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SILNIK INDUKCYJNY OBROTOWO-LINIOWY NA BAZIE 

STANDARDOWEGO 3-FAZOWGO SILNIKA KLATKOWEGO – 
KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 
ROTARY-LINEAR INDUCTION MOTOR BASING ON THE STANDARD  

3-PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR –  

CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF DESIGN 

 
Streszczenie: Silniki indukcyjne o wielu stopniach swobody są napędami niekonwencjonalnymi, które 

charakteryzują się szerszymi możliwościami ruchu, niż tradycyjne napędy realizujące wyłącznie ruch liniowy 

lub ruch obrotowy. Silniki te, umożliwiające realizację ruchu złożonego, stanowią aktualnie niewielką grupę 
napędów elektrycznych stosowanych w praktyce, niemniej jednak powstawanie nowych niestandardowych 

urządzeń mechatronicznych powoduje wzrost zainteresowania tego typu napędami. Prognozuje się szerokie 

zastosowanie silników obrotowo-liniowych jako napędów niekonwencjonalnych w urządzeniach, w których 

moduł obrotowy pełni rolę napędu głównego (roboczego) urządzenia, a moduł liniowy pełni rolę aktuatora  

o ruchu postępowym (napędu pomocniczego pozycjonującego końcówkę roboczą). Taki napęd może być 
wykorzystany przede wszystkim w urządzeniach do mieszania i mielenia. Ze względu na nietypową budowę 
silników indukcyjnych obrotowo-liniowych i konieczność zastosowania niestandardowych technologii ich 

proces produkcji jest kosztowny. Dla ograniczenia kosztów wytwarzania zaproponowano koncepcję budowy 

3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego na bazie elementów składowych 3-fazowego silnika 

indukcyjnego klatkowego. Postępowanie to opisano w sposób szczegółowy na przykładzie 3-fazowego silnika 

klatkowego typu ShR90X-8M produkowanego seryjnie. Takie podejście powoduje znaczące obniżenie 

kosztów wytwarzania silnika o 2 stopniach swobody dzięki wykorzystaniu gotowych elementów 3-fazowego 

silnika indukcyjnego (a w szczególności kompletnego stojana, pakietu blach, korpusu silnika), a równocześnie 

umożliwia dostosowanie technologii wytwarzania takiego złożonego przetwornika elektromechanicznego do 

istniejącego procesu produkcyjnego 3-fazowych silników indukcyjnych. 
 

Abstract: Induction motors with some degrees of freedom (more than one) belong to unconventional drives 

which offer wider possibilities of motion than traditional drives. These motors constitute a small group of 

electric drives, however, new requirements for mechatronic devices are cause of growing interest in their 

steady and regular development. As far as rotary-linear motors are concerned, they can be used in devices 

dedicated to mixing and drilling ensuring both rotary and linear  movements. Because of complex construction 

of such motors their manufacturing process is expensive. In order to reduce these costs the authors propose the 

concept of the 3-phase rotary-linear machine built-up on the basis of a standard 3-phase squirrel-cage motor. 

This approach results in significant reduction of manufacturing costs through the use of prefabricated parts 

(e.g. complete stator, stack of stator sheets, motor housing), as well as allows to adopt partially technologies 

used for standards induction motors. 

 

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny klatkowy, silnik obrotowo-liniowy, konstrukcja i technologia wykonania 

Keywords: squirrel cage induction motor, rotary-linear induction motor, design and technology process 

1. Wstęp 

Silniki o dwóch stopniach swobody ruchu: 

obrotowym oraz liniowym dają możliwość 
bezpośredniej realizacji (w stanie ustalonym) 

ruchu spiralnego bez potrzeby stosowania 

złożonych mechanicznych układów 

przeniesienia siły i momentu. Oznacza to, że w 

jednym napędzie są zintegrowane dwa napędy o  

różnym charakterze. Silniki obrotowo-liniowe 

są wykonywane w różnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych, a mianowicie jako silniki 

indukcyjne asynchroniczne [1,2,3,4], 

synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSM) 

[3,4], ultrasoniczne (USM) [5], reluktancyjne 

(SRM) [6] lub bezszczotkowe (BLDC) [7].  

Odnośnie do silników asynchronicznych są 
możliwe dwie wersje konstrukcyjne. Pierwsza z 

nich to silniki o dwóch stojanach, w których 

uzwojenia wzornikowe i krążkowe są 
umieszczone w obrębie dwóch oddzielnych 

pakietów blach i wytwarzają odpowiednio: pole 
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wirujące kołowe (moduł obrotowy) i pole 

wędrujące osiowe (moduł liniowy). Druga 

wersja to silniki o jednym stojanie, w których 

uzwojenia: wzornikowe i krążkowe (wzajemnie 

galwanicznie izolowane) są umieszczone w 

obrębie jednego pakietu blach i wytwarzają 
pola o osiach wzajemnie prostopadłych: pole 

wirujące kołowe i pole wędrujące osiowe. 

