникам залізниць України та керівникам підприємств, 
підпорядкованих Укрзалізниці, до 01.05.2012 організувати вивчення і



перевірку знання зазначених нормативних документів причетними 
працівниками та забезпечити їх безумовне виконання.

5 Вважати такими, що втрітмли чинність ч 01.05.2012, такі нор
мативні документи:

5.1 Правила ремонту електричних машин електровозів і елект
ропоїздів, затверджені някнзом Укрзалізниці від 27.02.2003 № 53-Ц.

5.2 Правили ремонту електричних машин тепловозів, затвер
джені іткишм Укр'їіиіічпиці від 27.02.2003 № 53-Ц.

6 Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
іінчунники генерального директора Сергієнка М.І.

1 енеральний директор В.В. Козак
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці правила ремонту електричних машин тепловозів та 
дизель-поїздів (далі — Правила) встановлюють основні положення 
проведення поточного ремонту третього обсягу (ПР-3) та капі
тальних ремонтів першого й другого обсягів (КР-1 та КР-2) та ка
пітального ремонту для продовження строку служби (КРП)та 
капітального ремонту для продовження строку служби (КРП) тя
гових генераторів, тягових електродвигунів і допоміжних елект
ричних машин (далі - електричні машини), що мають відповідні 
пробіги в складі тепловозів та дизель-поїздів, на яких вони встанов
люються в якості, відповідно, основного й допоміжного обладнання.

Ці Правила також поширюються на ремонт тягових генера
торів, тягових електродвигунів (далі - ТЕД) і допоміжних елект
ричних машин (далі - допоміжних машин), що вийшли з ладу 
достроково через ушкодження в процесі експлуатування. Вид 
ремонту таких електричних машин установлюють залежно від 
їхнього пробігу з початку експлуатації або попереднього КР-2 чи 
КРП, а також від характеру пошкоджень вузлів і деталей.

1.2 Ці Правила визначають основні вимоги до організації й 
проведення ПР-3, КР-1 та КР-2 та КРП електричних машин, уста
новлюють перелік, обсяг та періодичність виконання зазначених 
видів ремонту в ремонтних локомотивних і моторвагонних депо 
(далі - депо) та на спеціалізованих ремонтних підприємствах 
(далі - заводи).

1.3 Ці Правила встановлюють норми допусків і зносів на 
основні розміри деталей і вузлів для кожного виду ремонту елек
тричних машин. Зазначені норми допусків і зносів наведені в до
датках Б, В, Г, Д. Крім того, ці Правила містять додатки, в яких 
наведені основні технічні характеристики, номінальні значення 
активного опору обмоток та інша інформація, що необхідна при 
ремонті електричних машин.

1.4 Ці Правила встановлюють технічні вимоги до виконан
ня й контролювання основних технологічних операцій, що визна
чають рівень якості ремонту й надійності роботи електричних 
машин під час експлуатування.

1.5 Ці Правила розроблені на підставі конструкторської, 
експлуатаційної та технологічної документації на електричні



машини, вимог державних (ДСТУ) та міждержавних (ГОСТ) ста
ндартів, "Правил технічної експлуатації залізниць України" (далі
- ПТЕ) [1], інструкцій і вказівок Головного управління локомоти
вного господарства Укрзалізниці (ЦТ), Головного управління 
приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці (ЦРП) а також 
нормативно-правових актів та чинних наказів, що видаються 
Міністерством інфраструктури України та Укрзалізницею.

1.6 Ремонт електричних машин треба проводити лише в 
ремонтних депо та на ремонтних заводах, виробництво яких сер- 
тифіковане для проведення таких робіт згідно з "Положенням з 
атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового ру
хомого складу", ЦТ-0162, що затверджене наказом Укрзалізниці 
від 10.10.2007 №484-Ц [2].

1.7 Виконання вимог цих Правил є обов’язковим для всіх 
працівників залізничного транспорту та заводів, що в своїй діяль
ності пов’язані з ремонтом електричних машин тепловозів та ди
зель поїздів, що належать Укрзалізниці.

1.8 Усі роботи з виконання ПР-3, КР-1, КР-2 та КРП елект
ричних машин потрібно провадити згідно з вимогами цих Пра
вил, чинних інструкцій та наказів Міністерства інфраструктури 
України й інструктивних вказівок Укрзалізниці, а також іншої 
технологічної документації, що затверджена в установленому в 
Укрзалізниці порядку.

Основним напрямком удосконалення зазначених видів ре
монту повинно бути впровадження новітніх засобів діагносту
вання, сучасних інформаційних технологій, механізації та 
автоматизації технологічних процесів ремонту.

1.9 Ці Правила розроблені для запровадження єдиної полі
тики при виконанні ПР-3, КР-1, КР-2 та КРП електричних машин 
електровозів та електропоїздів на залізницях України, з метою:

- створення умов безпечного експлуатування та ефективно
го використання тепловозів та дизель-поїздів при перевезенні 
вантажів і пасажирів;

— забезпечення надійної праці електричних машин у між
ремонтні періоди.

1.10 Порушення вимог цих Правил тягне за собою відпові
дальність згідно з чинним законодавством України.
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи: 
Закон України від 14.10.92 № 2694-ХІІ "Про охорону праці" 
Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР "Про відходи" 
Закон України від 05.05.99 № 619-XIV "Про металобрухт" 
Закон України від 16.10.92 № 2707-ХІІ "Про охорону атмос

ферного повітря"
Закон України від 25.06.91 № 1264-ХІІ "Про охорону нав

колишнього природного середовища”
Закон України від 17.12.93 № 3745-ХІІ "Про пожежну без

пеку"
ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація 

і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю 
(EN 473:2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97) Підшипни
ки кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, 
ИСО 199-97), IDT)

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимо
ги безпеки

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірюваль
ної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. 
Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышлен
ной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к 
проведению контроля на рабочих местах. (Електричні поля про
мислової частота. Допустимі рівні напруженості і вимоги до про
ведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования. (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно -гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні 
вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочас
тот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к про
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ведению контроля. (Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі 
рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное 
заземление, зануление. (Електробезпека. Захисне заземлення, за- 
нулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности. (Обладнання виробниче. Зага
льні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности. (Вироби електротехнічні. Зага
льні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования. (Робоче місце 
при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении 
работ стоя. Общие эргономические требования. (Робоче місце 
при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов. Номенклатура показателей и методы их определе
ния (Пожежевибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенк
латура показників та методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.2.056-81 Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. 
Требования безопасности (Електровози й тепловози колії 
1520 мм. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. 
Общие требования безопасности. (Термічна обробка металів. За
гальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны 
природы и улучшения использования природных ресурсов. Ос
новные положения (Система стандартів у галузі охорони природи 
та покращення використання природних ресурсів. Основні поло
ження)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Об
щие технические требования (Машини електричні обертові. Зага
льні технічні умови)

ГОСТ 2582-81 Машины электрические вращающиеся тяго
вые. Общие технические условия (Машини електричні обертові 
тягові. Загальні технічні умови)



ГОСТ 11828 Машины электрические вращающиеся. Общие 
методы испытаний (Машини електричні обертові. Загальні мето
ди випробувань)

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы провер
ки на нераспространение горения (Кабелі, проводи та шнури. Ме
тоди перевірки на нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. 
Классы загрязнённости (Промислова чистота. Стиснене повітря. 
Класи забрудненості)

ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82) Машины электрические 
вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с 
высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допус
тимые значения (Машини електричні обертові. Механічна вібра
ція деяких видів машин з висотою осі обертання 56 мм та більше. 
Виірювання, оцінка та допустимі значення)

ГОСТ 21930 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Техни
ческие условия (Припої оловяно-свинцові у виливках. Технічні 
умови.)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные 
положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. 
Методы измерения загрязнённости (Промислова чистота. Стис
нене повітря. Методи вимірювання забрудненості)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний про
дукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Ос
новные положения (Система державних випробувань продукції. 
Порядок атестації випробувального обладнання. Основні поло
ження)

СОУ 35.2-00017584-030:2004 Стандартизація та сертифіка
ція на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на 
залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. 
Сталі

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуа
тації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників 
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної елект

рики
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НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної робота з інстру
ментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок про
ведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці

НПАОП 24.16-7.07-85 ОСТ 24.006.14-85 Роботи з епоксид
ними смолами і матеріалами на їх основі. Вимоги безпеки

НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і 
виробничої санітарії при холодній обробці металів на металоріза
льних верстатах

НПАОП 28.5-1.31-89 Правила безпеки праці при паянні та
лудінні

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при трав
ленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації елект
роустановок споживачів

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залі
зничного транспорту на електрифікованих лініях

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального за
хисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при техніч
ному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого 
складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробни
чої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залі
зничного транспорту ЦТБР-4665

Гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів 
частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86, затверджені Міно- 
хорони здоров’я СРСР, 1986 р.

Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впли
ву електричних полів промислової частоти (50 Гц) № 5802-91, за
тверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1991 р.
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Граничні норми підіймання і переміщення важких речей 
жінками, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.93 №241, 
зареєстровано Мін’юст України від 22.19.93 № 194

Державні санітарні норми і правила захисту населення від 
впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом 
МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано Мін’юст України 
від 29.08.96 №488/1513

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, 
зареєстровано Мін’юст України від 23.07.2007 № 846/14113

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, 
затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєст
ровано Мін’юст України від 30.03.94 № 51/260

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об’єктів і рухомого 
складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвента
рем (ЦУО-0023)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні 
НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, 

спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпе
ки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.ОЗ.002-2007 Норми визначення категорій і примі
щень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та 
пожежною небезпекою

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на за
лізничному транспорті України (ЦУО-0038)

НАПБ В.06.011-89/510 Определение категорий помещений 
и зданий производственного и складского назначения предприя
тий и объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов 
по взрывопожарной и пожарной опасности (ВНТП 05-89**) (Виз
начення категорій приміщень та будівель виробничого і складсько
го призначення підприємств та об’єктів залізничного транспорту 
й метрополітенів по вибухопожежній та пожежній небезпеці)

ДСНіП 3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила 
при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з 
промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров’я населення
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ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, уль
тразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої за
гальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробни
чих приміщень

ДСН 201-97 Державні санітарні норми охорони атмосфер
ного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біоло
гічними речовинами)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондициониро
вание (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

Зміна №2 СНиП 2.04.05-91 щодо застосування автоматич
них терморегуляторів. Затверджена наказом Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України № 273 від 
15 листопада 1999 р. й набула чинності з 1 грудня 1999 р. (чинна 
в Україні)

Зміна №2 СНиП 2.04.05-91. Затверджена наказом Держ- 
буду України № 290 від 20 грудня 2000 р. та набула чинності з 
1 січня 2001 р. (міждержавна)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий
транспорт)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания 
(Адміністративні та побутові будівлі)

Зміна № 1 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду 
України № 192 від 26 вересня 2001р. та набула чинності з 1 жов
тня 2001 р. (чинна в Україні)

Зміна № 2 СНиП 2.09.04-87 Затверджена наказом Держбуду 
України № 195 від 21 жовтня 2004р. та набула чинності з 1 квітня 
2005 р. (чинна в Україні)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Природне і штучне освітлення

РД 3215-91 Нормы искусственного освещения объектов же
лезнодорожного транспорта. (Норми штучного освітлення 
об’єктів залізничного транспорту)

ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок
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З ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВТК - відділ технічного контролю.
ГДВ - гранично допустимі викиди.
ГДР - гранично допустимі рівні.
ГДС — гранично допустимі скидання.
КВП — контрольно-вимірювальні прилади.
КР-І - капітальний ремонт першого обсягу.
КР-2 — капітальний ремонт другого обсягу.
КРП - капітальний ремонт з продовження терміну служби. 
МВРС - моторвагонний рухомий склад.
ПЕ — початок експлуатування.
ПР-3 - поточний ремонт третього обсягу.
ТЕД — тяговий електродвигун.
ТРС — тяговий рухомий склад.
ЦРП ~ Головне управління приміських пасажирських пере

везень Укрзалізниці.

ЦТ - Головне управління локомотивного господарства Укр
залізниці. F



4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ РЕМОНТІВ

4.1 Електричні машини тепловозів та дизель-поїздів по
винні періодично в плановому порядку проходити ПР-3 у депо та 
КР-1 і КР-2 на заводах.

4.2 Послідовність виконання видів ремонту в одному циклі 
(від початку експлуатування (далі - ПЕ) або КР-2 до наступного 
чергового КР-2), міжремонтні пробіги та допустимі відхилення 
від них установлюють згідно з "Положенням про планово- 
попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування 
тягового рухомого складу (електровозів, тепловозів, електро- та 
дизель-поїздів)", що затверджене наказом Укрзалізниці від 
30.06.2010 № 93-Ц3 (далі - Положення) [3].

Послідовність видів ремонту і норми пробігу між ремонта
ми для окремих електричних машин, відповідно до встановлених 
пробігів тепловозів та дизель-поїздів, можуть змінюватися нака
зами Укрзалізниці.

4.3 Види ремонту електричних машин та обсяги робіт, що 
виконують при ПР-3, КР-1, КР-2, КРП визначають залежно від 
технічного стану цих електричних машин та їхнього пробігу (за 
датами встановлення на тепловози чи дизель-поїзди, що записані 
у відповідних паспортах) і затверджуються умовами договору 
між замовником та виконавцем ремонтних робіт.

4.4 Переведення електричних машин, їхніх остовів чи яко
рів у інший вид ремонту або продовження терміну служби допус
кається виконувати за поданням відділу технічного контролю 
(далі - ВТК) заводу та за узгодженням з головним інженером 
(директором технічним) цього заводу та представником ЦТА або 
уповноваженим представником замовника. У ремонтних депо та
ке переведення проводиться за узгодженням з головним техноло
гом депо та інженером з приймання локомотивів з фіксацією в 
акті довільної форми.

4.5 У разі, коли окремі нормативи чи вимоги до ПР-3, КР-1 
та КР-2 електричних машин та їхніх деталей і вузлів не відобра
жені в повному обсязі в цих Правилах, настановах щодо експлуа
тування чи відповідних інструкціях, першим керівникам депо чи
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заводів надається право разом з, відповідно, представниками 
ЦТА, інженерами з приймання локомотивів або уповноваженими 
представниками замовників під особисту відповідальність самос
тійно вирішувати ці питання, виходячи з технічної й економічної 
доцільності, при безумовному дотриманні вимог охорони праці 
згідно з Законом України «Про охорону праці», пожежної без
пеки згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", 
ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510, 
"Інструкції з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та 
МВРС" ЦТ-0067, що затверджена наказом Укрзалізниці від
04.03.03 № 061-Ц (далі — Інструкція ЦТ-0067) [4] та забезпечення 
безпеки руху згідно з ПТЕ [1].

4.6 Електричні машини, що випускаються з ремонту, по
винні мати остови та якорі, що пройшли однаковий вид ремонту. 
Допускається, за погодження з представником ЦТА складання 
електричних машин з остовів і якорів різного виду ремонту.

4.7 Ремонт електричних машин та роботи з покращення 
техніко-економічних характеристик окремих складанних одиниць 
і деталей таких машин виконувати відповідно до вимог затвер
джених креслеників та технологічних регламентів і встановлених 
норм і правил.

4.8 Заміну деталей електричних машин новими або віднов
лення зношених деталей виконувати на підставі встановлених 
цими Правилами норм допусків і зношень.

4.9 Виготовлені для ремонту електричних машин нові де
талі, повинні відповідати затвердженим технічним умовам та 
кресленикам.

4.10 Усі відремонтовані чи виготовлені складанні одиниці, 
якщо треба й деталі та складені електричні машини, повинні бути 
перевірені й випробувані. Для таких випробувань депо й заводи 
повинні бути забезпечені необхідними стендами, приладами, 
пристроями й інструментом.

4.11 Відповідальні деталі електричних машин підлягають 
обов’язковій дефектоскопії. Перелік таких деталей та періодич
ність контролювання наведені в додатку А. Крім того, керівники 
заводів, служб локомотивного господарства та служб приміських
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пасажирських перевезень залізниць і депо зобов’язані забезпечи
ти контролювання деталей, у яких спостерігається систематична 
поява дефектів. Заново виготовлені деталі електричних машин 
маркувати відповідно до вимог креслеників.

4.12 У процесі ремонту майстри відповідних цехів і діль
ниць повинні особисто приймати від бригадирів і виконавців ро
боти з ремонту та складання вузлів електричних машини. 
Майстер або бригадир повинен брати участь при виконанні най
більш відповідальних робіт, перевірок і випробувань.

4.13 Майстри дільниць депо чи заводів зобов’язані 
пред’являти інженеру з приймання локомотивів або ВТК заводу 
відремонтовані якір, остов та складену електричну машину. ВТК 
ремонтного заводу в свою чергу пред’являє готову продукцію 
представнику ЦТА або уповноваженому представнику замовни
ка. При виявленні дефектів відповідні зауваження фіксують у 
пред’явній записці, що є невід’ємною частиною ремонтного листа.

4.14 Приймання машин оформляти за підписами майстра 
депо та інженера з приймання локомотивів, на ремонтному заводі
- майстра відділення ВТК та представника ЦТА.

4.15 ВТК заводу та представник ЦТА чи уповноважений 
представник замовника або, в депо, майстер дільниці ремонту 
електричних машин та інженер з приймання локомотивів зо
бов’язані забезпечити в процесі виконання ремонтних робіт і 
складання електричних машин контролювання за виконанням 
вимог цих Правил, необхідний рівень якості відремонтованих ву
злів та своєчасне їх приймання.

4.16 На відремонтовані електричні машини встановлюються 
гарантійні терміни служби відповідно до вимог "Положення про 
порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу", що 
затверджене наказом Мінтрансу України від 22.04.2002 №261 
(далі - Положення) [5].

4.17 Вузли й деталі електричних машин, що надійшли в ре
монт, після розбирання й очищення від бруду необхідно оглянути 
з метою виявлення видимих дефектів та виконати інструменталь
ну перевірку їхнього стану. Запис про визначений вид ремонту 
електричної машини заносять до ремонтного листа або до журналу
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цеху установленої форми (ТУ-151). Остови та якорі електричних 
машин, технічний стан яких не дозволяє проведення ремонту від
повідно до вимог цих Правил, підлягають списанню в установле
ному в Укрзалізниці порядку.

При відсутності окремих вузлів чи деталей, що було вияв
лено в процесі приймання електричних машин, а також за наяв
ності ненормально зношених деталей більше допустимих 
значень, заводом або депо складається акт довільної форми, в 
якому зазначаються назви відсутніх чи складових, зношених бі
льше допустимих значень, позначення згідно з креслеником та 
характер пошкодження. У такому разі завод або депо сповіщає 
замовника для спільного визначення подальших дій.

Зазначений акт про відсутність або ненормальний знос 
складанних одиниць чи деталей підписується заступником дирек
тора заводу з виробництва (у депо - заступником начальника де
по з ремонту) та представником ЦТА (у депо - інженером з 
приймання локомотивів) або уповноваженим представником за
мовника. Акт затверджується головним інженером (директором 
технічним) заводу чи заступником начальника депо з ремонту в 
установленому порядку.

4.18 Технологічні процеси з ремонту електричних машин та 
їхніх деталей, а також - з випробування електричних машин після 
ремонту, повинні відповідати вимогам цих Правил і чинних нор
мативних документів та інструкцій з охорони праці, виконання 
яких обумовлює безпечність виконання робіт та необхідний рі
вень якості ремонту.

4.19 Кожен випадок передчасного виходу з ладу електрич
них машин повинен розслідуватися керівниками депо приписки 
тепловоза чи дизель-поїзда або локомотивними бригадами в 
установленому порядку. При розслідуванні необхідно виявити 
причини пошкодження електричної машини, розробити й вико
нувати організаційно-технічні заходи щодо усунення виявлених 
порушень та попередження появи таких порушень у подальшому. 
При виході з ладу гарантійних машин, така робота повинна вико
нуватися за участі представників підприємств, що виконували 
ремонт.
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4.20 Матеріали, напівфабрикати й запасні частини, що зас
тосовуються при ремонті електричних машин, повинні відповідати 
вимогам відповідних стандартів і технічних умов на виготовлен
ня. На кожну партію матеріалів, напівфабрикатів і запасних час
тин, що надходять на ремонтний завод або ремонтне депо, 
повинен бути сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО.

Електричний монтаж електричних машин повинен викону
ватися кабельними виробами, ізоляція яких не поширює горіння 
згідно з вимогами ГОСТ 12176. Чохли для захисту електричних 
кабелів і проводів від механічних пошкоджень на рухомому 
складі повинні виготовлятися з матеріалів з індексом поширення 
полум’я І < 20 згідно з ГОСТ 12.1.044.

Матеріали, що надходять для ремонту електричних машин, 
повинні проходити вхідний контроль в лабораторіях згідно з 
ГОСТ 24297.

4.21 Засоби вимірювальної техніки, інструмент, пристрої 
для перевірки й випробування складених електричних машин та 
їхніх складанних одиниць, деталей і матеріалів підлягають дер
жавній повірці відповідно до вимог ДСТУ 2708 або атестації від
повідно до ГОСТ 24555.

4.22 Технологічне стиснене повітря (далі - стиснене повіт
ря), що використовують при виконанні технологічних операцій з 
ремонту електричних машин, за чистотою повинне відповідати 
вимогам ГОСТ 17433. Ступінь забрудненості стисненого повітря 
визначають відповідно до вимог ГОСТ 24484.
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5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1 Адміністрація заводу чи депо зобов’язана забезпечити 
належну організацію праці й технічне оснащення виробничих ді
льниць необхідним технологічним обладнанням, іншими техніч
ними засобами, а також - безпечні умови праці на робочих місцях 
і захист довкілля від негативного впливу виробничої діяльності 
відповідно до вимог Законів України й чинної нормативної доку
ментації.

5.2 Під час виконання всіх видів ремонту електричних ма
шин основними джерелами забруднення довкілля є зварювальні 
роботи, очищення деталей та складанних одиниць від забруднен
ня, у тому числі миття в розчинах з небезпечними речовинами, 
просочувальні роботи, гальванічні роботи, фарбування тощо.

5.3 Усі роботи, що є джерелами забруднення довкілля, по
винні супроводжуватися комплексом заходів з охорони навколи
шнього природного середовища, раціонального використання й 
відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної без
пеки.

Депо та заводи обладнують спорудами, устаткуванням, 
пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження 
та зменшення впливу шкідливих факторів на навколишнє середо
вище.

5.4 Заходи щодо охорони навколишнього природного сере
довища та екологічної безпеки повинні здійснюватися згідно з 
Законами України "Про охорону навколишнього природного се
редовища", "Про охорону атмосферного повітря", ГОСТ 17.0.0.01 
та іншими нормативно-правовими документами.

У депо та на заводах, що виконують ремонт електричних 
машин, необхідно передбачити комплекс заходів з охорони до
вкілля, що забезпечать неперевищення гранично допустимих ви
кидів (ГДВ) забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
викидів у навколишнє середовище й гранично допустимих скидів 
(ГДС) шкідливих речовин у водойми. Рівні гранично допустимих 
викидів і скидів затверджуються регіональними управліннями 
екологічної безпеки.

22



5.5 Під час виконання всіх видів ремонту електричних ма
шин необхідно дотримуватись таких вимог:

- з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.18;
- із забезпечення пожежної безпеки згідно з Законом 

України "Про пожежну безпеку", ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.056, 
НАПБ 03.004, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510, Інст
рукцією ЦТ-0067 [4];

- застосовувані матеріали й вироби повинні відповідати 
вимогам ГОСТ 12176, ГОСТ 12.1.044;

- електричні машини, що проходять ремонт і в подальшо
му призначені для встановлення на вагонах електропоїздів, по
винні відповідати "Технічним вимогам щодо забезпечення 
пожежної безпеки пасажирських вагонів, ЦУО-0039", що затвер
джені наказом Укрзалізниці від 29.10.2010 № 701-Ц [16].

Усі приміщення повинні бути віднесені до відповідної кате
горії за вибухопожежною небезпекою згідно з вимогами 
НАПБ Б.03.002, НАПБ В.06.011-89/510;

5.6 Усі будівлі, споруди й інженерні мережі повинні утри
муватися в належному технічному стані згідно з НПАОП 45.2-7.01, 
ПТЕ [1].

5.7 Опалення, вентиляція, кондиціонування повітря у 
виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам 
СНиП 2.04.05.

5.8 Розміщення, розміри й планування адміністративних і 
побутових приміщень повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04.

5.9 Верстати, інструмент, пристрої (у тому числі пневма
тичні та гідравлічні), що застосовуються під час ремонту й ви
пробувань, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, 
НПАОП 28.0-1.01, НПАОП 0.00-1.30.

5.10 Фахівці, що виконують роботи з неруйнівного контро
лю, повинні бути атестовані згідно з вимогами ДСТУ EN 473.

5.11 При виконанні робіт пов’язаних з паянням та лудінням 
необхідно дотримуватися правил безпеки згідно з вимогами 
НПАОП 28.5-1.31

5.12 Термообробку металів виконувати згідно з вимогами 
ГОСТ 12.3.004.
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5.13 Роботи із застосуванням епоксидних смол та матеріалів 
на їхній основі виконувати згідно з відповідними вимогами тех
нічних умов на постачання таких матеріалів.

5.14 Нанесення гальванічних та хімічних покриттів викону
вати згідно з вимогами НПАОП 28.51-1.16.

5.15 Фарбувальні цехи й дільниці повинні бути забезпечені 
системами пожежної автоматики та обладнані відповідно до ви
мог НПАОП 63.21-1.26 та НАПБ В.01.010-2009/510.

Для безпечного виконання робіт з просочення та сушіння 
обмоток електричних машин, нанесення полімерних плівок на під
приємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці на 
основі відповідних типових інструкцій та згідно з умовами конк
ретного виробництва.

5.16 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконува
тися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01.

5.17 Заходи, що нейтралізують негативний вплив статичної 
електрики на виробниче обладнання та працівників, повинні 
вживатися згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.29.

5.18 Зварювальні роботи повинні виконуватися зварниками, 
кваліфікація яких повинна відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.16, 
СОУ 35.2-00017584-030 та бути підтверджена позитивними ре
зультатами атестації (переатестації), що проводиться в установ
леному порядку. Виконання зварювальних та наплавлювальних 
робіт повинно відповідати вимогам ДСТУ 2456.

Для безпечного виконання робіт з вібродугового та електро
іскрового наплавлення на підприємстві повинні бути розроблені 
інструкції з охорони праці на основі відповідних типових інструк
цій та згідно з умовами конкретного виробництва.

5.19 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зо
ни виробничих приміщень повинна відповідати ГОСТ 12.1.005.

5.20 Працівники депо та заводів повинні проходити попере
дній та періодичний медогляд згідно з "Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій".

5.21 Працівники депо та заводів, що пов’язані з ремонтом 
електричних машин, повинні проходити навчання, інструктаж і 
перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог
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НПАОП 0.00-4.12, а також з пожежної безпеки - відповідно до 
НАПБ Б.02.005, НАПБ В.01.010-2009/510, Інструкції ЦТ-0067 [4].

5.22 Працівники депо та заводів, що пов’язані з ремонтом 
електричних машин, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, 
іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 60.1-3.01.

5.23 Використання праці жінок повинно відповідати "Гра
ничним нормам підіймання і переміщення важких речей жінка
ми" та "Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосуван
ня праці жінок".

5.24 Показники рівня шуму, вібрації, ультразвуку, мікрок
лімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам 
ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042.

5.25 Загальні ергономічні вимоги при організації робочих 
місць повинні відповідати ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033.

5.26 Рівні електромагнітних полів радіочастот на робочих 
місцях не повинні перевищувати норм, що встановлені 
ГОСТ 12.1.006, "Гранично допустимими рівнями (ГДР) впливу 
електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц № 4131-86" 
та "Державними санітарними нормами і правилами захисту насе
лення від впливу електромагнітних випромінювань".

5.27 Напруженість електричних полів промислової частоти 
повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.002, "Санітарних норм 
та правил виконання робіт в умовах впливу електричних полів 
промислової частоти (50 Гц) № 5802-91".

5.28 Рівні магнітних полів частоти 50 Гц повинні бути згід
но з ДСНІП 3.6.096.

5.29 Рівень освітленості на робочих місцях повинен відпо
відати вимогам ДБН В.2.5-28, РД 3215-91.

5.30 У депо та на заводах, виходячи з місцевих умов вико
нання робіт та на підставі чинних державних стандартів з безпеки 
праці й нормативно-правових актів з охорони праці, керуючись 
вимогами НПАОП 0.00-4.15, повинні бути розроблені власні інст
рукції з охорони праці за видами робіт і професіями, що на них 
зайнятий виробничий персонал.
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5.31 Вивезення й утилізування відходів виробництва вико
нувати згідно з вимогами Законів України ’’Про відходи11, ’’Про 
металобрухт11, інших документів, що регулюють поводження з 
вторинними матеріальними й енергетичними ресурсами.

5.32 Поводження з промисловими відходами повинно від
повідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

5.33 Електрообладнання повинно відповідати вимогам ПУЕ, 
ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, НПАОП 40.1-1.21.

5.34 Організація безпечного експлуатування електрооблад
нання, у тому числі відповідність працівників групам з електро
безпеки, залежно від професії чи посади, повинні бути згідно з 
вимогами НПАОП 40.1 -1.21.

5.35 Забороняється виконувати будь-які роботи особам, що 
підпадають під вікові обмеження, не мають відповідної кваліфі
кації, не склали черговий іспит з охорони праці, а також особам, 
що не мають відповідного посвідчення на право роботи з елект
ричними установками.

5.36 При виконанні ремонтних робіт використовувати лише 
справне підйомно-транспортне й допоміжне обладнання, а також 
пристрої й інструмент, що забезпечують правильність виконання 
технологічних операцій, належну якість робіт, безпеку праці. 
Пристосування, інструмент та засоби індивідуального захисту, 
що підпадають під дію відповідних нормативних документів, по
винні проходити періодичні випробування з метою перевірки їх
ньої функціональної придатності.

5.37 Під час виконання операцій складання необхідно керу
ватись відповідними креслениками та інструкціями. Деталі кріп
лення повинні бути надійно затягнуті й застопорені відповідно до 
вимог креслеників.

5.38 На тепловозах та дизель-поїздах, на які було встанов
лено електричні машини після проходження ПР-3, КР-1, КР-2, 
КРП, повинні бути забезпечені умови, що унеможливлюють ви
никнення травм обслуговуючого персоналу та пошкоджень облад
нання.

5.39 Окремі вказівки з охорони праці наведені у відповідних 
розділах цих Правил.
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6 ПРИЙМАННЯ, ВІДПРАВЛЕННЯ В РЕМОНТ, 
ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МАШИН

6.1 Після зняття електричної машини з тепловоза чи ди- 
зель-поїзда, перед транспортуванням і при їхньому зберіганні не
обхідно:

- видалити оливу з камер підшипників ковзання ТЕД;
- змазати консистентним мастилом нефарбовані зовнішні 

поверхні;
- кінці валів обернути пакувальним матеріалом і закріпити 

шпагатом;
- кришки колекторних люків щільно закрити та замкнути;
- вентиляційні отвори й люки електричних машин закрити 

заглушками;
- вивідні проводи електричних машин скріпити між собою 

та підв’язати.
Зберігати електричні машини в закритому приміщенні.
6.2 Електричні машини відправляти в ремонт комплектно в 

складеному стані без заміни деталей. Машини очистити зовні від 
бруду. Польстери моторно-осьових підшипників і постійні заг
лушки вентиляційних отворів повинні бути встановлені на облад
наних ними двигунах.

6.3 У комплект електричних машин, що направляються в 
ремонт, не входять: шестерні та кожухи зубчастих передач, вкла
диші та вовняне підбивання моторно-осьових підшипників, вен
тиляційні патрубки, заземлювальні проводи, ротори й кожухи 
вентиляторів, вали й муфти здвоєних вентиляторів. Тягові гене
ратори при відправлені в ремонт поодинці, повинні бути укомп
лектовані вентиляторами й повітропроводами відповідно до 
креслеників.

6.4 Електричні машини відправляють у ремонт на завод 
або в депо з технічними паспортами, де необхідно зазначають да
ні про пробіг від початку експлуатування і між ремонтами, про 
проведені раніше ремонти й модернізації, про несправності які 
мали місце, а також про причини відправлення у ремонт.
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Відправляти електричні машини в ремонт або приймати з 
ремонту без технічних паспортів, або з підміненими паспортами, 
забороняється.

У виняткових випадках, при втраті технічного паспорта на 
електричну машину, на заводі оформляють дублікат технічного 
паспорта відповідно до вимог Положення [5].

При відсутності даних про пробіг електричних машин після 
ремонту дозволяється встановлювати вид ремонту по їх техніч
ному стану (КР-1 або КР-2) за узгодженням з представником 
ЦТА або уповноваженим представником замовника.

Після ремонту оформлений технічний паспорт разом з елек
тричною машиною відправляють у депо. У паспорті повинен бу
ти зроблений запис про вид виконаного ремонту основних вузлів 
(остова, якоря), виконану заміну складанних одиниць та модерні
зації й інформація про встановлені підшипники. До паспорта по
винні бути прикладені результати випробувань електричної 
машини прийнятої представником ЦТА або уповноваженим 
представником замовника.

Відповідальність за відомості, зазначені в паспорті, покла
дається на майстра ВТК.

6.5 При транспортуванні електричні машини повинні бути 
захищені від потрапляння вологи, забруднення та механічних 
пошкоджень. Транспортування електричних машин та їхніх яко
рів у ремонт та з ремонту залізничними платформами чи іншим 
транспортом виконувати в упаковці, що забезпечує їхнє збере
ження.

6.6 Після транспортування електричних машин у депо, а 
також перед їхнім установленням на рухомий склад після трива
лого зберігання, необхідно переконатися у відсутності ушкодже
них частин і деталей та перевірити таке:

- належну чистоту електричної машини зовні й усередині;
- опір ізоляції при температурі 20 °С, що повинен відпові

дати показникам наведеним в таблиці 1;
- справність і надійність кріплення кришок колекторних 

люків, кришок і пробок мастильних камер, захисних сіток, кожу
хів, заглушок вентиляційних отворів;
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- належну чистоту колекторів, бандажів колекторів, ізоля
торів і кронштейнів щіткотримачів;

- справність щіткотримачів;
- технічний стан щіток, щільність їхнього притирання до 

колектора та відповідність зусилля натискання на колектор;
- надійність кріплення траверси;
- технічний стан і надійність кріплення міжкотушкових 

з’єднань, перемичок і вивідних проводів;
- роботу електричної машини на холостому ходу.
Електричні машини, технічний стан яких задовольняє ви

щезазначеним вимогам, дозволяється встановлювати на рухомий 
склад.

Таблиця 1

Номінальна напруга відносно 
корпусу, В

Опір ізоляції при температурі 20 °С, 
не менше, МОм

Після КР-2 Після КР-1 та 
ПР-3

До 400 1,0 0,5
Більше 400 до 1000 2,5 1,0
Більше 1000 до 1500 3,0 1,5
Більше 1500 до 2000 4,0 2,0
Більше 2000 до 3000 5,0 3,0

6.7 Про всі відхилення від вимог цих Правил, що виявлені 
на прибулій з ремонту електричній машині, необхідно скласти 
акт установленої форми.

6.8 При зберіганні електричних машин на складі депо за
безпечити своєчасне прокручування їхніх якорів відповідно до 
вимог "Інструкції з технічного обслуговування та ремонту вузлів
з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухомого 
складу" ЦТ-0165 (далі - Інструкція ЦТ-0165) [6]. На цьому складі 
повинен бути журнал довільної форми для ведення записів про 
виконання цих робіт.
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7 РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

7.1 Загальні вимоги до організації ремонту

7.1.1 Технологічний процес ремонту електричних машин і 
їхніх деталей повинен відповідати вимогам цих Правил і забезпе
чувати високу якість ремонту.

7.1.2 Ремонт електричних машин виконувати згідно з крес
лениками заводу-виробника, враховуючи зміни, спрямовані на 
поліпшення конструкцій електричних машин, розроблених і за
тверджених у встановленому порядку. Ремонт тягового електрод
вигуна й головного генератора тепловоза серії ЧМЕЗ виконувати 
згідно з проектами: Т3.039.00.00.00 «Тяговый двигатель ТЕ-006» 
[7] і Т3.071.00.00.00 «Тяговый генератор ТД-802» [8], розробле
ними ПКТБрл.

7.1.3 Заміну деталей електричних машин новими або відно
влення зношених виконувати відповідно до вимог норм допусків 
і зношень, що наведені в додатках Б, В, Г, Д.

7.1.4 Заново виготовлені деталі й вузли електричних машин 
маркувати згідно з креслениками.

7.1.5 При виконанні ремонту електричних машин необхідно 
застосовувати систему ізоляції "Термоліт" класів нагрівостійкості 
F, Н та С з використанням просочувальних компаундів "Елпласт" 
та стрічок "Елізтерм" або інші подібні системи ізоляції з анало
гічних за якістю та ізолювальними показниками ізоляційних ма
теріалів, що мають фізичні властивості, показники яких не нижчі 
або перевищують параметри зазначених матеріалів. При цьому 
вибір системи ізоляції робить замовник.

При проведенні ремонтів електричних машин будь-якого 
типу не допускається застосування матеріалів і виробів, що не від
повідають вимогам за класом нагрівостійкості, при цьому необ
хідно виключити застосування просочувальних лаків, замінивши 
їх компаундами.

7.1.6 Працівники ВТК та представники ЦТА на заводі 
інженери з приймання локомотивів у депо, зобов’язані забезпечу
вати в процесі ремонту й складання електричних машин викону
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вати контролювання якості відремонтованих вузлів і своєчасне 
їхнє приймання.

7.1.7 Майстри дільниць зобов’язані пред’являти відремон
товані вузли електричних машин, а також складені електричні 
машини, ВТК та представнику ЦТА на заводі, інженерам з прий
мання локомотивів у депо.

7.1.8 При ремонті та випробуванні електричних машин не
обхідно дотримуватись правил та інструкцій з охорони праці.

7.2 Загальні положення до зварювальних робіт

7.2.1 Усі зварювальні роботи при ремонті деталей і вузлів 
електричних машин виконувати згідно з вимогами цих Правил, 
НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.010-2009/510 та «Инструктивных 
указаний по сварочным работам при ремонте тепловозов, элек
тровозов и мотор-вагонного подвижного состава» ЦТтеп-251 (да
лі - Інструктивні вказівки ЦТтеп-251) [9], на підставі яких у депо 
та на заводах повинні бути розроблені конкретні технологічні 
процеси на виконання кожної зварювальної роботи.

7.2.2 Зварювальні роботи повинні виконуватись висококва
ліфікованими спеціалістами, які атестовані для виконання відпо
відальних зварювальних робіт на рухомому складі згідно з 
НПАОП 0.00-1.16, СОУ 35.2-00017584-030-1, НАПБ Б 02.005.

7.2.3 Електроди й присаджувальні матеріали, що викорис
товуються для зварювальних робіт при ремонті, повинні задово
льняти вимоги відповідних стандартів та Інструктивних вказівок 
ЦТтеп-251 [9].

7.2.4 Заміну литих і штампованих деталей електричних ма
шин деталями зварної конструкції, а також кріплення деталей 
приварюванням, якщо це не передбачено оригінальними крес
лениками чи цими Правилами, дозволяється виконувати лише 
згідно з затвердженими в установленому порядку новими кресле
никами.

7.2.5 Забороняється проведення зварювальних робіт без до
тримання вимог, які запобігають проходженню зварювального 
струму через підшипники кочення.
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7.2.6 Забороняється виконувати зварювальні роботи при:
- невідповідності температурного режиму в цехах (діль

ницях) чи за наявності різких перепадів температури повітря при 
зварюванні деталей, для яких обумовлені спеціальні вимоги тем
пературного режиму;

- неправильній підготовці й обробленні швів перед їх зва
рюванням;

- попаданні води чи оливи на місце зварювання;
- знаходження поблизу від пофарбованих частин, без за

хисного екрану;
- несправності ізоляції зварювальних проводів;
- відсутності обладнання, необхідного для термічної об

робки до і після зварювання;
- невідповідності умов виконання робіт вимогам безпеки.

7.3 Загальні вимоги при ремонті та складанні деталей 
типових з’єднань, складанних одиниць електричних машин

7.3.1 Деталі різьбових з’єднань, що мають витягнутість та 
зношення різьб, залежно від їх конструкції, міцності та матеріалу 
деталей, а також економічної доцільності ремонту, допускається 
відновлювати одним із таких способів:

- перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під мен
ший розмір болтів, шпильок, кінців валів; під більший розмір у 
різьбових отворах);

- перенарізанням різьби під ремонтний розмір (під біль
ший розмір у різьбових отворах);

- наплавленням з подальшим нарізанням різьби під номі
нальний розмір. Наплавлювати різьбові частини болтів, шпильок 
або валів, що працюють зі знакозмінним навантаженням, заборо
няється;

- нарізанням нових різьбових отворів поряд зі старими.
7.3.2 При розбиранні різьбових з’єднань повинні виконува

тись такі вимоги:
- прохідні отвори під болти в з’єднувальних деталях при 

відносному їх зміщенні, що не допускає встановлення болта від

32



повідного розміру, треба виправляти розсвердлюванням, розгор
танням або наплавленням з наступним обробленням до номіналь
ного розміру. Роздавання отворів оправкою недопустиме;

- забороняється використовувати болти, шпильки, що ма
ють зношену, зірвану або забиту різьбу, забиті грані головок. 
Різьбу болтів і гайок відповідальних з’єднань потрібно перевіри
ти різьбовим калібром 6-го класу точності;

- не допускається вкручувати болти, що довші по довжині, 
або нормальні болти в занижені по г либині різьби отвори;

- для щільної посадки шпильок їх необхідно встановлюва
ти на фарбу або герметик;

- вісь різьби шпильок повинна бути перпендикулярна, а 
торець гайки - паралельний опорній поверхні деталі, в яку вкру
чена шпилька, площини шайб повинні бути паралельні між 
собою;

- для виключення можливих перекосів деталей важливих 
складанних одиниць, гайки та болти треба закручувати із зусил
лям і в послідовності, установленій технологічною інструкцією 
або креслеником;

- стопоріння й фіксування деталей повинні бути проведені 
згідно з вимогами кресленика на складання даної складанної 
одиниці. Непридатні пружинні й фасонні шайби, шплінти та інші 
деталі, що призначені для стопоріння й фіксування інших дета
лей, необхідно замінити.

7.3.3 Деталі шпонкового з’єднання, що мають ум’ятини й 
знос пазів, послаблення посадки чи деформацію шпонки, залежно 
від їх конструкції та міцності, допускається відновлювати одним 
із таких способів:

- обробкою пазів спарених деталей (ручним чи механіч
ним способом) до ремонтних розмірів з установленням шпонки 
ремонтного розміру;

- обробкою паза однієї з деталей під ремонтний розмір з 
установленням східчастої шпонки;

- електродуговим наплавленням пазів з подальшою об
робкою під номінальний розмір з установленням шпонки за роз
міром кресленика;
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- нарізанням нового паза на охоплювальній деталі (мато
чині) з установленням східчастої шпонки чи нарізанням нового 
паза зі зміщенням на 90° чи 180° і встановленням шпонки номі
нального розміру;

- заміною частини деталі - установленням втулки в отвір 
охоплювальної деталі, заміною шпонкової частини кінця вала й 
виготовленням шпонки номінального розміру. Метал нових час
тин повинен бути такої ж марки, що і деталь, яку ремонтують.

Наплавлення шпонкових пазів вала, працюючого зі знакоз- 
мінним навантаженням, забороняється крім випадків, коли на
плавлення здійснюється вібродуговим методом з виконанням 
відповідних вимог Інструктивних вказівок ЦТтеп-251 [9].

7.3.4 При складанні шпонкового з’єднання повинні викону
ватись такі вимоги:

- вісь шпонки повинна бути паралельна осі вала й охоп
лювальної деталі;

- висота виступаючої частини шпонки повинна бути одна
кова по всій довжині в межах допусків кресленика;

- допуски на посадку шпонки в пазах деталей повинні бу
ти в межах згідно з креслеником.

7.3.5 Деталі нерухомих конусних з’єднань, що мають зади
рки, знос, зминання й наклеп конусних частин, залежно від їх 
конструкції та міцності, а також економічної доцільності ремон
ту, допускається відновлювати одним із таких способів:

- шліфуванням (розгорненням) сполучних конусних повер
хонь;

- наплавленням з подальшою механічною обробкою до 
номінального розміру конусних поверхонь, що сполучаються;

- заміною частини деталі встановленням втулки в отвір 
охоплювальної деталі, або заміною конусної частини вала з пода
льшою механічною обробкою до номінального розміру конусних 
поверхонь, що сполучаються;

- залізненням чи цинкуванням поверхонь, що сполуча
ються.

Наплавлення конусних поверхонь деталей, що працюють зі 
знакозмінним навантаженням, треба виконувати лише вібродуго
вим методом під шаром флюсу.
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7.3.6 При складанні нерухомих конусних з’єднань повинні 
виконуватись такі умови:

- конусні поверхні, що сполучаються, треба обробляти від
повідно до вимог кресленика. Прилягання конусних поверхонь 
необхідно контролювати по фарбі або відповідним калібром;

- східчастий знос більше ніж 0,02 мм на конусній поверхні 
вала, що є наслідком повторних притирань деталі, повинен бути 
знятий шліфуванням чи шабруванням;

- натяг у з’єднанні повинен бути встановлений у межах 
згідно з креслеником. Складання з’єднання дозволяється викону
вати з попереднім нагріванням охоплювальної деталі.

7.3.7 Послаблення посадки деталей нерухомих з’єднань з 
гарантованим натягом залежно від конструкції складанної оди
ниці, міцності та ступеня послаблення посадки деталей, а також 
економічної доцільності ремонту рекомендується усувати одним 
із таких способів:

- електроіскровим способом, коли товщина нарощуваль- 
ного шару металу на поверхні вала чи отворів не перевищує 0,1 мм;

- хромуванням чи обміднюванням, коли товщина нарощу- 
вального шару металу не перевищує 0,15 мм;

- нанесенням полімерної плівки герметика, коли товщина 
плівки герметика, що наносять на поверхню деталі, не перевищує 
0,1 мм;

- цинкуванням або металізацією, коли товщина шару на
рощування металу не перевищує 0,3 мм;

- роздаванням, обтисненням чи осаджуванням, коли необ
хідно збільшити діаметр осі пальця, валика тощо, деталей або 
зменшити діаметр отвору до 0,3 мм;

- насталюванням, електродуговим наплавленням, установ
ленням ремонтної втулки на вал, втулки в отвір, коли товщина 
шару нарощування перевищує 0,3 мм. Наплавлення валів, що 
працюють зі знакозмінним навантаженням, забороняється, крім 
випадків, коли роботи з наплавлення виконують вібродуговим 
способом.
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7.3.8 Складання деталей нерухомих з’єднань з гарантова
ним натягом необхідно виконувати з дотримуванням таких ви
мог:

- перед з’єднанням сполучені поверхні деталей ретельно 
оглянути й виміряти. Задирки на поверхнях деталей не допуска
ються. Натяг у з’єднаннях повинен бути встановлений у межах 
згідно з креслеником;

- для збільшення надійності з’єднання, що виконують те
пловим методом, рекомендується на одну із поверхонь, що спо
лучаються, нанести шар герметика товщиною від 0,01 мм до 0,04 
мм. Для зменшення тертя при запресуванні поверхонь деталей 
рекомендується змазувати їх тонким шаром мастила;

- складання з’єднань дозволяється виконувати з поперед
нім нагріванням охоплювальної деталі, охолодженням деталі, що 
охоплювана, або запресовуванням. При запресовуванні необхідно 
використовувати пристрій, що забезпечує дію зусилля запресу
вання по осі деталі, що запресовується. Забороняється виконува
ти складання з’єднань ударами безпосередньо по деталях без 
використання спеціальних оправок.

7.3.9 Для змащування підшипників використовувати масти
ло, що зазначене в технічних умовах (креслениках) на електричні 
машини».

7.4 Основні технічні вимоги до сушіння й просочення 
обмоток якорів, статорів, роторів і полюсних котушок

7.4.1 Якір і статор, полюсні котушки остова та ротор елект
ричних машин очистити від бруду, просушити, з подальшим ва- 
куум-нагнітальним просоченням у компаундах. Після просочення 
висушити й покрити лаком або емаллю. Застосовувані для просо
чення й покриття лаки, емалі, компаунди повинні відповідати ви
могам креслеників і цих Правил. Технологічний процес сушіння, 
просочення й покриття лаком або емаллю встановлюється доку
ментом «Технологическая инструкция по сушке, пропитке обмо
ток электрических машин тепловозов» (далі - Інструкція) [10].
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Для визначення ефективності встановлених інструкцією 
режимів щодо конкретних умов виробництва потрібно на заводах 
при застосуванні нових компаундів виконувати контрольне роз
бирання зразків виробів, при необхідності коригувати режими.

7.4.2 Перед просоченням якоря, шийки вала захистити від 
прилипання компаунда.

7.4.3 Після закінчення встановленого часу сушіння обмоток 
перевірити опір ізоляції мегомметром. Мінімальний опір ізоляції 
обмотки якоря й магнітної системи після просочення й сушіння 
при температурі 100 °С повинен бути не менше ніж 1 МОм для 
всіх електричних машин. При низькому опорі ізоляції сушіння 
продовжити до одержання сталого опору ізоляції, що повинен 
бути не нижче вищезазначеної норми.

Просочення компаундом обмоток електричних машин, яким 
не виконували сушіння у встановленому режимі, не допускається.

7.4.4 Просочення якорів виконувати у вертикальному поло
женні в нагрітому стані. При потраплянні просочувального мате
ріалу на торець півників колектора, його необхідно видалити 
промиванням. Зняття просочувального матеріалу на торцях пів
ників колектора різцем забороняється.

Якорі двоколекторних машин дозволяється просочувати в 
горизонтальному положенні струйно-краплевим методом.

7.4.5 Полюсні котушки просочувати в компаундах або лаку 
згідно з вимогами Інструкції [10].

При ПР-3, ізоляцію котушок, що не були зняті, в остовах 
машин після очищення відновити фарбуванням, із забезпеченням 
гладкої глянцевої поверхні.

7.4.6 Просочені якорі, полюсні й роторні котушки не по
винні мати повітряних мішків, скупчення непросохлого компаун
ду. Просочення повинне бути на всю глибину укладання обмотки 
в пазах і лобових частинах. У полюсних котушок повинна бути 
просочена міжвиткова й корпусна ізоляція. Надлишки компаунду 
перед сушінням видалити методом стікання.

7.4.7 Забандажована поверхня міканітового конуса колекто
ра та його торець потрібно покрити рівним шаром без підтікань 
лугостійкою емаллю згідно з креслеником для забезпечення твер
дої, гладкої і глянцевої поверхні.

37



7.4.8 Ізоляційні лаки, компаунди й покривні емалі, що вико
ристовують для просочення й покриття якорів, полюсних коту
шок (полюсів), повинні відповідати класу нагрівостійкості для 
застосовуваних ізоляційних матеріалів і вимогам креслеників.

7.4.9 Просочувальний лак, що знаходиться в баках, регуля
рно перед застосуванням, а також після додавання складових 
компонентів, контролювати по зовнішньому вигляду та в’язкості. 
Не рідше одного разу на тиждень перевірити кількість основи в 
просочувальному лаку.

7.4.10 Режим сушіння й просочення обмоток контролювати 
із застосуванням відповідних контрольно-вимірювальних прила
дів з реєстрацією часу сушіння, температури, вакууму, тиску по
вітря (азоту) й опору ізоляції обмоток із записом у журналі цеху.

7.5 Складання, випробування й монтаж об’єктів ремон
ту

7.5.1 Складальні роботи необхідно виконувати справним 
інструментом і пристроями, що забезпечують високу продуктив
ність праці, належну якість технологічних операцій, зручність і 
безпеку робіт.

7.5.2 Перед складанням деталі повинні бути очищені, огля
нуті, дрібні дефекти (забоїни, задирки) усунені. Оливні канали, 
мастильні та різьбові отвори в деталях промити й продути стис
неним повітрям. Оливні канали, крім того, перевірити намагніче
ним дротом. На поверхні тертя деталей, перед установленням у 
складанну одиницю нанести мастило.

7.5.3 Ущільнювальні прокладки з паперу, картону, пароніту 
повинні бути замінені новими, виготовленими відповідно до ви
мог кресленика. Прокладки з червоної міді, придатні до викорис
тання, потрібно відпалити та, для усунення нерівностей, 
обтиснути під пресом. Поверхні прокладок повинні бути чисти
ми, без забоїн, нерівностей, складок, надривів, підрізів та інших 
дефектів, що сприяють порушенню герметичності ущільнюваль
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них з’єднань. Паперові, картонні та паронітові прокладки перед 
установленням у складанну одиницю рекомендується просочити 
оливою (занурити в посудину з теплою оливою впродовж від 10 хв 
до 40 хв), покрити графітовим мастилом. Гумові защільники та 
манжети змінити незалежно від стану.

7.5.4 Складання об’єктів необхідно виконувати з дотриман
ням комплектності, що визначається таврами і мітками на дета
лях. Спарені деталі чи такі, що труться, які раніше працювали в 
складанній одиниці, відокремлювати або заміняти без крайньої 
необхідності забороняється. Відсутні тавра й мітки повинні бути 
нанесені згідно з вимогами кресленика.

