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ANALIZA NUMERYCZNA CFD UKŁADÓW CHŁODZENIA MASZYN 

ELEKTRYCZNYCH - WERYFIKACJA DOŚWIADCZALNA - CZ. II 
 

CFD NUMERICAL ANALYSIS OF THE ELECTRICAL MACHINES' COOLING 
SYSTEM - EXPERIMENTAL VERIFICATION - PART II 

  
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę numeryczną CFD układu chłodzenia kadłuba silnika z chło-

dzeniem wodnym. Zamodelowano w programie 3D  układ chłodzenia maszyny o wzniosie 132 i przeprowa-

dzono symulację numeryczną jego wydajności dla różnych przepływów cieczy i różnych strat. Równocześnie 

wykonano badania laboratoryjne rzeczywistego kadłuba. Badania przeprowadzono dwoma metodami: za po-

mocą termopar oraz kamery termowizyjnej. Na ich podstawie  zweryfikowano możliwości analizy CFD ma-

szyn chłodzonych cieczą. 
  

Abstract: The numerical CFD analysis of the water cooling system of electrical motor' body was presented in 

the paper. The digital 3D model of the real water cooling system of electrical motor of 132 high was designed. 

The cooling system's efficiency was calculated. Numerical computation for several fluid volume rates and sev-

eral core losses were realized. At the same time the laboratory measurements of the real model of electrical 

motor were carried out. The measurements were conducted by two methods: by thermoelements and thermovi-

sion. On the basis of experimental results the capabilities of CFD numerical analysis of electrical motor’s wa-

ter cooling system were verified.  
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1. Wstęp 

Podczas projektowania maszyn elektrycznych 

dotychczas główny etap stanowiła analiza  ele-

ktromagnetyczna. Coraz częściej jednak wy-

maga się od konstruktorów minimalizacji ga-

barytów wyrobu, zwiększenia sprawności, re-

dukcji kosztów wykonania - prostej technologii 

oraz stosowania elementów wrażliwych na tem-

peraturę takich jak magnesy trwałe, czujniki 

prędkości obrotowej, uszczelnienia itd. Taki 

stan powoduje przeprowadzenie bardzo dokła-

dnych analiz termicznych projektowanych ma-

szyn, urządzeń. Otrzymane wyniki z analizy te-

rmicznej mogą również być  wykorzystywane 

w tzw. eksperckich systemach nadzoru maszyn 

elektrycznych. 

Obecnie stosowane metody analizy termicznej 

maszyn elektrycznych można podzielić na dwa 

rodzaje. Pierwszy to najczęściej i najchętniej 

stosowana metoda analityczna tzw. Metoda 

schematów cieplnych, drugi rodzaj to metody 

numeryczne (FEM i CFD). Istnieje także me-

toda hybrydowa, stanowiąca połączenie metod 

analitycznych i obliczeń otrzymanych z wyko-

rzystaniem CFD [1,3]. 

 

 
 

Analizy, termiczna oparta o metodę elementów 

skończonych (FEM) oraz analiza przepływu 

płynów (CFD), wykorzystujące modele 3D wy-

magają dużej mocy obliczeniowej, natomiast 

ich dużą zaletą jest to, że możemy analizować 

urządzenia o niemal dowolnej geometrii i ka-

żdym systemie chłodzenia. Ograniczeniem są 

jedynie możliwości obliczeniowe sprzętu kom-

puterowego.  

 

Rys. 1. Kadłub silnika chłodzonego wodą 

(wznios 132 mm) 
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W artykule przedstawiono, weryfikację doświa-

dczalną obliczeń numerycznych CFD wydajno-

ści wodnego systemu chłodzenia (Rys. 1). 

2. Obliczenia numeryczne CFD  

2.1. Model 3D 

W celu oceny możliwości analizy termicznej,  

opartej o metodę elementów skończonych, 

opracowano uproszony model 3D (Rys.2) ka-

dłuba silnika, chłodzonego wodą, o wzniosie 

132 (Rys. 1). 

