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SILNIK INDUKCYJNY PRZEZNACZONY DO PRACY  
W PODWYśSZONEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA 

 
INDUCTION CAGE MOTORS DESIGNED FOR HIGH TEMPERATURE 

ENVIRONMENT 
 
Abstract: This paper presents examples of motors working at high temperature. Construction of the induction 

cage motor, designed to work in high temperature environments, is described. Results of laboratory investiga-

tions of these motors of different temperatures are presented. A method of estimating the mechanical characte-

ristics of these motors has been proposed. An assessment of savings on running costs, by using motors desi-

gned to work in high temperature environments, has been conducted. Final conclusions have been formulated 

based on these investigations. 

 

1. Wstęp 

Bardzo szybko rozwijający się światowy prze-

mysł wymusza na konstruktorach potrzebę 

projektowania i opracowania nowych techno-

logii mogących sprostać stawianym, zwiększo-

nym wymaganiom. Jedną z nich jest zapewne 

konstrukcja silnika elektrycznego pracującego 

w temperaturze otoczenia 100°C. Silnik taki 

znajduje zastosowanie w wentylatorach su-

szarni drewna, kurzych ferm oraz we wszyst-

kich innych gałęziach przemysłu, gdzie wystę-

puje wysoka temperatura otoczenia i potrzeba 

stosowania wentylatorów. Opracowana kon-

strukcja silnika indukcyjnego klatkowego róŜni 

się zasadniczo od maszyny tej samej mocy 

pracującej w temperaturze otoczenia strefy 

umiarkowanej. Wentylatory z reguły instalo-

wane są w górnej części hal fabrycznych, dla-

tego istnieje duŜy problem badania ich działania 

w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Z 

tych względów pomiary charakterystyk biegu 

jałowego i zwarcia (z których wyznaczono pa-

rametry schematu zastępczego) oraz charakte-

rystyk obciąŜenia silników, przeprowadzono w 

laboratorium FSE „BESEL”. Dzięki takim po-

miarom moŜliwe było porównanie charaktery-

styk mechanicznych otrzymanych bezpośrednio 

z pomiaru z obliczonymi na podstawie parame-

trów schematu zastępczego. Pozwoliło to na ro-

zeznanie czy istnieje moŜliwość wyznaczania 

charakterystyk mechanicznych jakie posiadać 

będzie silnik w temperaturze otoczenia +100°C 

opierając się jedynie na pomiarach wykonanych 

w temperaturze otoczenia +20°C. Przebadano 

równieŜ standardowy silnik odpowiedniej mocy,  

 

 
 

co pozwoliło na porównanie własności eksplo-

atacyjnych obu silników. 

2. RóŜnice konstrukcyjne 

Pierwszą wyraźnie widoczną róŜnicą pomiędzy 

dwoma silnikami o tej samej mocy znamiono-

wej są większe gabaryty silnika specjalnego, 

zaprojektowanego na pracę w temperaturze 

otoczenia 100°C, wynika to przede wszystkim 

z większej długości obwodu magnetycznego. 

Uzwojenia w tym silniku wykonano z dwa razy 

grubszego drutu nawojowego, zmniejszyła się 

liczba zwojów na fazę o 35% oraz liczba zwo-

jów cewce. Oczywiste jest, zastosowanie ma-

teriałów mogących pracować w temperaturze 

otoczenia +100°C, takich jak łoŜyska, pierście-

nie uszczelniające, natomiast do obszywania 

uzwojeń uŜyto przędzy torlenowej, dławice ka-

blowe wykonano z metalu, zaś tabliczki zna-

mionowe z aluminium. W łoŜyskach zastosowa-

no odpowiednie smary, które osiągają swoje 

optymalne parametry wówczas gdy silnik pra-

cuje w temperaturze otoczenia +100°C. Silnik 

został wykonany w klasie izolacji H dzięki uŜy-

ciu folii polimidowej, która pozwala na przyrost 

temperatury uzwojeń równy 80°C, dzięki 

czemu dopuszczalna górna temperatura uzwo-

jeń moŜe dochodzić do 180°C. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 81/2009 40

 

Rys. 1. Fotografia silnika standardowego  

z  wentylatorem (z prawej strony) i specjalnego 

(z lewej strony) 

3. Porównanie charakterystyk silnika sta-
ndardowego z charakterystykami silnika 
zaprojektowanego do pracy w podwyŜszo-
nej temperaturze otoczenia 

Badania silnika w laboratorium FSE Besel 

w podwyŜszonej temperaturze otoczenia były 

moŜliwe przez umieszczenie silnika w specjal-

nej suszarce, która pozwoliła uzyskać tempera-

turę otoczenia +100°C. W taki sposób moŜliwe 

było przeprowadzenie pomiarów charakterystyk 

biegu jałowego oraz stanu zwarcia, lecz niestety 

pomiar charakterystyki obciąŜenia w tej tempe-

raturze nie był moŜliwy. Hamownica wykorzy-

stywana do badań nie wytrzymałaby tak wyso-

kiej temperatury otoczenia, a ponadto nie było 

moŜliwości umieszczenia jej w suszarce z racji 

jej duŜych gabarytów. Dlatego teŜ opracowano 

metodę zstępczą uzyskania Ŝądanej temperatury 

silnika bez potrzeby umieszczania maszyny 

w temperaturze otoczenia 100°C. Polegała ona 

na przeciąŜeniu silnika mocą tak długo aŜ 

uzwojenie osiągnie odpowiednią temperaturę. 

