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DOBÓR SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH – INDUKCYJNYCH 

KLATKOWYCH DLA PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDÓW ŚREDNIEJ  
I DUśEJ MOCY 

 
ELECTRIC MOTORS SELECTION FOR MIDDLE AND LARGE CAPACITY   

INDUSTRIAL DRIVES 
 
Abstract: Selection of electric motors used in various  kinds of industrial drives is realized at designing stage 
of that drives. But the exploitation condition of the machine not always can be properly foreseen  at designing 
stage. And the exploitation condition (especially starting conditions) heavily influence electric motor’s work-
ing  reliability. For middle and large capacity d.o.l. started induction motors the frequency and duration of 
their starts is of crucial importance for motor’s reliability. The motors for high frequency of starts and for long 
starting time (driving equipment of large inertia moment) should be specially designed. Proper design of the 
rotor cage for this motors is of high importance. Komel Center elaborated own methods and computer pro-
grams for designing rotor cages of large induction motors for heaviest starting conditions. 
 
Wstęp 
Dobór silników elektrycznych eksploatowanych 
w  zakładach przemysłowych odbywa się na 
etapie projektowania tych zakładów, lub teŜ 
projektowania urządzeń (pompy, wentylatory, 
młyny). Dla projektantów głównymi kryteriami 
doboru silników jest zapotrzebowanie mocy na 
wale, wymagany początkowy moment rozru-
chowy, przebieg krzywej momentu; zazwyczaj 
równieŜ wymagania dotyczące kompatybilności 
(np. poziom hałasu), dobór stopnia ochrony.  
Jednak w trakcie projektowania napędu nie 
zawsze moŜna dokładnie przewidzieć przyszłe 
warunki eksploatacyjne, a te właśnie (np. ilość 
rozruchów i przerw w pracy) mogą mieć zasad-
nicze znaczenie dla trafności doboru silnika. Je-
śli napędzane urządzenie ma znaczny moment 
bezwładności (długi czas rozruchu) to powtó-
rzenie nawet tylko 3-4 rozruchów w krótkim 
odstępie czasu moŜe prowadzić do zniszczenia 
silnika. RównieŜ wielka ilość nawet krótko-
trwałych rozruchów wpływa destrukcyjnie na 
trwałość silnika. Dla takich warunków pracy 
(rozruch długotrwały, lub często powtarzany) 
naleŜy dobierać silniki projektowane  specjal-
nie, a róŜniące się od standardowych głównie 
rozwiązaniem uzwojenia (klatek) wirnika. 
Niszczące działanie prądu rozruchowego oraz 
dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyj-
nych silników klatkowych dla trudnych warun-
ków rozruchowych omówione zostały w sze-
regu publikacji [1-5]. 
 

Stopień ochrony (IP 23 - IP 44)  
Silniki elektryczne wykonywane są w róŜnym 
stopniu ochrony  wnętrza od przedostawania się 
ciał obcych i wody. Stopień ochrony silnika 
określany jest zgodnie z  Publikacją IEC 34-5 
(1998) oraz normą EN 60529 kodem literowym 
IP po którym występują dwie cyfry. Pierwsza 
cyfra określa stopień ochrony od przedostawa-
nia się ciał obcych oraz pyłu, druga cyfra sto-
pień ochrony przed penetracją wody. Silniki o 
stopniach ochrony do IP 23 potocznie nazy-
wane są silnikami przewietrzanymi, silniki o 
stopniach ochrony IP 44 i wyŜej – silnikami 
zamkniętymi. Podstawowa róŜnica między nimi  
wynika z tego, Ŝe w silnikach przewietrzanych 
powietrze chłodzące przepływa przez wnętrze 
silnika i  bezpośrednio omywa część czynną 
(uzwojenia i pakiet blach); w silnikach za-
mkniętych ciepło strat przepływa najpierw 
drogą przewodzenia do kadłuba maszyny i do-
piero z jego powierzchni jest odbierane - stru-
mieniem powietrza chłodzącego, lub poprzez 
płaszcz wodny. Silniki przewietrzane mają sze-
reg wyraźnych cech dodatnich w stosunku do 
powszechniej stosowanych  u nas silników bu-
dowy zamkniętej; są nimi: 

