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PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW

- NOWE OBSZARY PRAC BADAWCZYCH

DESIGNING AND MANUFACTURING
OF ELECTRIC MACHINES AND TRANSFORMERS

- NEW FIELDS OF RESEARCH WORK

Abstract: This paper presents aspects of the designing and manufacturing process of electric machines and 
transformers, reflecting among others the present-day operation requirements as well as the progress made in 
manufacturing of modern manufacturing materials. Those new conditions and market competitiveness shape 
the product designing and manufacturing process, typically characterized by far-reaching optimization. On the 
basis of selected jobs completed in „ENERGOSERWIS S.A.”, this paper describes characteristic trends of the 
undergoing changes, outlining also the subject matter of the research work.

1. Wstęp
Wymagania klienta, zmieniające sie warunki 
eksploatacji maszyn elektrycznych i transfor-
matorów oraz konkurencyjność ceny, wymu-
szają daleko idącą optymalizację ich konstruk-
cji i procesu ich wytwarzania. Kluczowym jest 
więc doświadczenie kadry inżynierskiej wsparte
badaniami naukowymi, wykorzystanie właści-
wości nowoczesnych materiałów konstrukcyj-

nych, oraz zastosowanie efektywnych narzędzi 
obliczeniowych i projektowych. Drugą, równie 
ważną częścią jest optymalizacja procesu wy-
twarzania wyrobu. Wymaga to zastosowania
wysoko specjalistycznej technologii i parku
maszynowego. Uogólniony schemat procesu 
projektowania i wytwarzania produktu przed-
stawia rysunek 1.

DANE WEJŚCIOWE PROJEKTOWANIE
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Rys. 1. Schemat procesu projektowania i wytwarzania produktu

2. Dane wejściowe

2.1. Wymagania klienta

Niezależnie od typu produktu, wymagania 
klienta można w skrócie wymienić w kilku 
najważniejszych punktach:
 wysoka niezawodność i trwałość produktu,
 wysoka sprawność,
 energooszczędność,
 konkurencyjna cena.

W procesie projektowania i wytwarzania ma-
szyn elektrycznych i transformatorów wymaga-
nym jest uwzględnienie wszystkich w/w wy-
magań klienta z określonymi, szczególnymi 
warunkami eksploatacyjnymi wśród których 
można m.in. wymienić:
 rodzaj pracy,
 charakter i specyfika obciążenia,
 przeciążalność.



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/200926

Każdy z wymienionych warunków pracy ma-
szyny elektrycznej, transformatora wpływa na 
trwałość tego wyrobu i kumuluje skutki prowa-
dzące po pewnym czasie do degradacji kon-
strukcji. Istotnym jest zatem powiązanie po-
szczególnych stanów pracy urządzeń oraz wy-
stępujących uszkodzeń i uwzględnienie ich 
w procesie projektowania wyrobu.

2.2. Przepisy prawne, normy i standardy 
techniczne

Każdy proces, zarówno na etapie projektowania 
jak i wytwarzania jest umocowany w ramach 
przepisów prawnych (m.in. dotyczących BHP 
i Ochrony Środowiska) oraz standardów tech-
nicznych (m.in. normy techniczne, przepisy 
UDT). Spełnienie wszystkich wymienionych 
uwarunkowań, ma bezpośredni wpływ na za-
stosowane rozwiązania konstrukcyjne.

3. Projektowanie

3.1. Pomiary wstępne, ”reverse engineering”

Projektowanie produktu może obejmować mo-
dernizację istniejącej maszyny elektrycznej 
i transformatora (zmiana parametrów znamio-
nowych) lub wytworzenie nowego wyrobu. 
W przypadku modernizacji na wstępie procesu 
projektowania, wykonywana jest inwentaryza-
cja, pomiary odtworzeniowe oraz pomiary śro-
dowiska pracy. Jedną z najbardziej zaawanso-
wanych form pomiarów odtworzeniowych jest 
”reverse engineering”, pozwalający odtworzyć 
w środowisku trójwymiarowym rzeczywistą 
geometrię mierzonych przedmiotów. Pomiary 
wykonywane są za pomocą współrzędnościo-
wych maszyn pomiarowych i skanerów lasero-
wych (rys. 2), a wyniki przenoszone są bezpo-
średnio do środowiska CAD w postaci modeli 
3D stanowiących bazę odniesienia do projek-
towanych nowych i zmodernizowanych wyro-
bów.

