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WYZNACZANIE MOMENTU OBCIĄŻENIA SILNIKA 

INDUKCYJNEGO W OPARCIU O POMIAR STRUMIENIA 
POOSIOWEGO 

 
DETERMINATION OF THE LOAD TORQUE OF AN INDUCTION MOTOR 

BASED ON MEASUREMENT OF THE AXIAL FLUX 
 

Streszczenie: Praca przedstawia sposób wykorzystania sygnału strumienia z cewki pomiarowej, przyłożonej 

do silnika indukcyjnego, do oszacowania momentu obciążenia w stanie ustalonym. W tym celu na stacji prób, 

wyposażonej w układ do dokładnego pomiaru momentu obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych 

silników klatkowych o różnych liczbach par biegunów: p = 1, 2, 3. Silniki te były obciążane odpowiednio 

w granicach od 10% do 110% swojego momentu znamionowego. Rejestrowano prądy stojana, moment na 

wale i strumień poosiowy dla każdej nastawianej wartości obciążenia. Strumień poosiowy był poddawany 

analizie widmowej. Z widma strumienia były wyznaczane aktualne obroty oraz odczytywane amplitudy 

strumienia, proporcjonalne do aktualnego momentu na wale. Wykonano charakterystyki odpowiednich 

amplitud strumienia w funkcji przyłożonego momentu obciążenia. Niezależnie, dla porównania, w oparciu 

o dokładnie odczytane z widma strumienia obroty oraz parametry silników, wyznaczono charakterystyki 

momentu metodą Klossa. Wniosek z przeprowadzonych badań jest taki, że dla indywidualnych silników jest 

możliwe dokładne wyznaczanie momentu obciążenia w oparciu o pomiar strumienia poosiowego. 
 

Abstract: The paper presents the way how to use the axial flux signal from the measuring coil applied to the 

induction motor in order to estimate the load torque in a steady state. For this purpose, in the testing station 

equipped with a system for accurate measurement of the load torque, there were made several measurement 

sessions of squirrel-cage motors with different numbers of pole pairs p = 1, 2, 3. These motors were loaded 

respectively in the range of 10% to 110% of its rated torque. Recorded were the stator currents, the output 

torque and the axial flux for each load value set. The axial flux was subjected to spectral analysis. On the basis 

of the flux spectrum the actual speed and flux amplitudes proportional to the actual shaft torque were copied. 

The characteristics of suitable amplitudes of the flux as a function of the applied torque load were obtained. 

Regardless, for comparison, based on a precise readout of the speed and motor parameters from the flux 

spectrum, the torque characteristics were calculated by the Kloss method. The conclusion from the study is so 

that for the particular motor it is possible to determine accurately the load torque based on the measurement of 

the axial flux. 
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1. Wstęp 

W eksploatacji maszyn i napędów elektrycz-

nych istotna jest znajomość momentu na wale, 

zarówno w stanach dynamicznych, jak i w sta-

nie ustalonym. Jednocześnie dla potrzeb ważnej 

dziś efektywności energetycznej maszyn i urzą-

dzeń w przemyśle wykonuje się testy spraw-

ności, czyli relacji miedzy mocą oddawaną 

maszyny, a pobieraną z sieci zasilającej.  

W przypadku maszyn wirujących moc oddawa-

na jest iloczynem momentu na wale i prędkości 

obrotowej. Pomiar obu tych wielkości jest kło-

potliwy na stanowisku pracy i wymaga insta-

lowania dodatkowego osprzętu, co nie zawsze 

jest łatwe, a nawet możliwe. W artykule propo- 

 
 

nuje się inny sposób pomiaru tych wielkości: 

poprzez wykorzystanie łatwego do uzyskania 

sygnału pomiarowego strumienia poosiowego. 

Praca ta ma dla autorów charakter pilotażowy. 

Przydatność tej metody w większej liczbie 

przypadków zadecyduje o podjęciu dalszych, 

bardziej zaawansowanych badań. 

