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Abstract: High voltage (6000 and 10000 V) AC squirrel cage motors are started by switching direct on line. 
The inrush of starting current causes mechanical and thermal stresses in the motor structure, mainly in their 
rotor’s cage. Motors for hard working conditions, esp. for high frequency of starts, or for long lasting starts 
should be designed and manufactured especially. At Komel Centre several calculation and designing methods 
for motors exploited at hard working and starting conditions were elaborated. Many motors of this kind  were 
designed by Komel and manufactured by  polish manufacturers. The motors were  exploited several years in 
various branches of industry without any breakdowns. In the paper three cause studies are presented: 550, 800, 
and 2000 kW motors, where redesigning and replacing only their rotors were full satisfactory. 

Wstęp 
Silniki klatkowe wysokiego napięcia (6000  
i 10000 V) załączane są zwykle bezpośrednio 
na sieć. Uderzenie prądu rozruchowego w mo-
mencie załączania wywołuje  w silniku udary  
i napręŜenia mechaniczne; przepływ prądu roz-
ruchowego powoduje szybkie nagrzewanie się 
uzwojenia stojana, a przede wszystkim szybkie 
oraz nierównomierne nagrzewanie uzwojenia 
klatkowego w wirniku. [1, 2.]  Są to czynniki 
prowadzące do zuŜycia silnika lub wprost do 
jego awarii;  dlatego silniki przewidziane do 
eksploatacji przy częstych lub długotrwałych 
rozruchach, a takŜe przy szybkozmiennym (pul-
sującym) obciąŜeniu na wale  powinny być 
projektowane i wykonywanie specjalnie. W 
Ośrodku Komel opracowano metody obliczeń 
napręŜeń mechanicznych i termicznych wystę-
pujących w uzwojeniach stojana i klatkach wir-
nika silników indukcyjnych podczas  ich rozru-
chu lub rewersu. Korzystając z tych metod za-
projektowano wiele silników, które doskonale 
znoszą nadzwyczaj trudne warunki eksploata-
cyjne. W wielu przypadkach dla dostosowania 
silnika do najtrudniejszych warunków rozru-
chowych wystarcza odpowiednie zaprojekto-
wanie i staranne wykonanie klatki wirnika z 
dotrzymaniem wymaganych luzów i tolerancji 
wymiarowych. W artykule  opisano takie wła-
śnie trzy wybrane przypadki. 

1. Silnik 515 kW, 3000 obr/min. 
Silnik napędza pompę podającą wodę do tzw. 
kotła odzysknicowego przechwytującego ciepło 
odpadowe wydzielające się podczas procesu 
świeŜenia stali w konwertorach tlenowych jed-
nej z krajowych hut. Pełen cykl pracy konwer-
tora wynosi około 30 minut, podczas kaŜdego 
cyklu woda powinna być podawana przez około 
10 minut. Urządzenie pracuje  trzy zmiany na 
dobę; w ciągu jednego roku, uwzględniając 
przerwy i okresy remontowe, silnik dokonuje 
około 13.500 rozruchów. Pomimo, iŜ czas roz-
ruchu jest bardzo krótki (przy pompie nieobcią-
Ŝonej rozruch trwa ok. 1 s), indukcyjny silnik 
klatkowy w standardowym wykonaniu, załą-
czany bezpośrednio na sieć,  takiej ilości rozru-
chów znieść nie moŜe. Dostawca silników, 
znany producent zachodnioeuropejski określał 
ich trwałość na 5000 rozruchów. W rzeczywi-
stości silniki znosiły nieco większą ilość rozru-
chów, niemniej przy podanym wyŜej cyklu 
pracy na prętach klatek występowały charakte-
rystyczne pęknięcia od działania Ŝłobkowych 
sił elektrodynamicznych (rys 2), przeciętnie 
dwa razy w ciągu roku w kaŜdym z eksploato-
wanych silników konieczna była naprawa klatki 
wirnika. 
Oryginalny silnik posiadał wirnik jednoklat-
kowy głębokoŜłobkowy, o kształcie pręta  jak 
na rys 1a. Takie rozwiązanie nie jest predyspo-
nowane do znoszenia wielkich ilości załączeń, 
choć dobrze znosi pojedyncze rozruchy długo-
trwałe. Po obliczeniowej analizie stanu naprę-
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Ŝeń  wirnika Komel zaproponował i zaprojek-
tował dla silników 515 kW 3000 obr/min nowy, 
specjalny wirnik (dwuklatkowy), którego 
kształt Ŝłobka przedstawiono na rys 1b. Wyko-
nano pięć wirników wg projektu Komelu; trzy 
zostały wbudowane do stojanów eksploatowa-
nych silników, dwa wirniki potraktowano jako 
rezerwę. W tym przypadku rezerwa okazała się 
zbędna, zmodernizowane wirniki pracują  bez-
awaryjnie juŜ około 20 lat [3]. 
Wykonawcą zmodernizowanych wirników był 
Zakład Damel w Dąbrowie Górniczej. 

