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OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI CHŁODZENIA SILNIKA 

ELEKTRYCZNEGO 
 

CALCULATION OF COOLING EFFICIENCY OF THE ELECTRIC MOTOR 
 
Streszczenie: Praca dotyczy opisu budowy skalibrowanego modelu obliczeniowego silnika elektrycznego  
i prezentuje efektywność chłodzenia urządzenia przy zastosowaniu powietrznego układu chłodzenia. Badania 
kalibracyjne zostały przeprowadzone na stanowisku, składającym się z kompletnego kadłuba wraz ze stojanem 
i wałem z wentylatorem osadzonym na jego końcu. W wyniku przeprowadzonych badań zmierzono wydatek 
wentylatora zamontowanego w układzie chłodzącym oraz prędkość powietrza w wybranych punktach wokół 
kadłuba, a następnie przeprowadzono próby nagrzewania i rejestracji temperatury w wybranych punktach po-
miarowych. Pomiar wydatku wentylatora przeprowadzono metodą kalorymetryczną oraz przy pomocy termo-
anemometru. Pomiary wydajności powietrznego układu chłodzenia przeprowadzono dla różnych wartości strat 
(150W, 350W, 550W) przy stałej prędkości obrotowej wentylatora (900 obr/min) oraz dla stałej mocy (550W) 
przy różnych prędkościach wentylatora (300 obr/min, 600 obr/min, 900 obr/min). Obliczenia przeprowadzono 
budując osobno modele dyskretne do wyznaczenia wydatku wentylatora i do obliczeń cieplno-przepływowych 
w celu określenia temperatury w wybranych punktach układu. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły 
opracować zestaw charakterystyk przedstawiających wpływ prędkości obrotowej wentylatora na temperaturę 
wybranych elementów układu. 
 
Abstract: The preparation of a calibrated numerical model of the electric motor and the effectiveness of the 
air cooling system are presented in the article. The bench, consisting of a complete motor case and the stator, 
and the shaft with a fan mounted on its end was used to the model calibration. The volume flow rate of the fan 
with air velocity at selected points around the motor case, and the temperature at the selected measuring points 
in the device thermal steady state were measured. The calorimetric method and thermoanemometr were used 
to measure volume flow rate of the fan. The performance of the air cooling system for different values of 
losses (150W, 350W, 550W) at a constant fan speed (900 rpm) and for constant power (550W) at different fan 
speeds (300 rpm, 600 rpm, 900 rpm) was carried out. The discrete models for fan volume flow rate and the 
heat-flow calculations were prepared separately to determine the temperature of selected points of the cooling 
system. The set of characteristics showing the effects of rotational speed of the fan to the temperature of se-
lected elements of the system was prepared on the basis of the tests and calculations. 
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1. Wstęp 

Najczęściej spotykany powietrzny układ chło-
dzenia w wirujących maszynach elektrycznych 
składa się z użebrowanego kadłuba, chłodzo-
nego strugą powietrza wprawianego w ruch za 
pomocą wentylatora osadzonego na wale ma-
szyny. Wydajność takiego systemu jest ograni-
czona prędkością obrotową maszyny, a przy 
wysokich prędkościach obrotowych generuje on 
wysoki poziom hałasu. Aby zbadać efektyw-
ność chłodzenia takiego układu zbudowano mo-
del numeryczny skalibrowany w oparciu o ba-
dania obiektu rzeczywistego. 
Budowa takiego modelu nie jest łatwa, w zależ-
ności od metody obliczeniowej, wymaga przy-
jęcia stosownych uproszczeń [1, 2, 5, 7, 8, 10], 
oraz właściwości materiałowych [1, 2, 3, 9].  

 
 

Same badania cieplne maszyn elektrycznych są 
również sprawą skomplikowaną [4, 6]. 

2. Badania obiektu rzeczywistego 

W celu przeprowadzenia badań kalibracyjnych 
modelu obliczeniowego układu chłodzenia po-
wietrzem przygotowano stanowisko pokazane 
na rysunku 1. Wykorzystano kompletny że-
liwny kadłub maszyny wraz ze znajdującą się  
w nim częścią obwodu elektromagnetycznego 
(stojanem). Zamiast wirnika w maszynie za-
montowano sam wał z osadzonym wentylato-
rem. Wał został połączony z maszyną napędza-
jącą, umożliwiającą płynną regulację prędkości 
obrotowej. 
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Podczas doświadczenia użyto czujników Pt 100 
do pomiaru temperatury we wnętrzu kadłuba, 
termoanemometru do pomiaru prędkości prze-
pływu powietrza chłodzącego, walca Thomasa 
do wyznaczenia wydatku medium chłodzącego 
metodą kalorymetryczną oraz tachometru opty-
cznego do pomiaru prędkości obrotowej. 

