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WYSOKOŚĆ OTWARCIA ŻŁOBKA, A SIŁY 

ELEKTROMAGNETYCZNE DZIAŁAJĄCE NA KLIN 
MAGNETYCZNY ZAMYKAJĄCY ŻŁOBEK STOJANA 

 
OPENING SLOT DEPTH AND ELECTROMAGNETIC FORCES ACTING  

ON MAGNETIC WEDGE CLOSING STATOR SLOT 
 
Abstract: In sustained use of high-voltage electric motors, when magnetic wedges are used to close the slots, 
loosening and slipping out of the wedges can be observed. This can lead to destruction of the motor as a result 
of seizure of the rotor and deformations of stator windings caused by dynamic action of current in absence of 
rigid closing of slots. In the course of inspection of dismounted wedges, one can observe evident losses of 
wedge material, in the pack part, as well as absence of wedges in some of radial ventilation channels. This is 
an effect of forces acting on magnetic material in electromagnetic field. The analysis of forces acting on the 
magnetic wedge was conducted by means of a model being a representation of a fragment of the motor’s 
circuit. As a subject of analysis, the area being a cross section in plane transversal to motor’s axis and covering 
stator slot and rotor slot together with neighboring teeth has been adopted. The performed calculations proved 
that in the model, relative position of slots with respects to each other results in changes of both value and 
direction of the resulting force reduced to the geometric centre of the wedge. The opening slot depth value 
influence on the value of this forces. In this article there are shown the calculate resultates this dependence. 

1. Wstęp 
Stosowanie klinów magnetycznych do za-
mknięcia otwartych żłobków stojana w silniku 
dużej mocy, prócz efektów korzystnych, takich 
jak np. polepszenie sprawności ujawniło nie-
domagania w postaci ubytku materiału klina w 
części pakietowej wskutek działania sił na 
kliny. Prowadzi to do wyluzowania klinów. 
Wyluzowanie klinów w trakcie eksploatacji jest 
zjawiskiem niekorzystnym z uwagi na możli-
wość wysuwania się klinów ze żłobków, a co za 
tym idzie do ich zniszczenia przez wirujący 
wirnik. Brak zamknięcia żłobka może prowa-
dzić do awarii uzwojenia stojana wskutek od-
kształceń wywołanych dynamicznym działa-
niem prądu. 
W pracach [5 – 8] analizowano siły działające 
na klin magnetyczny zamykający żłobek sto-
jana, jako wypadkowe działanie sił elektroma-
gnetycznych pochodzących od pola głównego 
oraz od pola rozproszenia żłobkowego, zakła-
dając, że klin magnetyczny zamyka żłobek 
równo z powierzchnią stojana. W niniejszym 
artykule opisano wyniki przeprowadzonych ba-
dań symulacyjnych sił działających na klin ma-
gnetyczny zamykający żłobek stojana w zależ-
ności od wysokości otwarcia tego żłobka. 

 

2. Siły działające na kliny magnetyczne 
Korzystając z opisanych w [1] stanów naprężeń 
występujących w materiałach o różnych przeni-
kalnościach magnetycznych znajdujących się w 
polu magnetycznym, można uzyskać zależności 
określające wartość siły, której wielkość zależy 
od różnicy pomiędzy wartością przenikalności 
magnetycznej klina i ośrodka, do którego przy-
lega oraz od indukcji magnetycznej na styku 
powierzchni: 
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przy czym µr1, µr2 - względna przenikalność 
magnetyczna odpowiednio ośrodka 1 i 2; B1n, 
B1s - normalna i styczna składowa indukcji. 
Znając zatem rozkład pola magnetycznego w 
otoczeniu klina magnetycznego zamykającego 
żłobek stojana można obliczyć siły działające 
na ten klin. Na powierzchnie klinów magne-
tycznych zamykających żłobki stojana działają 
siły będące wypadkową sił pochodzących od 
pola głównego Fk1 i Fk2 oraz od pola rozprosze-
nia żłobkowego Fk3 i Fk4 jak na rys.1. 
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Rys.1. Siły działające na klin magnetyczny za-

mykający żłobek stojana. 

