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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności z zakresu uruchamiania 
i eksploatacji maszyn prądu stałego. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne: wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już opanowane; abyś bez 

problemów mógł korzystać z poradnika i realizować kształcenie w oparciu o program tej 
jednostki modułowej; powinieneś przypomnieć sobie wiadomości zawarte w jednostce 
modułowej 724[01].O1.02 oraz zjawiska zachodzące w obwodach elektromagnetycznych, 
zjawisko indukcji elektromagnetycznej zawarte w jednostce modułowej 724[01].O1.03, 

− cele kształcenia: wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas realizacji tej jednostki 
modułowej, korzystając z poradnika; ich osiągnięcie oznacza zdobycie konkretnych 
umiejętności zawodowych,  

− materiał nauczania: zawiera podstawowe wzory, definicje, dane katalogowe i wskazówki 
praktyczne niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia zawartych w tej jednostce 
modułowej; materiał nauczania dotyczący tej jednostki modułowej został podzielony na 
siedem części (rozdziałów) obejmujących grupy zagadnień kształtujących umiejętności; 
każdy rozdział zawiera: 
− pytania sprawdzające: zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy posiadasz wiedzę 

niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
− ćwiczenia: pomogą Ci utrwalić wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów: pozwoli Ci na dokonanie samooceny wiedzy po wykonaniu 

ćwiczeń. 
− sprawdzian osiągnięć: umożliwi sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności, które 

opanowałeś podczas realizacji programu tej jednostki modułowej, 
− wykaz literatury: korzystając z wymienionej literatury możesz pogłębić wiedzę z zakresu 

programu tej jednostki modułowej; na końcu każdego rozdziału podano pozycję z wykazu 
literatury, którą wykorzystano przy jego opracowywaniu; podano także wykaz norm, 
które dotyczą zagadnień zawartych w tej jednostce modułowej. 
Szczególną uwagę zwróć na zrozumienie zależności dotyczących zasady działania maszyn 

elektrycznych, ponieważ z nich wynikają własności ruchowe tych maszyn. Postaraj się w 
trakcie realizacji tej jednostki modułowej wyćwiczyć umiejętność określenia własności 
maszyny na podstawie danych katalogowych oraz właściwego doboru maszyny do 
określonego układu napędowego. Umiejętność korzystania z katalogów jest także potrzebna 
do właściwej eksploatacji posiadanej już maszyny. Poradnik nie zawiera (ze względów 
redakcyjnych) wszystkich danych zawartych w normach, ale wskazuje wielkości, które są 
określone przez normy i przykład zapisu podanego w normie. 

Wykonaj wszystkie zaproponowane ćwiczenia z należytą starannością. Do wykonywania 
obliczeń i wykresów na podstawie przeprowadzonych pomiarów staraj się wykorzystywać 
programy komputerowe. W ten sposób usprawnisz sobie pracę i udoskonalisz swoje 
umiejętności informatyczne. 

Podczas wykonywania ćwiczeń pomiarowych analizuj wyniki pomiarów. Wnioski z tej 
analizy pomogą Ci zdiagnozować pracę urządzeń i zlokalizować przyczynę ich uszkodzenia. 
Do wykonywania ćwiczeń przystępuj przygotowany i postępuj z rozwagą – zwracaj uwagę na 
wirujące części maszyn. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych stosuj poznane wcześniej 
zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróżniać materiały stosowane w obwodach elektrycznych i magnetycznych maszyn 

elektrycznych, 
− rozróżniać elementy konstrukcyjne typowych maszyn oraz określać ich przeznaczenie, 
− rozpoznawać podzespoły mechaniczne stosowane w maszynach elektrycznych, 
− określać przeznaczenie elementów i podzespołów mechanicznych, 
− czytać schematy ideowe i montażowe maszyn, urządzeń i instalacji, 
− charakteryzować pracę maszyn wirujących jako przetworników energii, 
− czytać schematy ideowe i montażowe maszyn i urządzeń, 
− łączyć obwody elektryczne na podstawie ich schematów, 
− dobierać przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów w obwodach prądu stałego, 
− mierzyć podstawowe wielkości elektryczne w maszynach i urządzeniach, 
− mierzyć omomierzem ciągłość przewodów, 
− mierzyć rezystancję izolacji przewodów, 
− lokalizować uszkodzenia na podstawie wyników pomiarów w maszynach, urządzeniach, 

instalacjach oraz układach energoelektronicznych, 
− wykonywać proste naprawy maszyn, urządzeń i instalacji oraz układów 

energoelektronicznych, 
− korzystać z literatury, katalogów i dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń, układów 

energoelektronicznych, 
− określać zagrożenia związane z pracą i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych, 
− stosować zasady bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwporażeniowej podczas 

pomiarów oraz pokazów. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– sklasyfikować maszyny prądu stałego ze względu na budowę i zastosowanie, 
− zidentyfikować elementy maszyn prądu stałego, 
− odczytać i zinterpretować parametry różnych maszyn prądu stałego umieszczone na 

tabliczkach znamionowych oraz w katalogach, 
– obliczyć podstawowe parametry maszyn prądu stałego, 
– określić właściwości ruchowe silników prądu stałego, 
− zastosować metody pomiarowe oraz dobrać przyrządy pomiarowe, 
– zmierzyć podstawowe parametry maszyn prądu stałego, 
− zestawić układy pomiarowe do badania silników prądu stałego, 
− zorganizować stanowisko pomiarowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej. ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii, 
– dobrać rodzaj silnika prądu stałego do określonego zadania, 
– połączyć układ i przeprowadzić rozruch silników prądu stałego różnych typów, 
− połączyć układ i regulować prędkość silników prądu stałego oraz zmieniać kierunek 

wirowania, 
− dobrać zabezpieczenie silnika, 
− zanalizować działanie silników prądu stałego na podstawie uzyskanych wyników 

pomiarów, 
− zlokalizować usterki silnika prądu stałego, 
− zdiagnozować stan badanych elementów, 
− sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
− sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów, 
− zastosować program komputerowy do obróbki wyników pomiarów, 
− skorzystać z literatury, katalogów i dokumentacji technicznej maszyn prądu stałego, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na 
stanowisku pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wiadomości ogólne o maszynach prądu stałego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie 

Ze względu na zastosowanie maszyny prądu stałego można podzielić na: 
− prądnice, przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną, 
− silniki, przetwarzające energię elektryczną na mechaniczną. 

Silniki prądu stałego znajdują szerokie zastosowanie z uwagi na możliwość napędu 
maszyn i urządzeń wymagających regulowanej w dużym zakresie prędkości obrotowej. 
Stosowanie prądnic prądu stałego jest obecnie rzadsze z powodu rozwoju 
półprzewodnikowych prostowników sterowanych. Prądnice mają zastosowane w zespołach 
prądotwórczych, do wytwarzania energii elektrycznej w miejscu, gdzie brak jest sieci 
elektroenergetycznej. Mogą być napędzane silnikiem spalinowym, turbiną wodną. 
 
Zasada działania maszyn prądu stałego 

W każdej maszynie można wyróżnić części: 
– biorące czynny udział w przewodzeniu prądu elektrycznego lub strumienia 

magnetycznego, 
– spełniające funkcje czysto mechaniczne. 

W maszynie prądu stałego nieruchomy stojan jest najczęściej magneśnicą, a ruchomy 
wirnik twornikiem. Komutator jest osadzony na wale wirnika. 

Praca maszyn prądu stałego jest odwracalna, dlatego opis budowy maszyny oraz 
wymagania stawiane maszynom prądu stałego dotyczą zarówno silników jak i prądnic. 
Rysunek 1 przedstawia szkic maszyny prądu stałego. 

 
Rys. 1.  Szkic maszyny prądu stałego: 1– twornik, 2 – jarzmo stojana, 3 – biegun główny, 4–nabiegunnik,  

5 – biegun pomocniczy (komutacyjny), 6 –uzwojenie wzbudzenia, 7 – uzwojenie biegunów 
pomocniczych,  8 – uzwojenie twornika, 9 – komutator, 10 – szczotki.[2] 

 
Podczas wirowania twornika w jego uzwojeniu indukowana jest siła elektromotoryczna. 

Dzieje się to na skutek przecinania przez pręty wirnika strumienia wytworzonego przez prąd 
płynący w uzwojeniu wzbudzenia. Siły elektromotoryczne indukowane w bokach zwojów 
(prętach) wirnika zmieniają w czasie zarówno swoją wartość jak i zwrot (wyjaśnienie zjawiska 
indukcji elektromagnetycznej omówiono w jednostce modułowej 724[01]O1.04). Aby na 
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zaciskach prądnicy uzyskać napięcie jednokierunkowe stosuje się komutator, który pełni rolę 
prostownika mechanicznego. 

W silniku prądu stałego komutator umożliwia zmianę kierunku prądu stałego pobieranego 
ze źródła na prąd dwukierunkowy płynący w tworniku. Komutator jest zbudowany 
z odizolowanych od siebie mikanitem wycinków (działek). Do wycinków komutatora 
przylutowane są końce cewek uzwojenia twornika. Po komutatorze ślizgają się szczotki, 
umieszczone w specjalnych trzymadłach. Szczotki wykonuje się ze specjalnie preparowanego 
węgla (grafitu), z domieszkami proszków metalicznych lub z metalu. Właściwości szczotek 
zależą od materiałów zastosowanych na szczotki. Gatunek szczotek dla konkretnej maszyny 
jest określony przez jej wytwórcę. Liczba szczotek jest na ogół równa liczbie biegunów. 

Rdzeń stojana (jarzmo) wykonuje się obecnie w większości maszyn w postaci pakietu 
składanego z wykrojów blach. Dawniej był często wykonany jako odlew staliwny. Pełni on rolę 
elementu konstrukcyjnego oraz stanowi część obwodu magnetycznego. 

Do jarzma przymocowane są bieguny główne i pomocnicze. Bieguny główne (pień 
bieguna i nabiegunnik) wykonuje się z blach o grubości 0,5–1,5 mm. Na pieńkach biegunów 
głównych osadzone są cewki uzwojenia wzbudzenia, służącego do wytworzenia strumienia 
w obwodzie magnetycznym. W żłobkach nabiegunników umieszcza się uzwojenie 
kompensacyjne (tylko w dużych maszynach, ponieważ podraża to koszty wyprodukowania 
maszyny). Bieguny pomocnicze (inaczej zwrotne lub komutacyjne) służą do poprawienia 
komutacji, tzn. do stworzenia warunków, aby maszyna pracowała bez iskrzenia na 
komutatorze. Rdzeń wirnika wykonuje się z izolowanych od siebie blach o grubości 0,5 mm. 
W wirniku (jest on twornikiem) wycięte są żłobki, w których umieszczone jest uzwojenie 
twornika. 

Na tabliczce znamionowej maszyny prądu stałego podaje się: 
− nazwę producenta, 
− numer fabryczny, 
− typ i rodzaj maszyny, 
− znamionowe wartości: napięcia, prądu, mocy, prędkości obrotowej, 
− napięcie i prąd wzbudzenia dla maszyn obcowzbudnych, rezystancję wzbudzenia, 
− klasę izolacji, 
− stopień ochrony, 
− rodzaj pracy, 
− kierunek wirowania (jeżeli maszyna jest przystosowana do jednego kierunku wirowania). 

Kierunek wirowania silnika określa się patrząc od strony wyprowadzonego końca wału 
napędowego. Jeżeli silnik ma wyprowadzone dwa końce wału, to kierunek wirowania określa 
się patrząc od strony końca wału znajdującego się po stronie przeciwnej w stosunku do 
komutatora (pierścieni ślizgowych),wentylatora. Kierunek wirowania zgodny z ruchem 
wskazówek zegara nazywamy biegiem w prawo. 

Moc znamionowa jest zawsze mocą oddawaną. Dla silników moc znamionowa jest mocą 
mechaniczną na wale, jaką silnik przekazuje urządzeniu napędzanemu. Dla prądnicy moc 
znamionowa jest mocą elektryczną, jaką prądnica przekazuje do zasilanego odbiornika. 

Moc znamionowa maszyny jest ustalona dla określonego przebiegu obciążenia w czasie, 
zwanego rodzajem pracy (trybem pracy). Obciążając maszynę mocą znamionową przy pracy w 
trybie przewidzianym dla tej maszyny, nie spowodujemy przekroczenia dopuszczalnych dla jej 
elementów konstrukcyjnych wartości temperatur. Dla oznaczenia rodzaju pracy podaje się 
symbol składający się z litery S i cyfry. Norma PN–EN 60034 – 1: 2005 (U) rozróżnia dziesięć 
rodzajów pracy, oznaczonych od S1 do S10. 

Dla przykładu znaczenie symboli najczęściej występujących rodzajów pracy maszyn, to: 
– S1 – praca ciągła, 
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– S2 – praca dorywcza, 
– S3 – praca okresowa przerywana. 

Znaczenie użytych powyżej terminów oraz określenie wszystkich rodzajów pracy maszyny 
(od S1 do S10) zdefiniowane jest przez wyżej wymienioną normę. 

Jeżeli rodzaj pracy nie jest podany na tabliczce znamionowej oznacza to, że maszyna jest 
przeznaczona do pracy ciągłej. 

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej trwałości maszyny, a szczególnie jej układu 
izolacyjnego, temperatury poszczególnych części nie mogą przekraczać wartości 
dopuszczalnych, wynikających z klas ciepłoodporności zastosowanej w maszynie izolacji. 

Klasa izolacji określana jest za pomocą liter: A, B, E, F, H. 
Graniczne przyrosty temperatury dla poszczególnych części maszyn elektrycznych 
chłodzonych powietrzem określa norma PN–EN 60034 – 1: 2005 (U). 

Typ maszyny prądu stałego określa się za pomocą liter. 
Pierwsza z liter określa funkcję maszyny, na przykład: 

A – prądnica prądu stałego, 
P – silnik prądu stałego. 

Druga litera określa cechy twornika, przykładowo: 
R – twornik w postaci wirnika konwencjonalnego, jarzmo stojana jednolite, 
S – twornik w postaci wirnika konwencjonalnego, blachowane jarzmo stojana. 

Trzecia litera dotyczy rodzaju wzbudzenia, na przykład: 
A – bocznikowe z dowzbudzeniem szeregowym, 
B – bocznikowe, 
C – szeregowe z dowzbudzeniem bocznikowym, 
D – obcowzbudne z dowzbudzeniem szeregowym, 
G – szeregowe z dowzbudzeniem obcym, 
H – bocznikowe z dowzbudzeniem obcym, 
M – wzbudzenie za pomocą magnesów trwałych, 
O – obcowzbudne, 
S – szeregowe. 

Czwarta litera określa cechy dodatkowe, na przykład: 
K – maszyna z uzwojeniem kompensacyjnym, 
N – maszyna bez uzwojenia kompensacyjnego z niepełną liczbą biegunów zwrotnych, 

Oznaczenie stopnia ochrony związane jest z obudową maszyny. Symbol zawiera litery IP 
oraz dwie cyfry. 

Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed dotknięciem części ruchomych lub 
będących pod napięciem oraz przed przedostaniem się do maszyny ciał stałych. Druga cyfra 
oznacza stopień ochrony przed dostaniem się wody do wnętrza maszyny. Na przykład symbol 
IP43 oznacza ochronę przed dostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm oraz 
ochronę przed deszczem padającym pod kątem mniejszym od 600. Symbol IP00 oznaczałby 
maszynę bez ochrony w czasie normalnej pracy (PN–EN 60529). 

Poza wymienionymi zaleceniami dotyczącymi budowy i warunków eksploatacji normy 
określają: rodzaj materiałów izolacyjnych, rodzaje obudów maszyn (m.in. ze względu na 
sposób mocowania), parametry i rodzaje łożysk stosowanych w maszynach, rodzaje 
i parametry smarów, dopuszczalne drgania i hałas wytwarzany przez maszyny. Również moce i 
napięcia znamionowe na jakie budowane są maszyny (z wyjątkiem przypadków szczególnych) 
określa norma. [2, 4, 8, 9] 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są najważniejsze elementy budowy maszyny prądu stałego (obwodu elektrycznego, 

obwodu magnetycznego)? 
2. Jakie materiały wykorzystuje się do budowy obwodów magnetycznych maszyny? 
3. Jakie dane zawiera tabliczka znamionowa maszyny? 
4. O czym informuje klasa izolacji, jak się ją oznacza? 
5. Jakie informacje zawarte są w symbolu stopnia ochrony podanym na tabliczce 

znamionowej maszyny? 
6. Co oznacza pojęcie stopień ochrony? 
7. Czego dotyczy rodzaj pracy określony symbolem: S1, S3? 
8. Jak określa się kierunek wirowania silnika? 
9. Jaką rolę pełni komutator w prądnicy, a jaką w silniku prądu stałego? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Odczytaj i zinterpretuj parametry maszyny umieszczone na tabliczce znamionowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić rodzaj maszyny oraz jej dane znamionowe: moc, napięcie, prąd, prędkość 
obrotową, 

2) posługując się normami i katalogami określić i zinterpretować zawarte w symbolu: rodzaj 
pracy, stopień ochrony, klasę izolacji, budowę. 
 