• mniejsza masa (a więc i niŜsza cena) li-
czona na jednostkę mocy 

• bezpośrednie, skuteczniejsze chłodzenie 
uzwojeń, czyli większa odporność na krót-
kotrwałe oraz długotrwałe przeciąŜenia 
mocą, 

• wyraźnie lepsze chłodzenie łoŜysk, 
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• niŜszy poziom hałasu, 
• mniejsze straty mechaniczne, wyŜszy po-

ziom współczynnika sprawności. 
 

We wnętrzu kaŜdego silnika, niezaleŜnie od 
stopnia jego ochrony,  podczas przerw w pracy  
skrapla się i gromadzi wilgoć. W silniku prze-
wietrzanym podczas kaŜdego uruchomienia 
wilgoć z wnętrza wyrzucana jest wentylatorem, 
co ma korzystny efekt dla trwałości układu 
izolacyjnego. Równie szybko i skutecznie usu-
wane są z wnętrza silnika IP 23 wszelkie opary 
i wyziewy chemiczne. (Znany jest nam przypa-

dek awarii silnika budowy zamkniętej IP 54  

mocy 600 kW, który wystąpił w jednej z elek-

trowni: wskutek zatarcia i przegrzania łoŜyska 

tocznego wyparował z niego smar, którego 

opary po wymieszaniu z powietrzem wnętrza 

silnika utworzyły mieszankę wybuchową. Do-

szło do eksplozji, która rozerwała obudowę sil-

nika. Awaria tego rodzaju nie mogłaby się wy-

darzyć w silniku przewietrzanym, budowy  IP 

23). 

Skuteczniejsze chłodzenie wnętrza silnika 
przewietrzanego pozwala osiągnąć w nim moc 
znamionową o jeden, lub nawet dwa stopnie 
większą od mocy silnika budowy zamkniętej 
w tym samym gabarycie – patrz tabela. 
 

Tab.1.  Powiązanie mocy znamionowej ze 

wzniosem osi wału  dla silników IP 54 / IP 23, 

2p=4 (1500 obr/min) 
 

Moc znamionowa [kW]      
dla: 

Wznios osi wału 
[mm] 

IP 54 IP 23 
 37  

200 30 (45) 
37 55  

225 45  
 75  

250 55 90 
75 110  

280 90 132 
 160 

110 200 
132 250 

 
 

315 
 160 315 

200 355 
250 375 

 
355 

315 400 
 

W Stanach Zjednoczonych, a takŜe w Japonii, 
Indiach, Brazylii, mimo wyraźnie gorszych wa-
runków klimatycznych, praktycznie połowa 

sprzedawanych na tamtych rynkach silników 
elektrycznych to silniki przewietrzane (ODP - 
Open Drip Proof wg norm NEMA). Wykonanie 
ODP uwaŜane jest za standardowe, silniki bu-
dowy zamkniętej stosowane są tylko tam, gdzie 
taka konieczność rzeczywiście zachodzi (np. 
wysokie zapylenie otoczenia). Silniki ODP 
mają wg amerykańskich norm NEMA obowią-
zujący wyŜszy współczynnik dopuszczalnego 
trwałego przeciąŜenia mocą niŜ silniki za-
mknięte (tzw. Service Factor, parametr nie wy-
stępujący w Normach Polskich, normach euro-
pejskich, czy w publikacjach IEC). 
W naszym kraju produkcja silników przewie-
trzanych o mocy poniŜej 100 kW została prze-
rwana w latach 70 tych ub. wieku, w sytuacji 
permanentnego deficytu silników i panującego 
rynku producenta – dla którego wygodnym było 
ograniczanie asortymentu swych wyrobów  
i oferowanie odbiorcom wyrobów droŜszych. 
W Ośrodku Komel w roku 2005 opracowano 
załoŜenia nowej serii SCe oraz SCh silników 
przewietrzanych (stopień ochrony IP23) ni-
skiego napięcia, zakresu mocy 37 – 400 kW, 
2p=2, 4, 6, 8, 10, 12. o wzniosach osi wału 200 
– 400 mm. Silniki posiadają układ wentylacji 
osiowej, ssącej, stosowanej obecnie w silnikach 
IP23 przez większość producentów europej-
skich. Produkcja nowych silników przewietrza-
nych, niskiego napięcia o stopniu ochrony IP23 
podjęta została w Zakładzie EMIT S.A. w śy-
chlinie. W silnikach zastosowano nowoczesne 
materiały izolacyjne klasy F, które w połącze-
niu ze skutecznym  systemem impregnacyjnym 
zapewniają duŜą odporność uzwojenia na 
działanie wilgoci i wpływy atmosferyczne. 
Przyrosty temperatur uzwojeń niewiele prze-
kraczające poziom dopuszczalny dla klasy B 
gwarantują wysoką trwałość silników i umoŜ-
liwiają ich przeciąŜanie. Skrzynki zaciskowe 
oraz układ łoŜyskowania posiadają podwyŜ-
szony stopień ochrony (IP 55), podobnie jak 
większość współczesnych silników okapturzo-
nych znanych producentów obcych. 

