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SILNIKI PRZEWIETRZANE O WZNIOSACH H=200-355 mm  

(37-400 kW) TA�SZE, ALE NIE GORSZE OD SILNIKÓW  
ZAMKNI�TYCH 

 
VENTILATED ODP MOTORS SHAFTHEIGHTS 200 THROUGH 355 mm, 

AN ECONOMICAL ALTERNATIVE TO TOTALLY ENCLOSED ONES 
 
Abstract: Design and operating properties of  ventilated (open drip proof)  induction squirrel cage integral HP 
motors compared to totally enclosed fan cooled (TEFC)  ones.  In Europe TEFC motors are regarded as more 
reliable and better withstanding any environmental hazards.  In US the approach to ODP motors is different, 
ODP motors are regarded as standard. In Poland manufacturing of  ODP integral HP motors was abandoned in 
the 60-70 of the last century. Actually a new series of  ventilated ODP motors of shaftheights 200-355 mm 
have been designed by KOMEL Centre. The motors, IEC degree of protection IP23, will be manufactured by 
two polish companies. Main features of the new motors incl. test results of  315 kW motor are presented.  
  
Wst�p 
Obudowa silnika  elektrycznego chroni jego 
wn�trze przed przedostawaniem si� ciał obcych 
i wody. Silniki wykonuje si� o ró�nych stop-
niach ochrony, oznaczonych zgodnie z IEC [1] 
kodem literowym IP po którym nast�puj� dwie 
cyfry. Pierwsza cyfra oznacza stopie� ochrony 
od ciał obcych, druga ochron� od wody. Okre-
�lony stopie� ochrony uzyskuje si� przez od-
powiednie rozwi�zanie konstrukcyjne silnika. 
Silniki o stopniu ochrony IP44 i wy�szym na-
zywa si� silnikami zamkni�tymi, silniki o stop-
niu ochrony IP23 lub ni�szym – przewietrza-
nymi. W tych ostatnich powietrze chłodz�ce 
pobierane z otoczenia, omywa bezpo�rednio 
cz��� czynn� (pakiet blach i uzwojenie) rys. 1, 
odbieraj�c ciepło strat drog� wymiany bezpo-
�redniej.  

 

 
Rys. 1. Układ chłodzenia silnika przewietrza-
nego. a) wentylacja symetryczna promieniowa, 
b) wentylacja osiowa 

 

 
W silnikach zamkni�tych powietrze chłodz�ce 
omywa tylko zewn�trzn�, (najcz��ciej u�ebro-
wan�) powierzchni� kadłuba rys 2, do którego 
ciepło strat z cz��ci czynnej przepływa drog� 
przewodzenia. 

 
Rys. 2. Układ chłodzenia silnika budowy za-
mkni�tej. 
 

Rozwi�zanie konstrukcyjne narzucone stop-
niem ochrony i sposobem chłodzenia wpływa 
na szereg parametrów silnika. 

Porównanie wła�ciwo�ci silników prze-
wietrzanych i zamkni�tych 
W silnikach przewietrzanych stosuje si� dwa 
systemy chłodzenia: wentylacj� symetryczn� 
promieniow� (rys. 1a) rozpowszechnion� 
zwłaszcza w USA, bardzo racjonaln� dla silni-
ków zasilanych z sieci 60 Hz oraz wentylacj� 
niesymetryczn� osiow� (rys. 1b) stosowan� 
przez wi�kszo�� producentów europejskich. 
Przy wentylacji symetrycznej rol� wentylatora 
spełniaj� odlewane wraz z klatk� aluminiowe 
skrzydełka wirnika; wentylacja niesymetryczna 
osiowa wymaga oddzielnego wentylatora, któ-
rego �rednica jest zwykle wi�ksza od �rednicy 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 71/2005 8

pakietu blach wirnika. Przy prawidłowym za-
projektowaniu silnika obydwa systemy wenty-
lacyjne zapewniaj� silnikom przewietrzanym 
bardzo skuteczne odbieranie ciepła z cz��ci 
czynnej; cho� przy wentylacji promieniowej 
(symetrycznej), straty mechaniczne oraz hałas 
wentylacyjny s� zwykle nieco ni�sze. Jednak w 
obydwu systemach chłodzenia  stosowanych w 
silnikach przewietrzanych straty mechaniczne 
oraz hałas pochodzenia wentylacyjnego s� ni�-
sze od strat i hałasu  silników zamkni�tych z 
chłodzeniem �ebrowym. Wi�ksza skuteczno�� 
chłodzenia cz��ci czynnej silników przewie-
trzanych ma wpływ na szereg innych parame-
trów silnika, z których nale�y wymieni�: 
��Mniejsze gabaryty (z reguły o jeden lub dwa 

stopnie) w stosunku do silników zamkni�tych 
tej samej mocy; 

��Mniejsza masa i mniejsze zu�ycie materiałów 
czynnych. 

