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WYKRYWANIE ZAGROśEŃ TERMICZNYCH W SILNIKACH 

INDUKCYJNYCH ZA POMOCĄ METODY ZASTĘPCZYCH 
SCHEMATÓW CIEPLNYCH 

 
DETECTING THERMAL HAZARDS OF INDUCTION MOTORS USE  

OF THERMAL EQUIVALENT DIAGRAMS 
 

Abstract: The paper presents make us method of thermal equivalent diagrams to detecting thermal hazards of 
induction motors. Author presents principle of operation thermal protection Sepam 1000 and compare them 
with method protection induction motor, base on thermal equivalent diagrams. Results of computer calcula-
tions and practice measurements was presented.  

 
1. Wstęp  
Silniki indukcyjne są szeroko stosowane 
w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Ich sto-
sowanie jest tak powszechne, z uwagi na ich 
cechy, takie jak prostota konstrukcji i obsługi, 
bezawaryjność, duŜa odporność na czynniki 
zewnętrzne. Są one stosowane zarówno jako 
napędy indywidualne, jak równieŜ wchodzą w 
skład bardziej złoŜonych układów, jak np. linie 
technologiczne. W literaturze [2] jako główną 
przyczynę awarii silników indukcyjnych, po-
daje się uszkodzenie uzwojeń. W celu zabez-
pieczenia silnika indukcyjnego, przed przekro-
czeniem dopuszczalnej temperatury, stosuje się 
róŜnego rodzaju zabezpieczenia. Mogą to być 
zabezpieczenia, bazujące na bardziej lub mniej 
rozbudowanych modelach cieplnych silnika lub 
na czujnikach umieszczonych wewnątrz ma-
szyny. Instalując czujnik wewnątrz maszyny,  
w elementach najbardziej naraŜonych termicz-
nie, mamy moŜliwość ciągłego pomiaru tempe-
ratury. Pomiar moŜna wykonać w dowolnym 
momencie, dzięki czemu z duŜą dokładnością 
jest określana temperatura danego elementu, lub 
tez jego fragmentu. Jeśli jednak czujnika tem-
peratury nie moŜna zainstalować, wówczas 
znaczenia nabierają alternatywne metody okre-
ślenia temperatury w danym elemencie, lub teŜ 
w całej maszynie. Zabezpieczenia cieplne silni-
ków bazują zwykle na prostych, jednowęzło-
wych modelach, które element maszyny, lub 
całą maszynę traktują jako element o stałej 
temperaturze w całej swojej objętości. Takie 
podejście wprowadza duŜy błąd, poniewaŜ sil-
nik indukcyjny, ma złoŜoną konstrukcję, jest  
w niej kilka źródeł ciepła, które wpływają na 
stan cieplny maszyny, bądź jej elementów. Błąd  

 
 

jest jeszcze większy, gdy silnik znajduje się  
w stanie cieplnie nieustalonym, np. na skutek 
zmiany obciąŜenia bądź temperatury zewnętrz-
nej. W artykule porównano zabezpieczenie 
cieplne, bazujące na zespole zabezpieczająco - 
pomiarowym typu Sepam, z zaproponowanym 
przez autora zabezpieczeniem, bazującym na 
wielowęzłowym zastępczym schemacie ciepl-
nym. Określenie stanu cieplnego silnika od-
bywa się na podstawie łatwo mierzalnych sy-
gnałów, takich jak prąd i napięcie stojana. Mo-
dele cieplne nie wymagają Ŝadnych czujników 
instalowanych wewnątrz maszyny. Przedsta-
wiono wyniki obliczeń numerycznych oraz 
pomiarów na stanowiskach badawczych. Po-
miary wykonano dla dwóch silników indukcyj-
nych budowy zamkniętej o mocach 3 kW  
i 18,5 kW.  

2. Klasyczne sposoby zabezpieczeń silni-
ków indukcyjnych 
Od początku stosowania silników indukcyjnych 
w róŜnego rodzaju napędach, istniał problem 
zabezpieczenia go przed przeciąŜeniem. Przez 
wiele lat, jako zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem, wykorzystywano elementy bi-
metalowe. Zaletą takiego zabezpieczenia jest 
niska cena oraz prostota konstrukcji. Zabe-zpie-
czenie tego typu posiada powaŜną wadę, jest 
nią brak moŜliwości nastawienia stałych cza-
sowych nagrzewania oraz stygnięcia.  
W przypadku elementu bimetalowego, jego 
stała czasowa jest uzaleŜniona od jego masy 
oraz przewodności cieplnej materiału bimeta-
lowego. Ciepło z elementu bimetalowego jest 
odprowa-dzane do otoczenia wyłącznie metodą 
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konwekcji. PoniewaŜ masa elementu bimeta-
lowego jest inna niŜ zabezpieczanego silnika, 
zatem cieplna stała czasowa nie moŜe być taka 
sama. MoŜna by tego typu zabezpieczenie za-
stosować wyłącznie do uzwojenia, jednak i jego 
masa jest znacznie większa. Poza tym sposób 
odprowadzania ciepła z uzwojenia jest inny, niŜ 
w przypadku bimetalu. Dodatkowym utrudnie-
niem jest to, Ŝe silnik indukcyjny, nawet 
traktowany jako ciało jednorodne (jak w przy-
padku zabezpieczenia bimetalowego) ma dwie 
cieplne stałe czasowe – nagrzewania oraz sty-
gnięcia. Jeden element bimetalowy, nie jest  
w stanie odwzorować dwóch róŜnych cieplnych 
stałych czasowych.  

