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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności 
z zakresu uruchamiania i badania maszyn prądu przemiennego. 

W poradniku zamieszczono:  
– materiał nauczania, 
– pytania sprawdzające, 
– ćwiczenia, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć,  
– literatura. 

Korzystając z poradnika zwróć uwagę na : 
– zjawiska występujące podczas pracy maszyn prądu przemiennego, 
– wielkości charakteryzujące pracę silników prądu przemiennego, 
– wpływ strat mocy występujących podczas pracy silników  na nagrzewanie się maszyny, 
– typowe uszkodzenia maszyn prądu przemiennego, ich lokalizację i usuwanie. 

Poprawna interpretacja zjawisk, właściwości oraz zasady działania silników pozwoli na 
właściwą ich eksploatację. 

Szczególną uwagę zwróć na kształtowanie umiejętności: 
– uruchamiania maszyn prądu przemiennego, 
– wykonywania pomiarów parametrów maszyn, 
– przestrzeganie zasad bhp podczas uruchamiania i wykonywania pomiarów, 
– interpretacji parametrów umieszczonych na tabliczce znamionowej i w katalogach. 

Najlepsze efekty pracy osiągniesz starając się zrozumieć zagadnienia, o których mówi ten 
poradnik. Analizując je zwróć uwagę na powiązanie tych zagadnień z wiadomościami 
i umiejętnościami ukształtowanymi w poprzednich jednostkach modułowych i wykorzystaj to 
do lepszego zrozumienia zagadnień z zakresu eksploatacji silników elektrycznych. W ten 
sposób utrwalisz wcześniej zdobyte wiadomości, poszerzysz je o nowe i udoskonalisz swoje 
umiejętności. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 
 
 

724[01].Z3.03 
Eksploatowanie  

układów napędowych  
z maszynami prądu 

przemiennego 

724[01].Z3.02 
Eksploatowanie układów 
napędowych z maszynami 

prądu stałego 

724[01].Z3  
Maszyny elektryczne i układy 

napędowe 

724[01].Z3.01 
Eksploatowanie 
transformatorów 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− wykonywać działania na wielomianach, 
− interpretować zależności matematyczne i wnioskować o wpływie poszczególnych 

składników na wartość liczbową wyrażenia, 
− rysować przebieg funkcji na podstawie jej zapisu arytmetycznego, 
− analizować przebieg funkcji liniowej i kwadratowej, 
− opisywać właściwości funkcji na podstawie jej przebiegu, 
− definiować i interpretować prawo Ohma i prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu 

przemiennego, 
− interpretować zjawiska występujące w polu magnetycznym i elektromagnetycznym, 
− analizować wykresy wektorowe i zależności matematyczne między wielkościami 

w dwójniku szeregowym i równoległym RL w obwodzie prądu sinusoidalnego, 
− zapisywać i interpretować prawo Joule’a – Lenza, 
− łączyć układy pomiarowe na podstawie schematu, 
− posługiwać się komputerem w stopniu podstawowym. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

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

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

pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii, 
− dobrać rodzaj silnika prądu przemiennego do określonego zadania, 
− połączyć układ i przeprowadzić rozruch silników indukcyjnych pierścieniowych 

i zwartych, 
− połączyć układ i regulować prędkość w silniku indukcyjnym oraz zmieniać kierunek 

wirowania, 
− dobrać zabezpieczenia silnika, 
− zanalizować działanie silników indukcyjnych jedno i trójfazowych na podstawie 

uzyskanych wyników pomiarów, 
− zlokalizować usterki silnika indukcyjnego, 
− zdiagnozować stan badanych elementów, 
− sprawdzić skuteczność ochrony od porażenia prądem elektrycznym, 
− sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów, 
− zastosować program komputerowy do obróbki wyników pomiarów, 
− skorzystać z literatury, katalogów i dokumentacji technicznej silników indukcyjnych, 
− 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. Maszyny indukcyjne 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje maszyn indukcyjnych 
Maszyna elektryczna to urządzenie elektromechaniczne przetwarzające energię: 
 elektryczną w mechaniczną, 
 mechaniczną w elektryczną, 
 elektryczną w elektryczną przy zmianie takich wielkości jak: napięcie, natężenie prądu 

i częstotliwość, 
z wykorzystaniem pola magnetycznego i przy udziale ruchu. 
Ze względu na rodzaj prądu maszyny elektryczne dzielimy na: 
 maszyny prądu stałego, 
 maszyny prądu przemiennego. 
Ze względu na zasadę działania maszyny prądu przemiennego dzielimy na: 
 indukcyjne (asynchroniczne bezkomutatorowe), 
 synchroniczne, 
 komutatorowe prądu przemiennego. 

Maszyny indukcyjne w zasadzie wykorzystywane są jako silniki w napędzie prądu 
przemiennego. Energia elektryczna ze stojana do wirnika przekazywana jest za 
pośrednictwem pola elektromagnetycznego. 

Maszyny indukcyjne możemy sklasyfikować: 
a) ze względu na rodzaj ruchu: 

 maszyny wirujące, 
 maszyny liniowe, 

b) ze względu na liczbę faz napięcia zasilającego: 
– trójfazowe, 
– dwufazowe, 
– jednofazowe. 

c) ze względu na budowę wirnika: 
– klatkowe lub zwarte – uzwojenie wirnika po usunięciu rdzenia przypomina klatkę, 
– pierścieniowe – trójfazowe uzwojenie wirnika wykonane w postaci zezwojów, 

skojarzone w gwiazdę i podłączone do pierścieni ślizgowych. 
Silniki klatkowe ze względu na budowę uzwojenia (klatki) dzielą się na: 
– jednoklatkowe lub klatkowe zwykłe, 
– dwuklatkowe (wieloklatkowe) – klatka pracy i klatka rozruchowa, 
– głębokożłobkowe – stosunek szerokości do wysokości żłobka wynosi 10÷15. 
 

Budowa silników indukcyjnych trójfazowych 

Część nieruchoma – stojan (stator) ma kształt wydrążonego walca. Obwód magnetyczny 
stojana – rdzeń wykonany jest z pakietu blach żelazo-krzemowych, zwanych prądnicowymi. 
Na wewnętrznej części, na całej długości rdzenia, wykonane są rowki o specjalnym kształcie, 
zwane żłobkami. W żłobkach umieszczone jest trójfazowe uzwojenie wykonane 
z izolowanego drutu nawojowego (z miedzi miękkiej). Uzwojenie jest dodatkowo 
impregnowane i mocno usztywnione, by nie uległo uszkodzeniu na skutek drgań maszyny. 
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Część wirująca – wirnik (rotor) ma kształt walca. Obwód magnetyczny jest wykonany 
z blach prądnicowych. Na zewnętrznej części całej długości rdzenia wykonane są żłobki. 
W żłobkach umieszczone są uzwojenia wirnika. Występują dwa typy silników: 
– klatkowe (zwarte) – uzwojenie ma kształt nieizolowanych prętów połączonych ze sobą 

po obu stronach pierścieniami zwierającymi. Pręty są najczęściej odlewane z aluminium 
łącznie z pierścieniami zwierającymi i łopatkami wentylatora. Silniki specjalnej 
konstrukcji (głębokożłobkowe i dwuklatkowe) posiadają pręty wykonane z metali 
kolorowych – mosiądz, brąz, miedź – przyspawane do pierścieni zwierających. Są też 
takie konstrukcje, gdzie pręty są umieszczane w kilku warstwach i tworzą z własnymi 
pierścieniami zwierającymi kilka oddzielnych obwodów elektrycznych. 

– pierścieniowe – uzwojenie trójfazowe jest wykonane z miedzi, podobnie jak uzwojenie 
stojana. Jedne końce uzwojeń połączone są we wspólny punkt (skojarzenie w gwiazdę)   
a drugie podłączone do pierścieni ślizgowych umieszczonych na wale wirnika. Podczas 
pracy maszyny pierścieniowej po pierścieniach ślizgowych ślizgają się szczotki 
umieszczone w szczotkotrzymaczach przymocowanych do obudowy (korpusu) stojana. 

Obudowa – wykonana ze staliwa lub żeliwa, użebrowana w celu zwiększenia powierzchni 
chłodzącej, stanowi ochronę maszyny przed szkodliwymi działaniami środowiska oraz 
zabezpieczenie przed dotykiem i dostępem do części wirujących i będących pod napięciem, 
wydostaniem się na zewnątrz ognia, jeśli taki powstanie wewnątrz maszyny. 
Tabliczka znamionowa – zawiera parametry znamionowe maszyny. 
Tabliczka zaciskowa (rys.1) – z jednej strony podłączone są uzwojenia maszyny, 
a z zewnętrznej strony do uzwojenia stojana podłącza się napięcie zasilające.  

Rys. 1. Tabliczka zaciskowa silnika trójfazowego: a) z oznaczeniem początków i końców uzwojeń,  
  b) uzwojenie stojana połączone w trójkąt, c) uzwojenie stojana połączone w gwiazdę 

W silnikach pierścieniowych do tabliczki zaciskowej z wyprowadzeniami szczotek 
podłącza się dodatkowe elementy (rezystory rozruchowe i regulacyjne, napięcie dodatkowe). 

Silnik trójfazowy można również zasilać z sieci jednofazowej (rys. 2). Uzwojenie stojana 
można łączyć w gwiazdę lub trójkąt w zależności od napięcia sieci i znamionowych 
parametrów silnika. Np. silnik o napięciu 230/400 V należy przyłączyć do sieci jednofazowej 
o napięciu U = 230 V przy skojarzeniu uzwojeń stojana w trójkąt.  

Silnik z jednym kondensatorem przy zasilaniu napięciem jednofazowym można obciążyć 
maksymalnie mocą P = 0,8 PN. Dla zapewnienia korzystnych warunków pracy należy dobrać 
pojemność kondensatora o wartości 

  

W2 

U1 

U2 
 

V1 

V2 
 

W1  c) a) b) 

Cr 

M 
 3~ 

Cp 

L1 N ~ a) 

M 
 3~ 

Cr 
Cp 

L1 N ~ b) 

Rys. 2. Schemat włączenia do sieci jednofazowej silnika z trójfazowym uzwojeniem i kondensatora  
(Cp – kondensator pracy, Cr – kondensator rozruchowy) przy różnych kierunkach wirowania  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 8 

C ≈ (60÷70)⋅0,8 PN    [µF] 
 
Sposób włączenia kondensatora decyduje o kierunku wirowania wirnika. 
 

Typowe uzwojenia maszyn indukcyjnych 
Wielkości charakteryzujące uzwojenia maszyn prądu przemiennego: 
Y – poskok uzwojenia 
m – liczba faz, 
p – liczba par biegunów, 
q – liczba żłobków przypadających na biegun i fazę, 
Q – liczba żłobków na obwodzie maszyny. 
Między wielkościami zachodzi zależność:   

Q = 2pqm 
Kąt elektryczny między siłami elektromotorycznymi indukowanymi w bokach leżących  
w sąsiednich żłobkach: 

p
Qel

360
=α  

Uzwojenia trójfazowe: 
§ Uzwojenia jednowarstwowe: 

– o połączeniach czołowych w trzech piętrach (rys. 3) stosowane są w maszynach 
asynchronicznych i synchronicznych o dzielonym stojanie zwykle przy jednej parze 
biegunów, 

Rys. 3. Schemat rozwinięty uzwojenia o połączeniach czołowych w trzech piętrach: Q = 6; p = 1; q = 1; m = 3  
 

– uzwojenia jednowarstwowe z cewkami o jednakowej rozpiętości, grupy dzielone 
nazywane koszykowymi (rys. 4) stosowane są w maszynach indukcyjnych, 

Rys. 4. Schemat rozwinięty uzwojenia koszykowego: Q = 24; p = 1; Y = 9; q = 4; m = 3  

III 

1 2 3 4 5 6 
I II 

U1 W1 V1 V2 W1 U2 
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– uzwojenia wzornikowe grupowe (rys. 5) 

 
Rys. 5. Schemat rozwinięty uzwojenia wzornikowego o równych grupach cewek: Q = 36; p = 3; Y = 5,7; q = 2; 

m = 3  
 

§ Uzwojenia dwuwarstwowe – uzwojenia wirników: 
– pętlicowe, 
– faliste stosowane są w wirnikach silników indukcyjnych średnich i większych mocy. 
 

Uzwojenie dwufazowe: 

– uzwojenia dwufazowe stosowane w maszynach jednofazowych (rys. 6) i dwufazowych. 

Rys. 6. Schemat rozwinięty uzwojenia dwufazowego niesymetrycznego: Q = 12;  p = 1;  m = 2. 

 
Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego 

Zespół wielkości charakteryzujących pracę, do której w określonych warunkach silnik 
jest przystosowany, podawany jest przez wytwórcę na tabliczce znamionowej. 

ü Napięcie znamionowe UN – wartość skuteczna napięcia przemiennego, dla silników 
trójfazowych – napięcia międzyprzewodowego, określona w woltach (V) lub kilowoltach 
(kV). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11 12 

Oś uzwojenia 
pomocniczego głównego 

90o 
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ü Prąd znamionowy IN – wartość skuteczna prądu przemiennego dopływającego z sieci 
przy obciążeniu silnika mocą znamionową zasilanego napięciem znamionowym, w stanie 
nagrzanym, podawany jest w amperach (A) lub kiloamperach (kA). 

ü Moc znamionowa PN – moc mechaniczna, którą silnik może oddawać do maszyny 
roboczej, bez przekroczenia dopuszczalnych przyrostów temperatury dla określonego 
rodzaju pracy.  
Zależność między mocą mechaniczną P oddawaną przez silnik a mocą elektryczną 
dostarczoną do silnika Pin 

P = ηPin  dla warunków znamionowych  PN = ηNPinN 

Moc elektryczna dostarczona do silnika: 

trójfazowego   PinN = 3 UNINcosϕN 

jednofazowego  PinN = UNINcosϕN 

ü Znamionowa prędkość obrotowa nN [obr./min] (lub ωN [rad/s]) – prędkość z jaką wiruje 
wirnik silnika obciążonego mocą znamionową przy napięciu znamionowym. 