Układ sił działających na klin magnetyczny o 
liniach działania leżących w jednej płaszczyź-
nie można zastąpić wektorem głównym Fw 
przyłożonym do dowolnie wybranego środka 
redukcji O oraz momentem głównym Tw 
względem środka redukcji O. Wektor główny 
jest równy sumie geometrycznej wszystkich sił 
układu [3]: 
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Wartość wektora głównego oraz kąt α, jaki ten 
wektor tworzy z osią OX, wyznacza się z zależ-
ności: 
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Moment główny Tw względem środka re-
dukcji O jako początku układu współrzęd-
nych OXY jest równy sumie momentów da-
nych sił układu względem punktu O: 
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Wektor główny momentu Tw jest wektorem o 
jednej składowej w kierunku wersora k, czyli 
prostopadły do płaszczyzny OXY i wektora 
głównego Fw. Każdy wektor momentu sił 
można zastąpić parą sił F. Iloczyn wartości siły 
i odległości między siłami wynosi Tw. 

2.1 Składowe sił pochodzących od pola głów-
nego 

Siły działające na klin magnetyczny pocho-
dzące od pola głównego są zależne od wartości 
indukcji magnetycznej B na granicy klin ma-
gnetyczny – szczelina powietrzna. 
Przyjmuje się model uproszczony odtwarzający 
geometrię obszaru szczeliny powietrznej i klina 

(rys. 2) z uwzglednieniem wysokości otwarcia 
żłobka hs1. Powierzchnię wirnika przyjmuje się 
jako gładką. 
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Rys.2. Model rozmieszczenia żłobka z klinem 

magnetycznym przy wysokości otwarcia żłobka 

stojana hs1 z zaznaczonym obrazem pola przy 

biegu jałowym oraz siłami od pola głównego 

Fk1 i Fk2, 
 

Wypadkową siłę działającą na klin o długości l 
i szerokości bk, pochodzącą od pola głównego 
oblicza się zatem zgodnie z (1),po wprowadze-
niu µr1 = 1 według zależności: 
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Po rozwiązaniu całki można obliczyć wartość 
magnetycznej siły rozciągającej działającej na 
klin. Zależy ona między innymi od wymiarów 
klina, stanu pracy i przenikalności magnetycz-
nej klina. 

2.2 Składowe sił pochodzących od pola roz-
proszenia 
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Rys.3. Model żłobka stojana o wysokości 

otwarcia hs1, zamkniętego klinem magnetycz-

nym o przenikalności magnetycznej µk z zazna-
czonymi siłami F pochodzącymi od pola roz-

proszenia żłobkowego. 

W celu obliczenia składowych sił działających 
na klin magnetyczny pochodzących od pola 
rozproszenia żłobkowego, należy wyznaczyć 
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rozkład indukcji magnetycznej w obszarze 
klina, a w szczególności składową styczną  
i normalną na granicy ząb – klin magnetyczny. 
Na rysunku 3 zaznaczone są wektory sił dzia-
łających na klin magnetyczny pochodzących od 
pola rozproszenia żłobkowego umieszczony na 
wysokości hs1 nad powierzchnią stojana. 
Zatem, zgodnie z (1) wartość siły działającej na 
powierzchnię klina magnetycznego długości l   
i wysokości h, pochodzącej od pola 
rozproszenia żłobkowego, wyraża się wzorem: 
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Punkt przyłożenia siły wypadkowej działającej 
na powierzchnie boczną klina znajduje się w 
połowie długości klina. 

3. Algorytm obliczeń 
Korzystając z powyższych zależności można 
przeprowadzić obliczenia rozkładu naprężeń  
i działających sił na kliny magnetyczne 
zamykające żłobki stojana postępując zgodnie 
ze schematem blokowym algorytmu obliczeń 
przedstawionym na rysunku 4. 
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Rys.4. Schemat blokowy algorytmu obliczeń. 
 