 

Rozruch 
Rozruch silników średniej i duŜej mocy nie 
wyposaŜonych w falownikowe układy regulacji 
obrotów odbywa się z reguły przez bezpośred-
nie załączenie silnika do sieci (zwykle  
6 kV). Załączeniu towarzyszy udar prądowy  
i wywołane nim udary mechaniczne. W trakcie 
rozruchu w uzwojeniu wirnika wydzielić się 
musi w postaci ciepła cała energia kinetyczna 
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którą pod koniec rozruchu zgromadzi wirnik 
silnika łącznie z wirnikiem sprzęgniętych  urzą-
dzeń. W przypadku silnika dwuklatkowego 
praktycznie cała energia cieplna rozruchu wy-
dziela się w klatce rozruchowej, w przypadku 
silnika z prętami biernymi ciepło rozruchu wy-
dziela się w tych prętach. Przepływający w 
uzwojeniach stojana i wirnika prąd rozruchowy 
wywołuje straty, które pochłaniane są przez ich 
pojemność cieplną.  
Proces nagrzewania się uzwojeń podczas roz-
ruchu moŜe być traktowany z dobrym przybli-
Ŝeniem jako adiabatyczny. Projektant silników 
dobierając rozwiązanie klatki wirnika musi 
mieć na względzie nie tylko osiągnięcie wyma-
ganej wartości momentu rozruchowego, ale  
i poziom temperatury klatki jaki wystąpi pod 
koniec rozruchu dla przyjętych wielkości GD2 

urządzenia napędzanego. W katalogach współ-

czesnych silników średniej i duŜej mocy poda-

wany jest dopuszczalny czas rozruchu, który  

narzuca właśnie  temperatura klatek wirnika. 

Wartość początkowego momentu rozrucho-
wego (dla poślizgu s=1) określona jest zaleŜ-
nością: 

n

P
TL 30

2π
=     

gdzie: 
TL – moment rozruchowy   [Nm] 
P2  -  straty w wirniku [W] dla s=1 
n   -  synchr. prędkość obr.  [min-1] 
  

Początkowy moment rozruchowy TL jest wprost 
proporcjonalny do strat w uzwojeniu (klatce) 
wirnika występujących dla poślizgu s=1.      
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Rys. 1.  Przebieg prądu rozruchowego w funkcji poślizgu 
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Rys. 2.  Przebieg momentu w funkcji poślizgu 
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Tab. 2. Parametry silnika 800 kW, 1500 obr/min. przy róŜnych rozwiązaniach klatki wirnika
 

 Rodzaj wirnika, kształt Ŝłobka 
Parametr jedn. jednoklatkowy 

 