 
Rys. 1. Badany układ chłodzenia silnika:  

1-badany układ chłodzenia, 2-walec Thomasa, 

3- maszyna napędzająca wał, 4-tachometr 
 

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. 
Najpierw zmierzono wydatek wentylatora za-
montowanego w układzie chłodzącym oraz prę-
dkość powietrza w wybranych punktach wokół 
kadłuba. Następnie przeprowadzono próby na-
grzewania, zasilając uzwojenie stojana prądem 
stałym. Przyjęto, że całkowita moc elektryczna 
dostarczona do układu zamienia się na ciepło. 
Straty mocy w przewodach podłączeniowych 
zostały wyznaczone bezpośrednio po próbie na-
grzewania i odjęte od całkowitych zmierzonych 
strat.  

2.1. Pomiar wydajności wentylatora osadzo-
nego na wale 

Pomiaru wydatku wentylatora dokonano za po-
mocą metod pośrednich, co skutkuje jego dużą 
niepewnością, dlatego dokonano go dwoma 
niezależnymi metodami: kalorymetryczną (wa-
lec Thomasa) i termoanemometrem, wyznacza-
jąc prędkość średnią przepływu powietrza przez 
kanał okrągły.  
Wyniki pomiarów wydatku wentylatora przy 
różnych prędkościach obrotowych, otrzymane 
za pomocą walca Thomasa i pomiaru prędkości 
termoanemometrem, zestawiono na wykresie 
(rys. 2).    

 
Rys. 2. Natężenie przepływu powietrza w zależ-

ności od prędkości obrotowej wentylatora 
 

Różnice otrzymanych wartości wydatku otrzy-
mane dwoma metodami nie przekraczają 5%. 
Pomiar wydatku wentylatora jest pomiarem,  
w którym trudno osiągnąć wysoką zbieżność 
wyników przy małych wartościach natężenia 
przepływu nie przekraczających 5 m/s. Taka 
dokładność wyników jest jednak wystarczająca. 
Prędkość strugi powietrza chłodzącej kadłub 
zmierzono w wybranych punktach między że-
brami kadłuba oraz na wlocie osłony wentyla-
tora (rys. 3) dla dwóch wybranych prędkości 
obrotowych przy pomocy anemometru cyfro-
wego wraz z sondą termoanemometryczną.  

 
Rys. 3. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

prędkości powietrza wokół kadłuba 
 

Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, 
że rozkład prędkości wokół kadłuba zależy od 
odległości od wentylatora. Wraz ze wzrostem 
odległości od wentylatora prędkość spada, co 
skutkuje nierównomiernym odbieraniem ciepła 
z powierzchni kadłuba. 
 
Wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 1. 
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Tabela 1. Zmierzone prędkości przepływu po-

wietrza wokół kadłuba 
 

 
 

2.2. Pomiar wydajności kompletnego układu 
chłodzenia  

Pomiary wydajności powietrznego układu chło-
dzenia przeprowadzono dla różnych wartości 
strat (150W, 350W, 550W) przy stałej prędko-
ści obrotowej wentylatora (900 obr/min) oraz 
dla stałej mocy (550W) przy różnych prędko-
ściach wentylatora (300 obr/min, 600 obr/min, 
900 obr/min). Podczas badań monitorowano 
temperaturę w punktach pomiarowych przedsta-
wionych na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Rozmieszczenie termopar w badanym 

kadłubie:1- podstawa skrzynki, 2 - powierzch-

nia kadłuba nad stojanem, 3- tarcza łożyskowa, 

4, 6 - uzwojenie, 5 - rdzeń stojana, 7 - wnętrze 

kadłuba, 8 - komora enkodera, 9 - temperatura 

otoczenia 
 

Za pomocą czujników rejestrowano temperaturę 
kadłuba (2), skrzynki zaciskowej (1), czół 
uzwojenia (4, 6), rdzenia stojana (5), powietrza 
wewnątrz komory wirnika (7), komory enko-
dera (8), temperaturę otoczenia (9) oraz termo-
metrem stykowym temperaturę tarczy łożysko-
wej (3). Wartość temperatury zarejestrowanej 
w wybranych punktach w końcowej fazie próby 
nagrzewania została przedstawiona w tabeli 2.  