 
 

Rysunek do ćwiczenia [2] 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rysunek do ćwiczenia, 
− tabliczki znamionowe różnych maszyn prądu stałego, foliogramy lub przeźrocza 

ilustrujące tabliczki znamionowe różnych maszyn, 
− eksponaty maszyn prądu stałego, 
− katalogi maszyn prądu stałego, 
− normy wymienione w poradniku. 
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Ćwiczenie 2 
Zidentyfikuj elementy maszyny prądu stałego na jej modelu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wskazać i nazwać podstawowe elementy budowy maszyny prądu stałego, 
2) określić ich rolę w działaniu maszyny. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− modele różnych typów maszyn prądu stałego, 
− foliogramy lub przeźrocza ilustrujące elementy budowy maszyn prądu stałego, 
− eksponaty maszyn prądu stałego, 
− literatura [2, 8]. 
 
Ćwiczenie 3 

Korzystając z norm i katalogów dobierz do układu napędowego silnik bocznikowy 
przeznaczony do pracy dorywczej w pomieszczeniu bardzo zapylonym. Pomieszczenie jest 
wyposażone w instalację napięcia stałego 110 V. Silnik może być narażony na pojedyncze 
bryzgi wody. Wymagana jest prędkość silnika 1500 obr./min. i moc silnika około 1 kW. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić stopień ochrony i rodzaj pracy silnika, 
2) posługując się katalogiem i normami dobrać z typoszeregu silnik o określonej mocy 

i spełniający założone oczekiwania, 
3) zapisać dane znamionowe tego silnika. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− katalogi i normy dotyczące układów napędowych i maszyn prądu stałego. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów  
 

 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) wskazać i nazwać główne części układów napędowych z maszynami 

prądu stałego?   
2) rozróżnić maszyny ze względu na rodzaj przetwarzanej energii?   
3) odczytać i zinterpretować dane z tabliczki znamionowej maszyny?   
4) dobrać maszynę do określonych warunków pracy?   
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4.2 Uzwojenia maszyn prądu stałego  
 

4.2.1 Materiał nauczania 
 

W maszynach prądu stałego można wyróżnić (ze względu na pełnione funkcje) 
następujące uzwojenia: 
− uzwojenia twornika, 
− uzwojenie wzbudzenia, 
− uzwojenie biegunów pomocniczych, 
− uzwojenie kompensacyjne. 

Uzwojenie wzbudzenia biegunów głównych – jest umieszczone na pieńkach biegunów. 
Jego zadaniem jest wytworzenie głównego pola magnetycznego w maszynie. Cewki tego 
uzwojenia są nawijane na szablonach odpowiadających kształtowi biegunów, odpowiednio 
zaizolowane i nasadzone na pieńki tych biegunów (rys. 1). 

Uzwojenie biegunów komutacyjnych (pomocniczych, gdy maszyna je posiada) – ma za 
zadanie poprawić warunki pracy maszyny. Cewki tego uzwojenia również są nawijane na 
szablonach odpowiadających kształtowi biegunów, odpowiednio zaizolowane i nasadzone na 
bieguny komutacyjne. 

Uzwojenie kompensacyjne – jest umieszczone w żłobkach wzdłuż nieruchomych 
nabiegunników. Jest połączone w szereg z uzwojeniem twornika, co sprawia, że prąd płynący 
w nim jest proporcjonalny do prądu obciążenia maszyny. Nie w każdej maszynie to uzwojenie 
występuje. 

Od sposobu wykonania uzwojenia twornika zależy wartość napięcia wytwarzanego na 
zaciskach tego uzwojenia w prądnicy i wartość momentu napędowego wytwarzanego 
w silniku.  

Uzwojenie twornika – jest umieszczone w żłobkach na zewnętrznej powierzchni obwodu 
wirnika. Uzwojenie wykonane jako nieprzerwany obwód nazywa się uzwojeniem bębnowym. 
Uzwojenie to składa się z określonej liczby zwojów. Zwój to boki czynne umieszczone 
w żłobkach twornika oraz połączenia czołowe. Zwoje połączone szeregowo i umieszczone 
w tej samej parze żłobków tworzą zezwój (cewkę). Zwojność zezwoju oznaczana jest jako 

cN . Uzwojenia tworników wykonuje się przeważnie jako dwuwarstwowe. Oznacza to takie 
uformowanie zezwoju, aby po włożeniu go do żłobków jeden jego bok znajdował się w górnej 
warstwie żłobka, a drugi bok w dolnej warstwie. 

Na rysunku 2 przedstawiono szkic uzwojenia dwuwarstwowego z zezwojami 
jednozwojnymi oraz z zezwojami dwuzwojnymi (zezwoje wielozwojne stosuje się tylko 
w małych maszynach, przy małej średnicy komutatora). 

 
 

Rys. 2.Uzwojenie dwuwarstwowe: a) o zezwojach jednozwojnych, b) z zezwojami dwuzwojnymi 
 
Zezwoje są połączone ze sobą poprzez wycinki komutatora tak, aby tworzyły obwód 

zamknięty. Osiąga się to w ten sposób, że każdy zezwój jest połączony z dwoma wycinkami 
komutatora, a do wycinka komutatora przyłączone są końce dwóch różnych zezwojów. 

a)  u=3,  NC =1    b)  u=3,  NC =2 
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Definicje parametrów konstrukcyjnych twornika oraz ich oznaczenia literowe są 
następujące: 
p  – liczba par biegunów maszyny, 
Q  – liczba żłobków twornika, 

zK =  – liczba wycinków (działek) komutatora, 
a  – liczba par gałęzi uzwojenia połączonych równolegle, 

Quz =  – liczba boków zezwojów (cewek) na tworniku, 

cN – zwojność zezwoju (liczba zwojów w zezwoju – cewce), 
N  – liczba zwojów połączonych szeregowo, 
u  – liczba boków zezwojów (prętów) w jednej warstwie żłobka, 

p
Q

p 2
=τ  – podziałka biegunowa określona liczbą żłobków, 

p
D

2
π

τ =  – podziałka biegunowa wyrażona w jednostkach długości obwodu twornika  

( D – średnica obwodu twornika), 
cY  – poskok komutatorowy, 

QY  – poskok żłobkowy – odległość między bokami tej samej cewki mierzona liczbą żłobków, 
dzielących te boki, 

1Y – poskok uzwojenia (poskok częściowy pierwszy) – odległość między bokami cewki, 

2Y – poskok częściowy drugi – odległość między bokami cewek połączonych na tym samym 
wycinku komutatora, 

21 YYY ±=  – poskok całkowity (wypadkowy) – odległość między bokami zezwojów 
wiodącymi prąd w tym samym kierunku (pomiędzy dwoma bokami leżącymi w górnej 
warstwie żłobka) dwóch sąsiednich zezwojów połączonych szeregowo. 
Zależnie od kształtu połączeń czołowych (od strony komutatora) i sposobu przyłączenia 

zezwojów do komutatora rozróżnia się dwa rodzaje uzwojeń twornika (rys. 3): 
− uzwojenia pętlicowe (rysunek 3a) – stosowane w maszynach o mniejszych mocach, 
− uzwojenia faliste (rysunek 3b) – stosowane w maszynach o większych mocach (powyżej 5 

kW i dużych napięciach wirnika. 
 

 
 

Rys. 3. Sposób przyłączenia do komutatora uzwojenia: a) pętlicowego, b) falistego 
 
Rozpiętość cewki (zezwoju), czyli odległość między jej bokiem umieszczonymi w dwóch 

różnych żłobkach powinna być tak dobrana, aby w cewce indukowała się możliwie największa 
siła elektromotoryczna. Osiągamy to wtedy, gdy cewka będzie obejmowała w pewnej chwili 
podczas wirowania możliwie największy strumień. Boki cewki powinny być umieszczone w 
jednakowym położeniu w stosunku do sąsiednich biegunów o przeciwnych znakach. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 14 

Rozpiętość cewki powinna więc być równa podziałce biegunowej lub nieco mniejsza od 
podziałki biegunowej. Rozpiętość cewki jest określana jako poskok żłobkowy QY . 

Cewkę nazywamy średnicową, jeżeli τ=QY . 
Cewkę nazywamy cięciwową, jeżeli τ<QY . 
Szczotki, których jedną z ról jest zapewnienie ciągłości przepływu prądu w obwodzie 

złożonym ze źródła energii elektrycznej i odbiornika, dzielą uzwojenie twornika na gałęzie 
równoległe. Warunkiem poprawnej pracy maszyny jest brak prądów wyrównawczych między 
gałęziami równoległymi. Prądy wyrównawcze nie płyną, jeżeli w każdej chwili napięcia 
indukowane w poszczególnych gałęziach równoległych są sobie równe. Aby to osiągnąć 
uzwojenie musi spełniać następujące warunki (warunki symetrii): 
− w każdej gałęzi równoległej musi być taka sama liczba boków. Jest to spełnione, gdy 

=
a
K liczbie całkowitej, 

− każdemu bokowi jednej gałęzi musi odpowiadać bok każdej innej gałęzi, o takim samym 
napięciu, które jest w nim indukowane przy takiej samej indukcji. Jest to spełnione, gdy 

=
a
Q liczbie całkowitej, 

− odpowiednie boki wszystkich gałęzi równoległych są umieszczone w jednakowych polach. 

Jest to spełnione, gdy =
a
p2 liczbie całkowitej. 

Poza wymienionymi wyżej warunkami uzwojenie twornika musi być tak skonstruowane, 
aby wszystkie zezwoje miały jednakową zwojność, każdy zezwój miał taki sam poskok oraz w 
każdym żłobku była umieszczona taka sama liczba boków. Ponadto indukcja magnetyczna 
powinna mieć taki sam rozkład pod każdym z biegunów. 

Punktem wyjścia przy projektowaniu maszyn są pożądane wielkości znamionowe: moc, 
napięcie, prędkość obrotowa. Na ich podstawie określa się wymiary maszyny i liczbę par 
biegunów. Można w przybliżeniu określić wartość siły elektromotorycznej i strumienia 
magnetycznego (na podstawie wymiarów i przyjętej indukcji) oraz liczbę biegunów. Określenie 
wymienionych parametrów pozwala wyznaczyć przybliżoną wartość stosunku liczby zwojów 
połączonych w szereg do liczby par gałęzi równoległych, czyli aN / . Przy doborze liczby par 
gałęzi równoległych należy mieć na uwadze, że: 

− prąd płynący w jednej gałęzi uzwojenia twornika 
a

Ii a
a 2

=  nie powinien przekraczać 

wartości 350 A. Zatem przy dużym prądzie twornika należy projektować uzwojenie 
pętlicowe 

− średnie napięcie pomiędzy wycinkami komutatora 
K
pUuśr

2= powinno być mniejsze od 20 

V– przy większych napięciach wskazane jest uzwojenie faliste. 
 
Uzwojenia pętlicowe i faliste mogą być wykonywane jako proste i wielokrotne. 

Uzwojenie pętlicowe nazywa się prostym, gdy dwa zezwoje następujące po sobie 
są położone tuż obok siebie i nie są oddzielone zezwojami należącymi do innego uzwojenia, 
a więc 1=cY . W tym uzwojeniu liczba par gałęzi równoległych jest równa liczbie par 
biegunów, czyli pa 22 = .Wadą tego uzwojenia jest możliwość wystąpienia asymetrii na 
skutek mogącej wystąpić nierównomierności pól magnetycznych pod biegunami. Szczotki są 
nieco szersze niż wycinek komutatora. 
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Uzwojenie pętlicowe można wykonać jako wielokrotne, np. dwukrotne. Wykonuje się je 
wówczas, gdy zachodzi (ze względu na znaczną wartość prądu) konieczność zwiększenia 
liczby par gałęzi równoległych, a ze względów ekonomicznych odstępuje się od zwiększania 
liczby par biegunów. Dla uzwojenia pętlicowego dwukrotnego: pa 42 = , 2=cY . Szerokość 
szczotki powinna być większa niż szerokość dwóch wycinków komutatora. 

Uzwojenie faliste proste ma zawsze dwie gałęzie równoległe, niezależnie od liczby par 
biegunów. Zezwoje są łączone szeregowo. Warunkiem wykonalności uzwojenia falistego jest, 
aby poskok komutatorowy był liczbą całkowitą. 

Dla uzwojenia falistego wielokrotnego cechą charakterystyczną jest, że liczba gałęzi 
równoległych nie zależy od liczby biegunów i może zawierać się w granicach: pa 222 ≤< . 
Uzwojenie to posiada cechy uzwojenia falistego, ale różni się od niego liczbą gałęzi. 
Wykonane jest z uzwojeń falistych, ale ich liczba jest taka, jaka wymagana jest liczba par gałęzi 
równoległych (każde uzwojenie faliste proste ma 2 gałęzie równoległe). 

Schematy rozwinięte i kołowe omówionych typów  uzwojeń są przedstawione 
w literaturze [2]. 

Wyprowadzenia uzwojeń w maszynach prądu stałego oznacza się następująco: 
A1 –A2 –uzwojenie twornika, 
B1 – B2 uzwojenie biegunów komutacyjnych, 
C1 – C2 uzwojenie kompensacyjne, 
D1 – D2 uzwojenie wzbudzenia szeregowe, 
E1 – E2 uzwojenie wzbudzenia bocznikowe, 
F1 – F2 uzwojenie wzbudzenia obce, 
H1– H2 uzwojenie pomocnicze w osi podłużnej, 
I1 – I2 uzwojenie pomocnicze w osi poprzecznej. 

Po oznaczeniach na tabliczce zaciskowej można się zorientować jak skojarzono uzwojenie 
twornika z uzwojeniem wzbudzenia. 

Przy wykonywaniu maszyn przyjęto zasadę: początek cewki jest oznaczony indeksem 
1, a koniec indeksem 2; jeżeli w silniku prąd przepływa we wszystkich uzwojeniach od 1do 
2 (np. od A1 do A2, od E1 do E2), to silnik wiruje w prawo, patrząc od strony 
wyprowadzonego końca wału. 

W prądnicy napędzanej w prawo (patrząc na nią od strony wału), w prętach uzwojenia 
indukowane jest napięcie o takim zwrocie, że zacisk prądnicy oznaczony symbolem A1 będzie 
miał wyższy potencjał niż zacisk oznaczony symbolem A2. Zaciskom tym możemy umownie 
przypisać znaki „+”i „– ”. 

Ze względu na sposób łączenia uzwojeń twornika z uzwojeniem wzbudzenia (określony 
przez trzecią literę w oznaczeniu typu maszyny) istnieje kilka schematów połączeń dla maszyn 
prądu stałego (rys. 4). 

 
Rys. 4. Sposoby łączenia uzwojeń maszyn prądu stałego [2] 

 
Od schematów połączeń uzwojeń twornika i wzbudzenia przyjęto nazwy maszyn. 

− obcowzbudne (rys. 4a), 
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− bocznikowe (rys. 4b), 
− szeregowe (rys. 4c), 
− szeregowo-bocznikowe (rys. 4d). 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz typy uzwojeń tworników maszyn prądu stałego? 
2. Co nazywamy poskokiem żłobkowym? 
3. Jaka jest zasadnicza różnica między uzwojeniem pętlicowym a falistym twornika? 
4. Jaką rolę pełnią uzwojenia: twornika, kompensacyjne, wzbudzenia, biegunów 

pomocniczych 
5. Jakie oznaczenia literowe stosujemy dla poszczególnych uzwojeń w maszynach prądu 

stałego? 
6. W jakich miejscach maszyny są usytuowane uzwojenia: twornika, kompensacyjne, 

wzbudzenia, biegunów pomocniczych? 
7. Jak łączy się wzajemnie uzwojenia wymienione w pytaniu 6?  

 
4.2.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj rozpoznania uzwojenia na podstawie miejsca jego usytuowania i określ rolę, jaką 
spełnia w maszynie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) nadać nazwy poszczególnym uzwojeniom oznaczonym na rysunku cyframi 

i przyporządkować im właściwe oznaczenia literowe, 
2) rozpoznać te uzwojenia na modelu maszyny, 
3) określić rolę, jaką poszczególne uzwojenia pełnią w maszynie. 
 

