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METODY BEZPO ŚREDNIEGO CHŁODZENIA UZWOJENIA  

W BEZRDZENIOWEJ MASZYNIE DYSKOWEJ  
Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  

 
METHODS OF WINDING DIRECT COOLING IN CORELESS DISK 

PERMANENT MAGNET MACHINE  
 

Abstract: Method of direct cooling of winding bar utilizing liquid medium contacting with side surface along 
whole bar length is described in the paper. Main advantage of that cooling method is avoiding necessity of 
increasing length of passive parts of bar and therefore decreasing losses in the winding. Besides that cooling 
method enables effective regulation of cooling intensity by changing medium speed in cooling duct. The 
method for calculation of thermal distribution along length of bar for given dimension of bar and cooling duct, 
current density and medium speed is presented. Also the solution of reverse problem in, which for known bar 
and duct dimension, current density and given maximum value of temperature, the medium speed in canal is 
calculated. The calculations results of maximum value of bar temperature for different length, current density 
and medium speed are presented. Also dependence of medium speed on bar length and current density for 
known maximum value of bar temperature is discussed. 

1.Wprowadzenie 
Praca dotyczy bezrdzeniowej, tarczowej 
maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi. 
Cechą charakterystyczną tej maszyny jest 
specjalna konstrukcja stojana, w którym nie 
występuje rdzeń ferromagnetyczny. Główną 
zaletą takiej maszyny jest duŜa sprawność, przy 
wysokich prędkościach obrotowych, z powodu 
wyeliminowania strat w rdzeniu. Stojan 
maszyny składa się z części czynnej, 
wymiennika ciepła, i korpusu. Cześć czynna 
stojana silnika bezrdzeniowego składa się  
z izolacyjnego karkasu i umieszczonego na nim 
uzwojenia. Z obydwu stron pierścienia karkasu 
rozłoŜone są pręty uzwojenia, rys.1  

 
Rys. 1. Górny i dolny pręt ewolwentowy  
z radiatorem i pierścień izolacyjny stojana 

Pręty mają kształt odcinka ewolwenty okręgu – 
uzwojenie ewolwentowe lub składają się  
z dwóch odcinków ewolwenty i odcinka 
promieniowego – uzwojenie ewolwentowo-

promieniowe. W celu zmniejszenia strat mocy, 
spowodowanych prądami wirowymi indukowa-
nymi w prętach uzwojenia są one zbudowane  
z izolowanych cienkich blach lub z wiązki 
cienkich, izolowanych przewodów (lica). 
Przewidywanym miejscem zastosowania 
rozpatrywanej maszyny są układy napędowe,  
o prędkości obrotowej rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy obr/min. np. kinematyczny magazyn 
energii. Przy takich prędkościach, aby 
zmniejszyć tarcie wirnika o powietrze, maszyna 
jest zamykana w szczelnej obudowie, w której 
panuje próŜnia techniczna. Izolacyjne 
właściwości próŜni sprawiają problemy  
z oddawaniem ciepła, wydzielanego w prętach 
uzwojenia. 
W pracy [1] przedstawiono sposób 
bezpośredniego chłodzenia uzwojenia 
polegający na chłodzeniu dodatkowych, 
końcowych części prętów ciekłym medium np. 
olejem. W tym celu, na zewnętrznej części 
stojana umieszczono wymiennik ciepła  
w postaci szczelnego kanału, rys.2, w którym są 
chłodzone końcowe fragmenty prętów. Dla 
zwiększenia efektywności chłodzenia, 
rozpatrzono wariant, w którym chłodzone 
części prętów mogą być zaopatrzone  
w dodatkowe radiatory. Przy takim sposobie 
chłodzenia ciepło wydzielane w całym pręcie 
przekazywane jest do ciekłego medium przez 
powierzchnię kontaktu chłodziwa z chłodzoną 
częścią pręta. Niechłodzona część pręta prawie 
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w całości umieszczona jest w polu 
magnetycznym. Jest to aktywna cześć pręta, 
która bierze udział w wytwarzaniu momentu 
elektromagnetycznego. Z tego punktu widzenia 
bezpośrednio chłodzona dodatkowa część pręta 
została nazwana częścią pasywną.  

