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WŁAŚCIWOŚCI WIRNIKÓW ZASTOSOWANYCH  

W WYSOKOOBROTOWEJ HAMOWNICY INDUKCYJNEJ 
 

PERFORMANCE OF ROTORS IN HIGH-SPEED EDDY-CURRENT  
BRAKE/ DYNAMOMETER 

 
Streszczenie: W artykule zawarto analizę hamownicy wiroprądowej zaprojektowanej oraz wykonanej do 
badań silników elektrycznych wysokoobrotowych. Celem pracy, jest zbadanie wpływu budowy wirnika na 
charakterystykę mechaniczną hamownicy. Analizie poddano wpływ grubości wirnika oraz wprowadzenie 
warstwy powierzchniowej z  materiału o znacznie większej przewodności – miedzi. Obliczenia 
przeprowadzono przy zastosowaniu trójwymiarowego nieliniowego modelu polowego. Wyniki obliczeń 
zweryfikowano na stanowisku pomiarowym. 
 

Abstract: This paper investigates operation of a high-speed eddy-current brake designed and manufactured for 
testing high-speed electric motors. The system is modeled using a three-dimensional time-stepping nonlinear 
finite elements with the aim of assessing performance of different rotors. The rotor thickness and the impact of 
copper coating on the brake performance are analysed. The computations compare well with partial 
measurements carried out on the laboratory test-stand. 
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1. Wstęp 

Hamownice  wiroprądowe należą do grupy 
przetworników elektromechanicznych 
zamieniających energię mechaniczną w cieplną 
bez fizycznego kontaktu. Koncepcja działania 
hamulca oparta jest na zjawisku indukowania 
się prądów wirowych w ruchomych obszarach 
przewodzących pod wpływem stałego pola 
magnetycznego [1-3]. 
Szybko powiększająca się grupa układów 
takich jak wirówki, odkurzacze próżniowe czy 
kompresory pracująca przy bardzo wysokich 
prędkościach obrotowych, wymaga precyzyjnie 
zaprojektowanych silników elektrycznych. 
Proces projektowania oraz badania tych maszyn 
wymagają stosowania wyspecjalizowanych 
narzędzi i układów pomiarowych do pomiaru 
momentu obrotowego. Powszechnie 
wykorzystywane hamulce indukcyjne 
projektowane są na prędkości nie 
przekraczające 15 000 obr/min. Specyfika ich 
konstrukcji w powiązaniu 
 z wysokimi kosztami  znacznie ograniczają 
możliwość przeprowadzenia badań bardzo 
małych silników elektrycznych. 
Zaproponowana konstrukcja hamownicy 
indukcyjnej      pozwala na przeprowadzenie 

pomiarów momentu obrotowego silników 
pracujących z prędkością do 100 000 obr/min. 
Jako główny cel pracy autorzy postawili analizę 
podstawowych parametrów konstrukcyjnych 
hamownicy zaprojektowanej na drodze obliczeń 
analitycznych [4] z zastosowaniem 
trójwymiarowej metody polowej. Zbadano 
wpływ parametrów konstrukcyjnych oraz 
materiału wirnika na charakterystykę momentu 
hamującego. Wyniki częściowo zweryfikowano 
na stanowisku pomiarowym. 

2. Stanowisko pomiarowe  

2.1. Koncepcja stanowiska  

Względy bezpieczeństwa w trakcie badań 
doświadczalnych nad wysokoobrotowymi 
silnikami wymagają stosowania specjalnych 
osłon. Znacznie ograniczony dostęp generuje 
wiele problemów natury technicznej 
związanych ze sprzężeniem dodatkowego 
układu regulowanego obciążenia. 
Zaproponowana konstrukcja wykorzystuje 
zamontowane dwustronnie na wale dyski 
 i mieści się wewnątrz osłony bezpieczeństwa. 
Umieszczony na platformie,  o regulowanym 
położeniu, pakiet blach stojana wraz  
z uzwojeniem i tensometrami pozwala na 
pomiar składowej stycznej siły w układzie 
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różnicowym. Sygnał różnicowy podlega 
wzmocnieniu oraz przetworzeniu na sygnał 
proporcjonalny do wartości momentu 
rozwijanego przez silnik. Najistotniejsze 
elementy składowe stanowiska do badania 
wysokoobrotowych silników elektrycznych 
wraz z układem hamulca - momentomierza 
przedstawiono na rysunku 1 a-b. 

 

 

Rys. 1a. Elementy składowe stanowiska do 
badania wysokoobrotowych silników 
elektrycznych: 1 – płyta podstawy, 2 – śruby 
kalibrujące i tensometry, 3 – element mocujący, 
4 – ruchoma podstawa sprzęgająca hamownicę 
i silnik, 5 – stojan hamownicy oraz uzwojenia 
wzbudzenia.  
Rys. 1b. 6 – badany silnik, 7 – tarcze 
bezwładnościowe zamontowane na wale, 8 – 
system chłodzenia [5]. 

