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ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU 
SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU 

BEZPOŚREDNIM 

LINE START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 
WITH SHORT CIRCUITED STARTING TURNS 

Streszczenie: Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych nad zastosowaniem zwartych prętów rozrucho-
wych w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Zbudowano model polo-
wo-obwodowy czterobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami o mocy Pn=160 kW ze zwartymi 
prętami rozruchowymi. Zbudowaną konstrukcję porównano z silnikiem synchronicznym z magnesami trwa-
łymi z klasycznym wirnikiem dwuklatkowym. 

Abstract:  The paper deals with results of investigation of the application of the short circuited starting turns 
in line start permanent magnet synchronous motor. Field-circuit model of four-pole permanent magnet syn-
chronous motor with rated power Pn=160 kW was built. Built construction was compared with permanent 
magnet synchronous motor with classical double-cage rotor. 
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1. Wstęp 
W pracy [2] autorzy zaprezentowali koncepcję 
zwartych zwojów rozruchowych. Rozwiązanie 
zaproponowane przez Autorów stanowi mo-
dernizację konstrukcji wirników z prętami 
biernymi przedstawione w [4], [3] i [1]. Sta-
nowi ono alternatywę dla prętów biernych 
oraz wirników dwuklatkowych. W porówna-
niu do silników z prętami biernymi zastoso-
wanie zwartych zwojów rozruchowych ogra-
nicza masę miedzi użytej do budowy wirnika. 
W porównaniu do silników z wirnikiem dwu-
klatkowym zastosowanie zwartych zwojów 
rozruchowych zwiększa dobroć rozruchu dr. 
Wyniki zamieszczone w pracy [2] zachęciły 
Autora do badań nad wpływem zastosowania 
zwartych prętów rozruchowych w silnikach 
synchronicznych z magnesami trwałymi o roz-
ruchu bezpośrednim. 

2. Konstrukcja silnika synchronicznego 
z magnesami trwałymi ze zwartymi prę-
tami rozruchowymi 
Zbudowany model polowo-obwodowy cztero-
biegunowego silnika synchronicznego z ma-
gnesami trwałymi niskiego napięcia o mocy 
Pn=160 kW zawiera zwartą klatkę, która jest 
wykonana z miedzi a jej pręty są zwarte pier-
ścieniami. Nad tymi prętami zainstalowano 

zwarte zwoje rozruchowe wykonane z miedzi. 
Konstrukcję wirnika pokazano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Konstrukcja magnetowodu (a) i wirni-
ka silnika (b i c) synchronicznego z magnesa-
mi trwałymi ze zwartymi prętami rozrucho-
wymi. 

Przesmyki między zwartymi prętami rozru-
chowymi znajdującymi się między biegunami 
silnika maja zwiększoną szerokość z powodu 
ograniczenia strumienia rozproszenia od ma-
gnesów trwałych. 

3. Badania silnika synchronicznego z 
magnesami trwałymi ze zwartymi prę-
tami rozruchowymi 
Dla zatrzymanego wirnika zbadano gęstość 
prądu w zwartych prętach rozruchowych znaj-
dującymi się w strefie biegunów i między ni-
mi. Wyniki badań przedstawiono na rysunku 2 
i 3. 
Na podstawie otrzymanych wyników badań 
wynika, że maksymalna gęstość prądu w 
zwartych zwojach rozruchowych między bie-
gunami jest ponad 2 razy mniejsza niż w stre-
fie biegunów. Zachęciło to Autora do porów-
nania ze sobą dwóch konstrukcji wirników: 
pierwszy wirnik ze zwartymi prętami rozru-
chowymi nad każdym prętem zwartek klatki 
wirnika oraz drugi wirnik bez zwartych prę-
tów rozruchowych między biegunami. Kon-
strukcję drugiego wirnika pokazano na rysun-
ku 4. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 
Dobroć rozruchu dr wyznaczono za pomocą 
zależności (1): 

 
r

r
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gdzie: 
Mr – moment rozruchowy [Nm], 
Ir – prąd rozruchowy [A]. 