4. Analiza sił działających na klin magne-
tyczny przy różnej wysokości otwarcia 
żłobka 
Analizę sił działających na klin magnetyczny 
przy różnej wysokości otwarcia żłobka prze-
prowadzono na modelu będącym odwzorowa-
niem fragmentu obwodu silnika, rys. 5. Do 
analizy przyjęto obszar będący przekrojem w 
płaszczyźnie poprzecznej do osi silnika i obej-
mujący żłobek stojana oraz żłobek wirnika z 
sąsiadującymi zębami. Na rysunku są widoczne 
trzy obszary z wymuszeniem prądowym j1, j2, 
j3. Obejmują one wymuszenia strumienia głów-
nego (j1), strumienia rozproszenia żłobka (j2) 
oraz wymuszenia modelujące strumień pocho-
dzący od prądu w wirniku (j3). Daje to możli-
wość łącznej analizy sił pochodzących od pola 
głównego i pola rozproszenia na podstawie wy-
padkowego rozkładu indukcji. Element 2 daje 
możliwość przesuwania względem siebie wy-
ciętych żłobków. 
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Rys.5. Model obwodu magnetycznego. 

Dla tak przyjętego modelu opracowano pro-
gram obliczeniowy zgodnie z algorytmem obli-
czeń (rys. 4.), który posłużył do obliczenia roz-
kładu indukcji B i sił działających na klin ma-
gnetyczny zamykający żłobek w odniesieniu do 
różnych wartości wysokości zamknięcia żłobka 
h1s, przy kolejnych przesunięciach żłobków 
względem siebie. Uwzględniając pole magne-
tyczne wymuszone prądem o gęstości  
j1 = 2829421A/m2 modelującym strumień 
główny i j2 = 4000000 A/m2 modelującym 
strumień rozproszenia (rys. 5), oraz 
przesunięcia, w tab. 1 oraz na rys. 7 
przedstawiono ich wpływ na siły działające na 
powierzchnie klina magnetycznego 
zamykającego żłobek. Fk1, Fk2 – siły działające 
na dolną i górną powierzchnię klina 
magnetycznego sąsiadującą z powietrzem, Fk3, 
Fk4, - siły działające na powierzchnie boczne 
klina magnetycznego sąsiadujące z żelazem.
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Tab. 1. Siły, siła wypadkowa oraz kąt działania 

tej siły i moment działający na klin ma-

gnetyczny o względnej przenikalności ma-

gnetycznej µrk = 5, zamykający żłobek w mo-
delu, przy układzie żłobków jak na rysunkach  

i dla różnej wysokości otwarcia żłobka hs1 (rys. 

5). 

 

 

 

Fw [N] 

 

Kąt α 

[stopni] 

 

Tw [Nm] 

hs1= 0 mm 38,3 24,6 0,41 

hs1= 1 mm 16,1 - 5,3 0,27 

hs1= 2 mm 13,0 - 46,2 0,17 
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Tw 

[Nm] 

hs1= 0 mm 118,8 52,3 0,9 

hs1= 1 mm 40,6 44,1 0,52 

hs1= 2 mm 15,0 11,7 0,32 
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hs1= 0 mm 133 55,6 0,98 
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hs1= 2 mm 17,9 28,2 0,36 
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Rys.6. Zmiana kierunku działania siły wypadkowej na klin magnetyczny o względnej przenikalności 

µrk = 5 przy wzajemnym ułożeniu dwóch żłobków względem siebie: 
a)  hs1= 0 mm, 
b)  hs1= 1 mm, 

