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ZABEZPIECZENIE CIEPLNE SILNIKA INDUKCYJNEGO BAZUJ ĄCE 
NA METODZIE ZAST ĘPCZYCH SCHEMATÓW CEPLNYCH 

Streszczenie. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zastępczych 
schematów cieplnych jako zabezpieczenie silnika indukcyjnego. Autor przedstawił 
zasadę działania zabezpieczenia cieplnego Sepam 1000 i porównał ją z zaproponowaną 
metodą, bazującą na zastępczym schemacie cieplnym. Zaprezentowano wyniki badań 
symulacyjnych i pomiarowych. 
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THERMAL PROTECTION OF INDUCTION MOTORS BASE OF USE OF 
EQUIVALENT THERMAL DIAGRAMS 

Summary. The paper presents use of the method of thermal equivalent diagrams for 
detecting thermal hazards of induction motors. The author presents the principle of 
operation of the thermal protection Sepam 1000 and compares it with the method for  
induction motor protection based on the thermal equivalent diagram. The results of 
computer calculations and measurements are given as well.   
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1. WSTĘP 

Silniki indukcyjne są szeroko stosowane w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Ich 

stosowanie jest powszechne z uwagi na ich cechy, takie jak: prostota konstrukcji i obsługi, 

bezawaryjność, duŜa odporność na czynniki zewnętrzne. Są one stosowane zarówno jako 

napędy indywidualne, jak równieŜ wchodzą w skład bardziej złoŜonych układów, np. linie 

technologiczne. W literaturze [2] jako główną przyczynę awarii silników indukcyjnych podaje 

się uszkodzenie uzwojeń oraz łoŜysk tocznych. W celu zabezpieczenia silnika indukcyjnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury stosuje się róŜnego rodzaju zabezpieczenia. 

Mogą to być zabezpieczenia bazujące na bardziej lub mniej rozbudowanych modelach 

cieplnych silnika lub na czujnikach umieszczonych wewnątrz maszyny. Instalując czujnik 
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wewnątrz maszyny w elementach najbardziej naraŜonych termicznie, mamy moŜliwość 

ciągłego pomiaru temperatury. Pomiar moŜna wykonać w dowolnym momencie, dzięki 

czemu z duŜą dokładnością jest określana temperatura danego elementu lub teŜ jego 

fragmentu. Jeśli jednak czujnika temperatury nie moŜna zainstalować, wówczas znaczenia 

nabierają alternatywne metody określenia temperatury w danym elemencie lub teŜ w całym 

silniku. Zabezpieczenia cieplne silników bazują zwykle na prostych, jednowęzłowych 

modelach, które fragment silnika lub cały silnik traktują jako element o stałej temperaturze  

w całej swojej objętości. Takie podejście wprowadza duŜy błąd, poniewaŜ silnik indukcyjny 

ma złoŜoną konstrukcję, jest w nim kilka źródeł ciepła, które wpływają na stan cieplny 

poszczególnych elementów silnika. Błąd jest jeszcze większy, gdy silnik znajduje się w stanie 

cieplnie nieustalonym, np. na skutek zmiany obciąŜenia bądź temperatury zewnętrznej.  

W artykule porównano zabezpieczenie cieplne, bazujące na zespole zabezpieczeniowo- 

pomiarowym typu Sepam 1000, z zaproponowanym przez autora zabezpieczeniem, bazują-

cym na wielowęzłowym zastępczym schemacie cieplnym. Określenie stanu cieplnego silnika 

odbywa się na podstawie łatwo mierzalnych sygnałów, takich jak prąd i napięcie stojana. 

Modele cieplne nie wymagają Ŝadnych czujników instalowanych wewnątrz maszyny. 

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych oraz pomiarów na stanowiskach badawczych. 

Pomiary wykonano dla dwóch silników indukcyjnych budowy zamkniętej o mocach 3 kW 

i 18,5 kW.  