Rys. 2. Pomiary współrzędnościowym ramie-
niem pomiarowym z głowicą skanującą

Niedoskonałością opisanego sprzętu pomiaro-
wego jest stosunkowo mały zakres pomiarowy 
w przypadku całościowej inwentaryzacji du-
żych obiektów. Kierunkiem rozwoju i zarazem 
wyzwaniem dla środowiska badawczego, jest 
zatem rozwój tych urządzeń w zakresie możli-
wości skanowania dużych powierzchni.

3.2. Analiza zjawisk, badania modelowe

W maszynach elektrycznych i transformatorach 
najczęściej dokonuje się analizy następujących 
zjawisk:
 elektromagnetycznych,
 cieplnych i wentylacyjnych,
 obciążeń elektrycznych i mechanicznych,
 drgań, hałasu.
Wszystkie z wymienionych zjawisk są ze sobą 
ściśle powiązane i mają decydujący wpływ na 
prawidłową pracę maszyn elektrycznych
i transformatorów. Część z nich można zidenty-
fikować i opisać wykonując badania i pomiary 
na rzeczywistym obiekcie, np.: badania cieplne, 
pomiary drgań, hałasu.

Rys. 3. Termogram stojana generatora TGH-64 
przed modernizacją

Przykładem są przedstawione termogramy
(rys. 3 i 4) rozkładu temperatury na powierzch-
ni korpusu generatora, które pozwoliły na wery-
fikację przeprowadzonej modernizacji układu 
wentylacyjnego. Celem modernizacji była eli-
minacja obszarów o podwyższonej temperatu-
rze w strefie rdzenia i uzwojeń.

Rys. 4. Termogram stojana generatora TGH-64 
po modernizacji
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Natomiast inne zjawiska, ze względu na specy-
fikę pracy maszyn elektrycznych i transforma-
torów, po wykonaniu obliczeń projektowych 
dla nowych rozwiązań konstrukcyjnych, wy-
magają wykonania badań modelowych. 

      

Rys. 5. Model prototypu (w skali 1: 2) wentyla-
tora na stanowisku prób (a) oraz prototypowy 
wentylator zamontowany na wirniku generatora 
TWW-320-2Y3 (b) [1]

Przykładowo, w trakcie badań modeli prototy-
pów wentylatora (rys. 5), zostały zweryfikowa-
ne obliczone charakterystyki przepływowe 
(rys. 6) dla zmiennej geometrii łopatek, liczby 
łopatek oraz kąta ich ustawienia. Celem badań 
było zwiększenie wydajności nowego typu 
wentylatora przy jednoczesnej poprawie stabil-
ności jego pracy.



4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Wydajność V [m3/s]

S
p

ię
tr

ze
n

ie
c
a
łk

o
w

it
e


P
[P

a
]

 = 1,2 [kg/m3]

Wentylator B
=36,5o(z=36)

Wentylator A
=25,5o(z=29)

Went.-oryginalny
    =45o(z=29)

Krzywa oporów

Rys. 6. Wyznaczone punkty pracy nowych wen-
tylatorów nastawnych do generatora TWW-230
i wentylatora oryginalnego [1]

Przedmiotem dalszych badań i analiz jest ścisłe 
powiązanie oraz opisanie zjawisk występują-
cych w maszynach elektrycznych podczas ich 
pracy.

3.3. Symulacje komputerowe, obliczenia 
(CAE)

Wykorzystanie współczesnych technik kompu-
terowych dla modelowania zjawisk występują-

cych w maszynach elektrycznych, pozwala
w znacznym stopniu ograniczyć liczbę wy-
konywanych badań i testów. Jednocześnie 
w oparciu o zebrane dane wciąż poszukuje się 
coraz doskonalszych modeli matematycznych, 
pozwalających na symulację działania maszyn 
oraz poszczególnych ich komponentów (rys. 7).

