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Streszczenie: W artykule dokonano krótkiego przeglądu nowoczesnych metod obliczeń cieplnych wirujących 
maszyn elektrycznych zwracając uwagę na ich wady i zalety oraz przybliżono problemy związane z budową 
poprawnych i efektywnych modeli obliczeniowych. Na podstawie analizy literatury oraz doświadczeń 
własnych autorów, w pracy zebrano również typowe parametry i wskazówki niezbędne do budowy prostych 
modeli obliczeniowych wykorzystujących MES i CFD. Przeanalizowano również znaczenie podstawowych 
parametrów modelu obliczeniowego, takich jak wartość rezystancji cieplnej pomiędzy pakietem stojana  
a kadłubem oraz przewodności cieplnej pakietu blach i uzwojenia na uzyskiwane wyniki. Wykorzystano do 
tego celu schematyczny, przestrzenny model cieplny maszyny elektrycznej o wzniosie 315mm oraz 
oprogramowanie firmy Autodesk. 
 

Abstract: The modern methods of thermal calculations of rotating electrical machines with theirs advantages 
and disadvantages, and problems related to the construction of correct and efficient computational thermal 
models, were reviewed in the paper. On the basis on the literature analysis and the authors’ own experiences, 
the typical parameters and guidelines needed to build simple MES and CFD computational models were also 
included in the work. The importance of the basic parameters of the calculation model, such as the value of the 
thermal resistance between the stator and the case, also the thermal conductivity of the lamination stack and 
winding for the calculation results, were analyzed in the work. A schematic spatial thermal model of the 
315mm electrical machine and Autodesk software was used for this purpose. 
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1. Wstęp 

W powszechnie stosowanej praktyce projekto-
wania wirujących maszyn elektrycznych coraz 
większego znaczenia nabiera analiza cieplna. 
Rozwiązania konstrukcyjne stawiające coraz 
większe wymagania dotyczące maksymalizacji 
sprawności, miniaturyzacji i redukcji kosztów 
oraz stosowanie elementów wrażliwych na 
wzrost temperatury (takich jak magnesy trwałe, 
enkodery, uszczelnienia, łożyskowanie) i coraz 
bardziej ekstremalne warunki pracy urządzeń, 
zmuszają projektantów do zwrócenia większej 
uwagi na zjawiska przepływu i odprowadzania 
ciepła. Wiąże się to z koniecznością przepro-
wadzenia wnikliwych analiz zjawisk cieplnych, 
możliwych do przeprowadzenia między innymi 
dzięki nowoczesnym metodom obliczeniowym. 
Analizy takie wymagają często budowy skom-
plikowanych modeli obliczeniowych, co nie 
jest łatwe i w zależności od metody oblicze-
niowej, wymaga przyjęcia stosownych uprosz-
czeń [1, 2, 5, 7, 8, 10], oraz właściwości ma-
teriałowych [1, 2, 3, 9]. Ponadto badania cie- 

 
 

plne maszyn elektrycznych same w sobie sta-
nowią skomplikowane wyzwanie [4, 6]. 

2. Przegląd nowoczesnych metod obli-

czeń cieplnych maszyn elektrycznych 

Wśród najczęściej spotykanych i opisywanych 
sposobów analizy cieplnej maszyn elektrycz-
nych można obecnie wyodrębnić dwie metody. 
Pierwsza to najchętniej stosowana metoda tzw. 
schematów cieplnych, druga to metody nume-
ryczne bazujące na Komputerowej Dynamice 
Płynów (CFD) oraz Metoda Elementów Skoń-
czonych (FEM). 

2.1. Metoda schematów cieplnych 

Metoda schematów cieplnych jest obecnie naj-
bardziej rozpowszechnioną metodą, która pod 
warunkiem stworzenia prawidłowego modelu 
pozwala otrzymać potwierdzone doświadczal-
nie wyniki w stosunkowo krótkim czasie. Me-
toda ta wymaga jednak dużego wysiłku przy 
opracowaniu modelu schematu cieplnego (sie-
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ciowego) ściśle odpowiadającego analizowane-
mu urządzeniu. W najprostszej postaci (rys. 1) 
sieci cieplne można porównać do obwodów ele-
ktrycznych, a ich przygotowanie polega na wy-
znaczeniu rezystancji, które odpowiadają prze-
wodności cieplnej oraz konwekcji i radiacji po-
szczególnych elementów konstrukcyjnych urzą-
dzenia. Metoda ta jednak w ograniczonym stop-
niu pozwala uwzględnić geometrię urządzenia. 