ü Moment znamionowy MN – określony w niutonometrach (Nm) 

N

N

N

N
N n

PPM 55,9==
ω

 

ü Poślizg znamionowy sN – poślizg w znamionowych warunkach pracy. 
ü Sprawność znamionowa ηN – sprawność silnika pracującego w warunkach 

znamionowych (UN, IN, PN) . 
ü Częstotliwość znamionowa fN. 
ü Znamionowy współczynnik mocy cosϕN – wartość występująca przy obciążeniu 

znamionowym w stanie nagrzanym. 
 

Zjawiska występujące podczas pracy silnika indukcyjnego 
Zasady oznaczania podstawowych wielkości: 

– wielkości odnoszące się do stojana: U1, I1, f1, N1, n1 (n1 – prędkość synchroniczna, 
wirowania pola magnetycznego stojana, N1 – liczba szeregowo połączonych zwojów 
uzwojenia stojana), 

– wielkości odnoszące się do wirnika: U2, I2, f2, N2 (N2 – liczba szeregowo połączonych 
zwojów uzwojenia wirnika), n,  

– wielkości charakterystyczne dla biegu jałowego: I0, P0, n0, cosϕ0, 
– wielkości charakterystyczne dla stanu zwarcia: Uz, uz (uz – procentowe napięcie zwarcia), 

Pz, cosϕz. 
Znaczna większość maszyn indukcyjnych to maszyny trójfazowe. W zasadzie działania 
silników indukcyjnych wykorzystano dwa zjawiska: 
ü w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej pojawia się napięcie w uzwojeniu 

wirnika, 
ü w wyniku zjawiska elektrodynamicznego (oddziaływania pola magnetycznego na 

przewód z prądem) wirnik zostaje wprawiony w ruch. 
W trójfazowym uzwojeniu stojana płynie prąd o częstotliwości f1, który wznieca pole 

magnetyczne wirujące z prędkością, zwaną synchroniczną: 

p
fn 1

1
60

=  obrotów na minutę lub 
p
fn 1

1 =  obrotów na sekundę, 
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której odpowiada prędkość kątowa odpowiednio: 
60

2 1
1

nπ
ω =  lub 11 2 nπω = . 

Pole to indukuje w uzwojeniu stojana siłę elektromotoryczną indukcji własnej 

E1 = 4,44f1N1ku1Φ 
i w uzwojeniu nieruchomego wirnika siłę elektromotoryczną indukcji wzajemnej 

E20 = 4,44f1N2ku2Φ 
gdzie: ku1 i ku2 – współczynnik uzwojenia  odpowiednio stojana  i wirnika uwzględniający 
fakt, że uzwojenie jest rozłożone w żłobkach i siła elektromotoryczna fazy jest sumą 
geometryczną sił elektromotorycznych indukowanych w poszczególnych zwojach.  
Strumień Φ jest wytworzony przez przepływ  

0
11

0
22 I

p
kN

m u⋅⋅=Θ
π

 

Pod wpływem indukowanej siły elektromotorycznej w zamkniętym obwodzie wirnika płynie 
prąd. W wyniku oddziaływania pola magnetycznego stojana na uzwojenie wirnika, w którym 
płynie prąd, powstaje moment elektromagnetyczny M. Jeżeli moment elektromagnetyczny 
będzie większy od momentu hamującego Mh (suma momentu obciążenia Mobc i momentu strat 
jałowych M0) 

M > Mh 

to wirnik zostanie wprawiony w ruch i będzie wirował w kierunku zgodnym z kierunkiem 
wirowania pola stojana.  
 Prędkość wirnika n jest mniejsza od prędkości synchronicznej n1. 

n < n1 
Przy prędkości synchronicznej nie wystąpi zjawisko indukcji elektromagnetycznej i nie 
będzie płynął prąd w uzwojeniu wirnika, a więc nie powstanie moment elektromagnetyczny. 
Wniosek: maszyna indukcyjna wytwarza moment elektromagnetyczny przy wszystkich 
prędkościach wirnika z wyjątkiem prędkości synchronicznej. 
Ze wzrostem momentu obciążenia Mobc prędkość wirnika maleje, rośnie różnica prędkości 
wirnika i prędkości synchronicznej, rośnie wartość E2 i rośnie natężenie prądu wirnika, dzięki 
czemu rośnie moment elektromagnetyczny do wartości niezbędnej, aby pokonać zwiększony 
moment obciążenia. W skrócie można to zapisać: 

Mobc↑ ⇒ n↓  ⇒f2 ↑⇒ E2↑⇒ I2↑⇒ M↑ 
Wniosek: silnik indukcyjny samoczynnie przystosowuje się do zmian obciążenia. 
Pracę silnika obciążonego momentem powodującym przepływ prądu większego  od prądu 
znamionowego nazywamy przeciążeniem. Przed skutkami przeciążeń chronią silnik 
zabezpieczenia przeciążeniowe, których prąd zadziałania dobiera się wg wzoru:  

( ) Nsilzt II 1,10,1 ÷=  
Stosunek prędkości pola stojana n1 względem wirnika wirującego z prędkością n do prędkości 
synchronicznej nazywamy poślizgiem s, co możemy zapisać: 

1

1

n
nns −

=  

Poślizg możemy również zdefiniować jako stosunek częstotliwości napięcia 
indukowanego w wirniku f2 do częstotliwości napięcia zasilającego (napięcia stojana) f1: 

1

2

f
fs =  ⇒  12 fsf ⋅=  
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Poślizg przy obciążeniu znamionowym:   05,002,0
1

1 ÷=
−

=
n

nns N  

Poślizg przy nieruchomym wirniku (n = 0):  10

1

1 =
−

=
n

ns  

Poślizg przy prędkości synchronicznej (n = n1): 0
1

11 =
−

=
n

nns  

Wniosek: Prędkość wirowania wirnika jest tym większa im mniejszy jest poślizg 
n = n1(1– s). 

W wirującym wirniku indukuje się siła elektromotoryczna E2 < E20 o częstotliwości f2 < f1 
E2 = 4,44f2N2ku2Φ = sE20 

Pola magnetyczne wytworzone przez przepływ stojana i wirnika są względem siebie 
nieruchome przy każdej prędkości wirnika. 
 

4.1.1.1.  Bilans mocy i sprawność 
Moc czynna pobierana z sieci zasilającej Pin 

Pin = m1U1fI1fcosϕ1 

Dla silnika trójfazowego    Pin= 3 UIcosϕ1 

Straty mocy czynnej w uzwojeniu stojana ∆PCu1 

∆PCu1 = m1R1I1
2  

Straty mocy czynnej w rdzeniu stojana ∆PFe1 

∆PFe1 = m1E1IFe 

gdzie: m1 – liczba faz uzwojenia stojana, IFe – składowa czynna prądu stanu jałowego. 
Moc czynna przekazana ze stojana do wirnika za pośrednictwem pola wirującego (moc pola 
wirującego) 

Pψ = Pin – ∆PCu1 – ∆PFe1 = 2
2

2
2 I

s
RRm D+

⋅  

 lub      Pψ = m2E2I2cosψ2 

gdzie: m2 – liczba faz uzwojenia wirnika, R2- rezystancja uzwojenia wirnika, RD – rezystancja 
dodatkowa podłączona do pierścieni ślizgowych silnika pierścieniowego, ψ2 –kąt 
przesunięcia fazowego między siłą elektromotoryczną wirnika E2 i prądem wirnika I2. 

Straty mocy w uzwojeniu wirnika   ∆PCu2 = m2R2I2
2 

Moc czynna ∆PD wydzielona na rezystancji dodatkowej RD   
∆PD = m2RDI2

2 

Moc mechaniczna     Pm = Pψ – (∆PCu2+∆PD) = m2[(R2+RD)
s

s−1 ]I2
2 

Moc użyteczna na wale silnika  P = Pm – ∆Pm 

Suma strat mocy     Σ∆P = ∆PCu1 + ∆PFe1 + ∆PCu2 + ∆PD + ∆Pm 
Zależność między mocą i momentem elektromagnetycznym 

Pm = ωM = 2π
60
n M  [n] = obr/min 
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 Sprawność silnika zdefiniowana jest jako stosunek mocy użytecznej na wale silnika P do 
mocy pobranej z sieci Pin: 

in

in

in P
PP

P
P ∑∆−

==η  

Sprawność silnika nie jest wielkością stałą lecz zmienia się wraz ze zmianą obciążenia silnika 
(rys. 7) i największą wartość osiąga dla takiego obciążenia przy którym straty zmienne 
(obciążeniowe) ∆Pobc są równe stratom stałym (jałowym) ∆P0. 

 

Praca silnikowa maszyny indukcyjnej 
Momentem obrotowym silnika jest moment elektromagnetyczny, który jest określony 
wzorem (przypominającym wzór obowiązujący dla maszyn prądu stałego): 

M = cΦI2 cosψ2  

gdzie: c – stała maszyny; Φ - strumień magnetyczny; ψ2 – kąt między wektorem prądu 
wirnika I2 a siłą elektromotoryczną indukowaną w wirniku E2. 

Wartość prądu wirnika zależy od poślizgu: 
( )2

2
2
2

20

2

2
2

sXR
sE

Z
EI

+
==  

gdzie: Z2 – impedancja wirnika wirującego z poślizgiem s; R2 – rezystancja jednej fazy 
wirnika; X2 – reaktancja rozproszenia jednej fazy nieruchomego wirnika (dla f2 = f1). 

Współczynnik mocy obwodu wirnika 
( )22

2

2

2

2
2cos

sXR
R

Z
R

s
+

==Ψ  

Po podstawieniu do wzoru na moment elektromagnetyczny otrzymujemy wzór określający 
zależność momentu od poślizgu  

( )22
2

2
2 sXR

sREcM
+

Φ=  

 
Wykres funkcji M = f(s) dla silnika, nazywany często charakterystyką mechaniczną silnika, 
przedstawia rys. 8. Maksymalną wartość momentu nazywa się momentem krytycznym Mk lub 
momentem utyku Mu. Na wartość momentu krytycznego ma wpływ napięcie zasilające 
(rys. 9 a), natomiast nie ma wpływu rezystancja obwodu wirnika (rys. 10). 
Wartość poślizgu, przy którym silnik wytwarza największy moment elektromagnetyczny 
nazywa się poślizgiem krytycznym sk lub utyku su. 
 
 
 
 

Rys. 7. Wykres sprawności silnika indukcyjnego  
1 

1 

NP
P

η 

0 
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Wartość poślizgu krytycznego zależy wprost proporcjonalnie od rezystancji obwodu wirnika, 
ale  nie zależy od napięcia zasilającego, dzięki czemu przy odpowiednim doborze rezystancji 
włączonej do obwodu wirnika (silniki pierścieniowe) możemy uzyskać największy moment 
elektromagnetyczny dla prędkości wirnika równej zeru. Jest to cenna zaleta silników 
indukcyjnych pierścieniowych, pozwalająca uruchamiać silniki pierścieniowe przy obciążeniu 
znamionowym. 
Stosunek momentu maksymalnego do momentu znamionowego nazywa się przeciążalnością 
momentem i oznacza u lub pM 

N

k

M
Mu =  

Moment elektromagnetyczny zależy od kwadratu napięcia zasilającego 2
1cUM = . Jest to 

wada silników indukcyjnych, gdyż niewielkie spadki napięcia w sieci powodują znaczne 
zmniejszenie (rys. 9 a) momentu napędowego silnika.   

Rys. 9. Wykres zależności M = f(s) dla silnika indukcyjnego, a) dla dwóch różnych wartości napięcia 
zasilającego U1N > U1, b) dla dwóch różnych wartości częstotliwości napięcia zasilającego f1N > f1 dla 
U/f = const. 

Rys. 10. Wykres zależności M = f(s) dla silnika indukcyjnego, dla różnych wartości rezystancji obwodu wirnika [1] 
 

 
M 

U1N 

sk sN 

U1 

M 
Mk 

s 

MN 

1 0 

a) 

'
1n n1 

Mk 

n 

M 

 f1 f1N 

0 

b) 

sk sN s 1 

M 
Mk 

MN 

0 
Rys. 8. Wykres zależności M = f(s) dla silnika indukcyjnego 
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Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu 
obciążenia Mobc, o moment strat jałowych M0, czyli: 

M = Mobc + M0, 

wirnik będzie wirował z prędkością n 




min
obr. , której odpowiada prędkość kątowa 





=

s
radn

60
2π

ω . Silnik będzie wykonywał pewną pracę nawet przy biegu jałowym, 

pokonując straty mocy w łożyskach i na wentylację. 
 
A. Bieg jałowy silnika – stan pracy, w którym do uzwojenia stojana doprowadzone jest 

napięcie, obwód wirnika jest zamknięty, a wał silnika nie jest obciążony. Wirnik wiruje 
z prędkością ω0 zbliżoną do prędkości synchronicznej, gdyż poślizg s0 ≈ 0,001.  

Silnik pobiera niewielką moc czynną P0, która jest zużywana na pokrycie strat: 

– w uzwojeniu stojana    2
0110 fCu IRmP =∆  

– w rdzeniu stojana     FeFe IEmP 110 =∆   

gdzie: IFe –składowa czynna prądu stanu jałowego I0, E1 – siła elektromotoryczna 
indukowana w uzwojeniu stojana, przy czym E1 ≈ U1. 

– mechanicznych mP∆ . 

Ze względu na małą częstotliwość napięcia wirnika f2 = sf1 pomijalnie małe są straty mocy 
w rdzeniu oraz uzwojeniu wirnika. 

Bilans mocy dla stanu jałowego   mFeCu PPPP ∆+∆+∆= 000 .  

Straty niezależne od prądu obciążenia nazywane są stratami jałowymi, są to straty stałe 
      mFeCu PPPPP ∆+∆=∆−=∆ 000 .  

Silnik na biegu jałowym, zasilany napięciem znamionowym obciąża sieć zasilającą prądem 
       ( ) NII 5,025,00 ÷=  

a w silnikach małych mocy nawet do 0,7IN. 