Najważniejszą zaletą zaproponowanej  
i wykonanej konstrukcji jest brak 
mechanicznego kontaktu z badaną maszyną 
(spełniony jest tym samym warunek braku 
obciążenia dla zerowej wartości prądu  
w uzwojeniach hamulca). Taki układ nie 
pozwala na przenoszenie mechanicznych 
wibracji pomiędzy silnikiem a hamulcem. Jedną 
z wad jest natomiast krótki możliwy czas pracy 
hamownicy ze względu na ograniczoną 
zdolność oddawania ciepła do otoczenia. Inną 
wadą, uniemożliwiającą pomiar szybkich zmian 
momentu, jest stosunkowo duża wartość 
elektrycznej stałej czasowej.    

2.2. Parametry konstrukcyjne  

Dużą rolę w każdym układzie napędowym,       
a szczególnie przy bardzo dużych prędkościach 
obrotowych, odgrywa pozycjonowanie oraz 
osiowanie elementów współpracujących. Mając 
to na uwadze zastosowano w  konstrukcji 
szczelinę powietrzną o znacznej grubości. 
Stojan wyposażono w rozłożone symetrycznie 
dwie pary cewek o różnej liczbie zwojów 
wytwarzających stałe pole magnetyczne. Cewki 
te połączono w taki sposób, aby  uzyskać w 
tarczy dwubiegunowy rozkład pola (rys. 2). 
Oddziaływanie stałego pola magnetycznego z 
wykonanym z litej stali dyskiem, indukuje w 
nim prądy wirowe. Najistotniejsze parametry 
konstrukcyjne zestawiono w tabeli 1.   

 
Rys. 2. Siatka modelu numerycznego 
hamownicy (cewki z zaznaczonym zwrotem 
strumienia głównego). 

Tab. 1.  Podstawowe parametry hamownicy 

Parametr Wartość 
Prąd znamionowy IN = 10 A 
Liczba biegunów 2 
Liczba zwojów z1=85, z2=120 
Średnica zewnętrzna wirnika Dr=56 mm 
Czynna wysokość wirnika Lz=11 mm 
Przewodność stali wirnika σ= 3,53MS/m 
Szerokość szczeliny powietrznej δ= 2mm 
Maksymalny moment hamujący Tl = 30 N·cm 
 

2.3. Model numeryczny  

Obliczenia pola elektromagnetycznego  
w przestrzeni trójwymiarowej zawierającej  
ferromagnetyczne  obszary masywne 
należą do szczególnie złożonych. Zmieniająca 
się wraz ze zmianą prędkości obrotowej 
głębokość wnikania pola, wymusza stosowanie 
odpowiednio gęstej siatki dyskretyzacyjnej. 
Wyznaczanie rozpływu prądów wirowych w 
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takich układach wiąże się więc z dużymi 
nakładami obliczeniowymi, dlatego dąży się do 
minimalizacji obszaru obliczeniowego. 
Kierując się tą zasadą, zgodnie z warunkami 
zadania, w modelu numerycznym zastosowano 
warunek symetrii względem płaszczyzny XY 
oraz warunek periodyczności. Pozwoliło to na 
ograniczenie obszaru obliczeniowego do 1/4. 
Ze względu na charakter badań model został 
częściowo sparametryzowany, zatem możliwe 
było wprowadzanie modyfikacji w geometrii 
tarczy. Zaimplementowany w środowisku 
Flux3D  model wraz z siatką dyskretyzacyjną 
oraz uzwojeniami przedstawiono na rysunku 2.   
Newralgicznym punktem obliczeń  
z wykorzystaniem metody elementów 
skończonych jest odpowiedni dobór siatki. W 
rozpatrywanym zagadnieniu szczególny nacisk 
położono na zagęszczenie siatki 
dyskretyzacyjnej w obszarze stosunkowo 
szerokiej szczeliny powietrznej oraz obszaru 
tarczy wirującej, mając na uwadze zjawisko 
naskórkowości. Szczelinę podzielono na cztery 
podobszary, unikając tym samym stosowania 
elementów ostrzowych zaś w obszarze tarczy 
wydzielono trzy podobszary o różnym stopniu 
zagęszczenia. Na rysunku 3 pokazano 
przykładowy rozkład gęstości prądu w tarczy 
dla prędkości 2 500 obr/min. 
  

 
Rys. 3. Przykładowy rozkład gęstości prądu w 
tarczy (2500 obr/min). 

 

3. Wyniki obliczeń  

3.1. Wstępna weryfikacja modelu 

W pierwszej fazie badań autorzy skupili się na 
konfrontacji wykonanych wstępnie obliczeń 

analitycznych hamownicy [4],  
z trójwymiarowym modelem numerycznym 
oraz pomiarami na obiekcie rzeczywistym. 
Założenia projektowe przewidywały 
osiągnięcie momentu hamującego na poziomie 
10 N·cm dla prędkości 10 000 obr/min i prądu 
znamionowego (10 A). Weryfikacji pomiarowej 
dokonano na stanowisku przedstawionym na 
rysunku 1 z wykorzystaniem silnika 
histerezowego. Wyznaczoną na drodze obliczeń 
numerycznych charakterystykę momentu 
 w funkcji prędkości obrotowej przedstawiono 
na rysunku 4.  
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Rys. 4. Charakterystyka mechaniczna 
hamownicy przy stałym prądzie równym 10 A. 

