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MODEL DO OBLICZEŃ SPRAWNOŚCI SILNIKA 

ELEKTRYCZNEGO GÓRNICZEGO 
 

MODEL FOR CALCULATING EFFICIENCY OF MINE ELECTRIC MOTOR 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono model silnika elektrycznego górniczego chłodzonego wodą do obli-
czeń sprawności energetycznej. Do jego opracowania wykorzystano autorską metodę zmodyfikowanych sieci 
cieplnych. W elementach konstrukcyjnych silnika elektrycznego dużej mocy chłodzonego wodą występuje 
bardzo duża nierównomierność rozkładu temperatury potwierdzona zarówno pomiarami, jak i obliczeniami.  
W utworzonym modelu silnika indukcyjnego straty mocy w uzwojeniu stojana oraz w klatce wirnika 
obliczone są przy uwzględnieniu występującego w nich rozkładu temperatury. Przy sporządzaniu bilansu 
mocy czynnej i strat uwzględniono również straty mocy w pakietowanym rdzeniu stojana oraz straty  
w łożyskach i straty wentylacyjne. Za pomocą modelu można obliczyć sprawność energetyczną silnika 
elektrycznego w warunkach panujących w podziemiach kopalń przy zadanej temperaturze wlotowej wody  
i temperaturze otoczenia oraz zadanym wydatku wody chłodzącej. Przykładowe obliczenia sprawności 
energetycznej oraz pola temperatury wykonano dla silnika elektrycznego górniczego o mocy 400 kW  
i napięciu znamionowym 1000 V. Wykonany na podstawie modelu program komputerowy może być 
wykorzystany w systemach komputerowego wspomagania projektowania nowych energooszczędnych 
silników elektrycznych górniczych. 
 
Abstract: Model of water-cooled mine electric motor is presented in the paper. This model has been created 
on the basis of author’s own method of modified thermal networks in order to calculate power efficiency. 
When constructional elements of high power water-cooled electric motor are investigated, we observe high 
non-uniformity of temperature distribution, this is verified by calculations and experiments both. In the pre-
sented induction motor model, the power losses in stator winding and rotor cage are calculated taking into ac-
count the actual temperature distribution. In the power balance (active power/power losses) the power losses in 
the laminated stator core, bearing losses and windage losses have also been considered. With the help of this 
model it is possible to calculate power efficiency of electric motor under the conditions occurring down the 
coal mine at a given temperature of inlet water and ambient temperature and at a given coolant flow rate. The 
calculation examples of power efficiency and temperature field have been conducted for mine electric motor 
rated at 400 kW and 1000 V. The computer software developed on the basis of the model may be used in com-
puter-assisted design of new energy-saving mine electric motors. 
 
Słowa kluczowe: sprawność silnika elektrycznego, schemat cieplny, wspomaganie projektowania maszyn 
elektrycznych 
Keywords: electric motor efficiency, thermal diagram, computer-assisted design of electrical machines

1. Wstęp 

W nowoczesnych silnikach elektrycznych sto-
suje się innowacyjne rozwiązania umożliwia-
jące znaczną poprawę sprawności energetycznej 
poprzez zmniejszenie strat mocy. Prace pro-
jektowe nad nowymi rozwiązaniami konstruk-
cyjnymi wymagają opracowania dokładnych 
modeli do obliczeń sprawności silnika. 
Wyznaczenie strat mocy w elementach silnika 
elektrycznego górniczego jest szczególnie 
trudne. Straty mocy w uzwojeniach zależą od 
ich temperatury, zaś różnica pomiędzy maksy-
malną i minimalną temperaturą w uzwojeniach 
wynosi kilkanaście, a czasami nawet kilkadzie-
siąt C. 

 
 

Modele silników elektrycznych górniczych spo-
rządzone na bazie autorskiej metody zmodyfi-
kowanych sieci cieplnych [1, 2] umożliwiają 
obliczenie strat mocy w poszczególnych ele-
mentach w powiązaniu z polem temperatury.  
W ten sposób uzyskano dużą dokładność 
obliczeń sprawności energetycznej silnika. 
Metoda sieci cieplnych w ujęciu klasycznym [3, 
4, 5] umożliwia jedynie oszacowanie średniej 
temperatury elementów silnika, co w przypadku 
dużych silników elektrycznych górniczych nie 
zapewnia uzyskania dużej dokładności obliczeń 
strat mocy oraz sprawności. 
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2. Metoda zmodyfikowanych sieci ciepl-
nych 

W celu utworzenia zmodyfikowanej sieci 
cieplnej dla stanu ustalonego elementy silnika 
elektrycznego (przewody uzwojenia stojana, 
pręty klatki wirnika, pakietowany rdzeń, kadłub 
itd.) dzieli się na obszary różnicowe (rys. 1), 
a następnie każdemu z nich zostaje przyporząd-
kowany węzeł cieplny. Węzły sieci cieplnej 
połączone są przewodnościami cieplnymi. 
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Rys. 1. Fragment zmodyfikowanej sieci cieplnej 
dla elementu silnika elektrycznego 