Współczynnik mocy przy biegu jałowym  2,01,0cos ÷=ϕ , 

co wskazuje, że silnik w tym stanie pracy pobiera niemal wyłącznie moc bierną i z tego 
względu silniki indukcyjne nie obciążone powinny być wyłączane z sieci. 
Badania silnika na biegu jałowym przeprowadzone w układzie jak na rys. 11 pozwalają 
wyznaczyć P0, I0 oraz cosϕ0 i zbadać wpływ napięcia zasilającego na te parametry. Pomiary 
wykonuje się zmniejszając napięcie od 1,3 UN do wartości, przy której silnik zaczyna 
wyraźnie zwalniać i przedstawia w postaci charakterystyk biegu jałowego (rys. 12). 

 
Rys. 11. Schemat układu połączeń do badania silnika indukcyjnego 

W1 

W2 

A1 

A2 

A3 

V1 

V3 

V2 
M  

* 
* 

* 
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Rys. 12. Charakterystyki biegu jałowego [1] 

 
B. Stan zwarcia – stan pracy, w którym do uzwojenia stojana doprowadzone jest napięcie, 

obwód wirnika jest zamknięty, a wirnik jest nieruchomy. Taki stan pracy występuje przy 
każdym załączeniu napięcia do silnika.  

Moc pobierana przez silnik w stanie zwarcia 21 CuCuz PPP ∆+∆=  
jest w całości zamieniana na ciepło. 
Napięcie zwarcia uz% jest to wyrażona w procentach napięcia znamionowego wartość 
napięcia Uz, jakie należy doprowadzić do uzwojenia zasilanego (najczęściej stojana), aby przy 
nieruchomym wirniku i zwartym drugim uzwojeniu w uzwojeniach silnika popłynął prąd 
znamionowy. 

%100%
N

z
z U

Uu =  

Dla typowych maszyn indukcyjnych  uz% = (10÷25)%UN 
Prąd zwarcia Iz maszyny indukcyjnej zasilanej napięciem znamionowym może osiągać 
wartości w granicach      Iz = (4÷10)IN. 

Wartość prądu zwarcia zależy od napięcia zwarcia: N
z

z I
u

I
%

100
=  

Próbę zwarcia pomiarowego przeprowadza się w celu wyznaczenia napięcia zwarcia oraz 
obciążeniowych strat mocy. 

 
C. Stan obciążenia silnika indukcyjnego – stan pracy, w którym silnik zasilany z sieci 

obciążony jest momentem oporowym maszyny roboczej. Silnik samoczynnie 
dostosowuje się do zmian obciążenia i każdy wzrost momentu hamującego powoduje 
wzrost prądu obciążenia silnika (pobieranego ze źródła). 

Właściwości oraz zachowanie się silnika podczas zmiany obciążenia możemy przedstawić 
w postaci charakterystyk ruchowych (rys. 13). Zespół silnik – maszyna robocza powinien 
pracować stabilnie w całym zakresie zmian obciążenia, tzn., że po zaniknięciu krótkotrwałego 
zakłócenia powinien wrócić do poprzedniego punktu pracy a przy trwałej zmianie obciążenia 
powinien ustalić się nowy, stabilny punkt pracy. 
W stanie ustalonym moment hamujący Mh równoważony jest przez moment 
elektromagnetyczny M 

M = Mh 
W stanie nieustalonym, gdy prędkość wirnika ulega zmianie powstaje moment dynamiczny 
Md wywołujący zmianę prędkości 

Md = M – Mh 
Jeżeli moment napędowy silnika jest większy od momentu hamującego M > Mh, to układ 
przyśpiesza. W przypadku odwrotnym czyli gdy M < Mh, układ zwalnia. 
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Rys. 13. Charakterystyki ruchowe silnika indukcyjnego pracującego przy U1 = const, f1 = const, dla 0 < s < sk [2] 
 
Zachowanie się zespołu silnik – maszyna robocza w stanie obciążenia opisuje równanie ruchu 
układu napędowego: 

M = Mh ± Md 
Wartość momentu dynamicznego decyduje o szybkości zmian prędkości, czyli 
o przyśpieszeniu kątowym układu. 
Stany nieustalone w pracy silnika występują podczas: rozruchu, hamowania, zmiany 
obciążenia, regulacji prędkości, zmiany warunków zasilania. 
W przypadku, gdy zaburzenie w pracy powoduje zatrzymanie lub rozbieganie układu, mamy 
do czynienia z pracą niestabilną. 
Silnik indukcyjny pracuje stabilnie w układzie napędowym w zakresie poślizgów 0 < s < sk 
(rys. 14). W tym zakresie silnik samoczynnie przystosowuje się do zmian obciążenia i punkt 
pracy powinien leżeć w tym zakresie poślizgów z uwzględnieniem spodziewanych 
przeciążeń. Przeciążalność silników indukcyjnych jest niewiele większa niż 2. 

2≥=
N

k

M
Mu  

 
Rys. 14. Wyjaśnienie zakresu pracy stabilnej silnika indukcyjnego [1] 
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Urządzenia rozruchowe i regulacyjne 

Urządzenia rozruchowe 
Rozruch silnika to przejście od postoju do stanu ustalonego przy prędkości określonej 

parametrami zasilania i obciążenia. Duża wartość początkowego prądu rozruchowego jest 
niepożądana zarówno dla silnika jak i sieci zasilającej, dlatego należy ograniczać prąd 
rozruchu. Wartość prądu rozruchowego ma wpływ na dobór zabezpieczeń przed skutkami 
zwarć i przeciążeń silnika. Aby wyzwalacz elektromagnetyczny wyłączników samoczynnych 
nie powodował wyłączenia silnika podczas rozruchu, prąd zadziałania Iwem nastawia się na 
wartość spełniającą zależność:  

Nsilrwem IkI ⋅< 2,1  
gdzie: kr – krotność prądu rozruchowego silnika podawana w katalogach, INsil – prąd 

znamionowy silnika. 

Do rozruchu silników klatkowych stosuje się: 
1 – autotransformatory rozruchowe (rys. 15) uzyskując: obniżenie napięcia w stosunku 

przekładni n autotransformatora, n razy mniejszy prąd silnika, n2 razy mniejszy prąd 
obciążenia sieci, ale również n2 razy mniejszy moment rozruchowy, gdyż M = cU2 

 
2 – dławiki (rys. 16a) lub rezystory rozruchowe (rys. 16b) włączone szeregowo w obwód 

stojana: powstaje dzielnik napięcia, prąd maleje tyle samo razy, ile napięcie, ale moment 
maleje do kwadratu, gdyż M = cU2  

 
3 – przełącznik ”gwiazda - trójkąt” (rys. 17): załączamy napięcie przy połączeniu 

uzwojeń w gwiazdę – napięcie fazowe silnika jest 3  razy mniejsze niż dla trójkąta, tyleż 
samo mniejszy prąd rozruchowy, ale 3 razy mniejszy moment rozruchowy. Sposób ten może 

a) b) 

Rys. 16. Schemat układu do rozruchu przy zastosowaniu: a) dławików,  b) rezystorów włączonych w obwód 
stojana 

 

a) b) U 

V 

W 

M ~ 

U 

V 

W 

Rys. 15. Schemat układu do rozruchu silnika indukcyjnego za pomocą autotransformatora: a) pokazujący 
konfigurację połączeń uzwojeń stojana, b) uproszczony 
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być stosowany do silników trójfazowych zasilanych z sieci niskiego napięcia, które mają 
wyprowadzone na tabliczkę zaciskową początki i końce uzwojeń stojana a na tabliczce 
znamionowej podane napięcia 380/660 V (400/700 V) lub 380/∆ (400/∆). 

 

 
 

Do rozruchu silników pierścieniowych stosuje się:  
1 – rozrusznik włączony w obwód wirnika (rys. 18) – rezystory rozruchowe podłącza się 

do pierścieni ślizgowych za pomocą szczotek. Rozrusznik zaprojektowany jest do pracy 
dorywczej i nie może być wykorzystany do regulacji prędkości. 

 
Urządzenia regulacyjne 

Urządzenia regulacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do 
pracy ciągłej. Nie można do regulacji prędkości stosować urządzeń rozruchowych. 

Sposoby regulacji prędkości silników indukcyjnych, a tym samym wybór urządzenia 
regulacyjnego, wynikają z zależności: 

( ) ( )s
p

fsnn −
⋅

=−= 1
60

1 1
1  

Regulacja prędkości przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego (rys. 19) –
regulując częstotliwość należy odpowiednio regulować napięcie tak, aby zachować stałą 

wartość .
1

1

f
U Sposób ten umożliwia płynną regulację w górę i w dół. Elektromechaniczne 

przetwornice częstotliwości (rys. 19a) są kosztowne i kłopotliwe w eksploatacji, o niskiej 
sprawności. Tyrystorowe przemienniki częstotliwości mają dużą sprawność, są bezpieczne 
i łatwe w obsłudze. 

 
 
 
 
 

U1 

V1 

W

U2 

V2 

W2 
∆ 

Rys. 17. Schemat układu do rozruchu przy zastosowaniu przełącznika gwiazda – trójkąt 

Rys. 18. Schemat układu do rozruchu silnika pierścieniowego za pomocą rozrusznika włączonego w obwód 
wirnika. 
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Regulacja prędkości przez zmianę liczby par biegunów (rys. 20) – regulacja w dół, 

skokowa, bez strat dodatkowych. Stosowana tylko w silnikach klatkowych, gdyż każdy pręt 
klatki może stanowić oddzielną fazę i biegun, czyli wirnik samoczynnie przystosowuje się do 
zmiany liczby par biegunów stojana. W silnikach dwubiegowych stosuje się jedno uzwojenie 
przełączalne, a w silnikach wielobiegowych stosuje się niezależne przełączalne uzwojenia 
stojana. 

Przy przełączaniu z trójkąta w podwójną gwiazdę i odwrotnie należy zmienić kolejność 
faz, aby utrzymać ten sam kierunek wirowania pola magnetycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regulacja prędkości przez zmianę poślizgu 
W silnikach klatkowych zmianę poślizgu realizuje się, zmieniając napięcie zasilające 

przez zastosowanie transformatora, autotransformatora (rys. 21a) lub regulatora 
rezystancyjnego (rys. 21b) bądź reaktancyjnego włączonego w obwód stojana. 
W regulatorach reaktancyjnych, stosowanych w zautomatyzowanych układach stabilizacji 
prędkości, stosuje się dławiki podsycane prądem stałym. Sposób ten cechuje niska sprawność, 
mały zakres regulacji, gdyż Mmax ≈ cU 2

1  i szybko maleje moment napędowy.  
W silnikach pierścieniowych zmianę poślizgu realizuje się, zmieniając rezystancję 

obwodu wirnika lub doprowadzając napięcia dodatkowego do pierścieni ślizgowych.  
Włączenie regulatora rezystancyjnego w obwód wirnika (rys. 22a i b): regulacja płynna, 
regulacja ze stratami dodatkowymi (∆P = mRRI2), regulacja w dół. 

Zmiana napięcia doprowadzonego do pierścieni ślizgowych (rys. 22c): regulacja w górę 
i w dół, praktycznie bez strat dodatkowych. 

0’ 

L1 

L1’ 

L2’ 

L3’ 

L2 
L3 

Rys. 20. Zmiana liczby par biegunów w silniku dwubiegowym przez przełączenie z trójkąta p = 2 (L1, L2, L3) 
w podwójną gwiazdę p = 1 (L1’, L2’, L3’)  
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Rys. 19. Schemat układu do regulacji prędkości przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego: 
a) elektromechaniczna przetwornica częstotliwości, b) tyrystorowy przemiennik częstotliwości  
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Silniki indukcyjne o budowie specjalnej 
Silniki dwuklatkowe 

Klatka zewnętrzna, nazywana klatką rozruchową, wykonana jest z prętów o mniejszym 
przekroju niż klatka wewnętrzna, zwana roboczą, a zatem ma większą rezystancję. Z klatką 
wewnętrzną skojarzony jest większy strumień rozproszenia i przy małych prędkościach 
a dużym poślizgu o rozpływie prądu decyduje reaktancja rozproszenia. Prąd wirnika płynie 
prawie wyłącznie przez klatkę zewnętrzną o dużej rezystancji, co jest równoznaczne 
włączeniu w obwód wirnika dodatkowej rezystancji. Maleje prąd rozruchowy a rośnie 
moment rozruchowy. W miarę wzrostu prędkości stopniowo zanika zjawisko wypierania 
prądu i w okresie pracy prąd płynie głównie przez klatkę wewnętrzną – klatkę pracy o małej 
rezystancji. 

M 
3~ 

M 
3~ 

a) b) 

Rys. 21. Regulacja prędkości przez zmianę wartości napięcia stojana: a) autotransformatory regulacyjne, 
b) regulator rezystancyjny. 
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Rys. 22. Regulacja prędkości przez włączenie elementów dodatkowych w obwód wirnika: a) i b) regulator 
rezystancyjny, c) napięcie dodatkowe. 
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Klatki wirnika silników małych i średnich mocy wykonuje się najczęściej jako odlew 
aluminiowy. W silnikach dużych mocy klatki pracy wykonuje się z miedzi, a klatki 
rozruchowe z brązu lub mosiądzu i klatki mają odrębne pierścienie zwierające. 

 
Silniki głębokożłobkowe 

Przy rozruchu silników głębokożłobkowych wykorzystano zjawisko naskórkowości 
polegające na wypieraniu prądu w zewnętrzne warstwy pręta, z którymi skojarzony jest 
mniejszy strumień rozproszenia. W początkowym okresie rozruchu, przy dużej częstotliwości 
f2 o rozpływie prądu w prętach wirnika głębokożłobkowego decyduje reaktancja rozproszenia, 
która jest duża dla dolnej warstwy pręta. Prąd płynie prawie wyłącznie przez górną warstwę 
pręta, co jest równoznaczne ze wzrostem rezystancji klatki wirnika. Wzrost rezystancji 
wpływa na wzrost momentu rozruchowego oraz zmniejszenie prądu rozruchowego. W miarę 
wzrostu prędkości rozkład gęstości prądu staje się równomierny i rezystancja wirnika maleje. 
Początkowy moment rozruchowy silnika głębokożłobkowego  może być większy od 
momentu znamionowego i w typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych osiąga wartości 
(1,2÷1,6) MN. 
 