 
 

Rysunek do ćwiczenia [5] 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– rysunek do ćwiczenia, 
– modele maszyn prądu stałego. 
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Ćwiczenie 2 
Rozpoznaj na modelu uzwojonego twornika rodzaj zastosowanego uzwojenia. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obejrzeć uzwojenie twornika, zwracając uwagę na kształt połączeń czołowych (od strony 
komutatora) i sposób przyłączenia zezwojów do komutatora, 

2) nazwać rozpoznany typ uzwojenia, 
3) wyjaśnić, czym należy się kierować, wykonując uzwojenie tworników, uzwojeniem 

pętlicowym lub falistym. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− foliogramy lub przeźrocza ilustrujące typy uzwojeń tworników, 
− modele uzwojonych tworników maszyn prądu stałego, 
− literatura [2, 8]. 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie schematu, rozpoznaj sposób połączenia uzwojenia wzbudzenia i twornika 
i nazwij maszynę. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać sposób połączenia uzwojenia wzbudzenia i twornika i nazwać maszynę, 
2) przyporządkować właściwe oznaczenia literowe uzwojeniom twornika i wzbudzenia, 
3) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 
 

 
 

Rysunek do ćwiczenia [1] 
 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− plansze ilustrujące układy połączeń uzwojeń maszyn prądu stałego, 
− rysunek do ćwiczenia, 
− literatura [2, 8, 9]. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zinterpretować parametry uzwojenia falistego twornika?   
2) zinterpretować parametry uzwojenia pętlicowego twornika?   
3) rozróżnić rodzaj uzwojenia twornika na podstawie jego schematu 

rozwiniętego lub wyglądu?   
4) wskazać i nazwać uzwojenia w maszynie prądu stałego?   
5) wyjaśnić rolę poszczególnych uzwojeń w maszynie prądu stałego?   
6) rozróżnić rodzaj uzwojenia na podstawie oznaczenia literowego?   
7) rozróżnić na podstawie skojarzenia uzwojeń twornika i wzbudzenia 

maszyny szeregowe, bocznikowe, szeregowo-bocznikowe?    
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4.3. Zjawiska związane z pracą maszyn prądu stałego  
 

4.3.1.  Materiał nauczania 
  

Znana już zależność BlvE =  określa siłę elektromotoryczną indukowaną w pojedynczym 
pręcie poruszającym się w polu magnetycznym o indukcji B . 

W maszynie prądu stałego jest N prętów połączonych tak, że tworzą a2  par gałęzi 
równoległych. Uwzględniając wcześniej wprowadzone oznaczenia parametrów twornika i po 

zamianie prędkości liniowej ][
s
mv  na obrotową ]

.min
.[ obrn , wartość siły elektromotorycznej 

indukowanej w tworniku maszyny (silnika lub prądnicy) można określić z zależności: 

Φ=
60
pn

a
NE [V], 

gdzie: Φ  − strumień magnetyczny wytworzony w maszynie prądu stałego przez magnesy 
trwałe lub elektromagnes (magnesy trwałe i prąd płynący w uzwojeniu wzbudzenia). 
 

Dla konkretnej maszyny:   ncE EΦ= , 
gdzie: Ec  − stała zależna od konstrukcji maszyny. 

W stanie jałowym (przy 0=aI ) napięcie U na zaciskach twornika równe jest sile 
elektromotorycznej E . 

Napięcie na zaciskach pracującej maszyny różni się od siły elektromotorycznej 
o spadki napięcia na rezystancji obwodu twornika: 
− dla silnika:   )2( paa URIEU ∆+Σ+= , tzn. EU >  
− dla prądnicy:   )2( paa URIEU ∆+Σ−= , tzn. EU <  

gdzie: aRΣ  − suma rezystancji obwodu twornika, pU∆  − spadek napięcia na szczotce, 

aI  − prąd twornika. 

Moment elektromagnetyczny maszyny prądu stałego: ae Ip
a
NM Φ=

π2
1  [Nm]. 

Dla konkretnej maszyny możemy napisać: 
aMe IcM Φ=  [Nm] 

gdzie: Mc  − stała zależna od konstrukcji maszyny. 
 
Sprawność maszyny jest to stosunek mocy oddawanej przez maszynę do mocy pobranej: 

1

2

P
P

=η  

Dla silnika moc oddawana P2 jest mocą mechaniczną i jest podana na tabliczce 
znamionowej jako P . Moc 1P  jest mocą elektryczną pobraną przez silnik ze źródła napięcia: 

UIP =1 , stąd sprawność silnika można oszacować na podstawie tabliczki znamionowej: 

UI
P

UI
P

M == 2η  

Dla prądnicy moc oddawana 2P  jest mocą elektryczną przekazywaną przez prądnicę 
odbiornikom: UIP =2  i jest podana na tabliczce znamionowej jako P . Moc 1P  jest mocą 
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mechaniczną dostarczoną prądnicy przez urządzenie napędzające i jest wymuszana przez 
moment napędowy: mnapmech MPP ω==1 . 

Sprawność prądnicy:   
mnapmnapmech

el
G M

P
M

P
P
P

ωω
η === 2  

Sprawność maszyn prądu stałego osiąga wartość od około 0,8 do ponad 0,94. Sprawność 
jest także wyrażana w procentach. 
 

Straty mocy w maszynie prądu stałego można podzielić na: 
a) obciążeniowe P∆ wywołane prądem obciążenia, i są to straty: 

− w uzwojeniu twornika, 
− w uzwojeniu biegunów komutacyjnych, 
− w uzwojeniu kompensacyjnym (końcówki tego uzwojenia nie są wyprowadzone na 

tabliczkę zaciskową), 
− w uzwojeniu wzbudzenia szeregowym, 

aaa RIP Σ=∆ 2  
− straty przejścia – straty między szczotkami a komutatorem. Przyjmuje się, że spadek 

napięcia na szczotce węglowej i grafitowej wynosi 1 V, a na szczotce 
metalografitowej – 0,3 V.   app IUP ∆=∆ 2  

b) jałowe – składają się ze strat w żelazie i strat mechanicznych: można je wyznaczyć 
doświadczalnie podczas próby stanu jałowego. Straty w żelazie są zależne od napięcia, 
straty mechaniczne mają stałą wartość nie zależą od napięcia ani od prądu 

mFeo PPP ∆+∆=∆ , 
c) wzbudzenia – są to straty w uzwojeniu wzbudzenia bocznikowym lub obcowzbudnym 

i rezystorach regulacyjnych włączonych w szereg z tym uzwojeniem: 
fff IUP =∆ , 

d) dodatkowe – szacuje się ich wielkość na 1% mocy znamionowej; w maszynie 
z uzwojeniem kompensacyjnym na 0,005% mocy znamionowej 
Suma strat w maszynie: 

dmFefpa PPPPPPP ∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆  
 

Oddziaływanie twornika 
Jeżeli przez uzwojenie twornika płynie prąd, to wytwarza on w maszynie pewne pole 

magnetyczne, które nakłada się na pole wytworzone przez przepływ uzwojenia wzbudzenia. 
Wpływ pola twornika na pole główne nazywa się poprzecznym oddziaływaniem twornika. 

Skutki poprzecznego oddziaływania twornika są następujące: 
− zostaje przesunięta strefa magnetycznie obojętna względem osi neutralnej maszyny: przy 

prądnicy zgodnie z kierunkiem wirowania, przy silniku w kierunku przeciwnym,  
− na skutek nasycenia żelaza zmniejsza się wartość strumienia wypadkowego, co z kolei 

wpływa na zmniejszenie się siły elektromotorycznej w prądnicy (wzrost prędkości 
w silniku); zmniejszenie się strumienia zależy od stopnia obciążenia maszyny, 

− nierównomierny rozkład indukcji pod biegunem i pogorszenie się komutacji; jest to 
przyczyną nierównomiernego rozkładu napięć międzywycinkowych na komutatorze, 
czego skutkiem jest iskrzenie szczotek, a nawet łuk między szczotkami, tzw. ogień 
komutatorowy. 
Skutki poprzecznego oddziaływania twornika można zmniejszyć dzięki właściwie 

włączonemu uzwojeniu kompensacyjnemu (umieszczone w nabiegunnikach biegunów 
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głównych). Uzwojenie to łączy się szeregowo z uzwojeniem twornika, co sprawia, że przepływ 
wytworzony przez to uzwojenie jest wprost proporcjonalny do prądu obciążenia. 

O podłużnym oddziaływaniu twornika mówimy, gdy szczotki wysunięte są ze strefy 
geometrycznie obojętnej. Podłużne oddziaływanie twornika może osłabiać lub wzmacniać pole 
biegunów głównych. Osłabia, gdy przesuwamy szczotki: w prądnicy w kierunku wirowania, w 
silniku w kierunku przeciwnym. Jeżeli przesunięcie jest odwrotne następuje 
domagnesowywanie. 
Komutacja 

Komutacją nazywa się wszystkie zjawiska związane z procesem zwierania zezwoju 
twornika przez szczotkę i zmiany zwrotu prądu płynącego w tym zezwoju. Szczotki powinny 
być tak ustawione, aby zwierały zezwój, wtedy, kiedy nie indukuje się w nim napięcie, czyli ten 
zezwój, który w danej chwili znajduje się w strefie neutralnej. Strefa neutralna jest to strefa 
między biegunami, gdzie indukcja magnetyczna jest równa zeru. 

Idealną jest taka komutacja, podczas której przebieg prądu w okresie komutacji jest 
prostoliniowy. Komutację można poprawić stosując bieguny komutacyjne i powodując 
właściwy przepływ prądu w uzwojeniach pomocniczych nasadzonych na te bieguny. Znaczne 
pogorszenie komutacji występuje w maszynie z błędnie włączonym uzwojeniem pomocniczym. 

Właściwe położenie szczotek w maszynie można ustalić w następujący sposób: należy 
włączać galwanometr lub miliwoltomierz o dużej rezystancji w obwód twornika (rys. 5), 
kolejno do wszystkich par szczotek. W obwód wzbudzenia włącza się i wyłącza cyklicznie 
źródło napięcia stałego (kilka woltów). Szczotki należy przesunąć do położenia, w którym  
w chwili załączania źródła wychylenie galwanometru jest najmniejsze. 

 

 
 

Rys. 5. Sposób ustawienia szczotek w strefie obojętnej [8] 
 
Szczotki nie powinny iskrzyć. Przyczyną iskrzenia szczotek może być: nierówna 

powierzchnia komutatora, złe przyleganie szczotek, drgania trzymadeł szczotkowych, 
niewłaściwy materiał, z którego wykonano szczotki, nierównomierna gęstość prądu na styku 
między szczotką a komutatorem. 

Należy dokonywać wymiany szczotek wyłącznie na gatunek określony przez wytwórcę 
maszyny. W przypadku zużycia się tylko jednej szczotki zaleca się wymienić cały komplet, a w 
najgorszym wypadku parę odpowiadających sobie szczotek [2, 8, 10]. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Od czego zależy wartość siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu twornika 
maszyny prądu stałego? 

2. Jak zapisujemy równanie napięć dla obwodu twornika w silniku, a jak w prądnicy? 
3. Jakie rodzaje strat występują w maszynie prądu stałego? W jakich elementach maszyny 

powstają? 
4. Od czego zależy moment elektromagnetyczny maszyny prądu stałego? 
5. Jak wyznaczamy sprawność prądnicy, a jak silnika prądu stałego? 
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6. Jaką rolę pełni komutator w maszynach prądu stałego? 
7. Co nazywamy podłużnym, a co poprzecznym oddziaływaniem twornika? Jakie są skutki 

tego oddziaływania? 
8. Jakie zjawisko nazywamy komutacją, kiedy mówimy o właściwej komutacji? 
9. Jakie są skutki niewłaściwej komutacji i jak można poprawić warunki komutacji? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dobierz amperomierz do pomiaru prądu pobieranego z sieci przez silnik prądu stałego, 
obciążony znamionowo. Dane znamionowe silnika są następujące: PN = 1,3 kW, UN = 220 V, 
sprawność silnika wynosi 0,9 przy obciążeniu znamionowym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć moc pobieraną przez silnik z sieci, 
2) obliczyć prąd pobierany przez silnik, 
3) określić rodzaj ustroju i zakres pomiarowy amperomierza. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kalkulator, 
− literatura [2, 3]. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz straty mocy występujące w silniku, jeżeli przy napięciu zasilania 110 V pobiera 
z sieci prąd 5 A, a jego sprawność wynosi 0,9. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć moc pobieraną przez silnik z sieci i moc oddawaną, 
2) obliczyć straty mocy w silniku, 
3) określić rodzaje strat mocy występujących w silniku i miejsce ich powstawania. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kalkulator, 
− literatura [2]. 
 
Ćwiczenie 3 

Przeprowadź analizę skutków oddziaływania twornika w maszynie prądu stałego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wymienić zjawiska związane z przepływem prądu w uzwojeniach maszyny, 
2) wymienić skutki oddziaływania twornika, 
3) zaproponować sposoby zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania twornika. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− foliogramy ilustrujące rozkład pola w maszynie, 
− foliogramy ilustrujące rozmieszczenie uzwojeń. 

 
Ćwiczenie 4 

Wymień sposoby poprawienia komutacji w maszynie prądu stałego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) omówić zjawisko komutacji, 
2) ocenić wpływ niewłaściwej komutacji na pracę maszyny, 
3) zaproponować sposoby jej poprawienia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− modele maszyn prądu stałego, 
− foliogramy ilustrujące sposób ustawiania szczotek w strefie obojętnej. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) obliczyć siłę elektromotoryczną na zaciskach twornika prądnicy, 

silnika?   
2) obliczyć straty w uzwojeniach maszyny, wskazać sposoby wyznaczenia 

pozostałych strat?   
3) obliczyć sprawność silnika na podstawie danych z tabliczki 

znamionowej?   
4) ocenić wpływ oddziaływania twornika na pracę maszyny?   
5) wskazać przyczyny niewłaściwej komutacji i sposoby poprawienia jej?   
6) ocenić rolę uzwojeń kompensacyjnego i uzwojenia biegunów 

zwrotnych na właściwą pracę maszyny?   
7) ocenić skutki niewłaściwego połączenia uzwojenia kompensacyjnego 

i uzwojenia biegunów zwrotnych?    
8) wskazać sposób ustawienia szczotek w strefie neutralnej ?   
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4.4.  Prądnice prądu stałego –własności ruchowe prądnic 
 
4.4.1.  Materiał nauczania 
 

W zależności od sposobu zasilania obwodu wzbudzenia rozróżniamy prądnice (rys. 6): 
– obcowzbudne, 
– samowzbudne (bocznikowe, szeregowo-bocznikowe). 

Prądnic szeregowych praktycznie nie buduje się. 
 

 

 
Rys. 6.  Schematy połączeń prądnic prądu stałego: a) obcowzbudnej, 

b) bocznikowej, c) szeregowo-bocznikowej [8] 
 
Prądnice z rys. 6b i rys. 6c są prądnicami samowzbudnymi. 
Na rysunku przedstawiono schematy uzwojeń prądnic wraz z elementami regulacyjnymi 

w obwodach wzbudzenia oraz sposób przyłączenia uzwojeń do tabliczki zaciskowej maszyny. 
 
Własności ruchowe prądnic określamy podając cztery parametry: 

n  – prędkość obrotową, 
U  – napięcie twornika,  
I  – prąd zewnętrzny, 

fI  – prąd wzbudzenia (spotyka się oznaczenia tego prądu symbolem mI  lub wI ). 
Prądnice pracują na ogół przy .consn = , stąd pracę ich określamy podając trzy grupy 

charakterystyk: 
a) charakterystyki obciążenia, czyli )( fIfU =  przy constI =  oraz constn =  (rys. 8). 

W szczególnym przypadku dla I =0 charakterystyka obciążenia przechodzi 
w charakterystykę biegu jałowego )(0 fIfE =  przy constn = (rysunek 7). 

b) charakterystyka zewnętrzna )(IfU =  przy constR f =  oraz constn =  (dla prądnicy 
obcowzbudnej przy stałym napięciu wzbudzenia) – rys. 10. 

c) charakterystyka regulacji )(IfI f =  przy constU =  (rys. 11) 
Kształt charakterystyki biegu jałowego (rys. 10) jest identyczny dla wszystkich prądnic, 

bez względu na sposób ich wzbudzenia. Z tej charakterystyki można odczytać napięcie 

a)      b)      c) 
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remanentu szE , indukowane na zaciskach maszyny przez strumień pozostałości magnetycznej. 
W maszynie wzbudzanej po raz pierwszy po wyprodukowaniu lub rozmagnesowanej 0=szE . 
Strzałki na wykresie oznaczają odpowiednio zwiększanie i zmniejszanie prądu wzbudzenia. 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka biegu jałowego prądnicy dla dwóch różnych prędkościach wirowania twornika [2]  
 
Z charakterystyki zewnętrznej można określić prąd przy zwarciu (U =0) oraz zmienność 

napięcia w prądnicy. Jest to wyrażony w procentach napięcia znamionowego wzrost napięcia 
przy przejściu od obciążenia znamionowego do stanu jałowego: 

1000 ⋅
−

=∆
N

N

U
UUu [%] 

Zmienność napięcia jest istotnym parametrem z punktu widzenia użytkownika prądnicy. 
Charakterystyka regulacji informuje, jak należy regulować prąd wzbudzenia, aby przy 

zmieniającym się obciążeniu utrzymywać stałą wartość napięcia na zaciskach prądnicy. 
W prądnicy obcowzbudnej (rysunek 6a) na zaciskach wirującego twornika wyindukuje 

się napięcie, jeżeli do uzwojenia wzbudzenia zostanie doprowadzone napięcie zewnętrzne (co 
stanowi ich wadę), pod wpływem którego popłynie prąd w uzwojeniu wzbudzenia. 
Biegunowość wyindukowanego napięcia zmieni się, jeżeli zmienimy kierunek wirowania 
prądnicy. Na rys. 8 przedstawiono charakterystyki )( fIfU =  przy dwóch różnych prądach 
obciążenia. 