c ) hs1= 2 mm



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 72/2005 177

Wykonane obliczenia wykazały, że wzajemne 
ułożenie względem siebie żłobków w modelu 
powoduje zmiany zarówno wartości siły wy-
padkowej zredukowanej do środka geome-
trycznego klina, jak i zmiany kierunku jej 
działania zależnie od wartości wysokości 
otwarcia żłobka. W przypadku badanego mo-
delu wartość siły zmieniała się w granicach od 
13,0 N do 132 N, co stanowi dziesięciokrotny 
wzrost, kąt zaś zmieniał się od - 45 stopni do 55 
stopni. Dodatkowo występuje moment obro-
towy względem punktu redukcji, którego war-
tość zmienia się od 0,17 Nm do 0,98 Nm, to jest 
pięciokrotnie. Występujący moment wywołuje 
obrót klina względem osi wzdłuż klina, co było 
obserwowane w przypadku swobodnego 
umieszczenia klina w modelu, podczas przesu-
wania żłobków względem siebie. Największe 
siły i momenty działają gdy nad klinem ma-
gnetycznym znajduje się żelazo, przy umiesz-
czeniu klina magnetycznego na równi z płasz-
czyzną stojana. Powyższe obliczenia sił działa-
jących na klin magnetyczny były wykonane dla 
szczeliny powietrznej δ = 2 mm. W silnikach 
elektrycznych zaś szczelina jest znacznie 
mniejsza. Zmniejszenie szczeliny powietrznej z 
2 mm do 0,5 mm powoduje trzykrotny wzrost 
siły wypadkowej oraz ponad dwukrotny wzrost 
momentu [6]. Zatem klin magnetyczny w sil-
niku będzie mocniej dociskany. 

5. Podsumowanie 
Kinetyka działania sił elektrodynamicznych 
ujawnia się w oddziaływaniu na klin magne-
tyczny o względnej przenikalności magnetycz-
nej µrk zarówno pola głównego, jak i pola roz-
proszenia żłobkowego. Im większa jest 
względna przenikalność magnetyczna µrk klina 
zamykającego żłobek stojana, tym większe siły 
na niego działają. W czasie rozruchu, gdy nasy-
ceniu ulega przyszczelinowy obszar rdzenia 
stojana, czyli w otoczeniu klina magnetycz-
nego, i gdy wartość względnej przenikalności 
magnetycznej zębów µFe jest porównywalna z 
wartością względnej przenikalności magne-
tycznej klina µrk, siły pochodzące od pola roz-
proszenia żłobkowego są niewielkie. Natomiast 
w stanie pracy znamionowej siły pochodzące 
od pola rozproszenia żłobkowego są większe  
i mają istotny wpływ na luzowanie się klinów. 
Przeprowadzone obliczenia sił działających na 
klin magnetyczny wykazały, że największa siła 
wypadkowa działa na klin magnetyczny wów-
czas, gdy nad żłobkiem zamkniętym klinem 

magnetycznym znajduje się ząb, a klin magne-
tyczny jest umieszczony w płaszczyźnie sto-
jana, czyli wysokość otwarcia żłobka hs1=0 
mm. W silniku indukcyjnym nad otwartym 
żłobkiem stojana, zamkniętym klinem magne-
tycznym, cyklicznie przesuwają się na prze-
mian żłobki i zęby wirnika, zatem wypadkowa 
siła działająca na klin magnetyczny zmienia się 
nie tylko co do wartości, ale i co do kierunku 
działania. Umieszczenie klina magnetycznego 
do zamknięcia żłobka głębiej w stosunku do 
powierzchni stojana sprawia, że maleje siła 
działająca na ten klin. Zatem jest wskazane 
umieszczanie klinów magnetycznych przy wy-
sokości otwarcia żłobka hs1 większe niż 0 mm 
również ze względu na działanie mniejszych 
momentów działających na klin. Zmniejszenie 
szerokości szczeliny powietrznej powoduje 
wzrost siły wypadkowej oraz momentu działa-
jącego na klin. Klin magnetyczny w silniku bę-
dzie mocniej dociskany, a co za tym idzie - 
bardziej podatny na luzowanie. 
Luzowanie się klinów magnetycznych w silni-
kach elektrycznych jest więc skutkiem 
zmieniających się oddziaływań sił elektroma-
gnetycznych na klin magnetyczny w wyniku 
ruchu wirnika ale umieszczenie go poniżej po-
wierzchni stojana znacznie zmniejsza to działa-
nie. 
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