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PROBLEMY PROJEKTOWE I KONSTRUKCYJNE SILNIKÓW 

TRAKCYJNYCH INDUKCYJNYCH TYPU LK450X6  
O MOCY 250kW 

 
PROBLEMS AT DESIGNING AND CONSTRUCTING OF TRACTION  

INDUCTION MOTORS TYPE LK450X6, WHICH REPLACE COMMON DC  
MOTORS USED SO FAR 

 
Abstract: This paper describes the technical problems associated with the exploatation of prototypes of trac-
tion induction motors type LK450X6 with nominal power of 250 kW. These motors are currently implemented 
into locomotives instead of common DC motors type LK450. 
 
1. Wstęp
W związku z ogólną tendencją w kolejnictwie 
polegającą na zwiększeniu prędkości pociągów 
pasaŜerskich i zwiększeniu ich cięŜaru w celu 
moŜliwości ciągnięcia przez lokomotywy więk-
szej liczby wagonów, obecne silniki trakcyjne 
prądu stałego nie są w stanie spełnić tych wy-
magań. W kolejnictwie światowym istnieje  
w tendencja do zamiany silników prądu stałego 
cechujących się elementami, które przysparzają 
najwięcej problemów takich jak komutator me-
chaniczny i wszystkie związane z nim zjawiska 
(iskrzenie szczotek, wypalanie działek komu-
tatora itd.) i istnienie skomplikowanego układu 
przełączającego pracę silników z szeregowego 
na równoległy i układu regulacji składającego 
się oporników rozruchowych powodujących 
duŜe straty energii. Na silniki indukcyjne klat-
kowe prądu przemiennego zasilanych z falow-
nika i energoelektronicznymi układami regula-
cji. Ponadto silniki indukcyjne prądu przemien-
nego wyposaŜone są w czujniki prędkości ob-
rotowej pozwalające poprzez odpowiedni układ 
sterować pracą falownika tak, aby nie następo-
wało ślizganie się kół i silniki były jednakowo 
obciąŜane. 
W roku 2008 BOBRME Komel zaprojektował, 
a EMIT śychlin wykonał dla „ZNTK Mińsk 
Mazowiecki silniki typu LK450X6 budowy 
IP22 o mocy 250 kW, napięciu zasilania  
U1=2340V, prądzie stojana J1=78A cos ϕ= 0,84 
i sprawności η=94,6%. zastępujące silniki 
prądu stałego typu LK450 2p=4 mocy 145kW, 
napięciu zasilania 1500V do najpowszechniej 
spotykanego elektrycznego zespołu trakcyjnego 
na polskiej sieci kolejowej EN57. Obsługiwane 

są nim pociągi regionalne, lokalne i aglomera-
cyjne jak równieŜ część pociągów międzyre-
gionalnych na liniach zelektryfikowanych. 

2. Opis silnika LK450X6 250kW 
ZałoŜeniem przy przeróbce ww. silnika było 
zastosowanie obecnie stosowanych odlewanych 
staliwnych kadłubów po wspawaniu z ich wnę-
trza odpowiednich Ŝeber, na których umie-
szczony został uzwojony pakiet stojana i odpo-
wiednie dostosowanie zamków w kadłubie, aby 
istniała moŜliwość wsunięcia do jego wnętrza 
uzwojonego rdzenia oraz zastosowanie identy-
cznych łoŜysk tocznych, jak w silnikach prądu 
stałego. ZałoŜenie zastosowania tych samych 
łoŜysk co w silnikach prądu stałego było bardzo 
ryzykowne ze względów, Ŝe silniki prądu prze-
miennego posiadały większą moc i większe 
obroty. Wygląd kadłuba przed przeróbką poka-
zano poniŜszym zdjęciu. 