 
 

Rys. 8. Rodzina charakterystyk obciążenia prądnicy [2] 
 
Prądnice z bocznikowym uzwojeniem wzbudzenia (rysunek 6b) są prądnicami 

samowzbudnymi – nie wymagają zewnętrznego źródła do zasilania uzwojenia wzbudzenie. 
Charakterystyki biegu jałowego i obciążenia są takie same , jak dla prądnicy obcowzbudnej. 
Samowzbudzenie prądnicy bocznikowej możliwe jest dzięki istnieniu strumienia magnetyzmu 
szczątkowego. 
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Rys. 9. Samowzbudzanie się prądnicy bocznikowej [2] 
 
Przy przerwanym obwodzie wzbudzenia (prąd wzbudzenia równy jest zeru) na zaciskach 

twornika wirującej prądnicy pojawia się pewne napięcie szczątkowe. Jeżeli dołączymy 
równolegle do twornika obwód wzbudzenia, to pod wpływem napięcia szczątkowego popłynie 
w uzwojeniu wzbudzenia niewielki prąd. Jego wartość zależy od rezystancji całkowitej w 
gałęzi równoległej wzbudzenia. Przy prawidłowym podłączeniu uzwojenia wzbudzenia 
przepływ tego prądu wzmocni istniejący strumień szczątkowy i na zaciskach prądnicy pojawi 
się napięcie większe od napięcia szczątkowego. Pod wpływem tego większego napięcia 
popłynie z kolei większy prąd wzbudzenia, co spowoduje powstanie jeszcze większego 
napięcia. Proces samowzbudzenia zakończy się gdy, prosta napięcia na rezystancji wzbudzenia 
przetnie się z charakterystyką biegu jałowego Wówczas napięcie na zaciskach maszyny 
przestanie rosnąć. Wartość tego napięcia zależy od rezystancji w obwodzie wzbudzenia i od 
prędkości wirowania n . Jeżeli przy  

.consn =  zwiększymy fR , to U  zmaleje. Przy pewnej wartości fkrytf RR > , prosta ff RI  nie 
przetnie charakterystyki biegu jałowego – maszyna nie wzbudzi się. Przy stałym fR  można 
mówić o pewnej krytycznej prędkości obrotowej, poniżej której nie zajdzie samowzbudzenie 
się prądnicy. Tak więc, jeżeli maszyna nie wzbudza się to przyczyną może być: 
– brak strumienia magnetyzmu szczątkowego (można wówczas dołączyć na kilka chwil do 

uzwojenia wzbudzenia niewielkie napięcie z zewnętrznego źródła), 
– kierunek wirowania prądnicy lub sposób podłączenia uzwojenia wzbudzenia do twornika 

powodujący, że przepływ prądu w uzwojeniu wzbudzenia wytwarza strumień osłabiający 
strumień szczątkowy – można przełączyć końcówki uzwojenia wzbudzenia, 

– zbyt duża rezystancja w obwodzie wzbudzenia – zmniejszyć rezystancję włączoną w ten 
obwód, 

– zbyt mała prędkość obrotowa – sprawdzić, czy jest to prędkość znamionowa, jeżeli nie, to 
zwiększyć prędkość urządzenia napędzającego wał prądnicy. 
 
Wadą prądnic bocznikowych jest znaczna zmienność napięcia. 

 
Prądnice szeregowo-bocznikowe (rysunek 6a) pozwalają na wyeliminowanie wad 

prądnicy obcowzbudnej (zewnętrzne źródło zasilania obwodu wzbudzenia i prądnicy 
bocznikowej (duża zmienność napięcia). Prądnica posiada uzwojenie wzbudzenia bocznikowe, 
wytwarzające główny przepływ oraz drugie uzwojenie wzbudzenia, nazywane dozwojeniem, 
połączone szeregowo z twornikiem. Dla właściwej pracy prądnicy przepływy obu uzwojeń 
powinny być zgodne. Dobierając odpowiednio liczbę zwojów uzwojenia szeregowego można 
uzyskać taki wzrost strumienia przy rosnącym obciążeniu, że napięcie niemal nie zmienia się. 
Nieprawidłowe połączenie dozwojenia powoduje skutek odwrotny. 
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Na rys.10 przedstawiono charakterystyki zewnętrzne dla prądnic o różnej budowie, ale 
o tych samych parametrach znamionowych (jednakowe napięcie prądnic przy tym samym 
obciążeniu). 

Prąd płynący przy zwarciu zacisków prądnicy ZI  (wtedy U =0) dla poszczególnych 
konstrukcji prądnic wynosi: 
− w prądnicy obcowzbudnej jest bardzo duży – rzędu (15÷ 20) NI , co jest jej istotną wadą – 

nie wolno dopuścić do jego przepływu, 
− w prądnicy bocznikowej prąd zwarcia ZI  jest mały i nie przekracza połowy prądu 

znamionowego – jest to bardzo cenna zaleta tej prądnicy, 
− w prądnicy szeregowo-bocznikowej ZI  jest zależny od przepływu w uzwojeniu 

szeregowym i wynosi (3÷10) NI . 

 
Rys. 10.  Charakterystyka zewnętrzna prądnicy: 1 – obcowzbudnej, 2 – bocznikowej, 3 – szeregowo-

bocznikowej z dozwojeniem współdziałającym, 4 – szeregowo-bocznikowej z dozwojeniem 
szeregowym przeciwdziałającym  

 
Z porównania charakterystyk zewnętrznych wynika, że największą zmienność napięcia ma 

prądnica bocznikowa , co jest jej wadą. 
Z doświadczeń wynika, że zmienność napięcia wynosi około: 

− 5% do 10% dla prądnic obcowzbudnych, 
− 10% do 20% dla prądnic bocznikowych, 
− 1% do 5%  dla prądnic szeregowo-bocznikowych przy dozwojeniu szeregowym 

wspomagającym. 
Aby utrzymać napięcie o stałej wartości na zaciskach prądnicy, przy zmieniającym się 

obciążeniu dołączonym do tych zacisków należy regulować prąd w obwodzie wzbudzenia 
prądnicy. Dlatego w obwód wzbudzenia prądnicy zawsze jest włączony rezystor nastawny 
umożliwiający tę regulację. Na rysunku 11 przedstawiono dla porównania charakterystyki 
regulacji dla różnych typów prądnic prądu stałego. 
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Rys. 11.  Charakterystyka regulacji prądnicy If = f(I): 1 – obcowzbudnej, 2 – bocznikowej, 3 – szeregowo- 

bocznikowej z dozwojeniem współdziałającym, 4 – szeregowo-bocznikowej z dozwojeniem 
szeregowym przeciwdziałającym [źródło własne] 

 
Z rys. 11 wynika, że najmniejszej regulacji prądu wzbudzenia wymaga prądnica 

szeregowo-bocznikowa przy takim włączeniu uzwojenia szeregowego, że wspomagany jest 
przepływ uzwojenia bocznikowego. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie rodzaje prądnic prądu stałego są budowane? 
2. Od czego zależy wartość napięcia na zaciskach prądnicy? Jaką zależnością je określamy? 
3. Jakie wielkości jednoznacznie charakteryzują pracę prądnicy? 
4. Jakie są zalety, a jakie wady różnych rodzajów prądnic prądu stałego? 
5. Jakie charakterystyki określają własności ruchowe prądnic? 
6. Co nazywamy zmiennością napięcia prądnicy? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Przeprowadź uruchomienie prądnicy obcowzbudnej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odczytać i zapisać dane znamionowe umieszczone na tabliczkach znamionowych badanej 
prądnicy i silnika napędowego, 

2) ustalić wartość napięcia wzbudzenia, 
3) połączyć prądnicę (według rysunku 6a z poradnika dla ucznia), 
4) ustalić wartość napięcia wzbudzenia, 
5) dołączyć woltomierze do zacisków uzwojenia wzbudzenia i wyjściowych prądnicy, 
6) nastawić regulator wzbudzenia na największą wartość, 
7) uruchomić silnik napędzający prądnicę, 
8) wzbudzać stopniowo prądnicę za pomocą regulacji rezystancji w obwodzie wzbudzenia, 
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9) odczytać i zanotować wartości napięcia wyjściowego U przy: 
− 0=fU  
− fNf UU 5,0= , 
− fNf UU = ,  

10) ocenić proces wzbudzania się prądnicy, 
11) przy wykonywaniu ćwiczenia stosować poznane wcześniej zasady bezpieczeństwa oraz 

zwracać uwagę na wymogi ergonomii i estetykę połączeń. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw prądnica obcowzbudna i silnik, 
− mierniki wskazane przez ucznia, 
− regulator wzbudzenia, 
− literatura [2, 6, 7, 8], 
− katalogi, normy. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie badań prądnicy szeregowo-bocznikowej wyznacz charakterystyki: 
zewnętrzną i regulacyjną. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odczytać i zapisać dane znamionowe umieszczone na tabliczkach znamionowych badanej 
prądnicy i silnika napędowego, 

2) narysować układ przedstawiony na rysunku i zaproponować miejsce umieszczenia 
wyłączników oraz miejsce włączenia i rodzaj mierników niezbędnych do wykonania 
pomiarów – nanieść na rysunek, 

3) dobrać rezystory obciążenia, 
4) narysować tabele do zapisywania wyników pomiarów, 
5) uruchomić silnik napędzający prądnicę, 
6) sprawdzić wzbudzanie się prądnicy, 
7) wyznaczyć charakterystykę zewnętrzną przy stałym prądzie wzbudzenia dla przypadków: 

– przy włączonym uzwojeniu bocznikowym, 
– przy włączonym uzwojeniu bocznikowym i szeregowym przy zgodnych strumieniach. 

8) wyznaczyć charakterystykę regulacyjną przy Nnn =  i NUU =  dla dwóch przypadków: 
– przy wzbudzeniu bocznikowym, 
– przy wzbudzeniu szeregowo-bocznikowym zgodnym. 

9) na podstawie pomiarów wykreślić charakterystyki(dla p.5 w jednym układzie 
współrzędnych oraz dla p.6 w jednym układzie współrzędnych), 

10) porównać charakterystyki dla różnego skojarzenia uzwojeń prądnicy, 
11) obliczyć zmienność napięcia dla dwóch przypadków badań z p.5, 
12) sformułować wnioski, 
13) przy wykonywaniu ćwiczenia stosować poznane wcześniej zasady bezpieczeństwa oraz 

zwracać uwagę na wymogi ergonomii i estetykę połączeń. 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 30 

 
 

Rysunek do ćwiczenia [źródło własne] 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− zestaw prądnica szeregowo-bocznikowa i silnik, 
− mierniki magnetoelektryczne, 
− rezystory regulacyjne, 
− przewody, wyłączniki, 
− zeszyt do protokołowania wyników badań, 
− katalogi, normy, 
− literatura [2, 6, 7, 8]. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) rozpoznać rodzaj prądnicy prądu stałego na podstawie schematu?   
2) określić właściwości ruchowe prądnicy prądu stałego na podstawie 

charakterystyk?   
3) połączyć uzwojenia prądnicy prądu stałego na podstawie schematu?   
4) połączyć układ do wyznaczenia charakterystyk prądnicy prądu stałego?   
5) dobrać aparaturę do przeprowadzenia badań prądnicy prądu stałego?   
6) przeprowadzić badanie prądnicy prądu stałego we wskazanym zakresie?   
7) ocenić pracę maszyny na podstawie przeprowadzonych badań?   
8) porównać parametry różnych prądnic, wskazać na ich wady i zalety?   
9) ocenić wpływ dozwojenia na parametry prądnicy szeregowo-bocznikowej?   
10) zorganizować stanowisko pomiarowe, zachowując zasady bezpieczeństwa?    
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4.5.  Silniki prądu stałego – własności ruchowe 
 

4.5.1.  Materiał nauczania 
 

W silnikach wielkością zadaną jest napięcie, a prędkość obrotowa zależy od napięcia 
podanego na twornik, wzbudzenia maszyny i momentu obciążenia. 

Na tabliczce znamionowej silnika podaje się: 
– moc znamionową NP  (moc użyteczna na wale), 
– prąd znamionowy NI  (prąd, który silnik pobiera z sieci przy obciążeniu go znamionową 

mocą), 
– znamionowe napięcie zasilania NU  (napięcie, przy którym silnik obciążony znamionowo 

osiągnie znamionową prędkość), 
– prędkość znamionową Nn  (prędkość, którą rozwinie silnik zasilony napięciem 

znamionowym i obciążony znamionową mocą). 
W zależności od sposobu zasilania obwodu wzbudzenia rozróżniamy silniki: 

– obcowzbudne (rys. 12), 
– bocznikowe (rys. 13), 
– szeregowe (rys. 15), 
– szeregowo-bocznikowe (rys. 18). 
 

Własności ruchowe silników określamy podając cztery parametry: 
U  – napięcie zasilania twornika (w silnikach obcowzbudnych również napięcie zasilania 

obwodu wzbudzenia, jeżeli różni się od napięcia twornika), 
M  – moment na wale silnika, 
n  – prędkość obrotowa, 
I  – prąd pobierany przez silnik z sieci. 

Moment mechaniczny (obrotowy) na wale silnika jest równy: 

n
P

n
PMMM e 55,9

2
60

0 ≈=−=
π

 [Nm] 

Stabilna praca silnika jest tylko wówczas, gdy moment obciążający silnik (moment 
oporowy urządzenia napędzanego – hamujący) jest równoważony momentem silnika, tzn. 

MM h =  
gdzie: hM – moment oporowy napędzanego urządzenia (moment hamujący). 

Silniki pracują na ogół przy constU = , stąd pracę ich określamy podając trzy grupy 
charakterystyk: 
 
a) )(Mfn =  przy constR f =  oraz constU = , 
b) )(Ifn =  przy constR f =  oraz constU = , 
c) )(IfM =  przy constR f =  oraz constU = , 
gdzie fR  oznacza rezystancję obwodu wzbudzenia. 

Charakterystyki )(Mfn =  oraz )(Ifn =  nazywamy mechanicznymi, a charakterystykę 
)(IfM =  charakterystyką momentu. 

Dla silnika obcowzbudnego wymienione charakterystyki są określane przy stałej wartości 
napięcia wzbudzenia. 
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Własności ruchowe silników 
Własności silników wynikają z dwóch określonych wcześniej dla maszyn prądu stałego 

podstawowych zależności: 

Φ

∆+−
=

Φ
= ∑

c
URIU

c
En paa )2(

, 

oraz:         aMe IcM Φ=  
Napięcie doprowadzone do obwodu twornika silnika jest równoważone siłą elektromotoryczną 
i spadkami napięć w obwodzie twornika: ∑ ∆++= )2( paa URIEU . 

Dla użytkownika istotna jest charakterystyka mechaniczna )(Mfn = . 
Dobierając silnik do napędu urządzenia użytkownik kieruje się jego właściwościami 

ruchowymi wynikającymi z tej charakterystyki. 
 
Silnik bocznikowy i obcowzbudny 
 

 
 

Rys. 12. Schemat połączeń silnika obcowzbudnego [8] 
 

 
 

Rys. 13. Schemat połączeń silnika bocznikowego [8] 
 
W silniku obcowzbudnym całkowity prąd: aII = , 
W silniku bocznikowym prąd całkowity: fa III += , 
gdzie: fI  – prąd w obwodzie wzbudzenia, aI  – prąd w obwodzie twornika. Ponieważ prąd 
wzbudzenia jest niewielki w stosunku do znamionowego prądu silnika: NNf III 04,001,0 ÷=  
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można przyjąć, że aII ≈  i korzystać z podanych wzorów do analizy charakterystyk )(Ifn = , 
)(IfM =  i )(IfM = . 

Przy stałym napięciu na tworniku silnik obcowzbudny zachowuje się tak samo jak 
bocznikowy, dlatego jego charakterystyki można rozpatrywać łącznie. Dla tych silników 
zależność )(IfM =  w szerokim zakresie obciążenia jest prostoliniowa, zatem charakterystyki 

)(Ifn =  i )(Mfn =  przy constR f =  oraz constU =  mają ten sam kształt. Przebieg 
charakterystyki )(Mfn =  przedstawiony jest na rys. 14. 
 

 
 
Rys. 14.  Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego i obcowzbudnego: 1 – praca niestabilna silnika, 

2 – praca stabilna silnika  
 
Charakterystyka opadałaby liniowo, gdyby nie istniało oddziaływanie twornika. 