 
Rys. 1. Trajektorie ruchu realizowane przez 

silnik obrotowo – liniowy: a) trajektoria w 

ruchu spiralnym (przy równoczesnym zasilaniu 

modułu liniowego i modułu obrotowego), 

b) trajektoria przy zasilaniu tylko modułu 

obrotowego silnika, c) trajektoria przy zasilaniu 

tylko modułu liniowego silnika 

Prognozuje się szerokie zastosowanie silników 

obrotowo-liniowych jako napędów 

niekonwencjonalnych w urządzeniach, w 

których moduł obrotowy pełni rolę napędu 

głównego (roboczego) urządzenia, a moduł 

liniowy pełni rolę aktuatora liniowego o ruchu 

postępowym (napędu pomocniczego, 

pozycjonującego końcówkę roboczą). Taki 

napęd może być wykorzystany przede 

wszystkim w urządzeniach do mieszania i 

mielenia[1],[2]. Przykładowo zastosowanie 

silnika obrotowo-liniowego do napędu wiertarki 

(w której moduł obrotowy jest napędem 

głównym, a moduł liniowy pozycjonuje 

końcówkę roboczą – wiertło) prezentuje rys. 2 

(należy nadmienić, że o wysokości 2-

wymiarowej cylindrycznej przestrzeni roboczej 

napędu decyduje maksymalna głębokość 
wykonywanego otworu). 

 
Rys. 2. Przykładowa aplikacja silnika 

obrotowo–liniowego w wiertarce: 1 – silnik 

obrotowo–liniowy, 2 – stolik, 3 – wiertło 

2. Ogólna charakterystyka prototypu 

zbudowanego na bazie silnika 

indukcyjnego ShR90X-8M 

Ze względu na nietypową budowę silników 

indukcyjnych obrotowo-liniowych i 

konieczność stosowania niestandardowych 

technologii ich proces produkcyjny jest 

kosztowny. Dla ograniczenia kosztów 

wytwarzania lub też jako propozycję 
zbudowania własnego stanowiska badawczego 

z silnikiem o 2 stopniach swobody 

zaproponowano koncepcję budowy 3-fazowego 

silnika obrotowo-liniowego na bazie elementów 

składowych 3-fazowego silnika indukcyjnego 

klatkowego (produkowanego seryjnie). Takie 

podejście powoduje znaczące obniżenie 

kosztów wytwarzania poprzez wykorzystanie 

gotowych elementów silnika (np. kompletnego 

stojana, pakietów blach, korpusu silnika), a 

równocześnie umożliwia wkomponowanie 

technologii wykonania w istniejący proces 

produkcyjny silników 3-fazowych. 

Głównym założeniem przyjętym w procesie 

projektowania 3–fazowego silnika 

indukcyjnego obrotowo-liniowego było 

wykorzystanie maksymalnej liczby gotowych 

elementów 3–fazowego silnika indukcyjnego 

klatkowego produkowanego seryjnie, co 

pozwoliło na zbudowanie maszyny o dwóch 

stopniach swobody w stosunkowo tani i prosty 

sposób. Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy, 

istniejący w laboratorium Katedry Mechatroniki 

Politechniki Śląskiej został wykonany na bazie 

elementów silnika ShR 90X–8M o danych 

znamionowych Un=380V, In= 2,7A, Pn=750W, 

nn=680 obr/min. Głównymi elementami 

składowymi silnika indukcyjnego o dwóch 

stopniach swobody ruchu są: 
• moduł obrotowy R, którym jest gotowy 

(niezmieniony) stojan bazowego  

3–fazowego silnika indukcyjnego ShR 

90X–8M (rys. 4), 

• moduł liniowy L, zaprojektowany od 

nowa, ale przy zachowaniu wymiarów 

geometrycznych silnika bazowego: 

� średnicy zewnętrznej rdzenia stojana, 

� średnicy wewnętrznej rdzenia stojana, 

� średnicy wewnętrznej jarzma stojana, 

(co pozwala na wykorzystanie blach 

silnika bazowego (sprzed operacji 

wykrawania żłobków), 

• korpus silnika, którym jest rura profilowa 

aluminiowa, 
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• zespoły łożyskowe ślizgowo–toczne, 

• pokrywy czołowe, które stanowią 
równocześnie oprawę zespołów 

łożyskowych ślizgowo–tocznych, 

• ferromagnetyczny wirnik tubowy z litą 
miedzianą warstwą przewodzącą 
(wykonany od nowa). 