Rys. 7. Geometria 3D modelu obliczeniowego 
części czołowej uzwojenia stojana oraz wirnika 
generatora 200MW [8]

Jedną z podstawowych grup obliczeń nume-
rycznych maszyn elektrycznych i transformato-
rów stanowią obliczenia elektromagnetyczne. 
Pozwalają one na określenie m.in. rozkładu 
i natężenia linii pól elektromagnetycznych oraz 
modułu indukcji w elementach konstrukcyjnych 
(rys. 8).

Rys. 8. Wyniki obliczeń elektromagnetycznych 
stojana generatora TWW-560 – rozkład linii 
ekwipotencjalnych (a) i modułu indukcji (b) [2]

W oparciu o rozkład modułu indukcji (rys. 8b) 
określony został rozkład strat w obszarze połą-
czeń czołowych uzwojeń, skrajnych pakietów 
rdzenia oraz w sprężystej talerzowej płycie do-
ciskowej. Wyznaczony rozkład strat pozwolił 
oszacować przyrosty temperatur, istotnych dla 
układu izolacyjnego uzwojeń i parametrów wy-
trzymałościowych płyty dociskowej.
Jednym z kierunków prac badawczych w tym 
obszarze, jest dalszy rozwój uniwersalnych 
modeli matematycznych dla poszczególnych 
typów maszyn elektrycznych i transformato-
rów, obejmujących rozkład pól elektromagne-
tycznych, siły elektrodynamiczne (rys. 9), roz-
kład strat i związanych z nimi przyrostów tem-
peratury.

a) b)

a) b)
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Rys. 9. Rozkład wypadkowej liniowej gęstości 
sił elektrodynamicznych działających na pręt 
fazowy (przebiegi czasowe oraz trajektorie wek-
torów sił) [9]

Należy również rozwijać modele i analizy [3]
dotyczące obliczeń cieplnych (rys. 10) i wenty-
lacyjnych, których wyniki (włączając oblicze-
nia sił elektrodynamicznych), stanowią dane 
wejściowe do obliczeń mechanicznych.
Na podstawie obliczonych wartości sił elektro-
dynamicznych, temperatury, obciążeń mecha-
nicznych statycznych i dynamicznych oraz 
przyjętych kryteriów optymalizacyjnych, prze-
prowadzana jest analiza wytrzymałościowa 
konstrukcji (rys. 11).

pręt uzwojenia

kanał chłodzący

wstawka izolacyjna

1

2

3

4

5

6

7

Rys. 10. Uzwojenie wzbudzenia generatora 
TWW-200-2(2A): przekrój poprzeczny żłobka 
wirnika (a) oraz model cieplny (b) [4]

  
Rys. 11. Model dyskretny korpusu generatora 
TWW-560 (a) oraz model kadzi transformatora 
305MVA (b) z mapą naprężeń mechanicznych

Zastosowanie Metody Elementów Skończonych 
dla obliczeń wytrzymałościowych, pozwala 
uzyskać mapy rozkładu naprężeń w konstrukcji. 
W przypadku kadzi transformatora (rys. 11b), 
obliczenia wykonane zostały dla kilku przypad-

ków obciążenia, m.in.: próżnią, nadciśnienia 
oraz w trakcie pracy na stanowisku i w trans-
porcie. W oparciu o wyniki pobrane z analizy 
wytrzymałościowej, przeprowadzana jest anali-
za modalna konstrukcji korpusu stojana genera-
tora (rys. 12). Wyznaczenie częstotliwości 
drgań własnych korpusu, pozwala uniknąć zja-
wiska rezonansu podczas pracy maszyny.

Rys. 12. Poziom częstotliwości drgań własnych 
korpusu stojana generatora TWW-560 (a) w za-
leżności od grubości płaszcza (b) [5]

Poszukiwanie warunków korelacji pomiędzy 
wszystkimi przeprowadzanymi obliczeniami
oraz opracowanie coraz doskonalszych modeli 
matematycznych, pozwalających odzwiercie-
dlić z coraz to mniejszym błędem warunki rze-
czywiste, stanowi duże wyzwanie na przyszłość
i jest ciągle rozwijane w „Energoserwis” S.A. 
Określenie stopnia uproszeń modeli numerycz-
nych i ocena ich wpływu na wyniki obliczeń to 
kierunek dalszych prac badawczych. 
Drugim, równie ważnym obszarem jest wyzna-
czanie zastępczych wskaźników wytrzymało-
ściowych dla wielowarstwowych elementów 
konstrukcyjnych (np. pakietów rdzeni oraz
uzwojeń maszyn elektrycznych i transformato-
rów).