a)                                     b)  
 

        

 

Rys. 1. Kształt Ŝłobka wirnika silnika 515 kW, 
3000 obr/min; a) oryginalny kształt Ŝłobka,  
b) Ŝłobek po modernizacji 
 

 
 

Rys. 2. Działanie Ŝłobkowej siły elektrodyna-
micznej F 

2. Silnik 800 kW, 1500 obr/min do na-
pędu „rębaka” 
W jednej z elektrowni do napędu „rębaka”, 
czyli urządzenia rozdrabniającego drewno do 
postaci nadającej się jako dodatek do paliwa, 
zastosowano importowany silnik o mocy 
710 kW, z klatką wirnika spawaną z prętów 
aluminiowych. Po ośmiu  miesiącach pracy do-
szło do awarii silnika, praktycznie całkowicie 
zniszczona została klatka  (Rys.3). 

 

Rys. 3. Uszkodzenia klatki wirnika silnika  
710  kW 
  

Zainstalowano nowy silnik (krajowy) o mocy 
800 kW z klatką miedzianą. Silnik ten pracował 
16 miesięcy. Po tym okresie równieŜ uległa 
uszkodzeniu klatka wirnika (Rys.4), choć tym 
razem uszkodzenia były mniejsze. Przypadek 
ten został poddany szczegółowej analizie. 

 

Rys. 4. Uszkodzenia klatki wirnika w silniku 
800 kW 
 

Napęd wymaga przeprowadzania częstych roz-
ruchów. Czas rozruchu silnika wynosi ok. 25 s. 
Napęd rębaka charakteryzuje się przy tym bar-
dzo duŜą nierównomiernością obciąŜenia. W 
czasie pracy występują częste przeciąŜenia 
spowodowane rodzajem drewna (duŜe klocki) o 
zróŜnicowanej twardości. Chwilowe przeciąŜe-
nie prądowe dochodzi do wartości ok. 350 A 
przy prądzie znamionowym silnika wynoszą-
cym 90 A. Na Rys.5 przedstawiono zarejestro-
wany przykładowy przebieg obciąŜenia prądo-
wego silnika. Przebieg obejmuje okres czasowy 
2 dni. 
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Rys. 5. Prąd obciąŜenia silnika 800 kW 
 

W czasie oględzin uszkodzonego wirnika nie 
stwierdzono śladów przegrzania klatki. Po-
twierdziły to przeprowadzone obliczenia na-
grzewania klatki wirnika w czasie rozruchu. 
RównieŜ stan prętów w miejscu pęknięć świad-
czył o tym, Ŝe uszkodzenia nie są spowodowane 
napręŜeniami o charakterze termicznym.  
Klatka wirnika jest dobrze zabezpieczona przed 
działaniem sił odśrodkowych, pierścienie zwie-
rające są osadzone na podzwojnikach i doda-
tkowo zabezpieczone klinami przed działaniem 
drgań skrętnych. Obliczona częstotliwość 
poprzecznych drgań własnych prętów wynosi 
354 Hz i jest wystarczająco odległa od czę-
stotliwości sił wymuszających (50 Hz i 100 Hz) 
[4]. 
Wobec tego przyczyną powodującą uszkodze-
nia mogły być jedynie siły elektrodynamiczne 
działające na pręty klatki.  
Ze względu na stosunkowo długi czas rozruchu 
i duŜą moc znamionową silnika nie moŜna było 
zastosować wirnika dwuklatkowego z prętami 
okrągłymi, których dopuszczalna strzałka ugię-
cia jest zwykle znacznie większa niŜ stosowane 
luzy technologiczne Dlatego zdecydowano się 
na pozostawienie rozwiązania z wirnikiem jed-
noklatkowym z prętami prostokątnymi. Klatka 
wirnika została jednak przeprojektowana w taki 
sposób, Ŝeby w maksymalnym stopniu zmniej-
szyć naraŜenia mechaniczne. Zastosowano 
pręty wirnika o zmniejszonej sztywności (więk-
szy stosunek W/J) i dzięki temu większej do-
puszczalnej strzałce ugięcia. Dodatkowo po-
większony został moment maksymalny silnika 
(Rys.6). 

M[Nm] = f(s)
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Rys. 6. Moment obciąŜenia w funkcji poślizgu w  
omawianych silnikach 800 kW 

 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń 
elektromagnetycznych określono, dla silnika 
przed i po modernizacji, wartości prądów w 
pręcie klatki oraz obliczono, wg [1], siłę 
elektromagnetyczną działającą na pręt w czasie 
rozruchu. Obliczenia wytrzymałościowe wyko-
nano wg [2], dla uproszczonego modelu obu-
stronnie sztywno utwierdzonego pręta.  
 

Tablica 1. Silnik 800 kW przed i po moderniza-
cji, wyniki obliczeń elektromagnetycznych i wy-
trzymałościowych w stanie rozruchu 

 

Parametr 
Jedn. 

Przed 
modern. 