2. KLASYCZNE SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 

Od początku stosowania silników indukcyjnych w róŜnego rodzaju napędach istniał 

problem ich zabezpieczenia przed przeciąŜeniem. Przez wiele lat jako zabezpieczenie silnika 

przed przegrzaniem wykorzystywano elementy bimetalowe. Zaletą takiego zabezpieczenia 

jest niska cena oraz prostota konstrukcji. Zabezpieczenie tego typu posiada powaŜną wadę, 

jest nią brak moŜliwości nastawienia stałych czasowych nagrzewania oraz stygnięcia.  

W przypadku elementu bimetalowego jego stała czasowa jest uzaleŜniona od jego masy oraz 

przewodności cieplnej materiału bimetalowego. Ciepło z elementu bimetalowego jest 

odprowadzane do otoczenia wyłącznie metodą konwekcji. PoniewaŜ masa oraz gęstość 

elementu bimetalowego jest inna niŜ zabezpieczanego silnika, zatem cieplna stała czasowa 

nie moŜe być taka sama. MoŜna by tego typu zabezpieczenie zastosować wyłącznie do 

uzwojenia, jednak i jego masa jest znacznie większa. Poza tym sposób odprowadzania ciepła 

z uzwojenia jest inny niŜ w przypadku bimetalu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, Ŝe silnik 

indukcyjny, nawet traktowany jako ciało jednorodne (jak w przypadku zabezpieczenia 

bimetalowego), ma dwie cieplne stałe czasowe – nagrzewania oraz stygnięcia. Jeden element 

bimetalowy nie jest w stanie odwzorować dwóch róŜnych cieplnych stałych czasowych.  
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3. CYFROWE ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 

Rozwój technik przetwarzania danych umoŜliwił konstrukcję urządzeń, które dają 

moŜliwość znacznie skuteczniejszego zabezpieczenia silnika. Mają one moŜliwość 

uwzględnienia zarówno stałej czasowej nagrzewania, jak i stygnięcia maszyny. Nadal 

odwzorowują one silnik jako ciało jednorodne, jednak umoŜliwiają one nastawianie dwóch 

stałych czasowych. Proces nagrzewania silnika indukcyjnego, traktowanego jako ciało 

jednorodne, moŜna opisać za pomocą jednowykładniczej zaleŜności (1) [10]: 
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gdzie: 

pϑ∆   – przyrost temperatury początkowej w stosunku do temperatury otoczenia; 

I   – prąd pobierany przez silnik; 

nI   – znamionowy prąd silnika; 

nτ   – cieplna stała czasowa nagrzewania silnika; 

t   – czas. 
Z kolei proces stygnięcia (konwekcja) przy zatrzymanym wirniku: 
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gdzie: 

sτ  – cieplna stała czasowa stygnięcia silnika. 

4. REALIZACJA ZABEZPIECZENIA SILNIKA PRZEZ SEPAM 10 00 

W celu ustawienia członu cieplnego zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego Sepam 

1000 naleŜy podać dwie zastępcze cieplne stałe czasowe zabezpieczanego obiektu – 

nagrzewania i stygnięcia. Producenci silników nie podają w dokumentacji technicznej tych 

stałych. NaleŜy je wyznaczyć na podstawie: 
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gdzie: 

zc   – zastępcza wartość ciepła właściwego materiałów, z których jest wykonany silnik, 
m   – masa silnika, 

nΛ    – zastępcza wartość przewodności cielnej między silnikiem a otoczeniem podczas 

 pracy silnika, 

sΛ   – zastępcza wartość przewodności cielnej między silnikiem a otoczeniem podczas 

 pracy silnika. 
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Następnie zabezpieczenie, mierząc prąd fazowy silnika, określa  stosunek I/In i zgodnie 

z relacją 1 lub 2 jest określana temperatura silnika. Dzięki temu moŜna wyznaczyć czas, po 

którym silnik naleŜy wyłączyć.  