Obydwie te cechy sprawiaj�, �e silniki prze-
wietrzane mog� by� ta�sze od silników za-
mkni�tych. Niektórzy europejscy producenci 
oferuj� je po cenie wynosz�cej 65-70% ceny 
silnika zamkni�tego tej samej mocy. 
Bezpo�rednie i zarazem skuteczniejsze chło-
dzenie cz��ci czynnej  otaczaj�cym powietrzem 
sprawia, i� silniki przewietrzane znacznie lepiej 
ni� silniki zamkni�te znosi� mog� zarówno 
krótkotrwałe jak i długotrwałe przeci��enia 
moc�. Ma to swe odzwierciedlenie w normach 
ameryka�skich, które dla silników przewietrza-
nych (oznaczenie ODP) przewiduj� wska�nik 
dopuszczalnego trwałego przeci��enia (ozna-
czenie Service Factor, skrót SF) wynosz�cy nie 
mniej ni� 1.15 (przeci��enie 15%), podczas gdy 
dla silników zamkni�tych  Service Factor   
wg norm NEMA wynosi 1.0 – (brak mo�liwo-
�ci przeci��e�).  
Niestety, ani normy IEC, ani oparte na nich na-
sze normy krajowe nie wprowadzaj� poj�cia 
współczynnika pozwalaj�cego okre�la� wiel-
ko�� dopuszczalnego trwałego przeci��enia sil-
nika moc�. I dlatego ten wa�ny dla u�ytkow-
nika parametr nie jest podawany u nas ani w 
katalogach, ani na tabliczkach znamionowych.  
W rezultacie wi�kszo�� u�ytkowanych silników 
indukcyjnych jest przewymiarowana, co niepo-
trzebnie  zwi�ksza nakłady inwestycyjne nie 
daj�c �adnych efektów. 
Nast�pn� wa�n� cech� silnika przewietrzanego 
jest to, �e w jego wn�trzu nie kumuluje si� wil-
go�, skropliny wodne, ani �adne szkodliwe 
opary. Wentylator usuwa to wszystko natych-

miast po ka�dorazowym uruchomieniu silnika, 
nie dopuszczaj�c do wielu zagro�e� jakie mog� 
zaistnie� w trakcie eksploatacji silnika budowy 
zamkni�tej.  
Silniki budowy przewietrzanej maj� dobrze 
chłodzone w�zły ło�yskowe, temperatura ło-
�ysk jest w nich o 10-20 stopni ni�sza ni� w sil-
nikach zamkni�tych. 
Silnik budowy przewietrzanej jest natomiast 
bardziej wra�liwy na zapylenie powietrza ota-
czaj�cego, zwłaszcza zawieraj�cego pył wiel-
kocz�steczkowy, jak np. włókniny, fragmenty 
ro�lin, itp. Do pracy w takich �rodowiskach na 
pewno bardziej predysponowane s� silniki za-
mkni�te.  
Nale�y jednak nadmieni�, �e we współczesnych 
silnikach przewietrzanych budowy IP23  
najbardziej newralgiczne elementy konstruk-
cyjne, jak w�zeł ło�yskowy i skrzynka zaci-
skowa, wykonane s� w  wy�szym stopniu 
ochrony, identycznym jak w silnikach budowy 
zamkni�tej (IP54, IP55). 

Produkcja i u�ytkowanie silników IP23  
w kraju  
Produkcja silników przewietrzanych mocy po-
ni�ej 100 kW  została w kraju zarzucona w 
ko�cu lat 60-tych, zgodnie z ówczesnymi ten-
dencjami ograniczania asortymentu wyrobów 
oraz korzystnego dla producentów silników za-
st�powania produktów ta�szych - jakimi były 
silniki IP23, produktami dro�szymi, to jest sil-
nikami IP44 – IP54. 
Obecnie wielu u�ytkowników nie wie nawet, �e 
taka bardziej ekonomiczna opcja nap�du elek-
trycznego (silniki IP23) jest w ogóle mo�liwa; 
wielu u�ytkowników uwa�a bezpodstawnie, i� 
najwy�szy mo�liwy stopie� ochrony najlepiej 
zapewnia długotrwał� i bezawaryjn� prac� sil-
nika. Ten pogl�d, przy współczesnych materia-
łach izolacyjnych wysokiej jako�ci, przy stoso-
waniu dobrych lakierów i skutecznej techno-
logii impregnacji uzwoje� utracił ju� zupełnie 
sw� aktualno��. 