Po 
modern. 

Prąd stojana A 585 604 
Prąd pręta 
wirnika 

A 6301 6510 

Siła elektrodyna-
miczna 

N 5544 4492 

Strzałka ugięcia 
pręta (bez ograni-
czenia wymiarem 
Ŝłobka) 

mm 0.65 1.32 

NapręŜenie w 
pręcie przy luzie 
w Ŝłobku 0.22mm 

MPa 35.4 23.6 

 

 
Pręt klatki wirnika zmodernizowanego ma ce-
lowo obniŜony wskaźnik zginania (mniejsza 
sztywność), a więc zwiększoną wyliczoną 
strzałkę ugięcia, jaka wystąpiłaby bez ograni-
czenia wymiarami Ŝłobka.  
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200A 
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W zmodernizowanym silniku uzyskano znaczne 
zwiększenie odporności klatki wirnika na nara-
Ŝenia mechaniczne wynikające ze specyficz-
nych warunków pracy. NapręŜenie zginające w 
prętach przy luzie promieniowym w Ŝłobku 
równym 0.22 mm zostało obniŜone o ok. 30% - 
przed modernizacją przekraczało wartość do-
puszczalną. 
Silnik ze zmodernizowaną klatką wirnika pra-
cuje od dwóch lat bez awarii. W czasie ostat-
niego przeglądu silnika wykonanego w listopa-
dzie 2009 r. stwierdzono, Ŝe stan wirnika jest 
bardzo dobry. 
Zmodernizowane silniki wykonane były w Za-
kładach EMIT w śychlinie  

3. Silnik dwubiegowy, 500/2000 kW,  
750/1500 obr/min 
W jednej z krajowych stalowni konwertoro-
wych do usuwania spalin zastosowana jest 
ssawa dymowa napędzana silnikiem indukcyj-
nym klatkowym 6000 V, dwubiegowym 2p=4/8 
biegunów, mocy 500/2000 kW. Ssawa pracuje 
w sposób ciągły na niŜszej prędkości obroto-
wej, natomiast podczas procesu świeŜenia stali 
przełączana jest na okres 20-25 minut na pręd-
kość wyŜszą. Przełączanie to odbywa się prak-
tycznie co godzinę, Podczas przełączenia nastę-
puje uderzenie prądowe,  dochodzenie do zna-
mionowej prędkości obrotowej przy 2p=4 trwa 
około 16 sek, silnik pobiera wówczas z sieci 
prąd ok. 1050 A. W ciągu jednego roku doko-
nuje się przeciętnie 7000 takich przełączeń. 
Oryginalny silnik posiadał wirnik jednoklat-
kowy o kształcie Ŝłobka i pręta wirnika jak na 
rys. 7a. Po około 20 000 załączeń w klatce wir-
nika występowały uszkodzenia wymagające od-
stawienia i naprawy silnika. Pękały pierścienie 
zwierające w klatce oraz pękały pręty w pobliŜu 
połączeń z pierścieniami (w identycznym miej-
scu jak w silniku 550 kW opisanym w przykła-
dzie 1). Po naprawach trwałość wirników 
zmniejszała się radykalnie. Po dwu naprawach 
wirnik znosił juŜ tylko około 1600 załączeń. Po 
przeanalizowaniu zagadnienia, wykonaniu obli-
czeń wytrzymałościowych klatki, w których 
uwzględniono napręŜenia od sił elektrodyna-
micznych, sił odśrodkowych – oraz najwaŜniej-
sze – napręŜeń termicznych w ustroju klatki,  
w Komelu zaprojektowano dla silnika  
500/2000 kW nowy wirnik oparty na zasadzie 
tzw. prętów biernych [5]. Kształt Ŝłobka i prę-
tów zmodernizowanego wirnika pokazany na 
rys 7b. Projektując nowy wirnik wymiary jego 

obwodu elektromagnetycznego dobrano celowo 
tak, aby nieco zmniejszyć moment maksymalny 
silnika; wydłuŜyło to nieznacznie (z 16 do  
18.5 s) czas rozruchu, ale wyraźnie zmniejszyło 
uderzenia momentów dynamicznych ystępują-
cych podczas rozruchu i przełączania. Wyko-
nano trzy nowe wirniki dla silników napędzają-
cych ssawy dymowe. Pracują one niezawodnie 
juŜ kilkanaście lat; na Rys. 8 pokazano taki 
wirnik wyjęty z silnika dla przeglądu po odby-
ciu ok. 60 000 rozruchów. Oględziny nie wyka-
zały Ŝadnych uszkodzeń czy deformacji klatki. 
Nowe wirniki wg projektu Komelu dla silników 
500/2000 kW wykonane były w Zakładach 
EMIT w śychlinie. 

a)                                          b) 
 

 

 

Rys. 7. śłobek wirnika silnika 2000/500 kW 
a) wersja oryginalna, b) wersja po rekonstruk-
cji         

 
Rys. 8. zmodernizowany wirnik silnika 
2000/500 kW 
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