 

Rys. 2. Uproszczony model do obliczeń CFD: 

1-spirala chłodząca, 2-kadłub, 3-uzwojenie,  

4- pakiet stojana, 5-klin żłobkowy 
 

Wszystkie modele i obliczenia wykonano  

w programach Autodesk Inventor i Simulation.  

Model 3D (Rys.2) został tak przygotowany, aby 

uprościć geometrię, która nie ma wpływu na 

wydajność systemu chłodzenia i stan termiczny 

maszyny. Zastosowany model cechuje: alumi-

niowy kadłub (2), zalaną w nim stalową spiralę 

chłodzącą (1), pakiet stojana (4), uproszony 

model uzwojenia (3) oraz kliny żłobkowe (5). 

Dodatkowo model w programie do analizy 

CFD został uzupełniony o medium chłodzące  

w spirali oraz powietrze znajdujące się we wnę-

trzu kadłuba, zamknięte przez pokrywki wido-

czne na rysunku 5.   

2.2. Obliczenia numeryczne CFD  

Obliczenia numeryczne przeprowadzono zakła-

dając następujące warunki brzegowe: przyjęto 

konwekcję swobodną na powierzchni kadłuba, 

o poziomie 3W/m
2
K, przepływ cieczy chłodzą-

cej (woda), zgodnie z badaniami, 1, 2 i 3 l/min, 

straty cieplne w stojanie 180, 380 i 610W, wła-

sności materiałowe odpowiadające parametrom 

materiałów zastosowanych w obiekcie rzeczy-

wistym. Dodatkowo założono rezystancje ter-

miczne (Rys. 3), oszacowane na podstawie 

wstępnych badań i założeń konstrukcyjnych. Na 

wartość tzw. oporów termicznych R duży 

wpływ mają takie czynniki jak stosowana meto-

da impregnacji, materiały izolacyjne żłobka, 

sposób wykonania kanału wodnego, czy sposób 

pasowania stojana w kadłubie (wcisk, pasowa-

nie luźne). 

 

Rys. 3. Uproszczony model do obliczeń CFD: 

R1-rezystancja termiczna (spirala/kadłub), R2-

rezystancja termiczna (kadłub/pakiet stojana), 

R3-rezystancja termiczna(izolacja żłobkowa) 

 

Rys. 4. Przykładowy rozkład temperatury otrzy-

many z symulacji numerycznej CFD 

Tabela 1. Wyniki symulacji 

 

 
610W/ 1l 380W/1l 180W/1l 610W/2l 610W/3l 

 T obl oC 

Twlot 17,6 18,4 18,2 17,9 16,1 

Twyl 26,0 23,7 20,7 22,1 19,0 

Tk2 27,8 24,8 21,2 24,7 21,8 

Tk1 29,8 26,0 21,8 26,3 23,3 

Ttar 28,1 25,0 21,4 25,2 23,0 

Twn 48,8 37,8 27,4 45,6 42,7 

TFe 47,0 36,8 26,9 43,8 40,8 

Tuzw1 71,2 51,8 34,0 68,2 65,3 

Tuzw2 72,3 52,5 34,4 69,2 66,3 
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Symulacje przeprowadzono dla stanu ustalo-

nego, uwzględniając warunki panujące podczas 

badań. Wyniki symulacji zestawiono w tabeli 1. 

3. Badania laboratoryjne 

W celu weryfikacji uzyskanych wyników obli-

czeń komputerowych został wykonany i przy-

stosowany do badań kadłub silnika chłodzone-

go wodą (Rys. 5). Tarcze łożyskowe zostały za-

stąpione aluminiowymi pokrywami, obwód 

chłodzenia maszyny został podłączony do ukła-

du umożliwiającego pomiar oraz płynną regu-

lację przepływu wody. Uzwojenie stojana za-

silono z sieci trójfazowej o płynnie regulo-

wanym napięciu. Z uwagi na fakt, że badana 

maszyna była pozbawiona wirnika, napięcie za-

silania, przy którym w uzwojeniu płynął zna-

mionowy prąd, miało relatywnie niewielką 

wartość. Całkowita moc pobierana przez układ 

była zamieniana na ciepło. Straty mocy w prze-

wodach podłączeniowych zostały wyznaczone 

(na podstawie znajomości wartości prądu i re-

zystancji bezpośrednio po próbie nagrzewania) 

