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EKSPERYMENTALNE WYZNACZANIE WPŁYWU WIELKOŚCI 

OTWARCIA ŻŁOBKA NA WARTOŚĆ MOMENTU ZACZEPOWEGO 

W WYBRANEJ MASZYNIE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 
 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF IMPACT ON THE VALUE OF OPEN 

SLOT IN COGGING TORQUE IN SELECTED PERMANENT MAGNETS 

MACHINE  

 
Streszczenie:  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu otwarcia 

żłobka na moment zaczepowy sześciobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi. Analizowane były skrajne 

dwa przypadki – minimalne otwarcie żłobka oraz maksymalne przy zębach o stałej szerokości. W obu 

przypadkach badano maszynę z tym samym wirnikiem. Dokonano także selekcji magnesów w celu  

wyeliminowania wpływu różnego ich namagnesowania. Zaobserwowano wyraźny wpływ otwarcia żłobka na 

wartość momentu zaczepowego, co przedstawiono na załączonym wykresie. Ze względu na znaczną zależność 
momentu zaczepowego od dokładności wykonania maszyny szczególną uwagę zwrócono na precyzję 
wykonania jej elementów. 
 

Abstract: The paper presents experimental results concerning the impact of open slot on cogging torque  of 

six poles permanent magnets machine. Two opposite cases were analyzed – minimal and maximal openness of 

the slot. The same type of the rotor was used in both machines. Additionally, in order to  prevent from the 

influence of different degree of magnetization of magnets on the experiment results, they have been carefully 

selected. The clear impact of open slot on the cogging torque has been observed, what was presented in 

attached figure. Due to significant dependence of precision of elements of machines being made on the 

cogging torque, significant attention has been paid on its precision. 
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1. Wstęp 

Istotnym fragmentem obliczeń maszyny z 

magnesami trwałymi jest wyznaczenie 

momentu zaczepowego odpowiedzialnego za 

pulsacje momentu, będącego źródłem drgań 
maszyny i związanego z tymi drganiami hałasu. 

Na wartość momentu zaczepowego ma wpływ 

wiele czynników i wielu autorów zajmowało 

się tym zagadnieniem [1], [2], [3], [4], [5], [6], 

[7], [8], [16], [17], [18], [19], [20], [21]. Jak 

wykazano w [11] obliczenia polowe tego 

momentu obarczone są błędami wynikającymi z 

braku uwzględnienia dokładności 

technologicznych wykonania maszyn. 

Wieloletnie doświadczenia pierwszego autora 

artykułu w obliczaniu i budowie maszyn z 

magnesami trwałymi [9], [10], [12], [13], [14], 

[15] wskazują bardzo istotne różnice w 

momentach zaczepowych obliczonym i 

zmierzonym, sięgające kilkuset procent. 

Doświadczenia te były powodem 

eksperymentalnego podejścia do problemu 

określonego w tytule artykułu.  

2. Konstrukcja maszyn wybranych do 

badań 

Konstrukcje maszyn wybranych do badań 
pokazane są na rys. 1 i rys. 2. Stojany maszyny 

mają 9 jawnych biegunów, na których 

umieszczono trójfazowe uzwojenie. Pierwszy 

ze stojanów ma proste zęby i szerokie otwarcie 

żłobków, drugi ma typowe dla maszyn 

elektrycznych wąskie otwarcie żłobka 

ułatwiające mocowanie uzwojenia przez 

umieszczenie klina. W wirniku obu maszyn 

umieszczonych jest przemienniebiegunowo 6 

prostopadłościennych magnesów o szerokości 

30 mm i wysokości 5 mm, co przy średnicy 

wewnętrznej stojana 78 mm i szczelinie 

powietrznej równej 1,0 mm stanowi 74% 

wypełnienia podziałki biegunowej wirnika. 

W obu maszynach zastosowano spiekane 

magnesy neodymowe o symbolu N42, które 
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charakteryzują się indukcją remanencji na 

poziomie 1,3 T oraz natężeniem 

powściągającym rzędu 950 kA/m. Magnesy te 

mają trójwarstwową powłokę Ni-Cu-Ni 

wyjątkowo odporną na przewidywane warunki 

pracy tych maszyn. Umieszczenie magnesów 

wewnątrz wirnika znakomicie przyśpiesza 

montaż wirnika i chroni przed skutkami 

przypadkowych uderzeń. 

 

Rys. 1. Obwód magnetyczny pierwszej maszyny 

 

Rys. 2. Obwód magnetyczny drugiej maszyny 
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Maszyny o podanych obwodach magnetycznych 

były obiektami badań, w szczególności autorów 

interesował wpływ otwarcia żłobków na moment 

zaczepowy. 

3. Wyniki badań 

Pokazane na rysunkach 1 i 2 obwody 

magnetyczne umieszczone zostały w 

obudowach i zamocowane w uchwycie 

mechanicznej podzielnicy. Na wałku maszyny 

zamocowano zrównoważoną dźwignię, o 

znanej długości ramienia, której jeden koniec 

oparto na dokładnej elektronicznej wadze. 

Koniec dźwigni oparty na wadze wstępnie 

obciążono odważnikami.  

Obciążenie to eliminuje konieczność 
przestawiania wagi, gdy moment zaczepowy 

zmienia znak i przy braku obciążenia dźwignia 

wychyla się w drugą stronę. Z uwagi na 

możliwość występowania luzów w podzielnicy 

pomiary przeprowadzano tylko przy obracaniu 

maszyny w jedną stronę. Dla każdej maszyny 

wykonano 2160 pomiarów na jeden obrót czyli 

6 pomiarów na 1
o
 mechaniczny. Poniżej 

przedstawione są wybrane pomiary dla dwóch 

okresów zmienności momentu zaczepowego.  

 

Rys. 3. Widok stanowiska pomiarowego 

 

Rys. 4. Wyniki pomiarów momentów zaczepowych badanych maszyn 

 

4. Wnioski 

Przdstawione wyniki badań wyraźnie pokazują 
istotny wpływ wartości otwarcia żłobka na 

moment zaczepowy – im otwarcie żłobka jest 

większe tym większa jest wartość tego 

momentu. Należy podkreślić, że w celu 

wyeliminowania wpływu dokładności 

wykonania maszyn badania przeprowadzono z 

jednym wirnikiem, a blachy obu stojanów i 

wirnika wykonane zostały na precyzyjnym 

laserze. Magnesy zastosowane w wirniku były 

selekcjonowane ze względu na wartość indukcji 

– rozrzut mierzonej indukcji był mniejszy niż 
0,3 %. W przyszłości planuje się uzupełnienie 

tych badań o pośrednie wartości otwarcia 

żłobków. Zaletą konstrukcji o zębach o 

jednakowej szerokości jest prosty sposób 

uzwajania – cewki uzwojenia mogą być 
umieszczone na karkasach i wsuwane na zęby 

co znacznie skraca czas uzwajania i zmniejsza 

koszty wykonania maszyny, zaś zaletą 
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konstrukcji o małym otwarciu żłobka jest mały 

moment zaczepowy i wynikające z tego 

konsekwencje – małe drgania i hałas. 
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