2. Opis warunków pomiarowych 

Wyniki badań nad wykorzystaniem strumienia 

poosiowego do diagnostyki maszyn indukcyj-

nych [5]-[8] zachęciły autorów do podjęcia pró-

by oszacowania momentu obciążenia silnika  

w stanie ustalonym poprzez wykorzystanie sy-
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gnału strumienia. W tym celu na stacji prób fir-

my Energotest - Diagnostyka, wyposażonej  

w układ do dokładnego pomiaru momentu 

obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych 

silników klatkowych o różnych liczbach par 

biegunów: p = 1, 2, 3. 

 

Rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego 

Silniki o napięciu znamionowym pracy 0,4 kV 

były badane na stacji prób NN (niskiego na-

pięcia), która posiada zainstalowaną hamownię 

o mocy 250 kVA i maksymalnym momencie 

obciążenia 1000 Nm. Hamownia może praco-

wać w zakresie prędkości obrotowej od 300 do 

4500 obrotów na minutę oraz posiada możli-

wość odczytu i rejestracji momentu obciążenia 

badanego silnika. 

 

Rys. 2. Widok przyrządu pomiarowego 

Na hamowni o mocy 250 kVA zostały przeba-

dane następujące silniki: 

1.Silnik typu 2Sg315M2A o mocy 132 kW, 

prędkości obrotowej 2964 obr/min i napięciu 

0,4 kV. 

2.Silnik typu Se280M4 o mocy 90 kW, prę-

dkości obrotowej 1475 obr / min i napięciu  

0,4 kV. 

3.Silnik typu cSg315S6 o mocy 75 kW i prę-

dkości obrotowej 985 obr/min i napięciu  

0,4 kV. 

 

Rys. 3. Widok cewki do pomiaru strumienia 

Najważniejszą stacją prób firmy Energotest –

Diagnostyka jest stacja WN (wysokiego napię-

cia) do badań silników 6 kV dużych mocy. Jest 

ona wyposażona w stanowisko pomiarowo-ba-

dawcze składające się z płyty o wymiarach:  

5,2 m x 2,6 m posadowionej na fundamencie 

bezrezonansowym o łącznej masie 150 ton. 

Stanowisko umożliwia konfigurację montażową 

różnych silników dużych mocy sprzęgniętych 

ze sobą wałami. 

Stacja posiada 2 niezależne przyłącza zasilające 

o napięciu 6 kV. Pierwsze z nich to sztywne 

przyłącze do sieci 6 kV Elektrowni Opole 

o mocy zwarciowej 250 MVA. Drugie przyłą-

cze zasilane jest z będącego na wyposażeniu 

stacji prób układu Leonarda, o mocy znamio-

nowej po modernizacji 1,3 MW. Układ ten 

umożliwia regulację częstotliwości od 5 Hz do 

65 Hz oraz regulację napięcia od 0,5 kV do  

8 kV. 

Przy okazji przeprowadzanych na stacji WN 

prób obciążeniowych silnika Sf450Y4E o mocy 

850 kW i napięciu 6 kV w układzie pracy 

zwrotnej (czyli dwóch sprzęgniętych ze sobą 

silników o podobnej mocy i tej samej prędkości 

obrotowej, kiedy jeden silnik był przyłączony 

do przyłącza sztywnego, a drugi do przyłącza 

zasilanego z układu Leonarda), wykonano re-

jestracje strumienia poosiowego i przebiegów 

czasowych prądów badanego silnika. 

Jednym z celów tego badania było wykazanie, 

że nawet całkowicie zabudowany silnik (umie-

szczony w stalowej skrzyni) emituje na zew-

nątrz strumienie rozproszenia i poosiowy, o am-

plitudzie wystarczającej dla celów diagnosty-

cznych. 
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Rys. 4. Widok stanowiska do pomiaru maszyn 

WN dużej mocy z pomiarem strumienia 

3. Wyznaczanie momentu obciążenia 
w oparciu o prędkość obrotową odczyta-
ną z pomiaru strumienia 

3.1. Procedura oparta na odczycie prądu 
i mocy 

Podstawą tej procedury jest jednoczesny odczyt 

prądu (wartości średniej z 3 faz) i mocy pobie-

ranej przez silnik, czyli I oraz P1. W większości 

instalacji przemysłowych i w energetyce te 

wielkości pomiarowe są dostępne, np. w polach 

rozdzielni. Kolejnym krokiem jest wyliczenie 

mocy: 