 
Rys. 1. Przykładowa sieć cieplna silnika z ma-

gnesami trwałymi chłodzonego cieczą [11] 

Przykładem programu korzystającego z tej me-
tody jest Motor-CAD. Termiczne obliczenia 
statyczne i dynamiczne bazują właśnie na ana-
lizie budowanych przez Motor-CAD zastę-
pczych schematów cieplnych. Stosowany przez 
Motor-CAD algorytm matematyczny pozwala 
na efektywne i dokładne obliczenia naturalnej   
i wymuszonej konwekcji, chłodzenia płynem, 
promieniowania oraz przewodzenia ciepła. Jego 
bogate biblioteki wewnętrzne pozwalają na 
dość szybkie analizy szerokiej gamy rozwiązań 
urządzeń elektrycznych o różnych rodzajach 
chłodzenia. 

2.2. Metoda Elementów Skończonych i Kom-

puterowej Dynamiki Płynów  

Alternatywna analiza oparta na metodzie ele-
mentów skończonych (FEM) oraz kompute-
rowej analizie dynamiki płynów (CFD) jest 
wolniejsza i wymaga dużej mocy oblicze-
niowej, ale jej dużą zaletą jest to, że pozwala 
analizować urządzenia o niemalże dowolnej 
geometrii przy zastosowaniu dowolnych syste-
mów chłodzenia. Ograniczeniem metody są je-
dynie możliwości obliczeniowe sprzętu komp-
uterowego. CFD i FEM pozwalają na efekty-
wną symulację przepływu ciepła, gazów i cie-
czy w otoczeniu maszyny oraz w jej wnętrzu, 
dając praktycznie nieograniczone możliwości 

analizy urządzeń elektrycznych z różnego ro-
dzaju systemami chłodzenia. Do przeprowadze-
nia analizy potrzebne jest jednak przygotowa-
nie odpowiednio uproszczonego modelu geo-
metrycznego (rys. 2)  urządzenia i podobnie jak 
w metodzie schematów cieplnych podanie od-
powiednich parametrów cieplnych materiałów, 
przy czym współczynniki wymiany mogą być 
automatycznie wyznaczone za pomocą CFD. 

