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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE UZWOJEŃ Z BEZPOŚREDNIM 

CHŁODZENIEM WODNYM  
 

STRUCTURAL SOLUTIONS TO WINDINGS WITH DIRECT WATER COOLING 
 

Abstract: The paper deals with the structural solutions to windings of stators with the direct water-cooling. 
Structures with the different degree intensity of cooling were showed. A discussed advantages and 
disadvantages of windings with direct water-cooling. This paper give information  about problems which 
should be taken into account during design process new machine with direct water cooling. The paper 
describes also corrosion properties of water which have influence on the system of chilling. 
 
1. Wstęp 
Truizmem jest stwierdzenie, Ŝe chłodzenie ele-
mentów maszyn elektrycznych jest konieczne. 
Bez chłodzenia maszyna elektryczna nie 
pracowałaby optymalnie w swoim reŜimie pra-
cy. Jednym z głównych kryteriów klasyfikacji 
systemów chłodzenia jest rodzaj drogi, jaką 
strumień ciepła pokonuje przepływając od mie-
jsca jego wydzielania do czynnika chłodzącego. 
Ze względu na to kryterium systemy chłodzenia 
uzwojeń moŜna podzielić na: pośrednie  
i bezpośrednie. Maszyna moŜe być chłodzona 
czynnikiem gazowym (powietrze, wodór) lub 
pośredni, czasem w sposób bezpośredni cieczą 
(woda, olej). JuŜ na etapie projektowania kon-
struktor  dobiera (przewiduje) odpowiedni 
układ chłodzenia, a od stopnia wykorzystania 
danej maszyny zaleŜy intensywność tego 
chłodzenia i odpowiedni układ chłodzenia (po-
średni lub bezpośredni). W niniejszym artykule 
skupiono się na rozwiązaniach konstrukcyjnych 
uzwojeń bezpośrednio chłodzonych wodą. 

2. Bezpośrednie chłodzenie wodne 
Rozwój konstrukcji maszyn elektrycznych prą-
du przemiennego jest nieodłącznie związany  
z doskonaleniem stosowanych systemów chło-
dzenia. Zwiększenie intensywności oddawania 
ciepła z elementów czynnych maszyny umo-
Ŝliwia znaczny wzrost mocy jednostkowej. W 
procesie projektowania maszyn elektrycznych 
przywiązuje się duŜe znaczenie do właściwego 
rozwiązania zagadnienia chłodzenia elementów 
czynnych. W eksperymentalnych konstrukcjach 
próbowano, jako czynnik chłodzący, stosować 
takŜe olej transformatorowy, który spełnia rów-
nolegle funkcje elektroizolacyjne. W maszy-
nach o przeznaczeniu specjalnym, do chło- 

 
 

dzenia uŜywa się takŜe naftę lub inne paliwa 
stosowane do silników spalinowych [2]. Woda 
natomiast jest obecnie najczęściej stosowanym 
medium chłodzącym w konstrukcjach z bezpo-
średnim chłodzeniem wodnym. Kinematyczna 
lepkość wody jest ok. 30 razy mniejsza od 
oleju, zatem takŜe opory hydrauliczne, a w kon-
sekwencji moc potrzebna do przepompowania 
wody jest znacznie mniejsza niŜ oleju. Po-
równując wodny system chłodzenia i gazowy 
(przewietrzanie) moŜna wspomnieć iŜ woda ma 
takŜe znacznie większy współczynnik wnikania 
ciepła w odniesieniu  do wodoru, dzięki temu 
spadek temperatury na drodze przepływu ciepła 
od jego źródła do wody jest bardzo mały. 
Jednak maszyny o chłodzeniu cieczą mają bar-
dziej złoŜoną konstrukcję niŜ przy chłodzeniu 
gazem. Chłodzenie wodne umoŜliwia stoso-
wanie znacznie mniejszych prędkości medium 
chłodzącego niŜ w przypadku wodoru czy po-
wietrza. Zwykle prędkość wody w kanałach 
prętów drąŜonych wynosi 1 ÷ 4 m/s [1,4]. Przy 
takim medium chłodzącym moŜna dopuścić 
dłuŜsze drogi przepływu. W zaleŜności od 
warunków chłodzenia, struga wody moŜe 
płynąć przez  połowę  zwoju, 1 zwój lub półtora 
zwoju. Przy tak intensywnym i skutecznym 
chłodzeniu nie ma  potrzeby odprowadzania 
dodatkowego ciepła przez izolację główną, 
dlatego teŜ izolacja ta moŜe być stosunkowo 
gruba. W początkowym okresie projektowania 
maszyn z bezpośrednim chłodzeniem wodnym 
(głównie turbogeneratory) nie uwzględniano w 
obliczeniach projektowych strat dodatkowych, 
występujących w uzwojeniu stojana, wtedy teŜ 
uzwojenia były wykonywane w postaci masy-
wnych szyn miedzianych. Dopiero po opu-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 198

