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SPOSOBY CHŁODZENIA SILNIKÓW LINIOWYCH  

DO NAPĘDU PRT  
 

COOLING METHODS OF LINEAR MOTORS FOR PRT DRIVE  
 

Streszczenie: Praca dotyczy obliczeń i badań cieplnych indukcyjnego silnika liniowego przeznaczonego do 

napędu modelu pojazdu systemu Personal Rapid Transit. Przeanalizowano różne układy chłodzenia powietrz-

nego oraz cieczowego. Przeprowadzono badania wybranych rozwiązań układu chłodzenia na rzeczywistym 

układzie. Wykonano modele matematyczne w postaci sieci cieplnej wybranych rozwiązań. Wyniki badań po-

równano z wynikami obliczeń oraz wybrano najefektywniejsze rozwiązanie układu chłodzenia rozpatrywa-

nego silnika liniowego. 
 
Abstract: This paper presents the thermal calculations and tests of linear induction motor for model of the 

Personal Rapid Transit vehicle drive. Various air and liquid cooling systems are analyzed. The laboratory test 

results of selected solutions are presented. The thermal equivalent circuit model of selected solutions were 

made. The calculation results were compared with the test results and the most effective solution was selected. 
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1. Wstęp 
W ostatnich latach nastąpił wzrost zaintereso-

wania konstruktorów napędami realizowanymi 

za pomocą silników liniowych. Silniki liniowe 

dzięki bezpośredniemu przetwarzaniu energii 

elektrycznej na siłę w ruchu postępowym 

znajdują coraz więcej zastosowań w układach 

napędowych. Jednym z nich jest napęd pojaz-

dów systemu Personal Rapid Transit (PRT). 

Jest to koncepcja transportu publicznego 

opartego na małych pojazdach, poruszających 

się po specjalnym torze, które wykonują 
zautomatyzowany bezprzystankowy przewóz 

pasażerów do stacji docelowej [1]. Jako jed-

nostkę napędową pojazdu, przyjęto jedno-

stronny silnik indukcyjny liniowy (SIL) 

z bieżnią litą warstwową stanowiącą element 

toru jezdnego [2]. Silnik ten charakteryzuje się 
otwartą budową, a jego podatne na uszkodze-

nia elementy, w szczególności połączenia 

czołowe, znajdują się blisko konstrukcji toro-

wiska. Zapewnienie niezawodnej pracy ta-

kiego napędu, poza zamkniętymi obiektami 

wymaga odpowiedniego mechanicznego za-

bezpieczenia elementów wzbudnika, wrażli-
wych na wpływy środowiska. Zastosowane 

w tym celu środki powinny pozwalać na efek-

tywne odprowadzenie energii cieplnej pocho-

dzącej od strat mocy w uzwojeniu i rdzeniu 

wzbudnika. 

Praca silnika w układzie napędowym pojazdu 

PRT charakteryzuje się dużą zmiennością wy-

twarzanej siły ciągu (częste rozruchy i hamo-

wania) oraz zmiennymi warunkami chłodze-

nia, które wynikają z niejednostajnej prędko-

ścią jazdy i dużej rozpiętości temperatury 

otoczenia. Dlatego też, podczas projekto-

wania, należy zwrócić szczególną uwagę na 

problemy termiczne występujące w tego typu 

maszynie.  

 

Rys. 1. Model pojazdu PRT – widok od spodu 

W artykule przedstawiono kilka sposobów 

rozwiązania układu chłodzenia silnika induk-

cyjnego liniowego o krótkiej części pierwot-
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nej, przeznaczonego do napędu modelu po-

jazdu PRT. 

Model pojazdu PRT napędzany silnikiem li-

niowym przedstawiono na rysunku 1. W jego 

skład wchodzą, między innymi: wzbudnik 

zamocowany do konstrukcji pojazdu i zespół 

jezdny, który zapewnia właściwą szczelinę 
powietrzną pomiędzy wzbudnikiem a bieżnią 
oraz realizuje utrzymanie pojazdu na torze 

i zmianę kierunku ruchu na rozjazdach. 