 
Rys. 2. Model obliczeniowy cieczowego układu 

chłodzenia: a) widok 3D, b) przekrój przez żło-

bek, c) przekrój osiowy, 1- kadłub, 2 - spirala 

chłodząca, 3 - uzwojenie, 4 - rdzeń stojana, 5 - 

klin żłobkowy, 6 - pokrywki zamykające, R1 - 

rezystancja cieplna między spiralą a kadłubem, 

R2 - rezystancja cieplna między kadłubem a 

rdzeniem stojana, R3 - zastępcza rezystancja 

cieplna izolacji żłobkowej, R4 - rezystancja 

cieplna między kadłubem a pokrywami 

3. Parametry niezbędne do obliczeń cie-

plnych  

3.1. Parametry konstrukcyjne  

Analizując literaturę przedmiotową można zau-
ważyć jak bardzo skomplikowane są obliczenia 
cieplne maszyn elektrycznych. Należy jednak  
szczególną uwagę zwrócić na te elementy kon-
strukcyjne maszyn, które mają wpływ na ich 
stan cieplny i uwzględnić je podczas budowy 
modelu obliczeniowego. Oczywistym jest, że 
za transport ciepła odpowiada przewodność 
cieplna materiałów, z których zbudowana jest 
maszyna. Parametry cieplne większości mate-
riałów są podawane przez producentów lub 
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określane drogą badań. Głównym problemem 
pojawiającym się podczas obliczeń cieplnych 
jest określenie zastępczych wartości parame-
trów przewodności cieplnych najbardziej skom-
plikowanych struktur maszyn elektrycznych ta-
kich, jak uzwojenie, czy rdzeń maszyny wyko-
nany z pakietu blach elektrotechnicznych. In-
nym istotnym parametrem konstrukcyjnym 
wpływającym na stan cieplny maszyn jest kon-
takt między elementami, z których są one zbu-
dowane i związany z tym utrudniony transport 
ciepła na zewnątrz urządzenia. Pomiędzy ele-
mentami składowymi maszyn występuje tzw. 
kontaktowa rezystancja cieplna, a powodem jej 
powstawania jest brak idealnego styku pomię-
dzy powierzchniami elementów konstrukcyj-
nych. W maszynach elektrycznych najistotniej-
sze jest skuteczne odprowadzenie ciepła z uz-
wojenia stojana i rdzenia na zewnątrz maszyny. 
Na drodze przepływu ciepła trzeba uwzględnić 
rezystancję cieplną związaną z kontaktem uz-
wojenia z rdzeniem stojana oraz połączeniem 
rdzenia z obudową maszyny. Na rezystancję 
pomiędzy rdzeniem a kadłubem mają wpływ 
takie czynniki jak: chropowatość stykających 
się powierzchni, materiał z jakiego wykonane 
są elementy, sposób ich połączenia i wykona-
nia. Dodatkowo w przypadku zastosowania ma-
teriałów o wyraźnie różnych rozszerzalnościach 
cieplnych, (np. kadłub wykonany ze stopu 
aluminium, a rdzeń z pakietu blach elektrote-
chnicznych), wraz ze zmianą temperatury rezy-
stancja również ulega zmianie, co w przypadku 
maszyn o dużej wielkości mechanicznej może 
mieć istotne znaczenie. Na przepływ ciepła 
pomiędzy uzwojeniem a rdzeniem wpływ mają 
takie parametry jak: grubość i rodzaj zastoso-
wanej izolacji żłobkowej, wypełnienie żłobka, 
oraz jakość i rodzaj impregnacji uzwojenia.   
W obliczeniach cieplnych, zjawisko rezystancji 
cieplnej może być uwzględnione w różny 
sposób w zależności od metody i w zależności 
od budowy modelu obliczeniowego. I tak za-
miast rezystancji cieplnej lub jej odwrotności 
(przewodności cieplnej) spotkać można para-
metr zastępczej szczeliny powietrznej, który za-
zwyczaj wiązany jest z chropowatością mate-
riału. Znając przewodność cieplną powietrza, 
parametry te można w łatwy sposób obliczyć. 
Przykładowe wartości parametrów zastępczej 
szczeliny powietrznej oraz odpowiadającej jej 
przewodności cieplnej, spotykane w maszynach 
elektrycznych, dla różnych powierzchni przed-
stawia tabela 1 [12]. 

Tabela. 1. Wybrane wartości parametrów zas-

tępczej szczeliny powietrznej, oraz przewod-

ności cieplnej 

 

Przewodność 
w odniesieniu 

do powierzchni 

 

Zastępcza 
szczelina 

powietrzna 
[mm] 

Aluminium-
Aluminium 

2200-12000 0,0022 – 0,0012 

Stal-
Aluminium 

3000-4500 0,0058 – 0,0087 

Żeliwo-
Aluminium 

4000-40000 0,0006 – 0,0060 

Miedź-Miedź 10000-25000 0,0010 – 0,0026 

Stal-Stal 1700-3700 0,0070 – 0,0153 

Rezystancja cieplna występuje wszędzie tam, 
gdzie występują połączenia między elementa-
mi. Istotnym parametrem konstrukcyjnym od-
powiadającym za stan cieplny maszyny jest 
przewodność cieplna materiałów konstrukcyj-
nych. O ile główne elementy, takie jak: tarcze 
łożyskowe, kadłub czy wał wykonane są  
z materiałów jednorodnych o znanych parame-
trach cieplnych, o tyle ustalenie własności 
cieplnych uzwojenia i rdzenia stanowi istotną 
trudność. Uzwojenie ma budowę złożoną. 
Składa się z izolowanego drutu miedzianego  
i impregnacji. Przewodność uzwojenia zależy 
zatem od rodzaju drutu, rodzaju impregnacji, 
współczynnika wypełnienia żłobka, metody 
uzwojenia itp. Jest wiele prac, które zajmują się 
tą tematyką. W pracy [9] podano zależność 
opisującą przewodność cieplną uzwojenia  
w odniesieniu do stosunku średnic drutu izo-
lowanego i nieizolowanego, przy założeniu, że 
wolne przestrzenie wypełnione są całkowicie 
przez impregnację. Natomiast w pracy [13] 
porównano różne metody wyznaczania zastę-
pczej przewodności cieplnej uzwojenia za po-
mocą równań analitycznych oraz metody ele-
mentów skończonych z badaniami wykonanymi 
na specjalnie przygotowanych próbkach. Obli-
czenia i doświadczenia wykonano dla różnych 
wartości współczynnika wypełnienia żłobka. 
Przedstawione w opracowaniu [13] przykłado-
we wartości współczynnika przewodności cie-
plnej pokazano w tabeli 2. 
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Tabela. 2. Wybrane wartości współczynnika 

przewodności cieplnej uzwojenia [13] 