Przewodność dla strumienia ciepła przepływa-
jącego na skutek przewodzenia pomiędzy są-
siadującymi obszarami różnicowymi wyzna-
czono z zależności: 
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,                       (1) 

gdzie: x  – przewodność cieplna właściwa ma-
teriału, z którego wykonany jest element 
w kierunku osi x, F  – pole powierzchni ścianki 
oddzielającej sąsiadujące obszary. 
Przewodność dla strumienia ciepła odprowa-
dzanego z powierzchni ścianki obszaru różni-
cowego do omywającego ją medium chłodzą-
cego wyznaczono z zależności: 

FG  kk  ,                     (2) 

gdzie: k  – współczynnik odprowadzania cie-
pła, F  – pole powierzchni ścianki obszaru, 
z której ciepło jest odprowadzane do omywają-
cego ją medium chłodzącego. 
W węzłach reprezentujących obszary różnicowe 
wydzielone wewnątrz przewodów uzwojenia 
występują straty mocy zależne od temperatury: 

)1( )()( ii PP   o , VjkP  oo 2
d ,  (3) 

gdzie: oP  – straty mocy w wydzielonych obsza-
rach w temperaturze odniesienia (przyjęto tem-
peraturę odniesienia 0C),   – temperaturowy 

współczynnik zmiany rezystancji materiału,  
z którego wykonane jest uzwojenie; )(i  – śred-

nia temperatura i- tego obszaru, dk  – 

współczynnik strat dodatkowych, j  – średnia 

gęstość prądu w uzwojeniu, oρ  – rezystywność 
materiału, z którego wykonane jest uzwojenie 
w temperaturze odniesienia; V  – objętość wy-
dzielonych obszarów różnicowych. 
Dodatkowo została opracowana oryginalna sieć 
cieplna dla strugi cieczy lub gazu przepływają-
cego w kanałach chłodzących silnika elektrycz-
nego. Występują w niej umowne siły prądo-
motoryczne (rys. 2), o wydatkach równych mo-
com cieplnym unoszonym przez strugę medium 
chłodzącego przepływającego w kanale: 

)(mp)(m ii cmP 


 ,                  (4) 

gdzie: 


m  – strumień masy medium chłodzą-
cego, pc  – ciepło właściwe medium przy sta-

łym ciśnieniu, )(m i – średnia temperatura me-

dium w i- tym obszarze różnicowym wydzielo-
nym wewnątrz kanału. 

 
Rys. 2. Fragment zmodyfikowanej sieci cieplnej 
dla strugi medium chłodzącego przepływają-
cego w kanale 

3. Budowa silnika o mocy 400 kW 

Obliczenia przeprowadzono dla silnika klatko-
wego o mocy 400 kW ze spiralnym kanałem 
wodnym w kadłubie (rys. 3). Woda wpływa do 
kadłuba po stronie napędowej, zaś wypływa po 
stronie przeciwnapędowej. Obszar wewnątrz 
kadłuba, w którym przepływa woda ograni-
czony jest dwiema rurami, zaś przepływ wody 
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po torze spiralnym odbywa się dzięki przegro-
dom przyspawanym do rury wewnętrznej. 

 wylot wody

          rura zewnętrzna

          rura wewnętrzna

 przegrody przyspawane

 do rury wewnętrznej

kierynek przepływu
wody

    wlot wody

Rys. 3. Schemat przepływu wody w kadłubie 
silnika elektrycznego 

W rozpatrywanym silniku występuje we-
wnętrzna cyrkulacja powietrza. Na rysunku 4 
strzałkami oznaczono kierunki przepływu po-
wietrza wymuszonego przez promieniowy 
wentylator osadzony na wale po stronie prze-
ciwnapędowej. Powietrze chłodzi się przepły-
wając kanałami poosiowymi w kadłubie oraz 

nagrzewa się przepływając kanałami poosio-
wymi w rdzeniu wirnika. 
Elementy silnika elektrycznego biorące udział 
w wymianie ciepła ponumerowano: 
osłona ognioszczelna (obudowa silnika) - 1, 
osiowe powietrzne kanały wentylacyjne 

w kadłubie – 2, 
rura zewnętrzna w chłodnicy wodnej 

w kadłubie – 3, 
spiralny kanał wodny w kadłubie – 4, 
rura wewnętrzna w chłodnicy wodnej 

w kadłubie – 5, 
rdzeń stojana – 6, 
część żłobkowa uzwojenia stojana –7, 
pręty klatki wirnika – 8, 
rdzeń wirnika – 9, 
osiowe powietrzne kanały wentylacyjne 

w rdzeniu wirnika – 10, 
wał – 11, 
tarcze łożyskowe – 12, 
powietrze wewnątrz silnika – 13, 
czoła uzwojenia stojana – 14, 
pierścienie zwierające klatkę wirnika – 15. 
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Rys. 4. Przekrój silnika elektrycznego o mocy 400 kW z kadłubem chłodzonym wodą 