7.5.5 Гайки й болти потрібно закручувати рівномірним зу
силлям. Забороняється виконувати повне закручування однієї 
гайки (болта) за іншою, щоб уникнути перекосу чи жолоблення, 
розтягування кріплення чи зриву різьби. Закручування повинне 
бути рівномірним та однаковим для всіх гайок (болтів). У випад
ку, коли проріз у гайці не співпадає з отвором під шплінт, гайку 
(болт) потрібно докрутити чи замінити іншою. Чергову деталь 
потрібно встановлювати лише після кріплення й фіксування ра
ніше поставлених деталей.

7.5.6 Кріплення деталей відповідальних складанних оди
ниць необхідно виконувати зусиллям і в послідовності, установ
леній технологічною інструкцією на складання цього вузла.

7.5.7 Зазори, розбіги чи інші монтажні розміри, що визна
чають правильність взаємозв’язку між деталями, треба контро
лювати на повністю складеній одиниці.

7.5.8 Відповідальні складанні одиниці, що відремонтовані 
згідно з вимогами цих Правил, після кінцевого складання перед 
установленням на тепловоз чи дизель-поїзд, повинні бути переві
рені, відрегульовані, обкатані чи випробувані на типових стендах 
і пристроях, імітуючи їх умови роботи.



7.6 Ремонт якірних підшипників

Ремонт якірних підшипників виконувати відповідно до 
Інструкції ЦТ-0165, а при замовленні нових підшипників необ
хідно дотримуватися вимог 8.30 ДСТУ ГОСТ 520. Підшипники, 
що застосовуються для ремонту електричних машин, повинні від
повідати вимогам "ТУ ВНИИП.048-1 Часть 1. Подшипники каче
ния для железнодорожного подвижного состава. Подшипники 
шариковые, роликовые цилиндрические и сферические. Техниче
ские условия" [17], "ТУВНИИП.072 Подшипники качения для 
железнодорожного подвижного состава повышенного качества. 
Технические условия" [18],

7.7 Вимоги до випробування електричних машин

7.7.1 Кожну електричну машину, перед випуском з ремонту, 
після закінчення всіх ремонтних і складальних робіт, за винятком 
оздоблювальних, піддати приймально-здавальним випробуванням.

7.7.2 Перевірку опору ізоляції згідно ГОСТ 11828 виконува
ти для електричних машин:

- з номінальною напругою до 500 В мегомметром на 500 В;
- з номінальною напругою понад 500 В мегомметром не 

менше ніж на 1000 В.
7.7.3 Випробування електричної міцності ізоляції електрич

них машин щодо корпусу виконувати змінним струмом протягом 
1 хв. згідно з ГОСТ 2582, ГОСТ 183 і ГОСТ 11828. Норми випро
бувальних напруг для різних типів електричних машин наведені в 
додатку Н.

Для електричних машин, не зазначених у додатку Н, випро
бування виконувати напругою, що наведена в таблиці 2.
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Таблиця 2

Найменування електромашини
Випробувальна напруга, В, 

при випуску з ремонту
КР-2 КР-1 або ПР-3

ТЕД, тягові генератори і допоміжні 
машини потужністю більше ніж 1кВт і 
напругою більше ніж 100 В

Інші допоміжні машини потужністю до 
1кВт і напругою до 100 В

2U* + 1000, 
але не 

менше 1500

2U + 500

0,75
(2U+1000)

500

* U - величина напруги, рівна найбільшій напрузі тягового гене
ратора при тривалій потужності або найбільшій напрузі іншого дже
рела живлення.

Примітка. Для синхронних електричний машини, що працюють
з перетворювачем, U дорівнює напрузі на виході перетворювача, що 
відповідає найбільшій номінальній напрузі електричних машин. Для 
обмоток з незалежним збудженням U дорівнює номінальній напрузі 
живлення цих обмоток. Випробувані машини повинні бути сухими і 
чистими, а опір ізоляції відповідати нормам.

7.7.4 Після випробувань електричну машину треба повністю 
укомплектувати всіма деталями зовнішнього кріплення, огляну
ти, очистити, продути сухим стисненим повітрям усередині і по
фарбувати зовні.

7.7.5 Після випробування електричних машин на стенді 
допресувати мастило в підшипникові вузли в кількості, що дорів
нює разовій нормі допресування мастила в процесі експлуатування.

7.7.6 Після транспортування або тривалого зберігання на 
ТЕД, тягових генераторах і допоміжних машинах перед установ
ленням на тепловози та дизель-поїзди оглянути і перевірити:

- відсутність ушкоджених частин і деталей, а також чис
тоту електричної машини зовні й усередині;

- опір ізоляції. Забороняється установка електричних ма
шин, опір ізоляції яких нижче норми;



- наявність мастила в якірних підшипниках, за винятком 
гарантійних електричних машин;

- справність і надійність кріплення кришок колекторних 
люків, кришок і пробок мастильних камер, захисних сіток, кожу
хів, полюсних болтів, заглушок вентиляційних отворів та інших 
деталей;

- чистоту колекторів, конусів колекторів, ізоляторів і 
кронштейнів щіткотримачів;

- справність щіткотримачів, правильність їхнього установ
лення;

- стан щіток, їхнє притирання й натискання на колектор;
- надійність кріплення траверси та щіткотримачів;
- стан і кріплення міжкотушкових з’єднань, перемичок і 

вивідних проводів (у доступних для огляду місцях).
7.7.7 Усі електричні машини (крім тягових генераторів, 

синхронних збуджувачів і підзбуджувачів) потрібно перевірити 
на холостому ході, дефекти усунути; за наявності несправностей 
на гарантійних електричних машинах повинні бути оформлені 
акти рекламації згідно з чинними нормативними документами.



8 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПР-3 ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

8.1. Загальні вимоги

8.1.1 Ремонт електричних машин виконують при ПР-3 теп
ловоза та дизель-поїзда. Цикл ремонту електричних машин пови
нен відповідати циклу ремонту тепловоза чи дизель-поїзда і 
передбачати підтримування електричної міцності ізоляції, огляд, 
ревізію вузлів і деталей з доведенням до встановлених норм для ПР.

8.1.2 При ПР-3 виконати такі обов’язкові роботи:
- огляд електричної частини остова з перевіркою міжко- 

тушкових з’єднань і вивідних проводів;
- кріплення полюсних осердь;
- перевірку правильності встановлення головних і додат

кових полюсів і посадки котушок;
- сушіння, просочення обмоток якорів, лише у разі опору 

ізоляції нижче норми. При справному стані якорів їх очистити Й 
покрити електроізоляційною емаллю гарячого сушіння, незалеж
но від їхнього пробігу.

Полюсні котушки, опір ізоляції яких у холодному стані ниж
че 20 МОм або, що мають ушкодження, ремонтувати зі зняттям з 
остова. Полюсні котушки, опір ізоляції яких вище зазначеної ве
личини, покрити після очищення емаллю згідно Інструкції [10];

- огляд і ремонт механічної частини якоря (ротора);
- дефектоскопію внутрішніх кілець підшипників і шийок 

валів;
- обробку, продорожування зі зняттям фасок і шліфуван

ням колекторів (обробку і шліфування колекторів треба викону
вати лише за потреби з мінімальним зняттям металу);

- ревізію та ремонт підшипникових вузлів, підшипників 
моторно-осьових, щіткотримачів і їхніх кронштейнів, траверс, 
кришок люків і кріпильних деталей;

- перевірку й випробування;
- обробку й фарбування електричних машин.
8.1.3 Електричні машини з тепловоза або дизель-поїзда зня

ти, очистити, розібрати й відремонтувати. Тягові генератори
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маневрових тепловозів дозволяється не знімати з тепловоза за 
умови, якщо опір ізоляції в холодному стані не менше ніж 20 МОм, 
котушки щільно розташовані на полюсах і лакове покриття маг
нітної системи й якоря знаходиться в задовільному стані.

Допускається обточування та шліфування колектора (вико
нувати лише за наявності значної виробки, підгарів тощо) генера
тора на тепловозі при забезпеченні геометрії та шорсткості згідно
з вимогами кресленика. При обточуванні та шліфуванні потрібно 
вжити заходи, що виключають попадання мідної стружки в об
мотку електричної машини з дотриманням вимог охорони праці.

8.1.4 При розбиранні електричної машини видалити масти
ло та підбивку з моторно-осьових підшипників, виконати зовніш
ній огляд і дефектацію, а також вимірити:

- опір ізоляції кіл з виявленням ділянок зі зниженою ізо
ляцією;

- радіальні зазори й осьові розбіги якоря в підшипниках;
- повітряні зазори між осердям полюсів і пакетом листів 

сталі осердя якоря;
- діаметри моторно-осьових горловин.
8.1.5 Забороняється розкомплектовувати якоря та остови 

без необхідності (тобто якщо якір або остов даної електричної 
машини не вимагає ремонту за обсягом КР).

8.1.6 Забороняється підіймати та переміщувати котушки 
полюсів електричних машин за вивідні проводи.

8.1.7 Ремонт та випробування тягового та допоміжного ге
нераторів дизель-поїзда серії ДЕЛ-02, що входять до складу ди- 
зель-генераторної установки Power Pack 12V 183 DE фірми MTU 
виконують лише в умовах спеціалізованих сервісних центрів, що 
мають відповідну ліцензію фірми-виробника.

8.1.8 Під час проведення ПР-3 електричних машин повинні 
бути забезпечені умови охорони праці ремонтного персоналу.

8.2 Магнітна система та її деталі, корпус остова (статора) і 
полюси

8.2.1 Після очищення й продування виконати огляд остова 
(статора) та обстеження його електричної і механічної частин.
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8.2.2 Перевірити відстань між опорними поверхнями підт- 
римувальних носиків в остовах ТЕД. Забоїни, виробку й задирки 
на опорних поверхнях носиків зачистити, зношені більш ніж на 
1 мм пластини (опорні) замінити. Перед приварюванням, наклад
ку приставити до носика, перевірити прилягання (допускається 
проходження щупа не більше ніж 0,3 мм на глибину не більше 
ніж 2 мм). Послаблені пластини приварити по контуру суцільним 
швом. Допускається наплавлення носика при зношенні литої його 
частини (зношення не більше ніж 10 мм).

Випуск в експлуатацію ТЕД з ушкодженими підтримуваль- 
ними носиками забороняється.

8.2.3 Привалкові поверхні вентиляційних вікон і колектор
них люків зачистити до усунення забоїн і задирок.

8.2.4 Вентиляційні сітки, заглушок вентиляційних отворів, 
козирки та кришки колекторних люків при наявності несправнос
тей і ушкоджень відремонтувати або замінити. Після ремонту 
кришки колекторних люків повинні щільно прилягати до остова, 
легко зніматися та встановлюватися. Прокладки, защільники на
дійно закріпити на кришках. Внутрішні поверхні кришок колек
торних люків покрити емаллю або лаком. Перевірити, що запори 
забезпечують щільне закриття кришок, і при необхідності їх ви
правити.

Деформації козирків вентиляційних отворів, що перешко
джають виходу охолоджувального повітря - усунути.

8.2.5 Перевірити зношення моторно-осьової горловини. Ді
аметр горловини вимірити з обох боків на відстані 10 мм від лінії 
рознімання й приймати як напівсуму двох діаметрів. Різниця між 
середнім діаметром горловини та діаметром, перпендикулярним 
до лінії рознімання (при повністю затягнутих болтах без установ
лення прокладок), повинна бути в межах норм для забезпечення 
натягу моторно-осьового підшипника.

8.2.6 При ремонті остова дозволяється обробити й заварити 
тріщини:

- від отворів під болти для кріплення підшипникових щи
тів до краю якірної горловини;

- біля колекторного люка або вентиляційного вікна дов
жиною не більше ніж 100 мм, що не виходять на ярмо остова;
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— у середній частині моторно-осьової горловини довжи
ною не більше ніж 100 мм, що не виходять на торцеву стінку 
остова або на виступ ярма остова.

При заварюванні котушки полюсів зняти. Заварювальні шви 
зачистити, а на робочих поверхнях обробити врівень з основним 
металом.

8.2.7 Головні й додаткові полюси оглянути та перевірити 
справність кріплення, цілісність ізоляції і відповідність омічного 
опору обмоток нормам. Котушки полюсів перевірити на відсут
ність міжвиткових замикань. Перевірити стан виводів котушок 
(стан ізоляції, відсутність тріщин та інших дефектів).

8.2.8 Перевірити щільність посадки котушок полюсних на 
осердях при затягнутих полюсних болтах за наявності слідів зсу
ву (потертість, зашліфованість на пружинних фланцях і поверх
нях котушок, ослаблення діамагнітних косинців на осердях 
додаткових полюсів, наявність іржі тощо) при постукуванні по 
фланцях, а також по переміщенню котушок. Дозволяється ущіль
нювати посадку полюсних котушок на осердях за допомогою 
прокладок із просоченого електрокартону, крім котушок з крем- 
нійорганічною ізоляцією і «Моноліт-2».

8.2.9 Перевірити міжполюсні відстані та розміщення полю
сів по колу (лише при заміні полюсів). Зазначені розміри повинні 
відповідати нормам допусків та зношень, що наведені в додатках 
Б, В,Г,Д.

8.2.10 Котушки з ушкодженою ізоляцією, а також такі, що 
мають ознаки ослаблення посадки на осердях, ремонтувати зі 
зняттям з остова.

8.2.11 Послаблені діамагнітні косинці, пружинні рамки, 
фланці та діамагнітні прокладки із тріщинами замінити справни
ми. Установлення осердь з ушкодженою різьбою не допускається.

8.2.12 Перевірити затягування полюсних болтів за допомо
гою ключа і обстукуванням молотком. Полюсні болти з дефекта
ми (обірвані, зі зношеними або забитими гранями головок, із 
тріщинами тощо) замінити; ослаблені болти відкрутити та пере
вірити. Пружинні шайби перевірити, непридатні замінити. Пере
вірити відповідність довжини болтів, що кріплять полюс, глибині
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отвору під болт. Невідповідність довжини болтів у головних по
люсів визначають по випинанню заліза в середину остова, у до
даткових - по обтисненню пружинної шайби. Виявлені дефекти 
усунути.

Болти, що кріплять полюси ТЕД, перевірити ультразвуко
вим дефектоскопом. При виявленні хоча б одного болта із тріщи
ною, усі болти даного полюса треба замінити. Дозволяється 
перевіряти болти без їхнього зняття. Під головки болтів необхід
но установити пружинні шайби. Затягування полюсних болтів 
(крім полюсів з котушками, що мають ізоляцію типу «Моноліт») 
виконувати при підігрітих від 70 °С до 100 °С котушках. Головки 
полюсних болтів, де це передбачено креслеником, залити компа
ундною масою. Головки болтів головних полюсів з боку мотор
но-осьової горловини контрити пластиною згідно з креслеником.

8.2.13 Щільність контактних з’єднань у колі полюсів пере
вірити нагріванням подвійним номінальним струмом протягом 
від 8 хв. до 10 хв. Надійність контактів визначити, порівнюючи 
температури різних з’єднань шляхом дотику після вимкнення 
струму, або зміною показань амперметра при погойдуванні цих 
з’єднань (або лазерним пірометром з відповідною шкалою темпе
ратур). Болти контактних з’єднань необхідно затягувати динамо
метричним ключем. Моменти затягування повинні відповідати 
вимогам технічної документації.

8.2.14 Кабельні наконечники, що мають ознаки перегріву, 
роз’єднати, зачистити й лудити, а контактні поверхні перевірити 
щодо щільності прилягання. Дефектні наконечники, болти і гайки 
замінити. Наконечники між собою повинні мати міцне з’єднання 
та надійний контакт.

Проводи, що мають обрив жил більше ніж 10 %, замінити 
або відремонтувати з перепаюванням наконечників. Дозволяється 
зрощувати вивідні проводи наконечниками на відстані не менше 
ніж 200 мм від вивідної коробки або клиці.

При необхідності треба підфарбувати неізольовані міжко- 
тушкові з’єднання ТЕД емаллю сірою ГФ-92-ХС, попередньо 
очистивши їх від бруду або вугільного пилу.

47



8.2.15 Пошкоджену ізоляцію вивідних проводів і міжкоту- 
шкових з’єднань відновити. Відновлення ізоляції проводів дозво
ляється у разі, якщо пошкоджена ділянка знаходиться на відстані 
не ближче ніж 150 мм від вивідної коробки електричної машини.

Відновлення пошкодженої ізоляції проводів виконувати за 
допомогою стрічки з натуральної гуми та лакотканини. Для цього 
пошкоджену ізоляцію проводу вирізати, зрізуючи краї цілої ізо
ляції біля вирізаного місця у вигляді конуса на довжині від 20 мм 
до 25 мм. Нову ізоляцію накладати щільно без зморшок з перек
риттям '/2 ширини стрічки послідовно від одного краю вирізаної 
частини до іншого. Загальна товщина накладених шарів повинна 
бути не менше товщини основної ізоляції. Поверх останнього 
шару ізоляції з лакотканини накласти два шари прогумованої ізо
ляційної стрічки з перекриттям ’/2 ширини, що перекривають ни
жні шари на відстань від 5 мм до 10 мм. Дозволяється ізолювання 
проводів без натуральної гуми із застосуванням шовкової лакот
канини.

8.2.16 Кріплення проводів в остові повинне бути надійним і 
виключати можливість вібрації, стирання й інших ушкоджень 
ізоляції, а також напруженого стану місць з’єднань. Дозволяється 
зміцнювати проводи за допомогою крученого шпагату, просоче
ного в оліфі, або встановлюваними на остові металевими скоба
ми, з обов’язковою додатковою ізоляцією проводів у місцях 
кріплення.

Забороняється згинати проводи ближче ніж 50 мм від нако
нечника і застосовувати для бандажів і кріплення проводів в 
остові кіперну й інші види стрічок, здатні витягатися.

8.2.17 Проводи щільно закріпити у вивідних коробках осто
ва й у клицях кронштейна на остові. Замінити ушкоджені та сла- 
босидячі на проводі або в отворі остова гумові втулки. Захисні 
рукави на вивідних проводах повинні бути цілими, надійно закрі
пленими й ущільненими на кінцях проводів та біля вивідної ко
робки або клиці остова.

8.2.18 Сушіння й покриття емаллю котушок полюсів допус
кається виконувати в остові без їхнього зняття. Котушки очисти
ти та пофарбувати електроізоляційною емаллю. Котушки, що

48



були зняті з остова для ремонту, дозволяється просочувати в 
компаунді або лаку за необхідності, при опорі ізоляції нижче нор
ми (для будь-яких типів ізоляції, крім бітумної) згідно з Інструк
цією [10] і покрити емаллю відповідного класу нагрівостійкості.

8.2.19 Перевірити відсутність зсуву статорних сталевих 
пластин синхронних генераторів і допоміжних машин змінного 
струму і при необхідності закріпити їх штифтами згідно з кресле
ником, перевірити кріплення обмоток.

8.3 Підшипникові щити, кришки, кільця і підшииники 
моторно-осьові

8.3.1 Підшипники могорно-осьові та підшипникові щити пі
сля очищення оглянути й перевірити їхню справність. ЗаОоїни й 
задирки на привалкових і посадочних поверхнях повинні бути за
чищені. Підшипникові щити, що мають наскрізні радіальні трі
щини та такі, що можуть призвести до відколу лабіринтових 
буртів, і підшипники моторно-осьові з тріщинами, що можуть 
призвести до відколу привалкової частини, а також щити й під
шипники моторно-осьові із тріщинами, що займають більше 20% 
перерізу - замінити. Контролювати розміри й форму деталей ла
біринтових заїцільників (кришок, щитів, ущільнювальних кілець).

8.3.2 Отвори й трубки для змазування підшипників у щитах
і кришках підшипникових щитів очистити, продути стисненим 
повітрям і пропресувати свіжим мастилом, пробки щільно припа
сувати до отворів, перевірити справність маслянок. Наявні в під
шипникових щитах машин повітряні канали та канали регулятора 
кількості мастила або скидання відпрацьованого мастила, про
чистити і продути стисненим повітрям; перевірити цілісність ка
налів у кришках, якість приварювання трубок.

8.3.3 Перевірити міцність кріплення пробок оливних камер. 
Пробки треба встановити на сурику, білилах або оливостійкому 
лаку й міцно закріпити. Головки пробок повинні бути встановле
ного розміру, без забоїн і задирок. Кришки маслянок і заправних 
вікон відремонтувати й перевірити на щільність прилягання та 
справність запорів.
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8.3.4 Внутрішні поверхні підшипникових щитів пофарбува
ти емаллю.

8.3.5 Польстери промити й оглянути. Непридатні пружини, 
зношену повсть або ґноти й інші несправні деталі відремонтувати 
або замінити.

8.3.6 Дозволяється при наявності обладнання виконувати 
наплавлення й обробку посадочних поверхонь моторно-осьових 
підшипників, відновлювати наплавленням або встановлювати 
спеціальні вварюванні втулки в ушкоджені отвори для болтів 
кріплення підшипникових щитів, моторно-осьових підшипників і 
кожухів з подальшим їх розсвердлюванням і нарізанням різьби.

8.4 Якірні підшипники

Ремонт якірних підшипників виконувати відповідно до Ін
струкції ЦТ-0165 [6].

8.5 Якір

8.5.1 Перевірити обмотку якоря на відсутність міжвиткоого 
замикання, цілісність її і якість паяння методом спадання напру
ги. Різниця між максимальними й мінімальними показаннями 
приладу не повинна перевищувати 20 % середнього значення.

8.5.2 Перевірити стан бандажів і клинів. При наявності по
рушень цілісності припою між витками дротових бандажів, слаб
ко пропаяних скоб і окислювання, бандажі очистити й пропаяти
із застосуванням установлених припоїв і флюсів. Дротові банда
жі, що мають механічні ушкодження або оплавлення витків, 
ослаблення, зрушення й обриви замкових скоб або кінця витка в 
замку - замінити. Бандажі зі склобандажної стрічки замінити при 
наявності кільцевих тріщин шириною і глибиною більше 1 мм, 
довжиною більше 300 мм, що розташовуються довільно по колу 
та по ширині склобандажа, зазору між лобовими частинами об
мотки і поверхнею задньої натискної шайби величиною більше
2 мм і глибиною більше ЗО мм, зазору між бандажами та лобовими
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частинами (глухий звук при обстукуванні металевим молотком 
масою не більше ніж 200 г), а також при наявності глибоких трі
щин, ослаблення або руйнування крайок, окремих смужок, обго
ранні поверхневого шару.

При укладанні нового бандажа зі склобандажної стрічки не
обхідно підкладати під нього (навпроти шпонки на валу) проклад
ку з просоченого електрокартону. Ушкоджений бандаж зрізати 
лише в тому місці, де встановлена прокладка для захисту обмот
ки від ушкоджень. Клини, що мають ушкодження або ослабли, 
замінити. Для щільної посадки допускається встановлювати під 
клини прокладки зі склотекстоліту, товщина прокладок визнача
ють за місцем.

8.5.3 При ремонті бандажів забороняється:
- обстукувати дротові бандажі над пазом;
- зачищати бандажі інструментом, що наносить поперечні 

риски на дроті;
- залишати на бандажах та інших поверхнях якоря краплі 

або виплески припою та флюсу, а також виступаючі над поверх
нею бандажа кінці витків у замку;

- установлювати загальні скоби на двох та більше бандажах;
- намотувати бандажі без контролювання кількості витків 

і величини натягу.
8.5.4 Якорі, що мають висування або розриви ізоляції під 

задніми лобовими частинами, ушкодження задніх лобових час
тин, ремонтувати за обсягом КР-2.

8.5.5 Вентилятори очистити, оглянути й перевірити кріп
лення та міцність посадки. Вентилятори, що мають ослаблення в 
посадці, тріщини, зломи лопатей - замінити. Вигнуті сталеві вен
тилятори дозволяється виправляти та ремонтувати. Дефектні 
зварні шви зварних вентиляторів або лопатей відновити. Перед 
установленням вентилятор статистично балансувати.

8.5.6 Перевірити дефектоскопом конус вала, а при знятті 
внутрішніх кілець підшипників або упорних втулок і шийки вала 
за допомогою лупи не менше ніж п’ятикратного збільшення. 
Кільця роликових підшипників, за відсутності демонтажу, пере
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вірити дефектоскопом на валу. При потребі, вали перевірити де
фектоскопом повністю згідно з додатком А

8.5.7 Якоря, вали яких мають після проточування під наплав
лення поперечні тріщини будь-яких розмірів і кількості, підляга
ють КР.

Вимірити діаметри посадочних поверхонь шийок валів, від
стань між торцями упорних втулок на відповідність нормам. По
садочні поверхні валів допоміжних машин дозволяється 
відновлювати встановленням спеціальних втулок відповідно до 
креслеників, затверджених Укрзалізницею, а також вібродуговим 
наплавленням під шаром флюсу згідно з Інструктивними вказів
ками ЦТтеп-251 [9] з подальшою обробкою та зміцненням нака
туванням до креслярського розміру, в обох випадках натяг 
ремонтної втулки повинен бути в межах від 0,06 мм до 0,08 мм. 
Товщина стінки повинна бути не менше ніж 3 мм. Посадочні по
верхні валів ТЕД відновлювати вібродуговим наплавленням.

8.5.8 При обробці шийок вала й інших частин якоря на вер
статі правильність розташування центрів вала попередньо переві
рити відносно посадочної поверхні під підшипники або бігових 
доріжок внутрішніх кілець підшипників, биття яких не повинно 
перевищувати встановлену норму. Шорсткість поверхні шийок 
вала при обробці повинна бути згідно з креслеником. Якщо вал 
не обробляють, то дозволяється на шийках залишати риски гли
биною не більше ніж 0,1 мм. Галтелі радіусом менше встановле
ного креслеником не допускаються. Поперечні риски, підрізи на 
галтелях не допускаються.

8.5.9 Допускається залишати на конусній поверхні вала 
окремі вм’ятини або риски загальною площею не більше ніж 20 
% посадочної поверхні конуса та глибиною не більше ніж 1,5 мм 
без виступання країв. Притирання конуса з шестірнею виконува
ти абразивним порошком.

Допускається вібродугове наплавлення посадочної поверхні 
конуса вала під шаром флюсу.

При випуску якоря з ремонту повинна бути забезпечена від
стань від калібру конуса до галтелі відповідно до норм допусків.
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8.5.10 Шпонкові канавки на валах допоміжних машин і тя
гового генератора зачистити від задирок і забоїн. Дозволяється за 
допомогою електронаплавлення відновлювати ушкоджені шпон
кові канавки з подальшою обробкою або збільшення їх ширини 
на 1 мм, а також випилювання тріщин у кутах канавки при дов
жині їх до 10 мм і глибині до 5 мм.

8.5.11 Ушкоджену або зношену різьбу вала відновити на
плавленням з подальшим нарізанням різьби за креслеником.

8.5.12 Ущільнювальні й інші кільця при наявності тріщин і 
ослаблення замінити.

8.5.13 Допускається відновлювати посадочні поверхні лабі
ринтових і упорних втулок електронаплавленням.

8.5.14 Колекторні болти повинні не мати вібрації при їх
ньому обстукуванні. Колектор, що має ослаблення болтів або на
тискних гайок, необхідно нагріти до температури від 70°С до 
80°С і підтягти болти зусиллям згідно кресленика. Підтягування 
болтів виконувати плавно не більше ніж на півоберту за один 
прийом з почерговим підкручуванням діаметрально протилежних 
болтів. Після підтягування виконати механічну обробку колекторів.

8.5.15 Виконати вимірювання робочої поверхні колектора 
для визначення величини зношення по діаметру та проточити з 
мінімальним зняттям металу. Торці колекторних пластин ТЕД і 
допоміжних машин закруглити радіусом 3 мм.

8.5.16 При обробленні колектора за необхідності допуска
ється поглиблювати проточкою канавку біля півників в межах 
допустимого розміру.

8.5.17 При обробленні колектора забороняється:
- обточувати півники колектора;
- обпилювати робочу поверхню колектора;
- усувати місцеві забоїни на пластинах довжиною більше 

ніж 0,5 мм обточуванням колектора;
- шліфувати колектор наждачним папером або полотном;
- обточувати та шліфувати колектор, якщо зношення його 

не перевищує 0,2 мм, биття не перевищує встановлених норм, 
якір не був роз’єднаним з остовом і на робочій поверхні відсутні 
дефекти.
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8.5.18 Колектор продорожувати на глибину згідно з норма
ми допусків і зносів. Уздовж продорожування не допускається 
наявність слюди біля стінок пластин.

8.5.19 При продорожуванні колектора забороняється підрі
зати стінки пластин або наносити риски на робочі поверхні ко
лектора. Підрізи або забої на півниках і уступи по довжині 
колектора на двох канавках не допускаються.

8.5.20 Після продорожування з крайок колекторних пластин 
зняти фаски розміром 0,5 мм х45° по всій довжині робочої повер
хні, виконати зачищення задирок, оброблення ламелей і шліфу
вання колектора. Колектор необхідно очистити жорсткою 
волосяною щіткою.

8.5.21 Бандаж на передньому міканітовому конусі колекто
ра зачистити дрібним скляним абразивним папером до видалення 
верхнього шару лаку, протерти чистими сухими серветками й по
крити лугостійкою емаллю згідно з вимогами креслеників до 
одержання суцільної глянцевої поверхні. У разі ослаблення, зсуву 
витків, здуття, пропалів або поперечних тріщин стрічковий бан
даж замінити. Не допускається залишати щілини й заглиблення 
між торцем натискного конуса колектора та краєм стрічкового 
бандажа.

8.5.22 Півники колектора, що мають зварне з’єднання з об
моткою, очистити від вугільного пилу, оглянути, у місцях пору
шення цілісності, відшарування та відсутності емалевого 
покриття - зачистити і перед сушінням покрити емаллю або ком
паундом згідно з вимогами креслеників.

8.5.23 Сушіння, просочення і покриття емаллю обмоток 
якорів виконувати згідно з загальними положеннями і чинними 
інструкціями. Ремонт якорів, що просочені в епоксидному ком
паунді, виконувати з дотриманням вимог «Руководства по ремон
ту якорей, пропитанных в эпоксидном компаунде» заводу 
«Электротяжмаш» м. Харків (далі - Керівництво) [11].

8.5.24 Після обточування колектора, перевірки міжвитко- 
вого замикання та цілісності обмотки виконати динамічне ба
лансування. Залишковий дисбаланс повинен бути не більше 
встановленого креслениками. Балансувальні вантажі повинні бу
ти закріплені згідно з вимогами креслеників.
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8.6 Щіткотримачі і їхні кронштейни

8.6.1 Опір ізоляції пальців щіткотримачів повинен бути не 
менше ніж 100 МОм. Пальці щіткотримачів, що мають заниже
ний опір ізоляції, просушити до одержання встановленого рівня 
опору ізоляції. Пальці за наявності пробою ізоляції, а також трі
щин або ушкодженням різьбових отворів відремонтувати або за
мінити.

8.6.2 Ізолятори пальців з тріщинами, відколами країв, 
ушкодженою глазур’ю замінити. Ослаблені ізолятори на пальцях, 
перепресувати з накладанням додаткової ізоляції. Напресований 
ізолятор і ізоляція повинні відповідати кресленикам. Ізолятори на 
пальцях повинні сидіти щільно, торцеві частини ізолятора на па
льцях залити компаундом і покрити емаллю згідно з вимогами 
креслеників. Пластмасові ізолятори при розтріскуванні й інших 
ушкодженнях замінити порцеляновими.

8.6.3 Ослаблені стаканчики пальців обтиснути на спеці
альному пристрої. Глибина канавки від обтиснення повинна бути 
0,5 мм на відстані від 5 мм до 6 мм від торця.

8.6.4 Ізоляційні пальці щіткотримачів випробувати на елек
тричну міцність ізоляції струмом промислової частоти протягом
1 хв напругою, зазначеною в таблиці 3.

Таблиця З

Номінальна напруга 
електричної машини, В

Випробувальна напруга, кВ

після механічної 
обробки (запресування 

пальців)

після остаточної 
обробки

До 150 3,0 2,5
151-400 4,0 3,5
401-700 4,5 4,0
701-750 6,0 5,5
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8.6.5 Щіткотримачі розібрати, деталі очистити від бруду і 
перевірити на наявність дефектів. Ушкоджені деталі, а також з 
тріщинами і зносом більше допустимого значення, замінити.

8.6.6 Корпус щіткотримача зачистити від оплавлення. Трі
щини корпусів щіткотримачів дозволяється заварювати газовим 
зварюванням з обробленням їх і попереднім підігрівом з подаль
шою протяжкою вікон під щітки. Заварювати тріщини в основі 
приливку для кріплення щіткотримачів забороняється.

8.6.7 Гнізда для щіток, що мають задирки, місцеві зноси - 
відновити обпилюванням з подальшим відновленням розмірів до 
значень, встановлених нормами допусків і зносів. Допускається 
відновлювати зношені гнізда шляхом нарощування металу галь
ванічним способом з подальшою протяжкою або обтисненням у 
гарячому стані на спеціальному пристрої.

8.6.8 При наявності виробки отворів у корпусі під осі пру
жин або храповиків більше ніж 0,5 мм допускається такі отвори 
заварювати з одночасним заварюванням отворів під шплінти по
дальшим розсвердлюванням згідно з вимогами креслеників.

8.6.9 Осі пружин або храповиків у місцях посадки в корпус 
щіткотримачів не повинні мати виробку більше ніж 0,5 мм. Діа
метри отворів в осях під шплінти повинні відповідати діаметрам 
отворів у корпусі. При невідповідності діаметрів, осі замінити.

8.6.10 Пружини щіткотримачів перевірити, - послаблені, з 
тріщинами, зі слідами підпалів і оплавлень замінити. Спіральні 
пружини з перекосом витків замінити.

8.6.11 Перевірити стан шунтів і кріплення наконечників 
шунтів. Допускається залишати гнучкі шунти з обривом жил не 
більше ніж 10 % від загальної кількості, при відсутності слідів їх
нього перегріву.

8.6.12 Натискні пальці в складеному щіткотримачі при нор
мально натягнутих пружинах не повинні торкатися бічних стінок 
вирізу як при вертикальному, так і при горизонтальному їхньому 
переміщенні. Обертання пальця навколо осі повинне бути без заї
дань. Натискання пальців щіткотримача відрегулювати за допо
могою динамометра. Різниця в натисканні на щітки для одного
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щіткотримача ТЕД між максимальним і мінімальним значеннями 
не повинна бути більше ніж 10 % від номінального.

8.6.13 Перевірити стан кріплення кронштейнів щіткотрима
чів в остові. При наявності тріщин та інших несправностей кріп
лення вузол відремонтувати, забезпечивши розташування 
кронштейнів згідно з вимогами креслеників.

8.7 Складання електричних машин після ПР-3

8.7.1 При складанні електричних машин пофарбовані час
тини повинні бути сухими. Якір і остов усередині протерти чис
тою сухою серветкою. Зламані пружинні шайби, що втратили 
пружність, з тупими упорними кінцями замінити.

8.7.2 Установлення внутрішніх кілець роликових підшип
ників на вал виконувати з попереднім підігрівом кілець до темпе
ратури від 80 °С до 120 °С. При нагріванні індукційним способом 
кільце розмагнітити.

8.7.3 Між привалковим поверхнями кришок підшипникових 
щитів і підшипниковими щитами після остаточного кріплення 
кришок повинен бути зазор, що потрібно заповнити цинковими 
густотертими білилами.

8.7.4 Підшипникові щити в остов запресувати або встанови
ти в нагріту горловину після постановки підшипників моторно- 
осьових з рівномірним затягуванням протилежних болтів. Щити 
повинні прилягати до остова. Допускаються місцеві зазори до 1,5 мм 
не більше ніж на 1/8 довжини кола.

8.7.5 При складанні тягових генераторів дозволяється вико
нувати заміну якоря з петльовою східчастою обмоткою на якір з 
«жаб’ячою» обмоткою, при цьому необхідно зменшити зазор під 
кожним додатковим полюсом на 2 мм установленням чотирьох 
прокладок товщиною 0,5 мм з подальшим налаштуванням кому
тації. Відмітною ознакою генератора з петльовою східчастою об
моткою є паяння виводів котушок якоря з боку привода.

8.7.6 Щітки замінити новими. Щіткотримачі встановити 
так, щоб відстань від них до робочої поверхні колектора та до 
півників відповідала нормам, а щітки в обох крайніх положеннях
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якоря залишалися на циліндричній частині колектора. Перекіс 
щіток по довжині колекторної пластини не повинен перевищува
ти допустимих норм. Забороняється встановлювати на одну елек
тричну машину щітки різних марок, а також установлювати 
марки щіток, що не погоджені з ЦТ чи ЦРП.

8.7.7 Провести перевірку основних параметрів складеної 
електричної машини та відрегулювати й випробувати згідно з 
розділом 12.

8.7.8 Рекомендовано складання колісно-моторного блока 
виконувати зі збереженням ведучих і ведених шестерень, прип- 
рацьованих раніше, не допускаючи їх розпаровування.



9 КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ КР-1, КР-2 ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МАШИН

9.1 Загальні положення

9.1.1 Для електричних машин тепловозів та дизель-поїздів 
установлюють плановий ремонт двох видів: КР-1 і КР-2.

9.1.2 При КР-1 електричних машин виконуються наступні 
основні роботи:

- розбирання й складання електричної машини зі зніман
ням та встановленням полюсних котушок (за винятком котушок 
роторів);

- ремонт статора з перевіркою стану обмотки в електрич
них машинах змінного струму, надійності її кріплення, з просо
ченням просочувальним матеріалом, зазначеним у кресленику (за 
винятком просочених в епоксидному компаунді);

- ремонт котушок, просочених кремнійорганічними лаками;
- ремонт полюсних котушок полюсів, просочених компа

ундами, з очищенням, просоченням і сушінням;
- заміну непридатних виводів полюсних котушок;
- перевірку полюсних котушок, моноблоків (на відсут

ність міжвиткових і міжшарових замикань), електричну міцність 
ізоляції, відповідність нормам омічного опору;

- ремонт остова з розточуванням (при необхідності) або 
відновлення, зношених понад установлену норму горловин під 
підшипникові щити й підшипники моторно-осьові, ремонту де
фектних різьбових і прохідних отворів;

- ремонт або заміну осердь полюсів, підшипників мотор
но-осьових, підшипникових щитів, кришок колекторних люків і 
маслянок, сіток і кожухів вентиляційних отворів, кріпильних і 
інших дрібних деталей;

- ремонт механічної частини якоря, упорних втулок і за- 
щільників, роликових і ущільнювальних кілець, вентилятора, га
йок вала й інших деталей, що не вимагають заміни обмотки. При 
необхідності заміни вала, втулки вала, якір ремонтувати за обся
гом КР-2 із зміною обмотай. На якорях ТЕД типів ЭД-120, ЭД-121,
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ЭД-125 при капітальному ремонті КР-1 дозволяється випресову- 
вати вал із втулки для його заміни або ремонту;

- ремонт механічної частини ротора й статора;
- заміну клинів якірної обмотки (при необхідності);
- заміну склобандажів якорів ТЕД. Склобандажі якорів 

електричних машин, окрім якорів ТЕД, яким виконують ремонт 
за обсягом КР-1, замінити залежно від стану;

- заміну склобандажів виконувати за наявності таких де
фектів:

- розшарування, порушення зв’язків між шарами, зазору 
між склобандажом і обмоткою якоря, що визначається по глухо
му звуку на 1/3 довжини бандажа по колу якоря при легкому об
стукуванні металевим молотком масою не більше ніж 200 г;

- кільцевих тріщин шириною й глибиною більше ніж 1 мм, 
довжиною більше ніж 300 мм, при будь-якому розташуванні по 
колу та ширині склобандажа. Загальна кількість тріщин, що не 
виходять за зазначені межі, не повинна перевищувати 10 шт. На
явність кільцевих тріщин глибиною й шириною до 1 мм, довжи
ною до 300 мм, при будь-якому розташуванні вздовж по 
окружності і ширині склобандажа, не є бракувальною ознакою 
при відсутності розшарування, порушення зв’язків між шарами 
тощо, тобто вищезазначених критеріїв відбраковування;

- руйнування окремих волокон, смужок склобандажної 
стрічки, надривів крайньої кромки склобандажа з боку привода, а 
також місцевого підгоряння, оплавлення з руйнуванням поверх
невого шару внаслідок впливу електричної дуги (перекидання, 
коловий вогонь);

- піднімання, деформації головок задньої лобової частини 
обмотки якоря та наявності зазору більше ніж 2 мм на глибину 
більше ніж 30 мм між головками й поверхнею задньої натискної 
шайби. Допускається наявність неглибоких тріщин по ширині до
2 мм і глибині до 1 мм по лаковій плівці в місцях прилягання го
ловок до натискної шайби;

- проточування, продорожування, зняття фасок і шліфу
вання колектора;
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- просочення обмотки якоря й покриття емаллю згідно з 
Інструкцією [10];

- ремонт щіткотримачів з розбиранням і заміною непри
датних деталей або встановлення нових щіткотримачів;

- ремонт якірних підшипників кочення або заміну непри
датних новими;

- динамічне балансування якоря (ротора);
- перевірку й приймально-здавальні випробування елект

ромашин на стенді;
- обробку й фарбування.
9.1.3 При КР-2 електричних машин додатково виконують 

такі роботи:
- заміну або ремонт котушок якоря (статора) з викорис

танням старопридатного обмотувального проводу, відновлення 
підбандажної й пазової ізоляції, а також ізоляції лобових частин 
якоря (статора). Просочення й сушіння ізоляції якоря всіх елект
ричних машин виконувати згідно з Інструкцією [10].

- розбирання й ремонт колекторів з перевіркою стану мі- 
канітових манжет і заміною непридатної ізоляції. Колектори елек
тричних машин ремонтувати з розбиранням пластин за наявності 
зношення, що перевищує допустимі розміри, пробою ізоляції на 
корпус, замикання між колекторними пластинами, місцевих ви
палів і забоїн, що неможливо усунути проточуванням, зломів або 
тріщин у півниках пластин, западання й виступання мідних плас
тин по робочій поверхні на величину більше ніж 0,5 мм, тріщин у 
мідних пластинах;

- заміну за потреби колектора;
- ремонт полюсних котушок із заміною корпусної ізоляції 

та перепаюванням непридатних виводів котушок (шинних і кабе
льних);

- перевірку міжшарової і міжвиткової ізоляції, перепаю
вання й заміну ушкоджених вивідних проводів і міжкотушкових 
з’єднань, компаундування або просочення в лаках з подальшим 
покриттям емаллю згідно з вимогами креслеників;

- ремонт і заміну за потреби сталевих листів осердя якоря 
і головних полюсів, натискних шайб, вала, втулки вала та інших 
деталей якоря.
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9.1.4 Ремонт та випробування тягового та допоміжного ге
нераторів дизель-поїзда серії ДЕЛ-02, що входять до складу ди- 
зель-генераторної установки Power Pack 12V 183 DE фірми MTU 
виконують лише в умовах спеціалізованих сервісних центрів, що 
мають відповідну ліцензію фірми-виробника.

9.1.5 При КР електричних машин потрібно застосовувати 
норми допусків і зносів, що наведені у додатках Б, В, Г, Д.

9.1.6 Таврування й маркування основних вузлів і деталей 
електричних машин виконувати згідно з «Технологической инст
рукцией по маркировке и клеймению деталей и узлов электриче
ских машин тепловозов» (далі - Інструкція) [12].

9.2 Магнітна система, полюси ротора і їх деталі (КР-1 і 
КР-2)

9.2.1 Корпус остова (статора) оглянути і перевірити розміри 
робочих поверхонь. Поверхні, зношені понад допустиму норму - 
відновити й обробити згідно з нормами допусків і зносів. Тріщи
ни вирубати й заварити електрозварюванням. Поверхні вентиля
ційних вікон і люків дозволяється відновлювати приварюванням 
накладок.

Наскрізні тріщини вирубати з двох боків стінки: однобічне 
заварювання або непроварювання на всю глибину тріщин браку
ється і підлягає виправленню з вирубкою забракованих швів. 
Зламані вушка, що служать для транспортування електричних 
машин, відновити шляхом приварювання нового вушка. Допуска
ється приварювання відламаних вушок для кріплення кожуха й 
моторно-осьових підшипників.

9.2.2 Зношені пластини траверсних носиків замінити. Кріп
лення пластин до носиків треба виконувати згідно з вимогами 
кресленика.

Зношення основного металу верхнього траверсного носика, 
що складає в основі не більше ніж 25 % перерізу на відстані не 
менше ніж 20 мм від стінки остова, усунути електронаплавлен- 
ням з подальшою обробкою. При зношенні більше ніж 25 % 
перерізу або тріщинах відновлювати за дозволом Укрзалізниці.
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Відстань між опорними поверхнями носиків витримати відповід
но до кресленика.

9.2.3 Нерівні поверхні приливків під гайки моторно-осьових 
болтів і кронштейнів для кожуха зубчастої передачі обробити. 
Занижені по товщині приливки для кріплення кожуха зубчастої 
передачі потрібно наплавити електрозварюванням і обробити до 
креслярського розміру. Допускається приливки під болти кріп
лення кожухів зубчастих передач відновлювати до креслярського 
розміру шляхом приварювання шайб з подальшою механічною 
обробкою. Отвори в щитах і остові для кріплення кожуха сверд
лити по кондуктору. Непридатні різьбові й прохідні отвори для 
кріплення щитів, підшипників моторно-осьових, кожухів зубчас
тої передачі й інших деталей відновити електрозварюванням або 
встановленням втулок.

9.2.4 Перевірити паралельність осей отворів під пальці щіт
котримачів у кронштейнах щодо поверхні прилягання підшипни
кового щита з боку колектора, а також відстань від цієї поверхні 
до центра найближчого отвору в кронштейні під палець щітко
тримача. Зазначена відстань повинна відповідати кресленику. 
Перевірити приварювання кронштейнів, тріщини заварити з по
переднім обробленням швів, послаблені або нові кронштейни за
варити в кондукторі.

9.2.5 Горловини остова (статора) під щити, що мають ова
льність, що перевищує норму, розточити (при необхідності на
плавити) згідно з нормами допусків і зносів. Остов, у якого 
розмір між зовнішніми торцями горловини під підшипникові щи
ти менше допустимого значення за нормами допусків і зносів 
треба наплавити з подальшою обробкою. При цьому витримати 
розмір остова від торців до середини осердь полюсів. Розточення 
горловини остова під моторно-осьові вкладиші і підшипникові 
щити й обробку торців горловини виконувати за одне встанов
лення з мінімальним зняттям металу. Горловини під підшипнико
ві щити розточувати концентрично поверхні прилягання осердь 
головних полюсів. Для контролювання на торцях остова й по го
рловинах під підшипникові щити дозволяється залишати чорно- 
вини довжиною не більше ніж 1/8 довжини кола.
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9.2.6 Опорні поверхні в остові під осерді головних і додат
кових полюсів, а також під головки болтів, що кріплять полюси, 
повинні бути чистими і не мати випинів і задирок.

9.2.7 Площадки під додаткові полюси на довжині 500 мм 
(по 250 мм в обидва боки від середнього отвору під болт) і на 
ширині 50 мм не повинні мати опуклості. Допускається місцева 
увігнутість по ширині з найбільшою глибиною 0,1 мм, по довжи
ні ~ глибиною не більше ніж 0,2мм.

9.2.8 Нерівномірна виробка та непаралельність площин зам
кових з’єднань в остові або підшипниках моторно-осьових усу
ну™ обробкою. Замкові площини при зношенні більше норми 
відновити електронагшавленням і обробити. Приливки остова для 
кріплення підшипників моторно-осьових щодо привалкових по
верхонь повинні мати кут згідно з креслеником. Верхня й нижня 
привалкові площини в остові для моторно-осьових підшипників 
повинні бути паралельні. Виправлення непаралельності привал
кових і обробку замкових площин виконувати на верстаті за одне 
встановлення з залишенням контрольної чорновини площею не 
більше ніж ] 0 %.

9.2.9 Горловини моторно-осьових підшипників, що мають 
зношення, овальність або конусність, наплавити й розточити. 
Обидві моторно-осьові горловини розточити, витримуючи спів- 
вісність. Вісь моторно-осьової горловини повинна бути парале
льна осі розточення остова під щити, відстань між ними 
(централь) повинна відповідати встановленим нормам. Розточу
вання виконувати при міцно закріплених до остова моторно- 
осьовими підшипниками після виконання зварювальних і фрезе
рувальних робіт на підшипниках моторно-осьових і остові. Мо- 
і орно-осьові горловини розточити з поставленими, для 
забезпечення натягу (якщо передбачено креслеником) проклад
ками між верхніми і нижніми привалковими площинами остова й 
моторно-осьового підшипника. Прокладки встановлювати на та
ких електродвигунах, де це передбачено креслеником. Не допус
кається деформація горловин під підшипникові щити при 
закріпленні остова на розточувальному верстаті.



9.2.10 Діаметр моторно-осьових горловин, овальність і ко- 
нусоподібність замірити після встановлення та закріплення бол
тами підшипників моторно-осьових з прокладками. Вимірювання 
моторно-осьової горловини виконувати по двох діаметрах на від
стані 10 мм з різних боків від лінії рознімання, при цьому серед
ньоарифметичний розмір із двох вимірів повинен бути в межах 
норм.

9.2.11 Натяг моторно-осьових підшипників при посадці в 
остов витримувати згідно з нормами та визначати, як різницю 
між середнім розміром, отриманим шляхом вимірів по краях лі
ній рознімання (без прокладок), і розміром у перпендикулярному 
напрямку до лінії рознімання.

9.2.12 У разі, якщо відстані між зовнішніми торцями мотор- 
но-осьових горловин не відповідає встановленим нормам напла
вити зношені торці з двох боків і обробити. Відстань від торця 
остова під підшипниковий щит до торця моторно-осьової горло
вини з боку колектора витримати згідно з креслеником.

9.2.13 У разі обробки без наплавлення остов проточити по 
циліндричним і торцевим поверхням у межах норм до усунення 
овальностей і перекосів з мінімальним зняттям металу. При цьо
му, на торцевих і циліндричних поверхнях, допускається залиша
ти чорновини не більше ніж 1/8 частини кола.

9.2.14 Перевірити поверхню колекторного люка по шабло
ну, при необхідності, підварити й зачистити. Допускаються про
світи, з яких максимальний до 1,5 мм на довжині не більше ніж 
100 мм.

9.2.15 При механічній обробці остова ТЕД повинні бути ви
тримані такі вимоги:

- геометричні осі горловин моторно-осьових підшипників
і підшипникових щитів повинні бути паралельні. Допускається 
відхилення 0,25 мм на довжині остова;

- зовнішні торці горловин підшипникових щитів повинні 
бути перпендикулярні осі остова. Допустиме відхилення 0,1 мм;

- неспіввісність горловин під вкладиші моторно-осьових 
підшипників допускається не більше ніж 0,1 мм;
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- зовнішні торці горловин моторно-осьових підшипників 
повинні бути перпендикулярні осі моторно-осьової горловини. 
Допустиме відхилення не більше ніж 0,05 мм.

Контролювання діаметра великої горловини виконувати в 
складеному стані з підшипниками моторно-осьовими.

9.2.16 В остовах двомашинних агрегатів та тягових генера
торів перевірити співвісність поверхонь прилягання полюсів і по
садочні поверхні під щити.

9.2.17 Котушки головних і додаткових полюсів при КР-1 
зняти з осердь полюсів і очистити. Моноблоки ремонтувати без 
випресування осердь; моноблоки роторів ремонтувати без зні
мання з ротора.

Покривну ізоляцію котушок, виконану скляною й склополі- 
ефірною (самоусаджувальною) стрічкою, що має ушкодження - 
зачистити шкуркою шліфувальною.

У котушок, що випресовуються допускається виконувати 
часткову заміну корпусної ізоляції.

Міжкотушкові з’єднання випаяти. Перевірити відсутність 
міжвиткових або міжшарових замикань котушок, стан їхньої ізо
ляції.

У котушок головних полюсів тягових генераторів перевіри
ти омічний опір.

9.2.18 Перевірити тверді виводи котушок головних і додат
кових полюсів. При виявленні тріщин виводи замінити.

9.2.19 Короткі та нарощені вивідні проводи, проводи з про
тертою, слабкою та потрісканою гумовою ізоляцією, що мають 
наконечники із тріщинами, обгорілі або при наявності обриву 
жил більше ніж 5 %, а також вивідні шини за наявності тріщин і 
підпалів замінити. Нарощування вивідних проводів електричних 
машин забороняється. Дозволяється відновлювати місцеві ушко
дження ізоляції силових проводів, якщо ділянка ушкодження 
знаходиться не ближче 200 мм (50 мм для двомашинних агре
гатів) від місця закріплення їх на остові або до інших деталей 
тепловоза, дизель-поїзда. Ушкоджену ізоляцію проводів віднов
лювати стрічкою з гуми та лакотканиною.

Допускається використовувати старопридатні проводи мар
ки ПС-3000.
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9.2.20 Просочення й покриття емаллю котушок виконувати 
згідно з Інструкцією [10].

9.2.21 Складання додаткових полюсів тягових генераторів 
виконувати після встановлення прокладок між витками котушки. 
Допускається в котушки додаткових полюсів установлювати 
прокладки зі склотекстоліту без покриття емаллю.

Затягування міжвиткових прокладок виконувати склочул- 
кою діаметром 5 мм. Допускається виконувати затягування про
кладок склочулкою діаметром 2 мм, попередньо скрученою 
вдвічі. У прокладок, для усунення можливого перетирання скло- 
чулки виконати закруглення кутів радіусом 5 мм.

9.2.22 Контактні поверхні наконечників вивідних проводів 
котушок і наконечники міжкотушкових з’єднань повинні мати 
прямолінійну контактну площину і бути добре пролуджені.

9.2.23 Для котушок головних і додаткових полюсів, що пот
ребують ремонт міжшарової або міжвиткової ізоляції і розкриття 
всієї корпусної ізоляції, треба виконати КР-2.