Temperatura uzwojeń stojana była określana 

przez pomiary ich rezystancji. Metoda rezy-

stancyjna wyznaczania temperatury uzwojenia 

była przeprowadzana w ten sposób, Ŝe czas od 

chwili włączenia silnika od zasilania do pomia-

ru rezystancji nie przekraczał 30 sek. Przy uŜy-

ciu tej metody moŜliwe było porównanie (rys 4) 

np. charakterystyk cos(ϕ)=f(P2) silnika zapro-

jektowanego do prac w wysokiej temperaturze 

otoczenia dla temperatur otoczenia 20°C oraz 

100°C: 

 

 

Rys. 2. Charakterystyki zwarcia Iz= f(Uz) silnika 

specjalnego zmierzone w temperaturze 20ºC  

i 100 ºC 

 

Rys. 3. Charakterystyki momentu rozruchowego  

M=f(Uz) silnika specjalnego zmierzonego w 

temperaturze 20ºC i 100 ºC 

 

Rys. 4. ZaleŜność współczynnika cos(ϕ) od mo-

cy oddanej przy temperaturach otoczenia 20°C 

i 100° 
 

Wyraźnie widać, Ŝe silnik uzyskuje największe 

wartości współczynnika mocy dopiero w tempe-

raturze otoczenia +100°C. Porównano równieŜ 

charakterystyki mechaniczne (rys. 5):  

- silnika SH80-4B standardowego (klasa izol. F) 

zbadanego w temperaturze otoczenia +20°C, 
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- silnika SH80-4C specjalnego (klasa izol. H) 

zbadanego w temperaturze otoczenia +100°C. 

Poprawność opracowanej konstrukcji silnika 

specjalnego oraz fakt, Ŝe silnik specjalny za-                   

 

Rys. 5. Porównanie charakterystyk mechanicz-

nych silnika standardowego i specjalnego 

projektowany do pracy w podwyŜszonej tempe-

raturze otoczenia ma mniejszą zmienność prę-

dkości w zakresie momentów obciąŜenia od 0 

do MN niŜ silnik standardowy jest argumentem 

przekonywującym do stosowania takich silni-

ków.  

 

Rys. 6. Porównanie charakterystyk sprawności 

silnika standardowego i specjalnego 

4. Wyznaczenie charakterystyk mecha-
nicznych metodą obliczeniową 

Parametry elektromagnetyczne schematu zastę-

pczego otrzymano standardową metodą wyzna-

czania ich wartości z pomiaru charakterystyk 

biegu jałowego oraz stanu zwarcia w tempera-

turze otoczenia +20°C. Następnie na podstawie 

poniŜszego wyraŜenia uzyskano charakterystyki 

mechaniczne 
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W tych wyraŜeniach indeksy 1 oznaczają wiel-

kości związane z uzwojeniem stojana, indeksy 2 

z wirnikiem, indeksy s ze strumieniem rozprosze-

nia, a indeksy µ ze strumieniem głównym. 

Dzięki tym obliczeniom moŜliwe było porówn-

anie: 

- Charakterystyk obliczonych na podstawie pa-

rametrów schematu zastępczego wyznaczo-

nych z pomiaru biegu jałowego i zwarcia 

w temperaturze otoczenia 21°C i przeliczo-

nych na 100°C, oznaczone jako (1), 

- Charakterystyk mechanicznych zmierzonych 

bezpośrednio w temperaturze otoczenia 100°C, 

oznaczone jako (2). 

 

Rys. 7. Charakterystyki mechaniczne silnika 

specjalnego: obliczone (1) i zmierzone (2) 
 

Z porównania otrzymanych wyników moŜna 

stwierdzić, Ŝe wartości prędkości obrotowej dla 

znamionowego momentu obciąŜenia otrzymane 

z bezpośredniego pomiaru charakterystyki me-

chanicznej jest mniejsza o ok. 2% od wartości 

obliczonej na podstawie powyŜszych parame-

trów schematu zastępczego i policzonych na 

podwyŜszoną temperaturę otoczenia. 

5. Wnioski 

Gdy nie jest moŜliwe wykonanie pomiarów 

charakterystyk obciąŜenia w temperaturze oto-

czenia 100°C o właściwościach eksploatacyj-

nych silnika w pewnym stopniu mogą infor-

mować charakterystyki obliczone na podstawie 

parametrów schematu zastępczego, w których 

skorygowano wartości rezystancji tak by 
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uwzględniały zmiany temperatury otoczenia. 

WaŜnym jest stwierdzenie, Ŝe silnik zaprojek-

towany do pracy w temperaturze otoczenia 

+100°C, osiąga duŜy współczynnik mocy oraz 

sprawność wynoszącą η=74,5%. Wyniki te 

wskazują jak waŜne jest projektowanie silników 

dostosowanych do środowisk w jakich pracują, 

gdyŜ dzięki temu uzyskuje się wysoką spraw-

ność maszyny. Daje to moŜliwość oszczędności 

energii elektrycznej i obniŜenia kosztów opłat 

za energię elektryczną. Pomimo, Ŝe wykonanie 

silnika elektrycznego dostosowanego do pod-

wyŜszonej temperatury otoczenia jest droŜsze o 

ok. 20% (w przypadku silnika z chłodzeniem 

własnym) od wykonania silnika standardowego, 

moŜna wykazać, Ŝe w wielu przypadkach jest 

opłacalne. 

Pewną ciekawostką jest dodatkowy cel dla ja-

kiego stosuje się chłodzenie własne silników 

pracujących w wysokich temperaturach otocze-

nia. W tych warunkach intensywność chłodze-

nia nie jest duŜa, jednak wywołując cyrkulację 

powietrza nie pozwala na osadzanie brudu na 

silniku i przedłuŜa jego Ŝywotność. 
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