2. Sposoby chłodzenia silników liniowych 
do napędu PRT 
Zaproponowano następujące sposoby chło-

dzenia SIL przeznaczonego do napędu modelu 

PRT: 

- konwekcja naturalna - wzbudnik nie jest wy-

posażony w dodatkowy układ chłodzenia, 

oddawanie ciepła zachodzi tylko na drodze 

konwekcji naturalnej (rys. 2); 

- konwekcja wymuszona - na powierzchni ze-

wnętrznej jarzma wzbudnika, są zainstalo-

wane wentylatory z układem kierownic, 

prowadzących strugę powietrza po po-

wierzchni jarzma i powierzchni czół uzwoje-

nia (rys. 3 i 4); 

- konwekcja swobodna lub wymuszona - 

wzbudnik z radiatorem utworzonym w wy-

niku zróżnicowania wymiarów blach jarzma 

wzbudnika (rys.5) lub przez odgięcia blach 

rdzenia (rys.6); 

- konwekcja wymuszona z ciekłym medium 

chłodzącym - wzbudnik wyposażony w cie-

czowy wymiennik ciepła z pompą medium 

chłodzącego i chłodnicą. 
Wymiennik może być utworzony przez użycie 

blach rdzenia wzbudnika o kształtach zapew-

niających powstanie szczelnych kanałów 

chłodzących i kanałów kolektorowych (rys. 7), 

lub przez wprowadzenie w jarzmo i w obszar 

połączeń czołowych rur z chłodziwem (rys. 8), 

lub zastosowanie w uzwojeniu wzbudnika 

przewodów drążonych. 

 

Rys. 2. Wzbudnik SIL do modelu pojazdu PRT 

 

Rys. 3. Wzbudnik SIL z konwekcją wymuszoną 

przez wentylator: 1 - rdzeń, 2 - połączenie 

czołowe uzwojenia, 3 - bieżnia SIL, 4 - wen-

tylator, 5 - kierownica strugi powietrza 

 

Rys. 4. Model wzbudnika SIL z konwekcją 

wymuszoną nabudowanymi wentylatorami 

 

Rys. 5. Wzbudnik z radiatorem powstałym 

ze zróżnicowanych blacha rdzenia: 1-rdzeń, 2-

połączenia czołowe uzwojenia, 3-blachy rdze-

nia o zróżnicowanych wymiarach, 4 - kierow-

nica strugi powietrza 

 

Rys. 6. Wzbudnik z odgiętymi blachami rdzenia 
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Rys. 7. Układ chłodzenia SIL z cieczowym 

wymiennikiem ciepła zbudowanym poprze 

użycie zróżnicowanych blach:1-blachy skrajne 

rdzenia, 2 - blachy z kanałami kolektorowymi, 

3 - blachy z kanałem chłodzącym 

 

Rys. 8. Układ chłodzenia modelu SIL z cieczo-

wym wymiennikiem ciepła 

Analizując pod względem konstrukcyjnym 

przedstawione sposoby chłodzenia należy za-

uważyć, że zastosowanie rozwiązania SIL 

z chłodzeniem naturalnym powoduje koniecz-

ność zwiększenia gabarytów maszyny w sto-

sunku do rozwiązań z obiegami wymuszo-

nymi. Układy SIL z radiatorem utworzonym 

ze zróżnicowanych lub odgiętych blach, po-

wodują zwiększenie objętości silnika, co wy-

musza większą przestrzeń przewidzianą dla 

napędu w pojeździe. Rozwiązanie, które za-

pewnia kompaktową konstrukcję SIL, to układ 

z cieczowym wymiennikiem ciepła (w postaci 

rur z chłodziwem lub przewodów drążonych). 

3. Model cieplny silnika liniowego 
Zbudowano parametryczny model cieplny 

wzbudnika o wymiarach geometrycznych 

przedstawionych na rysunkach 9 i 10. Umoż-
liwia on wykonanie obliczeń dla układu chło-

dzenia z konwekcją swobodną, konwekcją 
wymuszoną i chłodzeniem wodnym.  