blikowaniu prac Fielda [1,4,5,10], dotyczących 
teorii wypierania prądu, stworzono podstawy 
teoretyczne do wyznaczania strat dodatkowych 
w uzwojeniach. Ciągłe doskonalenie konstru-
kcji prętów stojanów doprowadziło do powsta-
nia uzwojeń składających się z oddzielnych 
elementarnych przewodów o stosunkowo ma-
łym przekroju. Przewody te w części Ŝłobkowej 
i czołowej uzwojenia były przeplatane w róŜny 
sposób. Najbardziej rozpowszechnione zostały 
transpozycje Roebel’a oraz Punga [1,4]. Woda 
uŜyta w bezpośrednim układzie chłodzenia  
i przepływająca przez wydrąŜone pręty uzwojeń 
musi posiadać odpowiednie właściwości ele-
ktryczne. Do bezpośredniego chłodzenia uŜywa 
się wody destylowanej [2] o kontrolowanej w 
sposób ciągły rezystywności. Obieg wody chło-
dzącej jest najczęściej zamknięty, tylko w wa-
runkach specjalnych, np. w przypadku maszyn 
pracujących na statkach, albo w hydrogene-
ratorach moŜna zastosować obieg otwarty. Za-
pewnienie szczelności układu, równomierności 
rozpływu wody w wielu kanałach równoległych 
oraz  zagwarantowanie odpowiedniej wytrzy-
małości mechanicznej powoduje trudności przy 
wytwarzaniu takiej maszyny. Bardzo wszech-
stronne bezpośrednie chłodzenie wodne [2] 
maszyn najwyŜszych mocy (hydrogeneratory, 
turbogeneratory) opracowano w firmie Brown-
Boweri w Szwajcarii. Wodę doprowadzało się 
nie tylko do uzwojenia stojana oraz wirnika, ale 
takŜe do krańcowych płyt dociskowych oraz w 
izolowanych nierdzewnych rurach do rdzenia 
stojana. Wnętrze tego generatora jest wypeł-
nione azotem, który nie pełni funkcji czynnika 
chłodzącego, gdyŜ generator nie posiada 
wentylatorów ani kanałów wentylacyjnych do 
przepływu gazu. Przewiduje się, Ŝe na tej 
zasadzie chłodzenia będzie moŜna budować 
maszyny synchroniczne o prędkości obrotowej 
3000 obr. /min. do mocy 2 GV·A, a przy 
prędkości 1500 obr. /min., do 3 GV·A. Przy 
chłodzeniu wodnym moŜna znacznie obniŜyć 
przyrosty temperatury elementów maszyny niŜ 
przy chłodzeniu gazowym, a ponadto wyrów-
nać rozkład temperatury.  W zaleŜności od sto-
pnia wykorzystania cieplnego maszyny prze-
widuje się mniej lub bardziej intensywne chło-
dzenie wodne. 