3.4. Oprogramowanie CAD

Proces projektowania z zastosowaniem systemu 
CAD, który jest oparty na w pełni parametrycz-
nym środowisku 3D (rys. 13), pozwala na inte-
grację wszystkich jego etapów, począwszy od 

  

Rys. 13. Parametryczne modele 3D autotrans-
formatora 160MVA (a) i stojana generatora 
TWW-560 (b)

a) b)

a) b)

a) b)

a) b)
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wykonania pomiarów, modeli koncepcyjnych, 
opracowania i obliczeń konstrukcji, do wytwo-
rzenia i weryfikacji parametrów urządzenia. 
Zintegrowany system CAD pozwala na równo-
czesną, współbieżną pracę zespołu projektowe-
go złożonego z konstruktorów, technologów 
oraz analityków (rys. 14).

Konstruktor

Konstruktor
Konstruktor

Konstruktor ds. obliczeń 
numerycznych

SERWER

Szef Projektu

Technolog

Rys. 14. Schemat zintegrowanego systemu kom-
puterowego CAD [6]

Na podstawie wirtualnych, parametrycznych 
modeli 3D, generowana jest dokumentacja wy-
konawcza 2D oraz karty technologiczne. Po-
nadto, używając powiązanego oprogramowania 
CAM generowane są programy obróbcze na ob-
rabiarki CNC (rys. 15), które za pomocą odpo-
wiednich postprocesorów tłumaczone są na ko-
dy maszynowe. Kolejnym krokiem jest wysła-
nie kodów siecią intranetową do sterowników 
maszyn. 

Rys. 15. Obróbka kołpaka wirnika na frezarce 
CNC

Rys. 16. Komputerowa wizualizacja (a) i zdję-
cie rzeczywistego transformatora blokowego 
305MVA (b)

Wykonane modele 3D są również podstawą do 
weryfikacji poprawności geometrii wytworzo-
nych obiektów za pomocą współrzędnościo-
wych maszyn pomiarowych. 
Możliwości wizualizacji urządzenia już na eta-
pie procesu projektowania (rys. 16), pozwalają 
zapoznać się wykonawcy i odbiorcy z końco-
wym efektem prac. 
Zastosowanie środowiska parametrycznego, 
pozwala tworzyć wielowariantowe koncepcje 
modyfikowane na poziomie modelu 3D, które 
znajdują automatyczne odzwierciedlenie w do-
kumentacji 2D, środowisku obliczeniowym 
oraz systemach CAM. 
Kierunkiem dalszego rozwoju systemów CAD 
jest poszukiwanie modeli matematycznych opi-
sujących kształt projektowanych elementów 
konstrukcyjnych (m.in. uzwojeń stojanów gene-
ratorów), pozwalających w sposób automatycz-
ny wykreślić ich trajektorię.

3.5. Dobór materiałów

Wśród materiałów stosowanych w konstruk-
cjach transformatorów i maszyn elektrycznych, 
można wyróżnić kilka grup:
 materiały elektroizolacyjne,
 materiały żelazne (magnetyczne i niemagne-

tyczne),
 materiały nieżelazne,
 materiały kompozytowe.
Nowoczesne materiały konstrukcyjne charakte-
ryzują się podwyższonymi własnościami wy-
trzymałości mechanicznej i elektrycznej, co 
bezpośrednio przekłada się na niezawodność 
konstrukcji oraz zmniejszenie gabarytów i masy 
(rys. 17).

