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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA WAŁU I DOBORU ŁOŻYSK 

DLA INDUKCYJNYCH SILNIKÓW TRAKCYJNYCH ZASILANYCH 
Z FALOWNIKÓW 

 
DIRECTIVE TO PROJECTING OF SHAFT AND SELECTION OF BEARINGS 
FOR INDUCTIVE TRACTIONS' REINFORCED ENGINES FROM INVERTOR 

  
Abstract: In the paper the guidelines for designing the shaft and bearings of AC induction traction motors are 
described. It is pointed what the mechanical and electric parameters should be considered when designing the 
shaft and bearings taking into account the required traction characteristic. The instructions how to analyse the 
fitting of bearings into the bearing seatings are also given. 

 
Wstęp

Obecnie obserwuje się tendencję w kolejnictwie 
polegającą na zwiększeniu prędkości pociągów 
pasażerskich i zwiększeniu liczby ciągniętych  
wagonów dla pociągów towarowych, obecne 
silniki trakcyjne prądu stałego nie są w stanie 
spełnić tych wymagań. 
W kolejnictwie światowym i w Polsce istnieje  
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 komuta-
tora itd.) i istnienie skomplikowanego układu 
przełączającego pracę silników z szeregowego 
na równoległy i układu regulacji składającego 
się z rezystorów rozruchowych powodujących 
duże straty energii. Ponadto silniki indukcyjne 
prądu przemiennego wyposażone są w czujniki 
prędkości obrotowej pozwalające poprzez od-
powiedni układ sterować pracą falownika tak, 
aby nie następowało ślizganie się kół i silniki 
były jednakowo obciążane. 

Rodzaje pociągów 

Problem z zaprojektowaniem węzłów łożysko-
wych dla indukcyjnych silników trakcyjnych  
będzie zależał dla jakich rodzajów lokomotyw 
go będziemy stosować. Inaczej będzie to dla 

jednostek elektrycznych np.  EN57 obsługują-
cych pociągi regionalne i lokalne, gdzie pręd-
kość maksymalnie może wynosić 125km/h,  
a na trasie jest dużo przystanków i odległości 
między przystankami są niewielkie. Silnik pra-
cuje wówczas w cyklu  rozruch, rozpędzanie, 
krótka jazda i zaraz hamowanie. 
Inaczej dla pociągów pośpiesznych i ICE, gdzie 
prędkość może wynosić do160km/h, a odle-
głość między stacjami duża. Wtedy po rozpę-
dzeniu pociąg porusza się prędkością ustaloną, 
a obciążenie silnika wynika tylko z oporów ru-
chu. 

Opis silnika trakcyjnego 

Stojan silnika Rys. 1, poz. 2 składa się z cylin-
drycznego pakietu blach i uzwojenia wykona-
nego drutem profilowym  izolowanym w klasie 
izolacji klasy 200, umieszczonym w kadłubie 
spawanym lub odlewanym poz.1. Wirnik  poz.3 
w wykonaniu klatkowym prętowanym miedzią 
o specjalnych właściwościach mechanicznych. 
Ponadto w tego typu silnikach indukcyjnych 
zasilanych z falownika w celu wyeliminowania 
szkodliwego działania prądów łożyskowych 
stosuje się wyizolowanie jednego z gniazd ło-
żyskowych poz. 9.  
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Rys. 1. Silnik trakcyjny indukcyjny 

gdzie: 

poz. 1 - kadłub,  
poz. 2 - rdzeń stojana uzwojony, 
poz. 3 - wirnik klatkowy, 
poz. 4 - łożysko walcowe np.NU328 MP64,  
poz. 5 - łożysko walcowe np.NJ320 MP64,  
poz. 6 - pierścień kątowy HJ320E, 
poz. 7 - podkładka zębata MB20, 
poz. 8 - nakrętka łożyskowa KM20, 
poz. 9 - tarcza łożyskowa z wyizolowaną komorą łożyskową, 
poz. 10 - koło czujnika prędkości  obrotowej. 

 

Rozkład sił działających na wał silnika 

Na rysunku pokazano siły działające na wał 
wirnika silnika. 
Siła od strony D obciążająca czop końcowy wa-
łu wynikająca z warunków obciążenia małego 
koła zębatego przekładni momentem silnika. 
Kierunek tej siły zależy od kierunku obrotów 
silnika. Raz siła działa w dół, raz w górę. Wiel-
kość tej siły zależna jest od wielkości średnicy 
koła zębatego i momentu rozwijanego przez 
silnik. Siła ta działając na ramieniu w stosunku 
do osi łożyska powoduje duże momenty  zgina-
jące na czopie końcowym wału. Należy przy 
projektowaniu wału i łożyskowania od strony 
napędu dążyć aby ograniczyć długość ramienia 
 

 
 
 
działania tej siły, a co zatem idzie zmniejszenie 
momentu zginającego. Ma to wpływ na wiel-
kość średnicy wału pod łożyskiem od str.D. 
Średnicę wału pod łożyskiem należy ustalić  
z warunków wytrzymałościowych z  uwzględ-
nieniem maksymalnych momentów skręcają-
cych i zginających. 
W przestrzeni międzyłożyskowej na wał działa-
ją siły wynikające z masy uzwojonego pakietu 
wirnika wraz z elementami na nim osadzonymi 
i naciągu magnetycznego wynikającego z in-
dukcji w szczelinie, niecentryczności szczeliny 
i ugięć międzyłożyskowej części wału wywoła-
nego powyższymi siłami. 
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Rys. 2. Wirnik silnika indukcyjnego