9.2.24 При КР-2 котушки головних і додаткових полюсів 
очистити від корпусної ізоляції і замазки, оглянути й перевірити 
на міжвиткове та міжшарове замикання, справність кріплення ви
відних скоб. Корпусну ізоляцію котушок замінити. Міжшарову та 
міжвиткову ізоляцію при необхідності замінити. Міжвиткова ізо
ляція котушок із шинної міді при їхньому намотуванні повинна 
виступати над краями міді.

9.2.25 Котушки з обмотувального проводу з бавовняною, 
шовковою, емалевою або скловолокнистою ізоляцією за наявнос
ті обривів, міжвиткових замикань, з обплетенням, що пересохло - 
замінити новими.

9.2.26 При КР-2 котушок головних полюсів тягових генера
торів допускається використання старопридатного обмотувально
го проводу марки ПСД або ПСДЛ, що не має ушкодження міді та 
наскрізних тріщин ізоляції при накручуванні його на стержень ді
аметром 100 мм. Використання проводу зовнішніх витків коту
шок забороняється.

9.2.27 Проводи вивідні ТЕД при КР-2 замінити новими.
Наконечники проводів повинні бути виправлені по площині

контакту і полуджені.
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Отвір наконечника для паяння проводу повинен відповідати 
діаметру жил.

На вивідних проводах ТЕД типу ТЕ-006 допускається вста
новлювати наконечники з мідної трубки ТЕД типу ЭД-118А.

Шини оглянути, контактні місця лудити і накласти нову 
ізоляцію.

Котушки, намотані на широку сторону шини, що мають між- 
виткове замикання або укорочену міжвиткову ізоляцію, відпали
ти та перемотати. Допускається усунення виткових замикань на 
прямій частині без перемотування.

9.2.28 Укладання шарів котушок, намотаних на широку 
сторону, або витків котушок, намотаних на ребро, виконати без 
перекосів і зсувів шарів. Заглиблення і нерівності в котушках пе
ред укладанням корпусної ізоляції заповнити електроізоляційною 
замазкою; порожнини під корпусною ізоляцією не допускаються.

9.2.29 На прямолінійній частині витків котушок при їхньо
му перемотуванні й ремонті дозволяється зрощувати внакладку 
мідні шини зварюванням або паянням латунним припоєм. Кількі
сть таких з’єднань не повинна бути більше трьох на одну котушку.

9.2.30 Ізоляцію котушки від корпусу електродвигуна, між- 
шарову ізоляцію і габаритні розміри котушок виконати за крес
леником. Ізоляція укладається щільно, без зморшок. Накласти 
ізоляцію на вивідні проводи в місці виходу з котушки. Верхні й 
нижні опорні поверхні, а також внутрішні бічні поверхні котушок 
повинні бути рівними та паралельними.

9.2.31 Контактні затискачі та виводи в котушках двома
шинних агрегатів, виконані з мідної стрічки, із тріщинами, обри
вами та несправною різьбою, замінити. Нові виводи паяти 
припоєм ПОССу-40-0,5 згідно з ГОСТ 21930. Місце паяння й 
укладання виводу заізолювати згідно з креслеником. Виводи ко
тушок тягових генераторів паяти припоєм, зазначеним у кресле
нику.

9.2.32 Заготовлена ізоляція з азбестового паперу перед 
укладанням у котушки повинна бути просочена згідно з кресле
ником.

9.2.33 При виготовленні, перемотуванні котушок або заміні 
корпусної ізоляції просочення котушок лаками або компаундами
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виконувати згідно з вимогами креслеників. Після просочення та 
запікання котушки покрити емалями або лаками, передбаченими 
креслениками. Поверхня котушки повинна бути гладкою і глян
цевою.

9.2.34 У осерді головних полюсів повинні бути міцно скле
пані. Виконати перевірку висоти осердя та профілю башмака з 
приведенням їх у відповідність з креслениками. Розшарування 
листів осердя, ослаблення, тріщини та злам у боковинах не допус
каються. Допускається залишати неглибокі вм’ятини та незначні 
вигини листів осердя при збереженні розмірів і міцності полюса.

Кінці стержнів і головки заклепок не повинні виступати за 
площину боковини. Опорна поверхня повинна бути чистою, без 
виступів і задирок. Кути в місцях посадки котушок повинні бути 
рівними з радіусами заокруглення згідно з креслеником.

9.2.35 Осерді з послабленими боковинами переклепати. Бо
ковини, що мають тріщини або зломи частини наконечника - за
мінити. Перебирати щільно спресоване осердя не обов’язково.

9.2.36 Стержні головних полюсів, що мають зрив більше 
одного витку різьби в одному отворі або різьбі, що не задоволь
няє калібру на різьбу ступеня точності 7Н, замінити або відремон
тувати із застосуванням електронаплавлення та подальшої 
обробки та нарізання різьби за креслеником.

Зірвану, ушкоджену або зношену різьбу сталевих листів 
осердя полюса, що не має стержня, при відсутності дефектів, що 
вимагають переклепування осерді, ремонтувати вкручуванням 
втулок у розсвердлені отвори з нарізуванням у них різьби під 
болт за затвердженим креслеником.

9.2.37 Осерді додаткових полюсів не повинні мати відколів 
буртів, заклепок, що ослабли, або тріщин у діамагнітних косин
цях. Різьба осердя повинна бути справна й відповідати вимогам 
калібру на різьбу ступеня точності 7Н. Послаблені справні ко
синці переклепати з установленням нових заклепок, зламані або з 
тріщинами замінити.

9.2.38 Різьбу осердя дозволяється відновлювати встанов
ленням різьбових втулок із приварюванням їх за затвердженим 
креслеником або методом електрошлакового наплавлення з пода
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льшим нарізуванням різьби за креслеником. Свердлування отво
рів виконувати по кондуктору.

9.2.39 Ізоляцію на осердях при відставанні, розшаровування 
та інших ушкодженнях замінити. При відсутності інших дефектів 
ізоляцію, що має місцеве відставання від осердя на площі не бі
льше ніж 20 %, дозволяється відновлювати підклеюванням її до 
осердя клеючим лаком, з подальшим запіканням. При КР-2 міка- 
нітову ізоляцію осердя полюса замінити.

9.2.40 Полюсні болти ТЕД при всіх видах ремонту перед 
установленням піддати ультразвуковій дефектоскопії та переві
рити відповідність розмірів кресленику. Допускається зменшення 
висоти головки полюсних болтів на 3 мм від креслярського. По
люсні болти допоміжних машин піддавати ультразвуковій дефек
тоскопії не потрібно.

9.2.41 Пружинні фланці та рамки головних і додаткових по
люсів із тріщинами, відломами частин, а також такі, що втратили 
пружність або з перекрученою формою, замінити. При ремонті 
фланці виправити за формою згідно з креслеником зі збережен
ням пружності та пофарбувати лаком. Дозволяється залишати 
пружинні рамки головних і додаткових полюсів ТЕД з висотою 
пружини на 2 мм нижче від установленого за креслеником.

9.2.42 При монтажі котушок в остов внутрішні поверхні 
остова, крім місць прилягання осердь полюсів, пофарбувати згід
но з вимогами кресленика. Бік колектора перед приливком під 
осердя полюсів пофарбувати лугостійкою емаллю. Деталі полю
сів, металеві фланці, каркаси, прокладки й пружини, що надхо
дять на складання, повинні бути пофарбованими, чистими, 
сухими й не мати задирок. Прокладки під осердя полюсів не фар
бувати.

9.2.43 Запресування осердь полюсів у котушки виконувати 
на пресі без перекосів. Допускається виконувати ремонт магніт
ної системи ТЕД типів ЭД-118А, ЭД-118Б з установленням:

- головних полюсів розбірної конструкції, що виконані по 
типу полюсів ТЕД типу ЭД-107А із застосуванням металевого 
каркаса, пружинної рамки й котушок з двома вкороченими виво
дами;
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- додаткових полюсів, що виконані за креслеником 
5ТХ.635.221 із дворазовим просоченням у полуефірноепоксид- 
ному лаку ПЭ933 або одноразове просочування компаундом ва- 
куум-нагнітальним методом.

Осердя полюсів повинні входити в котушки щільно.
9.2.44 Кріплення котушок з осердями до остова виконувати 

з натягом на усадку котушок по висоті, що регулюється за потре
би, установленням прокладок із просоченого електрокартону або 
кремній-органічної гуми по висоті котушки.

9.2.45 Забороняється встановлювати в остов котушки різних 
конструктивних виконань, а також різного виду ремонту. Якщо в 
остові є хоча б одна котушка, відремонтована за обсягом КР-1, 
магнітну систему вважати також відремонтованою за обсягом 
КР-1.

Допускається одночасне встановлення котушок (полюсів) 
ТЕД типів ЭД-118А, ЭД-118Б подовженої й укороченої конст
рукції в будь-якому чергуванні.

9.2.46 При монтажі полюсів виконати такі вимоги:
- фланці й пружинні рамки, змонтовані в остові, повинні 

щільно прилягати до котушок та не мати вібрації;
- осердя полюсів повинні бути щільно притягнуті болтами 

до опорних поверхонь остова, котушки повинні бути щільно за- 
тиснуті;

- полюсні болти встановити з запобіжними пружними 
шайбами та затягнути до упору;

- відстані між суміжними краями головного й додаткового 
полюсів по колу та міжполюсні відстані повинні відповідати ве
личинам, установленими нормами. При завищеній міжполюсній 
відстані дозволяється встановлювати сталеві прокладки під по
люсні осердя товщиною не більше ніж 1 мм.

9.2.47 Монтаж міжкотушкових з’єднань в остові виконувати 
без різких перегинів проводу, наконечники міцно з’єднати бол
тами, болти застопорити запобіжними шайбами. Перевірити на
дійність кріплення. Міжкотушкові з’єднання ізолювати згідно з 
креслеником, після чого випробувати котушки в остові. Ізоляцію 
міжкотушкових з’єднань магнітних систем ТЕД типів ЭД-118А і
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ЭД-118Б у місцях болтових з’єднань з виводами котушок голов
них і додаткових полюсів, не виконувати крім з’єднань другого 
та четвертого полюсів, в яких з’єднання повинне бути ізольоване 
згідно з вимогами кресленика.

Усі незахищені ізоляцією місця з’єднань та такі, що ізольо
вані, покрити двічі лугостійкою емаллю ГФ92ХС.

За зміною кольору емалі (замість сірою стає жовто-бурою) 
стежити за якістю затягування міжкотушкових з’єднань.

Допускається перевірка міжкотушкових з’єднань на багато- 
амперному агрегаті.

Проводи міжкотушкових з’єднань і вивідних кінців усере
дині остова міцно прикріпити до скоб згідно з вимогами кресле
ника.

Із зовнішнього боку остова вивідні проводи міцно закріпити 
в коробках виводів гумовими втулками, а також у клицях на 
кронштейнах. Не допускається дотик міжкотушкових з’єднань до 
стінок остова або до інших деталей без прокладання додаткової 
ізоляції.

9.2.48 Після монтажу полюсів і міжкотушкових з’єднань 
котушки полюсів і міжкотушкові з’єднання покрити емаллю.

9.2.49 Після монтажу котушок в остові (статорі) перевірити 
полярність, опір ізоляції, електричну міцність ізоляції, справність 
проводів і наконечників, міжполюсну відстань і міцність кріп
лення полюсів, зазор між котушками суміжних полюсів. Випро
бування виконувати згідно з нормами, установленими 
креслениками та цими Правилами.

9.3 Підшипники моторно-осьові

9.3.1 Підшипники моторно-осьові оглянути й перевірити 
розміри. При виявленні тріщин у привалковій частині до остова, 
що займають більше 1/3 площі перерізу, а також тріщин або ра
ковин у оливних камерах, що не піддаються виправленню при 
ремонті, моторно-осьові підшипники замінити. Тріщини в придат
них для ремонту підшипниках моторно-осьових вирубати й зава
рити.
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9.3.2 Отвори під моторно-осьові болти, за наявності вироб
ки більше норми, заварити й обробити або відремонтувати мето
дом установлення втулок. Поверхні під головки моторно-осьових 
болтів перевірити, виробку усунути, а у разі знижених розмірів 
наплавити. Зношені посадочні поверхні підшипників моторно- 
осьових наплавити й обробити по остову з натягом, установленим 
нормами. Зношені більше допустимого значення згідно з норма
ми поверхні наплавити й обробити за креслеником. Привалкова 
поверхня моторно-осьового підшипника у всіх випадках обробки 
посадочних поверхонь потрібно перевіряти різцем із залишенням 
контрольної чорновини, площею не більше ніж 10 %. Верхні та 
нижні площини привалкових поверхонь повинні бути між собою 
паралельні з уступом між ними, рівними уступу між привалкови- 
ми площинами на остові. Площини посадочних і привалкових 
поверхонь підшипників моторно-осьових повинні мати між со
бою прямий кут.

9.3.3 Зношену поверхню горловини моторно-осьового під
шипника під вкладиш підшипника й по торцях наплавити та роз
точити разом з остовом.

9.3.4 Оливні камери підшипників моторно-осьових, заново 
виготовлених або таких, що піддаються зварювальним роботам, 
перевірити на непроникність стінок. Дефектні місця стінок виру
бати, заварити й заново перевірити на непроникність.

9.3.5 Ушкоджену або зношену конічну різьбу під пробку в 
підшипниках моторно-осьових виправити шляхом електронаплав- 
лення з подальшою механічною обробкою згідно з креслеником.

Спускні пробки оливних камер припасувати щільно, уста
новити на сурику й міцно закріпити.

9.3.6 Польстери замінити або відремонтувати із заміною не
придатних деталей. Механізм польстера, укладеного в робочу ка
меру моторно-осьового підшипника, повинен забезпечувати 
рівномірний тиск подушки на шийку осі й пружне переміщення 
без заїдань.

9.3.7 Кришки маслянок, моторно-осьових підшипників і їх 
деталі відремонтувати або замінити.
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Повстяні або інші защільники на кришках замінити. Криш
ки маслянок повинні забезпечувати щільне закриття оливона- 
ливних отворів з достатнім натисканням і пружне переміщення 
кришок при їхньому відкриванні й закриванні.

9.3.8 Внутрішні поверхні робочих камер моторно-осьових 
підшипників пофарбувати оливостійким лаком або емаллю та 
просушити.

9.4 Підшипникові щити

9.4.1 Підшипникові щити оглянути для виявлення тріщин 
задирок, забоїн і інших дефектів на посадочних і привалкових 
поверхнях. Перевірити розміри щита, різьбові, прохідні отвори 
щита й отвори для пробок щодо відповідності нормам допусків і 
зносів. Тріщини щита потрібно заварити. Підшипниковий щит 
ТЕД, за наявності відколу в частині фланця на довжині 300 мм, 
відновити приварюванням нової частини. Щити, за наявності нас
крізних радіальних тріщин, що виходять на посадочну поверхню 
під підшипник - замінити.

9.4.2 Зношені поверхні підшипникових щитів під посадку в 
остов і під посадку підшипника, траверс щіткотримачів, а також 
поверхні лабіринтів, відновити електронаплавленням і обробкою.

При обточуванні підшипникових щитів, витримувати в ме
жах норм розмір від торця упору підшипника в щит до торця 
упору щита в остов. При необхідності упорні площини наплавити 
перед обточуванням щитів. У тягових генераторів, що мають 
змінну маточину щитів, при зношенні гнізда дозволяється про- 
кручувати маточину на 60°, крім тягових генераторів із системою 
змазування, що складається із двох трубок, з’єднаних коліном.

9.4.3 Прохідні й різьбові отвори, зношені понад норми, від
новити електронаплавленням з подальшою обробкою за кресле
ником.

9.4.4 У підшипникових щитів з боку шестірні перевірити 
якість приварювання кришки повітряного каналу до щита й ціліс
ність кришки, чистоту повітряного каналу. Ушкоджені кришки 
замінити.
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9.4.5 Ребра підшипникового щита тягового генератора, за 
наявності тріщин, заварити. Незалежно від необхідності обробки 
наплавлених місць на верстаті, привалковий фланець, посадочне 
місце під роликовий підшипник перевірити на верстаті. Допуска
ється не наплавляти й не розточувати посадочні місця у випадку:

- овальності і конусності посадочного місця під ролико
підшипник, що не перевищує 0,05 мм;

- овальності посадочного місця щита в остові, що не бі
льше ніж 0,4 мм;

- торцевого биття привалкової поверхні щита до станини, 
що не більше ніж 0,6 мм;

- ексцентричність посадочного місця під підшипник щодо 
посадочного місця в остові, що не більше ніж 0,4 мм.

9.4.6 Трубки для підведення мастила до підшипників про
чистити, перевірити надійність їхнього приварювання до підшип
никового щита, промити, продути повітрям. Запресувати мастило 
до виходу в щит свіжого мастила.

Тріщини, пропали, пошкодження різьби під болт у трубці 
не допускаються. Після приварювання трубки внутрішню повер
хню її очистити від окалини йоржем.

9.4.7 Допускається в двомашинних агрегатах розточувати 
посадочні поверхні під капсули й кришку підшипника зі збіль
шенням діаметра посадочної поверхні до 2 мм. При цьому капсу
ли й кришки виготовити збільшеного діаметра.

9.5 Кришки підшипникових щитів, ущільнювальні кільця

9.5.1 Отвори під підшипники по діаметру й висоті та ла
біринтові поверхні відновити до креслярських розмірів. До
пускається залишати контрольну чорновину. При обробці 
лабіринтових поверхонь і місць під підшипник, а також під час 
перевірки торців кришок забезпечити їхню концентричність і 
перпендикулярність до робочих поверхонь.

9.5.2 Кришки, що мають раковини на лабіринтових поверх
нях довжиною не більше ніж 3 мм при загальній їхній довжині на 
одній поверхні не більше ніж 5 %, дозволяється випускати з
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ремонту без виправлень, якщо раковини не збігаються на двох 
суміжних лабіринтових поверхнях.

9.5.3 Зношені прохідні або різьбові отвори на кришках від
новити електрозварюванням з подальшою механічною обробкою. 
Товщина кришок у місцях цекування під болти повинна відпові
дати нормам.

9.5.4 Тріщини в кришці обробити й заварити з подальшою 
обробкою. Кришки з відколом лабіринту замінити. Кришку під
шипникового щита зі зношенням канавок лабіринту понад допус
тимий розмір відновити шляхом вирізання дефектної частини й 
приварювання нової втулки з подальшою механічною обробкою. 
Наповнювальні та спускні канали кришок прочистити і щільно 
закрити пробками.

9.5.5 Ущільнювальні кільця із тріщинами замінити. Ущіль
нювальні кільця з ушкодженими канавками, зношеними по діа
метру більше норми або ослаблені на валу, дозволяється 
відновлювати. Допускаються сліди забоїн, рисок і завальцювань 
на поверхні ущільнювальних кілець за умови відсутності опук- 
лостей на них.

9.6 Кришки колекторних люків і маслянок, кожухи осей, 
козирки, сітки, заглушки та кріпильні деталі

9.6.1 Кришки колекторних люків, маслянок, кожухи осей, 
сітки, заглушки, козирки і кріпильні деталі очистити, промити й 
перевірити. Пружини кришок перевірити на пружність і відпо
відність вимогам креслеників. Зламані або ослаблені пружини, 
зламані або погнуті важелі, вушка, валики й баранчики замків і 
петель, ручки, скоби й обичайки кришок колекторних люків, мас
лянок і кожухів, осі замінити. Установити в кришки й кожухи но
ві повстяні або гумові защільники. Усі деталі повинні бути 
придатні для міцного їхнього кріплення на остові. Допускається 
припасовувати кришки колекторних люків за місцем. Важелі 
замків і пружини повинні щільно притискати кришки до місць 
прилягання та мати надійну фіксацію в закритому положенні.

9.6.2 Сітки вентиляційних отворів, що мають порвані місця, 
тріщини і злами рамок - замінити.
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9.6.3 Внутрішні поверхні кришок колекторних люків пофар
бувати лугостійкою емаллю.

9.6.4 Кріпильні деталі очистити й перевірити стан різьби та 
робочих поверхонь головок, непридатні замінити. Перевірити 
кріпильні деталі на наявність антикорозійного покриття.

9.6.5 Зламані пружинні запобіжні шайби, що втратили пру
жність або мають тупі упорні кінці, а також усі пелюсткові запо
біжні шайби, замінити.

9.7 Якірні підшипники

9.7.1 Шарико- і роликопідшипники при капітальному ре
монті КР-2 замінити новими.

9.7.2 При КР-1 ремонт якірних підшипників виконувати від
повідно до Інструкції ЦТ-0165 [6].

9.8 Вал якоря (КР-1, КР-2)

9.8.1 Вал якоря випресувати (або відрізати й розточити 
отвір для тягових генераторів) і замінити новим, якщо його пря
молінійність і розміри не можуть бути відновлені згідно з норма
ми допусків і зносів або якщо він має поперечні -тріщини 
(заварювання тріщин на валах забороняється). Дозволяється ви
конувати газопресове зварювання валів ТЕД.

9.8.2 Запресовують вал якоря тягового генератора при на
грітій до температури від 140 °С до 150 °С обмотці. Зусилля за
пресування вала повинне відповідати вимогам кресленика.

9.8.3 Вали, що заново виготовлені або випрасувані, переві
рити магнітним дефектоскопом по всій довжині. Вал, що не ви
магає ви пресування, оглянути й у доступних місцях перевірити 
дефектоскопом.

9.8.4 На шийках вала під втулку вала, втулку колекторну та 
шайби натискні допускається залишати без виправлення поз
довжні задирки глибиною до 1 мм із забезпеченням площі приля
гання посадочного місця не менше ніж 95%.

9.8.5 Для забезпечення правильного складання електричної 
машини повинні бути перевірені й витримані при ремонті осьові
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розміри, установлені в нормах допусків і зносів. Невідповідність 
осьових розмірів, зазначених у нормах допусків і зносів, усувати 
за рахунок зміни довжини ущільнювальних втулок з одного або 
двох боків якоря.

9.8.6 Різьбу вала під гайку перевірити різьбовим калібром 
ступеня точності 7g. Зношену різьбу вала відновити електронап
лавленням з подальшим нарізуванням різьби згідно з креслени
ком. Раковини й зриви різьби по довжині витків допускаються не 
більше ніж 5 % (крайній виток не враховується).

9.8.7 Зношену різьбу під стопорні болти в торці вала перері
зати на ремонтний розмір або відновити шляхом свердлування й 
нарізання нових отворів, розташованих між старими отворами. 
Старі отвори закрити різьбовими пробками, установленими врі
вень з торцем вала.

9.8.8 Ушкоджені центри вала відновити відповідно до норм 
на биття в місцях установлення підшипника та по конусу.

9.8.9 Поверхню конуса вала перевірити калібром по фарбі. 
Площа прилягання конуса вала до калібру повинна бути не мен
ше ніж 75 % з рівномірним розподілом фарби по поверхні, при 
цьому отвір і канавка для оливознімання повинні бути оточені 
замкнутим контуром притертої поверхні. Дозволяється відновлю
вати розміри конуса вібродуговим наплавленням під шаром флю
су. Застосувати інші види наплавних робіт забороняється.

Забоїни, задирки й риски на конусі вала не допускаються. 
Дозволяється залишати на конусній частині вала сліди окремих 
ум’ятин або рисок загальною площею не більше ніж 15 % поса
дочної поверхні конуса. Задирки й риски на перехідній галтелі не 
допускаються.

9.8.10 Конус вала після наплавлення обробити згідно з кре
слеником. Відстань від торця калібру до галтелей вала ТЕД ви
тримати згідно з креслеником. Зсув місця посадки шестірні убік 
галтелі для валів, що не піддавалися наплавленню, допускається 
не більше ніж на 1,5 мм.

9.8.11 Перевірити та при необхідності відновити отвір для 
оливознімання. У валів ТЕД, що не мають кільцевих канавок для 
оливознімання шестерень, конус вала переробити згідно з крес-
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леником. На валах з відновленими наплавленням конусами шпон
кових пазів не виконувати.

9.8.12 На валу якоря в місцях посадки роликових і ущіль
нювальних кілець допускається не більше трьох поздовжніх ри
сок глибиною не більше ніж 0,1 мм, без виступаючих країв.

9.8.13 Шийки валів, що мають задирки, конусність, оваль
ність або зношення поверхонь, а також розміри, що не забезпе
чують натяг роликових підшипників і ущільнювальних кілець 
згідно з нормами, відновлювати вібродуговим наплавленням під 
шаром флюсу. Допускається при ремонті або виготовленні нових 
валів зменшення або збільшення діаметра шийок вала під колек
тор і натискні шайби до 2 мм. Гранична товщина наплавленого 
металу з боку конуса 2,5 мм. Втулку вала вібродуговим наплав
ленням не ремонтувати.

Вали допоміжних електричних машин дозволяється віднов
лювати металізацією.

9.8.14 При проточуванні циліндричних і конічних повер
хонь вала якоря галтелі, в місцях переходів поверхонь з одного 
діаметра на інший, виконувати згідно з креслеником.

9.8.15 Шпонкові канавки валів ТЕД з непаралельними гра
нями дозволяється розширювати на 1 мм, а зі значним зносом від
новлювати електронаплавленням з подальшою обробкою згідно з 
креслеником. У тягових генераторів і двомашинних агрегатів доз
воляються розширювати шпонкові канавки на 2 мм. При розши
ренні шпонкової канавки застосовують ступінчасту шпонку.

9.8.16 На шийках, що випресувані із осердя та заново виго
товлених валів ТЕД, установлювати під передню натискну шайбу 
й колектор розрізну шпонку, що дозволяє при виконанні повтор
них ремонтів відновлювати посадочні місця під колектор без 
спресування передньої натискної шайби.

9.8.17 Нові й оброблені вали після наплавлення зміцнити 
накатування роликом згідно з «Инструкция по упрочнению валов 
якорей тяговых Электродвигателей тепловозов» [13].

Нові вали, втулки валів у місцях посадки сталевих листів 
осердя якоря потрібно виготовити відповідно до розмірів діаметра 
пакета листів. Натяги при цьому витримувати згідно з вимогами 
кресленика.
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9.9 Колектор і контактні кільця (КР-1)

9.9.1 Колектор якоря при КР-1 оглянути й перевірити стан 
робочої поверхні, зварних з’єднань з обмоткою, ізоляції колек
торних пластин, надійність затягування колекторних пластин у 
конусах, стан бандажа вилітання міканітового конуса й півників.

9.9.2 Колекторні болти, шпильки або натискні гайки повин
ні бути добре затягнуті й не мати вібрації при їхньому обстуку
ванні. Колектор, що має ослаблення колекторних пластин у 
конусах, колекторних болтів, шпильок або натискних гайок, наг
ріти та підтягти до повного закріплення болтів або гайок. Підтя
гування виконувати поступово, чергуючи підкручування кожного 
болта з діаметрально протилежним. Підкручування болтів одно
часно допускається не більш ніж на половину оберту.

На колекторах з гайковим кріпленням після паяння у ванні 
й охолодженні до температури навколишнього середовища вико
нати підтягування колекторних гайок спеціальним ключем, що 
відповідає кожному типу колектора й що забезпечує необхідний 
за креслеником момент затягування.

9.9.3 Робочу поверхню колектора після остаточного затягу
вання колекторних болтів або натискних гайок, а також робочу 
поверхню контактних кілець обточити з мінімальним зняттям мі
ді й шліфувати з забезпеченням концентричності відносно робо
чої поверхні роликового кільця або шийки вала.

Дозволяється виконувати накатування колектора. Гострі 
краї робочої поверхні колекторних пластин у канавки і з боку мі
канітового конуса закруглити по радіусу 3 мм з подальшим обро
бленням пластин згідно з вимогами кресленика.

9.9.4 Глибину й ширину канавки колектора біля півників і 
робочу поверхню обробляти з мінімальним зняттям металу. Гли
бина продорожування ізоляції між колекторними пластинами по
винна відповідати нормам, зазначеним у додатках Б, В, Г, Д.

9.9.5 Проточувати півники колектора по діаметру і торцевої 
поверхні, а також торці колекторних пластин з боку міканітового 
конуса забороняється.
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9.9.6 Півники колектора, що мають ушкодження емалевого 
покриття (тріщини, відшаровування, обсипання, вигорання то
що.) у місцях зварювання з кінцями секцій обмотки, зачистити 
від старої емалі та знежирити перед нанесенням нового двошаро
вого покриття, попередньо перевіривши цілісність з’єднань і від
сутність міжламельних замикань. При необхідності виконати 
відновлення зварного з’єднання й усунути замикання між плас
тинами.

9.9.7 Підпалені краї колекторних пластин зачистити від на
пливів і задирок. Напливи від підпалів і перекидань на торцях ко
лекторних пластин, на торцях поверху півників, задирки в 
канавках між колекторними пластинами й в інших доступним для 
огляду місцях зачистити, зняти задирки з країв колекторних плас
тин і очистити канавки між колекторними пластинами від струж
ки й пилу.

9.9.8 Робоча поверхня колектора після шліфування не по
винна мати слідів обробки різцем і виступів металу на краях піс
ля зняття задирок, фасок і оброблення колекторних пластин. На 
ізоляції і колекторних пластинах не допускаються задирки, нап
ливи припою або забруднення. Чистота обробки поверхні колек
тора повинна відповідати вимогам кресленика.

9.9.9 У разі заміни бандажа оглянути поверхні міканітового 
конуса й місця входу в заточку міді. Видимі частини ізоляції очи
стити. Допускається ремонтувати підпалені поверхні міканітових 
конусів підклеюванням міканіту з опресуванням і зачищенням, 
якщо край підгару, або ділянки з меншою товщиною знаходиться 
не ближче ніж 10 мм від торця колекторних пластин. Підклеєний 
міканіт повинен бути механічно міцним і не мати відшаровування.

Після ремонту міканітового конуса колектор обдути сухим 
стисненим повітрям тиском 0,1 МПа або протерти розчинником. 
Нещільність біля входу в заточку міді закрити згідно з креслени
ком.

Старий бандаж міканітового конуса колектора при наявнос
ті тріщин, відшарування, ослаблення, оплавлення, підпалів, нерів
ностей, щілин між пакетом пластин, а також намотаний з кіперної 
стрічки замінити.
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9.9.10 Новий бандаж міканітового конуса намотувати зі 
склобандажної стрічки щільно, без зморшок і пропусків біля тор
ців колектора. Допускається застосовувати фторопластову стрічку.

9.9.11 На колекторах і контактних кільцях із пластмасовим 
корпусом перевірити стан пластмасової ізоляції. Наявність трі
щин у пластмасовому корпусі не допускається. Зачистити та по
фарбувати ізоляційною емаллю місця стиків колекторних 
пластин або контактних кілець і пластмасового корпусу.

9.9.12 Випалені та підгорілі місця на поверхнях контактних 
кілець, биття більше ніж 0,03 мм усунути обточуванням до вида
лення дефекту. Різниця діаметрів кілець у комплекті не повинна 
перевищувати 3 мм.

9.9.13 Дозволяється усувати випалені місця однієї міканіто- 
вої пластини колектора генератора клеєм БФ або шелаком із запі
канням у печі при температурі від 120 °С до 140 °С за умови, що 
пластина не просочена оливою.

9.10 Колектор і контактні кільця (КР-2)

9.10.1 При КР-2 колектор спресувати у випадках, зазначе
них у 9.1.3, а також при ослабленні посадки на валу або втулці 
вала через наявність тріщини в колекторній втулці, розібрати й 
відремонтувати його деталі. Контактні кільця спресувати із втул
ки при пробої ізоляції, замиканні кілець між собою, ослабленні 
посадки на втулці й інших дефектах, що неможливо усунути без 
розбирання.

Розбирання колектора, що має зварне з’єднання з обмоткою 
забезпечити проточуванням у зоні зварювання півників довжи
ною від 1,0 мм до 1,5 мм.

При встановленні на токарному верстаті якір виставити так, 
щоб величина биття робочої поверхні колектора відносно шийок 
вала під підшипники була не більше ніж 0,1 мм.

9.10.2 Втулку та натискну шайбу колектора оглянути і пе
ревірити. Зношені робочі поверхні відновити для забезпечення 
натягів або зазорів з деталями, що сполучаються, згідно з устано
вленими нормами. Натяги або зазори витримати за рахунок від
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новлення однієї із двох поверхонь деталей, що сполучаються. 
Зношені робочі поверхні відновлювати електронаплавленням з 
подальшою механічною обробкою або електролітичним заліз
ненням.

9.10.3 Тріщини в деталях колектора заварити електрозварю
ванням; зварний шов обробити. Деталі з дефектами, що не підда
ються відновленню - замінити. У разі виявлення тріщин у 
маточині втулки колектора дозволяється виконувати ремонт її 
вварюванням нової маточини з подальшою механічною обробкою.

9.10.4 Розточування посадочних поверхонь деталей колек
тора виконати концентрично до поверхні конуса.

9.10.5 Непридатні різьбові отвори у втулці колектора під 
болти й шпильки відновити електрозварюванням з подальшою 
механічною обробкою. Ремонтні розміри отворів під колекторні 
болти не допускаються. У колекторних втулок двомашинних аг
регатів різьбу під натискну гайку дозволяється перенарізати до 
найближчого меншого розміру. Несправну ремонтну різьбу зава
рити з подальшим нарізанням за креслеником.

9.10.6 Вигорання на поверхні конуса площею не більше ніж
2 см2 дозволяється наплавити з подальшим зачищанням місця на
плавлення. У разі вигорання на більшій площі конуса допуска
ється його проточування по всій поверхні, витримуючи розміри 
по куту й довжині конуса згідно з креслеником і зсув конуса не 
більше ніж на 2 мм уздовж осі.

9.10.7 Нові деталі колектора, або такі, що були відремонто
вані із застосуванням зварювання, перевірити на відсутність пе
рекосів отворів під колекторні болти та биття поверхні конуса 
щодо посадочної поверхні, потім балансувати статично.

9.10.8 Допускається розширення шпонкового паза втулки 
колектора й контактних кілець на 2 мм з установленням східчас
тої шпонки. При значній виробці шпонковий паз відновити на
плавленням з подальшою обробкою за креслеником.

9.10.9 Втулку контактних кілець замінити при наявності 
тріщин, що виходять на посадочну поверхню. Інші тріщини доз
воляється заварювати.

9.10.10 Зношення посадочної поверхні втулки контактних 
кілець понад 0,08 мм допускається усувати залізненням.
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9.10.11 Півники колекторних пластин в одному комплекті, 
що мають глибину шліців менше допустимої по нормах або нерів
номірність розташування донець шліців сусідніх пластин до краю 
виточення під конус більше 1 мм, вирівняти під один розмір. Для 
двомашинних агрегатів і тягових генераторів дозволяється різни
ця рівня донець шліців до 2 мм.

9.10.12 Поверхні шліців півників колектора, призначених 
під паяння обмотки, очистити від підгарів, окислювання, плям і 
облудити. Плівки, просвіти та плями на поверхні не допускають
ся. Полуда півника колекторної пластини із зовнішніх бічних бо
ків і торців не допускається. Напливи, залишки флюсу та задирки 
зачистити.

9.10.13 Розточування під «ластівчин хвіст» пластин, що до
даються до комплекту, повинні відповідати профілю розточуван
ня пластин у комплекті; і розміри робочої частини поверхні, 
«ластівчиного хвоста» та по півниках, з торця і по діаметру плас
тин, що додаються до комплекту повинні бути не менше відпо
відних розмірів пластин у комплекті.

9.10.14 «Ластівчин хвіст» відремонтованого пакета пластин 
колектора повинен відповідати кресленику.

9.10.15 Не допускається встановлювати колекторні пласти
ни за наявності тріщин.

9.10.16 Шліці в колекторних пластинах повинні бути роз
ташовані симетрично щодо осі пластин. Допускається відхилення 
не більше ніж 0,2 мм.

9.10.17 Міканітові колекторні пластини, просочені оливою, 
а також такі, що мають підгоряння, зломи, перегини або тріщини, 
замінити. Загальна товщина комплекту ізоляції в спресованому 
вигляді повинна відповідати вимогам кресленику. Місцеві стов
щення пластин не допускаються. Відхилення товщини окремих 
міканітових пластин у комплекті допускаються в межах 10 % но
мінального значення.

9.10.18 Розміри «ластівчиного хвоста» міканітових пластин, 
що додаються до комплекту повинні відповідати розмірам плас
тин у комплекті колектора.
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9.10.19 При складанні колекторних мідних і ізоляційних 
пластин у кільце забезпечити їхній рівномірний розподіл по колу; 
різниця кількості пластин до полюсних розподілів не повинна пе
ревищувати половину товщини пластини.

9.10.20 Міканітові конуси й циліндри оглянути, перевірити 
відповідність їхніх розмірів вимогам кресленику і при наявності 
наскрізних ушкоджень і розпушення замінити. У конусах, що ви
готовлені з окремих секторів, дозволяється заміняти їхні елемен
ти. Допускається виправити підпалені поверхні або занижені 
розміри до товщини міканітових конусів і циліндрів підклеюван
ням міканіту або слюди із запіканням, обпресовуванням і зачи
щенням. Підклеєні місця повинні забезпечувати механічну й 
електричну міцність не нижче, ніж інші неушкоджені місця. Різ- 
ностінність манжет допускається не більше ніж 0,2 мм.

Розміри манжет конусів і циліндрів повинні відповідати 
вимогам кресленику, їхня поверхня повинна бути чистою, глад
кою та без розшарування.

9.10.21 Колекторні болти та натискні гайки колекторів по
винні відповідати вимогам креслеників, мати чисту справну різь
бу ступеня точності 8g і 7Н, перевірені калібрами без витягнутих
і зірваних витків, а також мати справні головки болтів і натиск
них гайок.

9.10.22 Складання колекторних пластин на конуси натиск
ної шайби та коробки (втулки), а також на міканітові конуси ви
конувати без перекосів, під тиском і з підігрівом колектора, що 
повинне забезпечити обпресування ізоляції і міцне закріплення 
пластин.

9.10.23 Місця посадки втулки колектора та натискного ко
нуса при складанні покрити білилом або емаллю, зазначеними в 
кресленику. Передбачені конструкцією защільники, що захища
ють від потрапляння вологи, замінити.

9.10.24 Колектори, що ремонтуються з повним розбиран
ням, піддати динамічному формуванню при нагріванні до темпе
ратури від 130 °С до 140 °С і розгінної швидкості, зазначеної в 
кресленику для відповідних типів електричних машин. Динамічне 
формування виконувати до отримання стабільної форми колектора.
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При складанні й обиресуванні колектора повинні бути забезпече
ні такі вимоги:

- міканітові конуси колектора не повинні мати зморшок, 
складок на поверхні, а також розшарувань і роздавленої слюди;

- колекторні болти або натискні гайки колектора не по
винні вібрувати при обстукуванні;

- запас на підтягування натискної шайби колектора пови
нен бути не менше ніж 3 мм для ТЕД і тягових генераторів та
2 мм - для допоміжних електричних машин;

- провал поверхні робочої частини і півників окремих ко
лекторних пластин, а також міканітових пластин на півниках з 
числа не замінених при ремонті, повинне бути не більше ніж 0,5 мм;

- перекіс ламелей відносно вертикальної осі допускається 
не більше ніж 1 мм;

- кількість циклів обпресувань і запікання колектора пе
ред складанням (у пристрої) і після складання з деталями (втул
кою і натискним конусом) і подальшим опресуванням пластин 
колектора повинна бути для тягових генераторів і ТЕД при пов
ній заміні ізоляції - не менше ніж по три, при використанні старої 
ізоляції - не менше ніж по два, для допоміжних електричних ма
шин - по два. При кожному обпресуванні складеного колектора, 
виконувати підтягування болтів. Обпресування колектора вико
нувати при температурі колектора не нижче ніж 110°С.

Торцеве биття півників колектора допускається для тягових 
генераторів не більше ніж 1,5 мм, для ТЕД - 1 мм, для двома- 
шинних агрегатів - 0,7 мм.

Заново виготовлені колектори ТЕД перевірити на газощіль
ність згідно з вимогами кресленика.

9.10.25 Відремонтований колектор випробувати змінним 
струмом частотою 50 Гц для визначення замикань між суміжни
ми колекторними пластинами протягом від 1 с до 3 с напругою, 
установленою креслеником, а також на пробій між міддю й кор
пусом колектора протягом 1 хв напругою, зазначеною у додатку Н.

Усувати замикання між пластинами випалюванням елект
ричним струмом забороняється.
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9.10.26 Після складання колектор відбалансувати статично. 
Вантаж, що урівноважує, кріпити згідно з креслеником на втулці 
із внутрішнього боку.

9.10.27 Відбалансовані колектори ТЕД і генераторів випро
бувати протягом 15 хв. при максимальній частоті обертів, зазна
ченій у кресленику. Температура колектора при розгоні повинна 
бути від 130 °С до140 °С. Після розгону колектор обпресувати 
зусиллям, зазначеним у кресленику, і підтягти болти (гайки). Для 
електричних машин з розгінною коловою швидкістю робочої по
верхні понад 35 м/с виконувати розгін двічі з подальшим підтягу
ванням болтів (гайки).

9.10.28 На складеному якорі перед просочуванням півники 
колектора точити по торцевій поверхні (варіант паяного 
з’єднання з обмоткою) і по діаметру із залишуванням контроль
ної чорновини не більше восьмої частини кола. Чорновину по ді
аметру півників зачистити вручну, при цьому встановлення якоря 
на токарному верстаті виконати згідно з 9.10.1.

9.10.29 Остаточну обробку колектора виконувати на повніс
тю складеному якорі після перевірки вала. Робоча поверхня ко
лектора повинна бути концентрична поверхням шийок вала 
роликових кілець, відносне биття цих поверхонь повинне відпо
відати величинам установленим, нормами допусків і зносів. Зов
нішні торці колекторних пластин проточувати забороняється.

9.10.30 Для попередження утворення щілин у півників ко
лекторів тягових генераторів і ТЕД допускається виконувати 
східчасту обробку технологічної канавки. При виявленні щілин 
допускається їх заповнення ізоляційною масою на основі клею 
БФ-2 і меленої слюди або епоксидним компаундом з подальшим 
запіканням.

9.10.31 Ізоляцію колекторних пластин продорожувати, слю
ду вздовж стінки доріжки видалити, очистити поверхню ізоляції 
між пластинами та зняти задирки з країв пластин. Після продо
рожування й очищення не повинно бути задирок, напливів при
пою, забруднень і замикань пластин колектора.

9.10.32 Робоча поверхня колектора після шліфування не по
винна мати слідів обробки різцем і виступів (напливів металу) на
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краях від зняття задирок і фасок. Шорсткість поверхні колектора 
й розміри фасок повинні відповідати кресленику.

Торці колекторних пластин (з боку канавки та міканітового 
конуса) повинні бути закруглені радіусом з подальшим оброб
ленням за креслеником.

Торці півників колекторів, що мають зварне з’єднання з об
моткою, не повинні мати перемикань, що перекривають міжла- 
мельну ізоляцію, і повинні бути покриті емаллю згідно вимогами 
кресленика.

9.10.33 Укласти новий бандаж міканітового конуса з дотри
манням вимог, зазначених у 9.9.10.

9.10.34 При складанні контактних кілець треба виконувати
такі:

- кільця посадити на втулку попередньо нагрівши їх до 
температури 290 °С;

- відстань між кільцями та від переднього кільця до бурту 
втулки повинна бути витримана відповідно до кресленика.

9.10.35 Електричну міцність ізоляції кілець щодо корпусу та 
між собою випробувати напругою, що перевищує на 40 % випро
бувальну напругу для остаточно відремонтованої машини при її 
перевірці на стенді.

9.11 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-1)

9.11.1 Осердя якоря при КР-1 оглянути, виявити дефекти. 
Задирки, забоїни, завальцювання й інші ушкодження листів осер
дя якоря, що не впливають на цілісність обмотки якоря - випра
вити. Ослаблення посадки осердя, колектора, задньої натискної 
шайби не допускаються.

9.11.2 Різьбу в отворах корпусу, обмоткотримача перевіри
ти, несправну різьбу відновити електрозварюванням і обробити 
до креслярського розміру або перерізати на наступний розмір. 
Отвори з недостатньою глибиною різьби досвердлити і нарізати в 
заглибленій частині. Зношені отвори під штифти розгорнути. До
пускається збільшення діаметра отвору на 2 мм.



9.11.3 Допускається збільшення отвору у фланці якоря ге
нератора під призонні болти на 3 мм. При значному зношенні 
отвору, отвір заварити з подальшою обробкою до креслярського 
розміру. Дозволяється встановлення втулок.

9.11.4 Дозволяється заміна при необхідності (при наявності 
тріщини в її деталях, ослабленні посадки, заміні вала тощо) зірки 
за умови взаємної фіксації за допомогою пристрою (їжака) заліза 
якоря з обмоткою і колектора. При цьому замість зірки встанов
люється корпус якоря безвальної конструкції.

9.11.5 Перевірити різьбу болтів, що кріплять вентилятор.
9.11.6 На поверхні осердя ротора не повинне бути кольорів 

мінливості, що свідчать про наявність замикань між листами ста
лі, слідів оплавлень, механічних задирок і стирань.

9.11.7 Замикання листів сталі на роторі (сталь «зализана») 
допускається усувати проточуванням сталі ротора до усунення 
замикань з подальшим травленням проточеної поверхні, нейтра
лізацією 10 % розчином кальцинованої соди і промиванням теп
лою водою.

При цьому необхідно забезпечити допуск по повітряному 
зазору.

9.12 Осердя, корпус, втулка, натискні шайби якоря (КР-2)

9.12.1 При КР-2 виконати розмотування якоря й очистити 
деталі від старої ізоляції. Осердя якоря дозволяється ремонтувати 
без перебирання листів за відсутності:

- ослаблення пакета сталевих листів або натискних шайб;
- ум’ятин на осерді, криволінійності пазів, зсуву або зламу 

зубців;
- биття осердя якоря по поверхні зубців щодо бігових до

ріжок роликових кілець або шийок вала більше 0,5 мм для ТЕД і 
тягових генераторів, 1 мм - для допоміжних електричних машин 
постійного струму, а для машин змінного струму - згідно з крес
леником;

- розшарування крайніх листів, усунення яких неможливо 
без розбирання осердя. Осердя якорів, що мають зазначені дефек
ти, розібрати і деталі відремонтувати.
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9.12.2 При ремонті якоря без перебирання осердя пази під 
обмотку перевіряти по ширині, вентиляційні канали і всі доступні 
частини пакета і натискних шайб очистити. Очищені від лаку по
верхні оглянути, завальцьовані, оплавлені місця і задирки зачис
тити. Допускаються незначні скривлення листів у зубцях за 
умови прямолінійності пазів. Окремі скривлення зубців і висту
паючі частини листів на поверхні пазів усунути протягуванням. 
Для тягових синхронних генераторів протягування пазів не допус
кається. Задирки і розпушення крайніх листів не допускаються. 
Перевірити розмір поперечного перерізу вентиляційного отвору, 
зменшення поперечного перерізу отвору більше ніж на 10% не 
допускається

9.12.3 Спресоване з корпусу, вала або втулки вала осердя 
оглянути і перевірити справність. Листи, що мають зломи зубців 
або тріщини в їхньої основи - замінити. Листи, що мають іржу, 
очистити, пофарбувати лаком згідно з креслеником і просушити.

9.12.4 Для складання допускаються лише справні листи, що 
мають отвори для посадки на коробку, вал або втулку вала в ме
жах норм; листи зі зношеними отворами під посадку на коробку 
або вал дозволяється комплектувати окремо з розточуванням або 
штампуванням на новий ремонтний розмір.

9.12.5 Розбирання осердя по окремих листах дозволяється 
не виконувати, якщо відсутнє завальцювання листів поверху зуб
ців, тріщини і розшарування між листами, прогоряння та інших 
ушкоджень.

Дозволяється залишати без перебирання пакет з прогорян
ням, зламом або вм’ятинами, що виходять на поверхню під уста
новлення клина, не більш ніж у двох пазах, що займають не 
більше 4% довжини паза і 20 % висоти, глибиною з одного або 
двох боків до 15 % товщини зубця, також зашпаровувати елект
роізоляційною замазкою прогоряння пакета якоря в пазах, що не 
виходять на поверхню під установку клина, якщо прогоряння зай
має не більше 1/3 товщини зуба і загальної площею не більше ніж 
30 мм2.

9.12.6 При овальності посадочного місця пакета на вал або 
втулку вала допускається збільшення його діаметра до 2 мм у по
рівнянні з креслярським розміром.
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9.12.7 Кріплення крайніх листів пакета електрозаклепками 
або зварюванням поверху зубців, для запобігання їх розпущенос
ті, виконати згідно з вимогами кресленика.

9.12.8 Посадочні поверхні під клин повинні бути оброблені 
протягуванням на верстаті або вручну. Виступання листів у пазах 
і на посадочних поверхнях під клин після обробки не допускається.

9.12.9 Корпус і натискні шайби якоря, оглянути. Перевірити 
відповідність розмірів посадочних місць. Натискні шайби, що 
мають відколи і тріщини в маточинах і спицях, замінити. Допус
кається залишати без виправлення поздовжні задирки глибиною 
до 1 мм на посадочних поверхнях натискних шайб і втулок ко
лектора з забезпеченням площі прилягання не менше ніж 95% від 
зазначеної в кресленику при посадці на вал.

9.12.10 Виконувати зварювальні роботи на корпусах, втул
ках якорів, натискних шайбах без опресування їх з вала або втул
ки вала, а також заварювати тріщини в маточині, забороняється. 
Допускається приварювання кільця при модернізації задньої і пе
редньої натискної шайби ТЕД типу ЭД-118А.

9.12.11 Циліндричні посадочні поверхні, шпонкові канавки 
й інші робочі поверхні відновити електронаплавленням або меха
нічною обробкою.

9.12.12 Натяги при посадці натискних шайб, деталей колек
тора, пакета листів на вал, втулку вала або корпус якоря витри
мувати згідно з нормами за рахунок відновлення однієї або двох 
поверхонь, що сполучаються, за умови перевірки посадочної по
верхні іншої деталі, що сполучається. Довжина посадочної повер
хні натискної шайби з боку, протилежного колектору, повинна 
відповідати розміру, зазначеному в кресленику. Торцеві упорні 
робочі поверхні шайб якоря по обидва боки і циліндрична повер
хня під посадку на вал, втулку вала або корпус якоря повинні бу
ти перпендикулярні.

9.12.13 Посадочні поверхні, шпонкові канавки й інші робочі 
поверхні корпусу якоря і натискних шайб дозволяється віднов
лювати електронаплавленням з подальшою обробкою.

9.12.14 У тягових генераторів тріщини в зварних швах кор
пусу якоря й обмоткотримачах заварити. Зварні шви зачистити. 
При наявності тріщин у дисках корпус якоря замінити.
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9.12.15 Різьбу в отворах перевірити калібром. При зриві бі
льше двох витків перерізати на наступний більший розмір. Не
справні отвори відновлювати електрозварюванням з подальшою 
механічною обробкою під креслярський розмір; отвори при не
достатній глибині нарізаної частини просвердлити і нарізати. 
Зношені отвори під штифти розгорнути. Допускається збільшен
ня діаметра отвору на 2 мм.

9.12.16 Корпус якоря і натискні шайби після ремонту бала
нсувати статично.

9.13 Складання осердя якоря (КР-2)

9.13.1 При складанні осердя якоря шпонки щільно припасу
вати до бічних стінок шпонкових канавок деталей, що сполуча
ються. Натискну шайбу з боку, протилежного колектору, 
насадити на корпус, втулку вала або вал якоря в гарячому стані з 
установленим натягом. Складання осердя якоря виконувати із зу
силлям запресування, зазначеним у кресленику, не допускаючи 
перекосів деталей і вигину вала. Щільність осердя при цьому по
винна відповідати вимогам кресленика.

9.13.2 Складене осердя балансувати динамічно. При вико
нанні статичного балансування кожної натискної шайби окремо 
динамічне балансування осердя не обов’язкове.

9.13.3 У складеного осердя повинні бути довжина пакета, 
ширина пазів під обмотку, ширина заглиблень під бандажі або 
клини згідно з креслеником. Замикання листів між собою і роз
шарування їх на складеному осерді не допускаються.

9.13.4 Задирки і висування листів на бічних поверхнях пазів 
під обмотку або під бандажі і клини усунути протягуванням і за
пилюванням.

9.13.5 Колектор напресувати на вал або втулку вала, від
ремонтованого і перевіреного осердя якоря. Натяг при посадці 
колектора повинен відповідати нормам. При напресуванні колек
тора на вал або втулку вала витримати розмір від зовнішніх тор
ців колекторних пластин до торця вала якоря з боку колектора, а 
також відстань від пакета листів до півників колектора, при цьому



корпус колектора повинен входити до упору в передню натискну 
шайбу згідно з креслеником.

При напресуванні колектора на вал або втулку вала забез
печити правильність взаємного розташування колектора й осердя 
якоря згідно з креслеником. Контролювати в межах установлених 
креслеником норм збіг осей першого паза осердя якоря й колек
торної пластини. Прикладати зусилля напресування колектора на 
вал до натискного конуса забороняється.

9.13.6 Напресований колектор не повинен мати биття торців 
втулки і натискного конуса, а також зовнішніх торців колектор
них пластин більше величин, установлених нормами.

9.13.7 Поверхню осердя якоря в пазах і лобових частинах 
покрити ізоляційним лаком або ґрунтом згідно з креслеником.