Zarejestrowane na oscyloskopie wyniki 
pomiarów zobrazowano w formie przebiegów 
czasowych prędkości obrotowej silnika oraz 
przetworzonego przez układ elektroniczny do 
postaci sygnału napięciowego momentu 
hamującego (rys. 5).  

 
 Rys. 5. Zarejestrowane przebiegi prędkości 
obrotowej oraz momentu hamującego  
w układzie fizycznym. 

15 000 obr/min 

sygnał prędkości obrotowej: 4662.26 [obr/min]/V 

mierzony sygnał momentu: 1.05 mNm/mV 

8.5 Ncm 
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Otrzymana dobra zgodność wyników obliczeń  
z pomiarami stanowi podstawę do 
przeprowadzenia dalszych rozważań nad 
modyfikacją i modelowaniem numerycznym 
różnych wariantów konstrukcyjnych wirnika 
hamownicy-dynamometru. 

3.2. Analiza wpływu parametrów 
konstrukcyjnych i materiałowych na 
moment hamujący 

W układach elektromagnetycznych z biegunami 
wydatnymi oraz relatywnie szeroką szczeliną 
powietrzną analiza pola z zastosowaniem 
modeli dwuwymiarowych obarczona jest 
znacznym błędem. Znacznie lepsze rezultaty  
otrzymuje się za pomocą modeli 
trójwymiarowych. Również w tym przypadku 
autorzy, kierując się powyższymi przesłankami, 
zastosowali modele trójwymiarowe. Istotą 
przedstawionych poniżej badań było 
poszukiwanie długości czynnej (Lz) wirnika 
(rys. 6.) charakteryzującej się zdolnością 
wytworzenia największego momentu 
hamującego.  

 

 
Rys. 6. Oznaczenia głównych wymiarów tarczy  
modyfikowanych w trakcie obliczeń. 

Ze względu na znaczne nakłady obliczeniowe 
autorzy zrezygnowali z zastosowania metod 
optymalizacyjnych. Przeszukiwaną przestrzeń 
rozwiązań konstrukcyjnych zawężano w trakcie 
procesu obliczeń. Za ograniczenie dolne 
przyjęto grubość tarczy gcu na poziomie 7mm, 
kiedy zaobserwowano znaczny spadek wartości 
momentu hamującego wywołany wpływem 
prądów wirowych indukowanych na 
powierzchniach czołowych tarczy wirnika. 
Obliczenia prowadzone w kierunku 
zwiększania grubości tarczy wirnika 

zakończono po osiągnięciu maksimum 
momentu hamującego. Otrzymane wyniki 
zobrazowano na rysunku 7.  
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Rys. 7. Obliczona zależność momentu 
hamującego w funkcji  grubości tarczy   

W kolejnym punkcie rozważań autorzy podjęli 
próbę zwiększenia momentu hamującego 
poprzez wprowadzenie warstwy 
powierzchniowej z miedzi. Zbadano wpływ 
grubości warstwy na wartość momentu 
hamującego. Uzyskane wyniki świadczą o 
zasadności takiej modyfikacji – moment wzrósł 
znacząco. Wyniki zestawiono w tabeli 2. 

 Tab. 2.  Wpływ pierścieni miedzianych na 
moment hamujący (obliczony metodą 
elementów skończonych) 

Parametr Te [N·m] 
Tarcza stalowa Lz = 11mm 0,091 
Tarcza stalowa Lz = 11mm + 
pierścień miedziany o grubości  
GCu 0,5 mm 

 
 

0,177 
GCu 1,0 mm 
GCu 1,5 mm 

0,155 
0,133 

 

4. Podsumowanie 

Przedstawione w pracy rozwiązanie 
konstrukcyjne hamownicy zostało zastosowane 
na stanowisku do badania wysokoobrotowych 
maszyn. Weryfikacja pomiarowa wykazała 
dobrą zgodność obliczeń za pomocą modeli 
trójwymiarowych z pomiarami. Wykonane 
obliczenia pozwalają na wprowadzenie zmian 
w konstrukcji wirnika, które znacząco wpłyną 
na poprawę charakterystyki mechanicznej. 
Zastosowanie miedzianej warstwy o grubości 
GCu = 0,5mm wpłynęło na prawie 100 % wzrost 
wartości momentu. Możliwe jest dalsze 
zmniejszanie grubości pierścienia z miedzi, 
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należy jednak mieć na względzie graniczną 
wartość gęstości prądu i wytrzymałość 
mechaniczną.  
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