Przewodność 
cieplna 

 

Wsp. 
wypeł

. 
[%] 

Śred. 
drutu 

d [mm] 

Prom. 
λup 

 

Osiowo
λuo

 
74 1 0,79 293 
82 1 1,48 300 
66 0,3 0,67 252 

Uzwojenie 
nieimpr. 

74 0,3 0,96 270 
74 1 1,47 290 
82 1 2,10 320 
66 0,3 1,03 250 

Uzwojenie 
impr. 

74 0,3 1,34 278 

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na stru-
kturę uzwojenia, w obliczeniach cieplnych 
kompletnych maszyn, uzwojenie traktowane 
jest zazwyczaj jako monolit o zastępczych war-
tościach przewodności cieplnej otrzymanych 
bądź na podstawie badań, bądź przybliżonych 
wzorów analitycznych. Niekiedy w oblicze-
niach wykorzystujących schematy cieplne spot-
kać można rozbudowany model uzwojenia [12]. 
Rdzeń stojana to kolejny element o złożonej 
strukturze. Składa się on z pakietu blach 
elektrotechnicznych. Na powierzchni blach 
znajduje się powierzchnia izolacyjna, która ma 
niską przewodność cieplną, dodatkowo między 
blachami zachodzi również zjawisko kontaktu. 
Powoduje to, że rdzeń posiada różne wartości 
przewodności cieplnej w płaszczyźnie blach  
i w kierunku prostopadłym. Na wartości te ma 
oczywisty wpływ przewodność cieplna poje-
dynczych blach, która zależy w dużym stopniu 
od zawartości krzemu, rodzaju laminacji, siły 
użytej do produkcji pakietu oraz sposobu jego 
łączenia. Na podstawie danych spotykanych w 
literaturze [7, 11, 14, 15] można wyznaczyć 
podany w tabeli 3 maksymalny zakres wartości 
przewodności cieplnych rdzenia wykonanego  
z pakietu blach.  

Tabela. 3. Spotykane wartości współczynnika 

przewodności cieplnej pakietu blach 

 
W płasz. blach  
(promieniowo) 

λp 

W poprzek 
blach (osiowo) 

λo 

Przew. cieplna  

 

20-30(50) 1-5(10) 

Podobnie jak dla uzwojenia, w modelach cie-
plnych maszyn elektrycznych rdzeń traktowany 
jest jako monolit o zastępczych własnościach 

materiałowych. Można zauważyć, że wszystkie 
te parametry mają wpływ na stan cieplny ma-
szyn elektrycznych oraz posiadają szeroki za-
kres zmienności. Zatem aby przygotować efe-
ktywny model obliczeniowy, jego parametry 
najlepiej określić w oparciu o badania maszyny 
wykonanej z zastosowanych materiałów i zgod-
nie z technologią stosowaną w danym zakładzie 
produkcyjnym. 

3.2. Wymiana ciepła w maszynach elektry-

cznych 

W większości przypadków ciepło w wirujących 
maszynach elektrycznych usuwane jest przez 
przewodzenie, konwekcję naturalną lub wymu-
szoną i  promieniowanie. Współczynnik prze-
wodności cieplnej ma wartość zmienną, zależną 
od stanu materiału, jego niejednorodności, po-
rowatości itp., a także od temperatury.  
W praktyce inżynierskiej przy obliczeniach 
stanów cieplnych maszyn elektrycznych, gdy 
rozpatrujemy zagadnienia w niewielkim zakre-
sie temperatur przyjmuje się, że współczynnik 
przewodności cieplnej ma stałą wartość. Dla 
większości metali współczynnik ten przyjmuje 
duże wartości, zwłaszcza dla materiałów, które 
są dobrymi przewodnikami elektrycznymi. 
Natomiast dla izolacji elektrycznej oraz gazów 
ma on niewielką wartość. Przykładowe war-
tości współczynnika przewodności cieplnej dla 
wybranych materiałów stosowanych w konstru-
kcji maszyn elektrycznych przedstawia tab. 4. 