9.14 Обмотка якоря, статора, ротора (КР-1)

9.14.1 При КР-1 клини якірної обмотки замінити при необ
хідності. Заміну склобандажів виконувати при наявності таких 
дефектів:

- розшарування, порушення зв’язків між шарами, зазору 
між склобандажем і обмоткою якоря, що визначається по деренч
ливому, глухому звуку на 1/3 довжини бандажа по колу якоря 
при легкому обстукуванні металевим молотком, що має масу не 
більше ніж 200 гр;

- кільцевих тріщин шириною та глибиною більше ніж 1 мм, 
довжиною більше ніж 300 мм, при будь-якому розташуванні по 
колу і по ширині склобандажа. Загальна кількість тріщин, що не 
виходять за зазначені межі, не повинна перевищувати 10 шт. На
явність кільцевих тріщин глибиною і шириною до 1 мм, довжи
ною до 300 мм, при будь-якому розташуванні вздовж по колу і 
ширині склобандажа, не є бракувальною ознакою при відсутності 
розшарування, порушення зв’язків між шарами тощо, тобто кри
теріїв відбраковування, зазначених вище;

- руйнування окремих волокон, смужок склобандажа, а 
також місцевого підгоряння, оплавлення з руйнуванням поверх
невого шару внаслідок впливу електричної дуги (перекидання, 
коловий вогонь);
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- піднімання, деформації головок задньої лобової частини 
обмотки якоря, а також зазору більше ніж 2 мм на глибину біль
ше ніж ЗО мм між головками і поверхнею задньої натискної шай
би. Допускається наявність неглибоких тріщин по ширині до 2 мм 
по лаковій плівці в місцях прилягання головок до натискної шайби.

9.14.2 Обмотку якоря оглянути в доступних місцях, особли
ву увагу звернути на місця з’єднання в півниках, перевірити міц
ність клинів. Пил, бруд, оливу і напливи лаку в проміжках між 
кінцями шин видалити розчищенням за допомогою пилососа або 
продуванням сухим стисненим повітрям, не допускаючи при 
цьому ушкодження ізоляції шин.

9.14.3 Перевірити опір ізоляції обмотки якоря щодо корпу
су, переконатися у відсутності міжвиткових замикань, обривів 
шин або провідників, проконтролювати якість пропаювання (зва
рювання) півників методом падіння напруги мілівольтметром або 
призначеним для цієї мети приладом, а також оглядом місць про
паювання (зварювання). Різниця між максимальним і мінімаль
ним відхиленнями падінь напруг на одному колекторі не повинна 
перевищувати ±10 % середньої величини вимірів. При видимих 
оплавленнях або показаннях приладів, що свідчать про незадові
льну якість паяння (зварювання), півники треба пропаяти припо
єм або підварити.

Забороняється застосовувати для паяння півників припій, 
що не має сертифіката або не перевірений у лабораторії та марка 
якого не відповідає кресленику.

У разі заниженого опору ізоляції (менше ніж 20 МОм для 
якорів (роторів) ТЕД при температурі цеху) якір (ротор) просу
шити.

У разі пробою або виткового замикання в секціях верхнього 
шару якоря тягового генератора допускається піднімання не бі
льше двох секцій верхнього шару з усуненням несправності.

9.14.4 При значних оплавленнях шин секцій у півниках з під
горянням контактних поверхонь шліців і шин, при наявності об
ривів або тріщин у шинах секцій, що вимагають виймання секцій 
з півників, виконати ремонт якоря із заміною обмотки.
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9.14.5 Установлення нових металевих бандажів і склобан
дажів, скобок, замкових з’єднань та ізоляції бандажів виконувати 
згідно з креслеником. Для запобігання обмотки від ушкодження 
при зніманні бандажів підкласти під бандажі прокладки з просо
ченого електрокартону або склотекстоліту з випуском їх з-під 
бандажів на 2-3 мм при накладенні нових бандажів.

9.14.6 Укладання витків при намотуванні постійних банда
жів виконувати в напрямку до колектора, за винятком випадків, 
коли по конструкції це виконати неможливо. Забороняється на
мотування бандажів без контролювання натягу по динамометру 
або з похибкою у вимірах більше ±5 %. При установленні скло
бандажів контролювати кількість витків за лічильником. Перед 
бандажуванням якір повинен бути охолоджений до температури 
цеху. Укладання бандажа на передню лобову частину обмотки 
якоря, що має зварне з’єднання з колектором, виконувати із захо
дом на півники колектора згідно з вимогами кресленика.

9.14.7 Обмотку якоря, статора просочити згідно з вимогами 
Інструкції [10].

Ізоляцію обмотки якоря, статора тягових електричних ма
шин просочити вакуум-нагнітальним способом згідно з режима
ми, зазначеними в Інструкції [10].

Допускається одноразове ультразвукове просочення обмо
ток по затвердженим Укрзалізницею режимам.

Обмотка якоря, полюсні котушки (моноблок), що просочені 
в епоксидному компаунді, просоченню не підлягають.

Якір, статор після просочення покрити електроізоляційною 
емаллю згідно з вимогами креслеників та Інструкції [10].

Ремонт якорів, просочених в епоксидному компаунді вико
нують відповідно до вимог Керівництва [11].

9.14.8 При термообробці обмотки якоря в процесі просо
чення бандаж вильоту міканітового конуса і торці пластин колек
тора покрити дутостійкою емаллю до отримання глянцевої 
поверхні.

9.14.9 Якір після просочення ізоляції, сушіння і проточу
вання колектора перевірити на динамічну рівновагу з установ
ленням необхідних балансувальних вантажів. Поперечний
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переріз і кріплення балансувальних вантажів виконувати згідно з 
вимогами кресленика. Допустимий дисбаланс якоря не повинен 
перевищувати значення, зазначеного в креслениках. Дозволяється 
залишати балансувальні вантажі, раніше встановлені і надійно 
закріплені незалежно від їхнього розташування. Динамічне балан
сування якорів складених з вентилятором без їх попереднього 
роздільного балансування забороняються.

9.14.10 Обмотку статора електричних машин змінного стру
му оглянути, випробувати міжвиткову, корпусну ізоляцію й ізо
ляцію між обмотками на електричну міцність. При виявленні 
міжвиткових замикань, пробою й інших ушкоджень, що вимага
ють заміни обмотки, статор ремонтувати за обсягом КР-2.

9.14.11 Перевірити стан кріпильних кілець, якщо вони пе
редбачені конструкцією, лобових частин обмотки і ретельно за
кріпити.

9.14.12 Обмотку просушити, просочити, покрити електроі
золяційною емаллю по режимах, наведених в Інструкції [10]. Пе
ревірити опір ізоляції.

9.14.13 Вивідні проводи і шини оглянути, при необхідності 
відремонтувати або замінити.

9.14.14 На роторах з «білячою кліткою» з алюмінію допус
кається усувати методом паяння короткі, що не поширюються на 
велику глибину тріщини (не більше двох на одне кільце глиби
ною 2/3 товщини кільця) шляхом оброблення місця з тріщиною 
на повну її глибину під «ластівчин хвіст», лудіння і заповнення 
розробленого місця припоєм, що складається з олова - 15%, кад
мію - 20% і цинку - 65%. Застосовуваний при цьому флюс для 
лудіння 34А. Температура виготовленої до заливання поверхні 
ротора і припою повинна бути в межах від 350 °С до 400 °С.

9.15 Обмотка якоря, статора (КР-2)

9.15.1 При КР-2 обмотки якоря, статора виконують за наяв
ності пробою на корпус або міжвитковому замиканні, при необ
хідності спресування колектора або заміни задньої натискної 
шайби, вала ТЕД або при виконанні зварювальних робіт на задній 
натискній шайбі.



9.15.2 При КР-2 секції котушок якоря електричних машин 
виготовити з нової міді або обмотувального проводу. Допуска
ється використання старопридатних секцій котушок якоря, виго
товлених з обмотувального проводу або мідного дроту, знятих з 
якоря при його розмотуванні та таких, що пройшли дефектацію і 
перероблені згідно з затвердженою технічною документацією.

9.15.3 Витки секцій після формування повинні мати конфі
гурацію, розміри радіусів вигинів і довжину лобових і пазових 
частин згідно з креслениками; відформовані секції не повинні ма
ти тріщин, хвилястості, задирок і порушень ізоляції. При форму
ванні секцій з ізольованого проводу ушкодження ізоляції не 
допускається. Дозволяється у випадках ушкодження ізоляції го
ловок і ніжок секцій виконувати додаткову їхню ізоляцію.

9.15.4 Кінці секцій, що підлягають зварюванню з півниками 
колекторних пластин у середовищі захисного газу, не лудити, а 
кінці секцій, що паялися раніше, зачистити від полуди.

9.15.5 Нову ізоляцію секцій накладати згідно з креслени
ком. Ізоляцію виконувати без зморшок, з тугим затягуванням і 
обпресуванням. Секції обпресувати в нагрітому стані. Краї ізоля
ції всіх шин біля півників повинні бути на одному рівні. Розміри і 
форма секцій повинні відповідати кресленику.

9.15.6 Секції випробувати на електричну міцність ізоляції 
між витками і щодо корпуса згідно вимог кресленика.

9.15.7 Укладання обмотки і кріплення її на якорі виконувати 
згідно з креслеником.

9.15.8 Ізоляцію лобових і пазових частин якоря замінити 
новою. Нова ізоляція повинна бути щільною, склеєною з поверх
нею натискних шайб і між шарами, добре обпресованою і запече
ною. У якорів, що ремонтуються без перепресування пакета 
листів, допускається залишати стару ізоляцію лобових частин, 
якщо вона справна. Поверхня лобової ізоляції повинна бути рів
ною, без зморшок, розшарувань і пухкості. При ізоляції напівци- 
ліндрами або сегментами укладання їх вести зі зсувом стиків. 
Рівень лобової ізоляції біля півників після обпресування повинен 
бути вище денця шліців колекторних пластин, але не більше ніж 
на 1,5 мм, в інших частинах лобова ізоляція повинна відповідати
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кресленикам. Забороняється укладати секції на лобову ізоляцію, 
що має зморшки, пухкість, вібрацію при обстукуванні циліндрич
ної частини і рівень поверхні біля півників нижче денця шліців 
колекторних пластин.

9.15.9 При наявності щілини між втулкою колектора і на
тискною шайбою залити щілину електроізоляційним лаком з за
повненням її джгутом із скляної або бавовняної стрічки з 
промазуванням кожного шару тим же лаком і щільним затягу
ванням.

При наявності канавки між шайбою і пакетом листів запов
нити її електроізоляційною замазкою.

9.15.10 Розмічання під обмотку й укладання зрівняльних 
з’єднань і секцій у пазах пакета і їхніх кінців у півниках колекто
ра виконувати по спеціальному шаблону. Відлік колекторних 
пластин від середини паза осердя виконувати по робочій поверхні 
колектора.

9.15.11 При укладанні обмотки якоря згідно з встановленою 
технологією виконати таке:

- точне розміщення секцій по нейтралі і кроку на осерді та 
колекторі;

- щільне укладання секцій на ізоляції в лобових і пазових 
частинах обмотки;

- рівномірне розташування кінців шин секцій біля півни
ків без різких перегинів шин на виході зі шліців;

- однакову по всьому колу якоря відстань від півників до 
вигину секцій;

- рівномірне і щільне розташування по колу вигнутих ло
бових частин секцій;

- щільне укладання ізоляції між шарами секцій;
- рівномірне і щільне осаджування секцій у шліцах півни

ків колектора;
- щільне заповнення шліца колекторної пластини по ши

рині.
Забороняється укладання секцій, що мають тріщини або за

боїни, укорочену або подовжену ізоляцію (панчоха) у кінців. Не 
допускається виступання мідних клинів за площину шліців з боку 
обмотки.



9.15.12 При укладанні обмотки допускається залишати неі- 
зольованими шини секцій при вході в півники на довжині не 
більше ніж 5 мм, проміжки між ними заповнити електроізоляцій
ною замазкою.

Забороняється укладати ізольовану або забруднену частину 
шини секції в шліци півників.

9.15.13 Нещільності між секціями в лобових частинах обмо
тки ущільнити під час укладання прокладками з міканіту, просо
ченого електрокартону або іншого електроізоляційного матеріалу 
згідно з класом нагрівостійкості ізоляції електричної машини і з 
вимог кресленика. Прокладки по висоті повинні відповідати кон- 
туру бічної поверхні секції в лобовій частині.

9.15.14 При укладанні обмотки якоря виліт задніх лобових 
частин повинен відповідати кресленику, що потрібно контролю
вати шаблоном. Заповнення порожнеч у передній і задній лобо
вих частинах обмотки з боку пакета листів заліза якоря ТЕД 
електроізоляційною замазкою не виконувати.

9.15.15 Після укладання обмотку якоря треба осадити. Оса
джування повинне бути по всій довжині обмотки (у лобових час
тинах, пазах і півниках колектора) рівномірним. Осаджування 
дротом або хомутами виконувати за допомогою прокладок в ло
бових частинах і клини в пазах. На верстатах з багаторазовим пе
ремотуванням дроту осаджування виконувати не менше трьох- 
чотирьох разів.

Допускається осаджування обмотки якоря ТЕД і генерато
рів виконувати на пневматичній або гідравлічній установці із за
безпеченням тиску згідно з вимогами кресленика.

9.15.16 Після укладання й осаджування обмотки перевірити 
електричну міцність ізоляції напругою, зазначеною у додатку Н.

9.15.17 Установлення клинів у пази якоря виконувати згідно 
з вимогами креслеників. Клини в пази повинні входити щільно. 
Допускається установлення клинів із профільного склопластику 
СПП-ЭУ ТУ-16-503.180-78 [14].

9.15.18 Кінці шин секцій у півниках колектора пропаювати 
(варити) після осаджування секцій обмотки, після перевірки на 
виткове замикання і після обрізування кінців секцій, що висту
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пають з півників колектора. Забороняється застосовувати для па
яння півників припій без сертифіката або такий, що не перевіре
ний у лабораторії, а також такий, що не відповідає марці, 
зазначеній в кресленику. Вміст міді у ванні з припоєм не повинен 
перевищувати 1 %.

9.15.19 Зварювання обмотки з колектором виконати згідно з 
«Технологической инструкции на сварку обмотки с петушками 
коллектора якорей электрических машин на установках 
АДГ507УХЛ4 и У1036МУХЛ4 » [15]. Геометричні розміри і кі
лькість рядів зварних точок по висоті півника пластини повинні 
відповідати вимогам креслеників.

Пропуски між рядами зварних точок і наявність замикання 
між колекторними пластинами не допускаються.

Шви на поверхнях півників після закінчення зварювання 
повинні бути зачищені металевими щітками від нагару, а перед 
покриттям емаллю - знежирені.

Якість зварювання півників перевірити методом падіння 
напруги мілівольтметром або призначеними для цього прилада
ми, а також оглядом місць зварювання. На звареному колекторі 
не допускаються щілини і нещільності в шліцах півників. Відно
сне падіння напруги між сусідніми пластинами колектора не по
винне мати відхилень більше ±10% середньої величини вимірів.

9.15.20 Укладання постійних бандажів виконувати згідно з 
креслеником, контролюючи кількість витків за лічильником, а 
натяг - за динамометром. Намотування бандажів без контролю
вання натягу за динамометром або з похибкою у вимірах більше 
ніж ±5 % - забороняється. Перед бандажуванням якір остудити 
до температури навколишнього середовища.

При бандажуванні якоря необхідно стежити за тим, щоб 
між підбандажною ізоляцією і секціями (у якорів без клинового 
кріплення обмотки) був забезпечений натяг. При необхідності доз
воляється уздовж пазів якоря під бандажну ізоляцію встановлю
вати додаткові прокладки з електрокартону, просоченого лляною 
олією або оліфою лляною натуральною (лише для машин класу 
нагрівостійкості не вище В), для машин класу нагрівостійкості 
вище В - прокладки з плівкосклотканини.
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Для запобігання пошкодження обмотки при розрізуванні 
бандажів під бандаж підкласти ізоляцію згідно з креслеником.

Укладання бандажа на передню лобову частину обмотки 
якоря зі зварним з’єднанням з колектором виконувати згідно ви
могами 9.14.6.

9.15.21 Обмотку якоря при КР-2 просочити в електроізоля
ційному лаку не менше двох разів. При цьому перше просочення 
виконувати вакуум-нагнітальним способом. Допускається ульт
развукове просочення по затверджених режимах.

Допускається одноразове просочування якорів у компаун
дах вакуум-нагнітальним способом при тиску від 0,55 МПа до 
0,60 МПа з тимчасовим бандажем з подальшим накладанням пос
тійного бандажа та його запіканням.

У разі забезпечення глянцевого покриття при просоченні в 
компаунді допускається не виконувати покриття лугостійкою 
емаллю.

Після закінчення просочення і сушіння якоря перевірити 
опір ізоляції при температурі від 100 °С до 110 °С, що повинен 
бути не менше ніж 2 МОм, для якорів, просочених в епоксидному 
компаунді - 1,5 МОм, для тягових генераторів - не менше ніж 
1 МОм. Після остаточного просочення і сушіння обмотку якоря і 
півники колектора зі зварним з’єднанням з обмоткою покрити 
емаллю згідно з класом нагрівостійкості ізоляції якоря. Торці пів
ників колектора, за винятком колектора з з’єднанням секція - пі
вник зварюванням, покривати лаком або емаллю забороняється. 
Бандаж вильоту міканітового конуса колектора і торець пакета 
колекторних пластин у процесі сушіння і просочення покрити лу
гостійкою емаллю або лугостійким лаком до отримання глянце
вого покриття.

9.15.22 Остаточну перевірку щільності посадки колектор
них болтів виконувати в холодному стані, після чого контрити 
гайки або головки болтів згідно з креслеником.

9.15.23 Якір після просочення ізоляції, сушіння і проточу
вання колектора перевірити на динамічну врівноваженість з уста
новленням необхідних балансувальних вантажів згідно з 
креслеником. Поперечні переріз балансувальних вантажів і їхнє
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кріплення виконати згідно з креслеником. Виконувати динамічне 
балансування якорів складених з вентилятором без їхнього попе
реднього роздільного балансування забороняється. Допустимий 
залишковий дисбаланс не повинен перевищувати величин, уста
новлених креслениками.

9.15.24 При КР-2 обмоток статорів електричних машин ви
конувати такі основні роботи:

- зняття обмотки;
- заміну або ремонт міді обмотки з повною заміною ізоля

ції. Укладання обмотки виконувати згідно з креслеником і з пере
віркою омічного опору. Обмотки, виготовлені з ізольованого 
проводу, і вивідні проводи замінити новими;

- сушіння, просочення і покриття ізоляційною емаллю;
- перевірку опору ізоляції обмотки.

9.16 Перевірка та випробування якоря (КР-1, КР-2)

9.16.1 У процесі ремонту або на відремонтованому якорі 
перевірити:

- відповідність розмірів якоря нормам;
- стан робочої поверхні колектора і биття її щодо осі ши

йок і конуса вала, якість продорожування колектора;
- стан і міцність бандажів і клинів обмотки;
- міцність затягування колекторних болтів або натискних 

гайок колектора;
- міцність і стан покриття бандажа міканітового конуса;
- справність різьби вала;
- стан поверхні і якість паяння (зварювання) колектора;
- цілісність обмотки;
- правильність динамічного балансування;
- таврування;
- відсутність міжвиткових замикань обмотки якоря.
9.16.2 Електричну міцність ізоляції відремонтованого якоря 

випробувати змінним струмом частотою 50 Гц протягом 1 хв на
пругою, що перевищує на 10% випробувальну для остаточно від
ремонтованої електричної машини при випробуванні її на стенді.
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9.16.3 Якір, що відправляється в якості запасної частини, 
повинен бути випробуваний складеним з остовом за програмою 
приймально-здавальних випробувань даної електричної машини.

9.17 Вентилятори

9.17.1 Вентилятори перевірити на відсутність тріщин у дис
ках і лопатях. Лопаті сталевих вентиляторів, що мають тріщини, 
повністю зрізати і на їхнє місце приварити нові. При наявності 
наскрізних тріщин в диску й лопатях довжиною 50 % перерізу в 
кількості більше ніж 3 шт. вентилятори двомашинного агрегату 
замінити новими. Інші тріщини вентилятора обробити і заварити. 
Місце зварювання зачистити врівень з основним металом.

9.17.2 Зношені отвори під болти кріплення відновити елект
ронаплавленням з подальшим свердлінням згідно з креслеником. 
Забороняється установлювати вентилятори зі зношеними отвора
ми під болти кріплення.

9.17.3 Дозволяється виправляти погнутості сталевих лопа
тей вентиляторів.

9.17.4 Посадочну й привалкову поверхні вентиляторів про
точувати з однієї установки (ці поверхні повинні бути взаємно 
перпендикулярні).

9.17.5 Перед установленням на електричні машини венти
лятори статично балансувати. Гвинти кріплення балансувальних 
вантажів стопорити кернуванням у двох місцях на глибину 2 мм.

9.17.6 Торцеве биття вертикальної площини вентилятора тя
гового генератора не повинне перевищувати 5 мм.

9.18 Щіткотримачі та їхні кронштейни

9.18.1 Щіткотримачі розібрати, деталі очистити, оглянути, 
несправності усунути, непридатні деталі замінити.

9.18.2 Ізоляцію пальців з тріщинами і відколами, з підпала
ми й обвуглюванням, а також пробиту і зношену, замінити.

9.18.3 Ушкоджені ізолятори ТЕД із пресматеріалу замінити 
порцеляновими або фторопластовими.
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9.18.4 Мікалексові підвіски з зірваною різьбою замінити.
9.18.5 Палець щіткотримача випресувати при наявності 

тріщин у стаканчиках, протертих місць; непридатну ізоляцію і 
стаканчик замінити.

9.18.6 Ізолятори з тріщинами, з відколами країв або з ушко
дженням глазурі, замінити. Ізолятори на пальцях щіткотримача 
зміцнюють щільно; хитання і прокручування при легкому зусиллі 
руки не допускаються. Ослаблені ізолятори на пальцях щітко
тримача перепресувавати з накладенням для ущільнення посадки 
додаткової ізоляції.

9.18.7 Торцеві частини ізоляторів, надіті на пальці, ущіль
нити згідно з креслеником.

9.18.8 Корпуси щіткотримачів зачистити від підгарів і задирок.
9.18.9 Корпуси щіткотримачів з тріщинами замінити. Нерів

номірна виробка у щіткових гніздах корпусів щіткотримачів усу
нути обробкою. Розміри гнізд під щітки повинні відповідати 
нормам. Дозволяється відновлювати вікна під щітки в корпусах 
щіткотримачів з подальшим протягуванням до креслярського роз
міру.

9.18.10 Зношені отвори і вигоряння в корпусі щіткотримача 
під болти, гвинти або осі відновити наплавленням латунню або 
бронзою і механічно обробити.

9.18.11 Натискні пальці з тріщинами, обгарами кінців або 
зношеними отворами під храповик, гнучкі шунти щіткотримачів
з обривом жил, храповики з зношеними поверхнями, що не за
безпечують точність складання натискного механізму - замінити 
або відновити до креслярського розміру.

Пружини, що втратили пружність, зі зломами або з тріщи
нами замінити новими. Антикорозійне покриття старих деталей 
відновити згідно з креслеником.

9.18.12 Пружина щіткотримача ТЕД повинна задовольняти 
таким вимогам:

- витки пружини повинні розташовуватися рівномірно з 
зазором від 1,5 мм до 3,5 мм;

- перекоси пружини як у напрямку навивання, так і по тор
цях витків не допускаються. Неперпендикулярність витка в хвос
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товику допускається не більше ніж 0,2 мм. Висування витків що
до бокових площин пружин допускається не більше ніж 0,8 мм;

- висування хвостовика щодо площини витків допускаєть
ся не більше ніж 1,5 мм.

9.18.13 Складений щіткотримач повинен задовольняти ви
могам креслеників. Різниця натиснень пружини щіткотримача 
ТЕД при повороті втулки між двома сусідніми фіксованими по
ложеннями не повинна перевищувати 6Н Натискні пальці не по
винні мати заїдань при підніманні й опусканні і не повинні 
доторкатися бічних стінок вирізу в корпусі щіткотримача. Латун
ні стаканчики на пальцях щіткотримачів повинні бути обтиснуті 
для ущільнення їхньої посадки згідно з креслениками.

9.18.14 В складеному вигляді щіткотримач повинен мати 
відстань від осі пальця щіткотримача до осі вікна під щітку згідно
з вимогами кресленика на корпус щіткотримача.

9.18.15 Відремонтовані ізоляційні пальці випробувати на 
електричну міцність ізоляції змінним струмом частотою 50 Гц 
протягом 1 хв.

9.18.16 Бракети замінити при відколах, тріщинах і оплав
леннях більше ніж 30 % перерізу. Інші тріщини й оплавлення в 
бракетах з алюмінієвого сплаву заварити. Сталеві бракети зава
рити.

9.19 Капітальний ремонт для продовження строку служби 
(КРП)

9.19.1 КРП електричних машин проводиться з огляду на не
обхідність збільшення строку служби таких машин, що пов’язано
з продовженням строку служби тепловозів та дизель-поїздів і 
втратою електричними машинами ресурсу з причини застосуван
ня при їхньому виготовленні й ремонті таких систем електроізо
ляційних матеріалів, які не відповідають сучасним вимогам до 
якості та довговічності ізоляції.

9.19.2 КРП електричних машин виконують на черговому за 
пробігом КР-2, що припадає на час закінчення строку їхнього 
експлуатування, й складається з робіт за обсягом КР-2 та робіт з 
модернізації ізоляції таких машин.
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9.19.3 КРП дозволяється виконувати заводам, що оснащені 
технологічним обладнанням, яке дозволяє виконувати ремонт 
електричних машин при застосуванні технологій і матеріалів, що 
відповідають сучасним вимогам до тривалості міжремонтних 
пробігів та кількості відмов у міжремонтний період.

9.19.4 КРП усіх типів електричних машин може виконува
тися лише за наявності затверджених у встановленому порядку 
технічних умов на виконання робіт з продовження строку служби 
електричної машини відповідного типу.

9.19.5 У технічний паспорт відремонтованої за обсягом КРП 
електричної машини вносять запис про виконання КРП та прове
дені модернізації із зазначенням системи застосованої ізоляції, 
класу її нагрівостійкості, датою виконання КРП з підтверджен
ням виконаних робіт підписом начальника ВТК заводу.

9.20 Складання електричних машин після капітального 
ремонту

9.20.1 Складання електричних машин виконувати з деталей 
і вузлів, що пройшли необхідне контролювання і перевірку, згід
но з вимогами цих Правил і відповідних інструкцій.

9.20.2 Електричні машини, що випускаються з ремонту, 
комплектувати з остовів і якорів однакового виду ремонту. Допус
кається при необхідності складання електричних машин викону
вати з остовів і якорів різного виду ремонту.

9.20.3 При складанні електричних машин усі пофарбовані 
частини повинні бути сухими. Якір (ротор), остов (статор) і тра
версу з щіткотримачами перед складанням продути сухим стис
неним повітрям.

9.20.4 Внутрішні поверхні підшипникових щитів і кришок 
пофарбувати емаллю повітряного сушіння згідно з креслениками.

9.20.5 При складанні електричних машин виконувати такі 
вимоги:

- установлення ущільнювальних кілець виконувати в на
грітому стані до температури від 130 °С до 150 °С. Натяг посадки 
ущільнювальних кілець на вал повинен відповідати кресленику.



Торцеве биття ущільнювальних кілець відносно осі вала не по
винне перевищувати допустимої величини згідно з креслеником;

При складанні підшипникового вузла ТЕД забезпечити рів
номірно по всьому колу зазор між кришкою підшипника і щитом 
не менше, що зазначений в додатках Б, В, Г, Д;

- підшипникові щити і підшипники моторно-осьові ТЕД 
установлювати в горловини остова з гарантованим натягом;

- запресування підшипникових щитів і підшипників вико
нувати з рівномірним тиском, без перекосів, ударів і ушкоджень. 
Допускається виконувати індукційне нагрівання горловини;

- підшипникові шиті повинні щільно прилягати до торце
вих поверхонь остова; загальна довжина місцевих нещільностей 
допускається не більше 1/8 довжини кола;

- мастильні камери в підшипникових щитах і кришках 
заповнити мастилом, канавки лабіринту заповнити повністю, 
змазати поверхні роликів і сепараторів, атмосферні канали запов
нювати мастилом не допускається. Тип мастила повинен відпові
дати кресленику або спеціальним вказівкам;

- якір (ротор) заводити в остов (статор) обережно, не до
пускаючи ушкоджень обмотки, колектора і підшипників;

- щіткотримачі установити так, щоб відстань від них до 
робочої поверхні колектора і до півників було витримано згідно з 
нормами, а щітки в обох крайніх положеннях якоря залишалися 
на робочій частині колектора. Вертикальний перекіс щіткотрима
ча на ТЕД відносно робочої поверхні колектора не повинен пере
вищувати 1 мм. Щітки встановлюють нові, попередньо притерті. 
Марки щіток повинні відповідати кресленику;

- моторно-осьові підшипники припасувати по посадочним 
площинам і горловині остова. Забороняється виконувати заміну 
осьових підшипників без їх припасування по посадочним поверх
ням і горловині остова;

9.20.6 При складанні тягових генераторів дозволяється за
міна якорів з петльовою східчастою обмоткою на якорі з 
«жаб’ячою» обмоткою, при цьому необхідно зменшити зазор під 
кожним додатковим полюсом на 2 мм шляхом установлення чо
тирьох прокладок товщиною по 0,5 мм з подальшим настроюван
ням комутації.
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10 ПЕРЕВІРКА, РЕГУЛЮВАННЯ Й ВИПРОБУВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПІСЛЯ РЕМОНТУ

10.1 При складанні електричної машини перевірити:
- радіальні зазори в підшипниках, відсутність зсувів роли

ків відносно доріжки кочення внутрішнього кільця підшипника, 
торцеве биття (перекіс) зовнішніх кілець підшипників ТЕД;

- осьовий розбіг якоря;
- натискання на щітку, якість притирання щіток, розмі

щення корпусів щіткотримачів на бракетах тягового генератора 
(відхилення від номінального значення не повинне перевищувати 
встановлених норм);

- зазори між щіткою і гніздом корпусу щіткотримача, між 
півниками колектора і щіткотримачами (при крайніх положеннях 
якоря), між колектором і щіткотримачами;

- наявність вільного переміщення щітки в гнізді корпусу 
щіткотримача;

- відстань між півниками колектора і корпусом щіткотри
мача;

- відсутність перекосу щіткотримачів на довжині колек
торної пластини, непаралельність поздовжніх осей вікна щітко
тримача і колекторних пластин по довжині пластин не повинні 
перевищувати допустимих норм;

- повітряні зазори між осердям якоря й полюсами. На од
ному тяговому генераторі, різниця між максимальним і мінімаль
ним зазорами під головними полюсами не повинна перевищувати
1 мм;

- щільність прилягання підшипникових щитів до остова;
- наявність зазорів між підшипниками і кришками підшип

никових щитів;
- зазори в лабіринтах між кришкою підшипникового щита 

й ущільнювальним кільцем (перевіряється обертанням якоря);
- биття колектора;
- наявність гарантованого зазору між головками секцій 

задньої лобової частини і підшипниковим щитом при крайньому 
положенні якоря;

108



- міцність кріплення болтових з’єднань, натяг і міцність 
кріплення вентилятора.

10.2 Майстер зі складання повинен кожну електричну ма
шину пред’являти для здачі ВТК. Контрольний майстер ВТК пе
ред прийманням повинен переконатися в правильності виконання 
операцій ремонту по листах поопераційного контролювання і по 
стану пред’явленої електричної машини.

10.3 Випробування електричних машин на холостому ходу 
виконувати після повного затягування всіх болтів підшипникових 
щитів і кришок. Після притирання щіток на холостому ходу й 
усунення всіх дефектів виконати приймально-здавальні випробу
вання електричної машини на випробувальному стенді згідно з 
розділом 12.

10.4 Після проведених приймально-здавальних випробувань 
очистити колектор і щіткотримачі від щіткового пилу й кіптяви; 
продути електричну машину сухим стисненим повітрям тиском 
від 0,2 МПа до 0,3 МПа. При необхідності виконати покриття ба
ндажа колектора, кронштейнів і інших поверхонь щіткотримачів, 
передбачених креслениками, а також внутрішню поверхню осто
ва з боку оглядових люків сірою або іншою світлою електроізо
ляційною емаллю, згідно вимог креслеників. Укомплектувати 
електричну машину деталями зовнішнього кріплення. Головки 
верхніх болтів і болтів, установлених з боку підшипників мотор- 
но-осьових ТЕД, залити компаундною масою. Перевірити і від
новити маркування й таврування вузлів і деталей.

10.5 Пофарбувати зовні електричні машини згідно з вимо
гами креслеників.

10.6 Після закінчення ремонту, оформлений технічний пас
порт разом з електричною машиною відправити в депо або на за
вод. У паспорті повинно бути зазначено, які встановлені 
підшипники (нові або відремонтовані), виконаний запис про про
ведений ремонт і модернізації (якщо вони виконувалися), і прик
ладені результати випробувань електричної машини. Проведені 
роботи підтверджуються підписом представника ВТК і представ
ника ЦТА (там, де він є) або представника Замовника.
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11 ПОРЯДОК I ПРАВИЛА ПУСКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МАШИН В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

11.1 Перед установленням електричної машини на тепловоз 
чи дизель-поїзд виконати роботи, передбачені 6.6.

11.2 При установленні тягового генератора на тепловоз чи 
дизель-поїзд виконати перевірку співвісності його вала з колінча
тим валом дизеля. Затягування гайок сполучної муфти виконува
ти послідовно через три болти на четвертий, затягуючи щоразу не 
більше однієї грані. Відрегулювати розмір муфти між зовнішніми 
торцями ведучого і веденого дисків.

Після кріплення генератора до рами дизеля, лапи генерато
ра і раму дизеля заштифтувати. Висування штифтів над поверх
нею лап генератора допускається від 1 мм до 5 мм.

11.3 Виконати вимірювання статичного напору охолоджу
вального повітря в тягових генераторах з примусовим охоло
дженням і в ТЕД при постановленні тепловоза на реостатні 
випробування, при введенні в експлуатацію після КР. ]

Результати вимірювань занести в книгу ремонтів у депо або 
внутрішньозаводський паспорт ремонту тепловоза для заводів.

11.4 При установленні двомашинного агрегату на тепловоз 
перевірити співвісність його вала з валом привода. Допускається 
розпилювання отворів у лапах двомашинного агрегату під болти 
кріплення до 2 мм.
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12 ВИПРОБУВАННЯ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, 
ТЯГОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ І ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МАШИН

12.1 Перед випробуванням електричних машин перевірити 
стан робочої поверхні колектора, щіткового апарата, якість при
тирання щіток, правильність маркування і розташування вивід
них кабелів і проводів. Прокручуванням від руки переконатися у 
вільному обертанні якоря, відсутності торкання обмотки до під
шипникового щита і стукотів у підшипниках при крайніх поло
женнях якоря.

12.2 Приймально-здавальні випробування тягових електрич
них машин тепловозів виконати відповідно ГОСТ 2582 з дотри
манням режимів і норм, наведених у таблицях 12.1-12.6.

12.3 Омічний опір обмоток електричних машин, виміряний 
у холодному стані і приведений до температури 20°С, не повинен 
відхилятися від номінального значення більш ніж на ±10% для 
тягових генераторів і допоміжних машин, для тягових електрод
вигунів та ±5% при вимірі омічного опору обмоток статора 
синхронних генераторів.

12.4 Випробування ТЕД і тягових генераторів на нагрівання 
виконувати методом взаємного навантаження відповідно до ре
жимів, наведених у таблицях 12.1 і 12.2.

Дозволяється випробувати тягові генератори і ТЕД без по
дачі охолоджуючого повітря при відкритих люках протягом 1 год 
при номінальній напрузі і струмі, що дає перевищення темпера
тури, що відповідає перевищенню температури при номінально
му режимі.

Допускається випробування на нагрівання тягових генера
торів виконувати методом короткого замикання. Для безперебій
ної роботи за даним режимом використовують пускову обмотку, 
струм якої повинен бути в межах від 400 А до 500 А.

Допоміжні електричні машини постійного струму випробу
вати методом взаємного навантаження або роботи на навантажу
вальний реостат. Гранично допустиме перевищення температур 
обмоток електричних машин над температурою навколишнього
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повітря наприкінці випробування на нагрівання при вимірюванні 
методом опору не повинні бути перевищувати значень, зазначе
них в таблиці 12.7.

Допускається виконувати випробування згідно з рядками 4, 
5, 12 таблиці 12.1; рядками 3, 6,  13 таблиці 12.2; рядками 3, 5, 13 
таблиці 12.3; рядками 3, 5, 12 таблиці 12.4; рядками 4, 6, 7, 14 
таблиці 12.5 без роз’єднання випробовуваних електричних машин.

12.5 Перевірку швидкісних характеристик ТЕД виконувати 
в обох напрямках обертання якоря. Допустиме відхилення часто
ти обертів від номінальної, не повинно перевищувати ±4 % для 
ТЕД, спроектованих до 1 червня 1966 p., і ±3% для ТЕД, спроек
тованих після 1966 р. Різниця між частотами обертів в один та 
інший бік при струмі, що відповідає значенню номінальної поту
жності, і при номінальному збудженні, виражена у відсотках від 
середнього арифметичного обох частот обертів, повинна бути не 
більше 4 %.

12.6 Випробування ТЕД на підвищену частоту обертів пот
рібно виконувати при частоті обертання, що перевищує на 25% 
максимальну, а для постійно з’єднаних послідовно ТЕД - на 35%. 
Допускається виконувати випробування при частоті обертів, що 
перевищує максимальну на 20%, електричних машин, спроекто
ваних до 1 червня 1966 р.

Випробування тягових генераторів і допоміжних машин на 
підвищену частоту обертів виконувати при частоті обертів, що 
перевищує на 20% максимальну, гарантовану заводом-виробни- 
ком. Випробування треба виконувати на нагрітій електричній 
машині на холостому ходу протягом 2 хв, після чого в електрич
ній машині не повинно бути змін, що впливають на її працездат
ність. Асинхронні допоміжні машини на підвищену частоту 
обертів не випробовують.

12.7 Перевірку електричної міцності міжвиткової ізоляції 
виконати на холостому ходу електричної машини протягом 5 хв 
по режимах, зазначених у таблицях 12.1-12.6.

12.8 Биття колектора, контактних кілець на нагрітій елект
ричній машині допускається для тягових генераторів і ТЕД не бі
льше ніж 0,06 мм, для допоміжних машин - не більше ніж 0,04 мм.
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Різниця між значенням биття у холодному і гарячому стані по
винна бути для тягових генераторів і ТЕД не більше ніж 0,03 мм, 
для допоміжних машин - 0,02 мм.

12.9 Перевірку роботи на холостому ходу із припрацюван- 
ням щіток виконувати: І

- тягових генераторів - протягом від 30 хв до 40 хв при 
нормальному напрямку обертання та частоті обертів 750 об/хв 
для типів ГП-300А, ГП-300БУ2, ГП-311ВУ2, ГП-312У2; 850 об/хв 
для типу ГП-311БУ2;

- допоміжних машин протягом від 20 хв до 30 хв при час
тоті обертів, що дорівнює від 25 % до 40 % номінальної;

- ТЕД протягом 30 хв при частоті обертів 585 об/хв для 
типів ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118БУ1; 657 об/хв для типів ЭД-120А, 
ЭД-121А; 652 об/хв для типу ЭД-125Б і 295 об/хв для типу ТЕ-006;

- асинхронні електродвигуни - протягом від 20 хв до 30 хв 
при частоті 50 Гц.

12.10 Опір ізоляції обмоток щодо корпусу електричної ма
шини в гарячому стані при температурі 100.]0°C повинен бути не 
менше зазначеного в таблицях 12.1-12.6 після проведення випро
бувань у послідовності, передбаченій цими таблицями. Вимірю
вання опору ізоляції виконувати після випробування електричної 
машини на нагрівання.

12.11 Випробування електричної міцності ізоляції обмоток 
щодо корпусу та між обмотками виконувати після випробування 
електричної машини в гарячому стані згідно даним додатку Н.

12.12 Електричні машини повинні мати задовільну комута
цію при всіх струмах, що відповідають робочим характеристикам 
електричної машини при обох напрямках обертання для реверсив
них машин і при робочому напрямку обертання для нереверсив- 
них машин. Для реверсивних електричних машин випробування 
виконувати протягом 30 с при обертанні в кожен бік, для нереве- 
рсивних машин - протягом 1 хв при робочому напрямку обертання.

При зміні напрямку обертання допускається робота на хо
лостому ходу протягом від 5 хв до 15 хв для припрацювання щіток.

Режими перевірки комутації повинні відповідати вимогам 
ГОСТ 2582 і наведені в таблицях 12.1-12.5.
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При класі комутації не більше 1,5 дозволяється видача елек
тричної машини в експлуатацію. Ступінь іскріння записують до 
протоколу випробувань. При перекиданнях або іскрінні під час 
випробувань визначити причину цього, усунути і електричну 
машину повторно випробувати. Електричну машину, що не одер
жала ніяких механічних ушкоджень або кругового вогню, колек
тор придатний до подальшої роботи без очищення, яка не 
потребує якого-небудь виправлення, вважають такою, що витри
мала випробування

12.13 Характеристику холостого ходу тягових генераторів, 
збуджувачів і допоміжних генераторів зняти при режимах, зазна
чених у таблицях 12.2-12.5. Відхилення напруги тягових генера
торів від номінального значення не повинне перевищувати ±5 % 
при номінальній частоті обертів і номінальному струмі збуджен
ня і +5 % для генераторів типу ГП-311ВУ2.

12.14 Випробування на нагрівання від тертя щіток і роботи 
підшипників виконувати на холостому ходу при максимальній 
частоті обертів протягом 1 год без подачі охолоджувального по
вітря. При цьому температура підшипників і колектора не повин
на перевищувати 95 °С.

12.15 Перевірку рівня вібрації виконати на міцно закріпле
ній на стенді електричній машині. Вимірювання вібрації відпо
відно до ГОСТ 20815 виконувати на підшипникових щитах з боку 
привода та колектора в напрямку, перпендикулярному осі обер
тання (вертикальному). Контролювання рівня вібрації виконувати 
при роботі електричної машини на режимі холостого ходу при 
сталій максимальній частоті обертів.

12.16 Випробування синхронних генераторів на короткоча
сне перевантаження при змінному струмі виконувати протягом 
2 хв при значенні струму згідно з таблицею 12.3.

12.17 Після проведення випробувань синхронних генерато
рів на нагрівання методом короткого замикання при одночасному 
замиканні обох з’єднань зіркою (без випрямляча) виконати ви
пробування на короткочасне перевантаження по струму протягом
2 хв. Режими повинні відповідати таблиці 12.3.
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12.18 Випробування тягових генераторів в умовах депо ви
конувати відповідно до вимог рядків 1, 2, 3, 7, 8, 9 10 таблиці 
12.2, рядків 1, 2, 3, 7, 10 таблиці 12. З, при чому режими по ряд
ках 3 ,7 ,  8, 9, 10 таблиці 12.2 і рядках 3, 7, 10 таблиці 12.3 переві
ряють при випробуванні тепловоза на реостаті.

12.19 При незадовільній комутації електричної машини пе
ревірити:

- притирання щіток по колекторі, натискання на щітки, за
зор між корпусом і щіткою, а також між щіткотримачем і колек
тором. Площа прилягання щіток до колектора повинна бути не 
менше 75 %;

- биття колектора, що повинне бути в межах установлених 
норм. Місцеве биття колектора, висування або западання однієї 
пластини або групи пластин не допускається;

- правильність розміщення щіткотримачів щодо колектора;
- відповідність типу встановленого якоря типу магнітної 

системи, зазор між якорем і полюсами, кількість прокладок під 
осердями додаткових полюсів, надійність кріплення траверси, 
збіг міток на щиті й остові, нанесених при попередніх випробу
ваннях.

Якщо зазначені параметри відповідають нормам, а іскріння 
електричної машини більше допустимого, необхідно перевірити 
правильність установлення нейтралі, а при необхідності і зону 
без іскрової комутації машини нижчезазначеним методом.

Перевірка правильності установлення нейтралі. У неру
хомій електричній машині до двох сусідніх щіткотримачів приє
днують гальванометр або мілівольтметр, що має двосторонню 
шкалу з нулем у середині.

Від стороннього джерела живлення в обмотку головних по
люсів подають струм, рівний від 5 % до 10 % номінального стру
му збудження. При подачі струму стрілка приладу повинна 
відхилятися. Поворотом траверси в той або інший бік необхідно 
досягти найменшого відхилення стрілки. Щоб не пошкодити 
прилад при повороті траверси, його потрібно від’єднати. Для пе
ревірки правильності знайденого нейтрального положення необ
хідно повернути якір у напрямку його нормального обертання і
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знову перевірити нейтраль. Якщо відхилення стрілки приладу бу
де при цьому незначне, траверсу треба закріпити остаточно, після 
чого виконати перевірку ще раз. Якщо проведені роботи не по
ліпшили комутацію, треба визначити зону безіскрової роботи 
електричної машини і виконати необхідне регулювання.

Визначення зони безіскрової роботи електричної машини 
методом підживлення додаткових полюсів. При правильно підіб
раних додаткових полюсах межі безіскрової комутації повинні 
розташовуватися симетрично щодо горизонтальної осі наванта
ження електричної машини. У більшості випадків при настрою
ванні комутації обмежуються визначенням меж іскріння при 
номінальному навантаженні.

Якщо комутація електричної машини не поліпшується після 
зміни зазору під додатковими полюсами по номінальному режи
мі, необхідно перевірити розташування зони безіскрової роботи 
на різних режимах навантаження електричної машини (5-6 то
чок). При цьому вся зона безіскрової роботи зміститься вниз від 
горизонтальної осі навантажень, якщо додаткові полюси сильні, і, 
навпаки, зміститься догори, якщо додаткові полюси слабкі. У 
першому випадку зазор під додатковими полюсами необхідно 
збільшити, в іншому - зменшити.

Визначення зони безіскрової роботи електричної машини 
виконувати в такій послідовності. Скласти послідовний елект
ричне коло з обмотки якоря й обмоток додаткових полюсів ви
пробовуваної електричної машини, амперметра постійного 
струму з нулем у середині шкали і вимикача.

До обмотки одного з додаткових полюсів через перемикач, 
що дозволяє змінювати напрямок струму, приєднати допоміжний 
генератор, послідовно з’єднаний з амперметром постійного струму.

Струм підживлення регулювати реостатом, увімкненим пос
лідовно в коло незалежної обмотки збудження допоміжного ге
нератора.

Струм підживлення змінюється доти, поки не зникне іск
ріння. Якщо іскріння зникне при підживленні, то додаткові по
люси слабкі і зазор між якорем і додатковим полюсом необхідно
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зменшити. Якщо іскріння зникне при відживленні, то зазор варто 
збільшити. Розрахунок зазору 5Н обчислюють за формулою:

де 8Н - необхідний зазор (новий);
8 - зазор, що має, (старий);
А/- струм відживлення або підживлення;
/-струм якоря;
0 - відношення ампер-витків (0 = Aw an/Aws);
Aw да - ампер-витки додаткових полюсів;
Aw* - ампер-витки обмотки якоря.

Знак «плюс» у знаменнику використовують, якщо допома
гає підживлення, тобто напрямок струму підживлення збігається

з напрямком струму. Знак «мінус» береться, якщо допомагає ві
дживлення, тобто струм підживлення не збігається по напрямку з 
струмом збудження додаткових полюсів. Числове значення 0 для 
генераторів типів ГП-311В, ГП-311Б- 1,290, типів ГП-312- 1,375.

Таблиця 12.1 - Перелік приймально-здавальних випробу
вань ТЕД

Тип тягового електродвигуна

§ Вид випробування

ЭД
-1

21
А

У
2

ЭД
-1

25
У

2

ЭД
-1

07
А

ЭД
-1

18
А

У
2,

 
ЭД

-1
18

БУ

ТЕ
-0

06

1 2 3 4 5 6 7
1 Вимірювання 

опору ізоляції 
обмоток у холод
ному стані, МОм, 
не менше 20 20 20 20 20
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Продовження таблиці 12.1
1 2 3 4 5 6 7
2 Вимірювання 

омічного опору 
обмоток при тем
пературі +20°С, 
Ом (+10%):
- якоря; 0,0107 0,0107 0,013 0,0135 0,00766
- головних полю
сів; 0,0088 0,1188 0,0105 0,0105 0,00773
- додаткових по
люсів 0,00776 0,00776 0,00821 0,00821 0,00471

3 Випробування на 
нагрівання:
- напруга, В; 523±2% 512+2% 470 470 200
- струм, А 860±3% 880±3% 575* 575* 600*
Перевищення 
температури 
обмотки, °С, не 
більше:
- якоря; 140 140 140 140 130
- головних полю
сів; 155 155 155 155 130
- додаткових по
люсів; 155 155 130** 155 130
- колектора 95 95 95 95 95

4 Перевірка часто
ти обертів і реве
рсування згідно 3 
ГОСТ 2582, об/хв 704+21 655+20 585 585 295

5 Випробування на 
підвищену часто
ту оберів протя
гом 2 хв, об/хв. 2900 2900 2860 2860 2850

6 Випробування 
електричної міц
ності міжвиткової 
ізоляції обмоток 
протягом 5 хв 
напругою, В 1100 1100 1050 1050 280
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Продовження таблиці 12.1
1 2 3 4 5 6 7
7 Перевірка биття 

колектора(на 
нагрітій машині), 
мм, не більше 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

8 Перевірка
комутації:
-1 режим (4 згід
но з ГОСТ 2582) 
напругою, В при 
повному полі; 360 375 303 303 130

- струм переван
таження, А; 1250 1200 1100 1100 1130

- II режим (5 згід
но з ГОСТ 2582) 
напругою, В; 750 750 700 700 283
- струм, А; 600 600 476 476 430

- частота обер
тання, об/хв.; 2320 2320 2290 2290 2420

- ступінь послаб
лення поля, %; 34 24 36 36 _

- III режим (6 згі
дно з ГОСТ 2582) 
напругою, В; 512 536 463 463 197

- струм при пов
ному полі, А 880 840 720 720 750

- частота обертів, 
об/хв 645 652 585 585 295

- час випробувань 
у кожному 
напрямку, с 30 30 30 30 30
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Продовження таблиці 12.1

1 2 3 4 5 6 7

9 Вимірювання 
опору ізоляції 
обмоток у гаря
чому стані, МОм, 
не менше 2 2 2 2 2

10 Визначення оміч
ного опору обмо
ток у гарячому 
стані1

11 Випробування 
протягом 1 хв при 
частоті 50 Гц еле
ктричної міцності 
ізоляції обмоток 
щодо корпуса 
машини і між об
мотками напру
гою, В 2100/2500 2100/2500 2000/2400 2000/2400 1800/2100

12 Перевірка рівня 
вібрації (на ре
жимі холостого 
ходу на пружно
му стенді):
- номінальна час
тота обертів, об/хв.; 645 652 585 585 283

- максимальна ча
стота обертання, 
об/хв.; 2320 2320 2290 2290 2420

- ефективна 
віброшвидкість, 
мм/с, не більше 4 4 4 4 4

13 Випробування 
протягом 1 год на 
нагрівання від 
тертя щіток і 
підшипників на 
холостому ходу 
без вентиляції 
при частоті обер- 

1 тів, об/хв

2320 2320 2290 2290 2400
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Гг =Гх[1+0С (tr-tx)],
де гг— опір випробуваної обмотки в гарячому стані,

Ом; гх - опір випробуваної обмотки в холодному стані,
Ом; а = 0,004 - температурний коефіцієнт розширення міді; 
tr - температура нагрівання обмоток у результаті випробувань; 
tx - температура, при якій обмірюваний опір гх.

* Випробування протягом 1 години без вентиляції;
** Для котушок з ізоляцією «Моноліт-2» 155°С;
*** У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, 

у знаменнику - при КР-2.