 
Rys. 2. Stojan z radiatorami umieszczonymi  
w wymienniku ciepła i magnesy wirnika 

Ciepło wydzielane w czynnej części pręta musi 
być przekazane do części biernej poprzez 
przewodnictwo ciepła w materiale pręta. Z tego 
powodu najwyŜszą temperaturę ma koniec 
części czynnej pręta, połoŜony najdalej od 
części biernej. W pracy [1] opisano sposób 
modelowania prętów za pomocą sieci cieplnych 
i elektrycznych. Przedstawiono wyraŜenia na 
parametry tych sieci oraz opisano sposób 
formułowania układów równań i algorytm ich 
rozwiązania. PoniewaŜ temperatura 
elementarnej objętości wpływa na przewodność 
cieplną λ  i przewodność elektryczną γ , to pręt 
musiał być modelowany (szczególnie  
w przypadku wariantu z radiatorem) dwoma 
sprzęŜonymi sieciami – cieplną i elektryczną. 
Wyznaczenie rozkładu temperatury w pręcie  
i radiatorze wymagało jednoczesnego 
rozwiązywanie sieci cieplnej i elektrycznej 
gdyŜ temperatury wyznaczone z sieci cieplej 
wpływały na rezystancje i rozpływ prądów  
w sieci elektrycznej. Prądy wyznaczone z sieci 
elektrycznej wpływały z kolei na wielkość 
źródeł mocy w sieci cieplnej. 
Z zamieszczonych w [1] wyników obliczeń 
wynika, Ŝe przy chłodzeniu cieczą pręty nie 
muszą być zaopatrzone w radiatory,  
a maksymalna temperatura tak chłodzonych 
prętów nie przekroczy 95°C, jeŜeli długość 
prętów będzie zawierała się w przedziale (140, 
200) mm, a gęstość prądu w przedziale (10, 7.5) 
A/mm2. Takie rozwiązanie układu chłodzenia 

zapewnia stosunkowo małą grubość aktywnej 
części stojana i duŜe wartości indukcji, przy 
określonej grubości magnesów. PowaŜną wadą 
tej metody jest konieczność dodatkowego 
zwiększenia o ok. 25% długości prętów (części 
bierne), czego skutkiem jest zwiększenie strat 
mocy wydzielanych w uzwojeniu. Ponadto 
kłopoty technologiczne sprawia uszczelnienie 
wymiennika ciepła, w którym zanurzone są 
bierne końce prętów, szczególnie w przypadku 
prętów wykonanych z licy. 
W prezentowanej pracy zostanie szczegółowo 
opisane inne rozwiązanie bezpośredniego 
chłodzenia prętów, w którym medium 
chłodzące (destylat) kontaktuje się z boczną 
powierzchnią prętów na całej ich długości. Przy 
takim sposobie chłodzenia izolacyjny karkas,  
w którym z obydwu stron wyfrezowane są 
kanały na pręty musi być odpowiednio grubszy 
rys. 3.  

 
Rys. 3. Karkas z kanałami na pręty uzwojenia 

Dzięki temu głębokość kanałów jest większa od 
wysokości prętów. Po ułoŜeniu prętów na dnie 
kanałów rys. 4. metodą szycia, zewnętrzne 
otwory przelotowe są zaślepione. 
Niewypełnione całkowicie prętami kanały  
w karkasie po zakryciu ich, przez przyklejenie 
dolnego i górnego cienkościennego pierścienia 
izolacyjnego oraz po wklejeniu wewnętrznych 
pierścieni izolacyjnych rys. 5. tworzą dolne  
i górne kanały chłodzące. W dolnych kanałach 
medium chłodzące styka się z dolnymi 
powierzchniami prętów dolnych, w górnych  
z górnymi powierzchniami prętów górnych. 
Dolne i górne kanały są połączone w pobliŜu 
wewnętrznej średnicy karkasu, w miejscach,  
w których pręty przechodzą z warstwy dolnej 
do górnej rys. 4. Połączenia kanałów są 
ograniczone wewnętrznym pierścieniem 
izolacyjnym. 
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Rys. 4. Karkas z uzwojeniem i kanałami 
chłodzącymi wzdłuŜ prętów 

 

Rys. 5. Pierścienie izolacyjne 1- cienkościenny, 
2 – wewnętrzny, 3 – kolektora  

Kompletny stojan z widocznymi pierścieniami 
izolacyjnymi oraz górnym kolektorem  
z końcówkami uzwojenia i króćcami do 
przewodów z medium chłodzącym pokazano na 
rys. 6. 