Wyniki badań zamieszczone w tabeli 1 poka-
zują, że usunięcie z konstrukcji silnika z ma-
gnesami trwałymi zwartych prętów rozrucho-
wych między biegunami powoduje obniżenie 
momentu rozruchowego oraz dobroci rozru-
chu. Z tego względu Autor w dalszych bada-
niach zrezygnował z konstrukcji wirników ze 
zmniejszoną liczbą zwartych zwojów rozru-
chowych. 

 
Rys. 2. Rozkład gęstości prądu w zwartych 
prętach rozruchowych wirnika w strefie bie-
gunów [Jmax≈200 A/mm2]. 

 
Rys. 3. Rozkład gęstości prądu w zwartych 
prętach rozruchowych w strefie między biegu-
nami [Jmax≈90 A/mm2]. 

 
Rys. 4. Magnetowód silnika bez zwartych prę-
tów rozruchowych między biegunami. 

Tab. 1. Porównanie momentu i prądu rozru-
chowego oraz dobroci rozruchu silnika syn-
chronicznego z magnesami trwałymi ze 
wszystkimi zwartymi prętami rozruchowymi 
oraz bez prętów między biegunami. 

konstrukcja  wirnika Mr Ir dr 
kNm kA Nm/A 

wszystkie pręty 0,788 1,239 0,636 brak prętów między biegunami 0,736 1,222 0,602 

c) 
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Następnie zbadano wpływ wymiarów zwar-
tych prętów rozruchowych na moment rozru-
chowy Mr i dobroć rozruchu dr badanego sil-
nika. Wirnik ze zwartymi zwojami rozrucho-
wymi o różnych wysokościach pokazano na 
rysunku 5. Otrzymane wyniki badań pokazano 
na rysunkach 6 i 7. 

a)  

b)  
Rys. 5. Wirnik ze zwartymi zwojami rozrucho-
wymi o wysokości a) 1 mm i b) 3 mm. 

 
Rys. 6. Wpływ wysokości Hpręt, szerokości 
zwartych zwojów rozruchowych B oraz szero-
kości przesmyku między prętami tworzącymi 
zwój zwarty Bs0 na moment rozruchowy ba-
danego silnika. 

 
Rys. 7. Wpływ wysokości Hpręt, szerokości 
zwartych zwojów rozruchowych B oraz szero-
kości przesmyku między prętami tworzącymi 
zwój zwarty Bs0 na dobroć rozruchu badane-
go silnika. 

Z otrzymanych wyników badań wynika, że 
zwiększania szerokości przesmyku pomiędzy 
prętami tworzącymi zwarte zwoje rozruchowe 
powoduje obniżanie zarówno momentu rozru-
chowego jak również dobroci rozruchu silnika 
synchronicznego z magnesami trwałymi. 
Skłoniło to Autora to zaprojektowania wirnika 
silnika bez przesmyku pomiędzy tymi prętami. 
Konstrukcję wirnika pokazano na rysunku 8. 

 
Rys. 8. Wirnik ze zwartymi zwojami rozrucho-
wymi bez przesmyku między prętami 
tworzącymi zwoje zwarte. 

4. Porównanie silnika synchronicznego z 
magnesami trwałymi ze zwartymi prę-
tami rozruchowymi i klasycznym wir-
nikiem dwuklatkowym. 
Zbudowano model polowo-obwodowy silnika 
synchronicznego z magnesami trwałymi z 
wirnikiem dwuklatkowym. Dolne pręty klatki 
wykonane z miedzi mają kształt prostokątny. 
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Górne pręty klatki z mosiądzu mają kształt 
okrągły. Konstrukcję silnika pokazano na ry-
sunku 9. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
Rys. 9. Magnetowód (a) i konstrukcja wirnika 
(b i c) silnika synchronicznego z magnesami 
trwałymi z wirnikiem dwuklatkowym. 

Zbadano wpływ średnicy górnych prętów 
klatki wirnika oraz wysokości dolnych prętów 
klatki wirnika na moment rozruchowy oraz 
dobroć rozruchu silnika synchronicznego z 
magnesami trwałymi z wirnikiem dwuklatko-
wym. Wyniki badań pokazano na rysunku 10. 
Do dalszych badań przyjęto średnicę górnych 
prętów klatki wirnika D=8 mm. 