W rzeczywistości charakterystyka przebiega według krzywej 2. Przy bardzo silnym 
oddziaływaniu twornika lub podłużnym rozmagnesowującym oddziaływaniu twornika przebieg 
charakterystyki może być wznoszący według krzywej 1, co jest bardzo niepożądane, gdyż 
grozi rozbieganiem się silnika (samoczynny wzrost prędkości przy wzroście obciążenia). 
Z charakterystyki mechanicznej wynika, że przy constR f =  oraz constU =  prędkość silnika 
niewiele się zmienia przy zmianie obciążenia w dość szerokim zakresie. 
Zmiany prędkości przy zmianie obciążenia od znamionowego do biegu jałowego przy 

constR f =  oraz constU =  nazywa się zmiennością prędkości obrotowej i wyraża 
w procentach prędkości znamionowej: 

[%]100⋅
−

=∆
N

No

n
nnn  

Dla silników bocznikowych i obcowzbudnych procentowa zmienność napięcia jest mała 
i wynosi 2 ÷ 5%. Mówimy, że silnik posiada sztywną charakterystykę. Silniki obcowzbudne 
mają zastosowanie do napędu maszyn i urządzeń wymagających regulacji prędkości obrotowej 
w szerokim zakresie. 

Silniki bocznikowe stosuje się w urządzeniach, gdzie nie wymagana jest regulacja 
prędkości w szerokim zakresie. 
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Silnik szeregowy 

 
 

Rys. 15. Schemat połączeń silnika szeregowego [8] 
 
W silniku szeregowym: fa III ==  

W silniku szeregowym strumień nie jest stały, jak w silniku bocznikowym, lecz zależy od 
prądu obciążenia. Przy niewielkim nasyceniu obwodu magnetycznego strumień jest 
proporcjonalny do prądu obciążenia: Ic2=Φ . Zatem moment elektromagnetyczny silnika 
szeregowego jest w przybliżeniu proporcjonalny do kwadratu prądu: 

2
211 IccIcM =Φ= , a prędkość obrotowa 

212

2
cc
R

Ic
UU

n ap ∑−
∆−

=  

Zależność )(IfM =  (rys. 16 wykres 2) jest w przybliżeniu parabolą. Jest to cenna zaleta 
w porównaniu z silnikami bocznikowymi, zwłaszcza w przypadku ciężkich rozruchów – 
większy moment. 

 
Rys. 16. Charakterystyki silnika szeregowego: 1 – n=f(I), 2 – momentu M=f(I) 

 
Charakterystyka mechaniczna )(Mfn = ma przebieg jak na rys. 17.  
 

 
 

Rys. 17. Charakterystyka mechaniczna silnika szeregowego [źródło własne] 
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Charakterystyka )(Mfn =  silnika szeregowego jest bardzo elastyczna. Taki przebieg 
charakterystyki jest pożądany w napędach w trakcji elektrycznej lub urządzeniach 
dźwigowych. Chodzi o to, aby przy wzroście obciążenia silnik automatycznie zwalniał, dzięki 
czemu moc na wale, a zatem i moc pobierana z sieci wzrasta wolniej niż moment. Silnik 
szeregowy podobnie jak bocznikowy samoczynnie dopasowuje się do obciążenia na wale. 
Jeżeli np. moment hamujący wzrośnie, to  nastąpi chwilowe zachwianie równowagi 
momentów: moment elektromagnetyczny będzie mniejszy od momentu hamującego i silnik 
zmniejszy prędkość. Wówczas, jak wynika z charakterystyki mechanicznej zmaleje n , a jeśli n  
zmaleje, to moment elektromagnetyczny wzrośnie i równowaga zostaje przywrócona. 

Z charakterystyki silnika szeregowego widać, że przy zmniejszaniu obciążenia do zera 
prędkość dąży do nieskończoności. Silnik szeregowy nie może pracować przy biegu 
jałowym. Jest to istotną wadą silnika szeregowego, gdyż grozi rozbieganiem się silnika i jego 
uszkodzeniem. 
 
Silnik szeregowo-bocznikowy 

Silnik szeregowo-bocznikowy przedstawiono na rys. 18. 
Ma on dwa uzwojenia wzbudzające. Z reguły uzwojenie szeregowe ma charakter 

wspomagający uzwojenie bocznikowe, które wytwarza strumień główny. Nie należy tych 
uzwojeń łączyć tak, aby przepływ uzwojenia szeregowego osłabiał przepływ uzwojenia 
bocznikowego. 

W silniku szeregowo-bocznikowym fa III += . 
 

 
 

Rys. 18. Schemat połączeń silnika szeregowo-bocznikowego [8] 
 
Przy stałym napięciu zasilania prąd w uzwojeniu wzbudzenia bocznikowym ma stałą 

wartość:
f

f R
UI =  , a prąd w uzwojeniu wzbudzenia szeregowym jest równy prądowi twornika 

i zależy od obciążenia. Przepływ w silniku jest sumą przepływów w uzwojeniu bocznikowym 
i szeregowym. Gdyby uzwojenie szeregowe połączono tak, że jego przepływ osłabiałby 
przepływ uzwojenia bocznikowego, to praca silnika byłaby niestabilna. Moment silnika jest 
większy, gdy obydwa przepływy są zgodne. 
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Rys. 19. Charakterystyka mechaniczna silnika szeregowo-bocznikowego 

 
Charakterystyka mechaniczna jest bardziej opadająca niż w silniku bocznikowym, a zatem 

ma on większą zmienność prędkości obrotowej, co jest jego wadą w stosunku do silnika 
bocznikowego. Jednak posiada on dość duży moment rozruchowy i znacznie sztywniejszą 
charakterystykę niż silnik szeregowy. Ponadto nie istnieje w tym silniku niebezpieczeństwo 
rozbiegania się przy biegu jałowym. Jak widać silnik szeregowo-bocznikowy łączy zalety 
silnika szeregowego i bocznikowego. 

Ze względu na swoje właściwości silnik szeregowo-bocznikowy ma zastosowanie 
w napędzie urządzeń wymagających dużego momentu obrotowego przy rozruchu, o dużym 
momencie bezwładności, dużych obciążeniach udarowych, a także wymagających regulacji 
prędkości w szerokim zakresie. 

 
Rozruch silników prądu stałego 

Włączanie silników prądu stałego do sieci (rozruch) odbywa się przez rozrusznik. 
Rozrusznik (rys. 20) jest to wielostopniowy rezystor, włączony w szereg z uzwojeniem 
twornika, który powoduje ograniczenie prądu w czasie rozruchu. Należy pamiętać, że podczas 
rozruchu występuje w silniku stan nieustalony. Na jego przebieg ma wpływ duży moment 
bezwładności masy wirnika (masa wszystkich elementów wirujących). W chwili załączenia 
masa wirnika jest nieruchoma 0=n  i zanim zostanie wprowadzona w ruch nie indukuje się siła 
elektromotoryczna, tzn., że 0=E . Z równania napięciowego dla silnika: 

∑ ∆++= )2( paa URIEU wynika, że napięcie przyłożone do maszyny jest równoważone 
spadkiem napięcia na rezystancji uzwojeń silnika włączonych w obwód twornika i na 

szczotkach, a prąd 
∑

∆−−
=

a

p
a R

UEU
I

2
. W momencie włączenia maszyna zachowuje się jak 

w stanie zwarcia. Stąd prąd w chwili załączenia maszyny: 

∑
∆−

=
a

p
r R

UU
I

2
 

gdzie: aI  – prąd twornika, 
a

R∑  – suma rezystancji w obwodzie twornika, pU∆  – spadek 

napięcia na szczotce, rI  – prąd rozruchu. 
Przy znamionowym zasilaniu prąd ten może osiągać bardzo dużą wartość, rzędu  

NI)3020( ÷ , ponieważ rezystancja uzwojeń jest niewielka. Przepływ prądu rozruchowego 
powoduje iskrzenie na komutatorze i powstanie dużych sił mechanicznych, co może 
doprowadzić do zniszczenia silnika. Stąd prawie wszystkie silniki z wyjątkiem bardzo małych 
włączamy przez rozrusznik. 

Dobierając rezystancję rozrusznika należy brać pod uwagę dwie przesłanki: 
− rezystancja rozrusznika nie może być zbyt mała, bowiem musi ograniczyć prąd rozruchu 

na tyle, aby nie spowodować uszkodzenia maszyny, 
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− rezystancja rozrusznika nie może być zbyt duża, ponieważ za duże ograniczenie prądu 
rozruchu spowoduje, że silnik nie rozwinie odpowiedniego momentu, a to z kolei 
wydłużyłoby czas rozruchu lub wręcz uniemożliwiłoby rozruch silnika. 

Rys. 20.  Schematy rozrusznika: a) z dodatkową szyną (1), b) bez szyny– rozwiązanie gwarantujące podanie 
pełnego napięcia na obwód wzbudzenia, c) rozrusznik umożliwiający regulację prędkości obrotowej 
silnika [8] 

 
Przy zadanej wartości maksymalnego prądu rozruchu maxrI  można obliczyć całkowitą 

rezystancję rozrusznika, tzn. rezystancję na pierwszym stopniu rozruchu 1rR  na podstawie 
zależności: 

∑−
∆−

= a
r

p
r R

I
UU

R
max

1

2
 

Z uwagi na  małą wartość spadku napięcia na szczotkach w stosunku do napięcia 
znamionowego oraz małą wartość rezystancji w uzwojeniu twornika do rezystancji pierwszego 
stopnia rozrusznika do obliczenia Rr1 przyjmuje się zależność uproszczoną: 

max
1

r
r I

UR =  

Rezystancje poszczególnych stopni rozrusznika są dobierane w zależności od rodzaju 
rozruchu. Przyjmujemy dla rozruchu lekkiego NII 5,1max < , a dla rozruchu ciężkiego 

NN III 5,18,2 max >> . 
W miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika rośnie siła elektromotoryczna, a w związku 

z tym prąd rozruchu maleje, dlatego w miarę wzrostu prędkości można zmniejszać rezystancję 
rozrusznika doprowadzając ją do zera w końcowej fazie rozruchu. 

Przy silniku bocznikowym rozrusznik należy włączyć w obwód w ten sposób, aby 
uzwojenie wzbudzenia było włączone na pełne napięcie sieci. Należy zatem zwrócić uwagę na 
prawidłowe podłączenie rozrusznika. Zaciski rozrusznika są oznaczone L, M, T (lub R) 
i należy je dołączyć w następujący sposób: 
L – na linię (do napięcia zasilania), 
M – do uzwojenia wzbudzenia (magnesy), 
T (R)– na twornik (rotor). 

Na schematach nie rozrysowuje się rozrusznika, a przedstawia się go w postaci tabliczki 
zaciskowej z oznaczonymi wyprowadzeniami. 

Rozruszniki na ogół nie są przystosowane do pracy ciągłej (ze względu na obciążalność 
cieplną) i nie można ich używać do regulacji prędkości obrotowej silników. Po dokonanym 
rozruchu ruchomy styk rozrusznika powinien znajdować się w położeniu końcowym –  Rr = 0. 
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Regulacja prędkości obrotowej silników 
W istniejącym już silniku (o określonych parametrach konstrukcyjnych) prędkość obrotowa 

silnika określona jest zależnością: 

Φ

∆+−
= ∑

c
URIU

n paa )2(
 

Wynika z niej, że zmianę tej prędkości można realizować poprzez: 
− zmianę napięcia zasilającego silnik, 
− zmianę rezystancji w obwodzie twornika (włączanie rezystorów regulacyjnych – zmienia 

się wówczas także napięcie na tworniku), 
− zmianę strumienia. 

Regulacja poprzez zmianę napięcia zasilania jest stosowana głównie w silnikach 
obcowzbudnych i bocznikowych. W silnikach obcowzbudnych zmiana napięcia zasilania 
twornika nie ma wpływu na zmianę strumienia. Umożliwia regulację prędkości „w górę” 
i „w dół”. Zmniejszanie prędkości silnika można stosować w szerokim zakresie. Przy regulacji 
prędkości „w górę” należy pamiętać o parametrach znamionowych silnika. W silnikach 
bocznikowych przy zmniejszaniu napięcia zasilania jednocześnie następuje zmniejszanie 
napięcia zasilania obwodu wzbudzenia i zmniejszenie strumienia (maleje prąd wzbudzenia), co 
sprawia, że zmiany prędkości byłyby niewielkie, dlatego do uzwojenia wzbudzenia powinno 
być doprowadzone pełne napięcie. Realizuje się ją przez zastosowanie tyrystorowych 
regulatorów napięcia. Jest to płynna i ekonomiczna regulacja prędkości, praktycznie bez strat. 
Charakterystyki mechaniczne silnika przy tej metodzie przedstawiono na rysunku 21. 

 
 
Rys. 21.  Rodziny charakterystyk mechanicznych silnika bocznikowego przy różnych wartościach napięcia 

zasilającego [2] 
 
W silnikach szeregowych zmianę napięcia zasilającego realizuje się poprzez równoległe 

i szeregowe łączenie silników. Sposób ten jest najczęściej stosowany w trakcji. 
 
Regulacja prędkości poprzez zmianę rezystancji w obwodzie twornika polega na 

włączaniu w szereg z uzwojeniem twornika rezystancji regulacyjnej arR . – regulacja 
szeregowa. Pozwala to na zmniejszanie prędkości poniżej znamionowej –regulacja „w dół” 
Może być stosowana w silnikach bocznikowych i szeregowych (praktycznie rzadko 
stosowana). Jest to metoda nieekonomiczna, ponieważ wiąże się ze stratą mocy na rezystorach 
dodatkowych. Jest stosowana na ogół w silnikach o małej mocy. Charakterystyki mechaniczne 
silników przy tej metodzie przedstawiono na rysunku 22. 
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Rys. 22. Szeregowa regulacja prędkości obrotowej a)w silniku bocznikowym, b) w silniku szeregowym [2] 

 
Regulacja prędkości poprzez zmianę strumienia magnetycznego, nazywana także 

regulacją równoległą. Pozwala zwiększać prędkość, poprzez zmniejszenie prądu w uzwojeniu 
wzbudzenia.  

W silnikach obcowzbudnych i bocznikowych – w obwód uzwojenia wzbudzenia włączane 
są szeregowo rezystory zmniejszające prąd wzbudzenia, a tym samym strumień. Sposób jest 
ekonomiczny, ponieważ straty mocy w rezystorach regulacyjnych nie są duże (prąd 
w obwodzie wzbudzenia tych maszyn ma znacznie mniejszą wartość niż prąd twornika). Przy 
regulacji prędkości silnika tą metodą należy zwrócić uwagę na właściwy dobór rezystorów 
regulacyjnych (ich jakość i wartość). Ponieważ twornik jest zasilany napięciem znamionowym, 
to przy dużej wartości rezystancji regulacyjnych w obwodzie wzbudzenia prędkość maszyny 
wzrośnie nadmiernie. Ponadto przy małym prądzie wzbudzenia wartość siły 
elektromotorycznej E jest mała, prąd w obwodzie twornika rośnie do wartości, przy której 
spadki napięcia na rezystancji twornika kompensują napięcie sieci. Maszyna może zostać 
uszkodzona cieplnie. Przerwa w obwodzie wzbudzenia silnika bocznikowego 
i obcowzbudnego spowodowałaby przepływ bardzo dużego prądu w obwodzie twornika oraz 
możliwość rozbiegania się maszyny( strumień maleje do wartości szczątkowej). 

W silniku szeregowym ten sposób regulacji prędkości realizuje się poprzez dołączenie 
równolegle do uzwojenia wzbudzenia (zbocznikowanie) rezystancji bR . Z powodów 
opisanych wyżej w silniku szeregowym nie wolno dopuścić do zwarcia obwodu wzbudzenia. 
Charakterystyki mechaniczne silników przy tej metodzie przedstawiono na rysunku 23. 

 

 
Rys. 23.  Regulacja prędkości obrotowej przez zmniejszanie strumienia: a) w silniku bocznikowym,  

b) w silniku szeregowym [2] 
 
W silnikach obcowzbudnych regulację prędkości za pomocą zmiany strumienia można 

uzyskać także poprzez zmianę napięcia zasilania obwodu wzbudzenia. Wymaga to 
regulowanego źródła napięcia.  
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Hamowanie silników 
Hamowania silnika można dokonać w sposób mechaniczny oraz elektryczny. Przy 

hamowaniu mechanicznym stosuje się hamulec cierny z klockami hamulcowymi lub taśmą 
hamulcową. 

Przy hamowaniu elektrycznym moment hamujący jest wytwarzany w samym silniku i jest 
przeciwnie skierowany do momentu wywołującego ruch urządzenia napędzanego. 
Można wyróżnić trzy sposoby hamowania elektrycznego: hamowanie odzyskowe, hamowanie 
dynamiczne, hamowanie przeciwprądem. 

Hamowanie z odzyskiem energii (prądnicowe) ma miejsce wtedy, gdy maszyna robocza 
zwiększy prędkość ponad prędkość biegu jałowego silnika. Energia odzyskana od mas 
wirujących jest oddawana do sieci. 

Hamowanie dynamiczne polega na odłączeniu silnika od sieci i zwarciu uzwojenia 
twornika przez odpowiednio dobrany rezystor. 