Rys. 17. Sprężysta talerzowa płyta dociskowa ze 
stopu aluminium, prasująca rdzeń generatora 
230MW

Materiały kompozytowe są stosowane jako 
elementy usztywnień uzwojeń i konstrukcji 
wsporczych torów prądowych. Najczęściej są to
materiały zbrojone włóknem szklanym lub wę-
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glowym nasycone żywicą epoksydową. Zasto-
sowanie odpowiednich metod łączenia materia-
łów konstrukcyjnych różnych typów, pozwala 
wykonać bariery cieplne, elektryczne i elektro-
magnetyczne, które jednocześnie spełniają ry-
gorystyczne założenia związane np. z wytrzy-
małością dynamiczną.
Uzyskane dotychczas bardzo dobre wyniki ze 
stosowania nowoczesnych materiałów w pro-
dukcji maszyn elektrycznych i transformato-
rów, wskazują na potrzebę dalszego rozwoju 
prac badawczych w zakresie wprowadzania 
nowych materiałów.

4. Dokumentacja techniczna, CAD/CAM
Wynikiem końcowym etapu projektowania jest 
dokumentacja techniczna, wygenerowana z pa-
rametrycznych modeli 3D. Składa się ona z kil-
ku członów:
 dokumentacji technicznej rysunkowej, za-

wierającej wygenerowane rysunki wykonaw-
cze elementów oraz rysunki złożeniowe 
poszczególnych podzespołów,

 dokumentacji technologicznej, zawierającej 
opis technologii wykonania elementów i ze-
społów,

 kodów maszynowych obrabiarek sterowa-
nych numerycznie (CNC) wraz z opisem 
ustawienia baz przedmiotu,

 modeli porównawczych dla współrzędno-
ściowych maszyn pomiarowych, wykorzy-
stywanych do weryfikacji wyprodukowanych 
obiektów.

Wszystkie wymienione części składowe doku-
mentacji są ze sobą ściśle powiązane dzięki zas-
tosowaniu zintegrowanego środowiska projek-
towego.

5. Wytwarzanie

5.1. Materiały

Oprócz geometrii wykonywanego przedmiotu, 
typ i własności materiału determinują przyjęty 
proces jego obróbki, gdyż właśnie one charak-
teryzują jego zachowanie się w czasie procesów 
produkcyjnych. W oparciu o wyniki prób i tes-
tów materiałów konstrukcyjnych, definiowany 
jest proces obróbki i dobór narzędzi.
Przykładem mogą być dwa rodzaje materiałów, 
wchodzących w skład konstrukcji maszyn elek-
trycznych i transformatorów: materiały magne-
tyczne oraz materiały elektroizolacyjne zbrojo-
ne włóknem szklanym.

W przypadku materiałów magnetycznych nie-
właściwie dobrane parametry i sposób obróbki, 
mogą powodować pogorszenie ich własności
magnetycznych. Konsekwencją tego jest wzrost 
strat i przyrostu temperatury w maszynie.
W przypadku materiałów elektroizolacyjnych 
problemem jest ich „trudna” obróbka oraz brak 
typowych narzędzi skrawających. Podczas ob-
róbki z użyciem chłodziwa, istnieje możliwość 
rozwarstwienia materiału i penetracji cząste-
czek wody w głąb materiału, natomiast podczas 
obróbki na sucho, występuje bardzo duże zapy-
lenie oraz przyśpieszone zużycie narzędzi.
Określenie zatem właściwego rodzaju obróbki 
i jej parametrów oraz typu narzędzi dla stoso-
wanych materiałów, wpływa w zasadniczy spo-
sób na optymalizację procesu wytwarzania.

5.2. Technologie

W produkcji maszyn elektrycznych i transfor-
matorów szczególne znaczenie mają stosowane 
technologie w procesach międzyoperacyjnych 
i montażu. Wśród nich można wyróżnić między 
innymi:
 pakietowanie rdzeni,
 klinowanie uzwojeń w żłobkach,
 wykonywanie izolacji głównej uzwojeń sto-

janów generatorów,
 usztywnianie części czołowych uzwojeń sto-

janów generatorów,
 lutowanie połączeń wodno-prądowych uz-

wojeń stojanów generatorów,
 wyważanie i odwirowanie wirników,
 nawijanie uzwojeń transformatorów,
 suszenie uzwojeń w technologii próżniowej,
Dobór odpowiednich parametrów dla technolo-
gii zastosowanej w każdej fazie procesu wytwa-
rzania, wpływa bezpośrednio na własności 
elektryczne i mechaniczne, a w efekcie na ja-
kość produkowanych urządzeń. Specyficzna 
tematyka tych zagadnień to szeroki obszar dla 
prowadzenia prac naukowych i badawczych.