 

Rys. 1. Charakterystyka czasu wyłączenia t w funkcji I/In dla zadanej stałej czasowej 
Fig. 1. Characteristics turn-off time t as a function I/In for a given time constant 

Tego typu charakterystyki moŜna równieŜ określać na podstawie relacji empirycznych 

[11]. Ten sposób jest wykorzystywany w układach przekształtnikowych jako zabezpieczenie 

nadprądowe zwłoczne silnika. 

Metoda ta ma jednak pewną zasadniczą wadę – nie w pełni wykorzystujemy silnik pod 

względem obciąŜeniowym. Jest to spowodowane faktem korzystania z parametrów 

zastępczych całego silnika, takich jak parametry c oraz Λ. Ciepło właściwe oraz przewodność 

cieplna są parametrami, charakteryzującymi dany materiał, jak rdzeń lub pakiet blach, 

izolacja itd. Silnik indukcyjny, jako złoŜony konstrukcyjnie obiekt, jest wykonany z wielu 

róŜnych materiałów zarówno pod względem przewodności cieplnej, jak i pojemności cieplnej. 

Stąd określenie wartości zastępczej danej wielkości, która opisywałaby cały silnik, jest dość 

trudne. Zaproponowano rozwiązanie tego problemu, stosując model cieplny wielowęzłowy, 

uwzględniający współzaleŜność przepływu ciepła pomiędzy poszczególnymi elementami 

silnika.  

5. OKREŚLENIE STAŁEJ CZASOWEJ ZABEZPIECZANEGO ELEMENTU 
 SILNIKA INDUKCYJNEGO 

W celu zbudowania zastępczego schematu cieplnego dowolnego silnika naleŜy najpierw 

określić podstawowe kierunki przepływu strug ciepła oraz straty wydzielające się w silniku. 
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Bardziej złoŜony model będzie wymagać większej ilości obliczeń, jednak da rozwiązanie 

dokładniejsze. Następnie dokonuje się weryfikacji pomiarowej określonego modelu. Model 

moŜna uznać za poprawny, jeśli dokładność odtwarzania temperatur w wybranych elementach 

jest zadowalająca, tzn. jeśli spełnia załoŜone minimum dokładności. Jeśli nie spełnia, model 

naleŜy rozbudować i ponownie dokonać weryfikacji. Mając gotowy model cieplny silnika, lub 

wybranego elementu silnika, moŜna bardzo łatwo rozbudować go tak, aby odwzorowywał on 

stan cieplnie nieustalony silnika. W tym celu kaŜdemu węzłowi cieplnemu, odpowiadającemu 

średniej temperaturze wybranego elementu maszyny, przypisuje się dodatkową pojemność 

cielną, odzwierciedlającą zjawisko akumulacji ciepła przez dany element maszyny. Mając 

przebieg nagrzewania lub stygnięcia danego elementu maszyny, moŜna określić jego 

zastępczą cieplną stałą czasową. Zastępcza cieplna stała czasowa τ jest zdefiniowana jako 

iloraz pola powierzchni między temperaturą ustaloną a krzywą nagrzewania (stygnięcia) do 

róŜnicy między temperaturą ustaloną a początkową, wyraŜa ją zaleŜność (4): 
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gdzie: 
τ  – stała czasowa wybranego elementu silnika; 

ustalonaϑ  – temperatura ustalona elementu silnika; 
)(tϑ  – chwilowa wartość temperatury wybranego elementu silnika; 

0ϑ  – temperatura początkowa wybranego elementu silnika. 