1 Визначають по таблицях, розрахованим по формулі

Таблиця 12.2 - Перелік приймально-здавальних випробувань 
генераторів постійного струму

Ч/ч
Тип тягового генератора

Вид випробувань ТД-802 ГП-311БУ2 ГП-311ВУ2 ГП-312У2

1 2 3 4 5 6
1 Вимірювання опору 

ізоляції обмоток у 
холодному стані, 
МОм, не менше 20 20 20 20

2 Вимірювання оміч
ного опору обмоток 
при температурі 
+20°С, Ом (+10%):
- якоря;
- збудження;
- додаткових полю
сів;
- пусковий

0,00199
0,4

0,0015

0,006

0,001178
0,863

0,000865

0,00473

0,001178
0,863

0,000865

0,00473

0,00103
0,90

0,00087

0,0045
3 Перевірка роботи 

на холостому ходу 
при частоті обертів, 
об/хв. 750 850 750 750
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Продовження таблиці 12.2

1 2 3 4 5 6

4 Випробування на 
нагрівання:
- час випробування, 
годин; 4 6 6 6

- напруга, В; 377 465 465 356

- струм, А; 2350 4320 4320 3570

- частота обертів, 750 850 750 750

об/хв.;
- перевищення тем
ператури обмотки, °С 
не більше: 
а) якоря; 140 140 140 140

б) збудження; 155 180 180 180
в) додаткових 155 155 155 155

полюсів; 
г) колектора 85 95 95 95

5 Перевірка значення 
напруги при 
номінальній частоті 
обертів, об/хв 750 850 750 750

6 Випробування 
протягом 2 хв на 
підвищену частоту 
обертів, об/хв 900 1020 900 937

7 Випробування 
протягом 5 хв елек
тричної міцності 
міжвиткової ізоля
ції напругою, В 650 775 775 630

8 Перевірка биття ко
лектора в гарячому 
стані, мм, не більше 0,08 0,06 0,06 0,06

9 Перевірка протягом 
1 хв комутації:
- напруга, В; 230 300 300 212

- струм, А; 3000 6600 6600 6000

- частота обертів, 
об/хв. 750 850 750 750
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Продовження таблиці 12.2
1 2 3 4 5 6

10 Вимірювання опору 
ізоляції обмоток у 
гарячому стані, 
МОм, не менше 1 1 1 1

11 Визначення омічно
го опору обмоток у 
гарячому стані1

12 Випробування елек
тричної міцності 
ізоляції обмоток 
щодо корпусу і між 
обмотками протягом 
1 хв при частоті 
50 Гц напругою, В:
- незалежного збу
дження;
- додаткових полю
сів і якоря

1150/1500

1600/2100

1150/1500

1600/2100

1100/1500

1610/2150
13 Перевірка рівня 

вібрації при частоті 
обертів, об/хв 
Подвійна амплітуда 
вібраційного зсуву, 
виміряна на підши
пниковому щиті на 
стенді в будь-якім 
направленні, мм, не 
більше

750

0,08

850

0,07

750

0,07

750

0,07

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі

гг =Гх[1+а (tr-tx)]

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у 
знаменнику - при КР-2.
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Таблиця 12.3 - Перелік приймально-здавальних випробу
вань тягових синхронних генераторів і допоміжних електричних 
машин

Ч/ч
Тип машини

Вид випробування
ГС-501АУ2 ГС-504А ВС-650ВУ2 ВС-652У2

1 2 3 4 5 6
1 Вимірювання опору 

ізоляції обмоток у холод
ному стані, МОм, не 
менше 20 20 20 20

2 Вимір омічного опору 
при температурі 20°С,
Ом (+10%): 
- якоря; 0,00115 0,00115 0,0425 0,0275/0,

- збудження;
(статора)

0,51
(ротора)

(статора)
0,535

(ротора)
2,25

0323*
6,0/6,73*

- додаткового полюса - - - -
3 Перевірка роботи на хо

лостому ходу при частоті 
обертання, об/хв 1000 1000 2470 3300

4 Випробування протягом
1 години на нагрівання:

- напруга, В;
- струм, А;

К.з.**
2x2700

К.з.**
2x2480

К.з.**
170

К.з.**
14

- частота обертів, об/хв.; 1000 1000 2470 4000
- перевищення темпера
тури обмотки, °С, не бі
льше: 180 180 140 120
а) якоря; 140 155 155 155
б) збудження; - - - -

в) додаткового полюса;
г) контактних кілець або 105 105 105 105

колектора
5 Випробування протягом

2 хв на підвищену часто
ту обертів, об/хв 1380 1250 3960 5000

6 Випробування протягом 
2 хв на короткочасне пе
ревантаження по струму 
короткого замикання, А

3420
(змінний)

8700
(випря
млений)

240 15
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Продовження таблиці 12.3
1 2 3 4 5 6
7 Випробування протягом 

5 хв електричної 
міцності міжвиткової 
ізоляції напругою, В 600 645 400 160

8 Перевірка биття колек
тора (контактних кілець) 
у гарячому стані, мм, не 
більше 0,06 0,06 0,03 0,03

9 Перевірка комутації про
тягом 1 хв:
- частота обертів, об/хв.;
- струм, А;
- напруга, В

- - - -

10 Вимірювання опору 
ізоляції обмоток у гаря
чому стані, МОм, не 
менше

1 1 3 3

11 Визначення омічного 
опору обмоток у 
гарячому стані1 _ .

12 Випробування протягом 
1 хв електричної міцнос
ті ізоляції обмоток щодо 
корпусу і між обмотками 
при частоті 50 Гц, напру
гою, В:
- обмотка статора;
- обмотка ротора;
- складених

19002500***
1150/1500

1900/2500
1150/1500

1100/1500 1100/1500

13 Перевірка вібрації в 
режимі холостого ходу 
при частоті обертів, 
об/хв

350
1000

350
1000

2470 4000
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Продовження таблиці 12.3
1 2 3 4 5 6

Подвійна амплітуда 
вібраційного зсуву, ви
мірювання на підшипни
ковому щиті на стенді в 
будь-якім напрямку, мм, 
не більше 0,07 0,07 0,033 0,03

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі

гг гх[ 1 +а (t[ )J,

* У знаменнику для машин випуску з 1984 p.;
** Режим короткого замикання;
*** у чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, 

у знаменнику - при КР-2 _________________________________ _

Таблиця 12.4 - Перелік приймально-здавальних випробу
вань допоміжних електричних машин

Тип машини

ЧУч Вид
випробувань

ВГ
Т-

27
5/

12
0У

2

В-
60

0У
2

ТГ
-8

3/
35

ВТ
-2

75
/1

20

ВГ
Т-

27
5/

15
0

М
ВТ

-2
5/

9

М
ВГ

-2
5/

11

Д
Т-

70
1-

4

Д
Т-

70
6-

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Вимірювання 

опору ізоляції 
обмоток у хо
лодному стані, 
МОм, не менше 5 5 5 5 5 5 5 20 20

2 Вимір омічного 
опору обмотки 
при температу
рі 20°С, Ом 
(±10%):
- якоря; 0,032 0,0305/0,284 0,0305 0,037 0,04760,0538 0,022 0,058

0,032*
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Продовження таблиці 12.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- збудження; 7,7 2,85/
3,01

1,93 5,88 8,67 " 9,0 - -

- додаткового 
полюса;

0,195 0,0196/
0,0156

0,0195 0,019 - 0,0214 0,0103 0,0196

- що розмагнічує - 5,14/
5,37

- - - - - - -

3 Перевірка ро
боти на холос
тому ходу, при 
частоті обертів, 
об/хв 850 1800 4000 850 850 800 800 2400 2400

4 Випробування 
протягом 
1 години на 
нагрівання:
- напруга, В;
- струм, А;
- частота 
обертів, об/хв.;
- перевищення 
температури 
обмотки, °С, не 
більше:
а) якоря;
б) збудження;
в) додаткового 
полюса;
г)контактних 
кілець або 
колектора

75
165

800

140
155

130

95

165/180
130135

1800

12СУ140
130/155

130

95

24
5

4000

85
85

85

95

107
120

1800

120
155

130

95

75
120

1800

140
155

130

95

75
75

2000

120
130

130

95

75
75

2000

120
130

130

95

115
125

2400

120
130

130

95

90
180

2400

120
130

130

95
5 Випробування 

протягом 2 хв 
на підвищену 
частоту обер
тів, об/хв 2160 2160 4800 2160 2160 2500 2500 2880 2880

6 Випробування 
протягом 5 хв 
електричної 
міцності між- 
виткової ізоля-
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Продовження таблиці 12.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ції напругою, В 100 235 32 170 100 115 115 150 115
7 Перевірка бит

тя колектора 
[контактних 
кілець) у гаря
чому стані, мм, 
не більше 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

8 Перевірка 
комутації про
тягом 1 хв:
- частота обер
тів, об/хв.;
- струм, А;
- напруга, В

1800
240
75

1800
150
180

4000
7,5
24

1800
142
150

1800
212
75

2000
100
75

2000
115
75

2400
125
115

2400
180
45

9 Вимірювання 
опору ізоляції 
обмоток у 
гарячому стані, 
МОм, не менше 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3

10 Визначення 
омічного опору 
обмоток у 
гарячому стані1

11 Випробування 
протягом 1 хв 
електричної 
міцності ізоля
ції обмоток 
щодо корпусу і 
між обмотками 
при частоті 
50 Гц, напру
гою, В (обмотка 
складеного 
ротора)

1100/
1500**

1100/
1500

1100/
1500

1100/
1500

11100/
1500

1100/
1500

1100/
1500

1000/
1200

1000/
1200

12 Перевірка віб
рації в режимі 
холостого ходу 
при частоті 
обертів, об/хв 
Подвійна амп
літуда вібра
ційного зсуву,

1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2500 2500
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Продовження таблиці 12.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вимірювана на 
підшипнико
вому щиті на 
стенді в будь- 
якім напрямку, 
мм, не більше 0,055 0,055 0,02 0,055 0,055 0,055 0,055 Q02-Q05002-005

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі

гг =Гх[1+а (tr-tx)]

* У знаменнику для машин випуску з 1983 р.
** У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у 

знаменнику - при КР-2.

Таблиця 12.5 - Перелік приймально-здавальних випробу
вань стартерів-генераторів, електродвигунів мотор-компресорів і 
мотор-вентиляторів

Тип машини

ЧУч Вид випробувань

СТ
Г-

7

П
СГ

У
2

5П
СГ

2Г
І2

К

ЭК
Т-

5

SM
50

01
L

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вимірювання опору 

ізоляції в холодному стані, 
МОм, не менше 40 40 40 40 ЗО 20

2 Перевірка биття колектора 
в холодному стані, мм, 
не більше 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

3 Вимірювання омічного 
опору обмоток при 
t=20°C, Ом (+10%):
- якоря; 0,0155 0,0092 0,00805 0,00766 0,0131 0,055
- додаткових полюсів; 0,00559 0,0033 0,0033 0,0039 0,005 0,0255
- послідовного збудження; 0,0053 0,0062 0,0065 0,00107 0,00067 0,076
- незалежного збудження; - 6,91 - - - -
- паралельного збудження 7,65 - 5,5 10,2 19,8 -
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Продовження таблиці 12.5
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Перевірка роботи протя

гом 20-30 хв на холостому 
ході при частоті обертів, 
об/хв 1320 1320 1260 580 580

5 Випробування на нагрі
вання:
- напруга, В;
- струм, А;
- частота обертання, 
об/хв.;
- час випробувань, година

110
480

1150
1

110
480

1150
1

110
564

1050
1,0

110
400

1450
0,5

110
340

1450
0,5

110
80

2150
1,0

6 Перевірка частоти обертів:
- напруга, В;
- струм навантаження, А;
- струм збудження, А

110
455
15

110
455
15

110
564
13

110
400
10

110
340
5

110
80

7 Випробування протягом 
2 хв на підвищену частоту 
обертів, об/хв 3960 3960 4125 1740 1740 2580

8 Випробування протягом 
5 хв електричної міцності 
міжвиткової ізоляції 
напругою, В 165 165 165 165 165 143

9 Перевірка биття колектора 
в гарячому стані, мм, не 
більше 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

10 Перевірка комутації 
протягом 1 хв:
- частота обертання, 
об/хв.;
- струм, А

1150

685

1150

685

1050

680

1650

600

1650

510

2150

120
11 Вимір опору ізоляції 

обмоток у гарячому стані, 
МОм, не менше 3 3 5,0 3 3 1,5

12 Визначення омічного 
опору обмоток у гарячому 
стані1

13 Випробування протягом 
1 хв електричної міцності 
ізоляції обмоток щодо 
корпуса і між обмотками 
при частоті 50 Гц, напру
гою, В

1100/
1500*

1250/
1500

1100/
1500

1300/
1500

1300/
1500

1100/
1500
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Продовження таблиці 12.5
1 2 3 4 5 6 7 8

14 Перевірка рівня вібрації в 
режимі холостого ходу:
- номінальна частота 
обертів, об/хв 1050 1050 1050 1650
- максимальна частота 
обертів, об/хв 3300 3300 3300
- ефективна віброшвид- 
кість, мм/с, не більше 2,8 2,8 2,8 2,8 _ .

1 Визначається по таблицях, розрахованим по формулі

гг =Гх[1+а (tr-tx)]

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-1, у 
знаменнику - при КР-2.

Таблиця 12.6 - Перелік приймально-здавальних випробу
вань асинхронних допоміжних електричних машин тепловозів

Тип машини

Ч/ч Вид випробувань

А
2-

82
-6

-1
00

4А
Ж

22
5 

М
60

2

4А
Ж

16
0М

60
2

M
B-

11

1 2 3 4 5 6
1 Вимірювання опору ізо

ляції в холодному стані, 
МОм, не менше 25 40 40 32

2 Вимірювання омічного 
опору статора при t=20°C, 
Ом (±10%) 0,045 0,028 0,163(±5 %) 0,052

3 Перевірка роботи протя
гом 20-30 хв на холосто
му ходу при частоті 180-200/ 180-200/ 180-200/ 180-200/
50 Гц, напругою, В 105-115* 105-115 105-115 105-115

4 Визначення струму і 
втрат холостого ходу при 
частоті 100 Гц напругою, 
В 394/230 400/230 400/230
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Продовження таблиці 12.6

1 2 3 4 5 6

5 Визначення протягом 10 с 
струму і втрат короткого 
замикання при частоті 
100 Гц напругою, В 103/59 105/60 105/60

6 Випробування протягом 
5 хв електричної міцності 
міжвиткової ізоляції при 
частоті 100 Гц напругою, 
В 560/320 560/320 560/320

7 Випробування протягом 
1 хв електричної міцності 
ізоляції обмоток щодо 
корпусу і між обмотками 
частотою 50 Гц напру- 
|гою, В 2000/1500 2120/1590 2120/1590 2000/1500

* У чисельнику випробувальна напруга для машин при КР-2, у 
знаменнику - при КР-1.____________________ ______________ _

Таблиця 12.7 - Гранично допустимі перевищення темпера
тур частин електричних машин

Обмотка
Клас нагрівостійкості ізоляції

А Е В F Н

Якоря 100 105 120 140 1 160

Полюсів 100 115 130 155 180

Колектора 95 95 95 95 105

12.20 Виконати до додаткові випробування для електричних
машин дизель-поїзда Д1.

12.20.1 Перевірити електричну міцність ізоляції згідно таб
лиці 12.8.
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Таблиця 12.8 Електрична міцність ізоляції

Тип
електричної

машини

Колектор до 
напресувати 

на вал

Колектор 
після напре- 
сування на

Обмотка 
якоря скла

дена з колек

Котушки
полюсів

ЩОДО

вал тором корпусу
EDZ69I4R 2100 1800 1650 (1250) 1000

ЕН-261 2700 2600 1650 (1250) 1000
EHF-262 2700 2600 1650 1000

ЕМРР 41N4 2700 (2000) 1800 1250(1000) 1000
EMH19G4 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 1000
1ЕСТР 55/4 1700(1500) 1700(1500) 1700 1000
1EZTP 75/4 1700(1500) 1700 (1500) 1200 1000
2ЕСТ 65/4 1700 (1500) 1700 (1500) 1200 1000

AL/FTB 18/50R13 600 600 650 (450) 1000
АЕН 16Р2 700 (500) 700 (500) 1000 (750) 1000*)

450**)
МІ 79-4 650 650 650 680 (720)

MDG-29/1 - - - 600
2ЕСТР 65/4 1700 (1500) 1700 (1500) 1700 (1200) 1500

SZK-52 600 600 600 650
SZK-48 - - - -
*) обмотки змінного струму.

**) обмотки постійного струму.
Примітка У дужках зазначені величини напруги для випадків ремонту

якоря без зміни обмотки чи без перебирання колектора.

12.20.2 Перевірити опір ізоляції обмоток, що повинен бути 
для генератора типу ЕН-261 й електродвигуна типу 2ЕСТ-65/4 не 
менше 2 МОм, а інших електромашин не менше 1 МОм.

12.20.3 Стартер типу AL/FTB 18/50R13 піддати таким додат
ковим випробуванням:

- перевірити биття колектора, що не повинно перевищува
ти 0,03 мм;

- перевірити безвідмовність вмикання шестірні методом 
багаторазового вмикання. При 20 вмиканнях допускається не бі
льше трьох попадань зубця на зубець.
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12.20.4 Генератор типу EDZ69I4R піддати таким додатко
вим випробуванням:

- перевірити роботу генератора на холостому ходу протя
гом 20 хвилин, у режимі електродвигуна при частоті обертів від 
від 400 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання згідно з стандартом протягом 
години при номінальних значеннях напруги, струму і частоти 
обертання.

12.20.5 Генератор типу ЕН-261 піддати таким випробу
ванням:

- перевірити роботу генератора на холостому ходу протя
гом 20 хвилин у режимі електродвигуна при частоті обертів від 
350 об/хв до 400 об/хв;

- випробувати на нагрівання згідно зі стандартом протя
гом години при напрузі на клемах від 200 В до 225 В і струмі від 
68 А до 111 А при частоті обертів від 1480 об/хв до 1600 об/хв. 
При цьому струм збудження повинен бути від 0,81 А до 1,035 А.

12.20.6 Електродвигун типу EHF-262 піддати таким випро
буванням:

- перевірити роботу електродвигуна на холостому ходу про
тягом 20 хвилин при частоті обертів від 300 об/хв до 400 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом 
години, при струмі 109 А, напрузі на клемах 220 В і частоті обер
тів 1100 об/хв.

12.20.7 Електродвигун типу ЕМРР-41 №4 піддати таким до
датковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 
20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом 
години, при номінальних значеннях напруги, струму і частоти 
обертання.

12.20.8 Електродвигуни типів 2ЕСТ-65/4, 2ЕСТР-65/4 під
дати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 
20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 900 об/хв;



- випробувати при номінальному навантаженні при струмі 
збудження 19,4 А і напрузі на затискачах 55 В;

- виконати перевірку швидкісної характеристики електро
двигуна при нормальній напрузі в робочому з’єднанні обмоток. 
Відхилення дійсної частоти обертання від номінальної може бути 
не більше +4%.

12.20.9 Електродвигуни типів IEZTP 75/4 і ЕМТ 19G4 під
дати таким додатковим випробуванням:

- перевірити роботу двигунів на холостому ходу при но
мінальній напрузі протягом 30 хвилин;

- випробувати на нагрівання при номінальних значеннях 
напруги, струму і частоти обертів.

12.20.10 Перетворювач струму типу FV-66 піддати таким 
випробуванням:

- перевірити роботу перетворювача на холостому ходу 
при номінальній напрузі протягом 20 хвилин при частоті обертів 
від 450 об/хв до 500 об/хв;

- випробувати на нагрівання, згідно стандарту, протягом 
години, при номінальній напрузі і номінальній частоті обертання;

- навантаження в нагрітому стані струмом 4,5 А протягом
2 хвилин (генератор змінного струму);

- перевірити стабільність частоти змінного струму при 
зміні напруги від 48 В до 62 В.

12.20.11 Перетворювач типу АЕН 16Р2 піддати таким ви
пробуванням:

- випробувати на нагрівання протягом години на режимах, 
зазначених у таблиці 12.9;

- перевірити стабільність частоти змінного струму при 
зміні напруги від 48 В до 62,5 В у живильній мережі.

12.20.12 Імпульсний датчик піддати додатковим випробу
ванням, перевірити роботу на холостому ходу при номінальній 
напрузі протягом 20 хвилин.
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Таблиця 12.9

Постійний струм Змінний струм
Якір Статор Частота 

обертання, с"1 
(об/хв)

Сила
струму,

А

Поту
жність,

Вт
Напруга,

В

Сила
струму,

А

Напруга,
В

Сила
струму,

А

Напруга,
В

48 2,25 48 0,39 47,0 (2820) 256 - -
48 7,4 48 0,39 47,0 (2820) 225 1,14 220
48 10,1 48 0,39 46,3 (2780) 209 1,17 305

62,5 2,5 62,5 0,5 58,0 (3480) 335 - -

12.20.13 Електродвигун типу 2ЕСТР-65/4 піддати таким до
датковим випробуванням:

- перевірити роботу двигуна на холостому ходу протягом 
20 хвилин при частоті обертів від 450 об/хв до 900 об/хв;

- випробувати при номінальному навантаженні при струмі 
збудження 29,1 А і напрузі на затискачах 55 В.

12.20.14 Тахогенератори типів MDG-28/1, MDG-29/1 випро
бувати відповідно до вимог таблиці 12.10. Допустима похибка по 
напрузі 2%.

Таблиця 12.10

Частота обертів 
тахогенератора, с 1 (об/хв)

Напруга, що знімається з клем 
тахогенератора

MDG-28/1 мод.2 MDG-29/1 мод.2
1,7(100) 4 2
8,3 (500) 20 10

16,7 (1000) 40 20
25,0(1500) 60 30
33,3 (2000) - 40
41,7 (2500) - 50
50,0 (3000) - 60
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Перелік вузлів і деталей, що підлягають дефектоскопії

Додаток А

Таблиця А.1

Найменування деталі Терміни проведення магніт
ного контролю

1 Вали тягових двигунів і допоміжних машин:

1.1 Конуси валів ПР-3, КР-1, КР-2

1.2 Шийки валів під внутрішні кільця підшипни
ків кочення, під упорні та ущільнювальні втулки

При КР-1, КР-2 та 
у всіх випадках спресову
вання кілець і втулок

1.3 Вали по всій довжині:

а) нові і відремонтовані перед запресовуванням у 
якір;

КР-1, КР-2

б) ТЕД тепловозів і дизель-поїздів при пробігу їх 
від початку експлуатації 3500 тис км і більше;

КР-1, КР-2

1.4 Зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшип
ників кочення, насаджених на вали

ПР-3

2 Кільця і ролики підшипників кочення При всіх видах ремонту 
підшипників з розбиранням 
вузла

3 Полюсні болти ТЕД та болти букс МОП ПР-3, КР-1, КР-2

Примітка - Допускається застосування ультразвукової дефектоскопії для пе
ревірки таких деталей і елементів конструкції:

- болтів полюсних;
- болтів букс МОП;
- конусів валів тягових електродвигунів і допоміжних машин або валів на всій 

довжині;
- зовнішніх поверхонь внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених 

на вал;
- кілець і роликів підшипників кочення.
Ультразвукова дефектоскопія повинна проводитися відповідно до технічної та 

технологічної документації, що затверджена в установленому в Укрзалізниці 
порядку.
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Норми допусків і зношень електричних машин магістральних 
тепловозів

Таблиця Б.1 Норми допусків і зношеньтягових електродвигунів

Додаток Б

У міліметрах

Найменування де
талі і розміри Тип машини

Розмір

Допустимий розмір, 
при випуску 3 

ремонту
Бракува

льний
нової
деталі

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

розмір в 
експлуа

тації

1 2 3 4 5 6
1 Остов
1.1 Діаметр гор
ловини остова під 
підшипниковий 
щит:
- з боку колектора

ЭД-125Б,
ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А

465+0,06 465-473 465-473 -

ДК-806А 440+0,6 445 445 -
- протилежного 
колектору ЭД-125Б,

ЭД-121А
550+о,°7

550-557 550-557 -

ДК-806А 570+а1 J /и+0.01 575 575 -

1.2 Овальність го
рловини остова 
під підшипникові 
щити (при випус
ку з ремонту без 
розточення горло
вин при затягну
тих підшипниках 
моторно-осьових 3 
прокладками) з 
боку:
- колектора, не 
більше;
- протилежного 
колектору, не 
більше

Для всіх 
машин

Те ж

0,06

0,07

0,2

0,2

0,5

0,5
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Продовження таблиці Б1
1 2 3 4 5 6

1.3 Довжина осто
ва по зовнішніх 
краях горловин 
під підшипникові 
щити

ЭД-118А,
ЭД-107А
ЭД-118Б
ЭД-121А

1026.0.3
1055.0.3 
1012-0,3

1026-1024
1055-1053
1012-1010

1026-1022
1055-10-51
1012-1008

-

1.4 Відхилення від 
перпендикулярно
сті зовнішніх тор
ців горловин під 
підшипникові щи
ти щодо осі остова 
(перевіряється на 
верстаті при меха
нічній обробці)

Для всіх 
машин 0,1 0,1

1.5 Відстань від 
центра ближнього 
отвору в крон
штейні щіткотри
мача (під палець) 
до зовнішнього 
торця горловини 
під підшипнико
вий щит з боку 
колектора

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-120А,
ЭД-121А

132+0,5

125±0,5

132,5-130

124,0-125,5

132,5-130

124,0-125,5

-

1.6 Відстань від 
торця горловини 
під підшипнико
вий щит до торця 
моторно-осьової 
горловини з боку: 
- колектора;

ЭД-118А,
ЭД-107А
ЭД-118Б

у+0,3

18.0,5
5,0-9,0 
17,5-19,0

5,0-9,0 
17,5-19,0

-

- протилежного 
колектору ЭД-118А,

ЭД-107А
ЭД-118Б

25.0,3
12+0,3

24.0-26,5
12.0-14,0

23.0-27,0
11.0-15,0 -

1.7 Відстань між 
центрами горло
вин остова під пі
дшипникові щити 
і підшипники 
моторно-осьові 
(централь) після 
механічної оброб
ки, не більше

ЭД-125Б,
ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

468,8^ 468,в40,30 468,8+0'40 -
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Продовження таблиці Б1
1 2 3 4 5 6

1.8 Непаралель- 
ність осей горло
вин під підшип
никові щити і 
підшипники мо- 
торно-осьові після 
механічної оброб
ки, не більше

Для всіх 
машин 0,25 0,25

1.9 Діаметр 
моторно-осьової 
горловини при 
випуску з ремонту

ЭД-118А,
ЭД-118Б
ЭД-107А
ДК-806А

245+00,5
240+0'09

165+0,04

245-248
240-245
167

245-248
240-245
167

Більше 248 
Більше 245

1.10 Овальність і 
конусоподібність 
моторно-осьової 
горловини без 
розточення, не 
більше

ЭД-125А,
ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ДК-806А

0,09 0,2 0,3

1.11 Відхилення 
від співвісності 
моторно-осьових 
горловин після 
механічної оброб
ки, не більше

Для всіх 
машин

0,1 0,1

1.12 Відстань між 
гранями пазів для 
посадки підшип
ників моторно- 
осьових

ЭД-125Б,
ЭД-107А,
ЭД-118Б

ЭД-118А

ДК-806А

280+0,05 

27Q-H), os

185+0’045

280-285

270-275

190

280-285

270-276

190

більше 287

більше 277 

більше 191

1.13 Непаралель- 
ність по довжині 
посадочних пове
рхонь паза в осто
ві для посадки 
підшипників 
моторно-осьових, 
не більше

Для всіх 
машин

0,045 0,07 0,1

1.14 Відстань між 
внутрішніми 
торцями осьової 
частини корпуса 
(остова)

ЭД-125Б,
ЭД-118Б

945.0,3 945-943 945-943 менше
942,0
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1.15 Товщина 
припливів остова 
для кріплення 
моторно-осьових 
підшипників по 
осі отворів під 
болти

ЭД-107А
ЭД-118А
ЭД-118Б:

угорі

унизу

38
60+2_,

100

56+1,5

38-36
62-58

100-98

57,5-54,5

38-32
62-54

100-94

57,5-54

менше
31.5 
менше
53.5

менше
93.5 
менше
53.5

1.16 Діаметр отво
ру в привалах 
остова для 
кріплення моторно- 
осьових підшип
ників

ЭД-118А,
ЭД-125Б

ЭД-118Б

M36-6G

28+0.62

M36-7G

38-39

M36-7G

38-39

нижче
M36-7G
більше
39,5

1.17 Відстань між 
прокладками 
верхніх і нижніх 
підтримуючих 
носиків підвіски 
електродвигуна

ЭД-107А,
ЭД-118А

ЭД-125Б,
ЭД-118Б

ДК-806А

305+3’3

305+2'°

260

305-308

305-308

260

305-312

305-312

260

більше
316

більше
316

1.18 Відстань між 
привал очними 
поверхнями під 
полюси:
- головні; ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

620+0'14 620-622 - -

ЭД-125Б біб^’115 616-616,2 - -

ДК-806А 550+0’4 552 - -

- додаткові ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

794±0,2 794-796 - -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

780±0,2 780-780,2 - -

ДК-806А 696±1 698 _ _
1.19 Товщина 
припливів для 
кріплення кожуха 
зубчастої передачі 
по осі отвору

ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-121А

65+1,2

76+1,°

35.,

65-63

76-72

35-32

65-63

76-69

35-32

-
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2 Остов у зборі
2.1 Міжполюсна 
відстань між 
полюсами:
- головними; ЭД-120А,

ЭД-121А,
ЭД-125Б

503$ 502,2-503,7 - -

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

507$ 506-508 “

ЭД-150 507$ 506-508 - -

- додатковими ДК-806А 446$ 444,8-446,5 - -

ЭД-125Б 516$ 515,6-517 - -

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-150

5іі;г

515,6$

510,9-512

515,6-517

ДК-806А 448$ 447,2-450 - -

2.2 Різниця розмі
рів відстаней між 
суміжними края
ми головного і 
додаткового по
люсів

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-121А,
ЭД-125Б

+1,0

більше
3,0

±1,0

більше
3,0

- -

ЭД-150 3,0 3,0 3,0 -

3 Моторно-осьові 
підшипники
3.1 Розмір поса
дочної поверхні 
підшипників мо- 
торно-осьових для 
посадки в остов

ЭД-107А

ЭД-118А

?кп+0,04
+0,004

*ч/ч+0,08
Z /U+0,056

280-285

270-275

280-286

270-276

більше
286

більше
277

ЭД-125Б,
ЭД-118Б

ЛОЛ +0,146 
ZOU+0,096 280-285 280-286 більше

287
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3.2 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипників мотор- 
но-осьових в 
остов

ЭД-107А

ЭД-125Б

ЭД-118А,
ЭД-118Б

+0,040
-0,046

0,042-0,146

+0,06
-0,06

0,0-0,2

0,0-0,2 

0,0-0,2

0,0-0,2

0,0-0,2 

0,0-0,2

-

ДК-806А 0,02-0,045 0,2 _
3.3 Непаралель- 
ність посадочних 
поверхонь підши
пників моторно- 
осьових по 
довжині

Для всіх 
машин

0,04 0,07 0,1 більше
0,1

3.4 Товщина 
припливів підши
пників моторно- 
осьових по осі 
отворів для болтів

ЭД-118Б
ЭД-118А,
ЭД-107А

80-0,74
40.і

80-78
40-37

80-75
40-35

-

Те ж по низу ЭД-118А
ЭД-118Б
ЭД-107А

40.і
125-і
40

40-37
125-122
40-37

40-35
125-120
40-35

-

3.5 Діаметр отво
ру під болти 
кріплення підши
пників моторно- 
осьових до остова

ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-107А

ЭД-125Б

39+0,62

38+0,34

M36-6G

39-40

38-40

M36-7G

39-42

37-40

M36-7G

більше
42.5 
більше
40.5

більше
М36

3.6 Натяг вклади
шів при посадці в 
моторно-осьові 
горловини

ЭД-118Б,
ЭД-125Б

ЭД-118А,
ЭД-107А

0,0-о.пз

0,1 -0,25

0,0-0,15

0,1-0,25

0,0-0,15

0,1-0,25 менше
0,0

4 Підшипникові 
щити
4.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
підшипникового 
щита в остов з боку: 
- колектора; ЭД-118А,

ЭД-118Б,
ЭД-125Б,
ЭД-121А

465+0,06 ^UJ+0.02 465-473 465-473 -

ЭД-107А 465+0,045+0.005 465-473 465-473 -

ДК-806А 140+0’027-0,014
14q+o,°3

1чи-0,01 - -
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- протилежного 
колектору

ЭД-118А,
ЭД-118Б
ЭД-125Б,
ЭД-121А

+0.025 550-557 550-557

ДК-806А
1 ОЛ+0>027 
А5У-0,014 180!°0;“ - -

4.2 Розмір від то
рця упора підши
пникового щита в 
остов, до торця 
упора підшипника 
роликового в щит 
з боку:
- колектора; ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

43 б*0,2 45-41 45-41 -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

12+0,1 11,9-12,1 11,9-12,1 -

- протилежного 
колектору

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б
ЭД-121А,
ЭД-125Б

61,5+0,2

10+0,1

59,5-63,5

9,9-11,1

59,5-63,5

9,9-11,1 -

4.3 Овальність і 
конусоподібність 
посадочних пове
рхонь підшипни
кових щитів в 
остов, не більше

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ДК-806А

0,45 0,5 0,8 -

4.4 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипникових щи
тів у горловини 
остова з боку:
- колектора;

- протилежного 
колектору

Для всіх 
машин

0,045-
(-0,055)*

0,07-
(-0,07)

0,0-0,04

0,0-0,04

0,0-0,04

0,0-0,04

-

’ Тут і далі знак" -" перед значенням у дужках вказує на наявність зазору.
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4.5 Діаметр гнізда 
в підшипниково
му щиті для поса
дки роликового 
підшипника з боку: 
- колектора;

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-125Б,
ЭД-121А
ЭД-150

2Ю+0.03

-0,016

210±0,023

2Ю+0.03

-0,02

210,023

2Ю+0.04

-0,02

210,023

-

- протилежного 
колектору ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-150

320+0,035

-0,018

340+0,035

-0,018

320±0,026

320+0,04
-0,02

340+о.м
-0,02

320,026

320+0,05
-0,02

340+0,05

-0,02

320,026

-

4.6 Діаметр отво
ру в підшипнико
вих щитах для бо
лтів, що кріплять 
щит до остова

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-121А,
ЭД-125Б

29+0,52

30+°,52

29-30

30-31

29-30

30-31

4.7 Відносне бит
тя поверхонь під 
посадку ролико
вого підшипника і 
під посадку щита 
в остов по обидва 
боки, не більше

Для всіх 
машин 0,05 0,05 0,09 -

4.8 Овальність і 
конусоподібність 
гнізда під посадку 
роликопідшипни
ка з боку, не бі
льше:
- колектора,

Для всіх 
машин

0,023 0,03 0,03
- протилежного 
колектору 0,026 0,03 0,04
4.9 Товщина при
пливу підшипни
кового щита в 
місцях отворів під 
болти, що кріп
лять щит до 
остова, з боку:
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- колектора ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б

14.1,0 14-12 14-12

- протилежного 
колектору

ЭД-118А,
ЭД-118Б

13-1,0 13-11 13-11

ЭД-107А 15.1,0 15-12 15-12 -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

11.1,1 11-8,9 11-8,9 -

4.10 Радіальний 
зазор між роликом 
і внутрішнім кіль
цем підшипника у 
вільному 
стані з боку, мм:

- колектора; ЭД-150 0,105-
0,125

0,105-
0,125

0,105-
0,125

Менше
0,105
Більше
0,125

- протилежного 
колектору

ЭД-150 0,135-
0,165

0,135-
0,165

0,135-
0,165

Менше
0,135
Більше
0,165

4.11 Різниця 
радіальних зазорів 
в підшипниках у 
вільному стані, 
мм

ЭД-150 Не більше 
0,08

0,08 0,08 Більше
0,08

5 Деталі підшип
никового вузла
5.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
кришки підшип
никового щита з 
боку:
- колектора: ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

210-о,оз
2ю-°, °5

-0,03
210.0,1

ЭД-121А,
ЭД-125Б

210-0,029 210-о,оз 210-0,03
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- протилежного 
колектору:

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-125Б

398.о,о4 398.о,о5 398.0,06

ЭД-107А 320+0,035 320±0,05 320±0,06 -

ЭД-121А 340+0,08
+0,03

340+0,08
+0,06 340±0,08 -

5.2 Глибини (ви
сота) посадочної 
поверхні кришки 
підшипникового 
щита з боку:
- колектора: ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

4,5*°'2 4,5-5,5 4,5-5,5 -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

4.540-2 4,5-4,7 4,5-4,7 -

- протилежного 
колектору: ЭД-107А 5.8*0’2 6,0-5,8 6,0-5,8 -

ЭД-118А,
ЭД-118Б

10.1 10,0-9,0 10,0-9,0 -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

9.0,5 9-7,5 9-7,5 -

5.3 Діаметр отво
рів під болти крі
плення кришки до 
підшипникового 
щита

Для всіх 
машин

J у+0,43 17,0-18,0 17,0-19,0 -

5.4 Внутрішній 
діаметр ущільню
вального кільця 
для посадки на 
вал якоря з боку:
- колектора; Для всіх 

машин
90+0,035 90,0-88,5 99,0-88,0

- протилежного 
колектору

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

152+0,04 152,0-
150,5

152,0-
150,5

ЭД-121А,
ЭД-125Б

162+0,04 162,0-
160,5

162,0-
160,5

-
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5.5 Натяг (зазор) 
при посадці ущі
льнювального 
кільця (внутріш
нього) на вал яко
ря з боку:
- колектора;

Для всіх 
машин

0,035-
(-0,023)

0,03-
(-0,02)

0,03-
(-0,02)

- протилежного 
колектору 0,04-

(-0,027)
0,04-
(-0,03)

0,04-
(-0,03)

-

5.6 Натяг (зазор) 
при запресуванні 
зовнішніх кілець 
роликових підши
пників у підшип
никові щити з боку: 
- колектора; ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

0,016-
(-0,06)

0,02-
(-0,06)

0,02-
(-0,06)

-

ЭД-121А 0,012-
(-0,05)

0,01-
(-0,05)

0,01-
(-0,05)

-

- протилежного 
колектору ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б

0,018-
(-0,075)

0,02-
(-0,07)

0,02-
(-0,07)

-

ЭД-121А 0,015-
(-0,065)

0,01-
(-0,06)

0,01-
(-0,06)

-

5.7 Натяг при по
садці внутрішніх 
кілець роликових 
підшипників на 
вал якоря з боку:
- колектора;

Для всіх 
машин

0,030-0,060 0,03-0,06 0,03-0,06
- протилежного 
колектору 0,035-0,065 0,03-0,07 0,03-0,07
5.8 Внутрішній 
діаметр зовніш
нього ущільнюва
льного кільця 3 
боку, протилеж
ного колектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

J40+0.04

130+о,°4

141-139

131-129

141-139

131-129 *
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5.9 Натяг при по
садці зовнішнього 
ущільнювального 
кільця з боку, 
протилежного ко
лектору

ЭД-107А,
ЭД-118А

ЭД-118Б,
ЭД-125Б,
ЭД-121А

0,035-
0,090

0,04-0,11

0,03-0,10

0,04-0,11

0,03-0,10

0,04-0,11

-

6 Кронштейни і 
щіткотримачі
6.1 Тангенціаль
ний розмір обой
ми щіткотримача. 
Аксіальний розмір 
обойми щітко
тримача

Для всіх 
машин

25+0,1

40+0,15

80+°,15

25+0,3

Одинар
ного
40+°.з

Подвій
ного
80+0,4

25+о,з

40+0'4

so'"0'5

більше
25.3

більше
40.4

більше
80,6

6.2 Відстань від 
осі вікна до осі 
отвору під палець 
щіткотримача

Для всіх 
машин

129±0,2 129±0,2 129±0,3 -

Примітка: Натискання пружини на щітку при випуску з капітального і поточ
ного ремонту тягових електродвигунів від 42 до 48Н. (Бракувальний менше 
40 Н і більше 50 Н).
7 Якір. Вал, 
втулка якоря.
7.1 Діаметр шийки 
вала якоря в місці 
посадки кілець ро
ликових підшип
ників збоку:
- колектора;

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-125Б,
ЭД-121А
ЭД-150
ДК-806А

g5+0,045

+0,023

65+о,°з
+0,01

85+0,04
+0,02

65+0,03
+0,01

85+0,04
+0,02

65+0,03
+0,01

-

- протилежного 
колектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

160+0,052
+0,025

160+ода
+0,025

160+0052
+0,025
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ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

150+0’052
+0,025

150+0,05
+0,02

150+0,05
+0,02

ЭД-150 150+0,°52

+0,027
Не менше 
150,037 
Не більше 
150,052

Не менше 
150,037 
Не більше 
150,052

Менше
150,037
Більше
150,052

ДК-806А g^+0,035

+0,012
85+о,°3

+0,01
85+о,°з

+0,01
-

7.2 Діаметр ший
ки вала в місці по
садки упорного 
ущільнюючого 
кільця (внутріш
нього) з боку:
- колектора; ЭД-121А,

ЭД-125Б,
ЭД-107А

90+0,035
+0,0212

90,0-88,5 90,0-88,5 менше
88

ЭД-И8А,
ЭД-118Б

пс+0,035

+0,012
95,0-93,5 95,0-93,5 менше

93,0

ЭД-150 90+0,059
+0,037

90,037 90,037 менше
90,037

ДК-806А ■yg+0,035

+0,012
77-80 77-80 -

- протилежного 
колектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

162+о,°“
+0,043

162,0-160,5 162,0-160,5 менше
160,0

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-П8Б

152*0’04
+0,013

152,0-150,5 152,0-150,5 менше
150,0

- внутрішнього 3 
боку привода

ЭД-150 1 ^2+0,068 

+ 0,043
152,043 152,043 Менше

152,043
- зовнішню з боку 
привода

ЭД-150 130+О,117

+ 0,092
130,092 130,092 Менше

130,092
7.3 Діаметр ший
ки вала в місці по
садки зовнішнього 
ущільнювального 
кільця з боку, 
протилежного ко
лектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

140+0,п
+0,08

130+0’11
+0,08

141.0-139,0

131.0-129,0

141.0-139,0

131.0-129,0

менше
139.0

менше
129.0
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7.4 Овальність і 
конусоподібність 
шийок вала під 
роликопідшипни
ки боку, не біль
ше:
- колектора;

Для всіх 
машин

0,011 0,01 0,02
- протилежного 
колектору 0,015 0,02 0,02
7.5 Внутрішній 
діаметр ущільню
вального кільця, 
мм

ЭД-150

- внутрішнє 3 
боку колектора;

д0-Ю,О35 90,035 90,035 Більше
90,035

- внутрішню 3 
боку привода

152+0,04 152,04 152,04 Більше
152,04

- зовнішню з боку 
привода

ізо+0,04 130,04 130,04 Більше
130,04

7.6 Допустиме 
биття шийок вала 
в незбитих або 
відновлених цен
трах вала якоря з 
боку, не більше 
- колектора;

Для всіх 
машин

0,03 0,03 0,05
- протилежного 
колектору 0,04 0,04 0,05
7.7 Биття конуса 
вала якоря в не
збитих або відно
влених центрах

Для всіх 
машин 0,1 0,1 0,1

7.8 Діаметр поса
дочної поверхні 
вала під втулку 
вала з боку:
- колектора;

ЭД-121А,
ЭД-125Б

130+0,052

+0,025
130,0-131,0

- протилежного 
колектору ЭД-121А,

ЭД-125Б
150+0'“

+0,08
150,0-151,0 -

7.9 Діаметр поса
дочної поверхні 
втулки вала під 
посадку на вал з
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боку:
- колектора; ЭД-121А,

ЭД-125Б
130+о,°4 130,0-

131,0
більше
131,0

- протилежного 
колектору ЭД-121А,

ЭД-125Б
150*0,04 150,0-

151,0
більше
151,0

7.10 Натяг при 
посадці вала у 
втулку(коробку) 
вала з боку:
- колектора; ЭД-121А,

ЭД-125Б
0,052-
(-0,015)

0,052-
(-0,015)

- протилежного 
колектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

0,04-0,11 0,04-0,11 - -

7.11 Діаметр по
садочної поверхні 
вала (втулки вала) 
під втулку колек
тора

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А

160+0'083
+0,058

юо*0085
+0,06

160.0-158,0

98.0-100,0 - -

ЭД-118А,
ЭД-118Б

j j ^+0,095 

+0,070
113,0-115,0 -

ДК-806А g0+0,055

+0,035
78-80 - -

7.12 Діаметр по
садочної поверхні 
вала (втулки вала) 
під шайбу:
- передню; ЭД-121А,

ЭД-125Б
165+0'22

+0,018
165-163 ”

'

ЭД-107А Ю5-м).іб
+0.125

103-105 - -

ЭД-118А,
ЭД-118Б

120+ОД6

+0,125
118-120 - -

ДК-806А 90+0,085

+0,060
87-90 - -

-задню ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,

ЭД-121А,
ЭД-125Б

142+0.19
+0,15

182+0’”6
+0,215

140.5-142

180.5-182 - -
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7.13 Діаметр вала 
(втулки вала) під 
посадку пакета 
листів якоря

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

140+о.п
+0,08

140-141,5 -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

180+о’125
+0,93

180-182 - -

ДК-806А од+0,035 87-90
7.14 Діаметр по
садочної поверхні 
шайби натискної 
під посадку на вал 
(втулку вала):
- передню; ЭД-121А,

ЭД-125Б
165+0,04 165-163 - -

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

120+°,°35 118-120 - -

ДК-806А [jq+0,035 90-93 .
- задню ЭД-121А,

ЭД-125Б
1824*0-046 182-180,5 - -

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

142*0М 140,5-
142,0

- -

ДК-806А qo+0,070

+0,045
90-92 - -

7.15 Натяг при 
посадці шайби 
натискної на вал 
(втулку вала):
- передньої; ЭД-121А,

ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

0,15-0,22

0,09-0,16

0,15-0,22

0,09-0,16

- задньої

.і

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

0,17-0,26

0,11-0,19

0,17-0,26

0,11-0,19
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7.16 Діаметр вту
лки колектора під 
посадку на вал 
(втулку вала) 
якоря ЭД-121А,

ЭД-125Б
160+0.04 160-158 - -

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-107А

HJ+0.035 113-115 ”

7.17 Натяг при 
посадці втулки 
колектора на вал 
(втулку вала) 
якоря

ЭД-Ю7А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

ЭД-121А,
ЭД-125Б

0,035-0,095

0,018-0,083

0,03-0,09

0,02-0,08 -

7.18 Діаметр 
отвору листів 
якоря під посадку 
на вал (втулку вала)

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-108А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

180+0,04

140+0'04

180-182

140-141,5

7.19 Натяг при 
посадці листів 
якоря на вал (вту
лку вала)

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

0,053-0,125 

0,04-0,11

0,053-0,125

0,04-0,11

7.20 Відстань від 
торця вала з боку 
колектора до зов
нішнього торця 
ущільнюючого 
кільця з боку, 
протилежного 
колектору

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

954.5.0.3

970.0.3

954,5-953,5

970,0-969,0

954,5-953,5

970,0-969,0

-

7.21 Відстань від 
торця вала до 
торця ущільнюю
чого кільця з боку 
колектора

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-125Б,
ЭД-118Б

48,5+0,2 48,5-49,5 48,5-49,5 -

ЭД-121А 63,5+0,3 63,5-64,5 63,5-64,5 -
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7.22 Поверхня 
прилягання кону
са вала якоря по 
калібру, %, не 
менше,

ЭД-107А

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-150

75

80

85

75

75

75

75

75

75

менше
75

менше
75

менше
75

7.23 Биття конуса 
вала якоря щодо 
шийки під підши
пники, не більше

Для всіх 
машин 0,04 0,1

7.24 Розмір різьби 
конуса вала

Для всіх 
машин M64x3-8g М64хЗ-8к М64хЗ-8к

8 Колектор
8.1 Діаметр робо
чої поверхні при 
випуску з капіта
льного ремонту: 
-КР-2; ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б
ДК-806А

400+2
-і

385±0,5

402,0-384,0

371

402,0-382,0

370

менше
380,0

-КР-1 ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б,
ЭД-150
ДК-806А

400+2
-і

385±0,5

402,0-383

370

402,0-382,0

370

менше
380.0

менше
370.0

8.2 Діаметр по 
півниках ЭД-121А,

ЭД-125Б
498.1 498-497 - -

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

485 485-472 - -

8.3 Довжина пів
ників в осьовому 
направленні при 
випуску з капіта
льного ремонту:
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- при паяному 
з'єднанні обмотки: 
а) КР-2 ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б
ДК-806А

26.1

18±0,5

26-14

13

- -

б) КР-1 ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б
ДК-806А

26.,

18±0,5

26-13

12
- при з'єднанні 
обмотки зварю
ванням

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

26., 26-11 - -

ЭД-121А,
ЭД-125Б

31.1 31-11 - -

8.4 Глибина про- 
дорожки колектора

Для всіх 
машин

1+0,5 1,0-1,5 1,0-1,5 менше
0,5

8.5 Глибина виро
бки робочої пове
рхні колектора

Для всіх 
машин

0 0 Не більше 
0,15

більше
0,3

8.6 Торцеве биття 
ущільнюючих 
кілець щодо осі 
обертання

Для всіх 
машин 0,02 0,02 0,02 -

8.7 Відстань від 
торця вала до зов
нішнього торця 
колекторних пла
стин

ЭД-121А,
ЭД-125Б

ЭД-107А,
ЭД-118А,
ЭД-118Б

96+1

103+1

96-98

105,0-103 - -

8.8 Биття по зов
нішніх торцях ко
лекторних плас
тин (при зборці 
колектора зі ста
рих пластин), не 
більше

Д ля всіх 
машин

- 1,5 - -

9 Тяговий елект
родвигун у зборі
9.1 Різниця 
відстаней, конт
рольована перед 
зборкою, по 

1 окружності

ЭД-107А 2 2 2 більше
2,0
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колектора між 
осями будь-яких 
пар щіток не по
винна перевищу
вати

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б

1,8 1,8 1,8 більше
1,8

9.2 Перекіс щітко
тримачів по дов
жині колекторної 
пластини, не 
більше

ЭД-107А,

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-108А,
ЭД-125Б

2

1,5

2

1,5

2

1,5

більше
2,0

більше
1,5

9.3 Натискання 
пружини на 
щітки, кгс

ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-108А,
ЭД-125Б,
ЭД-150
ДК-806А

4,2-4,8 

3-4

4,1-4,9 

3-4

4,0-5,0 

3-4

Менше
4.0

Більше
5.0

9.4 Допустимі 
відхилення поздо
вжніх осей сердеч
ників головних по
люсів і вікон 
щіткотримачів, не 
більше

Для всіх 
машин

1,8 1,8 1,8 більше
1,8

9.5 Вертикальний 
перекіс щіткотри
мачів щодо робо
чої поверхні коле
ктора, не більше

Для всіх 
машин

1,0 1,0 1,0 більше
1,0

9.6 Радіальний 
розмір щітки без 
гумового аморти
затора, мм

ЭД-150
52±0,8 Встанов

люються
нові
щітки

9.7 Зазор між бо
ковими сторонами 
щітки і стінками 
обойми щітко
тримача, мм
- по тангенціаль
ному розміру

ЭД-150

ДК-806А

0,04-0,23

0,05-0,23

Не менше 
0,4
Не більше 
0,5
0,05-0,35

Не менше 
0,4
Не більше 
0,5
0,05-0,35

Менше
0,4
Більше
0,5
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- по аксиальному 
розміру

ЭД-150 0,05-0,3

0,06-0,4

гіе менше 
0,05
Не більше 
0,5
0,05-0,5

Не менше 
0,05
Не більше 
0,5
0,05-0,5

Менше
0,05
Більше
0,5

9.9 Місцеві ско
лювання кромок 
на контактній по
верхні щітки від 
площини її пере
тину, %

ЭД-150 Не більше 
5

Не більше 
5

Не більше 
10

Більше
10

9.10 Радіальний 
зазор у ролико
підшипниках зіб
раного електрод
вигуна з боку:
- колектора;

Для всіх 
машин

0,05-0,11 0,05-0,17 0,05-0,19
- протилежного 
колектору 0,09-0,165 0,09-0,22 0,09-0,25 _

9.11 Різниця раді
альних зазорів пі
дшипників з боку 
колектора і з боку, 
протилежного ко
лектору, у вільному 
стані, не більше

Для всіх 
машин

0,08 0,1 0,12 -

9.12 Осьовий роз
біг якоря в зібра
ному електродви
гуні

Для всіх 
машин

0,2-0,4 0,2-0,7 0,15-1 більше
1,0

9.13 Биття колек
тора в холодному 
стані, обмірюване 
по робочій повер
хні після зборки, 
не більше

Для всіх 
машин

0,03 0,04 0,07 більше
0,1

9.14 Биття колек
тора в гарячому 
стані, не більше

Для всіх 
машин

0,06 0,06 0,08 більше
0,12

ЭД-150 0,04 0,06 0,06 більше
0,06

9.15 Допустима 
різниця биття в 
холодному і гаря
чому стані, не бі
льше

ЭД-118А,
ЭД-107А
ЭД-118Б,
ЭД-121А,
ЭД-125Б,
ЭД-150

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

більше
0,03
більше
0,03
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9.16 Різниця до
пусків биття коле
ктора в холодному 
і гарячому стані, 
мм

ЭД-150 Не більше 
0,02

0,02 0,03 Більше
0,03

9.17 Зазор між ро
бочою поверхнею 
колектора і кор
пусом щіткотри
мача

Для всіх 
машин

2-4 2-4 2-4 більше
4

9.18 Зазор між пі
вниками колекто
ра і боковою 
поверхнею щітко
тримача (при 
крайнім положен
ні якоря убік щіт
котримача)

Для всіх 
машин

12,5±4 8,5-20,5 8,5-20,5 менше
8,5

9.19 Зазор між 
кришкою підшип
ника і підшипни
ковим щитом 3 
боку:
- колектора;

Для всіх 
машин

0,5 0,2-1,55 0,2-1,55
- протилежного 
колектору 1,3 0,2 0,5
9.20 Торцьове 
биття зовнішнього 
кільця підшипни
ка з боку, мм

ЭД-150

- колектора; Не більше 
0,1

0,1 0,1 Більше
0,1

- протилежного 
колектору

Не більше 
0,12

0,12 0,12 Більше
0,12

9.21 Відстань від 
торця конуса вала 
до торця вклади
ша моторно- 
осьової горловини

ЭД-107А,
ЭД-118А
ЭД-118Б

127,5±1,65

184±2

126,35-
131,30
181,85-
188,15

126,65-
131,50
181,35-
188,65

-

9.22 Опір ізоляції 
обмоток, МОм

ЭД-150

- в холодному 
стані

Не менше 
20

Не менше 
20

Не менше 
10

Менше
10

- в гарячому стані Не менше 
3,0

3,0 3,0 Менше 3
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Таблиця Б.2 Норми допусків і зношень тягових генераторів
У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий розмір 
при випуску 3 

ремонту
Браку

вальний 
розмір в 
експлу
атації

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Станина (остов)

1.1 Діаметр поса
дочної поверхні
станини (статора) ГП-312 1355 1355-1363 1355-1363 -
під посадку підши ГП-311Б ИЗО40’110 1530-1538 1530-1538 -