Tabela. 4. Przykładowe wartości współczynnika 

przewodności cieplnej [14, 15] 

 Miedź Aluminium Żeliwo 

 
360 220 45 

 Materiał 
izolacyjny 
(Nomex) 

Żywica 
epoksydowa 

Powietrze 

 
0,13 0,5 0,025 

Odprowadzanie ciepła z powierzchni maszyn 
elektrycznych poprzez konwekcję można opi-
sać za pomocą prawa Newtona: 

           (1) 
gdzie: Q - strumień ciepła, A - powierzchnia, 
∆T - różnica temperatur pomiędzy czynnikiem 
chłodzącym a powierzchnią chłodzoną. Nato-
miast α jest współczynnikiem przejmowania 
ciepła, na którego wartość mają wpływ takie 
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parametry płynu jak: lepkość, przewodność cie-
plna, ciepło właściwe oraz prędkość przepływu. 
W przypadku konwekcji naturalnej przepływ 
chłodziwa nie jest wymuszony przez wenty-
latory, dmuchawy, pompy itp., co ma miejsce  
w przypadku konwekcji wymuszonej. Współ-
czynnik przejmowania ciepła przez powietrze 
w wyniku konwekcji naturalnej dla poziomo 
pracującej nieużebrowanej maszyny można  
w dużym uproszczeniu oszacować na podsta-
wie zależności (2) [14, 15]: 

                             (2) 
gdzie: D - to średnica zewnętrzna kadłuba 
podawana w mm.  
Przykładowo dla obudowy o średnicy 150mm  
i przyroście temperatury 50°C, współczynnik α 
na podstawie podanej zależności przyjmuje 
wartość 5,7W/m2/°C.  Współczynnik przejmo-
wania ciepła na drodze konwekcji wymuszonej 
w przypadku maszyn elektrycznych, z wentyla-
torem osadzonym na wale lub dmuchawą 
zewnętrzną, przyjmuje wartość nawet kilkakro-
tnie wyższą w zależności od prędkości czyn-
nika chłodzącego, a jego wartość można  
w przybliżeniu oszacować na podstawie zale-
żności (3) [65, 100]: 

               (3) 
w którym V określa rzeczywistą prędkość po-
wietrza m/s, zakładając równoległy do po-
wierzchni kadłuba przepływ, a L to długość 
kadłuba podawana w mm. Przykładowo dla 
silnika o długości L=200mm i prędkości po-
wietrza 6m/s współczynnik α przyjmuje war-
tość 21,7W/m2/°C. Jest to prawie 4-krotnie 
wyższa wartość niż w przypadku konwekcji 
naturalnej. W tabeli 5 podano przykładowy za-
kres wartości, jakie może przyjmować współ-
czynnik α w zależności od rodzaju konwekcji  
i medium chłodzącego. 

Tabela. 5. Zakres wartości współczynnika prze-

jmowania ciepła [11, 14, 15] 

 Konwekcja 
naturalna 

(powietrze) 

Konwekcja 
wymuszona 
(powietrze) 

Konwekcja 
wymuszona 

(ciecz) 

5-10 10-300 50-20000 

 

Promieniowanie jest kolejnym sposobem od-
prowadzania ciepła przez maszyny elektryczne, 

a opisać je można za pomocą równania Stefana-
Boltzmanna (4):  

       (4) 
gdzie: σ − jest stałą Stefana-Boltzmanna równą 
5,67·10-8W/m2K4 dla ciała doskonale czarnego, 
ε−współczynnik emisyjności powierzchni,  
natomiast T1 to temperatura ciała promieniują-
cego, a T2 to temperatura otoczenia podawana 
w K. Ciało doskonale czarne to ciało całkowicie 
pochłaniające padające na nie promieniowanie. 
W rzeczywistości żadne ciało nie posiada 
zdolności emisyjnych, takich jak ciało dosko-
nale czarne. Zdolności emisyjne opisywane są 
za pomocą współczynnika emisyjności ε, który 
porównuje własności emisyjne ciał do ciała 
doskonale czarnego, dla którego ε=1. Powierz-
chnie czarne mogą osiągać współczynnik emi-
syjności na poziomie 0,98, natomiast w pra-
ktyce dla czarnych matowych powierzchni la-
kierowanych przyjmuje się wartość 0,9. Na 
przykład dla powierzchni o emisyjności 0,9  
i temperaturze 50°C przy temperaturze oto-
czenia wynoszącej 20°C wymiana ciepła osiąga 
wartość 186W/m2, podczas gdy dla konwekcji 
naturalnej dla tych samych warunków wynosi 
171W/m2. Wynika z tego, że wymiana ciepła 
na drodze promieniowania może stanowić duży 
udział w procesie oddawania ciepła w maszy-
nach elektrycznych w szczególności, gdy mamy 
do czynienia z konwekcyjnym sposobem chło-
dzenia. Spotykane jest zatem w praktyce, że  
w przypadku konwekcyjnego chłodzenia 
współczynnik wymiany przyjmuje się na pozio-
mie 14W/m2/°C i uwzględnia on zarówno kon-
wekcje naturalną jak i radiację. 