Nowa krajowa seria silników przewie-
trzanych budowy IP23 
Aktualnie trwaj� prace nad powtórnym wdro-
�eniem do produkcji silników budowy prze-
wietrzanej. Nowa seria tych silników o stopniu 
ochrony IP23 obejmowa� b�dzie maszyny o za-
kresie mocy od 37 do 400 kW, zgrupowane w  
sze�ciu gabarytach, wzniosach osi wału:  
200 – 355 mm. Obudowa silników (kadłuby  
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i tarcze ło�yskowe) wykonane b�d� jako od-
lewy �eliwne, co zapewnia odporno�� na 
uszkodzenie w trakcie transportu i eksploatacji, 
a tak�e niski poziom drga�. Przewidziano 
wentylacj� niesymetryczn� osiow�, ss�c�,  wlot 
powietrza osiowy, przez tarcz� ło�yskow� od 
strony nap�du. Wentylator ss�cy promieniowy 
dla dwóch kierunków wirowania o łopatkach 
prostych, usytuowany na zewn�trz ło�yskowa-
nia od strony przeciwnap�dowej, (tarcza ło�y-
skowa przelotowa) co zapewni dobre chłodze-
nie równie� dla ło�yska strony ND. W�zły ło-
�yskowe maj� obudow� zamkni�t� o stopniu 
ochrony  IP54,  a skrzynki zaciskowe - stopie� 
ochrony IP55. 
 
Siatk� mocy nowych silników przewietrzanych 
IP23 2p=4 (1500 obr/min) w zestawieniu z tra-
dycyjnymi silnikami budowy zamkni�tej, 
�ebrowymi,  IP54 - IP55 serii Sg podano w ta-
beli. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Siatka mocy silników IP23 w porów-
naniu z silnikami  IP54 (napi�cie 400V, 2p=4) 
     

 
 

 
 
 

Wznios osi  
wału 

Moc 
znamionowa 

mm kW kW 
Stopie� 
ochrony 

 
IP23 

 
IP54, IP55 

 
200 

37 
(45) 

 
30 

225 
 

55 37 
45 

 
250 

75 
90 

 
55 

 
280 

110 
132 

75 
90 

 
315 

160 
200 
250 
315 

 
110 
132 
160 

 
355 

355 
375 
400 

200 
250 
315 

 
 

Fot. 1. Silnik przewietrzany IP23 nowej serii SCh, 315 kW, 2p=4, wznios H=315 mm 
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Produkcja silników budowy przewietrzanej no-
wej serii (oznaczenie SCh) rozpocznie si� od 
najwi�kszych wzniosów, H=315 i H=355mmm. 
Znajd� si� one ju� w tegorocznej ofercie Za-
kładu EMIT, �ychlin. W tabeli nr 2 zestawiono 
dane znamionowe silników o stopniu ochrony 
IP 23 wzniosu H=315 i 355 mm. 
 

Tabl. 2. Dane znamionowe silników IP23 
wznios osi wału 315 –355mm , 400 V, 2p=4 

Moc znamionowa    
                             Pn 

kW 250 315 400 

Wznios osi wału   H                       mm 315 315 355 
Sprawno��            η % 94.0 94.5 95,4 
współcz. mocy    
                        cosϕ  

- 0.86 0.86 0.87 

Moment rozr. 
(krotn)                 TL 

- 1.8 2.0 1.7 

Moment max. 
(krotn)                 TB 

- 2.7 2.9 2.6 

Pr�d rozr. (krot-
no��)                   JL 

- 6.6 7.0 6.4 

Poziom hałasu     Ld dB/A/ 83 83 83 
Masa                    M kg 985 1070 1350 

 

Podsumowanie, wnioski 
1. Przy instalowaniu nowych silników klatko-
wych niskiego napi�cia nale�y zastanowi� si� 
czy w istniej�cych warunkach otoczenia ko-
niecznym jest zastosowanie silnika budowy 
zamkni�tej. Je�li nie wyst�puje nadmierne za-
pylenie, korzystniejszym ekonomicznie, ale  
i technicznie (mniejsza wra�liwo�� na 
przeci��enia) okaza� si� mo�e silnik budowy 
przewietrzanej. Przy wymianie uszkodzonych  
w eksploatacji silników budowy zamkni�tej, 
zast�pienie ich silnikami przewietrzanymi po-
zwala cz�sto na zastosowanie silnika jeden sto-
pie� ni�szej mocy, co dodatkowo obni�a koszty 
wymiany. 
2. Producenci silników budowy przewietrzanej 
powinni podawa� w swych katalogach wielko�� 
dopuszczalnego trwałego przeci��enia silnika 
moc� (odpowiednik ameryka�skiego współ-
czynnika Service Factor) 
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