пникового щита ГС-501А, 1580+0,195 1580-1588 1580-1588 -
ГС-504А -

А721У2 ІббО^'25 1560,2 1560,2
1.2 Овальність по
садочної поверхні
станини (статора)
без розточення під ГС-501А, 0,11 0,4 0,6 -
підшипниковий ГС-504А
щит, не більше
1.3 Діаметр отворів ГП-311Б 34^2 34-35 34-35 -
в опорних лапах J 5+0,24 15-16 15-16 -
станини (статора) ГС-501А, 35+0,62 35-36 35-36 -

ГС-504А 15+0,43 15-16 15-16 -

35+0,62 35-36 35-36 -

ГП-312 15+0,43 15-16 15-16 -

2 Станина (остов)
у зборі
2.1 Відстань між ГП-312 997±0,5 996,5-997,5 - -
головними полю
сами ГП-311Б 1209+1’° 1209-1210 - -
2.2 Зсув сердечни
ків головних і до
даткових полюсів у
радіальному на ГП-312, 0,3 0,3 0,3 -
правленні відносно ГП-311Б
один одного, не
більше
2.3 Відстань між
крайками сердеч ГП-300А,
ників головних ГП-ЗООБ 126,4±1 125,4-127,4 - -
полюсів ГП-311Б, 131+1 130-132 - -

ГП-311В 107,5±1 106,5-108,5 - -
ГП-312
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2.4 Відстань між
суміжними край
ками сердечників ГП-311Б 50,5+1 49,5-51,5 - -

головного і додат
кового полюсів ГП-312 36,3+1 35,3-37,3 - -

2.5 Відстань від
станини до торця ГП-312 168,5 168,5 - -

сердечника голов

ного полюса ГП-311Б 145,5 145,5 - _

3 Деталі підшип
никового вузла

3.1 Діаметр поса
дочної поверхні
підшипникового ГП-311Б, 1530±0,1 1530-1538 1530-1538 -

щита для посадки ГП-311В _

в станину (статор) ГП-312 1355.0,22 1355-1363 1355-1363 -

генератора ГС-501А, 1580±0,11 1580-1590 1580-1590 -

ГС-504А
А721У2 156О+0,І<15 1560,20 1560,20

3.2 Діаметр отво
рів у підшипнико ГП-311Б /^2+0,32 22-23 22-24 -

вому щиті для бо
лтів, що кріплять ГС-501А, 22+0,52 22-23 22-24 _

щит до станини ГС-504А
(статору)
3.3 Натяг (зазор) ГП-311Б 0,1-(-0,21) 0,1-(-0,22) 0,1-(-0,23) -

при посадці під
шипникового ГГІ-312 0-(-0,44) 0-(-0,5) 0-(-0,6) -

щита в станину
(статор) генератора ГС-501А, 0-(-0,44) 0-(-0,44) 0-(-0,44) -

ГС-504А
3.4 Діаметр поса
дочної поверхні ГП-311Б, 47Q+0,063 470-475 470-475- -

підшипникового ГС-501А,
щита під посадку ГС-504А
маточини

ГП-312 710+0,08 710-717 710-717 -

А721У2 '^'7q+0,057 370,06 370,06
3.5 Діаметр поса ГП-311Б, 470+°,°45 470-475 470-475
дочної поверхні ГП-311В, +0,005
маточини під ГС-501А
посадку в підшип
никовий щит ГП-312 710+0,08 710-717 710-717 _

+0,03
А721У2 зуо1*0-040 370 370-‘-0,004
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3.6 Натяг (зазор) 
маточини при 
посадці в підшип
никовий щит

ГП-311Б,
ГС-501А,
ГС-504А

ГП-312

0,045-
(-0,055)

0,08-(-0,05)

0,04-(-0,05)

0,08-(-0,05)

0,04-
(-0,05)

0,08-
(-0,05)

-

3.7 Діаметр гнізда 
в підшипниково
му щиті або в ма
точині для посад
ки роликового 
підшипника

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А,
А721У2

280+0'05
+0,02

280-280,08 280-
280,08

“

3.10 Радіальний 
зазор між верхнім 
роликом і зовніш
нім кільцем під
шипника, мм:

А721У2

- у вільному стані 
нового підшипника

0,145-0,19 0,145-0,19 0,145-
0,19

“

- на складенному 
і відцентровоному 
агрегаті

0,1-0,17 0,1-0,17 0,1-0,17

3.11 Натяг внут
рішнього кільця 
підшипника при 
посадці на вал, мм

А721У2

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

0,027-
0,052

0,025-
0,055

0,027-
0,052

0,02-0,06

0,027-
0,052

0,02-
0,06

-

3.13 Овальність і 
конусоподібність 
гнізда в підшип
никовому щиті 
або в маточині під 
посадку ролико
вого підшипника, 
не більше

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А

А721У2

0,025

0,025

0,05

0,03

0,06

0,03

-

3.14 Товщина ма
точини по осі 
отвору для болтів 
кріплення мато
чини до підшип
никового щита

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А

20-0,84 20-17 20-16 -
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3.15 Діаметр 
отворів у маточи
ні для болтів, що 
кріплять маточи
ну до підшипни
кового щита

ГП-312
ГП-311Б,
ГС-501А,
ГС-504А

18+0,43
22+0,52 18-19

22-23
18-20
22-24

-

3.16 Діаметр 
отворів у підшип
никовому щиті 
або в маточині 
для болтів, що 
кріплять кришку 
підшипника

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А

18+0,43 18-19 18-20 -

3.17 Розмір від 
торця упора під
шипникового щи
та в станину до 
торця упора внут
рішньої кришки 
або маточини в 
підшипниковий 
щит

ГП-311Б 
(для щита 
5ТХ.930.002)

ГП-312
ГС-501А,
ГС-504А

534.0.4
535.0.6

420.0.48

380.0.38

534-533
535-534

420,5-
419,5
380-379

534-533
535-534

420,5-
419,5
380-379

3.18 Торцеве бит
тя поверхні при
лягання маточини 
до підшипниково
го щита щодо осі, 
не більше

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

0,1 0,3 0,4 -

3.19 Відносне то
рцеве биття пове
рхні прилягання 
щита до станини 
(статору) і повер
хні прилягання 
маточини до під
шипникового 
щита, не більше

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А

0,1 0,3 0,4 -

3.20 Овальність і 
конусоподібність 
посадочної повер
хні підшипнико
вого щита

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312,
ГС-504А

0,1 0,4 0,4 -
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3.21 Діаметр по
садочної поверхні 
кришок підшип
ників

ГП-311Б,
ГС-504А

ГП-312

280-0,035

280-о,і

280-279,9

280-279,9

280-
279.85

280-
279.85

-

3.22 Внутрішній 
діаметр ущільню
вального кільця 
для посадки на 
вал якоря:
- зовнішнього ГС-501А,

ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

120+°,М5 120-119 120-119

- внутрішнього ГП-311Б,
ГП-312

150+°,°4 150-149 150-149 ”

ГС-501А,
ГС-504А

133+0,04 133-132 133-132 -

3.23 Діаметр 
отворів для бол
тів, що кріплять 
кришку до мато
чини або підшип
никового щита

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

17+0,43 17-18 17-19 -

3.24 Натяг при 
посадці ущільню
вального кільця 
на вал якоря:
- зовнішнього Для всіх 

машин
0,01-0,07 0,01-0,07 0,01-

0,07
-

- внутрішнього ГС-501А,
ГС-504А

0,0 IS- 
О.085

0,02-0,08 0,02-
0,08

-

4 Щіткотримач
4.1 Тангенціаль
ний розмір обой
ми щіткотримача:
- для реактивних 
щіткотримачів ГП-311Б,

ГП-312
12,5+0,09

-0,03
12,47-
12,90

12,47-
12,90

більше
13

- для радіальних 
щіткотримачів ГС-501А,

ГС-504А
-,,+0.124

+0,04
25,04-
25,17

25,04-
25-37

більше
25,47

164



Продовження таблиці Б. 2
1 2 3 4 5 6

4.2 Аксіальний 
розмір обойми 
щіткотримача:
- для реактивних 
щіткотримачів ГП-312, 32+°,14

-0,04 31,96-
32,30

31,96-
32,50

більше
32,7

- для радіальних 
щіткотримачів ГП-311Б,

ГП-312,
ГС-501А

32+0.15
+0,05

32,05-
32,35

32,05-
32,45

більше
32,55

5 Якір. Вал якоря

5.1 Діаметр вала 
якоря у місці 
посадки внутріш
нього кільця 
роликового під
шипника

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312,
А721У2

130+0,04
+0,013 130,01-

130,04
130,01-
130,04

-

5.2 Діаметр вала 
якоря у місці 
посадки внутріш
нього кільця 
роликового під
шипника після 
проточки під вту
лку або наплав
лення

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

120,35 120,35 -

5.3 Діаметр вала в 
місці посадки 
ущільнювального 
кільця:
- зовнішнього ГС-501А,

ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

120+0,070
+0,045

120-119 120-119 менше
119

- внутрішнього ГП-311Б,
ГП-312 -0,0,058

150-148 150-149 менше
149

ГС-501А,
ГС-504А

1 'ЗО^’ОЗ
+0,004 132-131 132-131 менше

131
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5.4 Овальність і 
конусність шийки 
вала під ролико
вий підшипник, 
не більше

ГП-311Б,
ГП-312

ГС-501А,
ГС-504А,
А721У2

0,014

0,013

0,01

0,01 - -

5.5 Поверхня при
лягання конуса 
вала по калібрі,
%, не менше

Для всіх 
машин 75 75 75 менше

75
5.6 Діаметр вала 
якоря в місці 
посадки шківа 
(муфти)

ГП-312

ГС-501А,
ГС-504А

119,5,0.023

116+0'16

+0,125

118,5-
119,5

116,93-
116,96

- -

5.7 Биття посадо
чної поверхні 
фланця корпуса 
під відомий диск і 
направляюче кі
льце напівмуфти, 
не більше

Для всіх 
машин

0,04 0,04 0,04 -

5.8 Діаметр кор
пуса ротора для 
посадки монтаж
них кілець

ГС-501А,
ГС-504А

'У і с+0,109 
+0,080

217 - -

5.9 Розмір різьби 
конуса вала

ГП-311Б M80x3-8g M80x3-8g
M76x3-8g

M80x3-8g
M76x3-8g

-

5.10 Діаметр по
садочної поверхні 
фланця якоря для 
з'єднання з дизе
лем

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

300±0,016 300,18-
299,7

300-295 -

5.11 Діаметр 
отвору у фланця 
якоря

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

3^4+0,25 31,4-35 31,4-35 -

5.12 Діаметр по
садочної поверхні 
вала під корпус 
або втулку якоря

ГП-311Б

ГП-312,

160+°,22 
+0,18

150+ОД9
+0,15

160-165

150-155 _ _

ГС-501А,
ГС-504А

16о+°,22 
+0,18

160-163 - -
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5.13 Діаметр кор
пуса якоря або 
втулки якоря під 
посадку на вал

ГП-311Б

ГП-312

ГС-501А,
ГС-504А

160+0,04 

150+°,04

16Q+0.04

160-165

150-155

160-163

- -

5.14 Натяг на за
пресування кор
пуса (втулки) на 
вал якоря

ГС-501А,
ГС-504А,
ГП-311Б,
ГП-312

0,14-0,22 0,14-0,22 - -

5.15 Діаметр по
садочної поверхні 
циліндра контакт
них кілець для 
посадки на корпус 
ротора

ГС-501А,
ГС-504А

215+0,045 215-217 - -

5.16 Натяг при 
запресуванні ци
ліндра монтажних 
кілець на корпус 
ротора

ГС-501А,
ГС-504А

0,17-0,26 0,17-0,26 - -

5.17 Радіальне 
биття робочої по
верхні контактних 
кілець до скла
дання агрегата 
відносно вісі обер
тання, мм

А721У2 Не більше 
0,03

0,03 0,03 Більше
0,03

5.18 Радіальне 
биття поверхні 
фланця вала 
відносно вісі обе
ртання, мм

А721У2

- по діаметру 
300мм

А721У2 Не більше 
0,04

0,04 0,04 Більше
0,04

- по діаметру 
165мм

Не більше 
0,04

0,04 0,04 Більше
0,04

5.19 Торцьове 
биття фланця на 
діаметрі 420 мм 
відносно осі обер
тання ротора, мм

А721У2

- з боку дизеля Не більше 
0,04

0,04 0,04 Більше
0,04

- з боку генератора Не більше 
0,16

0,165 0,165 Більше
0,165
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6 Колектор 
(контактні кільця)
6.1 Діаметр робо
чої поверхні коле
ктора (контактних 
кілець) при випу
ску з капітального 
ремонту:
-КР-1 ГП-311Б 850+0-5

-1
850,5-811 850,5-

808
менше
806

-КР-2 ГП-311Б 850+0’5
-і

850,5-812 850,5-
809

менше
807

-КР-1 ГС-501А,
ГС-504А

400.1,4 402-383 402-381 менше
379

-КР-2 ГС-501А,
ГС-504А

400.1,4 402-384 402-382 менше
380

-КР-1 А721У2 400-о,зб 388 386 менше
384

-КР-2 А721У2 400-0,36 388 386 менше
384

6.2 Діаметр пове
рхні колектора 
між технологіч
ною канавкою і 
півниками

ГП-312 780+2 782-765 782-765 менше
765

6.3 Діаметр коле
ктора по півниках ГП-312 983+1 984-972 .

6.4 Довжина пів
ників в осьовому 
направленні при 
випуску з капіта
льного ремонту: - 
при паяному з'єд
нанні обмотки
-КР-1 ГП-312 22±2 24-14 - -
-КР-2 ГП-312 22±2 24-15 - -
- при зварному 
з'єднанні обмотки 
КР-2

ГП-312 22±2 24-10 - -

6.5 Глибина 
продорожки

Для всіх 
машин

0,7-1 0,7-1 0,7-1 менше
0,5

6.6 Глибина виро
бітку робочої по
верхні колектора 
(контактних 
кілець)

Для всіх 
машин

0 0 0,15 більше
0,5

6.7 Глибина канав
ки в півниках

Для всіх 
машин 5+1 6,3-5 6,3-4,5
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7 Тяговий гене
ратор у зборі
7.1 Зазор між яко
рем і полюсами, 
вимірюваний щу
пом:
- під головними 
полюсами ГП-311Б,

ГП-312
5
3,5

4-5,3 
2,5-3,5

4-5,3 
2,5-3,5

-

- під додатковими 
полюсами (регу
люється при 
випробуванні 
генератора)

ГП-312,

ГП-311Б

9,5

15

9,5

15

9,5

15

-

7.2 Зазор між вну
трішньою поверх
нею пакета листів 
сталі статора і 
полюсами ротора

ГС-501А,
ГС-504А

4,2-5,4 4,2-5,4 4,2-5,4 -

7.3 Зазор між щіт
кою та обоймою 
щіткотримача по 
розміру:
- тангенціальному Для всіх 

машин
0,08-0,254 0,08-0,5 0,08-0,5 більше

0,5
- аксіальному Для всіх 

машин
0,1-0,3 0,1-0,6 0,1-0,6 більше

0,6
7.4 Допустимий 
перекіс щіток уз
довж колекторних 
пластин, не більше

ГП-311Б,
ГП-312

2,7 2,7 2,7 -

7.5 Допустимий 
зсув щіток від 
номінального їх
нього положення

ГП-311Б,
ГП-312

±1 ±1 ±1 -

7.6 Осьовий роз
біг якоря (ротора) 
у зібраному гене
раторі (з ураху
ванням переміщен
ня зовнішнього 
кільця підшипни
ка щодо гнізда 
підшипникового 
щита)

ГП-312

ГП-311Б,
ГС-501А,
ГС-504А

±3

±5

±3

±5

±3

±5 -
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7.7 Биття колек
тора (контактних 
кілець) у гарячо
му стані, не біль
ше

ГП-300Б,
А721У2
ГС-501А,
ГС-504А
ГП-312

0,06

0,06

0,04

0,06

0,06

0,04

0,06

0,06

0,04

більше
0,1
більше
0,07
більше
0,08

7.8 Допустима 
різниця биття в 
холодному і гаря
чому стані, не 
більше

Д ля всіх 
машин

0,03 0,03 0,03
більше
0,03
при
задові
льній
кому
тації

7.9 Відстань від 
корпуса щітко
тримача до робо
чої поверхні коле
ктора (контактних 
кілець)

Для всіх 
машин

2+1 2-3 2-3 менше
2,
більше
3

7.10 Відстань між 
півниками колек
тора і корпусом 
щіткотримача

ГП-311Б

ГП-312

19-26

39-46

19-26

39-46

19-26

39-46

менше
19

менше
39

7.11 Вертикаль
ний перекіс щіт
котримача щодо 
робочої поверхні 
колектора, не 
більше

ГС-501А,
ГП-311Б,
ГП-312

0,75 0,75 0,75 -

7.14 Радіальний 
розмір щітки без 
гумового аморти
затора, мм

А721У2 57±0,8 Вста-
новлю-
лю-
юіься
нові
щітки

7.15 Зазор між бо
ковими сторонами 
щітки і стінками 
обойми щітко
тримача, мм:

А721У2

- по тангенціаль
ному розміру

0,08-0,254 0,08-
0,254

0,08-
0,254

Менше
0,08
Більше
0,5
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- по аксиальному 
розміру

0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 Менше
0,1
Більше
0,5

7.16 Контактна 
поверхня прити
рання щітки до 
колектора від 
площини її пере
тину, %

А721У2 Не менше 
80

Не менше 
75

Не менше 
75

Менше
75

7.17 Місцеві ско
лювання кромок у 
контактної повер
хні щітки від 
площини її пере
тину, %

А721У2 Не більше 
5

Не більше 
5

Не більше 
7

Більше
10

7.18 Повітряний 
зазор між полю
сами ротора і ста
тора тягового ге
нератора, 
виміряний над се
рединою полюсів 
з боку привода 
щупом довжиною 
440 мм і шириною 
не більше 8мм, 
мм

А721У2 7±0,5 Не менше 
6
Не більше 
8

Не менше 
6
Не більше 
8

Менше
6
Більше
8

7.19 Різниця між 
найменшим і най
більшим зазорами 
між полюсами ро
тора і статором на 
одному генераторі 
(зазор виміряти по 
вісі полюсів щу
пом довжиною не 
менше 440 мм і 
шириною не бі
льше 8 мм в від- 
центрованному 
генераторі), мм

А721У2 Не більше 
0,5

0,5 0,5 Більше
0,5

7.20 Опір ізоляції 
обмоток МОм

А721У2

- ротора в холод
ному стані

Не менше 
10

Не менше 
10

Не менше 
10

Менше
10

- ротора в горя
чому стані

Не менше 1 Не менше 
1,0

Не менше 
0,5

Менше
0,5
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- статора в холо
дному стані

Не менше 
40

Не менше 
40

Не менше 
10

Менше
10

- статора в горя
чому стані

Не менше 5 Не менше 
5,0

Не менше 
1,0

Менше
1,0

Примітка - Натискання пружини на щітку в тягових генераторів ГП-311Б, 
ГП-312 при випуску з капітального КР-1 (КР-2) і поточного ПР-3 ремонтів повин
не бути від 8,0 до 12,0 Н (бракувальне в експлуатації - більше 12 Н і менше 6Н), 
ГС-501А і ГС-504А від 18,5 до 19,5 Н (бракувальне - більше 20 Н і менше 18Н), 
тягового агрегата А721У2 від 16,0 до 20,0 Н (бракувальне — більше 20 Н і менше 
14 Н).



Таблиця Б.З Норми допусків і зношень двомашинних агрегатів і 
допоміжних електричних машин
_______________  ________________________________________  У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий розмір 
при випуску 

з ремонту

Браку
валь
ний 

розмір 
в екс
плуа
тації

капіта
льного
КР-1,
КР-2

поточ
ного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Станина

1.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
станини під поса
дку підшипнико
вих щитів:
- збудника; ГС-500

5ПСГ
В-600

?ЧП+0*045
530+°, 057 
493+0,12

230-232
530-532
493-495

230-233
530-532
493-495

;

- допоміжного ге
нератора або та
хогенератора ВГТ-275/120 493+о,і2 493-495 493-498
1.2 Діаметр поса
дочної поверхні в 
станині для поса
дки капсули і 
кришки підшип
ників:
- збудника; СТГ-7,

В-600,
ВТ-275/120

585-0,045 
180 8 
180+0,08

585-584,96
180-182
180-182

585-584
180-182
180-182

-

- допоміжного 
генератора ВГТ-275/120,

ВГТ-275/150
Igo+o.os
180+0,08 180-182

180-182
180-182
180-182

-

1.3 Діаметр поса
дочної поверхні 
для з’єднання ста
нини:
- збудника; В-600,

ВТГ-275/120
500*0,155 
500+°'12

500-502
500-502

500-503
500-503

-

- допоміжного 
генератора ВГТ-275/120,

ВГТ-275/150,
500-0,12 500-506 500-506 -
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1.4 Діаметр отво
ру в лапах стани
ни для установки 
на тепловозі

А-705А
(ГС-500+ТГ-83/35), 
А-706Б (В-600+ 
ВГТ-275/120 ), 
(ВТ-275/120+ 
ВГТ-275/150)

14+0,43

22+0,62

14-15

32-35

14-16

32-36 -

1.5 Зсув осей 
отворів для кріп
лення полюсів від 
їхнього номіналь
ного положення, 
не більше

Для всіх 
машин 0,5 0,5 _ _

2 Підшипникові 
щити
2.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
підшипникових 
щитів для посадки 
в станину ГС-500,

ТГ-83/35
5ПСГ
В-600,
ВГТ-275/120

230-о,оз

530.0.05
493.0.12

230-232

530-532
493-495

230-233

530-532
493-496

-

2.2 Зазор при по
садці підшипни
кових щитів у 
станину ГС-500,

ТГ-83/35,
В-600,
ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

0-0,075

0,24

0-0,07

0-0,24

0-0,08

0-0,24 -

2.3 Діаметр отво
рів у підшипнико
вих щитах для 
кріплення до ста
нини А-705А

(ГС-500+ТГ-83Д5),
В-600,
ВГТ-275/120

7+0,2

13+0,43
Ц+0.43

7-8

13-14
11-12

7-8

13-15
11-13

-

3 Деталі підшип
никових вузлів
3.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
капсули і кришки 
підшипника для 
посадки в станину:
- збудника; В-600 180-0.08 179,8-182 179,8-182 -
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- ДОПОМІЖНОГО
генератора ВГТ-275/120, 180.0,08 179,8-182 179,8-182 -

ВГТ-275/150 180.0,08 179,5-182 179,5-182
3.2 Діаметр поса
дочної поверхні 
капсули для поса
дки підшипника:
- збудника; В-600 130+0,04 130-

130,06
130-
130,08

-

- допоміжного 
генератора ВГТ-275/120,

ВГТ-275/150

ІЗО+о.м

130+0,040

130-130,06

130-130,06

130-
130.08

130-
130.08

-

3.3 Зазор для по
садки капсули і 
кришки підшип
ника в станину 
або в підшипни
ковий щит

А-706Б
(В-600+ВТ-
275/120),

В-600,
ВГТ-275/120

0-0,17

0-0,16

0-0,17

0-0,16

0-0,17

0-0,16

“

3.4 Овальність і 
конусоподібність 
гнізда для посад
ки підшипника, не 
більше

А-705А (ГС- 
500+ТГ-83/35)

А-706Б
(В-600+ВГТ-
275/120)

0,014

0,02

0,02

0,030

0,02

0,030 -

5ПСГ 0,02 0,030 0,030
3.5 Діаметр поса
дочної поверхні 
кришки підшип
ника для посадки 
підшипника:
- збудника; В-600

ВТ-275/120

130+0,08

J30+O.O8

130-130,08

130-130,10

130-
130,09

130-
130,12

-

- допоміжного ге
нератора ВГТ-275/120

ВГТ-275/150

130+0,08

130+0,08

130-130,10

130-130,10

130-
130.12

130-
130.12

-
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3.6 Натяг для по
садки підшипника 
на вал якоря

А-705А (ГС- 
500+ТГ-83/35)

0,05-0,027 0,005-0,03 0.005-
0,03

-

А-706Б
(В-600+ВГТ-
275/120)

0,010-
0,038

0,010-
0,040

0,010-
0,040

-

3.7 Зазор для по
садки підшипника 
в підшипниковий 
щит або в капсу
лу:
- збудника; ГС-500 0-0,038 0-0,04 0-0,06 -

В-600 0-0,058 0-0,08 0-0,10 _
- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120

0-0,038

0-0,058

0-0,04

0-0,08

0-0,06

0-0,10

ВГТ-275/150 0-0,058 0-0,08 0-0,10 _
3.8 Зазор для по
садки підшипника 
в капсулі з боку:
- колектора; В-600,

ВГТ-275/120
0-0,058 0-0,08 0-0 до "

- протилежного 
колектору ВГТ-275/120 0,014-0,045 0,01-0,05 0.01-0,05
3.9 Товщина кри
шки в місцях 
отворів для кріп
лення до підшип
никового щита 
або до капсули:
- збудника; ГС-500

В-600

ЗОВН. 8.0,8 
Вн. 6.0,3 
Зовн. 14.0.25

8-7
8-7
14-10,5

8-6,5
8-6,5
14-9,5

-

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120
ВГТ-275/150

Зовн. 8-0,5 
Вн. 6,8-0,6 
Зовн. 14-0,25 
14-0,24

8-7
6,8-6
14-10,5
14-10,5

8-6,5 
6,8-5,5 
14-9,5 
14-9,5

3.10 Діаметр 
отворів для кріп
лення кришки до 
підшипникового 
щита або капсули

А-705А
(ГС-500+ТГ-83/35)

Зовн. 7+0'38 

Вн. М6 

Зовн. 11+0'24

7-8
Мб. М8 

13

7-8
Мб, М8 

13
-
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1 2 3 4 5
шлищ O.J 

6
А-706А
(В-600+ВГТ-
275/120)

3.11 Відстань між 
головними полю
сами:
- збудника; 2П2К, ЭКТ-5 249 249 - -

ГС-500

В-600

85,5+°,25

-0,5

278+0,4
-0,2

84,5-85,25

277,8-
278,4

-

-

5ПСГ,

ПСГУ-2,
СТГ-7

298+0.4
-0.2

299

298-298,4

299 - -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120

ВГТ-275/150

85,5+0'25
-0,5

278+0,4

-0,2

279*0,34

85-85,76

277,8-
278,4

279-279,34

-

-

3.12 Відстань між 
додатковими по
люсами:
- збудника; 5ПСГ

2П2К
ЭКТ-5
В-600

301
253
254 
281+0,«

-0,4

302
253
254 
280,6- 
281,6

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

28 і+0,б 

-0,4
280,6-
281,6

-

ПСГУ-2 307 307 - -

СТГ-7 308 308
4 Щіткотримачі
4.1 Ширина вікна 
щіткотримача:
- збудника; ГС-500 10+o.uj 10-10,04 10-10,06 більше
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В-600, вт- 
275/120

12,5+0,035 12,5-12,55 12,5-
12,56

10,2
більше
12,7

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

Ю+о,°з

12,5+0’035

10-10,04

12,5-12,55

10-10,06

12,5-
12,56

більше
10,2
більше
12,70

Примітка - Натискання пружини на щітку в двомашинних агрегатів А-705А 
(ГС-500+ТГ-83/35 і А-706Б (В-600+ВГТ-275/120) повинне бути 4-6Н (бракува
льний - менше 4Н) і в двомашинних агрегатах (ВТ-275/120+ВГТ-275/150) по 
колектору - 11 - 20 Н (бракувальний - менше 10,3 і більше 12 Н), 5ПСГ повин
но бути -17,6-20 Н.
5 Якір
5.1 Діаметр ший
ки вала в місці 
посадки підшип
ника і лабіринто
вого кільця
- збудника; ГС-500

В-600

2О+0.017

+0,002
6о+°,°23

+0,003

20+0.02

60+0,02

2q-hmu

60+0,02 -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120

ВГТ-275/150

лл+0,017 
+0,002 

бо+о.огз 
+0,003 

бо+°, 23 
+0,03

20+0.02

60+0,02

60+0,02

20+0,02

60+0,02

60+0.02

-

5.2 Діаметр поса
дочної поверхні 
валу під кільце 
ущільнювальне 
збудника, допоміж
ного генератора

В-600,
ВГТ-275/150

50+0’047
+0,03

50-49,5 50-49,5 -

5.3 Діаметр поса
дочної поверхні 
вала під втулку 
колектора і конта
ктні кільця:
- збудника; ГС-500

В-600

29+о,оз9
+0,025

75-Ю,065
+0,045

29-30

75-77 - -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35

ВГТ-275/120

~с+0,039 
+0,025 

<чс+0,065 
1 +0,045

25-27

75-77 -
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ВГТ-275/150 75+0,065
+0,045

75-77 - -

5.4 Діаметр вала 
якоря в місці по
садки внутріш
нього кільця під
шипника з боку:
- колектора ПСГУ-2, 5ПСГ 

ЭКТ-5 

2П2К 

СТГ-7

65+0'03
+0,01

50+0,02

+0,003
70+0.023

+0,003
£5+0,023

+0,003

Ir*®.........

50+0,02

70+0,02

65+0,02

-

-

- приводу ЭКТ-5

2П2К

СТГ-7

ПСГУ-2, 5ПСГ

55+0,02J(
+0,003

70+0,023
+0,003

75+0,023
+0,003

75+0,03
+0,01

55+щ«

70+0,02

75+0,02

75+0,03

-

-

5.5 Діаметр поса
дочної поверхні 
вала під пакет ли
стів стали сердеч
ника якоря

А-705А (ГС-500+ 
+ ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
ВГТ-275/120)

30+0,042
+0,028

эд+0,055
+0,035

30-32

80-82 -

-

5.6 Овальність і 
конусоподібність 
шийок у місцях 
посадки підшип
ників, не більше

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
ВГТ-275/120)

0,007

0,011

0,02

0,02

0,02

0,02

-

5.7 Биття шийок 
вала в місці поса
дки шарикопід- 
шипника в незби- 
тих або 
відновлених 
центрах, не біль
ше

Для всіх 
машин

0,02 0,02 0,02 -

5.8 Розмір різьби 
конуса вала А-705А (ГС-500 

+ ТГ-83/35) 
А-706А 
(В-600+ 
+ВГТ-275/120)

M16-8g

МЗЗх
xl,5-h8g

M16-8g

МЗЗх
xl,5-h8g

M16-8g

МЗЗх
xl,5-h8g

-
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5.9 Прилягання 
калібру по конусу 
вала, %, не менше

А-705А(ГС-500+
+ТГ-83/35)
А-706А
(В-600+
+ВГТ-275/120)

75 75 75 менше
65

5.10 Діаметр по
садочної поверхні 
втулки колектора 
або контактних 
кілець для посад
ки на вал:
- збудника; ГС-500

В-600
29+0,023
75+о,оз

29-30
75-77

- -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора ТГ-83/35

ВГТ-275/120
ВГТ-275/150

26+0,023
75+0,03
75+о,оз

26-27
75-77
75-77

-
-

5.11 Натяг при 
посадці втулки 
колектора на вал 
якоря А-705А (ГС-500+ 

+ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120)

0,002-0,039

0,015-0,065

0,02-0,04

0,02-0,06

- -

5.12 Діаметр 
отвору пакета ли
стів сталі сердеч
ника якоря для 
посадки на вал

А-705А (ГС-500+
+ТГ-83/35)
А-706А (В-600+
+ВГТ-275/120)
(ВТ-275/120+
ВГТ-275/150)

30+°,045

8о+°, °з

80+0,03

30-31

80-82

80-82

- -

5.13 Натяг при 
посадці пакета 
листів сталі сер
дечника якоря на 
вал

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
ВГТ-275/120)

0,005-0,055 0,01-0,06 - -

5.14 Діаметр лабі
ринтового кільця 
для посадки на 
вал:
- збудника; В-600,

ВТ-275/120
бо+о.оз 60+о.ш 60+о.оі

- допоміжного ге
нератора ВГТ-275/120,

ВГТ-275/150
бо+о.оз 60+°, °з 6о+°,оз -
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5.15 Натяг (зазор) 
при посадці лабі
ринтового кільця 
на вал:
- збудника В-600,

ВТ-275/120
0,23-(-0,027) 0,02-(-0,03) 0,024-0,03)

- допоміжного 
генератора

ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

0,023-(-0,027)0,02<-0,03) 0,02-(-0,03) -

5.16 Діаметр по
садочної поверхні 
ущільнювального 
кільця для посад
ки на вал з боку 
конуса

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120) 
(ВТ-275/120+ 
+ВГТ-275/150)

5Q+0.027 50-49,5 50-49,25 -

5.17 Натяг при 
посадці втулки на 
вал якоря

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120) 
(ВТ-275/120+ 
+ВГТ-275/150)

0,003-0,047 0,00-0,05 0,00-0,05 -

6 Колектор
6.1 Діаметр робо
чої поверхні колек
тора:
- збудника; СТГ-7, 5ПСГ 

ПСГУ-2
200±0,5

200+1’°
-0,5

200-194

200-192

200-187

200-187

менше
184
менше
184

2П2К

ЭКТ-5

В-600

ВТ-275/120

200±0,5

180±0,5

230.1

230.1

200-192

180-172

230-216

230-216

200-187

180-167

230-206

230-206

менше
184
менше
164
менше
204
менше
204

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/25 76±0,3 76,3-72 76,3-70 менше
69

ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

230.і 230-216 230-206 менше
204

6.2 Діаметр робо
чої поверхні кон
тактних кілець 
- допоміжного 
генератора

ВГТ-275/120 220.! 220-212 220-202 менше
200

181



Продовження таблиці Б. З
1 2 3 4 5 6

6.3 Діаметр коле
ктора по півниках:
- збудника В-600,

ЭКТ-5, 2П2К
ПСГУ-2
ВТ-275/120

268-і
240±0,5
285±0,5
268.1

268-264
240-237
285-282
268-264

-
-

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35,
ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150

79.1
268.,

79-76
268-264

-
-

6.4 Довжина пів
ників колектора:
- збудника; А-706А

(В-600+
+ВГТ-275/120),
В-600,
ВТ-275/120

9±0,5 10-7

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35
ВГТ-275/120,
ВГТ-275/150,
ЭКТ-5
2П2К, ПСГУ-2, 
5ПСГ

5±0,5
10±0,5

18
20

5,5-4,5 
10-7

18-13
20-15

-

-

6.5 Глибина про- 
дорожки міканіту 
колектора

А-705А (ГС-500+ 
+ВГТ-275/120)

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120)

0,5-0,8 

0,8-1,0

0,5-0,8 

0,8-1,0

0,5-0,8 

0,8-1,0

менше
0,5

менше
0,8

ЭКТ-5, 2П2К, 
ПСГУ-2,

1,5±0,2 1,3-1,7 1,3-1,7 менше
1,3

СТГ-7, 5ПСГ 1-1,5 1-1,5 1-1,5 менше
1,0

7 Машина в зборі
7.1 Зазор між щіт
кою і корпусом 
щіткотримача:
- по товщині щітки; 5ПСГ,

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
ВГТ-275/120)

0,05-0,18

Для
колектора
0,06-0,21

0,5

0,05-0,20

0,06-0,30

0,5

0,08-0,30

0,06-0,45

більше
0,5
більше
0,4

більше
0,55

182



Продовження таблиці Б. З
1 2 3 4 5 6

Для
кілець
0,05-0,18

0,06-0,20 0,06-0,40 більше
0,5

- по ширині ЩІТКИ 
(уздовж колекто
ра)

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35) 
А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120) 
5ПСГ

0,08-0,4

Для
колектора
0,08-0,4
Для
кілець
0,06-0,3

0,08-0,50

0,08-0,50

0,06-0,45

0,08-0,60

0,08-0,60

0,06-0,55

більше
0,7

більше
0,7

більше
0,7

7.2 Відстань від 
корпуса щітко
тримача до робо
чої поверхні коле
ктора

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35),

А-706А (В-600+
+ВГТ-275/120)
5ПСГ

j+0,5

3±1

1-1,5

2-3

1-1,5

2-3

менше
1,0,
більше
1,5
менше
2
більше
3

ЭКТ-5, 2П2К, 
ПСГУ-2

2-4 2-4 2-4 менше
2,
більше
4

7.3 Відстань між 
бічною гранню 
щітки і краєм ко
нтактного кільця

А-705А(ГС-500+
+ТГ-83/35)

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120)

1,0

2,5±1

1-1,5 

1,5-3,5

1-1,5 

1,5-3,5

менше
1,0,
більше
1.5
менше
1,5,
більше
3.5

7.4 Зазор між біч
ною гранню щітки 
і півниками коле
ктора:
- збудника (зазор 
між корпусом щі
ткотримача і го
ловкою гвинта, 
що кріпить венти
лятор з боку кон
тактних кілець)

ГС-500 1,0 1-3 1-3 менше
1,0,
більше
4,0
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В-600 11+/
-5

6-18 6-18 менше
6,
більше
18

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

ТГ-83/35 1,0 1-3 1-3 менше
ІД
більше
4,0

ВГТ-275/120 8±5 3-15 3-15 менше
3,
більше
15

ВГТ-275/150 ц+5,°7

-4,06
6,94-16,07 6,94-

16,97
менше
6,9,
більше
17,1

7.5 Биття колек
тора (контактних 
кілець) у холод
ному стані, не бі
льше

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35), 
ПСГУ-2, СТГ-7, 
ЭКТ-5, 2П2К, 
5ПСГ,

0,02 0,02 0,04 більше
0,07

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120)

0,03 0,03 0,05 більше
0,08

7.6 Биття колек
тора (контактних 
кілець) у гарячо

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35)

0,03 0,03 0,05 більше
0,08

му стані,
не більше А-706А (В-600+ 

+ВГТ-275/120) 
ПСГУ-2, СТГ-7, 
ЭКТ-5, 2П2К, 
5ПСГ

0,04 0,04 0,06 більше
0,09

7.7 Допустима рі
більше
0,02

зниця биття коле
ктора (контактних

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35)

0,01 0,02 0,02

кілець) у холод
ному і гарячому 
стані, не більше

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120) 
ПСГУ-2, СТГ-7, 
ЭКТ-5, 2П2К, 
5ПСГ

0,02 0,02 0,02 більше
0,02

7.8 Мінімальний
повітряний зазор 
між якорем і го

А-705А (ГС-500+ 
+ТГ-83/35)

1,3 1,3 1,3
'

ловними полюса
ми

А-706А (В-600+ 
+ВГТ-275/120)

1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0
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ЭКТ-5, 2П2К, 
5ПСГ,
ПСГУ2, СТГ-7

2,5 2,5 2,5

7.9 Мінімальний 
повітряний зазор 
між якорем і до
датковими полю
сами

А-706А (В-600+
+ВГТ-275/120)
ПСГУ-2
СТГ-7, 5ПСГ
ЭКТ-5
2П2К

3,0

6.5 
7+1

4.5 
4

3,0

6.5 
8
4.5 
4

3,0

6.5 
8
4.5 
4

-

7.10 Глибина ви
робітку робочої 
поверхні колекто
ра під щітками

Для всіх 
машин

0 0 0 більше
0,3

7.11 Перекіс щіт
котримача щодо 
робочої поверхні 
колектора, не 
більше

Для всіх 
машин 0,75 0,75 0,75

7.12 Перекіс щіт
ки по довжині 
колекторної плас
тини, не більше

Для всіх 
машин

1,5 1,5 1,5 -

7.13 Радіальний 
зазор між колесом 
вентилятора і ста
тором

МВ-14, МВ15 0,99-1,01 0,99-
1,01

Менше
0,99
Більше
1,01

7.14 Радіальний 
зазор між криш
кою підшипника і 
валом

МВ-14, МВ15 0,215-0,33 0,2-0,5 Менше
0,2
Більше
0,5

7.15 Діаметраль
ний зазор між 
втулкою статора і 
шарикоподшипни
ками

МВ-14, МВ15 0,003-0,05 0,003-
0,09

Менше
0,003
Більше
0,09

7.16 Натяг між 
шарикопідшипни- 
ками і валом

МВ-14, MB 15 0,003-0,032 0,038 Більше
0,038

7.17 Діаметраль
ний зазор між 
втулкою статора і 
кришкою

МВ-14, МВ15 0,05-0,13 0,2 0,2

7.18 Осьове биття 
в підшипниках:

МВ-14, МВ15

-310 0,45 0,45 Більше
0,45
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-313 0,55 0,55 Більше

0,55
7.20 Опір ізоляції 
обмотки статора, 
Ом

МВ-14, МВ15 40,0 16,0 Менше
16,0

Примітка - Знак «-» перед числовим значенням (у дужках) указує наявність 
зазору.
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Таблиця Б.4 Норми допусків і зношень підзбуджувачів генерато
рів і електродвигунів підвищеної частоти змінного струму

В міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий розмір 
при випуску 3 

ремонту
Браку

вальний 
розмір в 
експлу
атації

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Статор (станнва)
1.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
статора (станини) 
під підшипникові 
щити (по обидва 
боки)

4АЖ160М602,
4АЖ225М602,
ВС-650В
ВС-652
А2-82-6-100

286.0,32 
409.0 04 
434+<і'12
230+0,045

398+0’095

285
408
434-438
230-233
398-398,2

285
408
434-438
230-233
398-399

-

1.2 Овальність по
садочної поверхні 
статора (станини) 
без розточення під 
підшипниковий 
щит, не більше

ВС-650В,
ВС-652

0,1 0,2 0,4 -

1.3 Відстань між 
полюсами ВС-650В 294«.7

-0,2
293,8-
294,7

- -

1.4 Розмір від тор
ця станини до 
лобової частини 
обмотки, не менше:

ВС-652 100,6±0,2 100,4-
100,8

- -

1.5 Різниця відста
ней між башмака
ми полюсів

ВС-650Б 2,5 2,5 - -

1.6 Розмір різьби 
отворів у статорі 
(станині) для кріп
лення підшипнико
вих щитів

ВС-650В
ВС-652

М 12 
М8

М12, М14 
М8, М10

М12,
М14
М8, М10

-

1.7 Діаметр отворів 
у лапах статора 
(станини) для уста
новки на тепловозі

ВС-650В

ВС-652
А2-82-6-100
4АЖ160М602
4АЖ225М602

22+1(М16)

14+0,43 
24+0,52 
15^,43 
19+0,52

23-24 
(МІ 6)
14-15
24-25
15-16 
19-20

23-25 
(МІ 6)
14-16 
25-25
15-16 
19-20

-
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2 Підшипникові
щити
2.1 Діаметр поса
дочної поверхні ВС-650В 434+0,°57

+0,005
434-438 434-438 -

підшипникового
щита для посадки в ВС-652 2зо+о,°3 230-233 230-233 -
статор (станину) по 4АЖ160М602 гвб^'081 286-286,2 286-286,2 -
обидва боки А2-82-6-100 398+0,031 398-398,2 398-398,2 -
2.2 Зазор при поса
дці підшипникових ВС-650В -0,067 -0,07 -0,07 -
щитів у статор +0,116 +0,11 +0,11 -
(станину) ВС-652 0-0,075 0-0,07 0-0,07 -
2.3 Діаметр отвору ВС-650В 13+0,24 13-14,5 13-15 -
в підшипниковому ВС-652 9+0,36 9-10,5 9-11 -
щиті для кріплення 4АЖ160М602 12+0,013 12-13 12-14 -
до статора (станині) А2-82-6-100 14+о,« 14-15 14-15 -
2.4 Товщина прип
ливу підшипнико
вого щита по осі
отвору для болта
кріплення до ста
тора (станині) з
боку:
- контактних кі ВС-650В 14-0,2 14-11 14-10 -
лець; ВС-652 19.0.1 19-16 19-15 -
- протилежного ВР-652 19.0,1 19-16 19-15 -
контактним кільцям ВС-650В 18-0.5 18-16 18-14 -
2.5 Діаметр гнізда
для посадки під
шипника з боку:
- контактних 4АЖ160М602 1Ю+О.035 110-110,03 110- -
кілець; 110,03

А2-82-6-100 150+0,014 149,98- 149,98- -
150,02 150,02

ВС-650В 150+0, м 150,00- 150,00- -
150,06 150,08

ВС-652 72+0,03 72,00- 72,00- -
72,05 72,07

- протилежного
контактним кіль ВС-650В 150+°,04 150,00- 150,00- -
цям ВР-652 «72+о,оз 150,06 150,08 -

72,GO- 72,GO-
72,05 72,07

2.6 Овальність і
конусоподібність
гнізда в підшипни ВС-650В 0,02 0,03 0,03 -
ковому щиті під ВС-652 0,015 0,02 0,03 -
посадку підшипни
ка, не більше
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2.7 Зазор при посад
ці підшипника в 
щит з боку:
- контактних кілець ВС-650В

ВС-652
0-0,058
0-0,043

0-0,08
0-0,06

0-0,10
0-0,08

-

- протилежного 
контактним кільцям ВС-650В,

ВС-652
0-0,043 0-0,06 0-0,08 -

2.8 Зазор при поса
дці в щит підшип
ників:
- 7В207111 - 0,01-0,033 0,01-0,04 0,01-0,04 _
- 7В204111 - 0,02-0,035 0,02-0,04 0,02-0,04
3 Деталі підшип
никових вузлів
3.1 Діаметр отворів 
або розмір різьби в 
кришці для кріп
лення до підшип
никового щита:
- зовнішньої; 4АЖ160М602

А2-82-6-100
ВС-650В
ВС-652

9+0,35 
9+0,36 

J 1+0,28 

9+0,2

9-9,5
9-10,5
11-12,5
9-10,5

9-9,5
9-10,5
11-13
9-11

-

- внутрішньої ВС-650В
ВС-652

М8 М8,М10 М8,М10 -

3.2 Товщина криш
ки по осі отвору 
кріплення до під
шипникового щита 
з боку контактних 
кілець:
- зовнішньої; ВС-650В

ВС-652
6

8-0.3

6-5
8-7

6-4,5
8-6,5

-

- внутрішньої ВС-650В
ВС-652

12.,
8-0.3

12-10

8-7
12-9
8-6,5

-

3.3 Товщина криш
ки по осі отвору 
кріплення до під
шипникового щита 
з боку, протилеж
ної контактним 
кільцям:
- зовнішньої; ВС-650В

ВР-652
9+1,5
8-2,5

-0,3

10,5-6,0 
7,7-5,5

10,5-5,5 
7,7-5,5

~

- внутрішньої ВС-650В
ВС-652

12.,
5-0,3

12-10

8-7
12-9
8-6,5

-
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3.4 Діаметр отворів 
для кріплення вен
тилятора до під
шипникового щита

А2-82-6-100 jg+0,43 18-19 18-19 -

3.5 Товщина кри
шок підшипнико
вого щита

А2-82-6-100 9 9-7 9-7 -

3.6 Діаметр поса
дочної поверхні 
кришки підшипни
ка в підшипнико
вий щит

4АЖ160М602

ВС-650В
ВС-652
А2-82-6-100

110-о,°зб
-0,125

150.0.04
72.0.08 
150'0,06

-0,165

109,87

150.о,о4
72-о,о8150-о,об

-0,165

109,87

150-0,04 
72.0,08150-0,06

-0,165

-

3.7 Діаметр поса
дочної поверхні 
ущільнюючих 
кілець з боку:
- контактних 
кілець;

ВС-650В 75+0,046 76-74,6 76-74,25 *

- протилежного
контактним
кільцям

ВС-650В 654-0’03 65-64,5 65-64,25

3.8 Натяг при 
посадці ущільню
вального кільця на 
вал якоря з боку:
- контактних 
кілець;

ВС-650В 0,03-0,036 0,03-0,04 0,03-0,04 “

- протилежного
контактним
кільцям ВС-650В 0,01-0,04 0,01-0,04 0,01-0,04
3.9 Натяг при по
садці шарикопід- 
шипників на вал 
ротора(якоря)

ВС-650В
ВС-652

0,005-0,027 0,01-0,03 0,01-0,03 -

4 Щіткотримачі
4.1 Тангенціальний 
розмір обойми 
щіткотримача

ВС-650В

ВС-652

«с+0,124

+0,04

1

25,04-
25,16

10,0-10,1

24,04-
25,30

10,0-10,2

більше
25,5
більше
10,3

4.2 Аксіальний ро
змір обойми щітко
тримача

ВС-650В

ВС-652

+0,05

12(5*>,і2

32,05-
32,30

12,50-
12,75

32,05-
32,50

12,50-
12,85

більше
32,65

більше
13,0

Примітка - Натискання на щітку при випуску з ремонту в машин ВС-650В - 
18,5-19,5 Н (бракувальний - менше 18 Н і більше 20 Н) і в машин ВС-652 - 4-6 Н 
(бракувальний - менше 4 Н і більше 6 Н).
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1 2 3 4 5 6

5 Ротор (якір)
5.1 Діаметр шийки 
вала ротора (якоря) 
у місці посадки 
підшипника

4АЖ225М602

4АЖ160М602

А2-82-6-100

70+0,023
+0,003

сл+0,023
+0,003

70+0,023
+0,003

70+ііДО
+0,01

50+0,02
+0,01

70+0,02

70+и,и/
+0,01

50+0,02
+0,01

70+0,02

-

ВС-650В 7Q+0.023
+0,003

70+0,02 70+0,02 -

ВС-652 "30+0,017
+0,002

30+0,02 30+0,02 -

5.2 Овальність, ко- 
нусоподібність 
шийки вала в місці 
посадки шарикопі- 
дшипника, не 
більше

ВС-650В
ВС-652

0,01

0,008
0,02

0,02
0,02

0,02 -

5.3 Діаметр вала 
ротора (якоря)у 
місці посадки вту
лки з контактними 
кільцями

ВС-650В

ВС-652

+0,086
+0,06
38+0'047
+0,03

85-86

38-39

-

5.4 Діаметр вала в 
місці посадки паке
та листів сталі сер
дечника якоря 
(ротора)

ВС-650В

ВС-652

qc+0,07
+0,045
45+о,и
+0,05

95-97

45-46

-

5.5 Діаметр шийки 
вала в місці посад
ки ущільнюваль
них кілець з боку:
- контактних кі
лець;

ВС-650В 75+о,оз
+0,01

75-74,50 75-74,25 менше
74

- протилежного
контактним
кільцям

ВС-650В 65+0,04
+0,02 65-64,5 65-64,25 менше

64
5.6 Натяг для поса
дки пакета листів 
сталі сердечника 
якоря на вал

ВС-650В
ВС-652

0,01-0,07
0,01-0,11

0,01-0,07
0,01-0,11 -

5.7 Діаметр вала в 
місці посадки ко
леса вентилятора

4АЖ160М602
А2-82-6-100

45-0,02
60+0,023

+0,003

45,35
60+0,02 45,35

6040'2
-

4АЖ225М602 65-0.02 64,98 64,98
5.8 Розмір різьби 
циліндричної час
тини або конуса 
вала

ВС-650В M33xl,5-h M33xl,5-h
M30xl,5-h

M33xl,5-h
M30xl,5-h
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1 2 3 4 5 6

ВС-652 M16-h M16-h,
M-14h

M16-h,
M-14h

5.9 Діаметр втулки 
з контактними кі
льцями для посад
ки на вал ротора 
(якоря)

ВС-650В
ВС-652

85+0,05

38+°,°27
85-86
38-39

- -

5.10 Натяг для по
садки втулки з кон
тактними кільцями 
на вал ротора 
(якоря)

ВС-650В
ВС-652

0,01-0,085
0,003-0,047

0,01-0,08
0,003-0,05

- -

5.11 Діаметр поса
дочної поверхні 
пакета листів сталі 
сердечника ротора 
(якоря) для посад
ки на вал

ВС-650В
ВС-652

qc+0,035

45*”»
95-97
45-46 - -

5.12 Діаметр робо
чої поверхні конта
ктних кілець

ВС-650В

ВС-652

170±1

95+0,3

171-165

95,3-92,0

171-162

95,3-90,0

менше
160
менше
88

5.13 Допустимий 
залишковий неба
ланс якоря, гхсм, 
не більше:
- з боку колектора; ВС-650В 117 117 117 -

- з протилежної 
сторони ВС-650В 101 101 101

5.14 Биття вільного 
кінця вала щодо 
загальної осі

А2-82-6-100
4АЖ160М602
4АЖ225М602

0,06
0,05
0,06

0,06
0,05
0,06

0,06
0,05
0,06

-

6 Машина в зборі
6.1 Мінімальний 
повітряний зазор 
між полюсами і 
якорем (товщина 
прохідного щупа)

ВС-650В

ВС-652
4АЖ160М602
4АЖ225М602

2+0,35

-0,1

1,3
0,5-0,65
0,65-0,8

1,9-2,35

1,3
0,5-0,65
0,65-0,8

1,9-2,35

1,3
0,5-0,65
0,65-0,8

-

6.2 Зазор між щіт
кою і щіткотрима
чем:
- по товщині щітки; ВС-650В

ВС-652

0,08-0,254

0,05-0,18

0,08-0,30

0,05-0,20

0,08-0,35

0,05-0,30

більше
0,5
більше
0,4
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-- --------- Піюдпв.ЖР.ННЯ mnfimmi П Л
I 2 3 4 5 6- по ширині щітки 

уздовж контактних 
кілець)

ВС-650В

ВС-652

0,1-0,3 

0,06-0,3

0,1-0,35

0,06-0,35

0,1-0,55

0,06-0,55

більше
0,8

більше
0,76.3 Биття контакт

них кілець у холо
ВС-650В 0,03 0,03 0,05 більше

0,08
більше
0,07

дному стані, не 
більше

ВР-652 0,02 0,02 0,04

6.4 Глибина виро
бітку робочої пове Для всіх машин
рхні контактних 0,3кілець під щітками
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Норми допусків і зношень електричних машин маневрових 
тепловозів 

Таблиця В.1 Норми допусків і зношеньтягових електродвигунів

Додаток В

У міліметрах

Найменування де
талі і розміри Тип машини

Розмір

Допустимий розмір, 
при випуску 3 

ремонту
Бракува

льний 
розмір в 
експлуа

тації

нової
деталі

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6

1 Остов
1.1 Збільшення ді
аметра горловин 
під підшипникові 
щити

ТЕ-006 - 0-8 0-8 Більше 
8 мм

1.2 Довжина остова 
по зовнішніх краях 
горловин під під
шипникові щити

ТЕ-006 940_о,4 940-938 940-938

1.3 Відхилення від 
перпендикулярнос
ті зовнішніх торців 
горловин під під
шипникові щити 
щодо осі остова 
(перевіряється на 
верстаті при меха
нічній обробці)

ТЕ-006 од 0,1 - -

1.4 Відстань між 
центрами горловин 
остова під підшип
никові щити і під
шипники моторно- 
осьові (централь) 
після механічної 
обробки, не більше

ТЕ-006 455+чи 455-445,3 455-455,3

1.5 Непаралель- 
ність осей горло
вин під підшипни
кові щити і 
підшипники 
моторно-осьові 
після механічної 
обробки, не більше

ТЕ-006 0,25 0,25 - -
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Продовження таблиці В. 1
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1.6 Діаметр мотор
но-осьової горло
вини при випуску 3 
ремонту

ТЕ-006 250+и,« 250-253,5 250-253,5 253,5

1.7 Овальність і 
конусоподібність 
моторно-осьової 
горловини без роз
точення, не більше

ТЕ-006 0,35 0,35

1.8 Відхилення від
СІІІВВІСНОСТІ

моторно-осьових 
горловин після ме
ханічної обробки, 
не більше

ТЕ-006 ОД ОД - -

1.9 Відстань між 
гранями пазів для 
посадки підшипни
ків моторно- 
осьових

ТЕ-006 280+0,05 280-285 280-285 більше
287

1.10 Непаралель- 
ність по довжині 
посадочних повер
хонь паза в остові 
для посадки під
шипників моторно- 
осьових, не більше

ТЕ-006 0,045 0,07 од

1.11 Довжина осто
ва по зовнішніх 
торцях горловин 
підшипників мо
торно-осьових '

ТЕ-006 940-0,4 940-938 940-938 менше
938

1.12 Відстань між 
прокладками верх
ніх і нижніх підт
римуючих носиків 
підвіски електрод
вигуна

ТЕ-006 210±0,05 210-213 210-211

2 Остов у зборі
2.1 Міжполюсна 
відстань між полю
сами:
- головними;

- додатковими

ТЕ-006
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

ТЕ-006

518+0,7
505+0'7

-0,5

524+1’°
-0,2

515,6-517
504,5-
505,7

524+0,1

518-518,7
504,5-
505,7

524+0Д
-
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ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

510,8+1’°
-0,5

510,3-
511,8

510,3-
511,8

2.2 Найменша відс
тань між головни
ми і додатковими 
полюсами, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

3,0 3,0 3,0 Менше
3,0

3 Моторно-осьові 
підшипники

3.1 Розмір посадо
чної поверхні під
шипників моторно- 
осьових для посад
ки в остов

ТЕ-006 280+0'146
+0,096

280-285 280-286 більше
287

3.2 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипників моторно- 
осьових в остов

ТЕ-006 +0,015
-0,07

0,0-0,15 0,0-0,15

3.3 Непаралель- 
ність посадочних 
поверхонь підшип
ників моторно- 
осьових по довжині

ТЕ-006 0,04 0,07 0,1 більше
0,1

3.4 Діаметр отвору 
під болти кріплен
ня підшипників 
моторно-осьових 
до остова

ТЕ-006 33 33-34 33-34 більше
34

4 Підшипникові 
щити

4.1 Збільшення 
діаметра посадоч
ної поверхні щита 
для посадки в 
остов

ТЕ-006 - 0-8 0-8 -

4,2 Діаметр поса
дочної поверхні 
підшипникового 
щита в корпус з 
боку, мм:

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- колектора +0,083465 '
+0,023

465,02 465,02 Менше
465,02

- протилежного 
колектору

550+0,096
+0,026

550,02 550,02 Менше
550,02

4.3 Діаметр отвору 
(гнізда) підшипни
кового щита під
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посадку підшипни
ка (для двигунів 3 
щелинним і конта
ктними ущільнен
нями з боку, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- колектора 21040'03 
-0,016

210,04 210,04 Більше
210,04

- протилежного 
колектору

34'о^да
-0,018

340,04 340,05 Більше
340,05

4.4 Діаметр отвору 
(гнізда) підшипни
кового щита під 
посадку підшипни
ка з боку, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- колектора 210±0,023 210,04 210,04 Більше
210,04

- протилежного 
колектору

340±0,028 340,05 340,05 Більше
340,05

4.5 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипникових щитів 
у горловини остова 
з боку:
- колектора;
- протилежного 
колектору

ТЕ-006

ТЕ-006

0,045-
(-0,055)*

0,07-(-0,07)

0,0-0,04
(-0,05)

0,0-0,04
(-0,06)

0,0-0,04
(-0,05)

0,0-0,04
(-0,06)

-

4.6 Відносне биття 
поверхонь під по
садку роликового 
підшипника і під 
посадку щита в 
остов по обидва 
боки, не більше ТЕ-006 0,05 0,05 0,09
4.5 Радіальний 
зазор між роликом 
і внутрішнім кіль
цем підшипника у 
вільному стані з 
боку, мм
- колектора 0,145.о,і65 0,26 0,26 Більше

0,26
- протилежного 
колектора

0,185-о,2і 0,31 0,31 Більше
0,31

4.7 Різниця радіа
льних зазорів в пі
дшипниках у віль
ному стані, мм

Не більше 
0,08

0,08 0,08 Більше
0,08

Тут і далі знак" -" перед значенням у дужках вказує на наявність зазору.
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4.8 Внутрішній 
діаметр зовнішньо
го ущільнювально
го кільця, мм

140+и’°4 140,05 140,05 Більше
140,05

4.9 Овальність і 
конусоподібність 
гнізда під посадку 
роликопідшипника 
з боку, не більше:
- колектора, ТЕ-006

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,023
0,014

0,03
0,02

0,03
0,03

-

- протилежного 
колектору

ТЕ-006
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,026
0,014

0,03
0,02

0,04
0,03 -

5 Деталі підшип
никового вузла
5.1 Діаметр отворів 
під болти кріплен
ня кришки до під
шипникового щита.

