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LINIOWY SILNIK TUBOWY RELUKTANCYJNY DLA TŁOKOWO-

WYPOROWEJ POMPY WODNEJ 

 
RELUCTANCE LINEAR TUBULAR MOTOR FOR LIFT-AND-FORCE WATER 

PUMP 

 
Streszczenie: W wielu krajach, szczególnie tych rozwijających się istnieje zapotrzebowanie na proste i tanie, 

ale wydajne pompy wody. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie wydaje się być tłokowo-wyporowa pompa 

wody, która napędzana jest liniowym silnikiem tubowym reluktancyjnym. Część wtórna silnika stanowi tłok 

pompy, który wykonując ruch posuwisto-zwrotny pompuje wodę. W referacie omówiono budowę liniowego 

silnika tubowego reluktancyjnego z dwoma przełączalnymi uzwojeniami oraz układ sterowania uzwojeń sil-

nika. Przedstawiono wyniki obliczeń siły statycznej rozwijanej przez silnik i indukcyjności cewek silnika, 

uzyskane metodą elementów skończonych. Wyniki symulacji porównano z wynikami badań wykonanych na 

prototypie silnika. 

Abstract: In many countries, especially in developing, there is a need for a simple and inexpensive but effi-

cient water pump. The answer to such a demand seems to be a reciprocating water pump driven by reluctance 

linear motor. The motor presented in the paper has a secondary part that consists of two ferromagnetic pistons 

moving with the reciprocating motion. The primary part has the winding, which consists of two coils being 

alternatively switching on and off. The construction of the motor and the control system is shown in the paper. 

The calculation of static magnetic forces and coil inductances has been done using finite element method. The 

simulation results were compared with those obtained from experiment performed on the motor prototype. 

Słowa kluczowe: modelowanie MES, silnik liniowy reluktancyjny, pompa tłokowo-wyporowa, sterowanie sil-

nikiem reluktancyjnym 

Keywords: FEM modeling, , linear tubular reluctance motors, switched reluctance motors, integrated motor-

water pump aggregate 

1. Wstęp 

W wielu miejscach na świecie, szczególnie 

w krajach rozwijających się, w których sieć ru-

rociągów jest niedostępna lub ograniczona, po-

ważnym problemem jest zapewnienie dostaw 

czystej wody. W związku z tym, istnieje zapo-

trzebowanie na proste i tanie, ale wydajne 

pompy wody, które mogą być wytwarzane 

i montowane w miejscu eksploatacji przy uży-

ciu prostych narzędzi. Dodatkowo, biorąc pod 

uwagę również często występujący problem 

braku odpowiedniej sieci zasilającej w miejscu 

montażu, pompy takie powinny być zasilane 

z lokalnego źródła energii elektrycznej, najczę-

ściej systemu fotowoltaicznego lub generatora 

wiatrowego. Próbę rozwiązania tego problemu 

podjęła m. in. organizacja COMET-ME, która 

zaproponowała pompę zanurzalną zasilaną  

z dedykowanego systemu fotowoltaicznego [1], 

inne rozwiązania przedstawiono m.in. w [2], 

[3]. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów 

pomp, wśród których znaczną popularnością  

 

cieszą się pompy tłokowe, napędzane zazwy-

czaj przez klasyczne silniki z obrotowym wa-

łem [4], [5], choć spotyka się rozwiązania wy-

korzystujące silniki liniowe [6], [7]. Jednym  

z prostszych rozwiązań jest pompa ssąco-

tłocząca z jednym tłokiem, napędzana zazwy-

czaj silnikiem z obrotowym wałem. Wydaje się 

jednak, że bardziej naturalnym rozwiązaniem 

byłby liniowy silnik tubowy o ruchu posuwisto-

zwrotnym. Silniki takiej konstrukcji budowane 

są zarówno jako silniki z magnesami trwałymi, 

jak i reluktancyjne [8], [9]. Silniki z magnesami 

trwałymi charakteryzują się dużą siłą w sto-

sunku do objętości, jednak zastosowanie wyso-

koenergetycznych magnesów powoduje znacz-

ny wzrost ceny. Ponieważ celem projektu jest 

zbudowanie taniej pompy zintegrowanej z silni-

kiem napędzającym, zdecydowano się na zapro-

jektowanie liniowego silnika reluktancyjnego 

tubowego. Silniki reluktancyjne charakteryzują 

się z reguły nieco gorszymi osiągami, niż silniki 
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z magnesami trwałymi. Ich skok jest krótszy, co 

powoduje, że strumień wody jest mniejszy  

w stosunku do pompy z silnikiem z magnesami 

trwałymi o tej samej średnicy tłoka i często-

tliwości pracy. W związku z tym, podjęto próbę 

zaprojektowania tubowego silnika reluktan-

cyjnego do napędu pompy wody, który chara-

kteryzowałby się osiągami zbliżonymi do silni-

ków z magnesami trwałymi. W celu uzyskania 

wysokiego przepływu wody, zaproponowano 

dwutłokową konstrukcję pompy, dzięki czemu 

pompowanie wody odbywa się w każdej po-

łowie cyklu działania. Konstrukcję czteroza-

worowej, dwutłokowej pompy wraz z silnikiem 

pokazano schematycznie na rysunku 1.  