 

Rys. 9. Wymiar rdzenia modelu wzbudnika 

 

Rys. 10. Szczegół - wymiary żłobka i zęba 

wzbudnika 

Geometrię rdzenia wzbudnika uproszczono do 

prostych zębów bez zaokrąglenia narożników 

dna żłobka i koronki zębów, pominięto rów-

nież otwory na śruby ściągające i mocujące 

rdzeń do konstrukcji pojazdu. Geometrię mo-

delu cieplnego opisano listą parametrów: hds - 

wysokość zęba stojana, bd - szerokość zęba, bQ 

- szerokość żłobka, hj - wysokość jarzma sto-

jana, lFe - długość pakietu stojana - wzdłuż 
przekroju, ls - długość stojana. 

Model cieplny silnika stanowi 1/4 modelu fi-

zycznego ze względu na symetrię SIL wzdłuż 
długości rdzenia i wzdłuż szerokości pakietu. 

Do modelowania rozkładu temperatury w SIL, 

w stanie cieplnie ustalonym, zastosowano me-

todę sieci cieplnych [3,4,5,6]. Pominięto róż-
nice temperatury wzdłuż szerokości pakietu, 

co pozwoliło zbudować dwuwymiarową sieć 
cieplną. Model cieplny podzielono na elemen-

tarne objętości płaszczyznami ZX i ZY, o dłu-

gości równej szerokości pakietu. Podział mo-

delu określają następujące parametry dyskre-

tyzacji: nxQ - liczba węzłów w osi OX, 

w obszarze jednego żłobka, nxd - liczba wę-
złów w osi OX, w obszarze jednego zęba, nyj - 

liczba węzłów w osi OY, w obszarze jarzma, 

nydQ - liczba węzłów w osi OY, w obszarze zę-
bów i żłobków. W wyniku dyskretyzacji mo-

del został podzielony na n elementarnych ob-

jętości. Fragment modelu z przykładową sia-

tką dyskretyzacji przedstawiono na rysun-

ku 11. Widok przykładowej elementarnej ob-

jętości z składowymi przewodnościami ciepl-

nymi Gx w osi OX i Gy w osi OY oraz Gk, jako 

przewodnością konwekcji do czynnika chło-

dzącego i źródłem ciepła P dopływającego do 

objętości, przedstawiono na rysunku 12. 
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Rys. 11. Fragment siatki modelu cieplnego, 

dla przykładowych parametrów dyskretyzacji 

modelu, dla: nxQ = 4, nxd =2, nyj =10, nydQ =12 

 

Rys. 12. Elementarna objętość sieci cieplnej 

W sformułowanym modelu uwzględniono 

przekazywanie ciepła do innych elementów 

i do otoczenia przez przewodzenie i konwek-

cję, a pominięto emisję ze względu na jej nie-

wielki udział w przekazywaniu ciepła. Kon-

wekcja występuje przy przekazywaniu ciepła 

z powierzchni bocznych i  górnej jarzma 

wzbudnika do otoczenia lub ciekłego medium 

chłodzącego, z powierzchni czół do otoczenia 

lub ciekłego medium, oraz z powierzchni ko-

ronek zębów i żłobków do szczeliny po-

wietrznej. W pozostałych częściach SIL wy-

stępuje przekazywanie ciepła przez przewo-

dzenie. Źródłami ciepła są straty mocy wy-

dzielone w uzwojeniu i w rdzeniu. Straty 

mocy w uzwojeniu wzbudnika, obliczono na 

podstawie rezystancji uzwojeń i zakładanych 

prądów. Straty w jarzmie i zębach rdzenia 

wzbudnika wyznaczono w obliczeniach pro-

jektowych. 