Tabela. 6. Przykładowe wartości współczynnika 

emisyjności dla wybranych materiałów [14, 15] 

  ε 

Polerowane aluminium 0,04 

Farba aluminiowa 0,5 

Stal nierdzewna 0,5-0,6 

Szare żeliwo 0,3 

Czarna farba 0,9-0,95 

Rezystancja cieplna R (5) oraz rezystancja 
cieplna kontaktowa Rc (rezystancja odniesiona 
do powierzchni) (6) to parametry skupione, 
które opisują w sposób uproszczony przepływ 
ciepła we wnętrzu maszyn elektrycznych.  
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        (5) 

   (6) 

Parametry te stosowane są do budowy modeli 
obliczeniowych w przypadku kiedy istnieje 
trudność z określeniem wymiarów podzespo-
łów maszyny, własności cieplnych materiałów, 
sposobu połączenia stojana z kadłubem, jakości 
izolacji żłobkowej itp., a które mają istotny 
wpływ na przepływ ciepła w urządzeniu. Pa-
rametry te zazwyczaj przyjmowane są na 
podstawie badań laboratoryjnych przeprowa-
dzanych na konkretnych maszynach, a czasem 
szacowane są w odniesieniu do podobnych 
rozwiązań konstrukcyjnych. 

4. Analiza wpływu parametrów modelu 

obliczeniowego na uzyskiwane wyniki 

W celu oceny wpływu wybranych parametrów 
modeli obliczeniowych na uzyskiwane wyniki 
przygotowano w programie do modelowania 
3D Autodesk Inventor schematyczny model ge-
ometryczny stojana uzwojonego maszyny  
o wzniosie 315mm (rys. 3). 

 

Rys. 3. Widok schematycznego modelu geome-

trycznego przygotowanego w programie Auto-

desk Inventor 

Następnie w programie obliczeniowym Auto-
desk Simulation przygotowano model obli-
czeniowy (rys. 4), w którym przyjęto jako war-
tości niezmienne: moc generowaną przez uzwo-
jenie 2000W, temperaturę otoczenia 20oC, ma-
teriał kadłuba o przewodnośći λk=50W/mK 
(żeliwo EN-GJL-200), wartość rezystancji 
cieplnej pomiędzy uzwojeniem a rdzeniem RŻ 

=110W/oCm2 (na podstawie doświadczeń 
własnych autorów) oraz oddawanie ciepła tylko 
przez powierzchnię zewnętrzną. W modelu 
zmieniano natomiast następujące parametry: re-
zystancję cieplną pomiędzy stojanem, a ka-

dłubem, przewodność cieplną pakietu blach sto-
jana, przewodność cieplną uzwojenia oraz 
współczynnik wymiany. Wartości parametrów 
zmieniano z minimalnych na maksymalne na 
podstawie danych zaczerpniętych z literatury 
przytoczonych w poprzednich punktach.    

 

Rys. 4. Widok modelu obliczeniowego przy-

gotowanego w programie Autodesk Simulation 

Sprawdzono różnice w wynikach obliczeń 
rozkładu temperatury w wybranych punktach 
modelu (rys.5) dla pięciu różnych konfiguracji 
parametrów wejściowych modelu. 

I: λp I: λp= , λo= ; (min.) 

λup= , λuo= ; (min.) 

Rs= ; (min.) 

=14 ; (konwekcja naturalna + radiacja) 

II: λp= , λo= ; (max.) 

λup= , λuo= ; (max.) 

Rs= ; (min.) 

=14 ; (konwekcja naturalna + radiacja) 

III: λp= , λo= ; (min.) 

λup= , λuo= ; (min.) 

Rs= ; (max.) 

=14 ; (konwekcja naturalna + radiacja) 

IV:λp= , λo= ; (max.) 