    
2

1 3 IRPP s−=Ψ   (1) 

po uprzednim pomiarze rezystancji faz maszy-

ny, a następnie przybliżonej mocy na wale: 

             )1(2 sPP −= Ψ            (2) 

gdzie poślizg: 

0

0

n

nn
s

−
=        (3) 

oblicza się w oparciu o prędkość obrotową uzy-

skaną właśnie z pomiaru strumienia. Wówczas 

poszukiwany moment na wale to: 

Ω
= 2P

T     (4) 

gdzie prędkość obrotowa: 

30

nπ
=Ω     (5) 

W ten sposób każdej wartości prądu I odpo-

wiada określona wartość momentu T. Można 

też wykorzystać charakterystykę I=f(P1), czyli 

prądu stojana w funkcji mocy pobieranej przez 

silnik w miarę obciążania, wyznaczoną na stacji 

prób lub na stanowisku roboczym w zakresie 

zmian eksploatacyjnych obciążenia maszyny. 

Przykład takiej charakterystyki pokazuje Rys.5. 

 
Rys. 5. Wykres zmian wartości skutecznych prą-

dów badanego silnika podczas wyznaczania 

charakterystyki obciążenia 

W oparciu o tę charakterystykę można uzyskać 

zbiór wartości momentu wyliczonych powyż-

szym sposobem, jak pokazuje to poniższa cha-

rakterystyka. 

 

Rys. 6. Charakterystyka I = f(T): związek po-

między prądem a momentem obciążenia 

3.2. Procedura wykorzystująca wzór Klossa 

Jest ona oparta na prędkości obrotowej odczy-

tanej z pomiaru strumienia oraz aktualnego na-

pięcia i obliczeniu przybliżonej wartości mo-

mentu wg znanego wzoru Klossa: 
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=
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s

s
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T
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gdzie: sb - poślizg krytyczny, s-poślizg wyliczo-

ny według wzoru (3) 
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2
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b

U
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Problemem jest tu aktualizacja poślizgu kryty-

cznego, który w miarę upływu czasu zmienia 

się: 

k

r
b

X

R
s

'

=       (8) 

gdzie na rezystancję fazową wirnika 
'

rR  ma 

wpływ stan połączeń w klatce lub szczotek 

w wirniku pierścieniowym. 

Rys.7 pokazuje charakterystykę mechaniczną 

n=f(T) kilkudziesięcioletniego silnika 0,4 kV, 

90 kW, 1485 obr/min, uzyskaną z pomiaru na 
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stacji prób oraz obliczoną na podstawie zmie-

rzonych obrotów według wzoru Klossa przy po-

ślizgu krytycznym bs  wyliczanym z danych ka-

talogowych: 

( )( )12 −+= mmnb ppss  (9) 

gdzie: ns - poślizg znamionowy, 

mp  - znamionowa przeciążalność momentem. 

 

Rys. 7. Obroty (zmierzone) w funkcji zadawa-

nego momentu obciążenia oraz momentu obli-

czonego na podstawie tych obrotów dla war-

tości sbn, wyliczonej z danych katalogowych 

Widać znaczną rozbieżność obu charakterystyk, 

która dla prędkości 1496 obr/min wynosi około 

30 Nm (4,7%), a dla prędkości 1480 obr/min 

około 100 Nm (15,8%). Wyznaczenie momentu 

na podstawie zmierzonej prędkości obarczone 

jest zatem znacznym błędem w całym zakresie 

zmian obciążenia. Jeśli jednak poślizg kryty-

czny aktualizować uwzględniając zmiany re-

zystancji wirnika wskutek obciążania, dostaje 

się charakterystykę obliczeniową jak na Rys.8, 

która jest bardzo zbliżona do uzyskanej z po-

miarów. Największa różnica występuje przy 

prędkości 1480 obr/min i wynosi 10 Nm (za-

ledwie 1,5%). 