ТЕ-006 Н+0,43 14-15 14-15 -

5.2 Внутрішній 
діаметр ущільню
вального кільця 
для посадки на вал 
якоря з боку:
- колектора; ТЕ-006 25+0,035 95-93 95-93
- протилежного 
колектору 130-0,04 130-128 130-128 _

5.3 Натяг (зазор) 
при посадці ущіль
нювального кільця 
(внутрішнього) на 
вал якоря з боку:
- колектора; ТЕ-006 0,002-0,059 0,01-0,06 0,01-0,06
- протилежного 
колектору 0,003-0,068 0,01-0,07 0,01-0,07 _

5.4 Натяг (зазор) 
при запресуванні 
зовнішніх кілець 
роликових підши
пників у підшип
никові щити з боку: 
- колектора;

ТЕ-006
0,012-(-0,05)0,01-(-0,05) 0,01-(-0,05)

- протилежного 
колектору

0,015-
(-0,065)

0,01-(-0,06) 0,01-(-0,06) "

5.5 Натяг при по
садці внутрішніх
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кілець роликових 
підшипників на вал 
якоря з боку:
- колектора; ТЕ-006 0,030-0,060 0,03-0,06 0,03-0,06
- протилежного 
колектору 0,035-0,065 0,03-0,07 0,03-0,07
5.6 Натяг при по
садці зовнішнього 
ущільнювального 
кільця з боку, про
тилежного колек
тору

0,002-0,059 0,01-0,06 0,01-0,06

6 Кронштейни і 
щіткотримачі
6.1 Тангенціальний 
розмір обойми щі
ткотримача. 
Аксіальний розмір 
обойми щіткотри
мача

ТЕ-006

25+°,1

32+0,1

25+0,3

32,1-32,3

25+0,3

32,1-32,3

більше
25,3

більше
32,0

Примітка: Натискання пружини на щітку при випуску з капітального і пото
чного ремонту тягових електродвигунів ТЕ-006 -15-18Н (Бракувальний менше 
15Н і більше 18Н).

7 Якір. Вал, 
втулка якоря.
7.1 Діаметр шийки 
вала якоря в місці 
посадки кілець ро
ликових підшип
ників з боку:
- колектора; ТЕ-006 85+0,«5

+0,023

Зд+о.м

+0,02

85+0,04

+0,02

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

85+0*045 
+0,012

85,02 85,02 -

- протилежного 
колектору

ТЕ-006

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

120+°'045
+0,023

160+0.052

+0,027

120+О.О4

+0,02

160,024

12о+».<и
+0,02

160,024 -

7.2 Діаметр шийки 
вала в місці посад
ки упорного ущі
льнюючого кільця 
(внутрішнього) 3 
боку:
- колектора;

ТЕ-006 цс+0,059

+0,037
95,0-93,0 95,0-93,0 менше

93,0
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ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

90+<ї’059
40,037

- протилежного 
колектору ТЕ-006

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

130+0,68
+0,43

162-К>,068
+0,043

130-128 130-128 менше
128,0

7.3 Діаметр шийки 
вала в місці посад
ки зовнішнього 
ущільнювального 
кільця з боку, про
тилежного колек
тору

ТЕ-006

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

цО+0,56

+0,23

140+о.ш
+0,092

111-108 111-108 менше
108,0

7.4 Овальність і 
конусоподібність 
шийок вала під 
роликопідшипники 
з боку, не більше:
- колектора; 0,011 0,01 0,02

- протилежного 
колектору 0,015 0,02 0,02 .

7.5 Внутрішній 
діаметр внутріш
нього ущільнюва
льного кільця, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- колектора 90+0,035 90,04 90,04 Більше
90,04

- протилежного 
колектору

162+0,04 162,05 162,05 Більше
162,05

7.6 Допустиме бит
тя шийок вала в 
незбитих або від
новлених центрах 
вала якоря з боку, 
не більше 
- колектора; ТЕ-006 0,03 0,03 0,05
- протилежного 
колектору 0,04 0,04 0,05 .

7.7 Биття конуса 
вала якоря в незби
тих або відновле
них центрах ТЕ-006 0,1 0,1 0,1

7.8 Натяг при по
садці вала у втулку 
(коробку) вала з 
боку:
1 - колектора; ТЕ-006 0,05+0,01 0,05-0,06
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- протилежного 
колектору 0,08±0,01 0,07-0,09
7.9 Натяг при по
садці шайби натис
кної на вал (втулку 
вала):

ТЕ-006

- передньої; 0,045-
0,065

0,045-0,06

- задньої 0,05-0,07 0,11-0,19
7.10 Натяг при по
садці втулки коле
ктора на вал (втул
ку вала)якоря

ТЕ-006 0,025-
0,085

0,03-0,09

7.11 Биття конуса 
вала якоря щодо 
шийки під підшип
ники, не більше

ТЕ-006 0,04 0,1 - -

7.12 Розмір різьби 
конуса вала ТЕ-006 M64x3-8g M64x3-8g M64x3-8g
7.13 Допустимий 
остаточний дисба
ланс в кожній 
площині корекції, 
г-мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

1800 4000 4000 Більше
4000

8 Колектор
8.1 Діаметр робочої 
поверхні при випу
ску з капітального 
ремонту:
-КР-2; ТЕ-006 397,0 397,0-

382,0
397,0-
382,0

менше
380,0

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

400+2
-1

388 386 менше
384

-КР-1 ТЕ-006 400+і
-і 397,0-

382,0
397,0-
382,0

міні
380,0

8.2 Діаметр по 
півниках ТЕ-006 501,5 501,5-496
8.3 Довжина півни
ків в осьовому на
правленні при ви
пуску 3
капітального ремо
нту: - при паяному 
з'єднанні обмотки: ТЕ-006
а) КР-2 22,0 22-15 - -
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б) КР-1 22 22-14 - -
- при з'єднанні об
мотки зварюван
ням

22 22-11

8.4 Глибина продо- 
рожки колектора

ТЕ-006,
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

1+0,5 1,0-1,5 1,0-1,5 менше
0,5

8.5 Глибина вироб
ки робочої поверх
ні колектора

0 0 Не більше 
0,15

більше
0,3

8.6 Торцеве биття 
ущільнюючих кі
лець щодо осі обе
ртання

ТЕ-006,
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,02 0,02 0,02 -

8.7 Биття по зовні
шніх торцях колек
торних пластин 
(при зборці колек
тора зі старих пла
стин), не більше

- 1,5 - -

9 Тяговий елект
родвигун у зборі
9.1 Допустимі від
хилення поздовж
ніх осей сердечни
ків головних 
полюсів і вікон 
щіткотримачів, не 
більше

ТЕ-006 1,8 1,8 1,8 більше
1,8

9.2 Вертикальний 
перекіс щіткотри
мачів щодо робочої 
поверхні колекто
ра, не більше

ТЕ-006
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

1,0 1,0 1,0 більше
1,0

9.3 Радіальний за
зор у роликопід
шипниках зібрано
го електродвигуна 
з боку:
- колектора; 0,05-0,11 0,05-0,17 0,05-0,19
9.4 Різниця радіа
льних зазорів під
шипників з боку 
колектора і з боку, 
протилежного ко
лектору, у вільно
му стані, не більше

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,08 0,1 0,12 -
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9.5 Осьовий розбіг 
якоря в зібраному 
електродвигуні

ТЕ-006 не більше 
0,75

0,15-0,75 0,15-0,75 більше
0,75

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,2-0,45 не менше 
0,15
не більше 
1,0

не менше 
0,15
не більше 
1,0

менше
0,15
більше
1,0

9.6 Биття колекто
ра в холодному 
стані, обмірюване 
по робочій поверх
ні після зборки, не 
більше

ТЕ-006,
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,03 0,04 0,07 більше
0,1

9.7 Биття колекто
ра в гарячому ста
ні, не більше

0,06 0,06 0,08 більше
0,12

9.8 Допустима різ
ниця биття в холо
дному і гарячому 
стані, не більше

ТЕ-006,
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

0,02 0,03 0,03 більше
0,03

9.9 Зазор між робо
чою поверхнею 
колектора і корпу
сом щіткотримача

ТЕ-006,
ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

2-4 2-4 2-4 більше 4

9.10 Відстань від 
бокової поверхнею 
щіткотримача до 
петушків колектора

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

12±2 12±2 12±2 Менше
10

9.11 Зазор між щіт
котримачем робо
чою поверхнею 
колектора (під се
рединою щітко
тримача)

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

3±1 3±1 3±1 Менше
2,0

Більше
4,0

9.13 Натискання 
пружини на щітки, 
Н

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

42-48 
(4,2-4,8)

40-50 
(4,0-5,0)

40-50 
(4,0-5,0)

Менше 
40 
(4,0) 
Більше 
50 (5,0)

9.14 Радіальний 
розмір щітки без 
гумового аморти
затора

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

52±0,8 Встанов
люються
нові
щітки
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9.15 Зазор між бо
ковими сторонами 
щітки і стінками 
обойми щіткотри
мача

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- по тангенціаль
ному розміру

0,04-0,23 Не менше 
0,04
Не більше 
0,5

Не менше 
0,04
Не більше 
0,5

Менше
0,04
Більше
0,5

- по аксіальному 
розміру

0,05-0,3 Не менше 
0,05
Не більше 
1,0

Не менше 
0,05
Не більше 
1,0

Менше
0,05
Більше
1,0

9.16 Контактна по
верхня притирки 
щітки до колектора 
від площини її 
перетину, %

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

Не менше 
80

Не менше 
75

Не менше 
75

Менше
75

9.17 Торцьове 
биття зовнішнього 
кільця підшипника

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- з боку колектора Не більше 
0,1

Не більше 
0,15

Не більше 
0,15

Більше
0,15

- з боку протилеж
ного колектору

Не більше 
0,12

Не більше 
0,18

Не більше 
0,18

Більше
0,18

9.18 Радіальний 
зазор між роликом 
і внутрішнім кіль
цем підшипника в 
холодному стані, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- з боку колектора Не менше 
0,05

Не менше 
0,05
Не більше 
0,24

Не менше 
0,05
Не більше 
0,24

Менше
0,05
Більше
0,24

- з боку протилеж
ного колектору

Не менше 
0,09

Не менше 
0,09
Не більше 
0,29

Не менше 
0,09
Не більше 
0,29

Менше
0,09
Більше
0,29

9.19 Натяг внутрі
шнього кільця пі
дшипника в холод
ному стані, мм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- з боку колектора 0,023-
0,065

Не менше 
0,02

Не більше 
0,65

Не менше 
0,02

Не більше 
0,65

Менше
0,02

Більше
0,65
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- з боку протилеж
ного колектору

0,027-
0,077

Не менше 
0,024 
Не більше 
0,077

Не менше 
0,024 
Не більше 
0,077

Менше
0,024
Більше
0,077

9.20 Величина віб
раційної ефектив
ної швидкості, 
мм/с

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

Не більше 
4,0

Не більше 
4,0

Не більше 
4,0

Більше
4,0

9.21 Опір ізоляції 
обмоток, МОм

ЭДУ-133,
ЭД-133БУ

- в холодному стані Не менше 
10

Не менше 
10

Не менше 
10

Менше
10

- в гарячому стані Не менше 
2,5

Не менше 
2,5

Не менше 
2,0

Менше 1
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Таблиця В.2 Норми допусків і зношень тягових генераторів

У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір

Допустимий розмір 
при випуску 3 

ремонту
Браку

вальний 
розмір в 
експлу
атації

нової
деталі

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6

1 Станина (остов) 
у зборі
1.1 Відстань між 
головними полю
сами

ТД802 
ТД802 (при 
діаметрі остова 
1367 мм)

1109+5
110815

1108-1109
1103-1113 - -

1.2 Відстань між 
додатковими по
люсами

ТД-802 1171,6105 1116,1-
1118.1

- -

1.3 Зсув сердечни
ків головних і до
даткових полюсів у 
радіальному на
правленні відносно 
один одного, не 
більше

ТД-802 0,3 0,3 0,3 -

2 Деталі підшип
никового вузла
2.1 Діаметр отвора 
(гнізда) кільця пі
дшипникового щи
та під посадку під
шипника, мм:

ГП-321 215±0,045 215,1 215,1 Більше
215,1

2.2 Радіальний пі
дшипника

ГП-321

- у вільному стані 
нового підшипника

0,1-0,135 0,1-0,135 0,1-0,135 Менше
0,1

Більше
0,135

- на складеному і 
відцентрованому 
генераторі

0,06-0,11 0,06-0,11 0,06-0,11 Менше
0,06
Більше
0,2

2.3 Торцеве биття 
поверхні приляган
ня маточини до 
підшипникового 
щита щодо осі, не 
більше

ТД-802 0,1 0,3 0,4 -
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2.4 Відносне тор
цеве биття поверх
ні прилягання щита 
до станини (стато
ру) і поверхні при
лягання маточини 
до підшипникового 
щита, не більше

0,1 0,3 0,4 -

2.5 Овальність і 
конусоподібність 
посадочної повер
хні підшипниково
го щита

ТД-802 0,1 0,4 0,4 -

2.6 Натяг при по
садці ущільнюва
льного кільця на 
вал якоря

ТД-802

ГП-321

0,01-0,07

0,012-0,055

0,01-0,07

0,012-
0,055

0,01-0,07

0,012-
0,055

Менше
0,012

Більше
0,055

2.7 Натяг при по
садці роликового 
кільця на вал якоря ТД-802 0,025-0,055 0,02-0,06 0,02-0,06
3 Щіткотримач

3.1 Тангенціальний 
розмір обойми щі
ткотримача для 
реактивних щітко
тримачів

ГП-321
20+°,14 20+0’3

3.2 Аксіальний ро
змір обойми щітко
тримача:

ГП-321
32+0,17 32+0,35 32+0,4 більше

32+0,5
4 Якір. Вал якоря

4.1 Діаметр вала 
якоря у місці по
садки внутрішньо
го кільця ролико
вого підшипника

ГП-321

ТД-802

юо+0-035
+0,012

! 50+0,052
+0,027

Ю0+о,°35
+0,012

150+0,05
+0,03

100+0,035 
+0,012

150+0,05
+0,03

Менше
100,012

Більше
100,035

4.2 Овальність і 
конусність шийки 
вала під роликовий 
підшипник, не 
більше

ГП-321

ТД-802

Не більше 
0,011

0,013

Не більше 
0,011

0,01

Не більше 
0,011

Більше
0,011

4.3 Поверхня при
лягання конуса 
вала по калібрі, %, 
не менше

ТД-802 75 75 75 менше
75
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4.4 Биття посадоч
ної поверхні флан
ця корпуса під ві
домий диск і 
направляюче кіль
це напівмуфги, не 
більше

ТД-802 0,04 0,04 0,04

4.5 Натяг на запре
сування корпуса 
(втулки) на вал 
якоря (ротора) ТД-802 0,05-0,025 0,05-0,02
4.6 Допуск радіа
льного биття повер
хні фланця корпуса 
якоря по діаметру 
395 мм відносно 
поверхні під поса
дку підшипника

ГП-321 Не більше 
0,05

Не більше 
0,055

Не більше 
0,058

Більше
0,06

4.7 Допуск торцьо- 
вого биття поверх
ні фланця корпуса 
якоря до фланця 
колінчатого вала 
відносно поверхні 
під посадку підши
пника

ГП-321 Не більше 
0,05

Не більше 
0,055

Не більше 
0,058

Більше
0,06

4.8 Допустимий 
дисбаланс повинен 
бути не більше в 
плоскостях випра
влення, г-мм
- натискного кону
са колектора
- корпуса якоря з 
боку фланця

ГП-321

Не більше 
30000 
Не більше 
30000

Не більше 
30000 
Не більше 
30000

Не більше 
30000 
Не більше 
30000

Більше
30000

Більше
30000

4.9 Допустимий 
дисбаланс вентиля
тора, при статич
ному балансуванні, 
г-мм

ГП-321 Не більше 
3500

Не більше 
3500

Не більше 
3500

Більше
3500

4.10 Відстань між 
полюсами по діа
метру на вісі сер
дечника, мм

ГП-321

- головними 848±0,5 848±0,5 848±0,5 Менше
847.5 
Більше
848.5
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- додатковими (ре
гулюються при ви
пробуванні генера
тора)!

858±0,5 858±0,5 858±0,5

4.11 Відстань між 
кромками осердь 
суміжшх полюсів,
ММ 1

ГП-321

- головних 126,4±1 126,4±1 126,4±1 Менше
125.4 
Більше
127.4

- головних і додат
кових

43,7±1,5 43,7±1,5 43,7±1,5 Менше
42.2 
Більше
45.2

5 Колектор
5.1 Діаметр робочої 
поверхні колектора 
(контактних 
кілець) при випус
ку з капітального 
ремонту:
-КР-1

- КР-2

- робочої

- між технологіч
ною канавкою і 
півниками

ТД-802

ТД-802

ГП-321

ГП-321

595,5^

595,5^

680±1

680±1

596-574

596-575

665

665

596-574

596-575

665

665

менше
573
менше
573
Менше
655
Менше
665

5.2 Довжина півни
ків в осьовому на
правленні при 
випуску з капіта
льного ремонту:
- при паяному з'єд
нанні обмотки 25 20

5.3 Глибина продо- 
рожки ТД-802

ГП-321

0,7-1

0,7-1

0,7-1 

0,6-1,3

0,7-1 

0,6-1,3

менше
0,5
Менше
0,5
Більше
1,5
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5.4 Глибина виро
бітку робочої пове
рхні колектора

Для всіх машин 0 0 0,15 більше
0,5}

5.5 Допуск радіа
льного биття робо
чої поверхні колек
тора идо складання 
генератора віднос
но вісі поверхні 
шийки вала під 
підшипник, мм

ГП-321 Не більше 
0,02

Не більше 
0,02

Не біль
ше 0,03

Більше
0,04
(при
задові
льній
комута
ції)

5.6 Глибина канав
ки в півниках

Для всіх машин
5+1 6,3-5 6,3-4,5

6 Тяговий генера
тор у зборі
6.1 Зазор між яко
рем і полюсами, 
вимірюваний 
щупом:

ГП-321

- під головними 
полюсами 4,5 4,25-4,3 4,25-4,3 _

- під додатковими 
полюсами (регулю
ється при випробу
ванні генератора) 8,8±0,25 8,1-9,1 8,1-9,1
6.2 Зазор між щіт
кою та обоймою 
щіткотримача по 
розміру:

ГП-321

- тангенціальному 0,08-0,254 0,08-0,5 0,08-0,5 більше
0,5

- аксіальному 0,1-0,3 0,1-0,6 0,1-0,6 більше
0,6

6.3 Зазор між зов
нішнім кільцем 
підшипника і поса
дочним місцем у 
щиті генератора

ГП-321

0,00-0,05 0,0-0,07 0,0-0,07
6.4 Биття колекто
ра у гарячому ста
ні, не більше

ТД-802

ГП-321

0,08

Не більше 
0,06

0,08

0,06

0,08

0,06

більше
0,08
більше
0,06

6.5 Допустима різ
ниця биття в холо
дному і гарячому 
стані, не більше

ТД-802 0,03 0,03 0,03 більше
0,03
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ГП-321 не більше 
0,06

не більше 
0,06

не біль
ше 0,06

більше
0,06
(при
задові
льній
комута
ції)

6.6 Відстань від 
корпуса щіткотри
мача до робочої 
поверхні колектора

ТД-802 2 2-3 2-3 менше
2,
більше
3

6.8 Радіальний ро
змір щітки без гу
мового амортиза
тора

ГП-321 57±0,8 Вста
новлю
ються
нові
щітки

6.10 Місцеві ско- 
люваннякромок у 
контактної поверх
ні щітки від пло
щини її перетину, 
%

ГП-321 Не більше5 Не більше 
5

Не біль
ше 8

Більше
10

6.11 Вертикальний 
перекіс щіткотри
мача щодо робочої 
поверхні колекто
ра, не більше ГП-321 0,75 0,75 0,75
6.12 Повітряний 
зазор між полюса
ми і якорем, вимі
ряний повісі полю
сів щупом 
довжиною 500 мм і 
шириною не біль
ше 10 мм (при за
безпеченні П.6.11)

ГП-321

- головними 3,2-4,4 3,2-4,4 3,2-4,4 Менше
3,2
Більше
4,4

- додатковими (ре
гулюється при ви
пробуванні генера
тора

9,0 9,0 9,0
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6.13 Різниця між 
максимальним і 
мінімальним зазо
рами, вказаними в 
п. 6.10 на одному 
генераторі

ГП-321 Не більше 
0,8

Не більше 
0,8

0,8 Більше
0,8

6.14 Опір ізоляції 
обмоток, МОм

ГП-321

- в холодному 
стані

Не менше 
20

Не менше 
20

Не мен
ше 20

Менше
20

- в гарячому стані Не менше 
2,5

Не менше 
2,5

Не мен
ше 2,5

Менше
2,5

Примітка — Натискання пружини на щітку в тягових генераторів ТД-802 15-18 Н,
ГП-321 - 17,64±2Н.
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Таблиця В.З Норми допусків і зношень двомашинних агрегатів і 
допоміжних електричних машин

У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий 
розмір при випуску 

з ремонту
Браку

вальний 
розмір в 
експлу
атації

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточ
ного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Станина
1.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
станини під посад
ку підшипникових 
щитів:
- збудника; ДТ-706-4 

ВСТ 26-3300

435^ 
+0,005 

434+°, їй

435-433

434,2

435-433

434,2 Більше
434,2

- допоміжного 
генератора

ДТ-701-4 435+0,045 

+0,005
435-433 435-433 -

1.2 Діаметр поса
дочної поверхні в 
станині для посад
ки капсули І криш
ки підшипників:
- збудника; МВТ-25/9 150+0,1 150-152 150-152 -

- допоміжного 
генератора МВГ-25/11, 158-160 158-160 -

1.3 Діаметр поса
дочної поверхні 
для з'єднання ста
нини:
- збудника; МВТ-25/9 428+0,і2. 428-433 428-433 -

- допоміжного 
генератора МВГ-25/11 428.о,і55 428-433 428-433
1.4 Допуск кругло- 
сті і прямолінійно
сті розточування 
горловини станини 
для посадки під
шипникових щитів

ВСТ 26-3300 Не більше 
0,2

0,25 0,3 Більше
0,35
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1.5 Діаметр поса
дочних поверхонь 
під підшипникових 
щитів для посадки 
в станину

ВСТ 26-3300 434+0,068

+0,005
434,004 434,004 Менше

434,004

1.6 Зсув осей отво
рів для кріплення 
полюсів від їхнього 
номінального по
ложення, не більше

Для всіх машин 0,5 0,5 - -

2 Підшипникові 
щити
2.1 Радіальне биття 
посадочних повер
хонь для посадки 
підшипникових 
щітів в станину, 
відносно вісі отво
ру (гнізда) під по
садку підшипників

ВСТ 26-3300 Не більше 
0,05

0,05 0,05 Більше
0,05

3 Деталі підшип
никових вузлів
3.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
капсули і кришки 
підшипника для 
посадки в станину:
- збудника; МВТ-25/9, 150-°,03 

-0,08
149,5-152 149,5-

152

- допоміжного 
генератора МВГ-25/11, 158-°,°з

-0,08
157,5-160 157,5-

160
-

3.2 Діаметр поса
дочної поверхні в 
підшипниковому 
щиті для посадки 
підшипника

ДТ-701 -4/ДТ-706-4 1
-0,025

1Ю+°,оі 
•0,02

П о+°,01 
-0,02 -

3.3 Діаметр отворів 
(гнізд) підшипни
кових щитів під 
посадку підшипни
ків з боку

ВСТ 26-3300

- привода 150+°,04 150,045 150,045 Більше
150,045

- контактних 
кілець

150+°,°2б 
-0,014

150,045 150,045 Більше
150,045
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3.4 Діаметр поса
дочної поверхні 
капсули для посад
ки підшипника:
- збудника; МВТ-25/9 ЮО+0'035 100-

100,05
100-
100,07

-

- допоміжного ге
нератора МВГ-25/11, 120+0'022

+0,013
120-120,1 120-

120,1
-

3.5 Зазор для поса
дки капсули і кри
шки підшипника в 
станину або в під
шипниковий щит

(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11),

0,03-0,16 0,03-0,16 0,03-
0,16

-

3.6 Овальність і 
конусоподібність 
гнізда для посадки 
підшипника, не 
більше

(МВТ-25/9+
+МВГ-25/11)

ВСТ 26-3300

0,017

Не більше 
0,02

0,020

0,025

0,030

0,025 Більше
0,025

3.7 Діаметр поса
дочної поверхні 
кришки підшипни
ка для посадки 
підшипника:
- збудника; МВТ-25/9 ЮО+о,035 100-

100,08
100-
100,10

-

- допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 120+0,022
+0,013

120-
120,09

120-
120,11

-

3.8 Натяг для поса
дки підшипника на 
вал якоря

МВТ-25/9 

МВГ-25/11 

ВСТ 26-3300

0,005-
0,032
0,010-
0,038
0,01-0,03

0,005-
0,030
0,010-
0,040
0,01-0,03

0,005-
0,030
0,010-
0,040
0,01-0,03 Менше

0,01
Більше
0,03

3.9 Зазор для поса
дки підшипника в 
підшипниковий 
щит або в капсулу:
- збудника; МВТ-25/9

ДТ-706-4
0-0,06
0,026-
(-0,026)

0-0,07
0,03-
(-0,02)

0-0,09
0,03-
(-0,09)

-
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- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 
ДТ-701-4

0-0,06
0,026-
(-0,24)

0-0,07
0,03-
(-0,02)

0-0,09
0,03-
(-0,03)

-

3.10 Внутрішній 
діаметр кільця 
підшипника для 
посадки на вал

ВСТ 26-3300 70.о,оі2 70 70

3.11 Радіальний 
зазор (розбіг) 
підшипника у віль
ному стані

ВСТ 26-3300 Менше
0,029
Більше
0,055

0,06 0,07 Більше
0,076

3.12 Осьовий зазор 
(розбіг) підшипни
ка при найбільшо
му радіальному 
зазорі (розрізі)

ВСТ 26-3300 Більше
0,55

Більше
0,55

Більше
0,55

Більше
0,55

3.13 Товщина кри
шки в місцях отво
рів для кріплення 
до підшипникового 
щита або до капсули:
- збудника; МВТ-25/9, 8-0,22 8-7 8-6,5 -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора МВГ-25/11 12,5.0,18 12,5-9,5 12,5-8,5
3.14 Діаметр отво
рів для кріплення 
кришки до підши
пникового щита 
або капсули

(MBT-25/9+ 
+МВГ-25/11)

ц+0,43 11-12 11-12 -

3.15 Відстань між 
головними полю
сами:
- збудника; МВТ-25/9 249+°,з 

-0,2
248,8-
249,3

”
‘

ДТ-706-4/ДТ-701-4 248+0'3 248-248,3 _ -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 

ДТ-701-4

247+03
-0,2

248+0,3

246,8-
247,3

248-248,3
3.16 Відстань між
додатковими
полюсами:
- збудника; ДТ-706-4 254+0’5 254-254,5 -
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- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 

ДТ-701-4

248+°,6 
-0,4

254+0'5

247,6-
248,6

254-254,5
4 Щіткотримачі

4.1 Ширина вікна 
щіткотримача:
- збудника; МВТ-25/9, 12,5+0,035 12,5-

12,55
12,5-
12,56

більше
12,7

ДТ-706-4 16+0,12 16,1-16,5 16,1-
16,6

більше
16,6

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 

ДТ-701-4

12,5+0,035

12,54"0'12

12.5- 
12,55

12.5-12,7

12.5- 
12,56

12.5- 
12,7

більше
12,70

більше
12,7

4.2 Довжина вікна 
щіткотримача:
- збудника; МВТ-25/9 44+о,і5

25^14

/|/| /|/| т 44-44,3

25,1-
25,35

більше
45
більше
25,4

ДТ-706-4 25,14-
25,3

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 

ДТ-706-1

44+о,і5 

25+°, м

44-44,2

25-25,3

44-44,3

25-25,35

більше
45
більше
25,4

Примітка - Натискання пружини на щітку в двомашинних агрегатів 
(МВТ-25/9+МВГ-25/11) по колектору - 11 - 20 Н (бракувальний - менше 10,3 і 
більше 12 Н), ДТ-706-4 повинно бути 8,0 Н; у ДТ-701-4 повинно бути 6,0 Н; 
SM5001L повинно бути - 3,0 Н.

5 Якір
5.1 Діаметр шийки 
вала в місці посад
ки підшипника і 
лабіринтового кі
льця
- збудника; МВТ-25/9 

ВСТ 26-3300

4S+0>020
+0,003

70+0,059
+0,037

45+ода

Не менше 
70,002 
Не біль
ше 70,021

45+«.02

Не ме
нше 
70,002 
Не бі
льше 
70,021

Менше
70,002
Більше
70,021
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- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 55+0,020

+0,003

55+0, 02 55+0,02

5.2 Діаметр поса
дочної поверхні 
валу під кільце 
ущільнювальне 
збудника, допомі
жного генератора

МВГ-25/11 50±0,006 50-49,5 50-49,5 -

5.3 Діаметр поса
дочної поверхні 
вала під втулку 
колектора і контак
тні кільця:
- збудника; МВТ-25/9 62+0,°Є5 

+0,045
62-64 - -

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 62+0,065

+0,045
62-64

5.4 Діаметр вала 
якоря в місці поса
дки внутрішнього 
кільця підшипника 
з боку:
- колектора ДТ-706-4 50+0,014

+0,009

50+о,иі4

+0,01
- -

- приводу ДТ-701-4 50+0,02
+0,009

50+U.U2

+0,01
- -

5.6 Овальність і 
конусоподібність 
шийок у місцях 
посадки підшипни
ків, не більше

(МВТ-25/9+ 
МВГ-25/11), 
ВСТ 26-3300

0,01 0,02 0,02 -

5.7 Биття шийок 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника, не більше

Для всіх машин 0,02 0,02 0,02 -

5.8 Радіальне биття 
конусного кінця 
вала відносно осі 
обертання, мм

ВСТ 26-3300 Не більше 
0,03

0,03 0,03 Більше
0,03

5.9 Торцьове битгя 
ущільнювальних 
кілець, що наса
джені на вал, від
носно осі вала, мм

ВСТ 26-3300 Не більше 
0,012

0,012 0,012 Більше
0,012
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5.10 Допустимий 
остаточний дисба
ланс якоря в пло
щині виправлення, 
Нм (кгс-м)

ВСТ 26-3300 Не більше 
4,9-103 
(500)

4,9-10" 
(500)

4,9-103 
(500)

Більше 
4,9-103 
(500)

5.11 Розмір різьби 
конуса вала (МВТ-25/9+

МВГ-25/11)
M30x2-h-8gM30x2-h-8gM3(b<2-h-8g-

5.12 Прилягання 
калібру по конусу 
вала, %, не менше

(МВТ-25/9+ 
МВГ-25/11) 
ВСТ 26-3300

75 75 75 менше
65

5.13 Діаметр поса
дочної поверхні 
втулки колектора 
або контактних 
кілець для посадки 
на вал:
- збудника; МВТ-25/9 62*ДО 62-64 - _

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 62+0,0Э 62-64 - -

5.14 Натяг при 
посадці втулки 
колектора на вал 
якоря

(МВТ-25/9+
МВГ-25/11)

0,035-
0,085

0,03-
0,08

- -

5.15 Діаметр 
отвору пакета 
листів сталі сер
дечника якоря для 
посадки на вал

(МВТ-25/9+
МВГ-25/11)

63+о.ю 63-65 - -

5.16 Натяг при 
посадці пакета 
листів сталі сер
дечника якоря на 
вал

(МВТ-25/9+
МВГ-25/11)

0,005-
0,055

0,01-
0,06

- -

5.17 Діаметр лабі
ринтового кільця 
для посадки на 
вал:
- збудника; МВТ-25/9 45+0,027 45+0,03 45+Ч.03 _

- допоміжного ге
нератора

МВГ-25/11 55+0,03 55+0,03 55+0,03 -

5.18 Натяг (зазор) 
при посадці лабі
ринтового кільця 
на вал:
- збудника МВТ-25/9 0,02-

(-0,03)
0,02-
(-0,03)

0,02-
(-0,03)

-
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- допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 0,023-
(-0,027)

0,02-
(-0,03)

0,02-
(-0,03)

-

5.19 Діаметр поса
дочної поверхні 
ущільнювального 
кільця для посадки 
на вал з боку кону
са

(МВТ-25/9+
+МВГ-25/11)

5Q+0.027 50-49,5 50-49,25 -

5.20 Натяг при 
посадці втулки на 
вал якоря

(МВТ-25/9+ 
МВГ-25/11)

0,008-
0,035

0,01-0,04 0,01-
0,04

-

6 Колектор

6.1 Діаметр робо
чої поверхні колек
тора:
- збудника; SM5001L

МВТ-25/9

ДТ-706-4

125.0

202.1 

200

125,8-118

202-191

200-190

125,8-
117
202-189

200-189

менше
115
менше
188
менше
189

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 

ДТ-701-4

202.і

200,0

202-191

200-190

202-189

200-189

менше
188
менше
189

6.2 Діаметр колек
тора по півниках:
- збудника МВТ-25/9 236±0,5 236,5-233 - -
- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 230+0,5 230,5-226 - -

6.3 Діаметр конта
ктних кілець, мм

ВСТ 26-3300 175., 163 160 Менше
159

6.4 Довжина пів
ників колектора:
- збудника; МВТ-25/9 Ю+0.5 10,5-6,9 - -
- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 
SM5001L

10±0,5
10,5

10.5-6,9
10.5-6 10,5-6

-

6.5 Глибина продо- 
рожки міканіту 
колектора

(МВТ-25/9+
+МВГ-25/11)

ДТ-706-4/ДТ-701 -4, 
SM5001L

0,8-1,0

1,0-1,2 
1,0

0,8-1,0

1,0-1,2 
1,0-0,8

0,8-1,0

0,8-1,0 
1,0-0,8

менше
0,8

менше
0,5
менше
0,8
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7 Машина в зборі
7.1 Зазор між щіт
кою і корпусом 
щіткотримача:
- по товщині щітки; (МВТ-25/9+

МВГ-25/11)
-0,06-0,21 0,06-0,30 0,06-0,36 більше

0,46
- по ширині щітки 
(уздовж колектора)

(МВТ-25/9+
МВГ-25/11)

0
0,08-0,4

0,08-0,50 0,08-0,60 більше
0,7

7.2 Зазор між щіт
котримачем і робо
чою поверхнею 
контактного кільця 
(по середині щіт
котримача), мм

ВСТ 26-3300 2+і 1,5 1,0 Менше
0,5

7.3 Відстань від 
корпуса щіткотри
мача до робочої 
поверхні колектора

ДТ-701-4/ДТ-706-4,

(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11)

2,0

2-4

2,0-2,5 

2-4

2,0-2,5 

2-4

більше
1,5
менше
2,
більше
4

7.4 Зазор між біч
ною гранню щітки 
і півниками колек
тора:
- збудника (зазор 
між корпусом щіт
котримача і голов
кою гвинта, що 
кріпить вентилятор 
з боку контактних 
кілець)

МВТ-25/9 9,5+5’5
-4,0

5,5-15,0 5,5-15,0 менше
5,5,
більше
15,0

- тахогенератора 
або допоміжного 
генератора

МВГ-25/11 9+4,5

-3,7
5,3-13,5 5,3-13,5

менше
5,3,
більше
13,5

7.5 Биття колекто
ра (контактних кі
лець) у холодному 
стані, не більше

(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11), 
ДТ-701-4/ДТ-706-4 
ВСТ 26-3300

0,03

Не більше 
0,02

0,03

0,03

0,05

0,03

більше
0,08

більше
0,03

7.6 Биття колекто
ра (контактних кі
лець) у гарячому 
стані, не більше

(МВТ-25/9+
МВГ-25/11)

0,04 0,05 0,06 більше
0,09

221



Продовження таблиці В. З
1 2 3 4 5 6

Д Т-701 -4/Д Т-706-4 

ВСТ 26-3300

0,02

Не більше 
0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

більше
0,03
більше
0,03

7.7 Допустима різ
ниця биття колек
тора (контактних 
кілець) у холодно
му і гарячому ста
ні, не більше

ВСТ 26-3300 
(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11) 
ДТ-701-4/ДТ-706-4

0,02 0,02 0,02 більше
0,02

7.8 Мінімальний 
повітряний зазор 
між якорем і голо
вними полюсами 
(товщина прохід
ного щупа)

(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11)
ДТ-701-4/ДТ-706-4

2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1,5

-

7.9 Мінімальний 
повітряний зазор 
між якорем і дода
тковими полюсами

(МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11) 
ДТ-701-4/ДТ-706-4

1,5

4,75

1,5

4,75

1,8 -

7.10 Глибина виро
бітку робочої по
верхні колектора 
під щітками

Для всіх машин 0 0 0 більше
0,3

7.11 Перекіс щіт
котримача щодо 
робочої поверхні 
колектора, не бі
льше

(МВТ-25/9+ 
МВГ-25/11)
ДТ-701 -4/Д Т-706-4

0,75

0,65

0,75

0,65

0,75

0,5 більше
0,5

7.12 Перекіс щітки 
по довжині колек
торної пластини, 
не більше

(МВТ-25/9+ 
МВГ-25/11)
ДТ-701 -4/ДТ-706-4

1,5

1,25

1,5

1,25

1,5

1,25

-

7.13 Зазор між бо
ковими сторонами 
щітки і стінками 
обойми щіткотри
мача, мм

ВСТ 26-3300

- за тангенційним 
розміром

0,08-0,254 Не менше 
0,1
Не більше 
0,6

Не мен
ше ОД 
Не бі
льше 0,6

Менше
од
Більше
0,6

- за аксиальним 
розміром

01-03 Не менше
од
Не більше 
0,6

Не мен
ше ОД 
Не бі
льше 0,6

Менше
ОД
Більше
0,6
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Продовження таблиці В. З
1 2 3 4 5 6

7.14 Радіальний 
розмір щітки, мм

ВСТ 26-3300 57±0,8 Встанов
люються 
нові щітки

Менше
17

7.15 Натискання 
пружини на щітки, 
Н, кгс

ВСТ 26-3300 17,7±1,95
(1,8±0,2)

Не менше 
13,7

Не ме
нше 
13,7

Менше
13,7

7.16 Контактна 
поверхня прити
рання щітки до 
контактного кільця 
від площини її 
перетину, %

ВСТ 26-3300 Не менше 
75

75 75 Менше
75

7.17 Місцеві ско
лювання кромок у 
контактної поверх
ні щітки від пло
щини її перетину, 
%

ВСТ 26-3300 Не біль- 
ше5

5 10 Більше
10

7.18 Відстань від 
торцевої поверхні 
контактного кільця 
до щітки, мм

ВСТ 26-3300 2±0,5 1,5 1,0 Менше
0,5

7.19 Опір ізоляції 
обмоток в холод
ному стані магніт
ної системи 
(збудження), якоря, 
МОм

ВСТ 26-3300 Не менше 
40

Не менше 
40

Не
менш 30

Менше
20

Примітка - Знак «-» перед числовим значенням (у дужках) указує наявність 
зазору.
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Норми допусків і зношень електричних машин дизель-поїздів 

Таблиця Г.1 Норми допусків і зношень електричних машин ди
зель-поїзда ДЕЛ-02

Додаток Г

У міліметрах

Найменування де
талі і розміри Тип машини

Розмір

Допустимий розмір, 
при випуску 3 

ремонту
Бракува

льний 
розмір в 
експлуа

тації

нової
деталі

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Складена 
машина

1.1 Осьовий розбіг 
ротора (при скла
деному ТЕД) АД 906 У1 0,2-0,45

Не менше 
0,2
Не більше 
0,40

Менше 0,2
Більше
0,45

Менше
0,2
Більше
0,45

1,20пір ізоляції 
обмотки статора 
(при складеному 
ТЕД), МОм

АД 906 У1

- у нагрітому стані
3,0,
не менше 3,0 Менше 3,0 Менше

3,0

- у холодному стані
20,0,
не менше 20,0 Менше

20,0
Менше
20,0

2 Ротор
2.1 Діаметр шийки 
вала під посадку 
внутрішнього 
кільця підшипника

АД 906 У1

- з боку привода і дл +0,052 
+0,027 130,027 Менше

130,027
Менше
130,027

- з протилежного 
боку привода

8г +0,045 
+0,023 85,023 Менше

85,023
Менше
85,023

2.2 Діаметр вала 
під посадку ущіль
нювального кільця

АД 906 У1

- з боку привода 
(зовнішнього)

1 ‘Х1 +^і068 
1 +0,043 131,043 Менше

131,043
Менше
131,043

- з протилежного 
боку привода 
(внутрішнього)

ПЛ +0,059 
+0,037 90,037 Менше

90,037
Менше
90,037
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Продовження таблиці Г. 1
1 2 3 4 5 6

2.3 Внутрішній 
діаметр ущільню
вального кільця

АД 906 У1

- з боку привода 
(зовнішнього)

2 22 +0.035 112,038 Більше
112,038

Більше
112,038

- з боку привода 
(внутрішнього) 131+ю’063 131,066 Більше

131,066
Більше
131,066

- з протилежного 
боку привода 
(внутрішнього)

90 90,038 Більше
90,038

Більше
90,038

2.4 Площа приля
гання калібру до 
поверхні конуса 
при перевірці 
конусного кінця 
вала, %

АД 906 У1 80 75 Менше 75 Менше
75

2.5 Допустимий 
залишковий дисба
ланс для класу 
точності балансу
вання 2,5 у площи
нах корекції, г мм

АД 906 У1 1800 1800 Більше
1800

Більше
1800

3 Статор

3.1 Діаметри гор
ловин статора 
під посадку 
підшипникових 
щитів

АД 906 У1 550+0’07 550 Менше
550

Менше
550

4 Підшипникові 
щити й 
підшипники

4.1 Діаметри поса
дочних поверхонь 
підшипникових 
щитів у горловині 
статора

АД 906 У1 550'°’096 -,JU -0,026 550 Менше
550

Менше
550

4.2 Діаметр отвору 
підшипникового 
щита під посадку 
підшипника:

АД 906 У1

- з боку привода 280±0,026 280,035 Більше
280,035

Більше
280,035

- з протилежного 
боку привода 210±0,023 210,035 Більше

210,035
Більше
210,035
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Продовження таблиці Г.1
1 2 3 4 5 6

4.3 Радіальний 
зазор між роликом 
і внутрішнім 
кільцем роликово
го підшипника:

АД 906 У1

-у вільному стані 
нового підшипника 
з боку привода

0,135, 
не менше

Не менше 
0,135 
не більше 
0,25

Менше
0,135
Більше
0,25

Менше
0,135
Більше
0,25

-у вільному стані 
нового підшипника 
з боку коробки 
виводів

0,105, 
не менше

Не менше 
0,105 
не більше 
0,18

Менше
0,105
Більше
0,18

Менше
0,105
Більше
0,18

- у складеному 
електродвигуні 3 
боку привода

0,09,
не менше 0,09 Менше

0,09
Менше
0,09

- у складеному 
електродвигуні 3 
боку коробки 
виводів

0,05,
не менше 0,05 Менше

0,05
Менше
0,05

4.4 Різниця 
радіальних зазорів 
підшипників у 
вільному стані

АД 906 У1 0,08,
не більше 0,01 Більше

0,01
Більше
0,01

4.5Натяг 
внутрішнього 
кільця роликового 
підшипника при 
посадці на вал:

АД 906 У1

- з боку привода
0,027-
0,077

Не менше 
0,027 
не більше 
0,077

Менше
0,027
Більше
0,077

Менше
0,027
Більше
0,077

- з боку коробки 
виводів

0,023-
0,065

Не менше 
0,023 
не більше 
0,065

Менше
0,023
Більше
0,065

Менше
0,023
Більше
0,065

4.6 Торцеве биття 
зовнішнього кільця 
підшипника

АД 906 У1

- з боку привода
0,12,
не більше 0,12 Більше

0,12
Більше
0,12

- з боку коробки 
виводів

0,1,
не більше 0,1 Більше 0,1 Більше

0,1
4.7 Радіальне й 
осьове наванта
ження на вільний 
кінець вала, Н (кгс)

ДА100 50 (5), 
не більше 50(5) Більше 50

(5)
. . .