 
Rys. 1. Kadłub silnika prądu stałego przed 

przeróbką 
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Rys. 2. Silnik indukcyjny LK450X6 

Na rysunku 2 przedstawiono przekrój silnika 
indukcyjnego LK450X6. Oznaczenia na rys. 2: 

gdzie: 

poz. 1  zmodyfikowany kadłub,  
poz. 2  Rdzeń stojana uzwojony, 
poz. 3  Wirnik klatkowy, 
poz. 4  ŁoŜysko walcowe NU424 MP64,  
poz. 5  ŁoŜysko walcowe NJ322 MP64,  
poz. 6  Pierścień kątowy HJ322E, 
poz. 7  Podkładka zębata MB22, 
poz. 8  Nakrętka łoŜyskowa KM22, 
poz. 9  Tarcza łoŜyskowa z wyizolowaną    ko-
morą łoŜyskową, 
poz. 10  Koło czujnika prędkości  obrotowej, 
poz. 11 Pierścień uszczelniający A Ø120. 
 

Takie skonstruowane silniki zostały wykonane, 
zainstalowane w zespołach trakcyjnych i są eks-
ploatowane. 

W trakcie eksploatacji stwierdzono: 

- przedostawanie się do jego wnętrza niewiel-
kich ilości oleju z przekładni, poprzez ze-
wnętrzny pierścień uszczelniający poz. 11; 
powodem tego było najprawdopodobniej za-
tkanie się odpowietrznika i przelanie oleju po-
nad zalecany poziom w przekładni. 

- zacieranie wewnętrznego labiryntu od strony 
napędu. 

Powodem tego były najprawdopodobniej za 
małe prześwity, których wielkość była wystar-
czająca dla silników prądu stałego, ale tutaj  
z uwagi na znaczne zwiększenie mocy silnika  
i stosunkowo niewystarczającej sztywność ka-
dłuba następowało jego przesunięcie osi wału 
wirnika powodując zacieranie i wydzielanie się 
duŜej ilości ciepła, które blokowało wewnę-
trzny labirynt od strony napędu. Pokazano to na 
zdjęciach (rys. 3 i 4 ), gdzie po przecięciu po-

krywki wyraźnie widać ślady zatarcia lub wręcz 
zespawania labiryntu z pokrywką. 

 

Rys. 3. Widok zatarcia labiryntu 

 
Rys. 4. Widok przeciętej pokrywki 

Znaczne podgrzanie labiryntu powodowało ró-
wnieŜ zacieśnienie i zablokowanie łoŜyska od 
strony napędu. Skutki tego pokazano na rys. 5. 

 

Rys. 5. Widok zdemontowanego łoŜyska 

- blokowanie labiryntu i działanie duŜej siły 
osiowej wynikającej z skośnych zębów prze-
kładni i dodatkowo siły z wydłuŜenia cieplnego 
wału powodowało w niektórych silnikach ści-
nanie podkładki zębatej poz. 7 i odkręcanie na-
krętki łoŜyskowej. Ponadto zwiększenie pręd-
kości obrotowej silnika z uwagi na zmianę 
prędkości pociągu do 125km/godz. przy nie-
zmienionym przełoŜeniu przekładni powodo-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 89/2011 103

wało, Ŝe prędkość graniczna łoŜyska została 
minimalnie przekroczona. W celu ustalenia 
przyczyn awarii niektórych silników i ścinania 
wypustu podkładki zębatej wykonano oblicze-
nia sprawdzające z jakimi wielkościami obcią-
Ŝeń mamy doczynienia. Wyniki obliczeń sił 
wzdłuŜnych dla róŜnych warunków pracy 
przedstawiono w tabeli 1. Jak wynika z prze-
prowadzonych obliczeń Ŝaden punkt pracy 
silnika nie mógł spowodować ścięcia wypustu 
podkładki zębatej, co miało miejsce. Jedynie 
zapieczenie się labiryntu od strony napędu 
powodowało na skutek niemoŜliwości wydłu-
Ŝenia się cieplnego  wału w kierunku napędu,  
powstanie tak duŜej siły osiowej w pierścieniu 
kątowym ustalającego łoŜyska od strony 
przeciwnej, która przy określonym kierunku wi-
rowania silnika powodowała, poprzez tarcie 
między pierścieniem kątowym łoŜyska, a pod-
kładką zębatą jej ścinanie. W celu przeprowa-
dzenia szybkich napraw u klienta nie wymaga-
jących interwencji na wale silnika zapropono-
wano: 

− zwiększenie prześwitów na labiryntach 
wewnętrznych,  

− załoŜenie dwóch podkładek zębatych, 
− zakręcenie nakrętki łoŜyskowej na klej 

Loctite odpowiednim momentem. 