 

Rys. 6. Stojan maszyny bezrdzeniowej z prętami 
chłodzonymi na całej ich długości 

Zimne medium chłodzące z dolnego kolektora 
w postaci pierścienia umieszczonego w pobliŜu 
zewnętrznej średnicy stojana wpływa do 
wszystkich dolnych kanałów biegnących  
w kierunku wewnętrznego pierścienia stojana 
wzdłuŜ dolnych prętów. Następnie medium  
z kaŜdego dolnego kanału wpływa do 
odpowiedniego kanału górnego biegnącego  
w kierunku zewnętrznej średnicy stojana 
wzdłuŜ górnych prętów. Wyjścia wszystkich 
górnych kanałów chłodzących skupione są  
w górnym kolektorze, z którego ogrzane 
medium przez układ przewodów jest 
przekazywane do zewnętrznego wymiennika.  
Z wymiennika ochłodzone medium jest 
dostarczane do dolnego kolektora.  
Taki sposób chłodzenia komplikuje konstrukcję 
stojana z powodu konieczności wprowadzenia 
kanałów z cieczą chłodzącą do strefy aktywnej 
maszyny. Zwiększa się przez to grubość stojana 
i zmniejsza się w nim indukcja magnetyczna.  
Główną zaletą tego sposobu chłodzenia jest 
unikniecie konieczności zwiększania długości 
nieaktywnej części prętów i przez to faktyczne 
zmniejszenie strat mocy wydzielanych  
w uzwojeniu. Ponadto ten sposób chłodzenia 
umoŜliwia efektywną regulację intensywności 
chłodzenia, przez zmianę prędkości medium 
chłodzącego w kanałach. Z przedstawionego 
opisu sposobu chłodzenia wynika, Ŝe faktyczna 
długość kanału chłodzącego i pręta 
chłodzonego jest równa dwóm długościom 
pręta. 
W pracy zostanie opisany sposób wyznaczenia 
rozkładu temperatury wzdłuŜ długości pręta  
i maksymalnej temperatury pręta, przy 
zadanych wymiarach pręta i kanału oraz przy 
danej gęstości prądu i prędkości przepływu 
medium chłodzącego. Rozkład temperatury 
wzdłuŜ długości pręta jest potrzebny do 
dokładnego obliczenia rezystancji uzwojenia  
i wydzielających się w nim strat.  
W obliczeniach cieplnych przyjęto, Ŝe w stanie 
ustalonym cała energia cieplna wydzielona  
w pręcie jest przekazywana do medium 
chłodzącego. Ponadto uwzględniono nieliniowe 
zaleŜności rezystancji właściwej i przewodności 
cieplnej materiału pręta od temperatury oraz 
nieliniową zaleŜność współczynnika konwekcji 
od temperatury i prędkości medium.  
Przedstawiono równieŜ rozwiązanie istotnego 
dla konstruktora problemu odwrotnego,  
w którym przy znanych wymiarach pręta  
i kanału oraz gęstości prądu, dla zadanej 

1 3 

2 
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maksymalnej temperatury pręta wyznaczana 
jest prędkość przepływu medium chłodzącego. 
PoniewaŜ obliczenia cieplne stanowią istotny 
fragment obliczeń projektowych, które 
wykonywane są w środowisku Matlaba, dlatego 
rozwiązanie modeli cieplnych zrealizowano  
w tym środowisku obliczeniowym. 

2. Sposób modelowania pręta i kanału. 
Podobnie jak w [1] pręt o długości lp, 
szerokości b i wysokości hp, łącznie ze 
stykającym się z nim kanałem chłodzącym  
o wysokości hk został podzielony na  
n odcinków rys. 7. 