Tabela 2. Temperatura zarejestrowana w punk-

tach pomiarowych dla stanu ustalonego 

 
Można zauważyć, że przyrost temperatury jest 
proporcjonalny do przyjętych strat.  

3. Budowa modelu obliczeniowego 

Do obliczeń wydajności powietrznego układu 
chłodzenia posłużono się dwoma modelami ob-
liczeniowymi. Osobno przygotowano model do 
obliczeń przepływowych (wydatku wentyla-
tora). Symulacje przepływowe służą do wyzna-
czenia wydatku wentylatora w funkcji prędko-
ści obrotowej. Wyznaczona wartość wydatku 
wentylatora wykorzystywana jest do obliczeń 
temperatury w wybranych punktach układu 
chłodzenia. Modele obliczeniowe przygotowa-
no w programie Autodesk Simulation CFD. 

3.1. Model do obliczeń przepływowych 

Do obliczeń przepływowych przygotowano 
uproszczony model 3D przedstawiony na rysu-
nku 5.  

 

Rys. 5. Uproszczony model do obliczeń prze-

pływowych: a) model 3D, b) wentylator oto-

czony powietrzem 

Wokół wentylatora została utworzona bryła 
powietrza, która w środowisku obliczeniowym 
tworzy tzw. "rotating frame region" obracający 
się zamiast wentylatora. Następnie przeprowa-
dzono analizę przepływu, w której dla każdej 
analizowanej prędkości obrotowej wykonano 
1500 iteracji z krokiem czasowym o wartości 
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odpowiadającej czasowi obrotu wentylatora  
o 3° zakładając model turbulencji k-epsilon.  
Na rysunku 6 przedstawiono wykres zależności 
wydatku przepływu powietrza w funkcji pręd-
kości obrotowej wentylatora. 

 
Rys. 6. Obliczone natężenie przepływu powie-

trza w zależności od prędkości obrotowej wen-

tylatora 

3.2. Model do obliczeń cieplno-przepływo-
wych 

Uproszczoną geometrię modelu do obliczeń 
cieplno-przepływowych przedstawiono na ry-
sunku 7.  

 

 