λup= , λuo= ; (max.) 
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Rs= ; (max.) 

=14 ; (konwekcja naturalna + radiacja) 

V: λp= , λo= ; (min.) 

λup= , λuo= ; (min.) 

Rs= ; (min.) 

=7 ; (konwekcja naturalna) 

gdzie: λp - przewodność cieplna rdzenia stojana 
promieniowo, λo - przewodność cieplna rdzenia 
stojana osiowo, λup - przewodność cieplna uz-
wojenia promieniowo, λuo - przewodność cie-
plna uzwojenia osiowo, Rs - orezystancja 

cieplna między stojanem a kadłubem,  - 

współczynnik wymiany. 

 

Rys. 5. Rozmieszczenie punktów, w których 

porównywane były wyniki obliczeń dla różnych 

parametrów modelu 

Przykładowy rozkład temperatury uzyskany dla 
I zestawu parametrów pokazano na rysunkach 5 
i 6. Z przedstawionych wyników widać, że 
przyjęte parametry rezystancji cieplnych po-
wodują, że rozkład temperatury na styku ele-
mentów modelu nie jest jednorodny. Doda-
tkowo zauważyć możemy, że maksymalną tem-
peraturę uzyskano w czołach uzwojenia. 

 

Rys. 6. Przykładowy rozkład temperatury uzy-

skany dla I zestawu parametrów 

Na wykresie (rys.7) oraz w tabeli 7 porównano 
wpływ zmiany wybranych parametrów cie-
plnych modelu na temperaturę w wyznaczo-
nych punktach. 

 
Rys. 7. Zestawienie zmian temperatury w wy-

branych punktach modelu dla różnych zesta-

wów parametrów wejściowych 

Tabela. 7. Obliczona wartość temperatury  

w wybranych punktach modelu  

Zestaw parametrów Pkt. 
pom. I II III IV V 

1 155,8oC 149,6 oC 156,5 oC 150,4 oC 266,2 oC 

2 149,8 oC 145,0 oC 150,5 oC 145,8 oC 261,6 oC 

3 141,1 oC 139,6 oC 141,8 oC 140,3 oC 256,2 oC 

4 138,5 oC 137,9 oC 138,6 oC 138,1 oC 253,9 oC 

Analizując przedstawione wyniki  można 
wywnioskować, że przyjmując na podstawie li-
teratury przybliżone wartości parametrów cie-
plnych przewodności cieplnych rdzenia, uzwo-
jenia oraz rezystancji cieplnej na styku eleme-
ntów kadłuba i rdzenia, nie popełniamy dużego 
błędu. Maksymalna różnica temperatury mię-
dzy skrajnymi przypadkami II i III nie prze-
kracza 5% i do obliczeń inżynierskich jest to 
wystarczające. Większego wpływu tych para-
metrów możemy się spodziewać jedynie  
w skrajnie dużych maszynach. Bardzo istotnym 
parametrem okazuje się wartość współczynnika 
wymiany. W przypadku konwekcji naturalnej 
nie uwzględnienie w nim radiacji może po-
wodować całkowicie niepoprawne wyniki, co 
zauważyć można porównując przypadek V  
z pozostałymi. 

5. Podsumowanie 

Obliczenia cieplne maszyn elektrycznych są ba-
rdzo istotne, lecz ich wiarygodność zależy od 
poprawności modelu obliczeniowego. Aby mo-
del obliczeniowy był efektywny musi być mo-
żliwie uproszczony, dlatego skomplikowane 
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struktury, takie jak uzwojenie czy pakiet blach 
traktuje się jako monolit o zastępczych parame-
trach cieplnych, które do obliczeń wstępnych 
możemy dobrać na podstawie wyników opisa-
nych w literaturze, natomiast do obliczeń do-
kładnych (diagnostycznych) zalecane jest doś-
wiadczalne wyznaczenie tych parametrów. 
Istotnym parametrem z uwagi na dokładność 
uzyskiwanych wyników jest określenie współ-
czynnika wymiany. W przypadku maszyn  
o chłodzeniu konwekcyjnym pamiętać także 
należy o uwzględnieniu radiacji. W pozostałych 
przypadkach zalecane jest określenie wartości 
współczynnika wymiany z dostępnych w lite-
raturze zależności lub za pomocą symulacji 
CFD, lub doświadczalnie, co rzadko kiedy jest 
możliwe. 
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