zawory

zawory

reluktancyjny
silnik tubowy

kierunek
przepływu wody

 

Rys. 1. Schemat pompy tłokowo-wyporowej na-

pędzanej silnikiem liniowym tubowym o ruchu 

posuwisto-zwrotnym 

W referacie opisano konstrukcję silnika, nastę-

pnie przedstawiono analizę sił statycznych 

wyznaczonych metodą elementów skończo-

nych. Zawarto również opis układu sterowania 

oraz porównano wyniki symulacji z wynikami 

eksperymentalnymi uzyskanymi podczas po-

miarów dokonanych na prototypie silnika. 

2. Konstrukcja silnika SRLTM 

2.1. Zasada działania silnika 

Silniki SRLTM budowane są zazwyczaj 

w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z jedną lub 

dwoma cewkami. W pierwszym rozwiązaniu, 

siła magnetyczna powoduje ruch tłoka w jedną 

stronę, natomiast powrót tłoka wymuszony jest 

przez sprężynę, ściśniętą podczas ruchu pod-

stawowego. Rozwiązanie takie, lub jego mody-

fikację w postaci zastosowania dwóch, szere-

gowo połączonych sprężyn przedstawiono  

w [10], [11], [12]. Należy zauważyć jednak, że 

taka konstrukcja powoduje, iż silnik nie wytwa-

rza siły początkowej. Aby było to możliwe, ko-

nieczne jest wprowadzenie asymetrii w obwo-

dzie magnetycznym lub układzie mechanicz-

nym, co pogarsza osiągi silnika.  
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Rys. 2. Schemat silnika liniowego z przełączal-

nymi cewkami 

Wady tej pozbawiony jest zaproponowany  

w referacie silnik z dwoma przełączalnymi ce-

wkami, których pola magnetyczne powodują 

naprzemienny ruch tłoka. Zastosowanie doda-

tkowych sprężyn pozwala na uzyskanie wyma-

ganego kształtu trajektorii siły napędzającej 

tłok. Schemat takiej konstrukcji, przyjętej do 

dalszych rozważań, pokazano na rysunku 2. 
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Stojan silnika składa się z dwóch cewek, umie-

szczonych w rurze z miękkiego materiału ma-

gnetycznego, natomiast elementem ruchomym 

są dwa tłoki, połączone na sztywno stalowym 

prętem. Naprzemienne zasilanie cewek ze źró-

dła napięcia stałego powoduje, że tłok porusza 

się ruchem posuwisto-zwrotnym, przy czym 

szybkość ruchu tłoka wymuszona jest przez 

częstotliwość przełączania cewek. 

2.2. Założenia projektowe 

W celu wykonania obliczeń projektowych zin-

tegrowanego zespołu silnik-pompa, przyjęto 

następujące założenia: 

− maksymalna średnica zewnętrzna pompy: 

150mm, 

− silnik jest zanurzony w wodzie, 

− wysokość tłoczenia wody ponad poziom 

zanurzenia: 25m, 

− możliwie niska częstotliwość przełączeń 

silnika ze względu na czasy pracy zawo-

rów wody, 

− napięcie zasilania silnika 40V. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz 

budowę pompy pokazaną na rysunku 1, przy-

jęto następujące wymiary silnika: 

− średnica zewnętrzna: 80mm, 

− przepływ wody: min. 20 l/min przy 

wysokości podnoszenia 20m, 

− średnica głowicy tłoków: 57mm, 

− długość suwu tłoka: 40mm. 

Ponadto, założono częstotliwość przełączania 

cewek równą 5Hz oraz ciśnienie wywierane na 

tłoki przy 25m słupa wysokości wody 245kPa 

(kN/m
2
). 

2.3. Model matematyczny silnika 

Do dalszych rozważań, przyjęto początkowe 

położenie tłoka jak na rysunku 3, które odpo-

wiada położeniu niewzbudzonego silnika. 

Układ sił działających na tłoki jest opisany na-

stępującym równaniem: 

                 (1) 

gdzie: 

 siła magnetyczna, 

 siła obciążenia (siła wywierana przez 

wodę na tłok silnika), 

              inercja ruchu tłoków (2) 

            siła grawitacji tłoków (3) 

                 siła tarcia tłoka (4) 

 siły oddziaływania sprężyn na  

tłok (5) 

gdzie: 

,  (6) 

W powyższych równaniach, siła magnetyczna 

 jest funkcją pozycji tłoka i prądu cewki 

i może być wyznaczona z równań Maxwella za 

pomocą MES. 