Hamowanie przeciwprądowe stosowane jest do wszystkich rodzajów silników. Polega na 
odłączeniu twornika maszyny od sieci i ponownym podłączeniu go, ale po zmianie 
biegunowości napięcia zasilającego twornik, bez zmian w obwodzie wzbudzenia. Silnik 
wytworzy moment przeciwny do dotychczasowego. Aby zabezpieczyć układ przed 
możliwością zmiany kierunku wirowania silnika, należy silnik odłączyć przy 0=n . 

 
Zmianę kierunku wirowania silnika prądu stałego można uzyskać, dokonując zmiany 

kierunku prądu w jednym z uzwojeń: twornika lub wzbudzenia. 
Zmiana kierunku wirowania, prędkości obrotowej oraz rozruch i hamowanie silnika może 

być realizowana ekonomicznie za pomocą układów energoelektronicznych omówionych 
w jednostce modułowej 724[01]O1.08. Stycznikowe układy sterowania (m.in. układ nawrotny 
były przedstawione w jednostce modułowej 724[01]Z2.02. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz silniki prądu stałego? 
2. Jaka zaleta silników prądu stałego decyduje, że są stosowane, pomimo ich wysokiej ceny? 
3. Jakie wielkości określają jednoznacznie pracę silnika prądu stałego? 
4. Które charakterystyki podaje się dla silnika prądu stałego? 
5. Jaki jest przebieg tych charakterystyk? 
6. Jakie są zalety, a jakie wady poszczególnych silników prądu stałego? 
7. Jakie znasz sposoby regulacji prędkości silnika? 
8. Które sposoby pozwalają na regulację prędkości „w dół”, a które w „górę”? 
9. Który z silników prądu stałego rozwija największy moment w chwili rozruchu? 
10. Który z silników prądu stałego ma najmniejszą zmienność prędkości? 
11. Co trzeba zrobić, aby zmienić kierunek wirowania silnika prądu stałego? 
12. Dlaczego rozruchu silnika prądu stałego należy dokonywać za pomocą rozrusznika? 
13. Który z silników prądu stałego ma najlepsze właściwości rozruchowe? 
14. Na co trzeba zwracać uwagę przy eksploatacji silnika szeregowego? 
15. Jakie znasz sposoby hamowania silników prądu stałego? 
16. Jakie zastosowania znajdują silniki prądu stałego? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przeprowadź rozruch silnika obcowzbudnego prądu stałego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z przewodnim tekstem otrzymanym od nauczyciela, 
2) odczytać i zapisać dane znamionowe umieszczone na tablicy znamionowej silnika, 
3) wykonać ćwiczenie w oparciu o przewodni tekst, 
4) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− silnik obcowzbudny prądu stałego, 
− rozrusznik, 
− amperomierz magnetoelektryczny, 
− woltomierze magnetoelektryczne, 
− przewody, 
− wyłączniki, 
− rezystory regulacyjne, 
− przewodni tekst do ćwiczenia, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura [2, 6,7,8]. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie pomiarów wyznacz charakterystyki )(Ifn =  oraz )(IfM =  dla silnika 
szeregowego. Pomiary przeprowadź dla znamionowego prądu wzbudzenia oraz dla prądu 
równego fNI75,0 . Przed rozpoczęciem pomiarów sprawdź prawidłowość ustawienia szczotek. 
Silnik napędza prądnicę bocznikową, która zasila odbiorniki rezystancyjne o zmiennej wartości 
rezystancji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odczytać i zapisać dane znamionowe umieszczone na tabliczkach znamionowych 
badanego silnika i prądnicy, 

2) sprawdzić ustawienie szczotek w stanie spoczynku silnika, 
3) zmierzyć rezystancję uzwojeń, wyniki zanotować, 
4) zmontować układ pomiarowy według przedstawionego na rysunku schematu, 
5) dobrać zakresy mierników do wykonania pomiarów, 
6) narysować tabele do notowania wyników, 
7) przeprowadzić rozruch silnika z użyciem rozrusznika, 
8) przeprowadzić pomiary według polecenia, 
9) wykonać obliczenia i wykresy, 
10) ocenić parametry silnika na podstawie uzyskanych wyników, 
11) sformułować wnioski, 
12) przy wykonywaniu ćwiczenia stosować poznane wcześniej zasady bezpieczeństwa oraz 

zwracać uwagę na wymogi ergonomii i estetykę połączeń. 
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Rysunek do ćwiczenia [źródło własne] 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− zestaw silnik szeregowy i prądnica bocznikowa, 
− schemat układu pomiarowego, 
− rozrusznik, 
− rezystory regulacyjne, 
− źródło napięcia (ogniwo) oraz miliwoltomierz, 
− mostki do pomiaru rezystancji uzwojeń, 
− megaomomierz do pomiaru rezystancji izolacji, 
− prądnica tachometryczna do pomiaru prędkości silnika, 
− mierniki magnetoelektryczne, 
− rezystory regulacyjne, 
− katalogi, normy. 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie pomiarów wyznacz charakterystyki )(Mfn = , )(IfM =  oraz )( fIfn =  
dla silnika bocznikowego. Silnik napędza prądnicę zasilającą odbiorniki rezystancyjne. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z tabliczką znamionową badanego silnika i maszyny roboczej, 
2) zapoznać się ze schematem układu pomiarowego, 
3) dobrać zakresy pomiarowe mierników, 
4) dobrać niezbędne elementy regulacyjne, 
5) zaproponować tok postępowania (metodę pomiaru), 
6) narysować tabele do notowania wyników pomiarów, 
7) przedstawić propozycje nauczycielowi, celem dokonania wspólnych zmian, 
8) dokonać rozruchu silnika za pomocą rozrusznika, 
9) sprawdzić wpływ zmiany rezystancji tR  oraz 1fR  na zmianę prędkości obrotowej, 
10) przeprowadzić pomiary, 
11) obliczyć zmienność prędkości obrotowej, 
12) wykreślić charakterystyki, 
13) na ich podstawie ocenić parametry ruchowe badanego silnika, 
14) przy wykonywaniu ćwiczenia stosować poznane wcześniej zasady bezpieczeństwa oraz 

zwracać uwagę na wymogi ergonomii i estetykę połączeń. 
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Rysunek do ćwiczenia 2 [źródło własne] 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− zestaw silnika bocznikowego i maszyny roboczej (prądnicy bocznikowej), 
− rozrusznik, 
− schemat układu pomiarowego, 
− woltomierze i amperomierze magnetoelektryczne, 
− rezystory regulacyjne, 
− prądnica tachometryczna, 
− katalogi, normy. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) rozpoznać rodzaj silnika prądu stałego na podstawie schematu?     
2) określić właściwości ruchowe silnika prądu stałego na podstawie 

charakterystyk?     
3) połączyć uzwojenia silnika prądu stałego na podstawie schematu?     
4) zmierzyć rezystancje uzwojeń silnika prądu stałego oraz rezystancję izolacji?     
5) połączyć układ do wyznaczenia charakterystyk silnika prądu stałego?   
6) dobrać aparaturę do przeprowadzenia badań silnika prądu stałego?   
7) dokonać rozruchu silnika prądu stałego z zastosowaniem rozrusznika?   
8) przeprowadzić badanie silnika prądu stałego we wskazanym zakresie?   
9) regulować prędkość silnika prądu stałego?   
10) zmienić kierunek wirowania silnika prądu stałego?   
11) ocenić pracę maszyny prądu stałego na podstawie przeprowadzonych badań?   
12) porównać charakterystyki uzyskane w wyniku pomiarów z teoretycznymi?   
13) ocenić wpływ dozwojenia szeregowego na parametry silnika szeregowo-

bocznikowego?   
14) porównać parametry różnych silników prądu stałego, wskazać na ich wady 

i zalety?   
15) wskazać zastosowanie silnika prądu stałego do napędu urządzeń, na 

podstawie parametrów ruchowych?   
16) zauważyć nieprawidłowości w pracy silnika i wskazać ich przyczynę?   
17) zorganizować stanowisko pomiarowe, zachowując zasady bezpieczeństwa?    
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4.6.  Maszyny specjalne prądu stałego 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Maszyny specjalne są stosowane do realizacji szczególnych zadań. 
Spośród prądnic prądu stałego, które znalazły szerokie zastosowania można wyróżnić: 

– prądnice samochodowe, obecnie zastąpione przez prądnice synchroniczne trójfazowe, 
– prądnice wagonowe, 
– prądnice spawalnicze, 
– prądnice tachometryczne, 
– wzmacniacze elektromaszynowe, 
– wzbudnice maszyn synchronicznych. 

 
Prądnica wagonowa 

Z jej nazwy wynika zastosowanie. Może ona wytwarzać energię tylko podczas jazdy 
pociągu. Współpracuje ona z baterią akumulatorów, z których zasilane jest oświetlenie 
podczas postoju pociągu. W czasie jazdy prądnica zasila odbiorniki (oświetlenie), a także 
doładowuje akumulatory. Napęd prądnicy jest uzyskiwany z osi kół wagonu. Z tego powodu 
wymagana jest taka konstrukcja maszyny, która uniezależni zwrot indukowanego napięcia od 
kierunku jazdy pociągu oraz wartość wytwarzanego napięcia od szybkości jazdy pociągu. 
Takie wymagania spełnia maszyna Rosenberga. W tej maszynie wykorzystane jest pole 
poprzeczne. W budowie tej maszyny zastosowano wąskie bieguny z szerokimi nabiegunnikami 
oraz układ dwóch par szczotek, przy czym szczotki umieszczone w osi poprzecznej są zwarte. 
Szkic maszyny przedstawiony jest na rysunku 24. 
 

 
Rys. 24. Maszyna Rosenberga ze wzbudzeniem obcym: a) szkic, b) charakterystyki [8, 10] 

  
Uzwojenie wzbudzenia jest zasilane z baterii akumulatorów. W maszynie Rosenberga 

uzwojenie stojana jest obwodem wzbudzenia dla obwodu twornika o układzie szczotek 21aa , 
które z kolei stanowi obwód wzbudzenia dla tego samego uzwojenia twornika, lecz w układzie 
szczotek 21bb . Prąd w obwodzie szczotek 21aa  jest wytworzony dzięki zjawisku indukcji. 
Wyjaśnienie wytwarzania napięcia o stałej wartości, przy zmieniającej się prędkości wirowania 
wirnika można przedstawić następująco: wzrost prędkości n  powoduje wzrost siły 
elektromotorycznej bE  w układzie szczotek 21bb , co skutkuje większym prądem bI . Na 
skutek tego maleje strumień wypadkowy wbϕ  w osi biegunów, wobec tego maleje siła 
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elektromotoryczna aE , maleje więc prąd aI , maleje strumień aϕ . Na skutek tego zmniejsza 
się wartość siły bE  w układzie szczotek 21bb . Zmniejszy się prąd w obwodzie zewnętrznym. 
Napięcie na zaciskach prądnicy dzięki omówionemu procesowi utrzymuje stałą wartość. 

Z uwagi na współpracę z akumulatorami jest tak skonstruowana, aby bez względu na 
kierunek obrotu kół biegunowość wytwarzanego przez nią napięcia była taka sama. Jednakowy 
zwrot indukowanego napięcia uzyskuje się poprzez układ dwóch par szczotek. Dzięki temu 
w prądnicy siła elektromotoryczna jest indukowana dwustopniowo, następuje dwukrotna 
zmiana znaku, a więc zwrot siły elektromotorycznej wyjściowej pozostaje stały. 
 
Prądnice spawalnicze 

Prądnicom spawalniczym stawiane są następujące wymagania: Duże napięcie w stanie 
jałowym (dla zapewnienia zapłonu łuku), ograniczony prąd zwarcia (dostosowany do rodzaju 
i wielkości elektrody spawalniczej), szybkie przechodzenie ze stanu jałowego w stan zwarcia 
i ze zwarcia w stan jałowy. Jako prądnice spawalnicze wykorzystuje się często maszyny 
Rosenberga z dodatkowym uzwojeniem szeregowym umieszczonym na biegunach, które 
wzmacnia wzbudzenie obce. Prąd spawania płynie pod wpływem siły elektromotorycznej 
występującej na szczotkach w osi podłużnej. Wartość prądu spawania reguluje się przez 
zmianę liczby zwojów uzwojenia szeregowego, zmianę położenia bocznika magnetycznego lub 
zmianę położenia ruchomej części bieguna. Prądnicę umieszcza się we wspólnej obudowie 
z silnikiem, który ją napędza. Najczęściej jest to silnik indukcyjny klatkowy. Uzwojenie 
wzbudzenia jest zasilane z tej samej sieci co silnik, poprzez układ prostowniczy. Zespół 
składający się z silnika napędowego i prądnicy spawalniczej nazywa się spawarką wirującą lub 
przetwornicą spawalniczą. Do napędu może by stosowany również silnik spalinowy. 
Prądnice tachometryczne 

Prądnice tachometryczne prądu stałego są wykonywane jako obcowzbudne z magnesami 
trwałymi (rys. 25). Przetwarzają one sygnał mechaniczny (prędkość obrotową) na sygnał 
elektryczny (napięcie). Wymagana jest charakterystyka prostoliniowa U=f(n). Osiąga się to 
przez zastosowanie magnesów trwałych, co gwarantuje stały strumień. 
 

 
 
Rys. 25.  Prądnica tachometryczna prądu stałego: a) schemat, b) charakterystyki 

zewnętrzne dla zmieniającego się obciążenia [8] 
 
Napięcie na zaciskach prądnicy nieobciążonej zmienia się wprost proporcjonalnie do 

prędkości obrotowej w całym zakresie prędkości. W miarę wzrostu obciążenia zmniejsza się 
stromość charakterystyki, a na skutek oddziaływania twornika charakterystyka traci liniowość. 
Jest ona liniowa w zakresie prędkości od zera do prędkości znamionowej i w tym przedziale 
wybiera się ich zakres pracy. Wymagania stawiane prądnicom tachometrycznym to: liniowa 
charakterystyka wyjściowa w szerokim zakresie prędkości, napięcie wyjściowe o małej 
pulsacji, sprzęgnięcie z maszyną kontrolowaną bez poślizgu. Stosowane są do układów 
kontroli prędkości, do pomiaru prędkości obrotowej. 
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Wzbudnice maszyn synchronicznych 
Wzbudnice maszyn synchronicznych wykonuje się jako prądnice samowzbudne prądu 

stałego do wzbudzenia w maszynach małej mocy i obcowzbudne w maszynach dużej mocy. 
Wymaga się od nich nastawiania napięcia w bardo szerokim zakresie. Napięcie wzbudnicy 
nastawia się za pomocą rezystancji w jej obwodzie wzbudzenia. Dzięki odpowiedniej budowie 
obwodu magnetycznego ich charakterystyka biegu jałowego jest bardziej wypukła od 
charakterystyki typowej prądnicy energetycznej. W celu osiągnięcia pożądanego kształtu 
charakterystyki w biegunach prądnic pracujących jako wzbudnice wycinane są szczeliny 
o różnym kształcie. 
 
Silniki specjalne prądu stałego 

Wykonuje się jako: 
− silniki tarczowe o wirniku bezrdzeniowym, o magnesach trwałych; stosowane są 

w napędach zautomatyzowanych, gdzie wymagane są małe stałe czasowe przebiegów 
nieustalonych. Mają mały moment bezwładności, małą indukcyjność twornika (rzędu 
ułamków mH), liniową zależność napięcia indukowanego w tworniku od prędkości 
obrotowej. Stosuje się je do sterowania impulsowego,  

− silniki do napędu posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie (tzw. serwosilniki); 
wzbudzane są za pomocą magnesów trwałych. Są wyposażone w przetwornik położenia 
kątowego, prądnicę tachometryczną i hamulec elektromagnetyczny, 

− silniki trakcyjne do trakcji bezszynowej. Mają szeregowe uzwojenie wzbudzające. Służą 
do napędu wózków akumulatorowych towarowych i osobowych, 

− silniki trakcyjne do trakcji szynowej, lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną, 
lokomotyw elektrycznych, trójwagonowych jednostek elektrycznych, tramwajów. Wadą 
silników wykonawczych prądu stałego jest istnienie komutatora i szczotek. 
Maszyny specjalne o różnym wykonaniu i dla wielu zastosowań są wyczerpująco opisane 

w literaturze, poz. [2]. 
Wszystkie dane i parametry maszyn specjalnych zawarte są w katalogach producentów  

[2, 8, 9, 10]. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz maszyny specjalne prądu stałego? 
2. Jakie parametry je wyróżniają? 
3. Jakie znasz zastosowania maszyn specjalnych prądu stałego? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opisz cechy charakterystyczne i dane znamionowe prądnicy wagonowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z katalogami prądnic o specjalnym przeznaczeniu, 
2) wybrać z katalogu prądnicę, 
3) odczytać i zinterpretować jej dane znamionowe, 
4) wskazać zastosowania. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– foliogramy, plansze ilustrujące maszyny specjalne prądu stałego, 
– katalogi, normy. 
 