 
Rys. 10. Wpływ średnicy górnych prętów klat-
ki wirnika Dgórny oraz wysokości dolnych prę-
tów klatki wirnika H na moment rozruchowy 
M oraz dobroć rozruchu Dr silnika synchro-
nicznego z magnesami trwałymi z wirnikiem 
dwuklatkowym. 

Zbadano przebieg momentu i prądu względem 
prędkości silnika synchronicznego z magne-
sami trwałymi z wirnikiem dwuklatkowym i 
z wirnikiem ze zwartymi prętami rozrucho-
wymi. W silniku z wirnikiem ze zwartymi prę-
tami rozruchowymi przyjęto wysokość tych 
prętów Hpręt=3 mm. Szerokość dolnych prętów 
klatki w obu konstrukcjach była identyczna. 
Z otrzymanych wyników badań (rys. 11) wy-
nika, że zastosowanie zwartych prętów rozru-
chowych w silniku synchronicznym z magne-
sami trwałymi powoduje obniżenie pobierane-
go prądu w trakcie rozruchu. Równocześnie 
powoduje to zmniejszenie momentu w trakcie 
rozruchu. W przypadku napędów o dużym 
wymaganym momencie rozruchowym kon-
strukcja silnika synchronicznego z magnesami 
trwałymi z wirnikiem dwuklatkowym lepiej 
spełnia takie wymagania. Konstrukcja wirnika 
ze zwartymi prętami rozruchowymi może sta-
nowić alternatywę dla konstrukcji wirnika 
dwuklatkowego w przypadku napędów o cha-
rakterystyce wentylatorowej i dużym momen-
cie bezwładności. Zwarte pręty rozruchowe 
nie mają wspólnych pierścieni zwierających 
wszystkie pręty. Zwarte pręty rozruchowe ma-
ją znaczną swobodę przy wydłużania na sku-
tek przyrostu temperatury. Przypadki zerwania 
połączenia między pierścieniami zwierającymi 
a prętami klatki wirnika silnika są znane i sze-
roko opisane w literaturze [5], [6], [7], [8]. 
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a) 

 

 
b) 
Rys. 11. Wpływ wysokości dolnych prętów klatki wirnika H na przebieg momentu (a) i prądu (b) 
względem prędkości silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z wirnikiem dwuklatkowym 
(dw.) i wirnikiem ze zwartymi prętami rozruchowymi (p.b.). 
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5. Wnioski 
Zastosowanie zwartych prętów rozruchowych 
w silniku synchronicznym z magnesami trwa-
łymi wpływa na obniżenie prądu silnika w 
trakcie rozruchu. W trakcie porównania takiej 
konstrukcji silnika z konstrukcją silnika syn-
chronicznego z magnesami trwałymi z wirni-
kiem dwuklatkowym widać wyraźnie przewa-
gę drugiej konstrukcji w przebiegu momentu 
silnika względem prędkości. 
Zwarte pręty rozruchowe nie mają pierścieni 
zwierających pręty. Dzięki temu pręty mają 
swobodę w trakcie rozszerzania się na skutek 
przyrostu temperatury w trakcie rozruchu sil-
nika. Silnik synchroniczny z magnesami trwa-
łymi z wirnikiem ze zwartymi prętami rozru-
chowymi może stanowić alternatywę dla silni-
ka synchronicznego z magnesami trwałymi z 
klasycznym wirnikiem dwuklatkowych w 
przypadku napędów o charakterystyce wenty-
latorowej i dużym momencie bezwładności. 
Osiągany przez silnik moment jest wystarcza-
jący do rozruchu takich napędów, a brak 
wspólnych pierścieni zwierających górne prę-
ty klatki i ich swoboda w trakcie rozszerzania 
na skutek przyrostu temperatury eliminuje 
możliwość uszkodzenia tej części uzwojenia 
wirnika. 
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