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ZNACZENIE ELEKTROMAGNETYCZNE WAŁU  

W DWUBIEGUNOWYCH SILNIKACH INDUKCYJNYCH 

 
ELECTROMAGNETICAL SIGNIFICANCE OF SHAFT IN TWO POLES 

INDUCTION MOTORS 

 
Streszczenie: W niniejszym artykule omówiono zagadnienie "odciążającego" wpływu wału, pojawiające się 
często w konstrukcjach obwodów elektromagnetycznych dwubiegunowych silników indukcyjnych oraz przed-
stawiono metodę pomiaru i obliczeń wartości prądu magnesującego w funkcji zmian obciążenia silnika.  
W ramach prac badawczych wykonano 3 różne warianty wirnika celem oceny wpływu wału na parametry eks-
ploatacyjne maszyny. 
 

Abstract: This article discusses the issue of "relieving" influence of the shaft, frequently occurring in 2-pole 
electromagnetic circuits of induction motors and presents a method of measurement and calculation of the 
magnetizing current as a function of motor's load. Three different rotors was performed to assess the impact of 
the shaft on the parameters of machines.  
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1. Wstęp 

W konstrukcjach dwubiegunowych silników 
indukcyjnych często pojawia się tzw. "efekt od-
ciążającego wpływu wału". Występuje on wów-
czas. gdy pakiet wirnika osadzony jest bez-
pośrednio na wale. Obwód elektromagnetyczny 
wirnika silników dwubiegunowych z wałem 
"podkrytycznym" projektowany jest tak, że in-
dukcja w jarzmie wirnika osiąga bardzo duże 
wartości. Podczas pracy silnika na biegu jało-
wym (s≈0), częstotliwość strumienia w wirniku 
jest bliska zeru i główny strumień magnetyczny 
wnika wtedy głęboko do wału powodując  spa-
dek wartości indukcji magnetycznej w jarzmie 
wirnika. Jednak wraz ze wzrostem obciążenia 
silnika wzrasta również poślizg, a tym samym 
wzrasta częstotliwość strumienia magnetycz-
nego w wirniku. Powoduje to powstawanie  
w wale silnika prądów wirowych (lity materiał 
wału), które wypierają główny strumień ma-
gnetyczny i zmniejszają "wnikanie" strumienia 
do wału. Skutkuje to wzrostem indukcji ma-
gnetycznej w jarzmie wirnika, wzrostem warto-
ści prądu magnesującego oraz obniżeniem 
współczynnika mocy. Dlatego w silnikach z ba-
rdzo silnie nasyconym jarzmem wirnika, do 
właściwego obliczenia współczynnika mocy 
niezbędna jest znajomość prądu magnesującego 
przy obciążeniu znamionowym, obliczonego  
z uwzględnieniem odciążającego wpływu wału. 

 
 

W niniejszym artykule przedstawiono metodę 
pomiaru i sposób obliczeń pozwalających okre-
ślić  zmiany wartości prądu magnesującego od 
biegu jałowego do obciążenia znamionowego. 
Przedstawiono 3 rozwiązania konstrukcyjne 
wirników silników indukcyjnych, dla których 
przeprowadzono badania laboratoryjne celem 
określania wpływu wału na indukcję w jarzmie 
wirnika silnika indukcyjnego. 