2.1 Właściwości korozyjne wody 

Przy konstruowaniu maszyny o chłodzeniu wo-
dnym naleŜy mieć na uwadze  właściwości 
korozyjne wody, zwłaszcza jeśli, do bezpo-

średniego chłodzenia uzwojeń, ma być uŜyta 
nie oczyszczona woda morska [2]. Do częstych 
przypadków eksploatacyjnych naleŜy pogorsze-
nie warunków przepływu destylatu na skutek 
odkładania w kanałach uzwojeń produktów 
korozji miedzi. Ustalono, iŜ miedź moŜe ulegać 
rozproszeniu w destylacie, a następnie wydzie-
lać się w postaci tlenków na chłodzonych po-
wierzchniach, powodując przy tym zmniej-
szenie przekroju przepływu [6]. Do usuwania 
nagromadzonych osadów stosuje się płukanie 
wsteczne kanałów gorącą wodą na postoju 
maszyny. Do nowatorskich metod natomiast, 
moŜna zaliczyć metodę chemicznego oczysz-
czania o nazwie Cuprolex [6], która wyko-
rzystuje krąŜący w obiegu chłodzącym czynnik 
w postaci kwasu octowego EDTA. Powoduje 
on rozpuszczanie tlenków miedzi natomiast nie 
reaguje on z samą miedzią co jest bezpieczne 
dla uzwojenia. Dla zobrazowania problemu 
moŜna przytoczyć wyniki procesu takiego 
czyszczenia trwającego 70 godzin w trakcie 
którego z uzwojeń jednego z generatorów 
usunięto 3,9 kg związków tlenków miedzi.  

3. Rozwiązania konstrukcyjne  
W zaleŜności od rodzaju maszyny i konstrukcji 
uzwojenia rozróŜnia się przewody elementarne 
pełne wiodące prąd oraz przewody elementarne 
wydrąŜone wiodące prąd i medium chłodzące. 
Przewody elementarne mogą być przewodami 
profilowanymi (prostokątnymi) lub okrągłymi 
(rurki). Ze względów konstrukcyjnych najczę-
ściej spotykanym rozwiązaniem jest układ 
przewodów elementarnych prostokątnych.  
W BOBRME KOMEL obecnie trwają prace 
nad zastosowaniem bezpośredniego chłodzenia 
wodnego uzwojenia stojana do wysokospra-
wnych silników synchronicznych z magnesami 
trwałymi. Najprawdopodobniej, ze względów 
konstrukcyjnych w uzwojeniu zostaną uŜyte 
elementarne przewody drąŜone o kształcie 
okrągłym (rurki wiodące prąd i czynnik 
chłodzący). Przy tak intensywnym odprowa-
dzaniu ciepła (strat) z uzwojenia stojana szacuje 
się Ŝe będzie moŜna zwiększyć ich moc o ok. 
kilkadziesiąt procent.   
Przykładem konstrukcji pręta stojana z bezpo-
średnim chłodzeniem wodnym jest konstrukcja 
pokazana na rys. 1. W podanym rozwiązaniu 
woda przepływa przez kaŜdy elementarny 
przewód drąŜony wiodący takŜe prąd. Ze 
względu na dopasowanie uzwojenia do Ŝłobka 
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danej maszyny został wybrany elementarny 
przewód profilowany. 
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Rys. 1. Przekrój Ŝłobka stojana turbogeneratora 