Sieć cieplną rozwiązano metodą analogiczną 
do metody potencjałów węzłowych w przy-

padku sieci elektrycznych. Przewodności 

przewodzenia i konwekcji zestawiono w  ma-

cierz G przewodności cieplnych własnych 

i wzajemnych. Straty mocy i strumienie ciepła 

zestawiono w wektor źródeł P. Układ równań 

z niewiadomymi temperaturami ϑ, ma postać: 
 PG =⋅ϑ  (1) 

Opis algorytmu formułowania i rozwiązania 

sieci cieplnej przedstawiono w [4, 5]. 

4. Badania cieplne modeli silnika 
linowego  
Badania cieplne silnika indukcyjnego linio-

wego do napędu PRT, przeprowadzono dla 

trzech konstrukcji wzbudnika:  

- wzbudnik 1 - wzbudnik z impregnowanym 

uzwojeniem, 

- wzbudnik 2 - wzbudnik z uzwojeniem zala-

nym żywicą chemoutwardzalną -wzbudnik 

monolityczny (rys.2), 

- wzbudnik 3 -wzbudnik monolityczny z wy-

miennikiem cieczowym (rys.8). 

Badane modele fizyczne wzbudników wypo-

sażono w czujniki temperatury w określonych 

punktach pomiarowych: T1 - dno żłobka , T2 - 

pomiedzy warstwami uzwojenia, T3 - pod 

klinem uzwojenia, T4 – w połączeniu czoło-

wym, T5 - między rurką chłodnicy a pakietem, 

Tw - temperatura wody w zbiorniku. Czujniki 

T5 i Tw umieszczono tylko w układzie z cie-

czowym wymiennikiem chłodzenia. Dla 

trzech konstrukcji wzbudnika przeprowadzono 

próby nagrzewania dla różnych warunków 

chłodzenia: 

- wzbudnik 1 z chłodzeniem naturalnym, 

- wzbudnik 1 z konwekcją wymuszoną, 
- wzbudnik 2 z chłodzeniem naturalnym, 

- wzbudnik 2 z konwekcją wymuszoną, 
- wzbudnik 3 z układem chłodzenia cieczą, 
- wzbudnik 3 z włączoną pompą wody i wyłą-

czonym wentylatorem chłodnicy. 

Jako graniczną temperaturę pracy modelu SIL 

ustalono 100
o
C. Wykonano serie prób nagrze-

wania dla różnych wartości prądu stojana do 

czasu osiągnięcia stanu ustalonego lub 

przekroczenia założonej temperatury. Próbę 
nagrzewania wzbudnika 3, dla prądu 

uzwojenia stojana I = 6 A z pracującym 

układem chłodzenia cieczą, przedstawiono na 

rysunku 13. 

Na rysunku 14 porównano krzywe nagrze-

wania modeli fizycznych wzbudników dla 

rozważanych warunków chłodzenia. 

Dzięki zastosowaniu cieczowego układu chło-

dzenia uzyskano ponad dwukrotny wzrost 

zdolności odprowadzania ciepła z elementów 

wzbudnika (z 122W do 300W), dzięki czemu 

prąd pracy ciągłej dla tej wersji wzbudnika 

wynosi 6 A. Taką samą moc strat (~300W) jest 
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w stanie odprowadzić układ wentylacji 

bezpośredniej wzbudnika 1. W przypadku 

awarii wentylatora chłodnicy wzbudnika 3 moc 

strat możliwa do odprowadzenia zmniejsza się 
do 236 W. Wzbudnik 3 charakteryzuje się 
większą stałą czasową w porównaniu 

z wzbudnikiem 1. Przy analizie krzywych na-

grzewania, należy zwrócić uwagę na fakt 

wzrostu mocy strat w wzbudniku SIL w miarę 
jego nagrzewania, w wyniku czego krzywa 

nagrzewania może odbiegać od krzywej wy-

kładniczej. 
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Rys. 13. Temperatura w funkcji czasu w wzbu-

dniku monolitycznym, zasilanym prądem 

I=6 A z pracującym układem chłodzenia 

cieczą 
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Rys. 14. Porównanie krzywych nagrzewania 

rozważanych wersji wzbudnika SIL przy 

prądzie stojana I=6 A 

5. Obliczenia cieplne modeli silnika 
linowego 
Przeprowadzono serię obliczeń cieplnych mo-

deli z konwekcją swobodną, wymuszona 

i chłodzeniem wodnym. Na rysunku 15 przed-

stawiono rozkład średniej temperatury wzdłuż 
długości wzbudnika na określonych wysoko-