 
 

dwuklatkowy 
 

 

pręt rozruchowy 
 

 
Krotność prądu rozruch.   JL/JN  

- 
 

6.9 
 

6.35 
 

4.61 
Krotność momentu rozruch. 
TL/TN 

 
- 

 
0.79 

 
1.3 

 
1.09 

Krotność momentu maksym. 
TBR/TN 

 
- 

 
3.04 

 
2.56 

 
2.04 

Sprawność                       eta % 97.2 96.9 96.6 
Współcz.  mocy            cos fi - 0.90 0.89 0.87 
Poślizg                                 s % 0.67 0.81 1.07 

Uzw. stojana:   
20.6 

Uzw. stojana:    18 Uzw. stojana:    10 Adiabatyczny przyrost temp. 
po 10 sek. rozruchu 

 

oC 
Pręt klatki:      111 Pręt kl. rozr.:    

457 
Pręt rozruch.:   132 

 
W tablicy nr 2 i na rys nr 1,2 zestawiono pod-
stawowe parametry oraz przebiegi prądu i mo-
mentu rozruchowego w funkcji poślizgu dla 
standardowego  silnika indukcyjnego klatko-
wego mocy 800 kW,  2p=4, 6 kV przy  róŜnych 
rozwiązaniach klatki wirnika. Przedstawione 
wyniki obliczeń temperatury klatek wykazują  
iŜ ze względów termicznych dla napędów o 
długich czasach rozruchu naleŜy stosować wir-
niki jednoklatkowe lub wirniki z prętami bier-
nymi, natomiast wirniki dwuklatkowe nadają 
się wyłącznie do napędów o rozruchu krótkim. 
Silnik z prętami rozruchowymi  posiada naj-
wyŜszy wskaźnik dobroci rozruchu (określany 
jako stosunek momentu do prądu rozrucho-
wego), natomiast ma nieznacznie niŜszy współ-
czynnik sprawności od silnika dwuklatkowego 
czy głębokoŜłobkowego.  
 

Koszt eksploatacji 
Silnik elektryczny naleŜy uznać za  wyrób tani: 
koszt nabycia  równowaŜy się  z kosztem zale-
dwie paromiesięcznej eksploatacji przy pracy 
trójzmianowej. Koszt eksploatacji to koszt 
energii pobranej z sieci. Większość pobranej 
energii elektrycznej przetwarzana jest na uŜy-
teczną energię mechaniczną na wale, jednak 
kilka procent energii  tracone jest w silniku w 
postaci strat. Wielkość strat w silnikach tej sa-

mej mocy bywa róŜna, silniki starszej generacji 
mają z reguły znacznie mniejszą sprawność, 
straty bywają w nich przynajmniej dwukrotnie 
większe od strat występujących we współcze-
snych silnikach  energooszczędnych. W tabeli 
nr 3 podano wielkość strat  przy obciąŜeniu 
znamionowym dla silników zakresu mocy 400-
1250 kW, 2p=4,  dwu krajowych serii silników 
klatkowych 6 kV: starej serii SZDr z chłodze-
niem rurowym i współczesnej serii Sh z chło-
dzeniem Ŝebrowym. 
 

Tab. 3. Wielkość strat przy obciąŜeniu znamio-

nowym silników 2p=4, 6 kV,  róŜnych serii 
 

Straty przy P=PN 
[kW] 

Moc 
znamionowa 
silnika - PN 

[kW] 
Silniki rurowe 

serii SZDr 
(stare) 

Silniki Ŝebrowe 
serii Sh 
(nowe) 

400 32.0 15.2 
500 37.5 17.0 
630 44.1 18.9 
800 53.6 24.0 
1000 65.0 27.0 
1250 75.0 31.0 

 

Jeszcze większa róŜnica strat między starymi a 
nowymi silnikami występuje na biegu jałowym, 
bez obciąŜenia. W silnikach starych straty na 
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biegu jałowym są zwykle 4-5 razy większe niŜ 
w silnikach współczesnych..  
W napędach pracujących 3-zmianowo (ok. 
6000 godz. pracy rocznie)  wymieniając silniki 
np. starej serii SZDc na współczesne energo-
oszczędne silniki serii Sh, dzięki obniŜeniu strat 
w silnikach uzyskujemy, przy załoŜeniu ceny 
energii 0.36 zł/kWh, roczne oszczędności: 