firmy AEI o mocy 500MW – uzwojenie 

dwuwarstwowe jednozwojne [11], gdzie: 1 - 

klin, 2 - wypełnienie przeplotów Roebel’a kitem 

izolacyjnym, 3 - izolacja między kolumnami 

przewodów, 4 - elementarny przewód drąŜony, 

5 - izolacja główna, 6 - zewnętrzna ochrona 

przeciwjarzeniowa, 7 - przekładka izolacyjna 

pozioma, 8 - izolacja przewodu elementarnego  
 

Na rys. 1 przedstawiono  układ o bezpośrednim 
chłodzeniu wodnym, gdzie pręt uzwojenia 
składa się z samych elementarnych przewodów 
wydrąŜonych. Takie rozwiązania stosuje się  
w maszynach najwyŜszych mocy, gdzie ciepło 
musi być odprowadzane intensywnie. Bardzo 
często tak intensywne chłodzenie, jakie 
przedstawione jest na rys.1, nie jest potrzebne. 
Wtedy pręty uzwojenia mogą składać się  
z elementarnych miedzianych przewodów 
pełnych i drąŜonych, przeplecionych sposobem 
Roebel’a. Najczęściej liczba drąŜonych prętów 
odniesiona do liczby pełnych wyraŜa się 

stosunkiem 2
1

 (rys.2) lub 3
1

 (rys.3).  
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Rys. 2. Przekrój Ŝłobka stojana generatora o 

mocy 200 MW - uzwojenie dwuwarstwowe 

jednozwojne, gdzie: 1 – klin, 2 – wypełnienie 

przeplotów Roebl’a kitem izolacyjnym, 3 – 

przewód elementarny pełny, 4 – przewód 

elementarny drąŜony, 5 – izolacja główna, 6 – 

przekładka izolacyjna pionowa, 7 – przekładka 

izolacyjna pozioma (oddzielająca dwie warstwy 

przewodów), 8 – dolna przekładka izolacyjna 

 
Nie są to jednak jedyne rozwiązania prętów 
stojana, z którymi moŜna się spotkać w pra-
ktyce. Uzwojenia z bezpośrednim chłodzeniem 
wodnym są konstrukcjami, których pręty 
uzwojenia mają bardzo duŜy przekrój. Gdyby 
pręty były wykonane w postaci jednolitej szyny 
miedzianej, to na skutek tego, Ŝe uzwojenie 
stojana znajduje się w zmiennym polu 
magnetycznym, gęstość prądu w przekroju 
pręta byłaby bardzo nierównomierna i w kon-
sekwencji straty dodatkowe w uzwojeniu 
miałyby nadmiernie duŜe wartości. Dlatego teŜ 
stosuje się pręty uzwojenia stojana złoŜone  
z kilkunastu, a często nawet z kilkudziesięciu 
(rys.4), izolowanych od siebie elementarnych 
przewodów odpowiednio przeplecionych tak,  
aby kaŜdy z nich wzdłuŜ Ŝłobka zajmował na 
jego wysokości kaŜde z moŜliwych połoŜeń.   
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Rys. 3. Przekrój Ŝłobka stojana generatora  

o mocy 200 MW – uzwojenie dwuwarstwowe 

jednozwojne, gdzie: 1 – klin, 2 – wypełnienie 

przeplotów Roebl’a kitem izolacyjnym, 3 – 

przewód elementarny drąŜony, 4 – przewód 

elementarny pełny, 5 – izolacja główna, 6 – 

przekładka izolacyjna pionowa, 7 – przekładka 

izolacyjna pozioma (oddzielająca  dwie 

warstwy przewodów), 8 – dolna przekładka 

izolacyjna 
 

Przy takim ułoŜeniu przewodów siły elektro-
motoryczne indukowane w kaŜdym z przewo-
dów elementarnych przez strumienie rozpro-
szenia stojana są prawie jednakowe i gęstości 
prądu w poszczególnych przewodach są prawie 
takie same. W historii rozwoju tego typu 
uzwojeń (najczęściej stosowanych w turboge-
neratorach) stosowane były róŜne systemy 
przepleceń (transpozycji). Obecnie stosuje się 
prawie wyłącznie transpozycję Roebel’a 360o, 
lub 540o [1,5,10]. Przykład uzwojenia o mniej 
intensywnym chłodzeniu wodnym – rys. 3, 
prezentuje konstrukcję pręta uzwojenia, która 
na skrajnych (dolnych i górnych) częściach 
Ŝłobka posiada przewody wydrąŜone. W 
praktyce moŜna równieŜ spotkać rozwiązanie 
dokładnie odwrotne, mianowicie skrajne (góra  
i dół Ŝłobka) elementarne przewody są 
przewodami pełnymi zamiast drąŜonymi. 
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Rys. 4. Przekrój Ŝłobka statora z bezpośrednim 