6.  MODELE CIEPLNE WYKORZYSTANE DO OKRE ŚLENIA PRZYROSTÓW 
 TEMPERATURY W WYBRANYCH ELEMENTACH SILNIKA 
 INDUKCYJNEGO 

W niniejszym artykule, jako podstawowy, wykorzystano schemat cieplny przedstawiony 

w pracach [4], [5] (model 1). Wszystkie parametry tego schematu zostały obliczone na 

podstawie danych konstrukcyjnych, otrzymanych od producentów silników. ZaleŜności 

opisujące parametry schematu cieplnego podane są w pracy [1]. Jako modele uproszczone 

wykorzystano modele, opisane w pracy [6]. Modele uproszczone to modele, w których,  

z uwagi na niewielką róŜnicę w rozkładach średnich temperatur pomiędzy wybranymi 

elementami, pominięto wymianę ciepła między nimi (model 2 i model 3). Inne uproszczenie 

(model 4) polegało na pominięciu strat tarcia w łoŜyskach oraz strat wentylacyjnych. 

Schematy uwzględniają współzaleŜność poszczególnych strat w silniku nie tylko od 

przepływającego prądu w uzwojeniach, związanych z przemagnesowywaniem rdzenia, 

tarciem w łoŜyskach, lecz równieŜ wzajemne oddziaływanie ich na siebie. Rezultatem 
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numerycznego rozwiązania są rozkłady średnich temperatur, w wybranych elementach 

maszyny, w funkcji czasu.  

W celu wyznaczenia przyrostów temperatury w stanie cieplnie nieustalonym naleŜy 

rozwiązać układ równań (4), który został określony na podstawie schematu cieplnego silnika 

indukcyjnego, opisanego w [4], [6]. 
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gdzie: 

C  – diagonalna macierz pojemności cieplnych elementów silnika; 

( )tkυ  – wektor przebiegów czasowych średnich temperatur wybranych elementów silnika; 

G  – macierz przewodności cieplnych; 

P  – wektor strat generowanych w poszczególnych elementach silnika; 

t  – czas. 

Czas wymagany do obliczenia średnich rozkładów temperatury w silniku jest znacznie 

krótszy niŜ cieplna stała czasowa dowolnego z elementów. Dzięki temu jest moŜliwe 

określenie średniej temperatury, jaką dany element silnika będzie miał, zanim zdąŜy ją 

osiągnąć.  

7. BADANIA SYMULACYJNE I POMIAROWE 

Badaniom pomiarowym poddano dwa silniki indukcyjne klatkowe, budowy zamkniętej o 

mocach znamionowych 3 kW i 18,5 kW. Badania symulacyjne wykonano za pomocą pakietu 

Matlab Simulink.  

 

 

Rys. 2. Stanowisko badawcze silnika 3 kW  
Fig. 2. Measuring position of induction motor 3 kW 

Stanowisko badawcze oraz badania pomiarowe silnika 3 kW (rys. 2) zostały omówione 

w kilku publikacjach, [3], [6], [7]. Stanowisko badawcze silnika indukcyjnego 18,5 kW 

(rys. 3) zostało zaprojektowane przy załoŜeniu maksymalnej dokładności przeprowadzenia 

pomiarów. Silnik indukcyjny został wyposaŜony przez producenta w trzy termopary, które 
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umieszczono w trakcie jego produkcji. Czujniki temperatury umieszczone w silniku mają 

świadectwa kalibracji. System pomiarowy został zbudowany na podstawie kart pomiarowych 

firmy National Instruments. Pomiary przeprowadzono korzystając z oprogramowania 

LabView v.8.2. 

 

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe silnika 18,5 kW 
Fig. 3. Measuring position of induction motor 18,5 kW 

Badania przeprowadzono dla pracy ze zmiennym obciąŜeniem. Zmienne obciąŜenie 

polegało na początkowym obciąŜeniu silnika prądem znamionowym, następnie przeciąŜenie 

go do 1.2 In prądu znamionowego, a następnie ponownym odciąŜeniem do prądu 

znamionowego In. Szerzej badania cieplne silników zostały przedstawione w pracy [8]. 