 

Rys. 8. Obroty (zmierzone) w funkcji momentów 

obciążenia (zmierzonego i obliczonego) przy 

aktualizowanej wartości sb 

Można też wyznaczyć pomiarowo średnią war-

tość poślizgu krytycznego (dla tego silnika war-

tość ta wynosi 0,0622), wtedy obie chara-

kterystyki są bardziej zbliżone (Rys.9), niż w 

przypadku Rys.7. Największa różnica wystę-

puje przy prędkości 1480 obr/min i wynosi  

30 Nm (4,7%). 

 

Rys. 9. Obroty (zmierzone) w funkcji momentów 

obciążenia (zmierzonego i obliczonego) przy 

wyznaczonej pomiarowo stałej średniej war-

tości sb 

4. Wyznaczanie momentu obciążenia 
w oparciu o amplitudy harmonicznych 
strumienia 

Zachodzi pytanie, czy istnieje relacja pomiędzy 

momentem na wale, a zmierzonymi składowy-

mi widma strumienia. W tym celu poddano 

badaniom 3 silniki 0,4 kV. 

4.1. Badania silnika o p = 1 

Silnik 0,4 kV o mocy 160kW, 2970 obr/min był 

obciążany w zakresie od biegu jałowego do 

100% mocy znamionowej (do momentu 

500 Nm). 

 

Rys. 10. Charakterystyka obciążenia badanego 

silnika 

Dla każdego punktu pracy wykonano widmo 

zarejestrowanego strumienia. Wybrano składo-

we, wykazujące zmiany amplitud i częstotli-

wości w miarę zmian obciążenia. Określają one 

jednocześnie obroty silnika wg formuł: 

12 sff =   (10) 

p

ff

p

sf
n

)(60)1(60 211 −
=

−
=         (11) 

gdzie: 1f  - częstotliwość prądu stojana (podsta-

wowej harmonicznej), 

2f  - częstotliwość prądu wirnika. 
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Rys. 11. Widmo magnitudowe (w dB) strumie-

nia dla obciążenia 300 Nm 

 
Rys. 12. Widmo magnitudowe (w dB) strumie-

nia dla obciążenia 500 Nm 

 
Rys. 13. Zestawienie składowych widm ampli-

tudowo-częstotliwościowych dla pełnego zakre-

su zmian obciążenia (amplitudy w V) 

Na podstawie widm takich, jak na Rys.11 do 

Rys.13 oraz wykonanych dla innych punktów 

pracy sporządzono charakterystyki zmian ich 

składowych w funkcji momentu obciążenia na 

tle proporcjonalnych zmian momentu. 

 
Rys. 14. Amplitudy składowych strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu ob-

ciążenia 

 
Rys. 15. Amplitudy dB (magnitudy) strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu ob-

ciążenia 

 
Rys. 16. Amplitudy składowych strumienia 

o częstotliwości prądu wirnika w funkcji mo-

mentu obciążenia 

 
Rys. 17. Amplitudy dB (magnitudy) składowych 

strumienia o częstotliwości prądu wirnika w fu-

nkcji momentu obciążenia 

Z powyższych charakterystyk wynika, że tylko 

składowe strumienia o częstotliwości prądu 

wirnika rosną monotonicznie w miarę wzrostu 

obciążenia. Amplitudy o częstotliwości podsta-

wowej harmonicznej zasilania zachowują się 

odmiennie. 

Zatem badanie relacji pomiędzy momentem na 

wale, a strumieniem może mieć sens tylko dla 

składowych widma o częstotliwości prądu wir-

nika. 

4.2. Badania silnika o p = 2 

Silnik 0,4 kV o mocy 90 kW, 1485 obr/min był 

obciążany w zakresie od biegu jałowego do 

120% mocy znamionowej (do momentu  

650 Nm). Zastosowano w tym przypadku taką 

samą procedurę, jak dla silnika o p=1. 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110) 6

 
Rys. 18. Charakterystyka obciążenia badanego 

silnika 

Na Rys.19 przedstawiono widma amplitudowo-

częstotliwościowe dla 6 punktów pracy silnika. 

Rys. 20 przedstawia widma w decybelach. 

 
Rys. 19. Zestawienie składowych widm amplitu-

dowo-częstotliwościowych dla pełnego zakresu 

zmian obciążenia (amplitudy w V) 

 
Rys. 20. Widma magnitudowe (w dB) strumieni 

dla pełnego zakresu zmian obciążenia 

Na podstawie widm z Rys.19 i Rys.20 wykona-

no charakterystyki zmian ich składowych w fu-

nkcji momentu obciążenia na tle proporcjonal-

nych zmian momentu. 

