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1. Wstęp
Problem trwałości wysokonapięciowych silników induk-

cyjnych klatkowych na przestrzeni ubiegłych kilkudziesięciu 
lat był przedmiotem wielu analiz, zwłaszcza w odniesieniu do 
awariogennych stanów pracy takich jak długotrwały rozruch, 
nawrót czy praca z awaryjnie zablokowanym wirnikiem. Jed-
nym z kierunków, takich prac były badania eksperymentalne, 
w tym badania obiektów zniszczonych. Poawaryjne oględziny, 
ze względu na rozległość zniszczeń, nie zawsze umożliwiają 
ustalenie, co było pierwotną, a co wtórną przyczyną awarii 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Wyspecjalizowane badania silników indukcyj-
nych dużej mocy potwierdziły, że ich trwałość zależy od odpor-
ności wytrzymałościowej na wypadkową działań termicznych, 
elektrodynamicznych oraz bezwładnościowych. Ponadto opisa-
no analitycznie i badano tam stany krytyczne, w których silniki 
najczęściej ulegają awariom:
zl długotrwały rozruch;
zl kolejne, występujące po sobie długotrwałe rozruchy;
zl stan zablokowania wirnika;
zl długotrwały rozruch poprzedzony kilkusekundowym zablo-
kowaniem wirnika;

zl rozruch z przeciwnego wirowania;
zl załączenie silnika przy niewygaszonym polu;
zl praca rewersyjna silnika.
Niszczący charakter prac zawężał zakres badań, gdyż badania 

silników mogły być prowadzone do ich zniszczenia. Mimo że 
w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zmieniły się techniki i moż-
liwości badawcze, obecnie obserwuje się znaczne zmniejszenie 
ilości prac eksperymentalnych dotyczących problemów ciepl-
nych i trwałościowych dużych silników elektrycznych. Dzieje 
się tak dlatego, że problem badań eksperymentalnych silników 
dużej mocy jest związany z szeregiem czynności o charakterze 
logistycznym, gdyż zwykle muszą się one odbywać w warun-
kach przemysłowych. Wiąże się to z dużymi kosztami ekspery-
mentu, do czego przyczynia się fakt zniszczenia kosztownego 
obiektu przy badaniach trwałościowych. 

Obecne publikacje dotyczące badań eksperymentalnych 
związanych z nagrzewaniem silników indukcyjnych klatkowych 
są więc stosunkowo nieliczne [7, 8, 9]. Dla silników dużej mocy 
pewną możliwością weryfikacji badań symulacyjnych jest po-
zyskiwanie wyników badań prowadzonych przez producentów. 
Ograniczają się one na ogół do badań stanów ustalonych – pra-
ca [7] opisuje sieć cieplną silnika 400 kW chłodzonego wodą 
w ustalonym stanie znamionowym. Porównano tam wyniki 

obliczeń symulacyjnych z wynikami pomiarów cieplnych wy-
konanych także przez producenta silnika. Praca [8] opisuje pro-
blemy elektromagnetyczne i termiczne silnika indukcyjnego 
1150 KM zasilanego z falownika wektorowego, zweryfikowane 
rezultatami eksperymentu. Praca [9] opisuje różnorakie tech-
niki używane przez jej autorów w ciągu ostatnich 30 lat, dla 
okreś lenia temperatury elementów wirnika dużych indukcyj-
nych i synchronicznych maszyn (do 12,6 MVA) w czasie usta-
lonego czasu pracy. 

Jednymi z pierwszych badań w tym zakresie w kraju były 
prace prowadzone przez autorów w Politechnice Rzeszowskiej. 
Mija właśnie 40 lat od momentu zapoczątkowania tych badań. 
Niniejszy artykuł ma na celu przypomnienie tych, w zasadzie 
pionierskich, badań eksperymentalnych, których rezultaty 
przyczyniły się do opracowania przez krajowych specjalistów 
nowych konstrukcji, spełniających wymagania stawiane przez 
energetykę.
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2. Przykłady badań eksperymentalnych silników 
klatkowych dużej mocy

Początek badań autorów, związanych z oceną przydatności 
silników indukcyjnych dużej mocy do eksploatacji w trudnych 
warunkach napędu potrzeb własnych elektrowni cieplnych, 
związany jest ze stanowiskiem pomiarowym specjalnie wyko-
nanym na terenie Elektrowni Stalowa Wola w 1974 roku (rys. 1).