 

Rys. 7. Dyskretyzacja pręta i kanału na 
elementarne objętości 

ZałoŜono, Ŝe w powstałych w ten sposób 
elementarnych objętościach temperatura pręta  
i medium chłodzącego jest jednakowa i równa 
temperaturze wyznaczonej w węźle połoŜonym 
w środku geometrycznym objętości. Na rys. 7. 
pokazano fragment pręta i kanału, który 
obejmuje dwie elementarne objętości pręta. 

 

Rys. 8. Dwie elementarne objętości pręta 
i kanału 

Średnia temperatura medium w pierwszej 
objętości kanału jest równa średniej 
arytmetycznej temperatury medium na wejściu 
do i wyjściu z elementarnej objętości  

2/)( 101 mmms ϑϑϑ +=            (1) 

Temperatura sąsiadującej objętości pręta jest 
równa 1pϑ , a konduktancja cieplna między 

pierwszą elementarną objętością pręta  
i medium jest równa G1. Przy takich 
ustaleniach moc przekazywana do 
nieskończenie małej objętości medium 

dxSdV k=  w kanale o przekroju Sk jest równa 

1

111 )(

x

dxG
dP msp

∆
ϑϑ −

=                (2) 

Po przemieszczeniu nieskończenie małej 
objętości dV na długości 1x∆ elementarnej 
objętości, ciepło w niej zgromadzone jest równe 

)( 01 mmwkm dxcStdPdQ ϑϑγ∆ −==          (3) 

gdzie: t∆ - czas przepływu medium na długości 

1x∆ elementarnej objętość, mγ  - masa właściwa 

wc - ciepło właściwe medium. 
Po uwzględnieniu (2) w (3) otrzymano: 

)(
)(

01

1

111
mmwkm

msp dxcSt
x

dxG
ϑϑγ∆

∆
ϑϑ

−=
−

    (4) 

Po podzieleniu przez dx i uwzględnieniu w (4) 
prędkości medium txv ∆∆ /1=  otrzymano 

)()( 01111 mmwmsp cmG ϑϑϑϑ −=− &         (5) 

gdzie: vSm kmγ=&  jest wydatkiem masowym 

medium chłodzącego w kanale.  
Równanie (5) moŜna interpretować jako 
równanie równowagi mocy w węźle sieci 
pokazanej na rys. 9. [2,4]. 

 

Rys. 9. Obwodowa interpretacja równania (5) 

Do węzła tego oprócz konduktancji G1 
dołączone są sterowane temperaturą źródła 
mocy. 

00 mwcmP ϑ&=  i 11 mwcmP ϑ&=           (6) 

JeŜeli załoŜymy, Ŝe znana jest temperatura 
medium na wlocie do kanału, to po 
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uwzględnieniu (1) w (5) otrzymamy równanie  
z niewiadomymi temperaturami 1pϑ i 1mϑ  

0111111 )( mmmmp GGGG ϑϑϑ =++−         (7) 

gdzie )2/( 11 GcmG wm −= &  
Równanie to jest równaniem równowagi mocy 
węzła zastępczej sieci cieplnej, który jest 
umiejscowiony na granicy pierwszej i drugiej 
elementarnej objętości kanału. Dla wszystkich 
następnych węzłów znajdujących się na granicy 
i – tej i i+1 objętości równanie równowagi 
mocy ma postać 

0)(1 =++−− − miimimimipii GGGG ϑϑϑ         (8) 

gdzie: )2/( iwmi GcmG −= &  

Równania równowagi mocy dla i – tego węzła 
leŜącego w środku i – tej elementarnej objętości 
pręta ma postać. 

ipipipiwimiipipi PGGGG =−+−− +−− 111 ϑϑϑϑ      (9) 

gdzie: piipiwi GGGG ++= −1 , 

piG - konduktancja cieplna przewodzenia 

cieplnego pręta, iP - moc strat powstałych w i – 
tej objętości pręta. Za pomocą równań (7, 8 i 9) 
moŜna opisać zjawiska cieplne w pręcie 
chłodzonym cieczą przy dowolnym podziale 
pręta i kanału na n elementarnych objętości. 
Otrzymany układ równań z niewiadomymi 
temperaturami ma postać 

PG =ϑ           (10) 
gdzie: 
ϑ  – wektor temperatur, 
G – macierz konduktancji sieci cieplnych, 
P – wektor mocy źródłowych. 
Interpretacją obwodową otrzymanego układu 
równań jest sieć cieplna. Przykład sieci cieplnej 
dla n=7 pokazano na rys. 10.  