3. Cyfrowe zabezpieczenia silników in-
dukcyjnych 
Rozwój technik przetwarzania danych umoŜli-
wił konstrukcję urządzeń, które dają moŜliwość 
znacznie skuteczniejszego zabezpieczenia sil-
nika. Mają one moŜliwość uwzględnienia za-
równo stałej czasowej nagrzewania jak 
i stygnięcia maszyny. Nadal odwzorowują one 
silnik jako ciało jednorodne, jednak umoŜli-
wiają one nastawianie dwóch stałych czaso-
wych. Proces nagrzewania silnika indukcyj-
nego, traktowanego jako ciało jednorodne, 
moŜna opisać za pomocą jednowykładniczej 
zaleŜności (1) [10]: 
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gdzie: 

pϑ∆  - temperatura początkowa; 

I – prąd pobierany przez silnik; 
In – znamionowy prąd silnika; 
τn – cieplna stała czasowa nagrzewania sil-

nika; 
t- czas 

z kolei proces stygnięcia (konwekcja) przy za-
trzymanym wirniku: 
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gdzie: 
τs – cieplna stała czasowa stygnięcia silnika; 

 
 

 

4. Zespół zabezpieczeniowo-pomiarowy 
Sepam 1000 jako zabezpieczenie ter-
miczne silnika indukcyjnego 

Przykładem urządzenia umoŜliwiającego za-
bezpieczenie silnika indukcyjnego, jest moduł 
pomiarowo-zabezpieczeniowy Sepam 1000. 
Jest to kompletne urządzenie zabezpieczające, 
słuŜące jako zabezpieczenie nie tylko silników 
indukcyjnych, lecz równieŜ generatorów, linii 
elektroenergetycznych, szyn zbiorczych trans-
formatorów, baterii kondensatorów.  

4.1 Realizacja zabezpieczenia silnika przez 
Sepam 1000 

W celu ustawienia członu cieplnego zespołu 
zabezpieczeniowo-pomiarowego Sepam 1000 
naleŜy podać dwie zastępcze cieplne stałe cza-
sowe zabezpieczanego obiektu – nagrzewania 
i stygnięcia. Producenci silników nie podają  
w dokumentacji technicznej tych stałych. 
NaleŜy je wyznaczyć, w oparciu o relacje: 
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gdzie: 
cz – zastępcza wartość ciepła właściwego 

materiałów, z których wykonany jest sil-
nik 

m- masa silnika 
Λn – zastępcza wartość przewodności cielnej 

między silnikiem a otoczeniem, podczas 
pracy silnika 

Λs – zastępcza wartość przewodności cielnej 
między silnikiem a otoczeniem, podczas 
stygnięcia silnika 

Następnie zabezpieczenie, mierząc prąd fazowy 
silnika, określa stosunek I/In i zgodnie z rela-
cją 1 lub 2 określana jest temperatura silnika. 
Dzięki temu moŜna wyznaczyć czas po którym 
silnik naleŜy wyłączyć.  
Tego typu charakterystyki moŜna równieŜ okre-
ślać, w oparciu o relacje empiryczne [11]. Ten 
sposób jest wykorzystywany w układach prze-
kształtnikowych, jako zabezpieczenie nadprą-
dowe zwłoczne silnika. 
Metoda ta ma jednak pewną zasadniczą wadę – 
nie w pełni wykorzystujemy silnik, pod wzglę-
dem obciąŜeniowym. Zaproponowano rozwią-
zanie tego problemu, stosując model cieplny 
wielowęzłowy, uwzględniający współzaleŜność 
przepływu ciepła pomiędzy poszczególnymi 
elementami silnika. 
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Rys. 1.  Charakterystyka czasu wyłączenia t  