Silniki jednofazowe 
Silnikami indukcyjnymi jednofazowymi nazywa się silniki indukcyjne z wirnikiem 

jednoklatkowym zasilane z sieci jednofazowej niskiego napięcia i przeznaczone do 
napędzania mechanizmów i urządzeń o nienastawianej prędkości wirowania.  

Aby powstał moment rozruchowy w silniku indukcyjnym magneśnica musi wytworzyć 
pole magnetyczne wirujące. Takie pole mogą wytworzyć przepływy co najmniej dwóch 
uzwojeń przesuniętych względem siebie w przestrzeni, przez które płyną prądy przesunięte 
w fazie. Można wyróżnić dwie odmiany konstrukcyjne silników jednofazowych: 
– z biegunami jawnymi – uzwojenie główne skupione nawinięte na rdzeniu biegunów 

głównych zasilane jest z sieci; uzwojenie pomocnicze ma jeden lub dwa zwarte zwoje 
umieszczone na części dzielonego rdzenia bieguna, powstaje pole wirujące eliptyczne; są 
to silniki z uzwojeniem pomocniczym zwartym stosowane między innymi w sprzęcie 
fonicznym, wentylatorach pokojowych, suszarkach do włosów; 

– z uzwojeniem dwufazowym rozłożonym w żłobkach, gdzie uzwojenie główne zajmuje 
2/3 żłobków a uzwojenie pomocnicze 1/3 żłobków stojana. 
Osie uzwojeń przesunięte są o 90o elektrycznych. Oba uzwojenia zasilane są tym samym 
napięciem jednofazowym. Wyróżnić tu można: 

 uzwojenie pomocnicze o powiększonej rezystancji (najczęściej wykonane cieńszym 
drutem), załączane tylko na czas rozruchu (rys. 23a), 

 uzwojenie pomocnicze z kondensatorem, które może być załączane: 
a) na czas rozruchu – z kondensatorem rozruchowym (rys. 23b), 
b) pracować z uzwojeniem głównym – z kondensatorem pracy (rys. 23c) – 

w silniku z kondensatorową fazą pomocniczą. 
Silnik z kondensatorową fazą pomocniczą ma większy początkowy moment 

rozruchowy i pobiera mniejszy prąd przy korzystniejszym współczynniku mocy. Uzwojenie 
pomocnicze odłącza się poprzez wyłączniki elektromagnetyczne lub odśrodkowe. 
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Silniki dwufazowe 

Są one stosowane w układach automatycznej regulacji przy nastawianiu prędkości. Na 
stojanie umieszczone są dwa uzwojenia przesunięte względem siebie o kąt elektryczny 90o 
(rys. 24). W zależności od budowy  wirników silniki możemy podzielić na: 
– jednoklatkowe – małe wymiary, mała szczelina powietrzna i mała wartość prądu 

magnesującego; klatka wykonana z brązu lub mosiądzu, których duża rezystywność 
pozwala na uzyskanie charakterystyki liniowej i samohamowalności, wady – duży 
moment bezwładności wirnika, 

– niemagnetyczne kubkowe – wirnik z materiału niemagnetycznego (aluminium) 
w kształcie kubka; stojan wykonany z pakietu blach przedzielonych szczeliną powietrzną, 
w której wiruje cienkościenny wirnik, 

– ferromagnetyczne kubkowe lub lite. 
Dwufazowe uzwojenie stojana rozłożone jest w żłobkach. Uzwojenie zasilane napięciem Uw 
bezpośrednio z sieci w sposób ciągły jest to uzwojenie wzbudzenia. Uzwojenie, którego 
napięcie zasilające Us jest celowo zmieniane to uzwojenie sterujące. 

 
Sposoby sterownia : 

– sterowanie amplitudowe – uzwojenia zasilane są napięciami przesuniętymi w fazie o 90o, 
sterowanie odbywa się przez zmianę amplitudy napięcia uzwojenia sterującego; zmianę 
kierunku wirowania uzyskuje się przez zmianę kolejności faz uzwojenia sterującego 
i wzbudzenia; 

– sterowanie fazowe – uzwojenia zasilane są napięciem o stałej amplitudzie, a zmianie 
ulega kąt przesunięcia między napięciami; 

– sterowanie amplitudowo - fazowe – stosowane najczęściej, polega na tym, że oba 
uzwojenia zasilane są z tej samej sieci, a przesunięcie fazowe prądów uzyskuje się przez 

Rys. 23. Schematy układów połączeń i wykresy wektorowe silników jednofazowych: a) z rezystancyjną 
fazą pomocniczą, b) z kondensatorową fazą pomocniczą, c) z kondensatorem pracy  
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włączenie kondensatora w obwód uzwojenia wzbudzenia; zmiana kierunku wirowania 
odbywa się przez zmianę kierunku prądu w jednym z uzwojeń. 

 
Silniki liniowe 

Najprostszym rozwiązaniem silnika liniowego jest konstrukcja otrzymana po rozcięciu 
wzdłuż osi wału trójfazowego silnika indukcyjnego o ruchu obrotowym i rozłożeniu 
na płaszczyźnie (rys. 25a). Obwód zasilany z sieci trójfazowej to obwód pierwotny, zwany 
wzbudnikiem, a obwód, w którym indukuje się siła elektromotoryczna, to obwód wtórny, 
zwany bieżnikiem (biegnikiem). Wzbudnik może być umieszczony nad lub pod bieżnikiem 
bądź bieżnik może znajdować się między dwoma wzbudnikami. 
W najczęściej spotykanych rozwiązaniach wzbudnik z uzwojeniem jest nieruchomy.  
Trójfazowy przepływ stojana wytwarza pole magnetyczne kroczące, przesuwające się wzdłuż 
bieżnika z prędkością liniową 

11 2 fπυ =  
indukuje w nim siłę elektromotoryczną, pod wpływem której płyną prądy. Powstaje siła 
elektrodynamiczna wprawiająca w ruch bieżnik (lub wzbudnik, jeśli jest ruchomy). 
Bieżnik porusza się względem wzbudnika z prędkością  

( ) 11 υυ ⋅−= s  

gdzie poślizg     
1

1

υ
υυ −

=s . 

Siła pociągowa silnika liniowego  
υ
PF =  

gdzie P – moc użyteczna silnika. 

 
Rys. 25. Zasada budowy silnika indukcyjnego liniowego: a) z jednostronnym wzbudnikiem, z bieżnikiem jednowarstwowym, 

b) z dwustronnym wzbudnikiem, z bieżnikiem jednowarstwowym, c) z dwustronnym wzbudnikiem, 
z bieżnikiem warstwowym 1 – wzbudnik, 2 – bieżnik z materiału ferromagnetycznego, 3 – uzwojenie, 
4 – płyta niemagnetyczna 
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Rys. 24. Schemat zasilania uzwojeń stojana silnika dwufazowego: U1-U2 – uzwojenie wzbudzające,  
V1-V2 – uzwojenie sterujące  
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Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych. 
Zamieszczono kilka typowych uszkodzeń silnika indukcyjnego. Szerzej uszkodzenia 

omówione są w „Maszynach elektrycznych” E. Goźlińskiej. 

1. Po włączeniu silnik nie rusza: 
– brak napięcia, np. przepalona wkładka bezpiecznikowa, 
– brak styku na zaciskach, 
– zbyt niskie napięcie, przerwa lub zwarcie w uzwojeniu stojana, 
– wadliwe połączenie uzwojeń stojana, 
– zbyt duże obciążenie, 
– w silniku pierścieniowym: przerwa w rozruszniku, przerwa lub zwarcie w uzwojeniu 

wirnika, zły styk na przejściu szczotka – pierścienie ślizgowe, 
– zapieczone łożyska. 

2.   Po załączeniu napięcia przepalają się bezpieczniki lub zadziała wyłącznik samoczynny: 
– zwarcie w linii zasilającej lub na tabliczce zaciskowej, 
– zwarcie w uzwojeniu stojana lub wirnika, 
– zwarcie między uzwojeniem a kadłubem, 
– błąd w połączeniu uzwojeń, 
– źle dobrane zabezpieczenie. 

3.   Za niska prędkość obrotowa przy obciążeniu: 
– przerwa w jednej fazie, 
– za niskie napięcie zasilające, 
– nieodpowiednia konfiguracja połączeń uzwojeń stojana (gwiazda zamiast trójkąta), 
– zbyt duże obciążenie silnika, 
– zbyt duża rezystancja uzwojenia wirnika – uszkodzona klatka w silniku klatkowym 

lub zły styk w pierścieniowym. 
4.   Nadmierny prąd przy rozruchu: 

– źle dobrana rezystancja rozrusznika, 
– napięcie znamionowe silnika nie dostosowane do napięcia sieci. 

5.   Nadmierne nagrzewanie silnika podczas pracy: 
– przeciążenie silnika, 
– za niskie napięcie zasilające lub przepalenie bezpiecznika w jednej fazie, 
– pogorszenie warunków chłodzenia, 
– zwarcie w uzwojeniu stojana lub zwarcie do obudowy, 
– błędne połączenie grup zezwojów w jednej z faz. 

6.    Głośna praca silnika: 
– przerwa w jednej fazie, 
– zwarcie w jednej fazie, 
– złe zamocowanie silnika do podłoża (poluzowane śruby mocujące), 
– niewłaściwe sprzęgnięcie z maszyną roboczą, 
– niewłaściwe wyważenie wirnika, 
– szum w zużytych łożyskach, 
– ocieranie się wirnika o stojan lub wentylatora o obudowę. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest różnica pomiędzy prądem stałym a przemiennym? 
2. Co to są dane znamionowe silnika indukcyjnego? 
3. Jakie parametry charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego umieszczane są na tabliczce 

znamionowej? 
4. Jaka jest interpretacja poszczególnych parametrów znamionowych silnika? 
5. Jaka jest zależność matematyczna między napięciem, prądem i mocą znamionową silnika 

indukcyjnego? 
6. Jak zdefiniowane są: bieg jałowy, stan zwarcia i stan obciążenia silnika indukcyjnego? 
7. Jakie parametry i charakterystyki wyznaczane są podczas próby stanu jałowego silnika 

indukcyjnego? 
8. Jakie parametry i charakterystyki wyznaczane są podczas próby obciążenia silnika 

indukcyjnego? 
9. Jaki przebieg mają charakterystyki M = f(s) i M = f(n) dla różnych wartości:  

a) napięcia zasilającego, 
b) rezystancji obwodu wirnika, 
c) częstotliwości napięcia zasilającego? 

10. Jakie zalety i wady mają silniki indukcyjne? 
11. Jaki układ pomiarowy wykorzystasz do badania silnika indukcyjnego i jaką aparaturę 

pomiarową dobierzesz dla silnika o danych: UN = 380/660 V, IN = 3,4 A, PN = 1,5 kW. 
12. W jakich układach napędowych stosowane są najczęściej silniki indukcyjne? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Odczytaj i zinterpretuj parametry umieszczone na tabliczce znamionowej silnika 
przedstawionej na rysunku. 

 
 

 
 

 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) odczytać wartości: napięć oraz prądów stojana (dla „gwiazdy” i „trójkąta”), mocy 

znamionowej, prędkości obrotowej, współczynnika mocy i częstotliwości prądu, 
2) zdefiniować znaczenie odczytanych parametrów, np. napięcie znamionowe jest to 

wartość skuteczna napięcia międzyprzewodowego, 
3) odczytać rodzaj pracy i stopień ochrony i zinterpretować znaczenie odczytanych 

parametrów, np. S1 – silnik przystosowany do pracy . 
 
 
 

[1] 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– tabliczki znamionowe silników prądu przemiennego lub rysunki z tabliczkami 

znamionowymi, 
– katalogi maszyn indukcyjnych,  
– normy: 

PN-91/E-06700 – Maszyny elektryczne wirujące. Terminologia. 
PN-88/E-06701 – Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania 
 

Ćwiczenie 2 
Silnik indukcyjny klatkowy ma następujące dane: PN = 10 kW, nN = 955 obr./min,  

Mk = 160 Nm. Oblicz przeciążalność i poślizg znamionowy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) zapisać zależność między mocą i momentem znamionowym, 
3) obliczyć prędkość kątową odpowiadającą podanej prędkości obrotowej, 
4) obliczyć moment znamionowy, 
5) obliczyć przeciążalność, 
6) zapisać wzór definiujący poślizg, 
7) oszacować wartość prędkości synchronicznej dla silnika, 
8) obliczyć poślizg znamionowy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator, 
– arkusze papieru format A4. 
 
Ćwiczenie 3 

Silnik klatkowy o mocy znamionowej PN = 5,5 kW i prądzie znamionowym IN = 11,3 A 
zasilany jest z sieci trójfazowej o napięciu U = 380 V. Dobierz wartość prądu zadziałania 
wyzwalacza elektromagnetycznego dla kr = 2,5. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) zapisać wzór na wartość prądu zadziałania wyzwalacza, 
3) podstawić dane i wykonać obliczenia, 
4) wpisać jednostkę i sformułować odpowiedź. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kalkulator, 
− arkusze papieru lub kartki formatu A4, 
− katalog silników. 

 
Ćwiczenie 4 

Dokonaj pomiaru rezystancji uzwojeń silnika indukcyjnego pierścieniowego metodą 
techniczną. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zestawić układy pomiarowe według schematu a). 