 
Rys. 10. Przykładowa sieć cieplna dla n=7 

3. Wyznaczenie rozkładu temperatur 
Sieć cieplną rozwiązano iteracyjnie, 
uaktualniając w kolejnych iteracjach wartość 
przewodności cieplnej λ, elektrycznej γ   
i współczynnika przejmowania ciepła α, na 
podstawie temperatur wyznaczonych w węzłach 

sieci cieplnej, w poprzedniej iteracji. W danej 
iteracji, przy znanym rozkładzie temperatur  
w węzłach, sieć cieplna jest obwodem 
liniowym opisanym układem (10). Do 
wyznaczenia parametrów sieci cieplnej 
obliczane są wymiary elementarnych objętości, 
na podstawie wymiarów pręta i parametrów 
dyskretyzacji. Następnie na podstawie 
załoŜonego na początku lub wyznaczonego  
z poprzedniej iteracji rozkładu temperatur są 
obliczane przewodności cieplne i elektryczne 
oraz współczynniki konwekcji elementarnych 
objętości. Na podstawie tych wielkości 
wyznaczane są konduktancje cieplne 
elementarnych objętości i moce strat 
wydzielanych w elementarnych objętościach 
pręta. Następnie formułowana jest macierz 
konduktancji cieplnych i wektor strat 
elektrycznych. W wyniku rozwiązania układu 
(10) wyznaczany jest wektor temperatur  
w węzłach sieci. Po wyznaczeniu wektora 
temperatur ϑ , obliczana jest wartość błędu 
względnego: 

100

1

1 ⋅
−

=
∑

∑

=

=
wc

wc

n

k

n

k
p

ϑ

ϑϑ
δϑ          (11) 

gdzie: pϑ  - wektor temperatur z poprzedniej 

iteracji. 
JeŜeli błąd δϑ , jest większy od wartości 
załoŜonej dδϑ  = 0.1%, wówczas na podstawie 

wektora temperatur aktualizuje się wartości λ, γ 
i α dla wszystkich elementarnych objętości  
i powtarza omówione powyŜej obliczenia. 
JeŜeli dδϑδϑ < , obliczenia zostają zakończone. 
Wynikiem programu jest wektor temperatur  
w węzłach sieci cieplnej pręta i kanału 
chłodzącego. Wartości przewodności 
eklektycznej γ i cieplnej λ, od temperatury 
obliczono na podstawie wielomianów 
aproksymujących podanych w [1,3]. Wartości 
współczynnika konwekcji dla danej 
temperatury, prędkości medium i wymiaru 
charakterystycznego kanału wyznaczono za 
pomocą interpolacji wielowymiarowej na 
podstawie [5]. 
Przykładowy rozkład temperatury wzdłuŜ 
długości pręta i kanału o wymiarach lp=350 
mm, b=3,5 mm, hp=4,2 mm, hk=1,5 mm 
pokazano na rys. 11. Obliczenia wykonano, 
przy gęstości prądu w rzeczywistym przekroju 
pręta j=8 A/mm2, współczynniku zapełnienia 
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przekroju pręta miedzią 0.6 i prędkości medium 
w kanale v=0.002 m/s. Przy dyskretyzacji pręta 
i kanału przyjęto stałą długość elementarnej 
objętości równą 1mm. 