Rys. 7. Model obliczeniowy powietrznego 

układu chłodzenia: a) przekrój osiowy, b) widok 

3D, c) przekrój przez żłobek, 1 - kadłub, 2 - 

skrzynka zaciskowa z pokrywą, 3 - tarcza łoży-

skowa, 4 - pokrywa komory enkodera, 5 - za-

stępczy model wentylatora, 6 - wał, 7 - łożysko, 

8 - osłona wentylatora, 9 - pokrywa łożyska, 10 

- rdzeń stojana, 11- uzwojenie, 12 - komora 

enkodera, 13 - tarcza łożyskowa, 14 - klin żłob-

kowy, R1 - zastępcza rezystancja ciplna izolacji 

żłobkowej, R2 - rezystancja cieplna między ka-

dłubem a rdzeniem stojana, R3 - rezystancja 

cieplna pomiędzy elementami kadłuba 

Zawiera ona: żeliwny kadłub (1), żeliwną 
skrzynkę zaciskową z pokrywą (2), żeliwne tra-
cze łożyskowe (3), żeliwną pokrywę komory 
enkodera (4), stalowy wał bez wirnika (6), 
osłonę wentylatora (8), żeliwną pokrywkę łoży-
skową (9), uproszczony model rdzenia stojana 
(10), monolityczny model uzwojenia (11) oraz 
kliny żłobkowe (14). Dodatkowo model za-
wiera uproszone modele łożysk (7) oraz zastęp-
czy model wentylatora w kształcie walca (5). 
Model zaimportowano do środowiska oblicze-
niowego Autdesk Simulation CFD, w którym 
został uzupełniony o powietrze znajdujące się 
wokół oraz we wnętrzu kadłuba. 
W programie obliczeniowym przyjęto następu-
jące właściwości cieplne poszczególnych ele-
mentów modelu: kadłub wraz ze skrzynką i tar-
czami łożyskowymi - λk=50 W/mK (żeliwo 
EN-GJL-200), wał - λw=46 W/mK (stal C45), 
osłona wentylatora - λo=42,7 W/mK (blacha 
S235JR), rdzeń stojana - λbx,y=30 W/mK, 
λbz=3 W/mK (pakiet blach elektrotechnicz-
nych), kliny żłobkowe - λkż=0,39 W/mK (płyta 
TSE-2), uzwojenie - λuz=0,40 W/mK,  
λuxy=290 W/mK (określone na podstawie lite-
ratury i zależności Richtera). Przyjęto, że włas-
ności powietrza zamkniętego w przestrzeni we-
wnątrz oraz wokół kadłuba zależą od tem-
peratury.  
W modelu obliczeniowym wprowadzono także 
parametr rezystancji cieplnych. Rezystancja R1 
odpowiada zastępczej rezystancji izolacji żłob-
kowej, R2 odpowiada za przepływ ciepła po-
między rdzeniem a kadłubem, a R3 opisuje kon-
takt pomiędzy poszczególnymi elementami 
układu chłodzenia. Obliczenia prowadzono 
wieloetapowo. W pierwszym etapie rozwiązano 
zagadnienie przepływu powietrza, następnie 
wykorzystując wyniki z  etapu pierwszego, 
zagadnienie cieplne. W pierwszym etapie wy-
korzystano otrzymaną w poprzednim punkcie, 
charakterystykę wydajności wentylatora dla ele-
mentu typu „pompa” dostępnego w programie 
obliczeniowym. Element ten definiuje się po-
dając powierzchnię wlotu oraz wylotu czyn-
nika, prędkość obrotową i wydatek. Podczas 
obliczeń wykorzystano ten właśnie zastępczy 
model wentylatora. 

3.3. Weryfikacja modelu obliczeniowego 

Na podstawie wyników przeprowadzonych ba-
dań modele obliczeniowe poddano weryfikacji 
porównując wartości otrzymane w wyniku doś-
wiadczeń i symulacji. Na wykresie (rys. 8) ze-
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stawiono wyniki wydatku wentylatora uzyskane 
z obliczeń oraz badań wydatku przeprowadzo-
nych za pomocą walca Thomasa i termoane-
mometru. Można zauważyć, że uzyskane warto-
ści nie odbiegają od siebie więcej, niż o 10%, 
co przy symulacji zjawisk przepływowych  
z niewielkimi prędkościami przepływu jest do-
brym rezultatem.  

 
Rys. 8. Porównanie obliczeń wydatku wentyla-

tora z pomiarami  

W tabeli 3 zestawiono wyniki pomiarów  
i obliczeń prędkości strugi powietrza wzdłuż 
kadłuba w punktach pomiarowych. Analizując 
dane zauważyć można duże różnice pomiędzy 
pomiarami i obliczeniami sięgające prawie 
40%. Związane jest to z trudnościami dokona-
nia pomiaru za pomocą sondy w górnej części 
kadłuba, spowodowanymi obecnością skrzynki 
przyłączeniowej. Jednak średni błąd z wszyst-
kich punktów pomiarowych nie przekracza 
10%. 
 

Tabela 3. Zmierzone i obliczone prędkości 

przepływu powietrza wokół kadłuba 
 

 
 

W tabeli 4 zebrano wartości parametrów zmie-
rzonych podczas badań oraz uzyskanych w wy-
niku symulacji numerycznych. Maksymalna 
wartość błędu wyniosła 10,5%, co odpowiada 
różnicy 3,1°C pomiędzy wartością zmierzoną 

a obliczoną. Średni błąd wynosi natomiast oko-
ło 5%, co przy przyjętych uproszczeniach po-
twierdza poprawność budowy oraz kalibracji 
przyjętego modelu obliczeniowego. 
 

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów i ob-

liczeń temperatury dla skalibrowanego modelu 

 

4. Charakterystyki wydajności 

Opracowany model obliczeniowy układu chło-
dzenia pozwala wyznaczyć charakterystyki opi-
sujące wpływ wielkości natężenia przepływu na 
temperaturę wybranych elementów układu. 
Krzywe mogą ukazywać zależność temperatury 
dowolnych elementów układu - przykładowo 
uzwojenia (rys. 9) od wielkości generowanych 
strat (np. mocy cieplnej dostarczanej przez 
uzwojenie, czy rdzeń stojana) dla różnych 
wartości natężenia przepływu medium chłodzą-
cego. Na podstawie wykresu przedstawionego 
na rys. 9 można, znając wartość natężenia prze-
pływu medium chłodzącego oraz wielkość strat, 
określić maksymalną temperaturę w uzwojeniu. 
W przypadku powietrznego układu chłodzenia 
istotnym parametrem wpływającym na wiel-
kość natężenia przepływu medium chłodzącego 
jest prędkość obrotowa wentylatora. Na wykre-
sie zaznaczono dodatkowo przerywanymi li-
niami wartość maksymalnej temperatury uz-
wojenia w zależności od klasy izolacji drutu 
nawojowego.  