Zaprezentowano wyniki badań dla najbardziej naraŜonych na uszkodzenie termiczne 

elementów, takich jak uzwojenie stojana i wirnika oraz tarcze łoŜyskowe.  
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Rys. 4. Rozkład średnich temperatur uzwojenia 
 stojana silnika 3 kW – porównanie modeli 

Fig. 4. Course of average stator windings 
 induction motor 3 kW – comparison of 
 models 

Rys. 5. Rozkład średnich temperatur uzwojenia 
 stojana silnika 18,5 kW – porównanie modeli 

Fig. 5. Course of average stator windings induction 
 motor 18,5 kW – comparison of models 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono porównanie przyrostów średnich temperatur uzwojenia 

stojana silnika indukcyjnego. Widać wpływ uproszczeń modelu na przebiegi przyrostu 

średnich temperatur w uzwojeniu. W przypadku silnika 3 kW widać symetrię, im model był 

prostszy, tym dokładność odwzorowania była mniejsza. Dla silnika 18,5 kW z rysunku 5 jest 

inaczej, modele 3 i 4 dość mocno odbiegają od pozostałych. Jednak modele z rysunku 1 i 2 

dają zbieŜne wyniki. 
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Podobne wyniki moŜna zaobserwować w przypadku uzwojenia wirnika – rysunek 6  

i rysunek 7. Widać, Ŝe modele 1 i 2 dają zbieŜne wyniki dla obu silników. Model 3 dla silnika 

3 kW daje przybliŜone wyniki do modeli 1 i 2 opisanych w publikacjach [6] i [7], natomiast 

dla silnika 18,5 kW rozbieŜność jest większa, co szczególnie widać dla stanu ustalonego. 

Model 4 dla silnika 18,5 kW jest najmniej zbieŜny z modelem 1, niezaleŜnie od tego, dla 

którego silnika wykonano obliczenia, róŜnice w przyrostach temperatury sięgają około 25 K 

dla 3 kW oraz 35 K dla 18,5 kW. 
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Rys. 6. Rozkład średnich temperatur uzwojenia 

  wirnika silnika 3 kW – porównanie modeli 
Fig. 6. Course of average rotor windings induction 

 motor 3 kW – comparison of models 

Rys. 7. Rozkład średnich temperatur uzwojenia 
wirnika silnika 18,5 kW – porównanie 
modeli 

Fig. 7. Course of average rotor windings  induction 
motor 18,5 kW – comparison  of models 

 

W przypadku tarcz łoŜyskowych wyniki są równieŜ podobne. Modele 1 i 2 dają wyniki 

róŜniące się o około 3 K, co widać na rysunku 8 dla silnika 3 kW, więc dokładnie 

odwzorowują przyrost temperatury. Jednak dla silnika 18,5 kW róŜnica jest juŜ znaczna  

i wynosi 18 K. Przebieg charakterystyk pokazano na rysunku 9. 

RozbieŜności są tym większe, im więcej uproszczeń przyjęto w celu zbudowania danego 

modelu oraz im większy jest silnik. Na podstawie przebiegów przyrostów średnich 

temperatur, przedstawionych na rysunkach 4-9, widać, Ŝe w małych silnikach moŜna 

stosować modele bardziej uproszczone i nie wpływa to znacząco na dokładność otrzymanych 

wyników. Jako wynik dokładny przyjęto tu wynik zbieŜny z modelami (dla obu omawianych 

silników) oznaczonymi jako 1. Zostały one dokładnie zweryfikowane pomiarowo dla obu 

silników. Pomiary zostały wykonane w róŜnych warunkach obciąŜenia silników. Wyniki 

pomiarów i obliczeń zostały szerzej omówione w pracach [5], [8]. 
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Rys. 8. Rozkład średnich temperatur tarcz łoŜys-
kowych silnika 3 kW – porównanie modeli 

Fig. 8. Course of average bearings friction 
induction motor 3 kW – comparison of 
models. 

Rys. 9. Rozkład średnich temperatur tarcz łoŜysko-
wych silnika 18,5 kW – porównanie modeli 

Fig. 9. Course of average bearings friction induction 
motor 18,5 kW– comparison of models. 