chłodzeniem wodnym z czterema kolumnami            

przewodów tworzących jeden bok [1] - 

uzwojenie dwuwarstwowe, gdzie: 1 –klin, 2 – 

górna przekładka izolacyjna, 3 – izolacja 

główna, 4 – przewód elementarny pełny, 5 – 

przewód elementarny drąŜony, 6 – przekładka 

izolacyjna pionowa oddzielająca kolumny 

przewodów, 7 – wypełnienie przeplotów 

Roebl’a kitem Izolacyjnym, 8 – przekładka 

izolacyjna oddzielająca dwie warstwy prze-

wodów 

Wybór rodzaju konstrukcji jest dokonywany 
przez konstruktora i uwarunkowany jest moŜ-
liwościami technologicznymi w danym zakła-
dzie produkcyjnym. Najczęściej w tego typu 
rozwiązaniach konstrukcyjnych uzwojeń z bez-
pośrednim chłodzeniem wodnym, stoso-
wanych głównie  w turbogeneratorach najwyŜ-
szych mocy, przyrost temperatury od przewodu 
z wodą do przewodu pełnego, połoŜonego 
najdalej od przewodu wydrąŜonego (w zale-
Ŝności od stosunku liczby prętów pełnych do 
prętów wydrąŜonych) wynosi od 5 do 15 K.  
W przewodzie wydrąŜonym stosunek przekroju 
miedzi do przekroju całego przewodu wynosi 
od 0,72 do 0,75. Grubość ścianek wydrąŜonego 
pręta wynosi przewaŜnie od 1,5 do 2 mm [1,5]. 
Poszczególne rozwiązania konstrukcyjne prę-
tów mogą być bardzo zróŜnicowane jak np. 
konstrukcja zaprezentowana na rys. 4. Odpo-
wiednie przeploty prętów, liczba prętów 
wydrąŜonych, jak i pełnych, zaleŜy od odpo-
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wiednich parametrów jakie musi mieć nowo 
projektowana czy teŜ modernizowana maszyna 
z uzwojeniem chłodzonym w sposób bezpośre-
dni cieczą. Parametry te zaleŜą między innymi 
od izolacji, która decyduje o temperaturze 
(pośrednio o obciąŜeniu) przy jakiej dana ma-
szyna moŜe pracować długotrwale. Wysokość 
poszczególnych przewodów pełnych i wydrą-
Ŝonych jest ograniczona wartością współczyn-
nika wypierania prądu.  

3.1 Elementy skrajne 

WaŜnym elementem wodnego układu 
chłodzenia maszyny są połączenia prądowo – 
wodne, które w starych konstrukcjach były 
wykonywane za pomocą cynowanych skuwek 
miedzianych. Nowatorskie rozwiązanie zasto-
sowano przy modernizacji generatora TWW–
200–2, które polegało na zastosowaniu spe-
cjalnych klamer z posrebrzanymi wewnątrz 
powierzchniami kulistymi. Połączenia tego typu 
są uŜywane w generatorach o mocy do  
1500 MW. Eliminuje ono napręŜenia jakie 
występowały w poprzednim rozwiązaniu oraz 
znacznie zmniejsza czas jego montaŜu [3].  
W układzie destylatu stosowane uszczelniające 
połączenia śrubowe teflonów pomiędzy 
prętami, zastępuje się specjalnym połączeniem  
klamro-wym. 