Badania zapoczątkowane w latach 1974–1989 dotyczyły przy-
datności silników 500 kW, 6000 V do pracy w napędach potrzeb 
własnych energetyki. Oceniano ją w oparciu o warunki tech-
niczne WTO-70 ZPM dotyczące silników klatkowych induk-
cyjnych wysokiego napięcia, stosowanych do napędów potrzeb 
własnych w elektrowniach cieplnych. Początkowo program ba-
dań obejmował cykl pracy realizujący 5000 rozruchów o 30-se-
kundowym czasie trwania. Ponieważ w początkowym okresie 
stanowisko badawcze nie zapewniało tak długiego rozruchu, 
przyjęto do badań trwałości cykl pracy obejmujący 14-sekun-
dową pracę z zablokowanym wirnikiem przy napięciu 1,075 
UN, bieg jałowy o czasie trwania 300 s i wybieg. Ten cykl usta-
lony na drodze obliczeniowej zapewniał przyrost temperatury 
uzwojenia stojana (klasa izolacji F) w zakresie 80–100°C. Warto 
zaznaczyć, że program badań obejmował dodatkowo rejestrację 

rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego dla potrzeb badań trwałościo-

wych silników indukcyjnych klatkowych

rys. 2. Widok uzwojeń stojana od strony N z czujnikami do pomiaru 

drgań

rys. 3. Widok oscylogramu amplitudy drgań czół cewek uzwojenia stoja-

na podczas załączenia przy niewygaszonym polu

amplitud drgań czół uzwojeń stojana przy pomocy czujników 
drgań (rys. 2).

Do wszelkich rejestracji sygnałów elektrycznych w tym okre-
sie były powszechnie używane oscylografy pętlicowe zapisujące 
przebiegi na papierze światłoczułym, tworząc tzw. oscylogramy. 
Przykład oscylogramu przedstawiającego drgania czół uzwo-
jenia stojana w czasie załączenia przy niewygaszonym polu 
przedstawia rysunek 3.
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Na rysunku 4 przedstawiono przebieg napięcia resztkowego, 
a na rysunku 5 – przebieg napięcia różnicowego badanego sil-
nika. Przedstawione oscylogramy ilustrują dobrze, jaki wielki 
nakład pracy był potrzebny do uzyskania nie tylko określonej 
dokładności tych wyników, ale wyników jako takich. Wykona-
nie takich pomiarów, z wykorzystaniem współczesnych metod 
pozyskiwania sygnałów, nie nastręcza obecnie aż tak dużych 
problemów.

Na rysunku 6 przedstawiono widok oryginalnego oscylogra-
mu prądu rozruchu i prędkości silnika – widać tam problem 
skalowania tego przebiegu.

Charakterystykę momentu silnika uzyskiwano z użyciem 
wałka skrętnego z zespołem tensometrów wykonanego we wła-
snym zakresie (rys. 7).

Kolejnym z badań był pomiar luzu promieniowego (luz mię-
dzy prętem a dnem żłobka) w żłobkach wirnika. Badania zasad-
nicze obejmowały próbę długotrwałą – 10 000 rewersów nie-
obciążonego silnika w cyklu bezpiecznym dla uzwojeń stojana. 
Pomiar był wykonywany w sposób przedstawiony na rysunku 8. 

Wywierając nacisk na pręt za pomocą siłomierza P (rys. 8), 
mierzono w środku pręta jego ugięcie. Innym ciekawym bada-
niem był pomiar przemieszczeń pierścieni zwierających uzwo-
jenia wirnika przy zahamowanym wirniku (rys. 9).