2. Metoda pomiaru i rozwiązania kon-

strukcyjne wirników  

W trakcie pracy silnika dwubiegunowego z mo-
cno nasyconym jarzmem wirnika, wartość prą-
du magnesującego zmienia się wraz ze zmianą 
poślizgu. Z pomiarów laboratoryjnych próby 
typu nie ma możliwości oceny zmian wartości 
prądu magnesującego wraz ze wzrostem pośli-
zgu, ze względu na brak możliwości pomia-
rowego wydzielenia wartości prądu magne-
sującego z wartości zmierzonego prądu fa-
zowego. Pomiary takie można wykonać przy-
gotowując dodatkowy wirnik, w którym za-
chowany zostaje obwód magnetyczny wirnika, 
ale brak w nim uzwojenia. Wówczas zasilając 
stojan silnika indukcyjnego znamionowym na-
pięciem zasilania i napędzając nieuzwojony 
wirnik z zewnętrznej maszyny z różnymi war-
tościami prędkości, można symulować pracę 
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silnika dla różnych wartości poślizgu. Pobie-
rany prąd fazowy dla każdego punktu pracy bę-
dzie prądem magnesującym ze względu na brak 
strat w uzwojeniu wirnika.  
W celu określenia zmian wartości prądu ma-
gnesującego ze wzrostem obciążenia dla danej 
konstrukcji silnika, na podobnej zasadzie co 
wyżej można również przeprowadzić obliczenia 
elektromagnetyczne z wykorzystaniem progra-
mów obliczeniowych MES.  
W ramach prac badawczych związanych z te-
matyką "znaczenia elektromagnetycznego wału 
w silnikach indukcyjnych" zaprojektowano  
i wykonano 3 różne rozwiązania konstrukcyjne 
wirnika dwubiegunowego silnika indukcyjnego. 
Konstrukcje te umożliwiają określenie odcią-
żającego wpływu wału na indukcję w jarzmie 
wirnika. Opracowano wirnik z wałem bezpo-
średnio przylegającym do pakietu (rys.1) - wa-
riant 1, konstrukcję wirnika z wałem osadzo-
nym na tulei niemagnetycznej (rys.2) - wariant 
2 oraz konstrukcję wirnika z wałem żebrowa-
nym (rys.3) - wariant 3.  Obwód elektroma-
gnetyczny (blacha stojana, blacha wirnika oraz 
dane nawojowe) dla wszystkich 3 rozwiązań 
konstrukcyjnych wirnika jest taki sam. Rozwią-
zania te różnią się jedynie sposobem osadzenia 
pakietu wirnika na wale.  Dla opracowanych 
konstrukcji przeprowadzono obliczenia MES,  
a następnie wyniki obliczeń zweryfikowano  
z wynikami przeprowadzonych badań laborato-
ryjnych. 

   

 

Rys. 1. Konstrukcja wirnika z wałem bezpośre-

dnio przylegającym do pakietu - wariant 1 

 
Rys. 2. Konstrukcja wirnika z wałem osadzonym 

na tulei niemagnetycznej - wariant 2 

 
Rys. 3. Konstrukcja wirnika z wałem żebrowa-

nym - wariant 3 

3. Obliczenia elektromagnetyczne 

Celem przeprowadzanych obliczeń było wy-
znaczenie rozkładu indukcji magnetycznej  
w poszczególnych elementach obwodu elektro-
magnetycznego silnika dla różnych wartości 
prędkości obrotowej wirnika, przy zasilaniu 
uzwojenia stojana napięciem i częstotliwością 
sieciową i nieuzwojonym pakiecie wirnika. Na 
rysunku 4 przedstawiono porównanie rozkładu 
indukcji magnetycznej silnika z wariantem wir-
nika nr 1, dla poślizgu s=0 (n=3000 obr/min) 
oraz s = 2.7% (n=2920 obr/min) przy zasilaniu 
napięciem znamionowym U=400V i częstotli-
wością 50 Hz. 
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a) 

 

b) 

 
 

 

Rys. 4. Porównanie rozkładu indukcji magnety-

cznej przy zasilaniu napięciem U=400V  

i f=50 Hz dla a) s=0, n=3000 obr/min, b) 

s=2.7%, n= 2920 obr/min 

Wyniki przedstawione na rysunku 4 obrazują 
wzrost wartości indukcji magnetycznej w jarz-
mie wirnika wraz ze wzrostem poślizgu. Jest to 
spowodowane przez pojawiające się w wale 
prądy wirowe (ze względu na lity materiał 
wału), które wypierają strumień magnetyczny  
i znacznie zmniejszają jego wnikanie do wału. 
Wraz ze wzrostem indukcji magnetycznej  
w jarzmie wzrasta również wartość prądu ma-
gnesującego. Wielkość tych zmian obrazuje 
wykres przedstawiony na rysunku 5. 
 