Ćwiczenie 2 

Opisz cechy charakterystyczne i dane znamionowe silnika tarczowego o wirniku 
bezrdzeniowym.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z katalogami silników o specjalnym przeznaczeniu, 
2) wybrać z katalogu wskazany silnik, 
3) opisać jego budowę, 
4) podać jego dane znamionowe, 
5) wskazać zastosowania i uzasadnić ten wybór. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– foliogramy, plansze ilustrujące silniki specjalne prądu stałego, 
– modele silników specjalnych prądu stałego, 
– katalogi, normy. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić cechy szczególne maszyn specjalnych?   
2) na podstawie właściwości wskazać zastosowanie dla maszyny specjalnej?    
3) wyszukać w katalogu silnik, prądnicę o specjalnym przeznaczeniu?   
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4.7.  Eksploatacja układów napędowych z maszynami prądu 
stałego  

 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Elektryczny układ napędowy to silnik elektryczny wraz z maszyną roboczą oraz układem 
zasilania i sterowania. 

Napęd elektryczny ma zastosowanie w wielu bardzo różnych urządzeniach. Inne 
wymagania są stawiane napędom dźwigów, a inne np. przewijarkom papieru. Układ napędowy 
ma za zadanie zapewnić osiąganie przez maszynę roboczą założonych celów. W zależności od 
parametrów maszyny roboczej i wymagań jej stawianym dobieramy do układu silnik napędowy 
i sposób sterowania i regulacji prędkości obrotowej, kierunku wirowania, czasu rozruchu 
i czasu (drogi) hamowania silnika. 

Należy pamiętać, że układ napędowy jest w stanie równowagi tylko wówczas, kiedy 
moment napędowy silnika jest równoważony momentem oporowym maszyny roboczej. Każda 
zmiana obciążenia, trybu pracy maszyny roboczej, a także parametrów układu zasilania 
wprowadza stan nieustalony. 

Obecnie stosowane układy energoelektroniczne pozwalają na sprawną i ekonomiczną 
regulację parametrów silnika napędowego. 

Poniżej przedstawiono przykłady układów napędowych z maszynami prądu stałego. 
W układzie na rysunku 26 energia dostarczana z sieci do przekształtnika P jest w nim 
przekształcana tak, aby napięcie doprowadzone do zacisków silnika oraz prąd w silniku były 
w każdej chwili dopasowane do potrzeb maszyny roboczej MR poziom prędkości silnika Zω  
jest zadawany napięciem w zadajniku Z . Układ sterowania i regulacji URS ma za zadanie tak 
oddziaływać na przekształtnik, aby prąd wyjściowy i moment rozwijany przez silnik oraz 
prędkość kątowa silnika były dopasowane do momentu napędowego zapotrzebowanego 
w danej chwili przez maszynę roboczą. Układ napędowy ma dwa czujniki pomiarowe: prądu 
twornika PP  i prędkości kątowej PT . Stałe napięcie wyjściowe prądnicy tachometrycznej jest 
wprost proporcjonalne do prędkości kątowej silnika. W układzie URS  następuje porównanie 
zadanego sygnału prędkości Zω  z sygnałem rzeczywistej, zmierzonej prędkości kątowej pω . 
Sygnał (napięcie) uchybu regulacji jest proporcjonalny do różnicy prędkości pZ ωω − . Ten 
sygnał, odpowiednio wzmocniony tak oddziałuje na przekształtnik, aby uchyb prędkości 
zminimalizować. Podobnie działa sprzężenie zwrotne prądowe: sygnał prądu pi  zmierzony 
w czujniku PP  jest porównywany w regulatorze prądu z sygnałem prądu zi . W układzie URS  
następuje minimalizowanie uchybu prądu. 

 
Rys. 26.  Uproszczony schemat jednokierunkowego układu napędowego prądu stałego: Z – zadajnik,  

URS – układ sterowania i regulacji, P – przekształtnik, MR – maszyna robocza, M – silnik 
napędowy, PP – czujnik pomiarowy prądu twornika, PT – prądnica tachometryczna [1] 
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W przypadku, gdy wymagana jest praca nawrotna silnika napędowego mogą być 
zastosowane układy napędowe przedstawione na rysunku 27. 

 
Rys. 27.  Uproszczone schematy nawrotnego układu napędowego prądu stałego: a) ze zmianą kierunku 

prądu w obwodzie wzbudzenia, b) ze zmianą kierunku prądu w obwodzie twornika [1] 
 
W układzie na rys. 27a zastosowano przekształtnik nawrotny (rewersyjny). Przekształtnik 

ten umożliwia przepływ prądu w obwodzie twornika w dwóch kierunkach (każda sekcja 
przekształtnika przewodzi prąd w jednym kierunku). Przejście z pracy jednej sekcji do drugiej 
wymaga obniżenia prądu twornika do zera, zablokowania impulsów sterujących pracą 
tyrystorów sekcji dotychczas przewodzącej, stwierdzenia, że prąd nie płynie, łagodnego 
wprowadzenia do pracy drugiej sekcji.  

W układzie na rys. 27b nawrót silnika napędowego jest realizowany poprzez zmianę 
kierunku strumienia. Osiąga się to poprzez zmianę kierunku prądu w obwodzie wzbudzenia 
silnika poprzez układu dwóch styczników KPKl  i  (układ sterowania stycznikami omówiono 
w jednostce modułowej 724[01]Z2.02. 

 
Pod pojęciem eksploatacji układu napędowego z maszynami prądu stałego należy 

rozumieć działania odnoszące się do wszystkich elementów składowych układu od momentu 
jego wyprodukowania do czasu likwidacji. Należy zatem przestrzegać zaleceń dotyczących 
transportu, składowania, montażu i uruchomienia układu. Przed uruchomieniem układu 
napędowego z maszynami prądu stałego należy: 
− dokonać dokładnych oględzin podzespołów układu i urządzeń pomocniczych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na maszynę, 
− dokonać dokładnych oględzin maszyny i urządzeń pomocniczych, 
− sprawdzić stan izolacji, 
− przygotować urządzenia i obwody pomocnicze, 
− sprawdzić smarowanie i stan łożysk, 
− załączyć odłączniki lub włożyć bezpieczniki, 
− ustawić rozruszniki i wszystkie elementy regulacji we właściwych położeniach. 

Po wykonaniu wymienionych czynności można układ napędowy z maszyną prądu stałego 
włączyć do sieci i doprowadzić do stanu normalnej pracy. W eksploatacji układów 
napędowych z maszynami prądu stałego rozróżnia się niżej wymienione badania: odbiorcze, 
profilaktyczne i specjalne (wykonywane np. po naprawie, przy zmienionych warunkach 
eksploatacji, w celu ustalenia przyczyn anormalnej pracy układu, a szczególnie maszyny). 

Zakres badań obejmuje: 
− oględziny, 
− pomiar rezystancji izolacji wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu 

napędowego, 
− pomiar rezystancji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych, 
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− próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji uzwojeń, 
− pomiar drgań, 
− sprawdzenie komutacji, 
− sprawdzenie charakterystyki biegu jałowego silnika napędowego, 
− sprawdzenie pracy. 

Wymienione rodzaje badań wchodzą w zakres badań odbiorczych. 
W badaniach profilaktycznych przeprowadzana jest próba badania stanu izolacji 

wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu napędowego w tym uzwojeń maszyny 
oraz sprawdzenie komutacji. 

Podczas oględzin maszyny ocenia się jej stan bez demontażu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
– swobodne obracanie się wirnika, wielkość szczelin powietrznych, 
– stan szczotek i komutatora, 
– stan łożysk,  
– stan zacisków, 
– stan chłodzenia, 
– dokręcenie i zabezpieczenie śrub. 

Pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń dokonuje się megaomomierzami o napięciu 
zależnym od napięcia znamionowego maszyny. 

Przy badaniach odbiorczych: 
– dla uzwojeń o napięciu znamionowym do 1 kV– napięcie miernika 1 kV, 
– dla uzwojeń o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – napięcie miernika 2,5 kV. 

Przy badaniach profilaktycznych: 
– dla uzwojeń o napięciu znamionowym poniżej 500V – napięcie miernika 500 V, 
– dla uzwojeń o napięciu znamionowym od 0,5 kV do 1 kV– napięcie miernika 1 kV, 
– dla uzwojeń o napięciu znamionowym powyżej 1kV – napięcie miernika 2,5 kV. 

Wynikiem pomiaru jest rezystancja odczytana po 60 sekundach od chwili przyłożenia 
napięcia. Dla maszyn prądu stałego rezystancja izolacji powinna wynosić: R60>1 MΩ/kV przy 
temperaturze uzwojeń 75oC w trakcie badań odbiorczych oraz R60>1 MΩ/kV przy 
temperaturze uzwojeń 20oC w trakcie badań profilaktycznych. Rezystancja izolacji uzwojeń 
rozrusznika powinna wynosić R60>1 MΩ przy 20oC. Jeżeli w trakcie pomiarów temperatura 
uzwojeń jest inna należy przeliczyć rezystancję izolacji, przyjmując, że wzrost temperatury 
uzwojeń o 10oC powoduje 1,5 krotne zmniejszenie rezystancji izolacji uzwojenia. 

Pomiary rezystancji uzwojeń dla maszyn prądu stałego przeprowadza się tylko przy 
badaniach odbiorczych lub po naprawie. Należy je wykonywać podczas postoju maszyny, po 
ostygnięciu uzwojeń. Pomiar rezystancji należy wykonać mostkiem laboratoryjnym klasy  
0,2 lub metodą techniczną przyrządami klasy 0,5. W czasie pomiarów należy zanotować 
temperaturę uzwojeń i otrzymany wynik przeliczyć na temperaturę 20oC. Wyniki pomiarów 
powinny być zgodne z podanymi przez producenta. 

Sprawdzenie komutacji – sposób ustawienia szczotek w strefie neutralnej został opisany 
w rozdziale 4.3.1. 

Z punktu widzenia użytkownika eksploatacja jest najczęściej rozumiana jako czynności 
związane z użytkowaniem, obsługą i naprawami układu napędowego z maszynami prądu 
stałego. Niezawodność elektrycznego układu napędowego zależy nie tylko od konstrukcji 
i technologii wykonania podzespołów, ale także od warunków jego użytkowania 
i obsługiwania. Szczególnie dotyczy to maszyny prądu stałego. Zawsze należy dostosować 
warunki pracy maszyny do zaleceń producenta. Należy przestrzegać wielkości dotyczących 
znamionowego obciążenia i związanego z nim rodzaju pracy maszyny (omówiono w rozdziale 
pierwszym), podanych na tabliczce znamionowej. Podczas obciążenia temperatura uzwojeń 
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maszyny nie może przekroczyć przyrostu dopuszczalnego dla klasy izolacji określonej na 
tabliczce znamionowej. W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na to, aby otwory 
wlotowe i wylotowe powietrza były odsłonięte. Należy dokonywać okresowych oględzin i 
przeglądów maszyn w zakresie i w terminach podanych w instrukcjach dotyczących 
eksploatacji. 

Osoba obsługująca maszynę powinna ją natychmiast zatrzymać w przypadku powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub otoczenia oraz w sytuacji powstania uszkodzeń 
zakłócających normalną eksploatację. Do takich okoliczności zalicza się: 
– pojawienie się zapachu spalonej izolacji, dymu lub ognia, 
– nadmierny hałas lub drgania urządzeń przy pracy maszyny, 
– wzrost napięcia prądnicy ponad dopuszczalną wartość i niemożność obniżenia go, 
– wzrost prędkości silnika ponad dopuszczalną wartość i niemożność obniżenia go, 
– uszkodzenie urządzenia napędzanego, 
– nadmierne przeciążenie, którego nie można obniżyć, 
– przekroczenie dopuszczalnej temperatury nagrzewania się elementów maszyny bez 

możliwości obniżenia jej. 
W celu usunięcia nieprawidłowej pracy układu napędowego należy ustalić przyczynę 

objawów. Zostały one przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela 1.  Najczęstsze objawy niewłaściwej pracy układu napędowego z maszynami prądu stałego i ich 

przyczyny [2, 5, 8, 9] 
Objawy Przypuszczalna przyczyna Sposób usunięcia usterki 

Przepalony jeden z 
bezpieczników 

Wymienić bezpiecznik na nowy o tych 
samych parametrach Zespół nie daje 

się załączyć Brak napięć zasilających Usunąć przerwę w zasilaniu 
Niepoprawne okablowanie lub 
jego awaria 

Sprawdzić kable prowadzące do silnika. 
Usunąć uszkodzenie. 

Awaria silnika Wymienić albo naprawić silnik 

Następuje 
przepalanie 
bezpieczników 
AC przy 
załączaniu 
napięcia 

Zwarcie w mostku mocy Wymienić mostek mocy 

Awaria mostka mocy Wymienić mostek mocy 
Awaria silnika Wymienić lub naprawić silnik 

Następuje 
przepalanie 
bezpieczników 
AC podczas 
rozruchu 
silnika 

Awaria płyty sterowania 
przekształtnika Wymienić lub naprawić płytę regulatora 

Przeciążenie 

Sprawdzić uzwojenie twornika od strony 
zasilania DC. Wykonać przegląd 
mechaniczny. Sprawdzić rezystancję 
silnika. Wykonać odpowiednie naprawy 

Niepoprawne okablowanie lub 
jego awaria 

Sprawdzić wszystkie kable łączące 
z silnikiem. Skorygować uszkodzenie 

Zaburzenia pracy mostka Wymienić mostek mocy 

Następuje 
przepalanie 
bezpieczników 
AC podczas 
normalnej 
pracy silnika 

Awaria płyty sterującej Wymienić lub naprawić płytę sterującą 
Brak zasilania sieciowego AC Sprawdzić zasilanie i dokonać naprawy 
Awaria obwodu START/STOP Dokonać odpowiedniej naprawy 

Bezpieczniki są 
sprawne lecz 
silnik nie 
obraca się 

Brak sygnału odniesienia 
prędkości Dokonać odpowiedniej naprawy 
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Objawy Przypuszczalna przyczyna Sposób usunięcia usterki 
Awaria płyty sterowania lub 
płyty mocy Wymienić lub naprawić wadliwą płytę 

Zbyt duże ciśnienie szczotek na 
komutator 

Wyregulować ciśnienie szczotek na 
komutator 

Niewłaściwy gatunek szczotek Wymienić szczotki na właściwe 
Zły stan powierzchni 
komutatora Przetoczyć i wypolerować komutator 

Szybkie 
zużywanie się 
szczotek 

Wystająca izolacja 
międzywycinkowa Wypiłować izolację międzywycinkową 

Zapylone powietrze chłodzące Oczyścić powietrze chłodzące z pyłu 
Iskrzenie szczotek Usunąć przyczynę iskrzenia 

Rysowanie 
powierzchni 
ślizgowych Zbyt twarde szczotki Wymienić szczotki na właściwe 

Połączenia wirnika z 
komutatorem są wylutowane 

Zmierzyć rezystancje, poprawić lutowania 
komutatora lub wymienić uzwojenia Silne iskrzenie 

szczotek, 
wyłącza 
zabezpieczenie 
nadprądowe 

Przerwa w szeregowym 
uzwojeniu wzbudzenia, 
pomocniczym lub 
kompensacyjnym 

Zmierzyć rezystancje. Usunąć przerwę lub 
wymienić uzwojenia 

Szczotki nieprawidłowo 
ustawione Sprawdzić ustawienie szczotek 

Komutator zabrudzony olejem 
lub pyłem węglowym Oczyścić komutator, pył węglowy usunąć 

Nieprawidłowy nacisk szczotek 
na komutator 

Sprawdzić i wyregulować nacisk szczotek 
na komutator 

Szczotki zbyt miękkie lub zbyt 
twarde 

Wymienić szczotki na zgodne z zaleceniami 
producenta 

Za silne lub za słabe pole 
biegunów pomocniczych 

Zwiększyć lub zmniejszyć szczelinę 
biegunów pomocniczych  

Zwarcie w uzwojeniu twornika Usunąć zwarcie lub przezwoić twornik 

Przerwa w uzwojeniu twornika Zmierzyć rezystancję między wycinkami, 
sprawdzić lutowania, usunąć przerwę 

Iskrzenie 
części lub 
wszystkich 
szczotek 

Zwarcie zwojowe biegunów 
komutacyjnych Usunąć zwarcie lub wymienić cewki 

Przeciwna biegunowość 
biegunów komutacyjnych 

Sprawdzić biegunowość, zmienić kierunek 
prądu w uzwojeniu biegunów 
komutacyjnych Ogień na 

komutatorze Zwarcie między sworzniami lub 
na zaciskach maszyny Sprawdzić obwód i usunąć zwarcie 

Za duże ciśnienie szczotek na 
komutator 

Wyregulować ciśnienie szczotek na 
komutator 

Niewłaściwy gatunek szczotek Wymienić szczotki na właściwe 
Iskrzenie szczotek Usunąć przyczynę iskrzenia szczotek 