2) narysować tabelę pomiarową przedstawioną na rys. a1), 
3) zgłosić nauczycielowi gotowość do przeprowadzania pomiarów, 
4) po sprawdzeniu przez nauczyciela załączyć napięcie do układu, 
5) ustawić wartość prądu, nie przekraczając prądu znamionowego i odczytać wartość 

napięcia dla każdego uzwojenia fazowego,  
6) obliczyć rezystancje RU1,U2, RV1,V2, RW1,W2 na podstawie prawa Ohma, 
7) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy w temperaturze otoczenia ϑo 

3
2,12,12,1 WWVVUU

fś
RRR

R
++

=  

8) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy stojana w temperaturze 75oC, 

fś
o

fś RR
ϑ+

+
=

235
75235

75  

 
9) zestawić układy pomiarowe według schematu b), 

10) narysować tabelę pomiarową przedstawioną na rys. b1), 
11) zgłosić nauczycielowi gotowość do przeprowadzania pomiarów, 
12) po sprawdzeniu przez nauczyciela załączyć napięcie do układu, 
13) odczytać wartości napięć i prądów i wyznaczyć wartość rezystancji między 

poszczególnymi pierścieniami RKL, RLM i RMK – wyniki zanotować w tabeli, 
14) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy w temperaturze otoczenia ϑo : 

6
MKLMKL

wś
RRRR ++

=  

15) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy wirnika w temperaturze 75oC 

wś
o

wś RR
ϑ+

+
=

235
75235

75  

16) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku 
pomiarowym. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– silnik indukcyjny pierścieniowy, 
– regulowane źródło napięcia stałego, 
– amperomierz magnetoelektryczny, 
– woltomierz napięcia stałego, 
– przewody łączeniowe, 
– kalkulator. 
Uwaga: zakresy mierników dobrać do parametrów elektrycznych maszyny badanej. 
 
Ćwiczenie 5  

Przeprowadź rozruch silnika asynchronicznego klatkowego z zastosowaniem 
przełącznika gwiazda – trójkąt i określ przybliżoną wartość prądu rozruchu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) połączyć obwód silnoprądowy i  obwód sterowania stycznikowo - przekaźnikowego 

silnika według schematów znajdujących się na stanowisku, 
2) załączyć napięcie, odczytać i zanotować maksymalne wychylenie amperomierza 

w momencie załączenia napięcia: 
a) przy skojarzeniu uzwojeń w gwiazdę, 
b) po przełączeniu uzwojeń w  trójkąt, 

3) zmierzyć prędkość wirnika przy połączeniu w gwiazdę i w trójkąt, 
4) czynności 3, i 4 powtórzyć 3-krotnie i wyznaczyć wartość średnią, 
5) porównać wyznaczone wartości średnie wskazań amperomierzy oraz prędkości         

i wyciągnąć wnioski, 
6) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– trójfazowe źródło napięcia, 
– amperomierz (1 lub 3, decyduje nauczyciel), 
– silnik indukcyjny asynchroniczny, 
– trójfazowy wyłącznik instalacyjny, 
– dwa styczniki, 
– dwie lampki sygnalizacyjne, 
– dwa przyciski sterownicze z parą styków zwierno-rozwiernych, 
– jednofazowy wyłącznik instalacyjny, 
– przekaźnik termobimetalowy, 
– przewody łączeniowe, 
– miernik prędkości, 
– schemat układu: obwodu silnoprądowego i sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, 
– literatura: np. Z. Stein „Maszyny elektryczne”. Podręcznik dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. 
 
Ćwiczenie 6 

Przeprowadź regulację prędkości silnika asynchronicznego klatkowego z zastosowaniem 
autotransformatora. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) połączyć układ według schematu znajdującego się na stanowisku, 
2) zgłosić nauczycielowi gotowość do wykonania ćwiczenia, 
3) po sprawdzeniu przez nauczyciele załączyć napięcie – napięcie wyjściowe 

autotransformatora równe zeru, 
4) zwiększyć wartość napięcia do U = UN silnika, 
5) zmniejszając napięcie odczytać wskazania amperomierza i zmierzyć prędkość przy 

nieobciążonym silniku dla 5 wartości napięcia – wyniki zanotować w tabeli, 
6) powtórzyć punkt 5 przy obciążonym silniku momentem znamionowym (dla celów 

porównawczych, wskazane pomiary dla tych samych wartości napięcia), 
7) porównać wskazania amperomierzy oraz miernika prędkości i wyciągnąć wnioski, 
8) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– trójfazowe regulowane źródło napięcia, 
– silnik indukcyjny asynchroniczny, 
– amperomierz (1 lub 3, decyduje nauczyciel) 
– miernik prędkości, 
– przewody łączeniowe,  
– schemat układu pomiarowego i tabele pomiarowe, 
– literatura: np. poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 7 

Wyznaczyć i wykreślić charakterystyki biegu jałowego P0 = f(U), I0 = f(U), cosϕ0 = f(U) 
dla silnika indukcyjnego pierścieniowego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zestawić układy pomiarowe według schematu, 
 

2) zgłosić nauczycielowi gotowość do wykonania pomiarów, 
3) po sprawdzeniu przez nauczyciela, poprawności połączenia układu, uruchomić silnik, 
4) ustawić wartość napięcia zasilającego o wartości 1,3UN, 
5) wykonać 7 pomiarów obniżając napięcia, notując wyniki w tabeli: 
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6) wykonać obliczenia na podstawie wzorów: 

3
321

0
IIII ++

=   – wartość średnia prądu biegu jałowego, 

P0=P1+P2+P3  – moc pobierana przez silnik na biegu jałowym, 

0

0
0 3

cos
IU

P
⋅

=ϕ  – współczynnik mocy przy biegu jałowym, 

2
00 3 IRP CusCu =∆  – straty mocy w uzwojeniu stojana, RCus – rezystancja uzwojeń stojana 

CusFem PPPPP ∆−=∆+∆=∆ 00  – straty jałowe 
7) wykreślić charakterystyki biegu jałowego, 
8) określić właściwości ruchowe silnika na podstawie wykreślonych charakterystyk, 
9) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– silnik indukcyjny pierścieniowy, 
– regulator napięcia, 
– 3 amperomierze prądu przemiennego o zakresach dostosowanych do parametrów 

elektrycznych silnika, 
– 3 watomierze o jednakowych rezystancjach cewek obwodów napięciowych, o zakresach 

dostosowanych do mocy silnika, 
– woltomierz napięcia przemiennego, 
– przewody łączeniowe, 
– papier milimetrowy - arkusze format A4,  
– kalkulator. 
Uwaga: zakresy mierników dobrane do parametrów elektrycznych maszyny badanej. 
 
Ćwiczenie 8 

Wyznaczyć napięcie zwarcia oraz współczynnik mocy i moc pobieraną przez silnik 
w stanie zwarcia pomiarowego dla silnika indukcyjnego klatkowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zestawić układ pomiarowy według schematu, 

U I1 I2 I3 I0 P1 P2 P3  P0 cosϕ0 L.p. 
[V] [A] [A] [A] [A] [W] [W] [W] [W] - 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
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2) unieruchomić wirnik silnika (wirnik powinien być zahamowany), 
3) ustawić wartość napięcia wyjściowego regulatora równą zeru, 
4) zgłosić nauczycielowi gotowość do wykonania pomiarów, 
5) po sprawdzeniu układu przez nauczyciela załączyć napięcie do układu, 
6) wykonać 3 pomiary, dla trzech różnych położeń wirnika, dla wartości prądu IN, wyniki 

zanotować w tabeli, 
U I1 I2 I3 Iz P1 P2 P3  Pz cosϕz L.p. 

[V] [A] [A] [A] [A] [W] [W] [W] [W] - 
1.           
2.           
3.           

Uwaga: Ze względu na brak czasu można ograniczyć się do odhamowania wirnika po 
każdym pomiarze i zahamować ponownie. 

7) wykonać obliczenia na podstawie wzorów: 

3
321 III

I z
++

=   – wartość średnia prądu zwarcia, 

Pz = P1 + P2 + P3  – moc pobierana przez silnik w stanie zwarcia, 

z

z
z IU

P
⋅

=
3

cosϕ  – współczynnik mocy w stanie zwarcia, 

8) porównać wyniki pomiarów, 
9) sformułować wnioski, 
10) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– silnik indukcyjny klatkowy, 
– regulator napięcia, 
– 3 amperomierze prądu przemiennego, 
– 3 watomierze o jednakowych rezystancjach cewek obwodów napięciowych, o zakresach 

dostosowanych do parametrów elektrycznych silnika, 
– woltomierz napięcia przemiennego, 
– przewody łączeniowe, 
– kalkulator. 
 
Ćwiczenie 9 

Wyznaczyć i wykreślić charakterystyki mechaniczne n = f(M) oraz M = f(s) dla trzech 
różnych wartości rezystancji przyłączonych do obwodu wirnika silnika indukcyjnego 
pierścieniowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zestawić układy pomiarowe według schematu, 
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2) zgłosić nauczycielowi gotowość do wykonania pomiarów 
3) po sprawdzeniu poprawności połączeń, załączyć napięcie i uruchomić silnik zwiększając 

napięcie regulatora do wartości znamionowej silnika,  
4) obciążyć silnik hamulcem, aż natężenie prądu obciążenia osiągnie wartość 1,3IN, 
5) odciążając silnik wykonać 7 pomiarów, utrzymując napięcie znamionowe na zaciskach 

silnika, notując wyniki w tabeli: 
IN = ..........A             n1 = ………obr/min          D = .........m 

U I1 I2 I3 I n s F1 F2  F M L.p. [V] [A] [A] [A] [A] [obr/min] - [N] [N] [N] [Nm] 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            

6) powtórzyć pomiary dla 2 różnych wartości rezystancji przyłączonej do obwodu wirnika, 
7) wykonać obliczenia na podstawie wzorów: 

3
321 III

I
++

=  – wartość średnia prądu pobieranego przez silnik, 

1

1

n
nns −

=   – poślizg, 

F = F1 – F2  – siła na obwodzie koła hamulca, 

2
DFM ⋅

=   – moment hamujący. 

8) wykreślić charakterystyki, 
9) określić właściwości ruchowe silnika na podstawie wykreślonych charakterystyk, 
10) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– silnik indukcyjny pierścieniowy, 
– 3 rezystory regulowane lub 3 - fazowy regulator rezystancyjny dostosowany do 

parametrów elektrycznych  silnika, 
– regulator napięcia, 
– 4 amperomierze prądu przemiennego o zakresach dostosowanych do parametrów 

elektrycznych  silnika, 
– woltomierz napięcia przemiennego, 
– przewody łączeniowe, 
– papier milimetrowy, przybory kreślarskie, 
– kalkulator. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) zdefiniować dane znamionowe silnika indukcyjnego?   
2) zinterpretować poszczególne parametry znamionowe silnika?   
3) zastosować zależność między podstawowymi parametrami silnika 

indukcyjnego do ich wyznaczania?   
4) zdefiniować bieg jałowy, stan zwarcia i stan obciążenia silnika 

indukcyjnego?   
5) wymienić parametry i charakterystyki wyznaczane podczas próby stanu 

jałowego silnika indukcyjnego?   
6) wymienić parametry i charakterystyki wyznaczane podczas próby 

zwarcia silnika indukcyjnego?    
7) wymienić parametry i charakterystyki wyznaczane podczas próby 

obciążenia silnika indukcyjnego?   
8) przedstawić graficznie wpływ: a) napięcia zasilającego, b) rezystancji 

obwodu wirnika, c) częstotliwości napięcia zasilającego na moment 
elektromagnetyczny silnika indukcyjnego?   

9) wymienić i uzasadnić zalety i wady silników indukcyjnych?   
10) narysować schemat układu pomiarowego do badania silnika 

indukcyjnego?   
11) dobrać aparaturę pomiarową dla silnika indukcyjnego na podstawie 

tabliczki znamionowej?   
12) wykonać pomiary rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji silnika 

indukcyjnego klatkowego?   
13) wykonać pomiary rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji silnika 

indukcyjnego pierścieniowego?   
14) przeprowadzić próbę biegu jałowego i zwarcia silnika indukcyjnego?   
15) przeprowadzić próbę obciążenia silnika indukcyjnego?   
16) wyznaczyć charakterystyki silnika indukcyjnego na podstawie 

pomiarów?   
17) określić właściwości ruchowe silnika indukcyjnego na podstawie 

otrzymanych charakterystyk?   
18) wymienić układy napędowe, w których najczęściej stosowane są silniki 

indukcyjne?   
19) dobrać zabezpieczenia silnika?   
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4.2. Maszyny synchroniczne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje maszyn synchronicznych. 

Maszyna synchroniczna jest maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie 
ustalonym wiruje z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne. 

60
60

1
npf

p
fnn ⋅

=⇒==  lub 
π
ω

2
⋅

=
pf  

Rdzeń stojana maszyn synchronicznych wykonany jest z blach o grubości 0,35÷0,5 mm, 
łączonych w pakiety o grubości 4÷5 cm. Rdzeń jest osadzony w korpusie wykonanym jako 
odlew lub konstrukcja spawana.  W żłobkach rdzenia umieszczone jest uzwojenie prądu 
przemiennego jedno- lub trójfazowe. Stojan maszyny synchronicznej jest wykonany bardzo 
podobnie do stojana maszyny indukcyjnej. 
W budowie wirnika spotyka się  dwa rozwiązania konstrukcyjne: 
– wirnik z biegunami utajonymi – wykonany z odkuwki, łącznie z wałem, 

z wysokowytrzymałościowej stali magnetycznej. Uzwojenie wzbudzenia umieszczone 
jest w żłobkach wyfrezowanych w rdzeniu. Żłobki zajmują 2/3 obwodu wirnika i są 
zaklinowane klinami z metali niemagnetycznych. Część nieużłobkowana, czyli tzw. duży 
ząb tworzy biegun magnetyczny. Odprowadzenie ciepła z uzwojeń wirnika umożliwiają 
promieniowe lub osiowe otwory wentylacyjne. Maszyny z biegunami utajonymi 
posiadają jedną parę biegunów: p = 1. 