 

Dla silników większych mocy (np. silnik 2) w celu uzyskania zadowalającej dokładności 

naleŜy stosować modele bardziej rozbudowane. Bardziej rozbudowany model wymaga więcej 

czasu na wyznaczenie rozkładu średnich temperatur, jednak stała czasowa silnika jest dłuŜsza 

niŜ małego silnika. Zatem, moŜna stosować bardziej uproszczone modele dla małych 

silników, dzięki czemu otrzymuje się zadowalającą dokładność w krótkim czasie, a bardziej 

rozbudowane dla większych silników. Czas rozwiązywania modelu bardziej złoŜonego takŜe 

jest krótszy niŜ stała czasowa silnika.  

RóŜnice w przebiegach dla modelu silnika 18,5 kW są bardziej widoczne z uwagi na to, 

Ŝe w duŜych silnikach wartości strat są większe, przepływ ciepła jest bardziej utrudniony 

z uwagi na mniejsze przewodności cieplne związane z większymi gabarytami elementów, 

oraz znacznie większe pojemności cieplne. Silnik taki znacznie wolniej reaguje cieplnie na 

zmiany obciąŜenia. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Układy zabezpieczeń silników indukcyjnych dają moŜliwość skutecznego zabezpieczenia 

silnika, jednak mają ograniczenia w postaci dokładności określania temperatury 

zabezpieczanego silnika. Powodem jest skomplikowana budowa silnika. Zabezpieczenia 

bazujące na jednowęzłowych modelach cieplnych są skuteczne, jeśli uwzględni się małą 

dokładność określania temperatury w danych warunkach i odpowiednio szybko nastąpi jego 

wyłączenie. Na podstawie badań symulacyjnych i pomiarowych bardziej złoŜonych modeli 

cieplnych, bazujących na metodzie zastępczych schematów cieplnych, moŜna stwierdzić, Ŝe 
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ich stosowanie daje znacznie większą dokładność w odtwarzaniu średnich temperatur  

w silniku zarówno w stanach cieplnie ustalonych, jak i nieustalonych. Dają one moŜliwość 

pracy silnika na granicy wytrzymałości termicznej, bez ryzyka jego przegrzania. Ma to 

zastosowanie w szczególności tam, gdzie silnik przez pewien czas ulega przeciąŜeniu. 

Wówczas nie trzeba go zastępować silnikiem większej mocy, lecz wystarczy zastosować 

odpowiednio dokładne zabezpieczenie. Zabezpieczenie takie moŜe, przy uwzględnieniu 

odpowiednich uproszczeń, określać temperatury w najbardziej naraŜonych termicznie 

elementach silnika. Elementami tymi są głównie uzwojenia stojana w części czołowej.  

W duŜych silnikach są to równieŜ klatka wirnika oraz łoŜyska.  
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Abstract 

This paper presents compare two methods of induction motor protection. One, based a 

simple single node model and second, based on a thermal equivalent circuits . Single node 

model limitations are given, and the basic relations (1-3) on which such protection is based. 

As an example of such protection, the presented system protection-measuring Sepam1000. 

Presented are the characteristics of time off the induction motor (Fig. 1) by a system 

protection-measuring. In a further section describes the use of different models of heat as an 

alternative method of protection of induction motor, against overloads. The influence of 

simplifying the model, the accuracy of the identity medium temperatures in the induction 

motors. Given the relationship (4) base on can designate a time constant of heating and 

cooling of induction motor, with the course of the transient state average temperature of the 

selected element of the induction motor. Presents the characteristics of selected elements for 

transient state two induction motors. Presents the distributions of mean temperatures for the 

stator windings (Fig. 4 and Fig.5), the rotor windings (Fig. 6 and Fig.7) and the bearing plates 

(Fig. 8 and Fig.9) and discussed their progress. At the end, the conclusions are drawn 

regarding the use of models of thermal protection as members or as an aid in determining the 

thermal time constants of selected induction motors components. 

 