5.3. Park maszynowy

Zastosowanie w procesie wytwarzania urzą-
dzeń, maszyn sterowanych numerycznie (CNC)
pozwoliło powiązać proces projektowania 
komponentów z ich wykonaniem. Dotyczy to 
zarówno obrabiarek, jak również pras hydrau-
licznych, czy automatycznych oplatarek do 
uzwojeń (rys. 18).
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Rys. 18. Oplatarka CNC do uzwojeń stojanów 
generatorów

Wysokowydajne obrabiarki CNC pozwalają 
wykonać przedmioty o dowolnej geometrii 
w znacząco krótszym czasie, w porównaniu
z maszynami tradycyjnymi. Ponadto, zastoso-
wanie sond pomiarowych geometrii przedmio-
tów i narzędzi, eliminuje błędy związane
z ustawieniami baz obróbczych przedmiotów 
i wpływ zużycia narzędzi. Jednostki sterujące 
w nowoczesnych maszynach CNC, umożliwiają
za pomocą sieci intranetu bezpośrednie połą-
czenie z komputerami technologów przygoto-
wujących programy sterujące. Technolodzy ma-
ją jednocześnie wgląd w bazy narzędzi maszyn 
oraz podgląd aktualnego stanu pracy maszyny. 
Ze względu na dużą wydajność procesu obróbki 
maszyn CNC, wciąż poszukuje się możliwości 
optymalnego ich wykorzystania. Przykładem 
jest mocno rozwijany na świecie typ frezowania 
HSM (High Speed Machining) czyli szybka
i bardzo wydajna obróbka z użyciem dużych 
posuwów i prędkości obrotowych narzędzia.
Wyzwaniem pozostaje odpowiednie opisanie 
toru pracy narzędzia, ze względu na wysokie 
obciążenia powstające podczas jego szybkich 
posuwów.

5.4. Pomiary i badania

W procesie wytwarzania maszyn elektrycznych 
i transformatorów, weryfikuje się wymiary wy-
konanych elementów i podzespołów za pomocą 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych
(rys. 19), wykorzystując modele 3D.
Każdy wyrób podlega badaniom i próbom koń-
cowym (rys. 20), spośród których wymienić na-
leży m.in.: 
 elektryczne,
 mechaniczne,
 cieplne,
 szczelności.

  
Rys. 19. Weryfikacja geometrii uzwojenia sto-
jana generatora (a) współrzędnościowym ra-
mieniem pomiarowym (b)

Rys. 20. Transformator 270MVA/400kV w cza-
sie prób końcowych

Spełnienie wszystkich wcześniej założonych 
kryteriów oceny wyrobu, kończy proces wy-
twarzania.

6. Wyrób

Końcowym rezultatem procesu projektowania 
i wytwarzania jest gotowy wyrób, spełniający 
wszystkie przyjęte wcześniej dane wejściowe
dotyczące wymagań klienta, przepisów praw-
nych i standardów technicznych, przy zacho-
waniu konkurencyjnej ceny.
Kolejnym etapem jest zbieranie informacji
z monitoringu pracy jednostki w czasie jej eks-
ploatacji, wykonanych pomiarów diagnoz-
tycznych oraz z przeprowadzonego procesu wa-
lidacji produktu. Wygenerowane informacje 
wykorzystywane są w procesie projektowania 
kolejnych, nowych typów maszyn elektrycz-
nych i transformatorów.

7. Podsumowanie

Na każdym etapie życia produktu (wyrobu), od 
fazy projektowania, wytworzenia, eksploatacji, 
aż do śmierci technicznej, istnieją szerokie 
możliwości prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych. W referacie przedstawiającym 
proces projektowania i wytwarzania maszyn 
elektrycznych i transformatorów, wskazano ob-
szary dotyczące zarówno zjawisk fizycznych 
i ich matematycznego ujęcia, prac nad nowymi 

a) b)
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materiałami, doskonalenia procesów technolo-
gicznych, rozwijania systemów CAD/CAM/
CAE, maszyn i technologii obróbki, pomiarów 
i badań.
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