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STAN NAPR��E� I ODKSZTAŁCE� W ŁOPATKACH 
WENTYLATORÓW SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 

 
STRESSES AND DEFORMATIONS IN FAN VANES OF ELECTRIC MOTORS 

 
Abstract: The paper refers to issues connected with damages of fans used in large power inductive motors.  
Examples of damages of fans are presented (Fig. 1 and 2)  as well as their influence on damages of stator 
windings of a motor (Fig.  3). Analysis of loads acting on fan vanes under transient and steady states is per-
formed. A model has been carried out (Fig. 5) to calculate deformations and stresses in vanes (Fig. 4) of a fan 
is presented on Fig.  1b using software based on MES. Results of stresses distribution of vanes caused by: 
centrifugal forces, air resistance as well as angular acceleration (Fig. 6 to 9) are presented. Calculations of free 
vibration frequency of fan vanes (Fig. 10) were made. The paper ending includes conclusions of analysis of 
stress state in fan vanes obtained from computer calculations and analysis of damages of fans. 

 
1. Wst�p  
Wentylatory zabudowane w silnikach elek-
trycznych nale�y zaliczy� do wa�nych zespo-
łów, których uszkodzenie powoduje powa�n� 
W silnikach przeznaczonych do pracy w obu 
kierunkach wirowania stosowane s� wentyla-
tory promieniowe o łopatkach prostych. Doty-
czy to silników tak małej jak i du�ej mocy. We-
dług prowadzonej przez autora statystyki 
uszkodze� silników indukcyjnych pracuj�cych 
w nap�dach potrzeb własnych elektrowni za-
wodowych, uszkodzenia wentylatorów wyst�-
puj� stosunkowo rzadko, jednak gdy to wyst�pi, 
nast�puje powa�na awaria silnika, której usu-
ni�cie wymaga wykonania nowego uzwojenia 
stojana. 
Najcz�stsz� przyczyn� uszkodzenia wentylatora 
s� zerwania jego łopatek. Dotyczy to zarówno 
łopatek przyspawanych do wie�ca korpusu 
wentylatora osadzonego bezpo�rednio na wale 
wirnika (rys. 1a) jak i łopatek nitowanych do  
k�towników, które nast�pnie s� przykr�cane do 
korpusu wirnika (rys. 1b). Przyczyn� uszkodze-
nia wentylatora mo�e by� tak�e p�kni�cie 
wie�ca wentylatora mi�dzy s�siednimi łopat-
kami (rys. 2a), które s� przyspawane miedzy 
dwoma wie�cami wentylatora, lub te� p�kni�cie 
pojedynczego wie�ca wentylatora w pobli�u 
spawania z łopatkami (rys. 2b). 
Naderwanie łopatki wentylatora powoduje po-
cz�tkowo jej deformacj� promieniow�. Nast�-
puje wówczas niszczenie izolacji głównej czół 
uzwojenia stojana. W kolejno�ci, nast�puje ze-
rwanie łopatki wentylatora, która uderzaj�c 
o uzwojenie stojana powoduje miejscowe  

 
 

zwarcie mi�dzy zezwojami cewki uzwojenia 
stojana (rys. 3). 

a) 

 
b) 

 
Rys. 1.  Zerwane łopatki wentylatora: 
a) osadzonego na wale wirnika, b) przymoco-
wanego do korpusu wirnika 
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a) 

 
b) 

 
Rys.2. Uszkodzone wentylatory: a) zerwany 
segment wie�ca wentylatora, b) p�kni�ty wie-
niec wentylatora 

 
Rys .3  Uszkodzenia czół uzwojenia stojana  

2. Stan obci��e� łopatek wentylatora 
Łopatki wentylatora s� obci��one: 
 siłami od�rodkowymi,  
 ci�nieniem oporu powietrza, 
 siłami bezwładno�ci przy zmiennym przy-

spieszeniu k�towym. 
W niektórych przypadkach, du�y wpływ na 
�ywotno�� wentylatora maj� drgania silnika 
oraz drgania wymuszane oddziaływaniem elek-
trodynamicznym stojana i wirnika. Dotyczy to 
wentylatorów o zbli�onych cz�stotliwo�ciach 
drga� własnych wentylatora (w tym łopatek) do 
cz�stotliwo�ci drga� wymuszanych. Na rys. 4 
uwidoczniono naderwan� łopatk� wentylatora 
oraz jej złom w strefie jej zginania statycznego 
i w strefie wcze�niejszego p�kni�cia w czasie 
eksploatacji z widocznymi p�kni�ciami zm�-
czeniowymi. 

 
 
 

 
Rys. 4. Widok zdeformowanej łopatki wentyla-
tora z p�kni�ciem statycznym i zm�czeniowym 

3. Obliczenia wytrzymało	ciowe 
Celem oblicze� wytrzymało�ciowych było wy-
znaczenie stref najwi�kszych napr��e� wyst�-
puj�cych w łopatkach uszkodzonego wentyla-
tora uwidocznionego na rys. 1b. W programie 
PRO-MES 4 opracowano model obliczeniowy, 
przyjmuj�c, �e łopatka wentylatora jest zbudo-
wana z elementów powłokowych o zadanej 
grubo�ci powłoki. Na wysoko�ci łopatki odpo-
wiadaj�cej wysoko�ci k�towników mocuj�cych 
przyj�to ł�czn� grubo�� k�towników i łopatki. 
W płaszczy�nie styku łopatki i k�towników 
z wie�cem wentylatora przyj�to usztywnienie 
w�złów modelu obliczeniowego.  
Przy wyznaczaniu sił od pr�dko�ci obrotowej 
i sił od przyspieszenia k�towego, przyj�to, �e o� 
obrotu łopatki pokrywa si� osi� podłu�n� wir-
nika. Opór powietrza obliczono według [1] dla 
prostych łopatek wentylatora promieniowego. 
Na rysunku 5 przedstawiono rozkłady sił skła-
dowych działaj�cych na łopatk� wentylatora 
 a)  b)  c) 