Ważnym badaniem była rejestracja przyrostu temperatury 
pręta i pierścienia zwierającego uzwojenia klatkowego w stanie 
z zablokowanym wirnikiem. W tych latach pomiar był wykony-
wany za pomocą termopar miedź-konstantan (rys. 10).

Do rejestracji temperatury uzwojenia były używane bardzo 
kłopotliwe w obsłudze jednokanałowe rejestratory analogowe – 
wymagające skalowania zarówno rejestratora, jak i termopar 
wykonanych we własnym zakresie. Niekiedy takie próby koń-
czyły się niepowodzeniem z powodu dużej zawodności tego 

rys. 4. Widok oscylogramu napięcia resztkowego badanego silnika

rys. 5. Widok oscylogramu napięcia różnicowego badanego silnika

reklam
a
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rys. 6. Widok oscylogramu prądu stojana i prędkości w czasie rozruchu 

silnika

rys. 7. Widok oscylogramu momentu i prędkości w czasie nawrotu 

silnika

rys. 8. Pomiar luzu promieniowego w żłobkach wirnika

rys. 9. Widok zestawu czujników tensometrycznych do pomiarów 

odkształceń pierścienia zwierającego

rys. 10. Punkty instalowania termopar w pierścieniu zwierającym 

i pręcie uzwojenia klatkowego wirnika
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sprzętu (tusz, taśma papierowa, mechanizm przesuwu). Poka-
zuje to rysunek 11, gdzie fragment przebiegu temperatury pręta 
uzwojenia klatkowego, cechujący się dużą stromością narasta-
nia, dotyczy załączenia silnika z zablokowanym wirnikiem. Póź-
niej następuje wyłączenie napięcia zasilania i stygnięcie pręta 
uzwojenia klatkowego. Widać także pomiar zakończony niepo-
wodzeniem, spowodowanym zakłóceniem w pracy rejestratora.

Zasadniczymi elementami badań trwałości konstrukcji bada-
nych silników były próby długotrwałe – 10 000 rewersów. Pró-

by te były prowadzone aż do lat 1990–1991 i dotyczyły stale 
modernizowanych konstrukcji uzwojenia klatkowego, aż po 
zastosowanie rozwiązania z tzw. prętem biernym. W czasie prób 
prowadzonych na przestrzeni wielu lat występowały liczne awa-
rie badanych silników – widok niektórych z nich przedstawiają 
rysunki 12–15.

rys. 11. Rejestracja temperatury pręta uzwojenia klatkowego w stanie 

z zablokowanym wirnikiem

rys. 12. Odgięty w kierunku promieniowym segment dzielonego pręta

rys. 13. Odgięte siłą bezwładności nagrzane pręty przy rewersie

rys. 14. Uszkodzone pręty uzwojenia klatkowego

rys. 15. Widok deformacji czół cewek stojana od strony N jako efekt 

działania dynamicznego prądu
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Mimo skromnych możliwości tech-
nicznych, doskonalonych w miarę upły-
wu lat, uzyskiwane rezultaty pozwoliły na 
osiągnięcie wymiernych efektów. Prowa-
dzone badania trwałości eksploatacyjnej 
silnika, rozpoczęte w latach 1974–1976, 
sprawiły, że kolejne ulepszone przez kra-
jowych projektantów wersje konstruk-
cyjne spełniły wymagania energetyki. 
Przypominając tę badawczą problematy-
kę, której prowadzenie jest zawsze trud-
ne w odniesieniu do obiektów dużej mo-
cy, i kontynuując prace w tym kierunku 
[10, 11, 12, 13], pragniemy zwrócić uwa-
gę młodym pracownikom naukowym, że 
mając do dyspozycji coraz lepszy sprzęt, 
nie powinni zaniedbywać w swej działal-
ności szeroko pojętej empirii. Jej rola jest 
nie do przecenienia w naukowej działal-
ności dotyczącej wielodziedzinowości 
zjawisk (elektromagnetycznych, ciepl-
nych, mechanicznych, wentylacyjnych) 
w silnikach elektrycznych.
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