• dla silnika  400 kW –  36.290 zł 
•                    500 kW -  44.280 zł 
•                    630 kW -  54.430 zł 
•                    800 kW -  63.940 zł 
•                  1000 kW – 82.080 zł 
•                  1250 kW -  95.040 zł 

Przytoczone roczne oszczędności w eksploata-
cji stanowią około 40-45% kosztu zakupu sil-
nika nowego wg. aktualnych cen (2009r); wy-
miana silnika starego na nowy, energoosz-
czędny jest więc inwestycją wysoce rentowną 
juŜ tylko ze względu na zmniejszenie poboru 
mocy z sieci.  
UŜytkownicy zazwyczaj nie mają moŜliwości 
wyliczenia wielkości strat występujących w 
eksploatowanych silnikach; na tabliczkach 
znamionowych  (zgodnie z polskimi normami, 
ale takŜe zgodnie z normami UE) nie jest po-
dawana wartość współczynnika sprawności. 
Podawana jest ona w katalogach silników, ale te 
materiały dla starych maszyn są praktycznie 
niedostępne. Ośrodek Komel przed paroma laty 
wydał broszurę „Remontować czy wymieniać 
silniki średniej i duŜej mocy”, która zawiera 
m.in. katalogowe dane współczynników spraw-
ności silników indukcyjnych 6 kV róŜnych serii 
produkowanych w kraju poczynając od lat 70 
tych ub. wieku. 
   

Wnioski dla uŜytkowników 
 

1. Jeśli w eksploatacji znajdują się stare silniki 
indukcyjne (zarówno krajowe jak i zagra-
niczne) pracujące w ciągu roku znaczną ilość 
godzin, to wymiana ich na współczesne ener-
gooszczędne przynosi znaczące efekty - dzięki 
zmniejszeniu strat. Dla oszacowania tych efek-
tów konieczna jest znajomość współczynników 
sprawności eksploatowanych silników. Dla sil-
ników krajowych moŜna je znaleźć we wspo-
mnianej broszurze Komelu „Remontować czy 
wymieniać...”. Ośrodek dysponuje teŜ  danymi 
katalogowymi  wielu silników obcych. 
Ponadto wymieniając silnik stary na współcze-
sny, z reguły uzyskujemy zmniejszenie emito-

wanego przez silnik hałasu i to nawet o kilka-
naście dB/A/.  
2. Jeśli w wyniku trudnych warunków rozru-
chowych silnik ulega częstym, a zwłaszcza  
powtarzającym się  uszkodzeniom, naleŜy w 
jego miejsce zastosować silnik specjalny, do 
aktualnych warunków pracy przystosowany. 
MoŜna równieŜ (co wiąŜe się zwykle  ze znacz-
nie mniejszym kosztem) wymienić w eksplo-
atowanym silniku sam tylko wirnik - na wirnik 
dla danych warunków rozruchu specjalnie za-
projektowany. Komel dysponuje metodami  
i programami obliczeniowymi dla wyznaczania 
napręŜeń termicznych i elektrodynamicznych  
występujących w klatkach podczas rozruchu. 
Pozwala to na optymalny dobór rodzaju  
i szczegółowych wymiarów klatki dla danych 
warunków rozruchowych. Posiłkując się tymi 
metodami dokonano wymiany wirników  dla 
wielu eksploatowanych silników o zakresie 
mocy od 4 kW aŜ do 4000 kW, dobrze dosto-
sowując parametry silnika do wymagań napę-
dzanego urządzenia i uzyskując kaŜdorazowo 
znaczące (kilkakrotne) zwiększenie trwałości 
eksploatacyjnej silnika [4,6,7].  
 

 

Fot. 1. Zmodernizowany przez Komel wirnik 

silnika DAZ 1616 2000/500 kW. Klatka  

rozruchowa  w   formie prętów biernych 
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Rys. 2. Nowy wirnik dla silnika MBR500L 

1000kW. Pręty wirnika miedziane, osadzane 

wewnątrz Ŝłobka specjalną metodą (patent) 
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