w funkcji I/Is dla zadanej stałej czasowej 

5. Modele cieplne wykorzystane do okre-
ślenia przyrostów temperatury w wybra-
nych elementach silnika indukcyjnego 
W niniejszym artykule, jako podstawowy, wy-
korzystano schemat cieplny przedstawiony  
w pracach [4], [5]. Wszystkie parametry tego 
schematu zostały obliczone na podstawie da-
nych konstrukcyjnych, otrzymanych od produ-
centów silników. ZaleŜności opisujące parame-
try schematu cieplnego podane są w pracy [1]. 
Jako modele uproszczone wykorzystano mo-
dele, opisane w pracy [6] .Schematy uwzględ-
niają współzaleŜność poszczególnych strat  
w silniku nie tylko od przepływającego prądu  
w uzwojeniach związanych z przemagnesowy-
waniem rdzenia, tarciem w łoŜyskach, lecz 
równieŜ wzajemne oddziaływanie ich na siebie. 
Rezultatem numerycznego rozwiązania są roz-
kłady średnich temperatur, w wybranych 
elementach maszyny, w funkcji czasu. Silnik 
indukcyjny został wyposaŜony przez producen-
ta w trzy termopary, które umieszczono w tra-
kcie jego produkcji.  
W celu wyznaczenia przyrostów temperatury 
w stanie cieplnie nieustalonym, naleŜy rozwią-
zać układ równań (4), który został określony na 
podstawie schematu cieplnego silnika induk-
cyjnego, opisanego w [4], [6]. 
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gdzie: 
C - diagonalna macierz pojemności cieplnych 

poszczególnych elementów silnika, 

( )tkυ  - wektor przebiegów czasowych śred-

nich temperatur poszczególnych 
elementów silnika, 

G  - macierz przewodności cieplnych, 
P  - wektor strat generowanych w poszcze-

gólnych elementach silnika, 
t    - czas. 
α - temperaturowy współczynnik zmiany 

rezystancji materiału, z którego wyko-
nany jest uzwojenie; 

Czas wymagany do obliczenia średnich rozkła-
dów temperatury w silniku jest znacznie krót-
szy, niŜ cieplna stała czasowa dowolnego  
z elementów. Dzięki temu moŜliwe jest określe-
nie średniej temperatury, jaką dany element sil-
nika będzie miał, zanim zdąŜy ją osiągnąć.  

6. Badania symulacyjne i pomiarowe 

Badaniom pomiarowym poddano dwa silniki 
indukcyjne klatkowe, budowy zamkniętej o mo-
cach znamionowych 3 kW i 18,5 kW. Badania 
symulacyjne wykonano za pomocą pakietu 
Matlab Simulink.  

 
Rys. 2.  Stanowisko badawcze silnika 3 kW 

Stanowisko badawcze oraz badania pomiarowe 
silnika 3 kW (rys. 2) zostały omówione w kilku 
publikacjach, [3], [6], [7]. Stanowisko badaw-
cze silnika indukcyjnego 18,5 kW (rys. 3) zo-
stało zaprojektowane przy załoŜeniu maksy-
malnej dokładności przeprowadzenia pomia-
rów. 

 
Rys. 3.  Stanowisko badawcze silnika 18,5 kW 

165 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 

Badania przeprowadzono dla pracy ze zmien-
nym obciąŜeniem. Zmienne obciąŜenie pole-
gało na początkowym obciąŜeniu silnika prą-
dem znamionowym, następnie przeciąŜenie go 
do 1.2 prądu znamionowego, a następnie 
ponownym odciąŜeniem do prądu znamiono-
wego In. Szerzej badania cieplne silników zo-
stały zaprezentowane w pracy [8]. Zaprezento-
wano wyniki badań dla najbardziej naraŜonych 
na uszkodzenie termiczne elementów takich, 
jak uzwojenie stojana i wirnika oraz tarcze 
łoŜyskowe.  
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Rys. 4. Rozkład średnich temperatur uzwoje-

nia stojana silnika 3 kW – porównanie modeli 

Dokładność odtwarzania rozkładów średnich 
temperatur przez poszczególne modele cieplne, 
zostały omówione w pracy [5], [6]. Jak w nich 
wykazano, dokładność odtwarzania średnich 
temperatur jest silnie uzaleŜniona od dokładno-
ści strat powstających w silniku. Stąd teŜ ko-
nieczność dokładnego ich odwzorowywania, 
szczególnie w zabezpieczanym elemencie. 
Na rysunku 4 i rysunku 5 przedstawiono prze-
biegi średnich temperatur uzwojenia stojana.  
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Rys. 5. Rozkład średnich temperatur uzwoje-

nia wirnika silnika 3 kW – porównanie modeli 

 

 