Nadmierne 
nagrzewanie 
się komutatora 

Przekroczone dopuszczalne 
obciążenie maszyny 

Zmniejszyć obciążenie do wartości 
znamionowej 

Po załączeniu 
do sieci silnik Przerwa w obwodzie twornika Zlokalizować i usunąć przerwę (sprawdzić 

przyleganie szczotek) 
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Objawy Przypuszczalna przyczyna Sposób usunięcia usterki 
Przerwa w obwodzie 
wzbudzenia Zlokalizować i usunąć przerwę nie rusza 

Zwarcie w obwodzie 
wzbudzenia Zlokalizować i usunąć zwarcie 

Zwarcie międzyzwojowe lub do 
korpusu w jednym z uzwojeń 

Zmierzyć rezystancje, usunąć zwarcie lub 
nawinąć uzwojenie na nowo, usunąć 
zwarcie z korpusem 

Silnik nie 
rusza, albo 
rusza ze zbyt 
małym 
momentem 

Przerwa w bocznikowym 
uzwojeniu wzbudzenia 

Zmierzyć napięcie, usunąć przerwę lub 
nawinąć uzwojenie na nowo 

Za mały prąd wzbudzenia Zmierzyć rezystancję obwodu wzbudzenia, 
zwiększyć prąd 

Zwarcie międzyzwojowe w 
uzwojeniu biegunów głównych 

Zmierzyć rezystancję, wymienić 
uszkodzoną cewkę 

Szczotki wysunięte ze strefy 
neutralnej Ustawić szczotki w strefie neutralnej 

Za duża 
prędkość 
obrotowa 
silnika 
bocznikowego 

Za wysokie napięcie zasilania Zmierzyć napięcie, zmniejszyć je 
Za duża 
prędkość 
obrotowa 
silnika 
szeregowego 

Za wysokie napięcie zasilania 
lub za małe obciążenie 

Zmierzyć napięcie, zmniejszyć je  
Zwiększyć obciążenie 

Przerwa w obwodzie 
wzbudzenia 

Sprawdzić, czy obwód wzbudzenia jest 
zamknięty, zlokalizować i usunąć przerwę 

Szczotki wysunięte ze strefy 
neutralnej Ustawić szczotki w strefie neutralnej 

Brak magnetyzmu 
szczątkowego 

Namagnesować bieguny główne, zasilając 
uzwojenie wzbudzenia z obcego źródła 

Prąd w uzwojeniu wzbudzenia 
wytwarza strumień osłabiający 
strumień szczątkowy  

Przełączyć końcówki uzwojenia 
wzbudzenia 

Za mała prędkość obrotowa 
prądnicy 

Zwiększyć prędkość urządzenia 
napędowego 

Zmieniony kierunek wirowania 
prądnicy 

Przełączyć końcówki uzwojenia 
wzbudzenia 

Prądnica 
samowzbudna 
nie daje 
napięcia 

Zwarcie pomiędzy zaciskami 
prądnicy 

Zmierzyć rezystancję obwodu i usunąć 
zwarcie 

Uzwojenie szeregowe 
niewłaściwie połączone 

Sprawdzić zgodność połączeń ze 
schematem, poprawić 

Zły zestyk w obwodzie twornika Zlokalizować zły zestyk, poprawić 

Nadmierne 
obniżanie się 
napięcia na 
zaciskach 
prądnicy po jej 
obciążeniu 

Szczotki wysunięte ze strefy 
neutralnej Ustawić szczotki w strefie neutralnej 

Przekroczone dopuszczalne 
obciążenie maszyny 

Zmniejszyć obciążenie do wartości 
znamionowej 

Nadmierne 
nagrzewanie 
się uzwojenia 
twornika 

Zwarcie międzyzwojowe lub 
przebicie do masy 

Zlokalizować i wymienić uszkodzoną część 
uzwojenia 

[1, 2, 4, 5, 8, 9, 10] 
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4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie elementy i urządzenia wchodzą w skład układu napędowego? 
2. Jaką rolę pełnią te elementy i urządzenia? 
3. Jakie rodzaje badań przeprowadza się dla układów napędowych z maszynami prądu 

stałego? 
4. Na jakie elementy maszyny należy zwracać szczególną uwagę podczas oględzin? 
5. Jakie elementy maszyn prądu stałego są najmniej trwałe? 
6. Kiedy osoba obsługująca powinna bezwzględnie wyłączyć układ napędowy podczas jego 

eksploatacji? 
7. Jakie usterki występują najczęściej w obwodzie elektrycznym maszyny? 
8. Jakie elementy mechaniczne maszyny najszybciej się zużywają? 
9. Jak należy postąpić w przypadku uszkodzenia szczotki? 
10. Czym należy się kierować dobierają silnik prądu stałego do układu napędowego? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Silnik bocznikowy rozwija zbyt dużą prędkość przy obciążeniu znamionowym 
i znamionowym zasilaniu. Ustal uszkodzenie silnika. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać, czy występują inne objawy towarzyszące niewłaściwej pracy maszyny, 
2) ustalić wszystkie możliwe przyczyny wadliwej pracy maszyny,  
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić przyczynę zbyt dużej prędkości, 
5) wskazać sposób usunięcia usterki. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− filmy dydaktyczne dotyczące awarii maszyn prądu stałego, 
− instrukcje serwisowe producenta, 
− katalogi, 
− literatura [2, 8, 9]. 
 
Ćwiczenie 2 

W silniku o dwóch parach biegunów po bardzo krótkim czasie eksploatacji zużywa się 
jedna para szczotek. Należy ustalić przyczynę i sformułować wskazówki eksploatacyjne dla 
użytkownika. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać, czy występują inne objawy towarzyszące nadmiernemu zużywaniu się 
szczotek, 

2) ustalić wszystkie możliwe przyczyny, 
3) wskazać sposób usunięcia usterki, 
4) sformułować wskazówki eksploatacyjne dla użytkownika. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− filmy dydaktyczne dotyczące awarii maszyn prądu stałego, 
− instrukcje serwisowe producenta, 
− literatura [2, 8, 9], 
− katalogi. 
 
Ćwiczenie 3 

Po wykonanej naprawie silnika, przeprowadź pomiar rezystancji izolacji silnika oraz 
rezystancji uzwojeń. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić dane znamionowe silnika, 
2) dobrać zabezpieczenia silnika, 
3) określić zakres pomiarów, 
4) zaproponować sposób pomiaru rezystancji uzwojeń oraz rezystancji izolacji, 
5) sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
6) dobrać mierniki do pomiaru rezystancji, 
7) przeprowadzić pomiary i zanotować wyniki, 
8) ocenić wyniki pomiarów, 
9) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− filmy dydaktyczne dotyczące awarii maszyn prądu stałego, 
− wyłączniki nadprądowe, 
− silnik prądu stałego, 
− instrukcja serwisowa producenta, 
− mierniki do pomiaru rezystancji uzwojeń, 
− induktorowy miernik rezystancji izolacji, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura [2, 6, 8, 9], 
− katalogi. 
 
Ćwiczenie 4 

W zakładzie przemysłowym ma pracować maszyna o mocy rzędu 3 kW, o dużym 
statycznym momencie oporowym i prędkości obrotowej regulowanej w zakresie od nN do 
0,5 nN. (nN ≈ 1500 obr/min). Urządzenie pracuje w trybie ciągłym. Do pomieszczenia jest 
doprowadzone napięcie 3/N ~ 400/230 V 50 Hz. Do napędu maszyny dobierz silnik napędowy 
prądu stałego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaproponować rodzaj silnika napędowego i uzasadnić dobór, 
2) zapisać dane silnika, 
3) zaproponować i uzasadnić sposób regulacji prędkości obrotowej, 
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4) narysować uproszczony schemat układu napędowego zawierający elementy zasilania, ste-
rowania i regulacji prędkości obrotowej, silnik napędowy oraz maszynę roboczą, 

5) uzasadnić sposób wykonania ćwiczenia. 
6) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− foliogramy zawierające półprzewodnikowe prostowniki sterowane i niesterowane, 
− foliogramy zawierające różnego typu przekształtniki,  
− foliogramy zawierające stycznikowo-przekaźnikowe układy sterowania pracą silnika prądu 

stałego, 
− poradnik dla ucznia, 
− normy, 
− katalogi, 
− literatura [1, 4, 5, 8, 10]. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) rozróżnić elementy i podzespoły układu napędowego z maszynami 

prądu stałego?   
2) określić ich rolę w układzie napędowym?   
3) wymienić rodzaje badań jakim poddawane są układy napędowe 

z maszynami prądu stałego?   
4) zmierzyć rezystancję izolacji podzespołów układu, w tym silnika?   
5) zadbać o właściwą eksploatację maszyny?   
6) zdiagnozować usterkę i wskazać sposób jej usunięcia?   
7) sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym w 

układach napędowych z maszynami prądu stałego?   
8) skorzystać z poradników i norm w celu dobrania właściwych 

materiałów eksploatacyjnych dla danej maszyny?   
9) dobrać silnik prądu stałego do określonego napędu?   
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 57 

5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję – masz na tę czynność 5 minut; jeżeli są wątpliwości zapytaj 

nauczyciela. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt, za błędną lub brak odpowiedzi 

0 punktów. 
6. W czasie rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora. 
7. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi; zaznacz poprawną odpowiedź 

wstawiając znak X we właściwe pole w karcie odpowiedzi. 
8. W przypadku pomyłki otocz kółkiem błędną odpowiedź, a następnie zaznacz odpowiedź 

prawidłową. 
9. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
10. Kiedy udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie będzie Ci sprawiało trudność, wtedy 

odłóż jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
11. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 
12. Po zakończeniu testu podnieś rękę i zaczekaj, aż nauczyciel odbierze od Ciebie pracę. 
 
 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Symbol IP 43 umieszczony na tabliczce znamionowej maszyny oznacza 

a) rodzaj pracy maszyny.  
b) klasę izolacji. 
c) stopień ochrony. 
d) dopuszczalną temperaturę otoczenia. 
 

2. Uzwojenia bocznikowego wzbudzenia dotyczy oznaczenie 
a) A1A2. 
b) B1B2. 
c) D1D2. 
d) E1E2. 

 
3. Określenie maszyna szeregowa oznacza 

a) połączenie szeregowe uzwojenia twornika i wzbudzenia. 
b) połączenie szeregowe uzwojenia twornika i kompensacyjnego. 
c) możliwość szeregowego łączenia kilku maszyn. 
d) szeregowe połączenie uzwojenia wzbudzenia z uzwojeniem biegunów komutacyjnych. 
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4. Uzwojenie biegunów komutacyjnych oznaczono na 
rysunku cyfrą 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 
5. Siłę elektromotoryczną twornika silnika prądu stałego określa zależność 

a) )2( paa URIUE ∆+Σ−= . 
b) )2( paa URIUE ∆−Σ+= . 
c) paa URIUE ∆+Σ−= 2 . 

d) paa URIUE ∆+Σ+= 2 . 
 
6. Silnik bocznikowy przedstawia schemat 

 
 
 
 

7. Dane znamionowe silnika bocznikowego prądu stałego są następujące: ,220VU N =  
AI N 5,4= . Jeżeli: ,1Ω=aR  Ω= 1000fR , to do pomiaru prądu wzbudzenia tego silnika 

przy pracy znamionowej amperomierz powinien mieć zakres  
a) 5A. 
b) 4A. 
c) 0,3A. 
d) 0,1A. 

 
8. Przedstawiona charakterystyka mechaniczna należy do silnika 

 
a) obcowzbudnego.  
b) bocznikowego. 
c) bocznikowo-szeregowego. 
d) szeregowego. 

 
 
9. Przerwanie rezystancji bR  spowoduje w silniku szeregowym 

a) wzrost prędkości obrotowej silnika. 
b) zmniejszenie się prędkości obrotowej silnika. 
c) zahamowanie silnika. 
d) zwarcie w uzwojeniu wzbudzenia silnika. 
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10. Prędkość obrotową silnika prądu stałego określa zależność 

a) 
Φ

∆+Σ+
=

c
URIU

n paa )2(
. 

b) 
Φ

∆+Σ−
=

c
URIU

n paa )2(
. 

c) 
Φ

∆+Σ−
=

c
URIU

n paa )2
. 

d) 
Φ

∆−Σ+
=

c
URIU

n paa )2(
. 

 
11. Podczas normalnej pracy maszyny można przeprowadzić  

a) pomiar rezystancji uzwojeń. 
b) pomiar drgań. 
c) próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji uzwojeń. 
d) ustawienie szczotek w strefie neutralnej. 

 
12. W chwili zakończenia rozruchu silnika prądu stałego rozrusznik powinien być 

a) zwarty. 
b) ustawiony na maksymalną rezystancję. 
c) ustawiony na rezystancję zapewniającą stabilną pracę maszyny. 
d) ustawiony na połowę rezystancji maksymalnej. 

 
13. Na podstawie pomiarów wykonanych w stanie jałowym silnika bocznikowego można 

wyznaczyć 
a) znamionowe straty mocy w uzwojeniach i straty mechaniczne. 
b) znamionowe straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia. 
c) znamionowe straty mocy w żelazie i straty mechaniczne. 
d) znamionowe straty mocy w uzwojeniu twornika.  

 
14. W maszynie prądu stałego stwierdzono uszkodzenie jednej szczotki. Należy 

a) wymienić tę szczotkę na szczotkę nową dowolnego typu. 
b) wymienić tę szczotkę na szczotkę nową podobnego typu. 
c) wymienić parę szczotek na szczotki dowolnego typu. 
d) wymienić parę szczotek na szczotki tego samego typu. 

 
15. W celu wyznaczenia dokładnej charakterystyki zewnętrznej )(IfU =  prądnicy 

bocznikowej o danych: ,110VUN =  ,1Ω=aR  ,100Ω=fR  napędzanej ze znamionową 
prędkością i obciążonej odbiornikiem o rezystancji zmieniającej się w zakresie od 50Ω do 
100 Ω należy zastosować amperomierz o zakresie 
a) 15 A. 
b) 2,5 A. 
c) 1,5 A. 
d) 0,15 A. 
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16. Silnik bocznikowy w stanie jałowym rozwija prędkość 1050 obr./min. Znamionowa 
prędkość tego silnika Nn =1000 obr/min. Zmienność prędkości %n∆ tego silnika wynosi 
a) 50%. 
b) 25%. 
c) 5%. 
d) 2,5%. 

 
17. W stanie jałowym na zaciskach prądnicy bocznikowej indukuje się napięcie 150 V. Przy 

znamionowym obciążeniu napięcie wynosi 120 V. Zmienność napięcia %u∆ tej prądnicy 
wynosi 
a) 30%. 
b) 25%. 
c) 20%. 
d) 10%. 

 
18. Dane odczytane z tabliczki znamionowej silnika prądu stałego są następujące: 

,240VU N =  ,5,12 AI N =  ,4,2 kWPN =  ./1200 minobrnN =  Sprawność tego silnika 
wynosi 
a) 0,70. 
b) 0,75. 
c) 0,80. 
d) 0,85. 

 
19. Zwiększenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia silnika obcowzbudnego, przy pracy 

w warunkach znamionowych spowoduje 
a) wzrost napięcia na tworniku.  
b) zmniejszenie napięcia na tworniku.  
c) zmniejszenie prędkości obrotowej. 
d) zwiększenie prędkości obrotowej.  

 
20. Do nawrotnego układu napędowego 

jak na rysunku należy zastosować 
silnik 
a) obcowzbudny. 
b) szeregowo-bocznikowy. 
c) szeregowy. 
d) dowolny. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu stałego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  

10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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Normy: 
– PN – EN 60034 – 1: 2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Część 1: Dane znamionowe 

i parametry 
– PN – EN 60034 – 5: 2004 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Część 5: Stopnie ochrony 

zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP). 
Klasyfikacja. (aktualizacja 1:2007(U) 

– PN – EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP) 
– PN – EN 60204 – 1: 2001 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Część 1: Wymagania ogólne 
– PN – E 06755 – 2: 2001 Maszyny elektryczne wirujące. Rodzaje i programy badań. 

Maszyny prądu stałego komutatorowe 
– PN – EN 60204 – 11: 2003 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu 
przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV. 

– PN – EN 60146 – 2: 2001 Przekształtniki półprzewodnikowe. Część 2: Przekształtniki 
półprzewodnikowe o komutacji wewnętrznej z uwzględnieniem bezpośrednich 
przekształtników prądu stałego 

– PN – EN 61800 – 1: 2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Wymagania ogólne. Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy 
prądu stałego o regulowanej prędkości 

– PN – EN 61800 – 2: 2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Wymagania ogólne. Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy 
prądu przemiennego o regulowanej prędkości 

– PN – EN 61800 – 3: 2005 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Część 3: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i specjalne 
metody badań 

– PN – EN 61800 – 5–1: 2005 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej 
prędkości. Część 5–1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – elektryczne, cieplne 
i energetyczne 

– PN – 89/E–05012 Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania 
i odbiór techniczny 