 

Rys. 3. Schemat systemu mechanicznego silnika 

W proponowanym silniku sprężyny powinny 

być wstępnie ściśnięte w położeniu zerowym 

tłoka, przy czym w trakcie ruchu tłoka siła 

sprężyny, która ulega rozprężeniu, dodaje się do 

siły magnetycznej, wytworzonej przez zasilane 

uzwojenie odpowiedniej cewki. Jest to ko-

nieczne, aby sumaryczna siła była w stanie po-

konać bezwładność wody i tłoków oraz siły tar-

cia, szczególnie przy przejściu wody przez za-

wory zwrotne. Należy przy tym pamiętać, że 

duże siły oporu wynikają z tego, że w czasie 
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ruchu tłoka woda jest wypychana przez jedną 

z głowic tłoka i jednocześnie zasysana przez 

głowicę przeciwległą.  

3. Badania symulacyjne 

Biorąc pod uwagę wymagania określone w roz-

dziale 2.2, przeprowadzono obliczenia symula-

cyjne silnika dla różnych wymiarów mecha-

nicznych, wykorzystując metodę elementów 

skończonych MES [13]. W proponowanym 

rozwiązaniu, każda z cewek silnika składa się  

z 500 zwojów drutu miedzianego, o średnicy 

1mm. Przy częstotliwości przełączeń cewek 

równej 5Hz, powstają prądy wirowe w żelazie 

w obwodzie magnetycznym silnika. W celu 

zmniejszenia strat energii powodowanych przez 

te prądy, do budowy silnika należałoby użyć 

materiału o dużej rezystywności. Jednak, zakła-

dając niską cenę silnika i pompy, świadomie 

wybrano jako materiał konstrukcyjny tanią stal. 

W celu redukcji prądów wirowych, rura stojana 

oraz tłoki mogą być częściowo nacięte wzdłuż 

linii równoległej do osi podłużnej silnika. Wy-

niki symulacji pokazano na rysunkach 4-5. 

 

 

Rys. 4. Charakterystyki a) siły magnetycznej, b) 

indukcyjności cewki w funkcji przemieszczenia 

tłoka, dla różnych wartości prądów 
 

Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki 

statycznej siły magnetycznej i indukcyjności 

cewki w funkcji przemieszczenia tłoka, obli-

czone dla różnych wartości prądów cewki. Po-

nieważ obwód magnetyczny silnika zmienia 

nasycenie wraz ze wzrostem prądu cewki, jej 

indukcyjność zmienia się pod wpływem ruchu 

tłoka i przepływającego prądu. Efekt nasycenia 

ma pozytywny wpływ na pracę silnika w wa-

runkach dynamicznych, ponieważ przy zwięk-

szonej reluktancji gromadzona jest mniejsza 

energia magnetyczna w obwodzie cewki, co 

ułatwia proces jej wyłączenia. Ponadto, wyma-

gana jest mniejsza siła do wprawienia tłoka 

w ruch przeciwny, co przejawia się brakiem 

charakterystycznych szarpnięć tłoka. Na pod-

stawie wyznaczonych sił magnetycznych do-

brano sprężyny o stałej Ks=20kN/m, aby uzy-

skać w przybliżeniu stałą siłę w całym zakresie 

ruchu tłoka. Na rysunku 5 pokazano charakte-

rystyki sił sprężyn oraz siły magnetyczne dzia-

łające na tłoki obliczone dla prądu cewek 20A. 

 

Rys. 5. Siły magnetyczne Fm i siły sprężyn Fs 

przy zmiennym położeniu tłoka 

Należy zauważyć, że wypadkowa siła ma dużą 

wartość na relatywnie długiej drodze ruchu 

tłoka, co jest trudne do uzyskania w klasycz-

nym rozwiązaniu silników liniowych. 

4. Badania eksperymentalne 

W celu weryfikacji wyników uzyskanych z sy-

mulacji, przeprowadzono pomiary sił na wyko-

nanym prototypie silnika (rysunek 7). Na ry-

sunku 6 pokazano charakterystyki sił uzyskane 

z obliczeń i z pomiarów. Wyniki uzyskane 

z eksperymentu w znacznym stopniu pokrywają 

się z wynikami uzyskanymi z symulacji po-

twierdzając obliczenia symulacyjne sił i po-

prawność przyjętego modelu. 
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Rys. 6. Eksperymentalne i symulowane charak-

terystyki sił magnetycznych dla dwóch położeń 

tłoka 

Kolejnym etapem testów było sprawdzenie 

działania silnika w stanach dynamicznych  

w prototypowym układzie sterowania. W tym 

celu na silniku zamontowano opracowany układ 

rur i zaworów, tworząc w ten sposób 

zintegrowany zespół silnik-pompa, pokazany na 

rysunku 7. 