– wirnik z biegunami jawnymi – nabiegunniki, a czasami całe bieguny wykonane są 
z blach o grubości 1 mm. Na rdzeniu biegunów umieszczone jest uzwojenie wzbudzenia 
skupione. W zewnętrznej części nabiegunników często umieszcza się pręty zwarte na obu 
końcach przez odpowiednie pierścienie, tworząc klatkę tłumiącą lub rozruchową. 
Maszyny z biegunami jawnymi konstruowane są o co najmniej dwóch parach biegunów: 
p ≥ 2. 

Na wale wirnika umieszczone są pierścienie ślizgowe, do których podłączone są końce 
uzwojeń wzbudzenia. Po pierścieniach ślizgają się szczotki, umieszczone 
w szczotkotrzymaczach przymocowanych do korpusu. 

Strumień magnetyczny w maszynie synchronicznej może być wytworzony przez magnes 
trwały lub elektromagnes zasilany ze źródła napięcia stałego, zwanego wzbudnicą. 
Wzbudnicą może być: prądnica bocznikowa prądu stałego, trójfazowa prądnica 
synchroniczna o zwiększonej częstotliwości z prostownikiem elektronicznym, wzbudnica 
półprzewodnikowa zasilana z sieci trójfazowej prądu przemiennego, bateria akumulatorów. 
Przy wzbudzeniu elektromagnetycznym uzwojenie może być skupione (wirnik z biegunami 
jawnymi) lub rozłożone w żłobkach (wirnik cylindryczny, bieguny utajone). W stojanie 
umieszczone jest uzwojenie prądu przemiennego najczęściej trójfazowe, rzadziej 
jednofazowe. 
Maszyny synchroniczne mogą pracować jako: 
– prądnice, 
– silniki, 
– kompensatory synchroniczne. 
W zależności od budowy wirnika maszyny synchroniczne dzielimy na: 
a) z biegunami utajonymi (z wirnikiem cylindrycznym) – pracują z dużą prędkością:  

przy częstotliwości f = 50 Hz i jednej parze biegunów p = 1 osiągają prędkość  
n = 3000 obr./min; najczęściej wykorzystywane jako generatory napędzane turbinami 
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parowymi – nazywane turbogeneratorami; średnica wirnika nie przekracza 1,2 m, 
a długość czynna żelaza wirnika dochodzi do 13 m; pracują z wałem w położeniu 
poziomym, 

b) z biegunami jawnymi (wydatnymi, z wirnikiem jawnobiegunowym) – pracują z mniejszą 
prędkością n ≤ 1500 obr./min: przy częstotliwości f = 50 Hz  i dwóch parach biegunów  
p = 2 osiągają prędkość n = 1500 obr./min; generatory mogą być napędzane silnikami 
spalinowymi lub turbinami wodnymi – nazywane są hydrogeneratorami; średnica wirnika 
osiąga do kilkunastu metrów a długość czynna żelaza wirnika do 1 m; pracują z wałem  
w położeniu pionowym; większość silników synchronicznych jest maszynami 
jawnobiegunowymi. 

 

Zastosowanie maszyn synchronicznych 
Maszyny synchroniczne znalazły głównie zastosowanie jako źródła energii prądu 

przemiennego. Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach cieplnych przez 
turbogeneratory oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych przez hydrogeneratory. 
Przy zasilaniu obwodu twornika z sieci elektroenergetycznej maszyna może pracować jako 
silnik, który wykorzystywany jest w układach napędowych, gdzie wymagana jest stała 
wartość prędkości przy założeniu pracy długotrwałej, rzadko dokonywany jest rozruch. 
Maszyna synchroniczna może być wykorzystana do wytwarzania mocy biernej – jako 
kompensator synchroniczny, który ma zdolność do samoregulacji, zapobiegając nadmiernym 
wahaniom napięcia w sieci. 
Silniki synchroniczne specjalne znalazły zastosowanie jako: 
– silniki z magnesami trwałymi – układy automatyki i zdalnego sterowania, zegary 

elektryczne, magnetofony i urządzenia do przesuwu taśmy, liczniki impulsów, 
– silniki histerezowe – napęd magnetofonów, gramofonów, zegarków elektrycznych, 

żyroskopów, 
– silniki reduktorowe – stosowane wówczas, gdy zachodzi konieczność uzyskania małych 

prędkości. 
Prądnice synchroniczne specjalne znalazły zastosowanie jako: 
– prądnica tachometryczna – wskaźnik prędkości, 
– prądnica synchroniczna samochodowa – alternator (prądnica synchroniczna 

z wbudowanym w korpus trójfazowym mostkiem prostowniczym). 
 

Silnik synchroniczny i jego właściwości ruchowe 
Silnik synchroniczny jest najczęściej maszyną synchroniczną z biegunami wydatnymi. 

Może pracować przy cosϕ = 1, a nawet pojemnościowym, czyli poprawiać współczynnik 
mocy. Nie posiada jednak momentu rozruchowego, co jest jego główną wadą. Po załączeniu 
uzwojenia stojana do sieci trójfazowej powstaje pole magnetyczne wirujące i w pewnym 
momencie, gdy znajdują się nad sobą bieguny przeciwne stojana i wirnika, występuje 
tendencja pociągnięcia za sobą wirnika przez pole wirujące stojana. Ze względu na dużą 
bezwładność wirnik nie zdąży ruszyć a w międzyczasie pole się przesunie i znajdą się nad 
sobą jednoimienne bieguny. Zmiany biegunów następują zbyt szybko, aby wirnik wprawić w 
ruch. Pociągnięcie przez pole wirujące wirnika, a następnie wciągnięcie w synchronizm może 
mieć miejsce tylko wtedy, gdy wirnik zostanie wprawiony w ruch i wiruje z prędkością równą 
(zbliżoną do) prędkości synchronicznej. 

Sposoby rozruchu: 
– za pomocą obcej maszyny – jak prądnicę synchroniczną, 
– rozruch częstotliwościowy, 
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– rozruch asynchroniczny własny (rys. 26). 
Do rozruchu częstotliwościowego konieczne jest źródło o regulowanej częstotliwości. 

Zwiększając częstotliwości od bliskiej zeru wirnik nadąża za polem wirującym. 
Po osiągnięciu prędkości synchronicznej przełączany jest na napięcie sieciowe. 

Rozruch asynchroniczny własny możliwy jest wówczas, gdy silnik wyposażony jest        
w klatkę rozruchową. Uzwojenie rozruchowe wykonane jest z prętów mosiężnych lub 
miedzianych umieszczonych w żłobkach wyciętych w nabiegunnikach wirnika i zwarte po 
obu stronach pierścieniami podobnie jak w silnikach klatkowych. Na czas rozruchu należy 
zamknąć obwód wzbudzenia przez odpowiednio dobraną rezystancję gaszącą Rg ≈ 10Rf, aby 
zapobiec pojawieniu się na rozwartych zaciskach zbyt dużego, niebezpiecznego dla obsługi 
i maszyny, napięcia indukowanego przez wirujący strumień magnetyczny. 

 
Rys. 26. Schemat połączeń silnika synchronicznego przy rozruchu asynchronicznym 

 
Silnik synchroniczny zasilany z sieci o stałej częstotliwości napięcia utrzymuje w całym 
zakresie obciążeń, aż do wypadnięcia z synchronizmu stałą prędkość wirowania wirnika 
równą prędkości synchronicznej (rys. 27). 

Przeciążalność silnika synchronicznego określa stosunek momentu maksymalnego MkN przy 
napięciu znamionowym i znamionowym prądzie wzbudzenia do momentu znamionowego MN 
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Zalety: stała prędkość wirowania wirnika od biegu jałowego aż do momentu maksymalnego 
Mk (wypadnięcia z synchronizmu). 

Wady: brak momentu rozruchowego a silniki z klatką rozruchową mają względnie mały 
moment rozruchowy.  

 
 
 
 
 

Rys. 27. Charakterystyka silnika synchronicznego przy stałej częstotliwości napięcia zasilającego 
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Wybrane maszyny synchroniczne specjalne 

Kompensator synchroniczny 
Jest to silnik synchroniczny, który na wale nie przenosi żadnego momentu. Pracuje na 

biegu jałowym, a wytwarzany przez niego moment elektromagnetyczny to w całości moment 
strat jałowych. Pobiera z sieci niewielką moc czynną na pokrycie strat w maszynie. 
Wykorzystywany jest do regulacji rozpływu mocy biernej w sieci. 

 
Zastosowanie: 

a) do poprawy współczynnika mocy w sieci (cosϕ) – pracuje przewzbudzony dostarczając 
energię bierną indukcyjną do sieci, instalowany jest w pobliżu największego 
zapotrzebowania na energię bierną (rys. 28). 

Rys. 28. Schemat układu do kompensacji mocy bierniej w sieci z wykorzystaniem kompensatora 
synchronicznego KS  

b) do regulacji napięcia w sieci – w liniach długich. 

Rys. 29. Schemat układu do regulacji napięcia w sieci z wykorzystaniem kompensatora synchronicznego KS 
 

Kompensatory synchroniczne buduje się najczęściej jako maszyny z biegunami jawnymi. 
Rozruch odbywa się analogicznie jak silnika synchronicznego. Przy przewzbudzeniu 
kompensator oddaje do systemu energetycznego moc bierną indukcyjną (pobiera moc bierną 
pojemnościową), a przy niedowzbudzeniu oddaje moc bierną pojemnościową (pobiera 
z systemu moc bierną indukcyjną). W skrajnym przypadku kompensator powinien pracować 
stabilnie przy przerwanym wzbudzeniu, a nawet przy zmienionym zwrocie prądu 
wzbudzenia. Przewagą kompensatora synchronicznego nad baterią kondensatorów jest 
zdolność do samoregulacji, dzięki czemu zapobiega nadmiernym wahaniom napięcia w sieci. 
Stopień wzbudzenia kompensatora zależy od wartości napięcia twornika. 

Prądnica tachometryczna synchroniczna 
Jest to najczęściej prądnica jednofazowa z magnesami trwałymi na wirniku. Napięcie 

indukowane w tworniku opisane jest zależnością: 
Ef = 4,44kuNfΦf 

Siła elektromotoryczna indukowana w tworniki jest proporcjonalna do prędkości wirnika n, 
gdyż f = p⋅n  (1[n] = obr./s). Jednocześnie ze zmianą prędkości zmienia się więc częstotliwość 
i wartość napięcia prądnicy.  
Przy obciążeniu prądnicy występuje nieliniowość charakterystyki zewnętrznej U = f(n) 
z powodu spadku napięcia na impedancji wewnętrznej, ponieważ reaktancja jest funkcją 
częstotliwości X = f(f). Główne zalety prądnicy tachometrycznej synchronicznej to prosta 
budowa, brak uzwojenia wzbudzenia i styku ślizgowego. Jako wskaźnik prędkości stanowi 
komplet z odpowiednio wyskalowanym woltomierzem.  
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Silniki reluktancyjne 

Są to małe silniki synchroniczne, jawnobiegunowe pracujące bez wzbudzenia, w których 
jedynym momentem jest moment reluktancyjny. 
Posiadają na stojanie uzwojenie trójfazowe zasilane z sieci trójfazowej lub uzwojenie 
dwufazowe z kondensatorem w jednej fazie, zasilane z sieci jednofazowej. Wirniki są tak 
skonstruowane, aby reluktancja w osi podłużnej znacznie różniła się od reluktancji w osi 
poprzecznej.  

Rys. 30. Typowe odmiany konstrukcyjne wirników silników reluktancyjnych małej mocy [1] 
 

Na rys. 30 przedstawiono kilka odmian konstrukcyjnych wirników silników reluktancyjnych: 
a) wirnik z litej stali z dodatkową klatką rozruchową z miedzianych lub mosiężnych prętów 

zwartych pierścieniami, 
b) wirnik ze stali z niemagnetycznymi przekładkami, 
c) wirnik jawnobiegunowy z klatkami rozruchowymi wykonanymi oddzielnie dla każdego 

nabiegunnika. 
Silniki reluktancyjne nie mają własnego momentu rozruchowego. Jeżeli jednak wirnik 
zostanie doprowadzony do prędkości synchronicznej, pojawia się moment zależny od kąta ϑ 
określonego położeniem osi podłużnej wirnika względem osi biegunów magnetycznych pola 
wirującego.  

Do grupy silników reluktancyjnych należą: 
– silniki impulsowe, których prędkość n zależy od liczby żłobków wirnika Q2 

2

60
Q

fn =  

– silniki reduktorowe, w których liczba zębów stojana Z1 jest najczęściej o 2 mniejsza lub 
większa od liczby zębów wirnika Z2. W żłobkach stojana umieszczone jest uzwojenie 
trójfazowe lub dwufazowe wytwarzające pole magnetyczne wirujące z prędkością n1. 
Wirnik obraca się z prędkością n 

1
1
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ZZn ⋅
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Jeżeli otrzymamy n < 0 oznacza to, że wirnik wiruje w kierunku przeciwnym do pola 
magnetycznego. Moment napędowy wytworzony w silniku reduktorowym można traktować 
jako moment harmonicznych pól żłobkowych. 

Silniki histerezowe 
Silnikami histerezowymi nazywa się silniki synchroniczne (zwykle jednofazowe 
kondensatorowe lub ze zwartym uzwojeniem pomocniczym na części bieguna), których 
działanie polega na wykorzystaniu zjawiska histerezy magnetycznej. Moment obrotowy 
w zakresie od 0 do prędkości synchronicznej n1 zależy od objętości rdzenia i jednostkowych 
strat histerezowych. Oprócz momentu histerezowego Mh występuje tu również moment 
asynchroniczny Ma indukcyjny wytworzony przez prądy wirowe płynące w rdzeniu oraz 
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w przypadku anizotropowości, remanentu magnetycznego lub asymetrii magnetycznej 
moment reluktancyjny. 
Zalety: duży moment rozruchowy, niewielki prąd rozruchowy, płynne wchodzenie 

w synchronizm, cicha praca. 
Wady: mały współczynnik mocy (cosϕ) oraz kołysanie. 
Silniki z magnesami trwałymi 
Silniki z magnesami trwałymi na wirniku wykonane są zwykle jako jednofazowe ze zwartym 
uzwojeniem pomocniczym na części bieguna. Moment rozruchowy wytwarzany jest przez 
klatkę rozruchową instalowaną na wirniku. Wirnik wykonany z materiału magnetycznie 
twardego magnesowany jest po zmontowaniu maszyny. Najbardziej rozpowszechniony jest 
silnik Merilla, zwany permasynem. Dla zmniejszenia strumienia rozproszenia pomiędzy 
biegunami wstawiane są przekładki niemagnetyczne. Dla wzmocnienia strumienia magnesu 
trwałego przeprowadza się w czasie rozruchu chwilowe domagnesowanie przez kilkakrotne 
zwiększenie napięcia zasilającego stojana. 
 