 
Rys. 6. Rozwiązanie proponowane do wykona-

nia szybkich napraw  

Dla napraw wymagających juŜ zmian w kon-
strukcji wału zaproponowano rozwiązanie, jak 
na rys. 7.  

 
Rys. 7. Rozwiązanie proponowane do naprawy 

silników w Zakładzie EMIT 

Gdzie zmieniono pokrywkę wewnętrzną od 
strony przeciwnapędowej poz. 6 i wprowa-
dzono tuleję dystansową poz. 5 między kołem 
czujnika prędkości, a nakrętką łoŜyskową. 
Chcąc wyeliminować wszystkie mankamenty  
w konstrukcji prototypowych silników zapropo-
nowano kompletną zmianę łoŜyskowań, pole-
gającą na przeniesienie łoŜyska ustalającego na 
stronę napędu i zastosowanie specjalnych ło-
Ŝysk SKF-u o zwiększonej nośności i znacznie 
większych prędkościach granicznych. W usz-
czelnieniach od strony przekładni wprowa-
dzono specjalne otwory w pokrywce zewnę-
trznej pozwalające odprowadzić olej w przypa-
dku dostania się jego do łoŜyskowania.   
Na poniŜszym rysunku przedstawiono całko-
wicie nowe rozwiązanie pozwalające wyeli-
miować  mankamenty poprzednich konstrukcji.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tab. 1. Obliczenia maksymalnych sił wzdłuŜnych dla silnika LK50X6  250kW 

 
Rys. 8. Przekrój łoŜyskowania silnika LK-450 X6 po modernizacji 
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Tabela 1 

Moc                                  kW 275 375 460 250 46 250 
Napięcie                             V 1477 1940 2340 2340 329 2340 
Obr/min 600 800 1001 987 100 1972 
Częstotliwość                     Hz 31,2 41,3 51,4 50 6.2 100 
Moment rozr.                    Nm 3929 3572 3177 3266 6897 574 
Moment znam.                 Nm 4385 4414 4388 2419 4396 1211 
Moment max.                   Nm 8446 8389 8090 8044 7187 2003 
Moduł koła         10 10 10 10 10 10 
Ilość zębów   małe  19 19 19 19 19 19 
Ilość zębów   duŜe 71 71 71 71 71 71 
Śred. podział. mała             m 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 
PrzełoŜenie 3,736842 3,736842 3,736842 3,736842 3,736842 3,736842 
Siła rozruchu                       N 51160 46510 41367 42526 89805 7474 
Siła znamion.                       N 57096 57474 57135 31497 57240 15768 
Siła maksym.                       N 109974 109232 105339 104740 93581 26081 
Sila osiowa przy   roz.         N 7562 6875 6114 6286 13274 1105 
Siła osiowa  znam                N 8439 8495 8445 4656 8461 2331 
Siła osiowa    max                N 16255 16145 15570 15481 13832 3855 
Siła tarcia przy  roz r.           N 756 688 612 628 1328 111 
Siła tarcia   znam                  N 844 850 645 466 846 233 
Siła tarcia   max                    N 1626 1614 1557 1548 1384 386 
Siła ścin. wypust. rozr.         N 1093 993 884 908 1918 160 
Siła ścin. wypust  znam.       N 1219 1227 1220 673 1223 337 
Siła ścin. wypust  max.         N 2348 2332 2250 2237 1998 557 
NapręŜ. wypustu  rozr. N/mm2 52 47,3 42 43 91,3 7,6 
NapręŜ. wypustu znam N/mm2 58 58,5 58 32 58,2 16 
NapręŜ. wypustu max. N/mm2 112 111 107 107 95,14 26,6 
Prędkość pociągu         km/h 31.8 42.4 53 52.3 5.3 105 