ściach rdzenia dla wzbudnika 3 z pracującym 

układem chłodzenia, zasilanego prądem I=6 A.  
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Rys. 15. Rozkład temperatury w przekroju 

wzdłużnym modelu SIL dla prądu I=6 A 
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Rys. 16. Mapa temperatury na połowie 

przekroju wzdłużnego modelu SIL dla prądu 

I=6 A i wymuszonego chłodzenia wodą. 

Na rys. 16 przedstawiono mapę temperatury 

na połowie przekroju wzdłużnego wzbudnika. 

Lokalne wzrosty wartości temperatury odpo-

wiadają żłobkom wzbudnika, w których gene-

ruje się najwięcej strat. Niższe temperatury na 

skrajach rdzenia wynikają z schematu uzwoje-

nia maszyny. W trzech skrajnych żłobkach na 

krańcach wzbudnika znajduje się tylko jedna 

warstwa uzwojenia, przez co w tych regionach 

generuje się o połowę mniej strat cieplnych. 

Największa wartość temperatury występuje 

w osi środkowego żłobka. Wartość temperatury 

pomiędzy warstwami środkowego żłobka dla 

wzbudnika 3 chłodzonego wodą, wynosi 98
o
C i 

jest zbliżona do wyniku uzyskanego 

z pomiarów. 

W celu zbadania zależności maksymalnej tem-

peratury od prądu w uzwojeniu, dla konwekcji 

swobodnej, wymuszonej i chłodzenia wodnego, 

przeprowadzono serie obliczeń sieci cieplnej 

modelu SIL. Wyniki obliczeń przedstawiono na 

rysunku 17. 
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Rys. 17. Zależność maksymalnej temperatury 

w modelu SIL od prądu wzbudnika dla trzech 

sposobów chłodzenia 

Wzrost wartości prądu powoduje niepropor-

cjonalny wzrost maksymalnej temperatury. 

Zwiększenie intensywności chłodzenia powo-

duje zmniejszenie wartości temperatury. Jednak 

zastosowanie cieczowego układu chłodzenia 

daje niewielkie zmniejszenie wartości 

maksymalnej temperatury w stosunku do 

układu powietrznego z konwekcją wymuszoną. 

6. Podsumowanie 
W pracy przedstawiono wybrane sposoby 

chłodzenia SIL do napędu pojazdu PRT. Za-

prezentowano wyniki badań i obliczeń ciepl-

nych fizycznych modeli SIL. Wyniki obliczeń 
w dużym stopniu pokrywają się z wynikami 

badań. Występujące różnice pomiędzy 

wartościami temperatury są spowodowane 

uproszczeniami modelu matematycznego 

i trudnością w doborze i wyliczeniu właściwych 

wartości współczynników przewodzenia 

i konwekcji silnie zależnych od temperatury 

i wymiarów charakterystycznych ścianek 

oddających ciepło. Zastosowanie aktywnych 

metod chłodzenia wzbudnika pozwala na ponad 

dwukrotne zwiększenie wartości 

odprowadzanych strat z jego wnętrza i tym 

samym analogiczny wzrost znamionowej siły 

ciągu. Należy zauważyć, że w układzie z 

chłodzeniem wodnym występuje stosunkowo 

duża różnica temperatur między uzwojeniem 

(głównym źródłem ciepła) a chłodnicą wodną, 
świadcząca o dużej wartości oporu tego 

fragmentu obwodu cieplnego. Zmniejszenie 

wartości tego oporu, przez przeniesienie 

chłodnicy na dno żłobków lub wykonanie 

uzwojenia przewodem drążonym, stwarza 

możliwość dalszej poprawy efektywności 

odprowadzania strat cieplnych ze wzbudnika. 
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