 

Rys. 5. Zależność prądu magnesującego silnika 

w funkcji poślizgu dla rozwiązania konstrukcyj-

nego wirnika nr 1 (U=400V) 
 

W celu zamodelowania tulei niemagnetycznej  
(wirnik nr 2) przeprowadzono obliczenia zależ-
ności wartości prądu magnesującego silnika  
w funkcji wysokości szczeliny pomiędzy wa-
łem silnika, a pakietem blach wirnika. Wyniki 
obliczeń przedstawiono na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Zależność prądu magnesującego silnika 

w funkcji zmian szczeliny pomiędzy wałem,  

a pakietem wirnika dla różnych wartości 

prędkości obrotowych (poślizgu) 

4. Wyniki badań laboratoryjnych 

Szczegółowe wyniki pomiarów i obliczeń dla 3 
omawianych konstrukcji wirnika przedstawiono 
w tabelach 1-3. Na rysunku 7 przedstawiono 
zależność prądu magnesującego od poślizgu dla 
przedstawionych 3 konstrukcji wirnika. 
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Rys. 7. Zależność prądu magnesującego silnika 

w funkcji poślizgu dla 3 rozwiązań konstrukcyj-

nych wirnika (pomiary przy U=400V) 

Tabela 1. Porównanie wyników badań labora-

toryjnych oraz obliczeń MES dla wirnika nr 1 

 
 

Tabela 2. Porównanie wyników badań labora-

toryjnych oraz obliczeń MES dla wirnika nr 2 

 
 

Tabela 3. Porównanie wyników badań labora-

toryjnych oraz obliczeń MES dla wirnika nr 3 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

W silnikach z bardzo silnie nasyconym jarz-
mem wirnika (dotyczy to zwłaszcza silników 
dwubiegunowych) do właściwego obliczenia 
współczynnika mocy, prądu znamionowego  
i współczynnika sprawności niezbędna jest zna-
jomość prądu magnesującego przy obciążeniu 
znamionowym obliczonego z uwzględnieniem 

odciążającego wpływu wału na wartość induk-
cji w jarzmie wirnika. 
Wykonano i przebadano silniki z 3 konstruk-
cjami wirnika. Dla wirników nr 1 i 3 stwier-
dzono wyraźną zależność wartości prądu ma-
gnesującego od poślizgu. W wirniku nr 2,  
w którym jarzmo wirnika było oddzielone od 
wału tuleją niemagnetyczną, zgodnie z ocze-
kiwaniami nie stwierdzono wpływu poślizgu na 
prąd magnesujący. 
Badania laboratoryjne potwierdziły dobrą zgo-
dność wyników obliczeń prądu magnesującego 
metodą MES z wynikami pomiarów. Pozwala 
to na dokładniejsze obliczanie parametrów zna-
mionowych w silnikach z bardzo silnie nasyco-
nym jarzmem wirnika. 

6. Literatura 

[1]. Schuisky W.:  " Indukt ionmaschinen" ,  
Wien, Springer-Verlag 1957.  

[2]. Dąbrowski M.: "Pola i obwody magnetyczne 
maszyn elektrycznych" WNT Warszawa 1971.  

[3]. Śliwiński T.: "Metody obliczania silników 
indukcyjnych t.1 Analiza" Wydawnictwo Naukowe 

PWN Warszawa 2008. 

[4]. Gawron S.: "Silnik klatkowy z wałem drążonym 
przeznaczony do zabudowy w maszynie technolo-
gicznej", Zeszyty Problemowe - Maszyny Elek-

tryczne Nr 86/2010, str. 299-302. 

 