Widok zaprojektowanego i zbudowanego 

silnika indukcyjnego o dwóch stopniach 

swobody wraz z opisem elementów składowych 

przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Prototyp silnika indukcyjnego 

obrotowo-liniowego: 1–moduł R, 2–moduł L, 

3–korpus silnika, 4–pokrywy czołowe, 5–

zespoły łożyskowe ślizgowo–toczne, 6–wirnik 

tubowy z litą miedzianą warstwą przewodzącą 

2.1. Konstrukcja modułu obrotowego R 

Jak wskazano w rozdziale 2, do budowy 

prototypu silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego (a ściślej modułu obrotowego R) 

wykorzystano stojan standardowego silnika 

ShR 90X–8M, przedstawionego na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Moduł R – stojan silnika ShR 90X–8M  

po osadzeniu w korpusie silnika obrotowo-

liniowego 

Obwód magnetyczny stojana modułu R tworzą: 
rdzeń stojana silnika ShR 90X–8M i uzwojenie. 

Stojan posiada Qs
R
=24 żłobki o przekroju 

kroplowym. Stojan jest utworzony z pakietu 

blach spiętych czterema klamrami. Pakiet 

rdzenia stojana tworzy 240 blach o grubości 0,5 

mm (wraz z izolacją), wykonanych z taśmy 

elektrotechnicznej izotropowej V600–50A DIN 

46400. Uzwojenie stojana modułu R jest 

uzwojeniem wzornikowym jednowarstwowym 

(liczba zwojów Ns
R
=428). 

2.2. Konstrukcja modułu liniowego L 

Obwód magnetyczny stojana modułu L silnika 

indukcyjnego obrotowo-liniowego (rys. 5) 

tworzą:  
• rdzeń stojana modułu L, złożony z: 

� 13 pierścieni pakietowanych 

wykonanych z blach elektrotechnicznych 

formujących zęby stojana (rys. 5 i 6), 

� 12 niepakietowanych litych pierścieni 

stalowych, formujących jarzmo nad 

cewkami krążkowymi (rys. 5, rys. 7), 

• uzwojenie krążkowe złożone z 12 cewek 

krążkowych, przedstawione na rys. 8 (liczba 

zwojów Ns
L
=960). 

 

 
Rys. 5. Moduł L: a) widok rzeczywisty, 

b) wizualizacja obiektu: 1 – pierścienie 

pakietowane, formujące zęby stojana,  

2 – niepakietowane lite pierścienie stalowe 

formujące jarzmo nad cewkami krążkowymi,  

3 – cewki krążkowe 

 

Pierścienie pakietowane, tworzące zęby stojana, 

są wykonane z taśmy elektrotechnicznej 

izotropowej V 600–50 A DIN 46400. Należy 

podkreślić, że jest to ta sama taśma, z której 

wykonany jest moduł R (jest oczywiste, że przy 

wykrawaniu blach nie wykrawano żłobków 

stojana). Jak można zauważyć na rys. 6 i 7, 

pierścienie pakietowane z blach oraz lite 

pierścienie stalowe posiadają szczelinę 
konstrukcyjną. Szczelinę tę wycina się z dwóch 

powodów. Pierwszym powodem jest 

utworzenie kanału, którym są przeprowadzone 

połączenia cewek krążkowych modułu L. 

Drugim bardzo ważnym powodem jest 

uniemożliwienie zachowania się pierścienia 
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litego jako zwoju zwartego (w 

niepakietowanym pierścieniu litym o ciągłej 

strukturze wyindukowałyby się prądy o torach 

kołowych, zamykających się wzdłuż obwodu 

pierścienia). 

  
Rys. 6. Pierścienie pakietowane z blachy 

elektrotechnicznej tworzące zęby stojana 

modułu L: a) widok pakietu zabezpieczonego 

klamrami, b) blachy po rozpięciu pakietów 

 

 
Rys. 7. Niepakietowany pierścień lity tworzący 

jarzmo nad cewką krążkową stojana modułu L 

 

Uzwojenie krążkowe jest wykonane z drutu 

miedzianego o średnicy dw
L
=0,4mm. Uzwojenie 

zostało nawinięte na karkasie z poliamidu PA6, 

a jego zewnętrzna powierzchnia została 

zabezpieczona izolacją (rys. 8). Uzwojenie 

pojedynczego pasma fazowego składa się z 

czterech cewek krążkowych, połączonych 

szeregowo. Cewki krążkowe zostały 

umieszczone pomiędzy pierścieniami 

pakietowanymi i wewnątrz niepakietowanych 

litych pierścieni stalowych tworzących jarzmo 

(rys. 9). Niepakietowane pierścienie lite są 
wykonane ze stali konstrukcyjnej R65. 