Typowe uszkodzenia maszyn synchronicznych [1] 

Zamieszczono kilka typowych uszkodzeń, szerzej uszkodzenia omówione są w [1]. 
1. Nadmierny wzrost temperatury maszyny: 

– zbyt duże obciążenie maszyny, 
– zanieczyszczone kanały wentylacyjne i filtry powietrza, 
– kierunek wirowania niezgodny z zaprojektowanym, 
– praca przy podwyższonym napięciu,  
– zwarcie między blachami, 
– zwarcie międzyzwojowe. 

2.   Miejscowe przegrzanie maszyny z utajonymi biegunami: 
– występowanie prądów pasożytniczych, 
– nieprawidłowo umieszczone połączenia czołowe uzwojeń stojana, 
– niesymetryczne obciążenie lub zwarcie. 

3.   Zbyt duże napięcie na biegu jałowym: 
– źle połączony układ regulacji wzbudzenia, 
– uszkodzenie regulatora wzbudzenia, 
– uszkodzenie wzbudnicy. 

4.   Występowanie nietypowych napięć: 
– przerwa w jednej lub dwóch fazach uzwojenia stojana, 
– nieprawidłowo połączone zezwoje w fazach stojana, 
– nieprawidłowo połączone cewki uzwojenia wzbudzenia, 
– zły styk w obwodzie wzbudzenia. 

5. Drgania maszyny: 
– niewyważony wirnik lub sprzęgło, 

n1 

M 

n 

Mh + Ma 

Mh = f(n) 

Ma = f(n) 

Rys. 31. Charakterystyka momentów silnika histerezowego 
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– uszkodzenie łożysk, 
– wyboczenie wału, 
– znaczne luzy w łożyskach.  

 
4.2.2.  Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak można sklasyfikować maszyny synchroniczne? 
2. Jaka jest różnica między turbogeneratorem i hydrogeneratorem? 
3. Jakie parametry występują na tabliczkach znamionowych maszyn synchronicznych i jaka 

jest ich interpretacja? 
4. Od jakich parametrów zależy prędkość silnika synchronicznego? 
5. Jakie zalety i jakie wady mają silniki synchroniczne? 
6. Jakie znasz silniki synchroniczne specjalne i jakie zjawiska wykorzystano w ich zasadzie 

działania? 
7. Gdzie znalazły zastosowanie maszyny synchroniczne? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Oblicz, z jaką prędkością będzie wirował wirnik silnika synchronicznego o dwóch parach 
biegunów, zasilany z sieci o częstotliwość napięcia 50 Hz. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wielkości dane i szukane, 
2) zapisać wzór wiążący wielkości występujące w zadaniu, 
3) podstawić dane liczbowe, 
4) wykonać obliczenia, wpisać jednostkę, podkreślić wynik i udzielić odpowiedzi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator, 
– arkusze papieru format A4, 
– katalogi maszyn synchronicznych 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj pomiaru rezystancji uzwojeń maszyny synchronicznej metodą techniczną. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zestawić układy pomiarowe według schematu a), 
2) narysować tabelę pomiarową, 
3) załączyć napięcie do układu, 
4) ustawić wartość prądu, nie przekraczając prądu znamionowego i odczytać wartość 

napięcia dla każdego uzwojenia fazowego, 
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5) obliczyć rezystancje RU1,U2, RV1,V2, RW1,W2 na podstawie prawa Ohma, 
6) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy w temperaturze otoczenia ϑo 

3
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RRR
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++
=  

7) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy stojana w temperaturze 75oC, 

fś
o

fś RR
ϑ+

+
=

235
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8) zestawić układy pomiarowe według schematu b), 

 
9) zaprojektować i narysować tabelę pomiarową (wzorując się na tabeli w p.2), 
10) załączyć napięcie do układu, 
11) odczytać wartości napięć i prądów i wyznaczyć wartość rezystancji między pierścieniami 

wyniki zanotować w tabeli – pomiar wykonać dla trzech różnych wartości napięcia, 
12) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy w temperaturze otoczenia ϑo : 

3
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13) obliczyć wartość średnią rezystancji jednej fazy wirnika w temperaturze 75oC 
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14) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 
stanowisku pomiarowym. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– maszyna synchroniczna, 
– regulowane źródło napięcia stałego, 
– amperomierz magnetoelektryczny, 
– woltomierz napięcia stałego, 
– przewody łączeniowe, 
– kalkulator. 
 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj pomiaru rezystancji izolacji maszyny synchronicznej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaprojektować i narysować tabelę pomiarową, 
2) zidentyfikować tabliczkę zaciskową uzwojeń twornika i uzwojenia wzbudzenia, 
3) wykonać pomiar rezystancji izolacji między uzwojeniami fazowymi: W1 – U1,W1 – V1, 

V1 – U1 oraz między uzwojeniem wzbudzenia a uzwojeniami fazowymi: F1–U1, F1–V1, 
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F1 – W1 i zanotować wyniki w tabeli – wynikiem pomiaru jest rezystancja izolacji R60 
odczytana po 60 s od chwili przyłożenia napięcia. 

 
4) odnaleźć na korpusie maszyny śrubę służącą do uziemienia lub zerowania obudowy, 
5) wykonać pomiar rezystancji izolacji między poszczególnymi uzwojeniami fazowymi 

a obudową, wynik zanotować w tabeli, 
6) porównać wyniki pomiarów z dopuszczalnymi wartościami podanymi w normach 

i wyciągnąć wnioski. 
Uwaga: Dla maszyn o napięciu powyżej 1 kV należy dodatkowo dokonać odczytu rezystancji 

izolacji R15 (po 15 s). Podczas pomiaru rezystancji izolacji należy zmierzyć 
i zanotować temperaturę uzwojeń. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– maszyna synchroniczna, 
– przewody łączeniowe, 
– megaomomierz, 
– kalkulator, 
– literatura – normy: PN-88/E-06701 – Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania 

i badania. 
Uwaga: zakresy mierników dobrać do parametrów elektrycznych  maszyny badanej. 

 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) sklasyfikować maszyny synchroniczne?   
2) odróżnić turbogenerator od hydrogeneratora?   
3) wymienić i zinterpretować parametry występujące na tabliczkach 

znamionowych maszyn synchronicznych?   
4) zapisać zależność na częstotliwość napięcia prądnicy synchronicznej?   
5) wymienić zalety i wady silników synchronicznych?   
6) wymienić silniki synchroniczne specjalne i wskazać, jakie zjawiska 

wykorzystano w ich zasadzie działania?   
7) wykonać pomiar rezystancji uzwojeń maszyn synchronicznych?   
8) wykonać pomiar rezystancji izolacji maszyn synchronicznych?   
9) wymienić przykłady zastosowania maszyn synchronicznych?   
10) zastosować zasady bhp, ppoż. i ochrony środowiska?   
11) skorzystać z literatury podczas analizy maszyn synchronicznych?   

U1 

V1 

W1 

U2 

V2 

W2 

F1 

F2 

MΩ 
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4.3. Maszyny komutatorowe prądu przemiennego 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje i zastosowanie maszyn komutatorowych prądu przemiennego 
 
Zalety maszyn komutatorowych prądu przemiennego: 
– ekonomiczna i płynna regulacja prędkości obrotowej w szerokim zakresie, 
– dogodna regulacja współczynnika mocy. 
Wady podstawowe: 
– posiadanie komutatora – najbardziej pracochłonna i kosztowna część maszyny, 
– emitowanie zakłóceń radioelektrycznych.  
Klasyfikacja maszyn komutatorowych prądu przemiennego: 

Ze względu na liczbę faz napięcia zasilającego: 
– jednofazowe 
– trójfazowe 

Maszyny jednofazowe dzielimy ze względu na sposób zasilania uzwojeń na: 
– bocznikowe 
– szeregowe 
– repulsyjne. 

Trójfazowe silniki komutatorowe dzielimy ze względu na sposób zasilania uzwojeń na: 
– szeregowe, 
– bocznikowe zasilane od strony stojana 
– bocznikowe zasilane od strony wirnika, Schragego - Richtera 
Zastosowanie silników komutatorowych prądu przemiennego: 

Silniki jednofazowe szeregowe – silniki uniwersalne: elektronarzędzia, sprzęt 
gospodarstwa domowego (sokowirówki, roboty kuchenne, odkurzacze itp.), wiertarki 
dentystyczne, w trakcji elektrycznej w Europie (f = 50/3 Hz) i w Ameryce (f = 25 Hz). 

Silniki repulsyjne: w napędach wymagających płynnej regulacji prędkości oraz dużego 
momentu rozruchowego przy zasilaniu bezpośrednim jednofazowym – włókiennictwo, 
napędy dźwigowe. 

 
Silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe prądu przemiennego 

 
Rys. 32. a) Schemat połączeń uzwojeń silnika komutatorowego jednofazowego szeregowego, b) charakterystyka 

mechaniczna 

Strumień główny Φf i prąd wirnika Ia są ze sobą w fazie. Kierunek działania momentu 
pozostaje stały, natomiast jego wartość jest równa połowie wartości maksymalnej.  

 
W silnikach o mocy P > 500 W wykonuje się na biegunach uzwojenie kompensacyjne, 
którego zadaniem jest kompensacja poprzecznego oddziaływania twornika. Silniki o mocy 
rzędu kilkuset kW posiadają użłobkowany stojan, a w żłobkach oprócz uzwojenia wzbudzenia 
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umieszczane jest uzwojenie kompensacyjne i komutacyjne. Zwykle wszystkie uzwojenia 
połączone są szeregowo. Niekiedy uzwojenie kompensacyjne może być zwarte i wówczas 
działa tłumiąco na strumień twornika.  

Regulacja prędkości: 
– w silnikach dużych mocy: włączenie szeregowo dławika, zmiana liczby zwojów 

uzwojenia wzbudzenia, regulacja napięcia przy użyciu autotransformatora, 
– w silnikach małej mocy: włączenia szeregowo rezystorów, zmiana liczby zwojów 

uzwojenia wzbudzenia, regulacja napięcia przy użyciu autotransformatora. 
Silnik komutatorowy szeregowy nazywany jest silnikiem uniwersalnym, gdyż może być 
zasilany ze źródła napięcia stałego i przemiennego. Przy zasilaniu ze źródła napięcia stałego 
rozwija większą prędkość przy tej samej wartości napięcia i obciążenia jak przy napięciu 
przemiennym. Dla uzyskania tej samej prędkości dla napięcia przemiennego stosuje się 
odczepy na uzwojeniu wzbudzenia i zmniejsza liczbę zwojów, co w konsekwencji powoduje 
zmniejszenia strumienia wzbudzenia. 
W celu zmniejszenia zakłóceń radioelektrycznych w silnikach małej mocy stosuje się filtry 
w postaci układu RC dołączanego do zacisków silnika. Włączenie wirnika między uzwojenia 
obu biegunów stojana również wpływa na zmniejszenie zakłóceń. 

 
Silniki komutatorowe jednofazowe bocznikowe prądu przemiennego 

Rys. 33. Schemat połączeń uzwojeń silnika komutatorowego jednofazowego bocznikowego  
 
Obwód elektryczny stanowią dwie gałęzie (rys. 33): 
– obwód wirnika – uzwojenie wirnika o bardzo małej reaktancji, 
– obwód wzbudzenia – uzwojenie wzbudzenia o znacznie większej reaktancji. 
Prądy obwodu twornika ia i wzbudzenia if są względem siebie przesunięte o kąt bliski 90o. 
Ponieważ można przyjąć, że strumień wzbudzenia Φf jest w fazie z prądem If a więc prąd 
twornika Ia i strumień wzbudzenia są względem siebie przesunięte o kąt bliski 90o. Wartość 
chwilowa momentu jest proporcjonalna do iloczynu wartości chwilowych prądu ia  
i strumienia Φf(t). Wartość średnia momentu opisana jest zależnością 

M = ceΦfIacosα, 
gdzie α – kąt zawarty między prądem twornika i strumieniem wzbudzenia. 
Kąt α ma dużą wartość, a więc średnia wartość momentu jest bardzo mała, dlatego silniki 
bocznikowe zasilane z sieci jednofazowej prądu przemiennego nie znajdują zastosowania 
w napędach przemysłowych. W silnikach małych mocy stosuje się połączenie uzwojeń 
wzbudzenia z elementami dodatkowymi RC lub dławikami podsycanymi dla zmniejszenia 
przesunięcia fazowego między prądami. Można też zasilać silnik z sieci trójfazowej, 
włączając odpowiednio jedno uzwojenie na napięcie fazowe a drugie na napięcie 
międzyfazowe, aby uzyskać między napięciami przesunięcie 90o. 

 
Silnik repulsyjny 
Silnikiem repulsyjnym nazywa się silnik komutatorowy prądu przemiennego, którego stojan 
zasilany jest z sieci jednofazowej, a wirnik posiada uzwojenie komutatorowe zwarte za 
pośrednictwem szczotek. W wirującym wirniku indukuje się siła elektromotoryczna 
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transformacji i rotacji. Rozruchu i regulacji prędkości silnika dokonuje się przez odpowiednie 
przesuwanie szczotek po obwodzie komutatora. Aby dokonać rozruchu  silnika repulsyjnego 
szczotki muszą być wysunięte z osi poprzecznej lub podłużnej. 
Istnieją dwie odmiany silników repulsyjnych: 
– o pojedynczym układzie szczotek (rys. 34) – typu Thomsona, 
– o podwójnym układzie szczotek (rys. 35) – typu Derii. 
Zakres zmian kąta położenia szczotek od stanu jałowego do stanu zwarcia w silniku Deriego 
jest dwukrotnie większy niż w silniku Thomsona, co pozwala na dokładniejszą regulację 
prędkości, a także silnik Deriego ma  lepsze warunki komutacji. 