0 50 100 150 200 250 300 350
20

30

40

50

60

70

80

l [mm]

ϑ 
[ o

C
]

 

 

węzły pręta
węzły w kanale

 
Rys. 11. Temperatura w pręcie i kanale w 
funkcji długości pręta, j=8 A/mm2, v=0,002m/s 

4. Analiza wyników obliczeń cieplnych  
Dla zobrazowania wpływu prędkości medium 
na rozkład temperatury w pręcie powtórzono 
obliczenia przy roŜnych prędkościach medium. 
Wyniki pokazano na rysunku 12. Przy 
liniowym wzroście prędkości medium moŜna 
zaobserwować nieliniowe zmniejszanie 
maksymalnej temperatury pręta.  
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Rys. 12. Rozkład temperatury wzdłuŜ długości 
pręta, przy róŜnych prędkościach medium 
i jednakowej gęstości prądu, j=8 A/mm2 

Nieproporcjonalną zaleŜność maksymalnej 
temperatury pręta od prędkości medium  
i gęstości prądu moŜna bardziej dokładnie 
zaobserwować na rysunku 13. Pokazano na nim 
zaleŜność maksymalnej temperatury pręta  
o długości lp=350 mm od prędkości medium, 
przy róŜnych gęstościach prądu. Z rysunku tego 
wynika, Ŝe w rozpatrywanym przypadku 

zwiększanie prędkości powyŜej 20 mm/s 
praktycznie nie powoduje obniŜenia 
maksymalnej temperatury pręta. 
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Rys. 13. Maksymalna temperatura pręta 
w funkcji prędkości medium, przy róŜnych 
gęstościach prądu, lp=350 mm 

ZaleŜność maksymalnej temperatury pręta 
od gęstości prądu i prędkości medium 
jeszcze dokładniej zobrazowano na rys. 14. 
Na rysunku tym w układzie współrzędnych 
gęstości prądu i prędkości medium 
wykreślono izotermy maksymalnej 
temperatury pręta. 
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Rys. 14. Mapa maksymalnych temperatur pręta 
o długości lp=350 mm w zaleŜności od gęstości 
prądu i prędkości medium 

W dalszej części pracy poddano analizie pręty  
o róŜnej długości. Wyniki obliczeń 
przedstawiono na rysunku 15. Rozpatrzono 
pręty o długościach od 150, co 20 do 350 mm.  
Z rysunku 16 wynika, Ŝe temperatura na 
początku pręta dłuŜszego jest większa od 
temperatury na początku pręta krótszego. 
Spowodowane jest to przepływem ciepła przez 
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pręt z dalej połoŜonych jego części, które maja 
wyŜszą temperaturę. 
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Rys. 15. Rozkład temperatury wzdłuŜ długości 
prętów o róŜnej długości, j=8 A/mm2, v=2 mm/s 

W wyniku rozwiązania zadania odwrotnego, 
polegającego na obliczeniu prędkości medium 
przy zadanej maksymalnej temperaturze pręta, 
wyznaczono mapę prędkości medium  
w zaleŜności od gęstości prądu i długości pręta, 
przy stałej maksymalnej temperaturze pręta 
równej np. 70°C. Wyniki obliczeń pokazano na 
rys. 16. Z rysunku tego wynika, Ŝe przy zmianie 
gęstości prądu od 6 do 12 A/mm2 i długości 
pręta od 300 do 500 mm utrzymanie 
maksymalnej temperatury pręta równej 70°C 
wymagało zmiany prędkości medium od 1,5 do 
7 mm/s. 
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Rys. 16. Mapa prędkości medium w zaleŜności 
od gęstości prądu i długości pręta, przy 
maksymalnej temperaturze pręta równej 70°C 

 

5. Podsumowanie 
W pracy rozpatrzono konstrukcję maszyny 
bezrdzeniowej z magnesami trwałymi  
o chłodzeniu bezpośrednim, w którym medium 
chłodzące kontaktuje się z boczną powierzchnią 
prętów na całej ich długości. Wyznaczono 
rozkłady temperatury wzdłuŜ długości pręta  
i kanału. Pokazano, w jaki sposób poprzez 
niewielką zmianę prędkości medium moŜna 
znacząco zmieniać rozkład i maksymalną 
temperaturę pręta. Rozwiązano zadanie 
odwrotne, wyznaczono mapę prędkości 
medium w zaleŜności od gęstości prądu  
i długości pręta, przy stałej maksymalnej 
temperaturze pręta. Przykładowo dla 
utrzymania maksymalnej temperatury pręta 
równej 70°C oraz przy zmianie gęstości prądu 
od 6 do 12 A/mm2 i długości pręta od 300 do 
500 mm prędkość medium powinna się 
zmieniać w zakresie od 1,5 do 7 mm/s. 
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