 
Rys. 8. Cewka krążkowa modułu L nawinięta na 

karkasie z poliamidu PA6 

 
Rys. 9. Cewka krążkowa modułu L osadzona 

wewnątrz litego pierścienia stalowego jarzma 

Stojan modułu L (rys. 5) jest osadzony w 

obudowie oraz zabezpieczony z obu stron za 

pomocą konstrukcyjnych pierścieni mocujących 

(rys. 10). 

 
Rys. 10. Konstrukcyjny pierścień mocujący 

stojan modułu L do korpusu silnika 

 

2.3. Konstrukcja wirnika silnika z litą 
warstwą przewodzącą 

Obwód magnetyczny wirnika tubowego silnika 

indukcyjnego obrotowo-liniowego stanowi rura 

stalowa wykonana ze stali konstrukcyjnej R65, 

która została pokryta warstwa miedzi o 

grubości ∆Cu = 0,5mm, naniesioną w sposób 

elektrolityczny (rys. 11).  

W znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

silników indukcyjnych obrotowo-liniowych 

projektanci stosują zazwyczaj wirniki 

masywne. Taki wirnik jest znacznie cięższy i 

posiada duży moment bezwładności, przez co 

na charakterystyce rozruchowej (jak też na 

innych charakterystykach w stanach 

nieustalonych) nie obserwuje się oscylacji 

momentu magnetycznego oraz tętnień 
magnetycznej siły ciągu. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że zastosowanie wirnika masywnego w 

znaczący sposób zwiększa wartość 
mechanicznej stałej czasowej silnika. Wirnik 

masywny wymaga również zaprojektowania 

zespołu łożyskowego o znacznie większej 

wytrzymałości, umożliwiającego przenoszenie 

większych sił oraz momentów działających w 

punkcie podparcia wirnika.  
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Rys. 11. Wirnik tubowy silnika obrotowo-

liniowego: a) graficzna charakterystyka układu 

warstw: żelazo, miedź, b) widok rzeczywistego 

wykonanego wirnika 

2.4. Konstrukcja korpusu silnika obrotowo-
liniowego oraz zespołu łożyskowego 

Korpus silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego został wykonany z aluminiowej rury 

profilowanej, wykorzystywanej standardowo 

przy produkcji silników ShR 90X–8M w wersji 

IMB 3 (wersja konstrukcyjna do mocowania na 

łapach).  

 
Rys. 12. Korpus silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego 

 
Rys. 13. Korpus silnika indukcyjnego obrotowo-

liniowego: rozmieszczenie otworów 

montażowych 

Jednym z możliwych rozwiązań układu 

łożyskowania oraz mocowania wirnika 

(tubowego lub masywnego) jest zastosowanie 

wózka z prowadnicami, który zapewnia 

zarówno realizację ruchu liniowego oraz ruchu 

obrotowego łożysk tocznych, przymocowanych 

do prowadnic. Innym możliwym rozwiązaniem 

układu łożyskowania jest zastosowanie sposobu 

łożyskowania bezpośredniego, w którym to 

rozwiązaniu powierzchnia wirnika (tubowego 

lub masywnego) jest warstwą roboczą. W tym 

przypadku najczęściej stosuje się łożyska 

ślizgowe teflonowe, które pracują bezpośrednio 

na powierzchni wirnika tubowego. Nietypowa 

średnica wirnika tubowego wykluczyła zakup 

gotowego łożyska ślizgowego o dwóch 

stopniach swobody mechanicznej. Z tego 

powodu opracowano własne oryginalne 

rozwiązanie układu łożyskowego ślizgowo–

tocznego: są to dwa zespoły łożyskowe 

ślizgowo–toczne (rys. 14) zaprojektowane 

specjalnie dla silnika obrotowo-liniowego i 

zabudowane w pokrywach czołowych,. 