Rys. 34. Silnik repulsyjny typu Thomsona: a) stan jałowy, b) stan pracy, c) stan zwarcia, d) charakterystyka 
początkowego momentu rozruchowego [2] 

Rys. 35. Silnik repulsyjny typu Deriego: a) stan jałowy, b) stan pracy, c) stan zwarcia, [2] 
 

Rys. 36. Rodzina charakterystyk mechanicznych dla silnika repulsyjnego przy różnych położeniach szczotek [2] 

 
Maszyna repulsyjna może pracować nie tylko jako silnik, ale również jako prądnica 
i hamulec. 
 
 

d) b) a) c) 

a) b) c) 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Według jakich kryteriów możemy sklasyfikować silniki komutatorowe prądu 

przemiennego? 
2. Gdzie są stosowane silniki komutatorowe prądu przemiennego? 
3. Co to jest silnik uniwersalny? 
4. Jakie sposoby rozruchu stosuje się dla silników uniwersalnych małej a jakie dla silników 

dużej mocy? 
5. Jak dokonujemy regulacji prędkości obrotowej w silnikach komutatorowych 

jednofazowych a jak w silnikach repulsyjnych? 
6. Jaka jest różnica pomiędzy silnikiem Thomsona i Deriego? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyznacz charakterystyki robocze silnika uniwersalnego: n = f(M), η = f(M), 
cosϕ = f(M). 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dobrać mierniki na odpowiedni rodzaj prądu i o odpowiednim zakresie, 
2) połączyć układ pomiarowy według schematu podanego na rysunku, 

3) uruchomić silnik i ustawić napięcie na wartość znamionową, 
4) obciążyć silnik do 1,2 IN, 
5) utrzymując stałą wartość napięcia znamionowego, odciążać silnik notując wskazania 

mierników w tabeli wykonać 5 pomiarów, 
Pomiary  Obliczenia  

U I P1 M n lubω  P2 cosϕ η 
N.m obr/min 

 
 

Lp. V A W 
kG.m rad/s 

W _ _ 

1.         
2.         

 
6) wykonać obliczenia i uzupełnić tabelę,  

P2 = ωM  – moc oddawana 

1

2

P
P

=η    – sprawność  

IU
P
⋅

= 1cosϕ   – współczynnik mocy 

7) wykreślić charakterystyki, 
8) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pomiarowym. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− silnik uniwersalny, 
− amperomierz prądu stałego i przemiennego o zakresie dobranym do mocy silnika, 
− woltomierz napięcia stałego i przemiennego o zakresie dobranym do mocy silnika, 
− watomierz o zakresie dobranym do mocy silnika, 
− autotransformator, 
− instrukcja do ćwiczenia z tekstem przewodnim, literatura, 
− papier milimetrowy, kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2  

Na podstawie charakterystyk mechanicznych i charakterystyk momentu porównaj 
właściwości ruchowe silników komutatorowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) narysować we wspólnym układzie współrzędnych przykładowe charakterystyki 

mechaniczne silników: szeregowego, bocznikowego i szeregowo – bocznikowego prądu 
stałego oraz szeregowego prądu przemiennego, 

2) określić zmienność prędkości dla każdego typu silnika, 
3) narysować charakterystyki momentu,  
4) porównać momenty rozruchowe i określić wpływ zmian momentu obciążenia na prąd 

obciążenia, 
5) przygotować plakat lub foliogram, 
6) przygotować prezentację dla kolegów, 
7) zaprezentować efekty pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska: 
– arkusze papieru lub folia, 
– pisaki kolorowe, 
– literatura: np.  poradnik dla ucznia: 724[01].Z3.02 i 03. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zdefiniować  silnik uniwersalny i repulsyjny?   
2) wymienić przykłady zastosowania silników komutatorowych prądu 

przemiennego?    
3) wymienić sposoby rozruchu stosowane w silnikach komutatorowych 

jednofazowych i repulsyjnych?   
4) wymienić sposoby regulacji prędkości obrotowej w silnikach 

komutatorowych jednofazowych i repulsyjnych?   
5) uruchomić silnik uniwersalny?   
6) wykonać pomiary rezystancji silnika uniwersalnego?   
7) narysować charakterystyki mechaniczne silników komutatorowych?   
8) na podstawie charakterystyk roboczych przeanalizować zachowanie się 

silnika podczas zmiany obciążenia?    
9) zmierzyć podstawowe parametry silników komutatorowych?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję i zapoznaj się z zestawem zadań testowych – masz na tę 

czynność 5 minut. Jeżeli są wątpliwości zapytaj nauczyciela.  
2. Twoje zadanie polega na rozwiązaniu 20 zadań o różnym poziomie trudności. 
3. Rozwiązuj najpierw zadania z poziomu podstawowego, potem z poziomu 

ponadpodstawowego 
4. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. 
5.  Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 
6. Za poprawne rozwiązanie 12 zadań z poziomu podstawowego otrzymasz ocenę 

dostateczną. Aby otrzymać ocenę dopuszczającą, powinieneś rozwiązać przynajmniej 
8 zadań  z poziomu podstawowego. 

7. Za poprawne rozwiązanie  16 zadań otrzymasz ocenę dobrą. 
8. Za prawidłowe rozwiązanie 19 zadań otrzymasz ocenę bardzo dobrą. 
9. Odpowiedzi udzielaj na karcie odpowiedzi, zaczerniając właściwe pole. Jeśli uznasz, że 

pierwsza odpowiedź jest błędna, zakreśl ją kółkiem i zaznacz prawidłową. 
10. Po zakończeniu testu podnieś rękę i zaczekaj, aż nauczyciel odbierze od Ciebie pracę. 
 

Powodzenia! 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Napięcie fazowe silnika, którego tabliczkę znamionową pokazano na rysunku wynosi 

a) 8,5 kW. 
b) 380 V. 
c) 220 V. 
d) 50 Hz. 

 
 
 
 
 
2. Silnik, którego tabliczkę znamionową pokazano na rysunku przystosowany jest do pracy 

a) ciągłej. 
b) dorywczej. 
c) okresowej. 
d) nieokresowej. 

 
 
 
3. Wyznacz przeciążalność silnika indukcyjnego klatkowego o następujących danych 

znamionowych: UN = 400 V, PN = 10 kW, nN = 965 obr./min, Mk = 160 Nm 
a) u = 16 
b) u = 1,6 
c) u = 6 
d) u = 9,65 

 
4. Silnik indukcyjny klatkowy ma następujące dane: PN = 10 kW, nN = 965 obr./min, 

Mk = 160 Nm. Oblicz poślizg znamionowy 
a) sN = 6,0% 
b) sN = 2,5% 
c) sN = 3,5% 
d) sN = 3,6% 

 
5. Przeprowadzając próbę biegu jałowego silnika wyznaczysz między innymi straty mocy 

a) w rdzeniu. 
b) w uzwojeniach twornika. 
c) w uzwojeniach wzbudzenia. 
d) w rezystorach rozruchowych. 

 
6. Maszyna synchroniczna pracująca przy częstotliwości 50 Hz z prędkością 1000 obr⋅s-1 

posiada 
a) 3 pary biegunów. 
b) 2 pary biegunów. 
c) 1 parę biegunów. 
d) 4 pary biegunów. 

 
 

[1] 

[1] 
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7. Gdy zachodzi potrzeba uzyskania bardzo małych prędkości kątowych, a nie wskazane 
jest stosowanie niedogodnych przekładni mechanicznych, zastosujesz 
a) silnik impulsowy. 
b) silnik indukcyjny klatkowy. 
c) silnik reduktorowy. 
d) silnik dwufazowy. 

 
8. Bieg jałowy silnika indukcyjnego to taki stan pracy, w którym 

a) do uzwojenia stojana doprowadzone jest napięcie, obwód wirnika jest zamknięty, 
a wirnik jest nieruchomy. 

b) silnik zasilany z sieci obciążony jest momentem oporowym maszyny roboczej. 
c) wirnik wiruje, uzwojenie wirnika jest otwarte i uzwojenie stojana jest rozwarte. 
d) do uzwojenia stojana doprowadzone jest napięcie, obwód wirnika jest zamknięty, 

a wał silnika nie jest obciążony. 
 
9. Z charakterystyk pokazanych na rysunku wynika, że w zakresie pracy stabilnej 

zmniejszenie napięcia zasilającego silnik indukcyjny, 
przy niezmiennym obciążeniu, powoduje 
a) wzrost prędkości wirowania wirnika. 
b) obniżenie prędkości wirowania wirnika. 
c) wirnik wiruje ze stałą prędkością. 
d) wzrost lub obniżenie prędkości w zależności od 

punktu pracy.  
 
10. Z charakterystyki mechanicznej silnika 

synchronicznego wynika, że przy wzroście momentu 
obciążenia prędkość silnika 
a) dość szybko rośnie. 
b) nieznacznie maleje. 
c) pozostaje bez zmian. 
d) w zależności od punktu pracy może rosnąć lub maleć. 

 
11. Z charakterystyki mechanicznej silnika komutatorowego szeregowego jednofazowego 

wynika, że 
a) silnik ma mały moment rozruchowy i dużą zmienność 

prędkości. 
b) silnik ma duży moment rozruchowy i dużą zmienność 

prędkości. 
c) silnik ma duży moment rozruchowy i małą zmienność 

prędkości. 
d) silnik ma mały moment rozruchowy i małą zmienność 

prędkości. 
 
12. Moc znamionowa silnika to 

a) moc elektryczna oddawana przez silnik. 
b) moc elektryczna dostarczona do silnika. 
c) moc mechaniczna oddawana przez silnik. 
d) moc mechaniczna dostarczona do silnika. 
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13. Pracę silnika uważa się za stabilną, jeżeli 
a) przy trwałych zmianach momentu  (Mh < Mmax) ustala się nowy punkt pracy. 
b) przy trwałym wzroście momentu napędowego silnik rozbiega się. 
c) przy trwałym wzroście momentu oporowego (Mh < Mmax) silnik zatrzyma się. 
d) w całym zakresie zmian obciążeń i momentu napędowego prędkość jest stała. 

 
14. Do pomiaru rezystancji izolacji silnika o napięciu znamionowym 230 V zastosujesz 

a) omomierz szeregowy. 
b) megaomomierz o napięciu 500 V. 
c) mostek Thomsona. 
d) megaomomierz o napięciu 1000 V. 

 
15. Charakterystykę mechaniczną silnika uniwersalnego przedstawia rysunek 

 
16. Na którym rysunku uzwojenia stojana są połączone w trójkąt i prawidłowo zasilane 

L1 
 L2 
 L3 
 
 
 
 
 
17. Regulację prędkości przez zmianę liczby par biegunów zastosujesz w silnikach 

a) komutatorowych szeregowych. 
b) synchronicznych jawnobiegunowych. 
c) indukcyjnych klatkowych. 
d) indukcyjnych pierścieniowych. 

 
18. Dobierz zakresy pomiarowe mierników do wyznaczenia charakterystyk biegu jałowego 

silnika o mocy 1 kW zasilanego z sieci niskiego napięcia 
a) W – 200/400 V, 1/ 2,5 A; V – 200/400 V; A – 1/ 2,5 A 
b) W – 200/400 V, 2,5/5 A; V – 200/400 V; A – 1/ 2,5 A 
c) W – 200/400 V, 0,5/ 1 A; V – 200/400 V; A – 0,5/1 A 
d) W – 100/200 V, 0,5/ 1 A; V – 100/200 V; A – 1/ 2,5 A 

 
19. Silnik indukcyjny zasilany z sieci trójfazowej pracując dłuższy czas poprawnie pod 

obciążeniem 0,5 MN zwolnił i zaczął pracować nierównomiernie. Możliwa przyczyna 
awaryjnej pracy to 
a) zbyt wysokie napięcie zasilające. 
b) utrudnione chłodzenie. 
c) przepalenie bezpiecznika i przerwa w jednej fazie. 
d) wadliwie połączony przełącznik gwiazda–trójkąt. 

c) a) b) d)     

a) b) d) c) 
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20. Na podstawie wyników pomiarów wykreślono charakterystyki mechaniczne silnika 
indukcyjnego, przedstawione na rysunku, dla różnych wartości częstotliwości 
a) U1 < U1N 
b) f1 < f1N dla U/f = const 
c) f1 < f1N dla U = const 
d) f1 > f1N dla U/f = const 

 
 
 

n 

M 

f1N 

f1 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
 
Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego 
 
 
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:  
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 55 

6. LITERATURA 
 
1. Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. WSiP, Warszawa 1998 
2. Plamitzer A.M.: Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1976 
3. Praca zbiorowa:  Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 
4. Kacejko L.: Pracownia elektryczna. tom II. Maszyny, urządzenia i napęd. MCNEMT, 

Radom 1993 
5. Stein Z.: Maszyny elektryczne. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. WSiP, 

Warszawa 1995 
6. Normy: 

PN-92/E-01200 – Symbole graficzne stosowane w schematach. 
PN-91/E-06700 – Maszyny elektryczne wirujące. Terminologia. 
PN-88/E-06701 – Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania 
PN-89/E-06702 – Maszyny elektryczne wirujące. Straty i sprawność. 
PN-88/E-06705 – Maszyny elektryczne wirujące. Stopnie ochrony. 
PN-88/E-06706 – Maszyny elektryczne wirujące. Sposoby chłodzenia. 
PN-89/E-06707 – Maszyny elektryczne wirujące. Oznaczenia form wykonania. 
PN-88/E-06708 – Maszyny elektryczne wirujące. Oznaczenia wyprowadzeń i kierunku 

wirowania. 