Widać, Ŝe temperatura ustalona, do jakiej dąŜy 
uzwojenie, jest silnie uzaleŜniona od warunków 
początkowych (początkowego nagrzania uzwo-
jenia). 
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Rys. 6. Rozkład średnich temperatur uzwoje-

nia wirnika silnika 18,5 kW – porównanie 

modeli 

Ma to szczególne znaczenie, gdy silnik pracuje 
przy obciąŜeniu, które powoduje nagrzanie 
uzwojeń do granicy wytrzymałości termicznej, 
wynikającej z klasy izolacji, zastosowanej do 
jego budowy. Zabezpieczenie, bazujące na mo-
delu jednowęzłowym wyłączy silnik znacznie 
wcześniej, niŜ jest to konieczne. Charaktery-
styka z rys. 1 nie uwzględnia wstępnego na-
grzania silnika oraz temperatury otoczenia sil-
nika, która w duŜej mierze decyduje o skutecz-
ności oddawania ciepła z powierzchni silnika.  
Na rysunku 6 i rysunku7 przedstawiono prze-
biegi nagrzewania się klatki wirnika, a na ry-
sunku 8 i rysunku 9 tarcz łoŜyskowych. Tempe-
ratura klatki wirnika wpływa na temperaturę 
łoŜysk, z uwagi na to, Ŝe ciepło z wirnika, po-
przez pakiet wirnika, przepływa do wału i dalej 
na zewnątrz silnika, przez łoŜysko. Powoduje to 
wzrost jego temperatury. W przypadku duŜego 
obciąŜenia, lub podwyŜszonej temperatury ze-
wnętrznej, istnieje moŜliwość uszkodzenia 
klatki wirnika lub łoŜyska. Model cieplny daje 
moŜliwość określenia w dowolnej chwili pracy 
silnika, czy dany jego element jest naraŜony na 
uszkodzenie, czy teŜ nie. Aby moŜna było to 
samo uzyskać, stosując zabezpieczenie cieplne, 
musi ono mieć moŜliwość pomiaru temperatury 
w dowolnej chwili.  
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Rys. 7. Rozkład średnich temperatur tarcz ło-

Ŝyskowych silnika 3 kW – porównanie modeli 
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Rys. 8. Rozkład średnich temperatur tarcz ło-

Ŝyskowych silnika 18,5 kW – porównanie mo-

deli 

Na osobną uwagę zasługuje zbieŜność przebie-
gów, uzyskanych dla róŜnych modeli cieplnych. 
Modele, w których pominięto przewodności 
cieplne pomiędzy wybranymi elementami, dają 
zbieŜne rezultaty. Natomiast model 4, w którym 
pominięto straty wydzielające się w łoŜyskach 
oraz straty wentylacyjne, dają zaniŜone wyniki. 
Wyniki te są niepoprawne, jak wykazano 
w pracach [5,7,8]. Na tej podstawie moŜna wy-
ciągnąć wniosek, Ŝe określanie temperatury za 
pomocą modelu cieplnego bardzo uproszczo-
nego da rozbieŜne wyniki z rzeczywistą tempe-
raturą poszczególnych elementów silnika. Za-
tem, aby nie doprowadzić do jego przegrzania, 
naleŜy odpowiednio wcześnie silnik wyłączyć. 
Istnieje jednak moŜliwość, Ŝe ze względów 
termicznych, najbardziej naraŜone na uszko-
dzenie uzwojenie stojana będzie nagrzane bar-
dziej, niŜ wynikałoby to z przebiegu, co dawa-
łoby moŜliwość dłuŜszej pracy w danych wa-
runkach, czego skutkiem będzie jego uszkodze-
nie. 

 

7. Podsumowanie 

Układy zabezpieczeń silników indukcyjnych, 
dają moŜliwość skutecznego zabezpieczenia 
silnika, jednak mają ograniczenia w postaci do-
kładności określania temperatury zabezpiecza-
nego silnika. Powodem jest skomplikowana bu-
dowa silnika. Zabezpieczenia bazujące na jed-
nowęzłowych modelach cieplnych są sku-
teczne, jeśli uwzględni się małą dokładność 
określania temperatury w danych warunkach  
i odpowiednio szybko nastąpi jego wyłączenie. 
Na podstawie badań symulacyjnych i pomiaro-
wych bardziej złoŜonych modeli cieplnych, ba-
zujących na metodzie zastępczych schematów 
cieplnych moŜna stwierdzić, Ŝe ich stosowanie 
daje znacznie większą dokładność w odtwarza-
niu średnich temperatur w silniku, zarówno  
w stanach cieplnie ustalonych, jak i nieustalo-
nych. Dają one moŜliwość pracy silnika na 
granicy wytrzymałości termicznej, bez ryzyka 
jego przegrzania. Ma to zastosowanie w szcze-
gólności tam, gdzie silnik przez pewien czas 
ulega przeciąŜeniu. Wówczas nie trzeba go za-
stępować silnikiem większej mocy, lecz wy-
starczy zastosować odpowiednio dokładne za-
bezpieczenie. 
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