Elementy składowe tego zespołu łożyskowego 

stanowią: 
• pokrywa czołowa, stanowiąca oprawę 
zespołu łożyskowego, 

• pierścień dociskowy łożyska, który 

zabezpiecza łożyska toczne, jak też panewkę 
łożyska ślizgowego przed rozsunięciem, 

• panewka ślizgowa wykonana z polimeru PA 

T-27MHS, która umożliwia wysuw wirnika 

tubowego w kierunku osiowym, 

• dwa łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe 

o nośności nominalnej statycznej C0 = 22,8 kN, 

nośności nominalnej dynamicznej C = 19,9 kN, 

granicy obciążenia zmęczeniowego PU = 0,93 

kN oraz prędkości granicznej nmax = 3000 

obr/min. 

 

 
Rys. 14. Zespół łożyskowy ślizgowo-toczny:  

a) bez wirnika, b) z zamontowanym wirnikiem 

3. Uwagi dotyczące technologii 

wykonania stojanów 

3.1. Przygotowanie korpusu silnika 
obrotowo-liniowego  

Ze względu na znaczną długość korpusu silnika 

obrotowo-liniowego (lcase=600mm) dla 

osadzenia stojana modułu R przyjęto pasowanie 

ciasne: ∅135H7/n6. Dodatkowym 

zabezpieczeniem właściwego zamocowania 

stojana do korpusu jest zespół ośmiu śrub M6. 

Dla osadzenia stojana modułu L przyjęto 
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pasowanie ciasne: ∅135H7/p6. Ponadto stojan 

modułu L (po wprasowaniu) jest mocowany do 

korpusu dwoma stalowymi pierścieniami 

mocującymi. Każdy z pierścieni 

zabezpieczających jest przykręcony do korpusu 

czterema śrubami M8. 

3.2. Przygotowanie i wykonanie stojanów 

odpowiednio dla modułu R i modułu L 

Przygotowanie stojana modułu R wymaga 

wyłącznie dodatkowego nawiercenia ośmiu 

otworów o głębokości 3mm, w które następnie 

są wkręcone śruby zabezpieczające M6 (śruby 

są wkręcane po wprasowaniu stojana do 

korpusu). Stojan modułu L jest wykonany z 

pierścieni pakietowanych z blach 

elektrotechnicznych (tworzących zęby stojana 

modułu L) oraz cewek krążkowych 

umieszczonych wewnątrz niepakietowanych 

pierścieni litych (tworzących jarzmo nad 

cewkami krążkowymi). Pierścienie 

pakietowane z blach tworzących zęby mogą być 
wykrawane w procesie produkcyjnym silnika 

bazowego na wykrojniku postępowym (należy 

pamiętać o tym, że przy wycinaniu blach należy 

z wykrojnika zdjąć wzornik do wycinania 

żłobków). 

3.3. Wykonanie wirnika tubowego  

Wirnik tubowy wykonano z rury ze stali 

konstrukcyjnej R65. Uwzględniając typoszereg 

rur stalowych wg normy PN– 84/H–74220, 

wybrano rurę stalową o średnicy zewnętrznej  

∅ 88,9mm, który przetoczono na tokarce na 

wymiar zewnętrzny ∅ 84mm. Następnie na 

wytaczarce wytoczono odpowiednią średnicę, 
uzyskując grubość ścianki rury stalowej ∆Fe = 3 

mm. W kolejnym etapie na rurę stalową 
naniesiono warstwę miedzi. Miedziowanie rury 

stalowej można przeprowadzić metodą 
natryskową, metodą napawania lub też metodą 
elektrolityczną. 

4. Wnioski 

Analiza kosztów budowy prototypu silnika 

obrotowo-liniowego (zaprojektowanego i 

wykonanego dla laboratorium Katedry 

Mechatroniki Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Śląskiej) potwierdziła tezę, że jest 

uzasadnione opracowanie i wykonanie 

konstrukcji 3-fazowego silnika obrotowo-

liniowego na bazie silnika klatkowego 

produkowanego seryjnie. Konstrukcja, 

wykorzystująca gotowe elementy 3-fazowego 

silnika indukcyjnego klatkowego  

(a mianowicie: gotowy stojan, pakiety blach 

stojana bez żłobków, jak też rurę profilowaną 
dla korpusu), pozwala na wykorzystanie parku 

maszynowego istniejącej linii produkcyjnej, jak 

też wykorzystanie wybranych operacji 

technologicznych związanych z produkcją 3-

fazowego silnika indukcyjnego. Niższe koszty i 

prostota wykonania są okupione gorszymi 

właściwościami eksploatacyjnymi. W 

zaprojektowanym i wykonanym prototypie 

znamionowy moment obrotowy silnika 

obrotowo-liniowego jest około dwukrotnie 

niższy (Te=4,5Nm), niż moment znamionowy 

bazowego silnika indukcyjnego. Odnośnie do 

modułu L to siła maksymalna wynosi Fe=130N. 
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