4. Straty dodatkowe 
Zjawisko wypierania prądu w uzwojeniach 
maszyn elektrycznych jest zjawiskiem 
powszechnie znanym. Powstaje ono na skutek 
indukowania prądów wirowych w przewodach 
elementarnych tych uzwojeń, powodując 
nierównomierny rozkład gęstości prądu na 
wysokości Ŝłobka w przekroju poprzecznym 
pręta uzwojenia. Zjawisko to powoduje wzrost 
strat mocy w części Ŝłobkowej uzwojenia 
stojana, które określa się mianem strat 
dodatkowych w uzwojeniach. Prądy wirowe 
powstające w przewodach w Ŝłobku są 
skutkiem oddziaływania pola indukcji własnej  
i wzajemnej przewodów ułoŜonych w Ŝłobku. 
Zjawisko to najbardziej uwydatnia się w części 
Ŝłobkowej, tam gdzie pręty uzwojenia są 
otoczone ferromagnetykiem. Intensywność tego 
zjawiska zaleŜy od wymiarów geometrycznych, 
zwłaszcza wysokości przewodów, od ich 
kształtu oraz od częstotliwości przepływającego 
przez nie prądu. Współczynnik uwzględniający 
zwiększenie strat lub rezystancji w wyniku 
wypierania prądu w p-tym przewodzie 

elementarnym nosi nazwę współczynnika 
Fielda. Zarówno dla elementarnego przewodu 
drąŜonego jak i pełnego, współczynnik ten 
zaleŜy w czwartej potędze od wysokości 
elementarnego przewodu w pręcie uzwojenia. 
W turbogeneratorach z bezpośrednim wodnym 
systemem chłodzenia uzwojeń stojana  
wypadkowy współczynnik Fielda wynosi 
zwykle kF = 1,6 ... 2,0 [1,5]. Dlatego waŜne 
jest, aby podczas projektowania maszyny z tego 
typu uzwojeniem dobrać optymalnie wysokość 
elementarnych przewodów pełnych i wydrą-
Ŝonych. 

5. Podsumowanie 
Uzwojenia z bezpośrednim chłodzeniem wod-
nym otwierają nowe moŜliwości w konstru-
kcjach uzwojeń maszyn, w których potrzebne 
jest intensywne odprowadzanie ciepła (energii). 
Najczęściej tego typu uzwojenia stosowane są 
w maszynach o duŜych mocach (turboge-
neratory, hydrogeneratory). JeŜeli projektowana 
maszyna jest produktem o wysokim koszcie 
wykonania i nowej konstrukcji, wskazane jest 
przeprowadzenie obliczeń, symulacji bądź 
optymalizacji pod względem cieplnym. Takie 
obliczenia pozwolą na określenie spodzie-
wanych przyrostów temperatury poszcze-
gólnych elementów maszyny w zaleŜności od 
dokładności sieci cieplnej. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ 
w dobie rozwijających się maszyn synchro-
nicznych z magnesami trwałymi, szczególnie 
silników z magnesami ze sterowaniem sinu-
soidalnym, odprowadzanie strat czynnych  
z uzwojenia jest istotnym elementem całej 
maszyny. W tego typu maszynach prąd płynący 
przez uzwojenie jest proporcjonalny do 
uzyskiwanego momentu na wale silnika.  A 
więc, gdyby poprawić odprowadzanie ciepła  
z uzwojenia stojana moŜna dopuścić większy 
prąd, co skutkuje większym uzyskiwanym 
momentem na wale. NaleŜy równieŜ pamiętać, 
Ŝe zastosowanie bezpośredniego chłodzenia 
wodnego w silnikach z magnesami trwałymi 
spowoduje zwiększenie gabarytów maszyny. 
Niemniej jednak, podczas projektowania 
maszyn o duŜym wykorzystaniu cieplnym, 
uzwojenia z bezpośrednim chłodzeniem 
wodnym mogą okazać się dobrym, jak nie 
najlepszym rozwiązaniem problemów z odpro-
wadzaniem ciepła (energii) z elementów czyn-
nych maszyny.  
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