 
Rys. 21. Amplitudy o częstotliwości prądu wir-

nika w funkcji momentu obciążenia 

 
Rys. 22. Amplitudy dB (magnitudy) o częstotli-

wości prądu wirnika w funkcji momentu obcią-

żenia 

Amplitudy o częstotliwości podstawowej har-

monicznej zasilania zachowują się odmiennie 

(Rys.23 i Rys.24), nie wykazując monotonicz-

ności w miarę wzrostu momentu. 

 
Rys. 23. Amplitudy składowych strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu ob-

ciążenia 

 
Rys. 24. Amplitudy dB (magnitudy) strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu ob-

ciążenia 

4.3. Badania silnika o p = 3 

Silnik 0,4 kV o mocy 75 kW, 995 obr/min był 

obciążany w zakresie od biegu jałowego do 

100% mocy znamionowej (do momentu 
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675 Nm). I w tym przypadku zastosowano taką 

samą procedurę, jak dla silników o p = 1 i 2. 

 
Rys. 25. Charakterystyka obciążenia badanego 

silnika 

Na Rys.26 przedstawiono widma amplitudowo-

częstotliwościowe dla 7 punktów pracy silnika. 

Rys. 27 przedstawia widma w decybelach. 

 
Rys. 26.Zestawienie składowych widm ampli-

tudowo-częstotliwościowych dla pełnego zakre-

su zmian obciążenia (amplitudy w V) 

 
Rys. 27. Widma magnitudowe (dB) strumieni 

dla pełnego zakresu zmian obciążenia 

Na podstawie widm z Rys. 26 i Rys. 27 wyko-

nano charakterystyki zmian ich składowych 

w funkcji momentu obciążenia na tle propor-

cjonalnych zmian momentu. 

 
Rys. 28. Amplitudy w funkcji momentu obcią-

żenia 

 
Rys. 29. Amplitudy dB (magnitudy) w funkcji 

momentu obciążenia 

Również i w tym przypadku amplitudy o czę-

stotliwości podstawowej harmonicznej zasila-

nia zachowują się odmiennie (Rys. 30 

i Rys. 31), nie wykazując monotoniczności 

w miarę wzrostu momentu, zatem nie mogą być 

wykorzystane do wyznaczania momentu. 

 
Rys. 30. Amplitudy składowych strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu ob-

ciążenia 

 
Rys. 31. Amplitudy dB (magnitudy) strumienia 

o częstotliwości 50 Hz w funkcji momentu 

obciążenia 

5. Podsumowanie 

Przedstawione tu wyniki pomiarów i obliczeń 

wskazują na przydatność sygnału strumienia 

poosiowego dla wyznaczanie momentu na wale. 

Wykorzystanie odczytu samej tylko prędkości 
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z widma strumienia umożliwia pośrednie wy-

znaczenie momentu z użyciem innych wiel-

kości pomiarowych, jak prąd i moc lub para-

metru typu poślizg krytyczny. 

Bezpośrednie wyznaczenie momentu ze stru-

mienia dla indywidualnej maszyny wymaga 

uzyskania charakterystyki strumień – moc dla 

możliwie wielu punktów pracy. Jest to możliwe 

na stacji prób lub na stanowisku pracy maszyny 

i ma sens na przyszłość w przypadkach, kiedy 

jest potrzeba wyznaczania na bieżąco samego 

momentu obciążenia, sprawności maszyny lub 

efektywności energetycznej procesu. 

 
Rys. 32. Strumień podczas rozruchu silnika 

6 kV/850 kW mierzony na zewnątrz stalowej 

obudowy jak na Rys.4 

 
Rys. 33.Widmo strumienia silnika 6 kV/850 kW 

w stanie ustalonym z zaznaczonymi składowymi 

charakterystycznymi do diagnozy wirnika 

Nawiązując do wspomnianego we wstępie ba-

dania silnika 6 kV/ 850 kW należy uznać, że  

w przypadku maszyn całkowicie zabudowanych 

można również zmierzyć na zewnątrz obudowy 

strumień o amplitudzie wystarczającej dla ce-

lów zarówno diagnostycznych, jak i związa-

nych z niniejszą tematyką. Jako ilustrację mogą 

posłużyć Rys.32 i Rys.33. 
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