i odjęte od całkowitych, zmierzonych strat mo-

cy. Pomiarów dokonano zarówno dla różnych 

wartości strat mocy w badanym obiekcie jak 

także dla różnych wartości przepływu medium 

chłodzącego (Tab. 2).  

 

Rys. 5. Kadłub przygotowany do badań 
 

W celu wyznaczenia temperatur w wybranych 

punktach badanego układu rozmieszczono czuj-

niki temperatury z Rys. 6. Pomiaru temperatury 

wody na wlocie Twlot i wylocie Twyl układu chło-

dzenia dokonano termoparami umieszczonymi 

wewnątrz króćców. Wewnątrz kadłuba dokona-

no pomiarów temperatur czół uzwojeń Tuzw1  

i Tuzw2, temperatury pakietu stojana TFe oraz 

temperatury powietrza wewnątrz pakietu stoja-

na Twn za pomocą termopar. Na powierzchni ka-

dłuba zostały rozmieszczone dwa punkty po-

miarowe Tk1 i Tk2 oraz jeden w środku pokrywy 

(od strony zewnętrznej) Ttar. Wyniki pomiarów 

na koniec próby nagrzewania (w momencie bra-

ku występowania znaczących zmian tempera-

tur) zostały przedstawione w tabeli 2. 

 

Rys. 6. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

w badanym kadłubie 

Tabela 2. Wyniki pomiarów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednio po każdym nagrzewaniu, po zdję-

ciu jednej z pokryw, dokonywano zdjęcia ka-

merą termowizyjną. Przykładowy termogram 

przedstawiono na Rys. 7. Podczas pomiarów 

szczególną uwagę należy zwrócić na odpowie-

dni dobór współczynnika emisyjności powie-

rzchni badanego obiektu [4].  

 

 
610W/ 1l 380W/1l 180W/1l 610W/2l 610W/3l 

 T bad oC 

Twlot 17,6 18,4 18,2 17,9 16,1 

Twyl 25,9 22,6 20,7 22,1 19,6 

Tk2 28,2 25,3 22,1 24,7 22,4 

Tk1 29,5 25,5 22,4 26,3 24,3 

Ttar 30,5 26,5 23,0 25,2 26,0 

Twn 53,5 39,4 27,5 45,6 47,2 

TFe 46,6 35,0 26,2 43,8 40,5 

Tuzw1 68,8 47,6 31,5 68,2 63,7 

Tuzw2 71,8 49,5 32,1 69,2 66,1 
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Rys. 7. Termogram obiektu na koniec nagrze-

wania 

 

 

4. Porównanie  

Wyniki symulacji numerycznych CFD  

i pomiarów przedstawiono w tabeli 3. Można 

zauważyć, że charakter rozkładu temperatury 

jest zbliżony do wartości obliczeniowych, co 

potwierdza słuszność przyjętego modelu obli-

czeniowego i warunków brzegowych. Maksy-

malna różnica między wynikami symulacji,  

a pomiarami nie przekracza 10% i to w zasadzie 

tylko w paru przypadkach, większość wyników 

symulacji nie odbiega od badań więcej niż 5%. 

Symulacje numeryczne mogą stanowić dosko-

nałą metodę do wstępnej oceny wydajności 

nowo projektowanych systemów chłodzenia, 

jak i określenia wydajności istniejących, gdy 

pomiary są niemożliwe do wykonania lub nie-

uzasadnione ekonomicznie. 