4. Sieć cieplna dla silnika o mocy 400 kW 

Zmodyfikowana sieć cieplna utworzona dla 
rozpatrywanego silnika elektrycznego (rys. 5) 

zawiera 158 węzłów. Powstała ona w wyniku 
galwanicznego połączenia elementarnych za-
stępczych schematów cieplnych przyporządko-
wanych obszarom wydzielonym wewnątrz ele-
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mentów konstrukcyjnych (rys. 1) oraz we-
wnątrz kanałów chłodzących (rys. 2). 
W wyniku zastosowania metody potencjałów 
węzłowych (tutaj temperatur węzłowych) do 

rozwiązania sieci cieplnej otrzymano układ 
równań algebraicznych, opisujący pole tempe-
ratury w silniku elektrycznym. 
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Rys. 5. Zmodyfikowana sieć cieplna dla silnika elektrycznego o mocy 400 kW 

5. Obliczenie sprawności silnika 

Sprawność energetyczna silnika: 

%100
u

u
% 




PP

P
 ,            (5) 

gdzie: uP  - moc użyteczna, P  - całkowite 
straty mocy w silniku. 
Całkowite straty mocy wyznaczono ze wzoru: 

wsFeuu PPPPPP  21 ,  (6) 

gdzie: 1uP , 1uP  - straty mocy odpowiednio 

w uzwojeniu stojana i wirnika, FeP  - straty 

mocy w rdzeniu, sP  - straty mocy 

w łożyskach, wP  - straty wentylacyjne. 
Straty mocy w uzwojeniu stojana i klatce wir-
nika zależne od temperatury wyznaczono su-
mując straty w węzłach sieci cieplnej obliczone 
z zależności (3). Strat mocy w rdzeniu, w łoży-
skach oraz wentylacyjne obliczono na podsta-
wie zależności podanych w pracy [6]. 

6. Wyniki obliczeń silnika o mocy  
400 kW 

Badania silnika elektrycznego wykonano zakła-
dając znamionowe warunki zasilania i obcią-
żenia. Temperatura wody chłodzącej wpływa-
jącej do kadłuba wynosi 25C, zaś temperatura 
otoczenia wynosi 30C. Wydatek wody w chło-
dnicy wodnej w kadłubie jest równy 
15 litrów/min. Na rysunku 6 przedstawiono ob-
liczony rozkład temperatury w przewodach uz-
wojenia stojana silnika elektrycznego. Najwyż-
sza temperatura występuje w środku czół uzwo-
jenia stojana po stronie przeciwnapędowej  
i wynosi 86,5C. Różnica pomiędzy maksy-
malną i minimalną temperaturą w uzwojeniu 
stojana silnika wynosi 14,9C. 
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Rys. 6. Rozkład temperatury w uzwojeniu sto-
jana silnika elektrycznego w znamionowym sta-
nie pracy 

W laboratorium wykonano pomiary cieplne 
dwóch silników elektrycznych przy różnych 
obciążeniach. Największa różnica pomiędzy 
maksymalną temperaturą czół uzwojenia sto-
jana silnika zmierzoną czujnikiem oraz uzy-
skaną z obliczeń wynosi 1,3C. 
Całkowite straty mocy w silniku elektrycznym 
w znamionowym stanie pracy wynoszą 
14,84 kW, czemu odpowiada sprawność ener-
getyczna silnika elektrycznego 96,4%. 

7. Podsumowanie 

Obecnie prowadzone są intensywne prace ba-
dawcze mające na celu opracowanie nowych 
serii wysokosprawnych silników elektrycznych. 
Wymaga to opracowania programów kompute-
rowych do wyznaczania z dużą dokładnością 
sprawności energetycznej różnych typów silni-
ków elektrycznych. 
Obliczenie sprawności dużych silników elek-
trycznych górniczych jest szczególnie trudne. 
Problemem jest bardzo skomplikowana kon-
strukcja silnika oraz duża nierównomierność 
rozkładu temperatury, którą należy odwzoro-
wać w celu dokładnego określenia strat mocy. 
Programy komputerowe do obliczeń sprawności 
silników elektrycznych z chłodnicami wodnymi 

w kadłubie bazujące na autorskiej metodzie 
zmodyfikowanych sieci cieplnych umożliwiają 
obliczenie sprawności przy wykorzystaniu od-
wzorowanego z dużą dokładnością pola tempe-
ratury. Można je wykorzystać w systemach 
komputerowego wspomagania projektowania 
nowych energooszczędnych silników elek-
trycznych chłodzonych wodą przeznaczonych 
do pracy w podziemiach kopalń. 
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