Більше
50(5)
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Таблиця Г.2 Норми допусків і зношень електричних мяппт 
дизель-поїзда Д1
__________________________ ________________________________У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий розмір 
при випуску 3 

ремонту
Браку

вальний
капіталь

ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

розмір в 
експлу
атації

1 2 3 4 5 6
Діаметр робочої 
поверхні колектора

Г енератор 
освітлення і 
зарядки EDZ 

6914Р
210,0 200,0, не 

менше
210,0-
195,0

190,0,
менше

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника

0,000 - 
0,013

0,000 - 
0,020

0,050,
більше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

2,0 - 3,0 2,0-3,0 2,0 - 3,0
1.5, 

менше
3.5, 

більше
Глибина продоріж- 
ки міканіту колек
тора

1,0- 1,5 1,0 0,5,
менше

Зазор між щіткою і 
щіткотримачем (по 
щупу) по товщині 
щітки

0,07-0,23 0,07-0,35 0,50,
більше

Зазор по ширині 
щітки (вздовж ко
лектора)

0,09 - 0,28 0,09-0,60 0,80,
більше

Натиснення на щі
тку, Н(кгс) 12,0 - 15,0 

(1,2 -1,5)
12,0-15,0 
(1,2 - 1,5)

12,0- 
15,0 

(1,2-1,5)

10,0
(1,0),

менше
Розмір щітки по 
висоті 40,0 40,0 15,0,

менше
Биття робочої по
верхні колектора в 
зібраній машині

0,00 - 0,03 0,00-
0,06

0,08,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора

Генератор елек
тродвигуна вен
тилятора охо

лоджування 
ЕН-261 і двигун 

вентилятора 
охолоджування 
води ЕНР-262

190,0+І 182,0, 
не менше

190,0-
178,0

175,0,
менше
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1 2 3 4 5 6

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикоподшип
ника

0,000 - 
0,013

0,000 - 
0,020

0,050,
більше

Глибина продоро- 
жки міканіту коле
ктора

1,0- 1,5 1,0-1,5 0,5,
менше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

2,0 - 3,0 2,0-3,0 2,0 - 3,0

1.5, 
менше

3.5, 
більше

Зазор між щітко
тримачем (по щупу):
- по товщині щітки;
- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,06 - 0,30 
0,07 - 0,35

0,06-
0,35

0,07-
0,60

0,50,
більше

0,90,
більше

Натиснення на 
щітку, Н (кгс)

5,5(0,55) 5-6 
(0,5-0,6)

4,5 - 5,5 
(0,45 - 
0,55)

7,0(0,7), 
більше 
4,0(0,4), 
більше

Розмір щітки по 
висоті

30,0 30,0 15,0,
менше

Биття робочої по
верхні колектора у 
власній машині

0,00 - 0,03

У холод
ному стані 

0,03, не 
більше 

у гарячо
му стані 
0,04, не 
більше

0,00-
0,04

0,08,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора

Електродвигуни 
масляного на

соса EMS 19G4 
(IEZ ТР75/4), 

паливопідкачу- 
ючого насоса 

ЕМТ 19С4 
(ІЕСТР55/4) 

водяного насоса 
ЕМН 24С4 
(2ЕСТ 65/4)

70,0+1 67,0 
не менше

70,0-
64,0

63,0,
менше

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника

0,00-0,10 0,00-
0,02

0,05,
більше
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Продовження таблиці Г.2
1 2 3 4 5 6

Глибина продоріж- 
ки міканіту колек
тора

1,0 1,0- 1,2 0,5,
менше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

1,5 2,0 1,5 - 2,0

1,0,
менше

2,5,
більше

Зазор між щіткою і 
щіткотримачем по 
щупу):
- по товщині шийки;
- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,06 - 0,22 
0,06 - 0,30

0,06-
0,30

0,06-
0,60

0,40,
більше
0,80,

більше

Натиснення на щі
тку (IEZTP75/4), Н 
(кгс)

4,5 /0,45/ 1,5-2,0 
(0,15-0,2)

4,0 - 5,0 
/0,4 - 0,5/

6,0/0,6/, 
більше 
3,0/0,3/, 
менше

Натиснення на щі
тку (ЕМТ 19С4), Н 
(кгс)

2,0/0,2/ 1,5-2,0 
(0,15-0,2)

1,5-3,0 
/0,15 - 
0,30/

1,0/0,1/, 
менше 
3,0/0,3/, 
більше

Розмір щітки по 
висоті (IEZTP75/4), 
мм

22,0 20,0 12,0,
менше

Розмір щітки по 
висоті (IEZTP75/4), 
мм

18,0+1 16,0 12,0,
менше

Биття робочої по
верхні колектора в 
зібраній машині

0,00 - 0,03

У холод
ному стані 

0,02, не 
більше 

у гарячо
му стані 
0,03, не 
більше

0,OO- 
О.05

0,10,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора

Електродвигун
вентилятора
опалювання

вагона
EMMMPP41N

М4

130,0 124,0 
не менше

130,0-
118,0 114,0

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника

0,000 - 
0,012

0,00-
0,02

0,050,
більше
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Продовження таблиці Г.2
1 2 3 4 5 6

Глибина продоріж- 
ки міканіту колек
тора

1,0- 1,5 1,0- 1,5 0,5,
менше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

3,0 2,0-3,0 2,3 1,5,
менше

Зазор між щіткою і 
щіткотримачем (по 
щупу):
- по товщині шийки;
- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,06 - 0,30 
0,07 - 0,30

0,06-
0,35

0,07-
0,70

0,5,
більше

1,0,
більше

Натиснення на 
щітку, Н (кгс)

5,0 - 7,0 
/0,5 - 0,7/

8-10
(0,8-1)

5,0 - 7,0 
/0,5 - 0,7/

4,0 /0,4/, 
менше

Розмір щітки по 
висоті,

30,0 30,0 15,0,
менше

Биття робочої по
верхні колектора в 
зібраній машині

0,00 - 0,03

У холод
ному стані 

0,03, не 
більше 

у гарячо
му стані 
0,04, не 
більше

0,00-
0,06

0,08,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора 
/контактних кілець/:
- стартера AL/FTB 
18/50 R13
- перетворювач 
АЕН 16Р2

Стартер 
AL/FTB 18/50 

R13 і 
перетворювач 
електрогальма

82,0

58,0/56,0

80,0, 
не менше

82,0-
78,0

56,0/50,0

77.0

49.0

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника

0,00 - 0,10 0,00-
0,02

0,04,
більше

Мінімальний діа
метр шийки валика 
під підшипник 3 
боку колектора 
стартера

- -
29,9,

менше

Подовжній розгін 
ротора стартера

0,2 - 0,9 0,2 - 0,3 0,4,
більше

Бічний зазор в зуб
чатому зчепленні 
шестерні стартера і 
вінця маховичка

0,7 - 0,9 0,7 - 1,0 1,2,
більше
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Глибина продоріж- 
ки міканіту колек
тора

1,0 1,0- 1,2 0,5,
менше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

1,5±0,5 1,5-2,0

1,0,
менше

2,5,
більше

Зазор між щіткою і 
щіткотримачем (по 
щупу):
- по товщині шийки;

- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,04-0,15

0,15-0,25

0,05- 
0,30 

0,15 - 
0,60

0,40,
більше
0,80,

більше
Натиснення на щі
тку стартера 1,3 - 1,6 1,3 - 1,6 1,3-1,6 1,0,

менше
Натиснення на щі
тку (АЕН 16Р2), Н 
(кгс)

2,0/0,2/ 1,5-2,0 
/0,15-0,20/

1,5-2,0 
/0,15-0,20/

1,5/0,15/,
менше

Розмір щітки по 
висоті для стартера 30,0 30,0 12,0,

менше
Розмір щіток по 
висоті для перет
ворювача 
(АЕН 16Р2):
- сторона колектора;
- сторона кілець

15.0
15.0

15.0
15.0

10,0,
менше

10,0,
менше

Зазор між торцями 
виведеної із зчеп
лення шестерні 
стартера і зубчатим 
вінцем маховика

3,0 - 4,0 3,0 - 4,0

3.0, 
менше

4.0, 
більше

Биття робочої по
верхні колектора в 
зібраній машині

0,02 0,03 0,06,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора

Електродвигун 
обдування скла 25,0 24,0, не 

менше 24,0 23,5,
менше

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикопідшип- 
ника

0,00 - 0,01 0,00-
0,02

0,05,
більше

Глибина продоріж- 
ки міканіту колек
тора

0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,3, ме
нше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

3,0-4,0 1,5 3,0 - 4,0

2,0,
менше

4,0,
більше
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Зазор між щіткою і 
щіткотримачем 
(по щупу):
- по товщині шийки;

- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,05 - 0,20 

0,05 - 0,20

0,05-
0,30

0,05-
0,40

0,50,
більше
0,70,

більше

Натиснення на 
щітку, Н (кгс)

0,5 - 1,0 
/0,05-0,1/

0,4- 1,0 
/0,04 - 

0,1/

0,3
/0,03/,
менше

2,5
/0,25/,
більше

Розмір щітки по 
висоті 15,0 15,0 7,0,

менше

Биття колектора в 
робочому стані 0,02 - 0,03

У холод
ному стані 

0,01, не 
більше 

у гарячо
му стані 
0,03, не 
більше

0,02-
0,05

0,07,
більше

Діаметр робочої 
поверхні колектора

Електродвигун 
калорифера 
опалювання 

кабіни машині
ста

22,6 21,0, 
не менше 20,5 20,0,

менше

Овальність, конус- 
ність і биття шийки 
вала в місці посад
ки шарикоподшип
ника

0,00 - 0,01 0,00-
0,02

0,05,
більше

Глибина про доріж
ки міканіту колек
тора

0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,3,
менше

Зазор між щітко
тримачем і робо
чою поверхнею 
колектора

1,0-2,0 1,2 1,0-2,0
1,0,

менше
2,0,

більше
Зазор між щіткою і 
щіткотримачем (по 
щупу):
- по товщині шийки;

- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,05 - 0,40 

0,05 - 0,20

0,05-
0,40

0,05-
0,30

0,70,
більше
0,50,

більше
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Зазор між щіткою і 
щіткотримачем (по 
щупу):
- по товщині шийки;

- по ширині щітки 
(вздовж колектора)

0,05 - 0,40 

0,05 - 0,20

0,05-
0,40

0,05-
0,30

0,70,
більше
0,50,

більше

Натиснення на 
щітку, Н (кгс)

0,5 - 1,0 
/0,05-0,1/

0,4- 1,0 
/0,04 - 

0,1/

менше 
0,8/0,08/ 
більше 
2,0 /0,2/

Розмір щітки по 
висоті 11,0 11,0 7,0,

менше

Биття колектора в 
робочому стані 0,02 - 0,04

У холод
ному стані 

0,01, не 
більше 

у гарячо
му стані 
0,03, не 
більше

0,02-
0,05

0,07,
більше
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Таблиця Г.З Норми допусків і зношень електричних машин 
дизель-поїзда ДР-1А

________________________________________ У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір

Допустимий розмір, 
при випуску 3 

ремонту
Бракува

льний 
розмір в 
експлуа

тації

нової
деталі

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
Діаметр посадоч
ного місця під під
шипниковий щит:

СТГ-7 585.0.045 584,8 584,8 -
ЭС-1 170+0,040 170,2 170,2 -
МБП-ЗА 92+0’012 91,9 91,9 -
4ПСГУ2 530+о,°57 532 532 -

ДВ-75, МВ-75 g ] +0,054 81,15 81,15 -
Діаметр посадоч
ного місця підши
пниковий щита під 
станину:

СТГ-7 585°, ото. 585,2 585,2 -
ЭС-1 170-0,027 169,8 169,8 -

МБП-ЗА д2+о,Ю5 92,1 92,1 -
4ПСГУ2 530-0.04 532 532 -
ДВ-75, МВ-75 g 1-0,050 

-0,014
80,8 80,8 -

Діаметр отворів в 
лапах станини для 
встановлення на 
тепловозі

4ПСГУ2 24 26 26

Діаметр посадоч
ного місця в під
шипниковому щиті 
під посадку:

СТГ-7

- кришки 
8ВХ.310.259 і кіль
ця лабіринтового 
8ВХ.217.600

140+°,040 140,2 140,2

- кілець лабіринто
вих 8ВХ.217.617, 
8ВХ.217.610

І6О+0.040 160,2 160,2

Діаметр посадоч
ного місця під 
посадку в щит

СТГ-7:
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Продовження таблиці Г.З
1 2 3 4 5 6

- кришки 
8ВХ.310.259 і кіль
ця лабіринтового 
8ВХ.217.600

140-°,°бо 
-0,165

139,8 139,8

- кілець лабіринто
вих 8ВХ.217.617, 
8ВХ.217.610

160-0,06°
-0,165

158,8 158,8

Діаметр посадоч
ного місця в щиті 
під посадку фланця 
нижнього тягового 
електромагніту

ЭС-1 100-0.028 99,9 99,9

Діаметр посадоч
ного місця в фланці 
нижнього тягового 
електромагніту 
під щит

ЭС-1 100°.°35 100,1 100,1

Діаметр посадоч
ного місця в щиті 
під кільце 
ущільнювальне 
8ВХ.370.047

ЭС-1 85+0,46 85,6 85,6

Діаметр кільця 
ущільнювального 
8ВХ.370.047 під 
посадку в щит

ЭС-1 85.0,23 84,7 84,7

Діаметр посадоч
ного місця в щиті 
передньому під 
остов траверси

СТГ-7 180-0,080 179,8 179,8

Діаметр посадоч
ного місця в остові 
траверси під щит 
передній

СТГ-7 180°,080 180,2 180,2

Діаметр посадочної 
поверхні в підшип
никових щитах для 
посадки підшип
ника:

4ПСГУ2

- переднього щита 140+°,°27
+0,014

140,02-
140,06

140,02-
140,06

-

- заднього щита 160+°, 027 
+0,014

160,02-
160,06

160,02-
160,06

-

Відстань між голо
вними полюсами

4ПСГУ2 298 298 298 "

Відстань між дода
тковими полюсами

4ПСГУ2 308 308 308
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Повітряний зазор 
між залізом якоря і:

4ПСГУ2

- головними полю
сами

2,0 2,0 2,0 -

- додатковими 
полюсами

7,0 7,0 7,0

Щіткотримачі
Ширина вікна 
обойми щіткотри
мача:

-СТГ-7 20+0.124
+0,040

20,2 20,2 ~

-ЭС-1 12+0,01 12,1 12,1 -

-МБП-ЗА 5+0,08 5,13 5,13 -

4ПСГУ2 25+0,124 25,12-
25,27

25,12-
25,27

-

Довжина обойми 
вікна щіткотримача:

- СТГ-7 32+0,15

+0,05
32,2 32,2 “

-ЭС-1 64+»'2 64,3 64,3 -

-МБП-ЗА 10+0.1 10,2 10,2 -
4ПСГУ2 32+0,15

+0,05
32,05-32,3 32,05-32,3 -

Якір і колектор
Діаметр колектора 
по робочій поверхні:

- СТГ-7 200 190 190 -

-ЭС-1 ЮО-0.087 95 95 -

- МБП-ЗА 38+0,45
-0,17

35 35 “

4ПСГУ2 200±0,5 200-194 200-194 -

ДВ-75, МВ-75 42±0,1 39 39 -

Биття робочої по
верхні колектора в 
холодному стані, 
не більше

-СТГ-7 0,02 0,02 0,02 -
-ЭС-1 0,02 0,02 0,02 -

-МБП-ЗА 0,015 0,015 0,015 -
Діаметр середньої 
частини хвостовика

ЭС-1 ^9-0,025
-0,050

31,9 31,9

Довжина хвостовика ЭС-1 1324W 131 131 -

Довжина півників 
колектора в осьо
вому напрямку

4ПСГУ2 |24 24-22,5 24-22,5
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Г либина продоро- 
жування канавок 
між колекторними 
пластинміканіта 
колектора

4ПСГУ2 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5

Товщина зуба гай
ки ходової

ЭС-1 14-0,2 13,7 13,7

Товщина срібного 
контакту тягового 
електромагніту

ЭС-1 1,5 1,0 1,0

Некруглість і не- 
циліндричність 
шийок вала по діа
метрам 65Н і 75Н, 
не більше

СТГ-7 0,01 0,01 0,01

Радіальне биття 
шийок вала по діа
метрам 65Н і 75Н, 
не більше

СТГ-7 0,02 0,02 0,02

Овальність і кону- 
сність шийок вала 
по діаметрам

ЭС-1

-25Н 0,007 0,007 0,007 -

-65Н 0,01 0,01 0,01 -
Радіальне биття 
вала на поверхні 
діаметром 65Н 
відносно поверхні 
діаметром 25Н, не 
більше

ЭС-1 0,02 0,02 0,02

Овальність і кону- 
сність шийок вала 
по діаметрам 12С і 
10Сі,не більше

МБП-ЗА 0,00,6 0,006 0,006

Розшарування 
середніх листів 
осердя, не більше

-СТГ-7 3,0 3,0 3,0 -
-ЭС-1 2,0 2,0 2,0 -
- МБП-ЗА 0,5 0,5 0,5 -

Діаметр вала якоря 
в місці посадки 
внутрішнього кіль
ця підшипника з 
боку:

4ПСГУ2

- колектора 65-и),м
+0,01

65+и,оз 65+0,03
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- привода 75+0,03
+0,01

y5+U,U3 y^+U,U3 “

Діаметр посадочної 
поверхні вала під 
маточину

4ПСГУ2 ^2+0.025
+0,003

90 90

Діаметр посадочної 
поверхні маточини 
підвал

4ПСГУ2 92+0,035 94 94

Посадка маточини 
на вал:

4ПСГУ2 "

- натяг 0,003-
0,025

0,003-
0,025

0,003-
0,025

- зазор 0,01-0,032 0,01-0,03 0,01-0,03 -
Діаметр посадочної 
поверхні вала під 
пакет листів осердя 
якоря

4ПСГУ2 Ю0+ОДО
+0,071

102 102

Биття шийки вала в 
місці посадки 
підшипників в 
центрах не більше:

4ПСГУ2 0,02 0,02 0,02

Натяг при запресу
ванні на вал якоря

ДВ-75, МВ-75 "

- колектора 0,073-0,1 0,073-0,1 0,073-0,1 -
- пакета заліза якоря 0,005-0,1 0,005-0,1 0,005-0,1 -
Биття робочої 
поверхні колектора

ДВ-75, МВ-75 0,01 0,02 0,02

Розмір різьби ко
нуса вала

4ПСГУ2 М48 М45 М45 "

Прилягання калібру 
по конусу вала, не 
менше, %

4ПСГУ2 75 75 75

Натяг при посадці 
втулки колектора 
на вал якоря

4ПСГУ2 0,02-0,06 0,02-0,06 0,02-0,06

Натяг при посадці 
підшипника на вал 
якоря

4ПСГУ2 
ДВ-75, МВ-75 0,002-

0,024

0,02-0,03
0,002-
0,024

0,02-0,03
0,002-
0,024

Діаметр отвору 
пакета листів сталі 
осердя якоря для 
посадки на вал

4ПСГУ2 100+°.°35 102 102

Натяг при посадці 
пакета листів сталі 
осердя якоря на вал

4ПСГУ2 0,018-
0,071

0,02-0,07 0,02-0,07
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9 Машина у зборі
Відстань від кор
пуса щіткотримача 
до робочої поверх
ні колектора

4ПСГУ2 2-3 2-3 2-3

Зазор між корпу
сом щіткотримача і 
торцем півників 
колектора не менше

4ПСГУ2 8 8 8

Зусилля натискан
ня пружини на 
щітку Н (кгс) щіт

4ПСГУ2 16-20 
(1,6-2,0)

16-20 
(1,6-2,0)

16-20 
(1,6-2,0)

котримача ДВ-75, МВ-75 145-180 145-180 145-180
Зазор між корпуса
ми щіткотримачів

4ПСГУ2 0,3-0,7 0,3-0,7 0,3-0,7 -

Биття колектора в 
холодному стані, 
не більше

4ПСГУ2 0,02 0,02 0,02

Биття колектора в 
гарячому стані, не 
більше

4ПСГУ2 0,04 0,04 0,04

Допустима різниця 
биття колектора в 
холодному та гаря
чому стані, не 
більше

4ПСГУ2 0,02 0,02 0,02

Радіальне биття 
кінця конуса вала 
відносно вісі обер
тання , не більше

4ПСГУ2 0,06 0,06 0,06

Глибина продоро- 
жування міканіту

ДВ-75, МВ-75 0,5 0,5 0,5

Односторонній 
повітряний зазор 
під полюсами (без 
урахування товщи
ни лакової плівки)

ДВ-75, МВ-75 0,3-0,35 0,3-0,35 0,3-0,35

Міжполюсна відс
тань

ДВ-75, МВ-75 58,1-58,2 58,1-58,2 *58,1-58,2 -

Зазор між обоймою 
щіткотримача і 
робочою поверх
нею колектора

ДВ-75, МВ-75 2,5-4,0 2,5-5,5 2,5-5,5

Норми допусків та зносів електричних машин дизель-поїздів серій ДТЛ1, 
ДТЛ2, ДПЛ1, ДПЛ2 наведені у додатку Б.
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Норми допусків і зношень електричних машин серії П

Додаток Д

Таблиця Д.1
___________________________________________________________ У міліметрах

Найменування 
деталі і розміри Тип машини

Розмір
нової
деталі

Допустимий розмір, 
при випуску 3 

ремонту
Бракува

льний 
розмір в 
експлуа

тації

капіталь
ного
КР-1,
КР-2

поточного
ПР-3

1 2 3 4 5 6
1 Остов
1.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
остова під посадку 
підшипникових 
щитів:
- з боку колектора;

Ш1,П-11М 182-0.072 182-185 182-185 -
П-21, П21М, 
П22, П-22М

275.0,072

П-41 288-о,і
П-51 3 3 3-0.083

- з боку, протиле
жного колектору

П11,П-11М 182-0,072 182-185 182-185 -
П-21, П21М 275.0.072
П22, П-22М 275.0.072
П-41, П41М 288-0.1
П-51, П5ЇМ 333-0.083

1.2 Овальність по
садочної поверхні 
горловини остова 
під підшипниковий 
щит:
- без розточення; Усі типи - 0,3 0,5 -

- при розточенні, 
не більше

П-11М,

П-21М

0,03

0,04

0,04

0,06

0,05

0,08
1.3 Діаметр отвору 
в лапах остова (ко
жуха) для установ
ки на тепловоз

П11.П-11М 9-10 9-11 -
П21, П-21М ! 5+0.43 15-17 15-18 -
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Продовження таблиці Д.1
1 2 3 4 5 6

П22, П-22М 15+0,43

П41, П41М 15+0,43

П51, П51М 22+0,52

1.4 Довжина ста
нини по торцям 
горловини під під
шипникові щити

П11,П-11М О 5 ;© [_ 109,5
П-21, П21М 135-0.025 134,4
П22, П-22М 160-0.025 159,4
П-41, П41М 150.0.025 149,4
П-51, П51М 170-0.025 174,4

2 Підшипникові 
щити
2.1 Діаметр поса
дочної поверхні 
підшипникового 
щита для посадки в 
остов:
- з боку колектора;

П-11.П-11М 182+0,45 182-185 182-185 -

П-21, П-21М 235+0,115 235-238 235-238 -

П22, П22М 235+0,1 is 235-238 235-238
П41, П41М 288+о.во

П51.П51М 333+о,і4о
- з боку, протилеж
ного колектору

П-11,П-11М 182+0Д15 182-185 182-185 -

П-21, П-21М 235+о,іі5 235-238 235-238
П22, П22М 235+0,115 235-238 235-238
П41, П41М 288+0,13°

П51, П51М 333+0,140

2.2 Діаметр поса
дочної поверхні в 
підшипниковому 
щиті дім посадки 
підшипника

П-11, П21М 51,б40-190

П-11М 40+0,160
П-21 62+0,095

П41, П41М 80±0,011
П51, П51М 100±0,011

2.3 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипникових щитів 
у горловини остова

ПІ 1,П-1 ЇМ, -0,18-0 -0,18-0 -0,18-0 -
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Продовження таблиці Д. 1
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П21, П-21М -0,18-0 -0,18-0 -0,18-0 -
П22, П22М -0,18-0 -0,18-0 -0,18-0 -
П41, П41М -0,22-0 -0,22-0 -0,22-0 -
П51, П51М -0,22-0 -0,22-0 -0,22-0 -

2.4 Товщина при
ливу підшипнико
вого щита по осях 
отворів для болтів 
кріплення щита до 
остова по обидва 
боки

П-11М 9 8-9 8-9 -
П-21М 13 12-13 11-13 -

2.5 Натяг (зазор) 
при посадці під
шипників у підши
пникові щити:
- з боку колектора;

П-11М -0,006-
0,008

-0,01-0,01 -0,02-0,01 -

П-21М -0,06-0,16 -0,06-0,02 -0,06-0,02 -
- з боку, протилеж
ного колектора

П-21М,
2.6 Діаметр отворів 
у підшипникових 
щитах для кріплен
ня до остова

П-11М 7 7-8 7-8 -

П-21М
3 Кришки підшип
никових щитів
3.1 Товщина криш
ки в місцях отворів 
для кріплення до 
підшипникового 
щита:
- з боку колектора;

П-11М 5 4,5-5 4-5 -

П-21М
- з боку, протиле
жного колектору;

П-11М, 5,5 5-5,5 4,5-5,5 -

П-21, 6 5-6 4,5-6 -
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3.2 Діаметр отворів 
для кріплення 
кришки до підши
пникового щита:
- з боку колектора; П-1 ЇМ 5,5 5,5-6,5 5,5-6,5 -
- з боку, протиле
жного колектору

П-1 ЇМ 7 7-8 7-8 -

4 Остов у зборі
4.1 Відстань між 
головними полю
сами

П-1 ЇМ 84+0,23 84,4-84,63 84,4-84,63 -
П-21М 107,6+0-23 107,6-

107,83
107,6-
107,83

-

4.2 Відстань між 
додатковими по
люсами

П-1 ЇМ 84,4+0,23 84,4-84,63 84,4-84,63 -
П-21М 108,4±0,5 107,9-

108,9
107,9-
108,9

-

5 Щіткотримачі
5.1 Ширина вікна 
щіткотримача

П-1 ЇМ о +0,083 
В +0,025

„+0,15 
° +0,02

о +0,3 0 +0,02
Більше

8,35
П-21М,

5.2 Ширина вікна 
щіткотримача з 
боку електродви
гуна

П-1 ЇМ і л +0,083 
1U+0,025 10+0,3

+0,02
і л +0,45 

+0,02
Більше

10,5

П-21М, і п р +0,102
+0,032 12 54"0,3

+0,03
, ~ <-+0,04 
1Z>-)+0,03

Більше
13

5.3 Натискання 
пальців на щітку, Н

П-1 ЇМ 2-2,5 2-2,5 2-2,5 Менше 2, 
Більше 

2,5
П-21М, 2,5-3 2,5-3 2,5-3 Менше 

2,5, 
Більше 3

5.4 Висота щіток
П-1 ЇМ 25 25 25 Менше

10
П-21М 32 32 32 Менше

15
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Продовження таблиці Д. І
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6 Якір
6.1 Діаметр шийки 
вала в місці посад
ки підшипника:
- з боку колектора;

П11,П-11М, +0,028 
ZU +0,042

лл +0,028
+0,042

лл +0,028
-0,15

-

П21, П-21М 25+0,015 25+0,015 25+о,оі5 -

П22, П22М 25+о,оі5 25+0,015 25+0,015

П41, П41М 35+о,оі5 3^+\мл5 35+0,015

П51, П51М 45+0,001 45+0,001 45+0.001

- з боку, протиле
жного колектору;

П11ДІ-11М, ОП +0»017 2U +0,002
лл +0,02 

+0,02 20 +0,02 +0,02 -

П21, П-21М /ч f +0,028
+0,042

SJ £ +0,03 
+0,04

л с +0,03 
-0,15 -

П22, П22М *у с +0,028
+0,042

ij с +0,03 
ZD+0,04

с +0,03 
-0,15

П41.П41М 35+0,015 35+0,015 35+0.015
П51, П51М 45+0,001 45+0,001 45+0,001

6.2 Діаметр поса
дочної поверхні 
вала під кільце 
балансувальне

ПІ 1,11-1 ЇМ, 25-0,300
■0,430

24,3

П21, П-21М 30-°,зіо
-0,470

29,3

П22, П22М 30-°,з°°
-0,430

29,3

П41, П41М 40'°.310
-0,470

39,3

П51, П51М 52-0,320
-0,480

51,3

6.3 Діаметр шийки 
вала в місці посадки 
вентилятора

П11,П-11М, 25
П21, П-21М зо -

П22, П22М зо

П41, П41М 40
П51.П51М 52

6.4 Діаметр поса
дочної поверхні 
вентилятора

П-11М 25+,о,2з 24,5-25 24,5-25 -

П-21М 22+0,023 21,5-22 21,5-22 -
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6.5 Натяг для поса
дки на вал кулько
вих підшипників

Усі типи 0,002-
0,024

0,00-0,02 0,00-0,02 “

6.6 Овальність і 
конусність шийок в 
місцях посадки 
підшипників

Усі типи 0,01 0,01

6.7 Натяг при по
садці вентилятора

Усі типи 0,05-0,15 0,05-0,15

6.8 Биття вільного 
кінця вала, не 
більше

Усі типи 0,05 0,05

6.9 Биття шийок 
вала в місці посад
ки підшипника в 
центрах, не більше

Усі типи 0,02 0,02

6.10 Натяг при по
садці балансуваль
ного кільця на вал

Усі типи 0,01-0,06 0,01-0,04

6.11 Натяг при 
посадці втулки ко
лектора на вал

Усі типи 0,01-0,06 0,01-0,04

6.12 Зазор при по
садці обмоткотри- 
мачів на вал

Усі типи 0,02 0,02

6.13 Зазор при по
садці осердя якоря 
на вал

Усі типи 0,02 0,02

7 Колектор
7.1 Діаметр робочої 
поверхні колектора

ПІ 1,П-1 ЇМ, 54+1-°
-0,5

50,0

П21, П-21М 80+1>0
-0,5

75,0

П22, П22М 80+1,°
-0,5

75,0

П41, П41М Юо+ьо
-0,5

95,0

П51, П51М 125+1,0
-0,5

120,0
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7.2 Діаметр колек
тора по півниках

П-21М 84,5 81-84,5 - -
П-11М 61±1 59-62 - -

7.3 Довжина півни
ків колектора

П-11М 4 3,5-4 - -
П-221М 4,5 4-4,5 - -

7.4 Глибина продо- 
рожки міканіту 
колектора

Усі типи 1-1,5 1-1,5 1-1,5 Менше
0,5

7.5 Глибина виро
бітку робочої пове
рхні колектора під 
щітками

те ж 0 0 0 Більше
0,3

7.6 Діаметр поса
дочної поверхні 
коробки або втулки 
колектора

П-21М
П-11М 18,5-19 - -

7.7 Натяг для поса
дки коробки або 
втулки колектора 
на вал
8 Електродвигун 
складений
8.1 Биття колекто
ра в гарячому ста
ні, не більше

Усі типи 0,04 0,04

8.2 Биття колекто
ра в холодному 
стані

Усі типи 0,02 0,02

8.3 Допустима різ
ниця биття колек
тора в холодному 
та гарячому стані, 
не більше

Усі типи 0,02 0,02

8.4 Відстань між 
головними полю
сами

ПІ 1.П-1 ЇМ, 84,4.0.220 84,2
П21, П-21М 107,6-0,220 107,4
П22, П22М 107,6-0,220 107,4
П41, П41М 140+0,250 140,25
П51, П51М 164,4-0,580 164,90
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8.5 Повітряний 
зазор між якорем і 
головними полю
сами

Усі типи 0,7 0,6-0,8

8.6 Повітряний 
зазор між якорем і 
додатковими 
полюсами

Усі типи 1,2 1,0-1,3

8.7 Осьовий розбіг 
якоря

П-1 ЇМ, - 0,03-0,2 0,03-0,25 -

П-21М,
8.8 Радіальний за
зор у кулькових 
підшипниках у ві
льному стані:
- з боку колектора;

П-21М,
П-11М

- з боку, протилеж
ного колектору

П-21М, - -

П-1 ЇМ
8.9 Радіальний за
зор у кулькових 
підшипниках у зіб
раному електрод
вигуні:
- з боку колектора;

П-21М
П-1 ЇМ - 0,00-0,03 0,00-0,04 -

- з боку, протиле
жного колектору

П-21М,
П-1 ЇМ

8.10 Зазор між щіт
кою і корпусом 
щіткотримача:
- по товщині щітки;

П-1 ЇМ,
П-21М,

- по ширині щітки 
(уздовж колектора);

П-1 ЇМ 0,055-
0,193

0,05-0,41 0,05-0,56 Більше
0,7

П-21М, 0,072-
0,232

0,07-0,43 0,07-0,58 Більше
0,8
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8.11 Відстань від 
корпуса щіткотри
мача до робочої 
поверхні колектора

П-11М, 1,5-2,5 1,5-3 1,5-3,4 Менше
1,5,

більше
3,5

П-21М, 2 1,5-2,8 1,5-2,8 Менше
1,5,

більше
2,8

8.12 Зазор між пів
никами колектора і 
корпусом щітко
тримача (при най
більшому зсуві 
якоря убік щітко
тримача), не менше

П-11М, 4 4 4 Менше 3
П-21М,

8.13 Биття колек
тора, обмірюване 
по робочій поверх
ні в зібраному 
електродвигуні, не 
більше

П-11М, 0,02 0,03 0,04 Більше
0,06

П-21М,
8.14 Найменший 
повітряний зазор 
між якорем і 
головними полю
сами (товщина 
прохідного щупа)

П-11М 0,7 0,7 0,7 -

П-21М 0,8 0,8 0,8 -

8.15 Найменший 
повітряний зазор 
між якорем і дода
тковими полюсами

П-11М 1,2 1,2 1,2 -

П-21М 0,9 0,9 0,9 -



Додаток Б

Основні технічні характеристики тягових електродвигунів

Тип тягового електродвигуна
Параметри ЭД-121А ЭД-125Б ЭД-107А ТЕ-006 ЭД-118АУ2

ЭД-118БУ1 ЭД-150У1 ЭДУ-133П

Потужність, кВт 411 410 305 123/134 305 446 414
Клас нагрівостійкості ізоляції:
- головних полюсів;
- додаткових полюсів;
- якоря

F
F
Н

F
F
Н

F
F
F

F
F
F

F
F
F Н

F
F
F

Витрата повітря для вентиляції, 
м3/с 1,67 1,9 1,25 1,25-1,33 - 1,17

Тривалий режим:
- напруга, В
- струм, А

512
880

536
840

463
720

197
750

463
720

565/780
840/610

506/780
890/577

Частота обертання, об/хв 645 652 585 295 585 12,08
(725) 600/2320

ККД. (повне поле), % 91,1 91,1 91,5 - 91,6 92,1 92,0
Максимальна напруга, В 500 520 700* 320 700* - 810
Максимальна частота обертання, 
об/хв 2320 2320 2290 2420 2290 - 2320

Максимальна частота обертання 
для випробування на стенді 
протягом 2 хв, про/хв 2900 2900 2750 2850 2860

- -

* при струмі 476А

Примітка - Збудження тягових електродвигунів послідовне, вентиляція примусова.



Додаток» Ж

Основні технічні характеристики 
тягових генераторів постійного струму і агрегату тягового 

А721У2

Таблиця Ж1 - Основні технічні характеристики тягових генера
торів постійного струму

Параметри
Тип тягового гене]патора

ТД-802 ГП-
311БУ2

ГП-
311ВУ2

ГП-
312У2

гп-
321У2

Потужність, кВт 885 2000 2000 1270 840
Клас нагрівостійкості
ізоляції:
- обмотки незалеж Н Н Н Н
ного збудження;
- пускової обмотки; Н Н Н Н
- обмотки додатко н F F F
вих полюсів;
- якоря F F F F
Витрата повітря для
вентиляції, м3/с - 4,17 4,17 2,67 -
Тривалий режим:
- напруга, В; 377 465 465 356 636/870
- струм, А 2350 4320 4320 3570 1320/966
Частота обертання, 750 850 750 750 750
об/хв
ККД,% - 94,3 93,8 94,5 94,3
Максимальна напру 565 700 635 570
га, В
При струмі, А - 2870 3150 2230 -
Струм переванта 1565 6600 6600 6000
ження, А
Максимальна часто
та обертання для ви
пробування на стенді

1 протягом 2 хв, об/хв 900 1020 900 937 -

Примітка - Збудження тягових генераторів незалежне, вентиляція примусова.
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Таблиця Ж2 - Основні технічні характеристики агрегату тягового 
А721У2

Найменування
параметра

Норма

Тяговий
генератор

Допоміжний генератор
Обмотка

енергопоста
чання

Обмотка власних 
потреб

Номінальна потужність, 
кВт 2950 610 200

Напруга лінійна, В 615/420 2x1200 400
Номінальний струм фаз
ний, А 2x1460/2x2160 160 410

Найбільше значення 
короткочасного струму 
протягом 2хв., А

2x3400 2x3050 2x735

Номінальна частота 
обертання, об/хв 1000

Номінальна частота 
струму, Г ц 100

ККД, % 95,5 93,0 93,0
Коефіцієнт потужності, 
Coscp 0,945 0,93 0,7

Випрямлене значення 
напруги, В 810/545 3000 -

Випрямлене значення 
струму, А 3640/5400 200 -

Витрата охолоджуючого 
повітря, м3/с 4,0 4,0 4,0

Величина статичного тиску 
в контрольній точці, Па 900 900 900



Додаток И

Основні технічні характеристики
тягових синхронних генераторів

Параметри Тип генератора
ГС-501АУ2 ГС-504А

Потужність, кВт 2800 2800
Струм, А 2x1540/2x2400 2x2480/2x1500
Напруга, В 580/360 350/575
ккд, % 95,8/95 95
Частота обертання, об/хв 1000 1000
Клас нагрівостійкості ізоляції обмоток: 
- ротора; F F
- статора Н Н
Опір обмотки ротора при t=20°C, Ом 0,51 0,535
Опір фази статора при t=20°C, Ом 0,00115 0,0011
Максимальна частота обертання для 1250 1200

випробування на стенді протягом 
2 хв, об/хв

Примітка - Вентиляція тягових генераторів незалежна.
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Додаток К

Основні технічні характеристики двомашинних агрегатів

Параметри

Тип двомашинного агрегату

А-705А А-706АУ2,
А-706БУ2

MBT-25/9+ 
МВГ-25/11

ВТ-275/ 
120+ ВГТ- 

275/150

ДТ-701-4/
ДТ-706-4

ГС
-5

00

ТГ
-8

3/
35

В-
60

0

ВГ
Т-

27
5/

12
0

М
ВТ

-2
5/

9

М
ВГ

-2
5/

11

ВТ
-2

75
/1

20

ВГ
Т-

27
5/

15
0

Д
Т-

70
1/

4

Д
Т-

70
6-

4

Потужність, кВт ІД 0,12 22,5 12 5,6 5,75 10 8 14,4 16,2
Струм, А 10 5 125 160 75 77 95 106 125/ 180/

104 90
Напруга, В 110 24 180 75 75 75 107 75 115 90/45
Частота обер 2400/ 2400/
тання, об/хв 4000 4000 1800 1800 1999 1999 1800 1800 1280 1280
Клас нагрівос-
ТШК0СТ1 ізоляції

обмоток:
- незалежної; В В F F F F А - В В
- що розмагнічує; - - F - - - - - - -
- послідовної; - - - - - - А - - -
- регулювальної; - - - - - - А - - -
- обмежувальної; - - - - - - А - - -
- паралельної; - - - F F - А В - -
- диференціаль
ної; - - - - В В А - В В
- додаткових
полюсів; - - В В В В В В в В
- якоря В В F F F F В В в в
Опір обмотки,
Ом:
- паралельної; - - - 7,3 3,14 9,0 7,37 9,0
- незалежної; - 1,93 3,01 - - - 6,46 8,67
- що розмагнічує; - - 5,37 - - - - -
- додаткових
полюсів; - - 0,01560,0195 - 0,0223 0,02150,01950,0106 0,02
- якоря - 0,284 0,032 0,03050,05 0,054 0,03030,037 0,0233 0,06

Примітка - Збудження двомашинних агрегатів незалежне, тип вентиляції - 
самовентиляція.
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Додаток Л

Основні технічні характеристики допоміжних електричних машин

Параметри
Тип машини

5ПСГ ПСГУ2 СТГ-7 ЭКТ-5 2ПЖ-02 МВ-11 4АЖ225М6024АЖ160М602А2-82-6-100 SM5001L
Потужність, кВт 62 50 50 ЗО 37 24 45 7,5 24 7,5
Струм, А 564 455 455 340 400 56 148/85 21 50 (фазн.) 80
Напруга, В 110 110 110 110 110 394 400 400 394 (лін.) 110
Частота обертання, об/хв 1050/

3300
1150/
3300

1150/
3300

1450 1450 1960 1990 1990 1980 2150

Частота, Гц - - - - - 100 100 100 100 -
ККД, % - - - 82 84 89,0 90 82 88 -
Cos ф - - - - - 0,70 0,85 0,62 0,82 -
Опір обмотки, Ом:
- якоря (статора); 0,00805 0,0092 0,0115 0,0131 0,00766 0,059 0,028 0,17 0,045 -
- незалежної*; 5.5±0.5 6,9+7% 6,4 19,8 10,2 - - - - 0,0276

0,0065 -10%
- додаткових полюсів 0,0033 0,0033 0,0059 0,005 0,0039 - - - - 0,0255
Клас нагревостойкости 
ізоляції обмоток: В
- якоря (статора); Н Н F - F F F F н В
- незалежної; Н Н F - F - - - - в
- додаткових полюсів Н н F - F - - - -

*- у знаменнику опір послідовної обмотки; у чисельнику - паралельної
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Продовження таблиці Jll

Параметри
Тип машини

EMH19G4 1Е2Тр75/4 1ЕСТ55/4 EHF262 ЕН261 EMPP41N4 SZK-48 SZK-52 EDZ69J4R

Потужність, кВт 0,3 0,8 0,2 20,5/
8,1 9,1/25 2,1/7 0,022 0,022 20

Струм, А 7,8 21 5,5 109 65/
111 46/166 0,35/

0,46 0,35/0,45 307

Напруга, В 0,3 55 48-60 220/
160

140/
220 48/60 48-65 48 65

Частота обертання, об/хв
- 2800 1900 1100/

800 - 1000/1500 2300 1800/
2200 800/1300/2650

Частота, Гц - - - - - - - - -
ККД, % - - - 89 - - - - -

Cos ф - - - - - - - - -
Опір обмотки, Ом:
- якоря (статора);
- незалежної*;
- додаткових полюсів

- - - - - - - - -

Клас нагревостойкости 
ізоляції обмоток:
- якоря (статора);
- незалежної;
- додаткових полюсів

- - - - - - - - -



Додаток М

Основні технічні характеристики
синхронного генератора і збудників

Параметри
Тип машини

ВС-650Б,
ВС-650ВУ2 ВС-652 ВСТ

26-3300У2
Потужність, кВт 26,0 0,55 26,0
Напруга, В 215/287 110 215/287
Струм, А 164/146 10 164/146
Частота, Гц 165/220 133 165/220

Частота обертання ротора, об/хв 2470/3300 4000 2470/3300
Опір обмотки при t=20°C, Ом:

- якоря;
- збудження

0,0425
2,58/2,35

0,0275*
6,0*

Опір котушки статора при t=20°C, 
Ом

- - -

Опір обмотки ротора при t=20°C, 
Ом

" - -

Клас нагрівостійкості ізоляції:
- обмотки збудження;
- якоря

F
F

В
В

Випрямлене значення напруги, В - - 145
Випрямлене значення струму, А - - 180

ККД при 3300 об/хв, % - - 76

* Для машин випуску 1984 р. і пізніше опір обмотки якоря складає 0,0323 Ом, 
опір обмотки збудження - 6,73 Ом.
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Додаток Н

Норми напруг для випробування електричної міцності ізоляції 
обмоток і вузлів електричних машин щодо корпуса, кВ

Колек
тор

(кільця
кон

тактні)

Обмотка якоря 
(статора)

Полю
сні

котуш
ки

Машини 
після випро

бування

Тип машини
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Тягові
генератори
ГП-311БУ2,
ГП-311В

6*5
8,5

4,0 4*6
6,2

4*0
4,4

3,9 3,7 2*1
3,6

2*0
3,2

2*2
2,9

2*3
3,9

2*1
2,8

- 1*6
2,1

1,15
1,5

ГП-312У2 6*5
8,5

4,1 м
6,2

М
4,4

3,9 3,7 2J. 
3,6

2J)
3,2

2*2
2,9

м
4,1

15
3,3

- 1,61
2,15

1*1
1,5

ГС-501АУ2,
ГС-504А

- 4,4 - м
4,0

1,5 3,3 2*4
3,2

2*3
2,8

2*2
2,7

13
1,5

1*3
1,5

- 19
2,5

1.15
1,5

ТД-802 2*0
4,0

3,8 4*6
6,2

4£
4,4

3,9 3,6 2*5
3,4

2*3
3,2

2*2
2,9

3*0
4,1

2*5
3,3

- 18
2,4

1*2
1,8

Тягові
електродвигуни
ЭД-120А,
ЭД-121А,
ЭД-125Б

4*5
6,0

4,2 4*6
6,2

4*0
4,6

3,9 3,6 2*1
3,5

2*1
3,2

2*3
3,1

3*2
4,3

2*6
3,4

2*1
2,5

ТЕ-006 м
7,5

3,8 3*0
4,7

ш
3,8

3,0 2,8 12
2,5

2*0
2,4

1*8
2,2

3*1
4Д

2*1
2,8

1*8
2,1

- -

ЭД-108,ЭД-118А,
ЭД-118Б,
ЭД-107, ЭД-108А

4^5
6,0

4,2 4*5
5,9

4^0
4,6

3,9 3,6 2*1
3,5

Ш
3,2

2*2
2,9

3*1
4,1

2*1
2,87

2*0
2,5

Допоміжні елек
тричні машини: 
А-706АУ2, 
В-600,
ВГТ-275/120,
А-706БУ2

- 3,1 4,0 2*7
3,0

2,6 2,6 1*4
2,5

1*3
2,1

14
1,8

12
3,0

1*6
2,1

1*1
1,5

МВТ-25/9+ 
+МВГ-25/11

- 3,1 4,0 12
3,0

2,6 2,6 14
2,5

1*3
2,1

14
1,8

2*1
3,0

1*4
2,1

11
1,5
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Продовження таблиці Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДТ-701-4/
ДТ-706-4

- 2J.
3,0

М
4,7

2J.
2,7

2,0 1,9 1*3
1,8

1*2
1,7

и,
1,6

2*1
3,0

1*4
2,1

1*1
1,5

СТГ-7, 5ПСГ - 3,5 3,75
5,00

2*6 
3,5

- 3,2 3*1 3*0 2*0
2,7

2*0
2,7

2*2
3,0

и.
1,5

ПСГУ2 - 3,5 3,75
5,00

2*6
3,5

- 3,2 3*1 3*0 2*0
2,7

2*0
2,7

2*2
3,0

1*2
1,5

2П2К, ЭКТ-5 - 3,5 3,75
5,00

2*6
3,5

- 3,2 3*1 з*о 2*0
2,7

2*0
2,7

2*2
3,0

1*3
1,5

А2-82-6-100 - - - - - 3,3 3,1 2,9 2*0
2,7 '

1*5
2,0

4АЖ225М602,
4АЖ160М602

- - - - - 3,3 3,1 2,8 2,1 " " 1*6
2,1

SM5001L - 3,0 2*3
3,1

2JL
2,7

- 1,9 1,8 1,7 1*2
1,6

L2
1,6

1*1
1,5

Примітка - Якщо значення в таблиці через дріб, чисельник відповідає КР-1 
(ремонт обмоток і вузлів без заміни або з частковою заміною ізоляції), знаменник 
- КР-2 (ремонт з повною заміною ізоляції), недробні значення відповідають КР-2.



Додаток П

Перелік чинної документації, 
на яку дані посилання в тексті Правил

та рекомендованої для використання в процесі ремонту

1. Правила технічної експлуатації залізниць України
2. Положення з атестації підприємств з обслуговування та 

ремонту тягового рухомого складу, ЦТ-0162
3. Положення про планово-попереджувальну систему ре

монту і технічного обслуговування тягового рухомого складу 
(електровозів, тепловозів, електро- та дизель-поїздів)

4. Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомо
тивах та МВРС, ЦТ-0067

5. Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ре
монту рухомого складу

6. Інструкція з технічного обслуговування та ремонту вуз
лів з підшипниками кочення локомотивів і моторвагонного рухо
мого складу, ЦТ-0165

7. Т3.039.00.00.00 Тяговий двигун ТЕ-006
8. ТЗ.071.00.00.00 Тяговий генератор ТД-802
9. Інструктивні вказівки зі зварювальних робіт при ремонті 

тепловозів, електровозів та моторвагонного рухомого складу. 
ЦТтеп/251

10. 105.25000.00275/89 Технологическая инструкция на 
сушку, пропитку обмоток электрических машин тепловозов 
(Технологічна інструкція на сушіння, просочування обмоток 
електричних машин тепловозів)

11. Руководство по ремонту якорей, пропитанных в эпок
сидном компаунде. Завод «Электротяжмаш» г. Харьков (Керів
ництво на ремонт якорів просочених в епоксидному компаунді. 
Завод «Электротяжмаш» м. Харків)

12. 105.25000.00184 Технологическая инструкция по мар
кировке и клеймению деталей и узлов электрических машин теп
ловозов. (Технологічна інструкція по маркуванню та тавруванню 
деталей та вузлів електричних машин тепловозів)
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13. 105.25040.2.00177 Инструкция по упрочнению валов 
якорей тяговых Электродвигателей тепловозов (Інструкція по 
зміцненню накатуванням валів якорів тягових електродвигунів 
тепловозів)

14. ТУ-16-503.180-78. Склопластик СПП-ЭУ. Технічні 
умови

15. 105.25000.00395 Технологическая инструкция на свар
ку обмотки с петушками коллектора якорей электрических ма
шин на установках АДГ507УХЛ4 и У Ю36МУХЛ4 (Технологічна 
інструкція зі зварювання обмотки з петушками колектора яко
рів електричних машин на установках АДГ507УХЛ4 та 
У1036МУХЛ4)

16. Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки 
пасажирських вагонів, ІДУ0-0039

17. ТУ ВНИИП.048-1 Часть 1. Подшипники качения для 
железнодорожного подвижного состава. Подшипники шариковые, 
роликовые цилиндрические и сферические. Технические условия 
(Підшипники кочення для рухомого складу залізниць. 
Підшипники кулькові, роликові циліндричні та сферичні. Техніч
ні умови)

18. ТУ ВНИИП.072 Подшипники качения для железнодо
рожного подвижного состава повышенного качества. Техниче
ские условия (Підшипники кочення для рухомого складу 
залізниць підвищеної якості. Технічні умови)

19. 105.25000.00176/86 Технологическая инструкция на
проведение приемо-сдаточных испытаний при заводском ремонте 
электрических машин тепловозов

20. 105.25203.00276/86 Технологическая инструкция по
контролю основных размеров при ремонте тяговых электродви
гателей тепловозов (заводской ремонт)

21. 105.60002.21075/86 Технологическая инструкция на
проведение контрольных испытаний обмоток и отдельных узлов 
электрических машин в процессе их ремонта (различные ремонты)

22. 105.25000.00188 Временная технологическая инструк
ция по пропитке добавочных полюсов ТЭД ЭД-118А,Б в лаке 
ПЭ-933 (кап. ремонт)
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23. 105.25000.00397 Технологическая инструкция на уско
ренную пропитку якорей главных генераторов тепловозов

24. 105.80900.2.103-78 Руководство на ремонт стартер- 
генератора типа СТГ-7 при среднем и капитальном ремонте теп
ловозов ТЭ109, 2ТЭ116

25. 105.80900.106-81 Руководство на средний и капиталь
ный ремонт генератора освещения и зарядки аккумуляторных ба
тарей типа EDZ69J4R дизель-поезда «ДТ»

26. 105.80900.102-86 Руководство на заводской ремонт 
асинхронного электродвигателя типа 4АЖ160М602 и 4АЖ225М602 
для вспомогательных приводов тепловозов 2ТЭ116

27. 105.80900.101-87 Руководство на средний и капиталь
ный ремонт генератора электромашинного Г-732 при капиталь
ных ремонтах тепловозов ТГМ1, ТГМ23

28. 105.80900.108-88 Руководство на средний и капиталь
ный ремонт электродвигателя вентилятора холодильника 
SM500IL ЧМЭЗ

29. 105.80900.101-90 Руководство на ремонт стартер- 
генератора ПСГУ2 при капремонте КР-1, КР-2 тепловоза 2ТЭ121

30. 105.80900.11192 Руководство на заводской ремонт 
вспомогательных электрических машин тепловозов ТЭЗ, ТЭ7, 
ТГМ, ТЭП60, М62, 2ТЭ116, 2ТЭ10Л, ТЭ10

31. 105.80900.139-92 Руководство на ремонт тягового син
хронного генератора ГС-501 АУ2

32. 105.80900.133-94 Руководство на ремонт синхронных 
возбудителей типа ВС-650, ВС-650В, ВС-652 при капитальных 
ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов ТЭП60, 2ТЭ116, 2ТЭ10Л,В, 
ТЭП70, ТЭ10, М62

33. 105.80900.15494 Руководство на ремонт стартер-гене
ратора 5ПСГ при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 тепловозов 
ТЭП70

34. 105.80.900.103-95 Руководство на ремонт электродвига
телей постоянного тока типа П2К-02 и 2II2K-02 при капитальных 
ремонтах тепловозов ТЭП70 и 2ТЭ116

35. 105.80900.12195 Руководство на ремонт двухмашинно
го агрегата ДТ701-4/ДТ706-4 ЧМЭ2, ЧМЭЗ
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36. 105.80900.13895 Руководство на ремонт стартер- 
генератора 4ПСГУ2 при капитальных ремонтах КР-1, КР-2 ди
зель-поезда типа ДР

37. 105.80900.157.95 Руководство на ремонт электродвига
телей серии «П» и «ПМ» при капитальных ремонтах КР-1 и КР-2 
всех видов тепловозов

38. 105.01200.22490 Типовой технологический процесс тя
гового электродвигателя

39. 105.01200.22590 Типовой технологический процесс ар- 
мировки тягового электродвигателя

40. 105.01200.2.221-77 Типовой технологический процесс 
дефектации остова тяговых электродвигателей

41. 105.01200.2.20179 Типовой технологический процесс 
ремонта подшипниковых щитов и крышек тяговых электродвига
телей тепловозов

42. 105.01200.20478 Типовой технологический процесс де
фектации полюсных катушек тяговых эл. двигателей тепловозов

43. 105.01002.20576 Типовой технологический процесс ре
монта польстера электродвигателя

44. 105.01200.20392 Технологический процесс ремонта 
щеткодержателей тяговых электродвигателей

45. 105.01200.22077 Технологический процесс дефектации 
якоря тягового электродвигателя тепловоза при заводском ремонте

46. 105.01200.21277 Технологический процесс изготовле
ния уравнителей обмотки якоря электрических машин тепловозов

47. 105.01200.21077 Технологический процесс изготовле
ния катушек якоря тягового электродвигателя

48. 105.01200.2.20578 Технологический процесс укладки 
обмотки якоря тягового электродвигателя

49. 105.01200.21278 Технологический процесс ремонта ва
ла тягового электродвигателя

50. 105.01200.22578 Технологический процесс на ремонт 
якоря необмотанного тягового электродвигателя

51. 105.01200.26892 Технологический процесс на изготов
ление катушек якоря тягового электродвигателя
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52. 105.01200.22791 Технологический процесс ремонта ва
ла якоря тягового электродвигателя

53. 105.01100.20503 Комплект документов на технологиче
ский процесс ремонта стартер-генератора 4ПСГ дизель-поезда 
серии ДР1А при капитальном ремонте ДР1А

54. 105.01200.20304 Комплект документов на технологиче
ский процесс ремонта электродвигателей серии «П» дизель- 
поезда серии ДР1А при капитальном ремонте

55. 105.01100.23108 Комплект документів на технологіч
ний процес ремонту двохмашинного агрегату тепловозів серії 
ЧМЄЗ в/і при виконанні поточного ремонту ПР-3

56. 105.01100.22708 Комплект документів на технологіч
ний процес ремонту електродвигуна мотор-вентилятора теплово
зу ЧМЕЗ в/і при виконанні поточного ремонту ПР-ЗП
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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ПРАВИЛА

ремонту електричних машин тепловозів та дизель-поїздів