Tabela 3. Zestawienie wyników 

 

 
610W/ 1l 380W/1l 180W/1l 610W/2l 610W/3l 

 
T obl 

oC 
T bad 

oC 
Błąd 

% 
T obl 

oC 
T bad 

oC 
Błąd 

% 
T obl 

oC 
T bad 

oC 
Błąd 

% 
T obl 

oC 
T bad 

oC 
Błąd 

% 
T obl 

oC 
T bad 

oC 
Błąd 

% 

Twlot 17,6 17,6 0,0 18,4 18,4 0,0 18,2 18,2 0,0 17,9 17,9 0,0 16,1 16,1 0,0 

Twyl 26,0 25,9 0,4 23,7 22,6 4,9 20,7 20,7 0,0 22,1 21,2 4,2 19,0 19,6 3,1 

Tk2 27,8 28,2 1,4 24,8 25,3 2,0 21,2 22,1 4,1 24,7 23,7 4,2 21,8 22,4 2,7 

Tk1 29,8 29,5 1,0 26,0 25,5 2,0 21,8 22,4 2,7 26,3 25,5 3,1 23,3 24,3 4,1 

Ttar 28,1 30,5 7,9 25,0 26,5 5,7 21,4 23,0 7,0 25,2 27,3 7,7 23,0 26,0 7,5 

Twn 48,8 53,5 8,8 37,8 39,4 4,1 27,4 27,5 0,4 45,6 48,3 5,6 42,7 47,2 9,5 

TFe 47,0 46,6 0,9 36,8 35,0 5,1 26,9 26,2 2,7 43,8 42,4 3,3 40,8 40,5 0,7 

Tuzw1 71,2 68,8 3,5 51,8 47,6 8,8 34,0 31,5 7,9 68,2 63,5 7,4 65,3 63,7 2,5 

Tuzw2 72,3 71,8 0,7 52,5 49,5 6,1 34,4 32,1 7,2 69,2 66,0 4,8 66,3 66,1 0,3 

 

5. Podsumowanie 

Oprogramowanie oparte o metodę elementów 

skończonych pozwala na analizę układów chło-

dzenia maszyn elektrycznych w szerokim za-

kresie. Pozwala, w oparciu o posiadane modele 

3D, na wyznaczenie wydajności różnych ukła-

dów chłodzenia zarówno powietrznych [2] jak  

i wodnych. Obliczenia wydajności  powietrz-

nego układu chłodzenia są numerycznie czaso-

chłonne a otrzymane wyniki w porównaniu do 

badań laboratoryjnych mogą różnic się do 15% 

[2]. W przypadku systemów chłodzenia wod-

nego obliczenia zajmują dużo mniej czasu i są 

dokładniejsze, choć otrzymane wyniki zależą  

w dużej mierze od warunków brzegowych przy-

jętych w modelu numerycznym (rezystancja 

termiczna między uzwojeniem a pakietem sto-

jana, między pakietem a kadłubem, czy zalaną 

w kadłubie spirala chłodzącą. Przy odpowied-

nich warunkach brzegowych zbieżność wyni-

ków z badaniami laboratoryjnymi w tym przy-

padku może być bardzo duża. Dla opracowania 

dokładnych modeli obliczeniowych niezbędne 

jest zatem przeprowadzenie badań mających na 

celu określenie poszczególnych rezystancji 

termicznych między połączeniami elementów 

maszyn elektrycznych, które w znacznej mierze 

zależą od technologii produkcji. Symulacje oraz 

badania pokazały również, że na maksymalną 

temperaturę uzyskiwane w maszynie elektrycz-

nej duży wpływ mają wartości rezystancji 

termicznych, a nie tylko parametry eksploata-

cyjne układu chłodzenia takie jak przepływ, czy 

temperatura medium chłodzącego. Wyniki sy-

mulacji mogą stanowić doskonałe źródło infor-

macji w opracowaniu ekspertyz, doboru odpo-

wiednich parametrów systemów chłodzenia, 

oceny wpływu warunków eksploatacyjnych na 

stan termiczny maszyn i w wielu innych przy-

padkach. 
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