 

Rys. 5. Rozkład obci��e� łopatki wentylatora: 
a) od sił od�rodkowych, b) oporu powietrza, 
c) przyspieszenia k�towego 

Złom zm�czeniowy 
Złom statyczny 
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3.1. Wyniki oblicze� i wnioski 
Wyniki oblicze� zaprezentowano poni�ej w po-
staci rozkładu warstwic napr��e� zast�pczych 
obliczonych wg Hubera. Umo�liwiaj� one ana-
liz� rozkładu napr��e� od poszczególnych skła-
dowych obci��e� działaj�cych na łopatk� wen-
tylatora. Na rysunkach 6 do 9 przedstawiono 
rozkłady trajektorii napr��e� zast�pczych od-
powiednio: od sił od�rodkowych działaj�cych 
ma mas� łopatki wentylatora (rys. 6), od oporu 
powietrza (rys. 7), od sił bezwładno�ci łopatki 
wynikaj�cych z jej przyspieszenia k�towego  
(rys. 8) oraz obci��e� wypadkowych (rys. 9). 

 
Rys. 6. Trajektorie napr��e� zast�pczych wy-
wołanych siłami od�rodkowymi 

 
Rys. 7. Trajektorie napr��e� zast�pczych wy-
wołanych oporem powietrza 

 

 
Rys. 8. Trajektorie napr��e� zast�pczych wy-
wołanych przyspieszeniem k�towym 

 
Rys. 9. Trajektorie wypadkowych napr��e� za-
st�pczych wywołanych siłami od�rodkowymi, 
oporem powietrza i przyspieszeniem k�towym 

Z oblicze� napr��e� wyst�puj�cych w łopatce 
wentylatora wynika, �e ich rozkład na po-
wierzchni łopatki jest ró�ny dla poszczególnych 
obci��e� składowych. Jednak dla wszystkich 
składowych, najwi�ksze napr��enia wyst�puj� 
w strefie poł�czenia łopatki z k�townika mocu-
j�cymi do wie�ca wentylatora po stronie ze-
wn�trznej �rednicy. Dla składowych obci��e� 
od oporu powietrza oraz przyspieszenia k�to-
wego trajektorie napr��e� o tych samych warto-
�ciach układaj� si� w strefie przekroju łopatki 
w poł�czeniu z k�townikami mocuj�cymi. Po-
dobne rozło�enie trajektorii napr��e� wyst�puje 
przy uwzgl�dnieniu wszystkich obci��e�. 

53 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 71/2005 

Wymienione wy�ej siły powoduj� tak�e od-
kształcenia łopatki, głównie obwodowe w przy-
padku rozpatrywanej łopatki. Najwi�ksze od-
działywanie maj� siły od oporu powietrza. Na 
rys. 10 przedstawiono odkształcenia łopatki 
przy uwzgl�dnieniu wszystkich sił obci��enia. 
Obliczenia dynamiczne łopatki wykazały, �e 
jest pierwsza cz�stotliwo�� drga� własnych 
wynosi 89 Hz. 

 
Rys. 10. Odkształcenia łopatki wentylatora 

4. Podsumowanie 
1. Przeprowadzone obliczenia wytrzymało-
�ciowe wykazały, �e najwi�ksze napr��enia 
wyst�puj� w łopatkach rozpatrywanego wenty-
latora w strefie, w której ulegaj� pocz�tkowemu 
p�kaniu (rys. 1b i 3) w eksploatacji silnika. 
2. Najwi�kszy wpływ na napr��enia  
i odkształcenia maj� siły wynikaj�ce z oporu 
powietrza. 
3. Złom zerwanej łopatki wentylatora (rys. 3) 
wskazuje, �e zm�czeniowe zapocz�tkowanie 

p�kania łopatki jest wywołane napr��eniami 
zginaj�cymi. Napr��enia takie mog� wyst�po-
wa� przy zmiennym obci��eniu silnika, a tak�e 
w przypadku wyst�powania drga� silnika o cz�-
stotliwo�ci zbli�onych do pierwszej cz�stotli-
wo�ci drga� własnych łopatki. 
4. Z oblicze� wytrzymało�ciowych oraz ana-
lizy wizualnej uszkodzonych wentylatorów sil-
ników indukcyjnych du�ej mocy wynika, �e 
p�kanie łopatek lub wie�ców wentylatora wy-
st�puj� w strefach ich wzajemnego poł�czenia. 
W wi�kszo�ci s� to poł�czenia spawane, 
w przeciwie�stwie do rozpatrywanego szcze-
gółowo wentylatora, w którym wyst�puj� poł�-
czenia nitowe i gwintowe. 
5. Uszkodzenie wentylatora skutkuje najcz�-
�ciej  uszkodzeniem czół uzwojenia stojana 
i konieczno�ci� wykonania nowego uzwojenia. 
Wydaj� si� wi�c za celowe, tak ze wzgl�dów 
technicznych jak i ekonomicznych wykonanie 
nowego wentylatora, nawet przy zerwaniu jed-
nej jego łopatki. Jest bowiem niemal pewne, �e 
w pozostałych łopatkach s� ju� zapocz�tkowane 
p�kania zm�czeniowe. 
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