 
 

Przy projektowaniu międzyłożyskowej części 
wału należy przyjąć, że największe ugięcie wy-
stąpi, gdy siła obciążająca czop końcowy skie-
rowana będzie do góry. Wał należy zaprojek-
tować przy pomocy odpowiedniego programu, 
np. U120 opracowanego w BOBRME KOMEL 
na największe wartości siły występującej na 
czopie końcowym. Przy projektowaniu zwrócić 
szczególną uwagę na prędkość krytyczną wału, 
która musi być co najmniej 1,3 razy większa od 
największej prędkości jaką może osiągnąć sil-
nik w trakcie maksymalnej założonej prędkości 
jazdy pociągu.  
Dla wyznaczenia reakcji w łożyskach należy 
przyjąć, że dla łożyska od strony D (napędu) 
siła obciążająca czop końcowy skierowana bę-
dzie w dół, a dla łożyska od strony N (przeciw-
nej  napędu) w górę. 
Te wyznaczone reakcje dla określonych pręd-
kości pociągu i stopnia obciążenia silnika dla 
tych prędkości będą podstawą do doboru odpo-
wiednich typów łożysk. 
Obciążenie silnika dla określonych prędkości 
pociągu uzyskujemy z obliczeń elektromagne-
tycznych i jego charakterystyki mechanicznej. 

Dobór łożysk 

Chcąc prawidłowo dobrać łożyska dla silnika 
musimy  znać  charakterystykę  trakcyjną  danej 

 
 

lokomotywy, dla której będziemy projektować 
silnik. 
W przypadku, gdy przebieg charakterystyki nie 
jest znany, to możemy się posłużyć metodą 
podaną w książce „Zasady Trakcji Elektrycz-
nej” autorstwa J. Podoskiego. W książce tej 
podano wzory do obliczenia oporów ruchu wa-
gonów i lokomotywy w zależności od masy po-
ciągu, prędkości i parcia wiatru na jadący po-
ciąg.  
Od klienta zamawiającego silnik musimy znać 
wielkości przełożenia przekładni, średnicę koła 
zębatego osadzanego na czopie końcowym wa-
łu silnika oraz: 
- wymagany czas pracy w latach do naprawy 
głównej, kiedy będzie możliwość wymiany ło-
żysk: 
-  roczny przebieg pociągu, 
- średnicę kół pociągu, 
-  ewentualnie kąt skosu zębów kół zębatych. 
Ponadto procentowy udział poszczególnych 
prędkości w rocznym przebiegu pociągu. 
Dla tych danych musimy obliczyć, dla każdej 
prędkości siły obciążające czop końcowy wału  
i wielkości reakcji w łożyskach np. programem 
U120. W przypadku, gdy przekładnia posiada 
zęby skośne, musimy  policzyć siłę osiową ob-
ciążającą łożysko ustalające. Żywotność łożysk 
uzyskujemy obliczając obciążenie zastępcze 
przy zmiennej prędkości obrotowej i zmiennym 
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obciążeniu wg poniższych wzorów katalogu ło-
żysk FAG  

nm =sumaryczna prędkość obrotowa  

nm = n1⋅q1 +  n2⋅q2 +  n3⋅q3 +  n4⋅q4 + itd., gdzie:  

- n1, n2, n3, n4, itd. - poszczególne prędkości sil-
nika w obr/min w danym okresie, 

- q1, q2, q3, q4, itd współczynniki udziału danej 
prędkości w prędkości całkowitej (nm). 

∑ qi =1 

Obciążenie zastępcze  

P = (P1
3
⋅ q1⋅ n1/ nm+ P2

3
⋅ q2⋅ n2/ nm+itd.)0.333 

Mając obliczone obciążenie zastępcze dobiera-
my łożyska o odpowiedniej nośności dyna-
micznej i statycznej, które będą w stanie wyko-
nać określoną liczbę obrotów silnika tak, aby 
uzyskać odpowiedni przebieg pociągu. Przy 
doborze łożysk należy zwrócić uwagę, aby nie 
były przekroczone  dopuszczalne prędkości ki-
nematyczne i termiczne podawane w katalo-
gach łożysk. 

Zabudowa łożysk  

Dla osadzania łożysk na wale i w gniazdach 
tarcz łożyskowych należy dobrać odpowiednie 
pasowania i luzy łożysk. 
Przyjmowanie tradycyjnych pasowań, jakie by-
ły stosowane w silnikach trakcyjnych prądu sta-
łego nie zawsze jest celowe i należy do tych pa-
sowań podchodzić krytycznie.   
Spowodowane to jest tym, że wirnik silnika in-
dukcyjnego jest znacznie cieplejszy od wirnika 
prądu stałego, z uwagi na sposób jego wykona-
nia i chłodzenia. Powoduje to, że wał pod łoży-
skami bardziej się nagrzewa i może to powo-
dować zakleszczanie się łożysk w trakcie pracy 
i ich zatarcie. Powoduje to bardzo kosztowną 
awarię. 
Dlatego przy doborze pasowań należy to mieć 
na uwadze i przeprowadzić dokładną analizę 
skutków rozszerzalności termicznej wału i wy-
liczenie luzów tak, aby nie nastąpiło zatarcie 
łożyska.  

 
Rys. 3. Zdjęcie łożyska po zaciśnięciu i zablo-

kowaniu na wale 

 