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110) 20

 
Rys. 9. Zależność temperatury uzwojenia od 

strat, dla różnych prędkości obrotowej wenty-

latora 

5. Podsumowanie 

Obliczenia wydajności układów chłodzenia ma-
szyn elektrycznych są bardzo istotne, lecz ich 
wiarygodność zależy od poprawności modelu 
obliczeniowego. Zaproponowany model po-
zwala na efektywne obliczenia wydajności kla-
sycznego, powietrznego układu chłodzenia zbu-
dowanego z żebrowanego kadłuba oraz wenty-
latora osadzonego na wale wirnika. Wyko-
rzystując taki model obliczeniowy, na podsta-
wie symulacji numerycznych, możemy określić 
ile ciepła możemy bezpiecznie odprowadzić 
przy różnych prędkościach obrotowych maszy-
ny, lub jaki dobrać wentylator. Przygotowany  
w taki sposób model może posłużyć do oceny 
wydajności powietrznego układu chłodzenia  
i pozwala na wybranie optymalnego wariantu 
powietrznego układu chłodzenia maszyny dla 
założonej mocy oraz odporności cieplnej sto-
sowanych części. 

6. Literatura 
[1]. Będkowski B., Madej J.: „Własności cieplne pa-
kietu blach elektrotechnicznych - badania i symu-
lacje.”  Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemo-
we,  KOMEL, nr 2, 2015, s. 117-122. 
[2]. Będkowski B., Madej J.: „Wyznaczenie zastęp-
czej rezystancji cieplnej izolacji żłobkowej - badania 
i symulacje”  Maszyny Elektryczne - Zeszyty Pro-
blemowe, KOMEL, 2015, s. 123-127. 

[3]. Hendershot J. R., Miller T. J. E.: „Design of 
brushless permanent-magnet motors” Magna Physics 
Pub., 1994. 
[4]. Kuchynkova H., Hajek V.: „Measurment of tem-
perature of electrical Machines using thermovision 
camera”, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemo-
we, KOMEL 2010; 87: 139-134. 
[5]. Mejuto C., Mueller M., Shanel M., Mebarki A., 
Staton D.: „Thermal modelling investigation of heat 
paths due to iron losses in synchronous machines” 
Proc. IEEE PEMD, 2008, s. 225–229. 
[6]. Mukosiej J.: „Problem dokładności badań ciepl-
nych maszyn elektrycznych”, Maszyny Elektryczne 
Zeszyty Problemowe, KOMEL, nr 100, 2013, s. 67-
72. 
[7]. Mynarek P., Kowol M.: „Analiza cieplna silnika 
PMSM za pomocą metody elementów skończonych 
i schematów cieplnych”, Maszyny Elektryczne Ze-
szyty Problemowe, KOMEL, 2014; 4(104): 49-54. 
[8]. Nategh S., Wallmark O., Leksell M., Zhao S.: 
„Thermal Analysis of a PMaSRM Using Partial FEA 
and Lumped Parameter Modeling” IEEE Transac-
tions on Energy Conversion, vol. 27, no. 2, 2012, s. 
477-488. 
[9]. Pełczewski W.: „Zagadnienia cieplne w maszy-
nach elektrycznych” Warszawa: PWT, 1956. 
[10]. SanAndres U., Almandoz G., Poza J.,  
Ugalde G.: „Design of Cooling Systems Using Com-
putational Fluid Dynamics and Analytical Thermal 
Models” Industrial Electronics. IEEE Transactions 
2014; 8(61): 4383–4391. 

Autorzy 

mgr inż. Bartłomiej Będkowski 
b.bedkowski@komel.katowice.pl 
Instytut Napędów i Maszyn  
Elektrycznych KOMEL 
40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 188 

prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej 
juma@ath.bielsko.pl 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 
Katedra Podstaw Budowy Maszyn 
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 