 

Rys. 7. Wygląd prototypu pompy tłokowo-wypo-

rowej z zamontowanym silnikiem 

Zaprojektowano mikroprocesorowy układ ste-

rowania silnika, za pomocą którego następuje 

przełączanie cewek silnika w odpowiedniej se-

kwencji. W układzie sterowania wykorzystano 

mikrokontroler ATmega328 [14], natomiast 

część mocy sterownika zbudowano z wykorzy-

staniem tranzystorów mocy MOSFET pracują-

cych w konfiguracji mostka H. Układ sterowa-

nia wyposażony jest w czujniki pomiarowe 

prądu pobieranego przez zasilane cewki silnika 

oraz czujniki położenia tłoków silnika. Jako 

czujniki położenia wykorzystano transoptory 

szczelinowe, umieszczone wewnątrz konstruk-

cji silnika. Dzięki temu z jednej strony uzy-

skano jednoznaczną informację o skrajnych 

położeniach tłoka, a ponadto w sytuacji braku 

sygnału z transoptorów układ sterowania ogra-

nicza prąd pobierany przez zasilaną cewkę, za-

bezpieczając silnik przed zniszczeniem. Układ 

zasilono z zasilacza napięcia o odpowiedniej 

mocy. Na rysunku 8 pokazano topologię części 

mocy układu zasilania, natomiast rysunek 9 

przedstawia schemat układu sterowania. 

Zmontowany i uruchomiony układ umiesz-

czono na stanowisku laboratoryjnym i przete-

stowano jego działanie. Na rysunku 10 poka-

zano stanowisko testowe wraz z silnikiem, 

układem zasilania i układem sterowania. Sta-

nowisko wyposażone jest w zbiornik wody  

o pojemności 1000l, dzięki czemu pompowana 

woda krąży w obiegu zamkniętym. 

E
+

C

T3

i1

_b

T1

T2T4

i s

i2

D1

D2

cewka 1

cewka 2

Rb

i b

i C

vv s

 

Rys. 8. Układ zasilania silnika 
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Rys. 9. Schemat układu sterowania silnika 

 

Rys. 10. Wygląd stanowiska laboratoryjnego 

Po załączeniu układu zaobserwowano po-

prawną pracę silnika i pompy wody, strumień 

pompowanej wody jest ciągły i zależy od czę-

stotliwości ruchów tłoka. Na rysunku 11 poka-

zano zarejestrowane przebiegi prądów cewek 

silnika. 

W zarejestrowanym przebiegu można zauważyć 

niewielką asymetrię amplitud prądów, wynika-

jącą z asymetrii cewek silnika. Nie ma to jed-

nak wpływu na poprawną pracę pompy.   
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Rys. 11. Zarejestrowane przebiegi prądów ce-

wek silnika 

 

5. Wnioski 

W referacie przedstawiono konstrukcję silnika 

SRLTM z dwoma cewkami przełączalnymi, 

w którym część wtórna jest zarazem tłokiem 

pompy wodnej. Podczas pracy silnika, po-

dwójny tłok wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, 

dzięki czemu, przy odpowiednim układzie za-

worów, pompa zasysa wodę podczas ruchu wy-

pierającego. Podczas pracy silnik rozwija siłę 

napędową równą 372N, przy prądzie cewki 

20A. Daje to ciśnienie 145kPa, co jest niższym 

ciśnieniem niż zakładane dla 20m słupa wody. 

Problem ten można rozwiązać przez zmniejsze-

nie średnicy głowic tłoków, co spowoduje 

wzrost ciśnienia pompowanej wody. Straty 

mocy w tłokach silnika i jego rdzeniu powsta-

jące wskutek zasilania cewki prądem pulsują-

cym zostały pominięte, gdyż ich wartość przy 

5Hz przełączania cewki wynosi ok. 23W, co 

stanowi w przybliżeniu 3% mocy całkowitej. 

Wyniki obliczeń sił magnetycznych napędzają-

cych tłoki, zostały zweryfikowane pomiarami. 

Silnik może być zasilany z dowolnego źródła 

napięcia stałego o wartości 36-40V. 

W badaniach laboratoryjnych wykorzystano 

zasilacz sieciowy, natomiast w układzie doce-

lowym przewiduje się zasilanie silnika z układu 

fotowoltaicznego lub generatora wiatrowego. 

Układ sterowania umożliwia kontrolę pracy sil-

nika przy wymuszeniu częstotliwości przełą-

czeń cewek lub w pętli sprzężenia zwrotnego 

położenia tłoka silnika. Prace dotyczące opty-

malizacji układu sterowania i wykorzystania 

różnych algorytmów sterowania będą przed-

miotem dalszych badań i zostaną opublikowane 

w kolejnych referatach. 
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