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ANALIZA CHARAKTERYSTYK TARCZOWEGO SILNIKA 

INDUKCYJNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO RÓŻNE MATERIAŁY 
MAGNETYCZNE RDZENI STOJANA I WIRNIKA 

 
ANALYSIS OF THE CHARACTERISTIC OF AXIAL FLUX INDUCTION MOTOR 
USED DIFFERENT MAGNETIC MATERIAL FOR STATOR AND ROTOR CORES 

 
Streszczenie: Z uwagi na zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów produkcji lub 
zwiększenie gęstości mocy maszyn elektrycznych, poszukiwane są rozwiązania konstrukcyjne z wykorzysta-
niem różnych materiałów magnetycznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza wyników po-
miarowych z badań silnika tarczowego indukcyjnego wykorzystującego 3 różne rdzenie magnetyczne stojana 
lub wirnika tj. stojan wykonany z taśmy amorficznej, stojan i wirnik wykonany z blachy M470-50A oraz wir-
nik wykonany z litej stali. 
 

Abstract: Due to the need for increased of energy efficiency, reduction of production costs or increased of 
power density in electrical machines the construction solutions using different magnetic material are re-
searched. The purpose of this paper is to present and analyze the test results of axial flux induction motor 
equiped with 3 different stator or rotor magnetic cores. These are stator made of amorphous tape, stator and 
rotor made of M470-50A sheet and rotor made of solid steel. 
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1. Wstęp 

Na etapie projektowania nowoczesnych napę-
dów elektrycznych szczególną uwagę zwraca 
się głównie na trzy aspekty: 
- efektywność energetyczną, 
- gęstość mocy (momentu),  
- koszty produkcji. 
Wymienione wyżej zagadnienia są ze sobą bez-
pośrednio powiązane, w pewnym sensie często 
stoją wobec siebie w opozycji. Zwiększenie 
efektywności energetycznej w ujęciu ogólnym 
uzyskuje się poprzez: 
a) zwiększenie ilości materiałów czynnych  
w maszynie, co jednocześnie zmniejsza gęstość 
mocy i zwiększa koszt produkcji, 
b) zastosowanie nowoczesnych materiałów, co 
z kolei pozwala na zwiększenie gęstości mocy, 
ale zwykle znacznie podraża koszty wykonania.  
Tak jak wspomniano jest to ujęcie ogólne, po-
mijające szereg innych czynników, w tym pro-
ces technologiczny, proces optymalizacji ob-
wodu elektromagnetycznego itp., przedsta-
wione jedynie w celu zwrócenia uwagi na ko-
nieczność znalezienia kompromisu, "złotego 
środka" pomiędzy wymienionymi aspektami na 
etapie projektowania maszyny. 
 

 
 

Jednym z czynników wpływającym na każdy  
z wymienionych aspektów jest odpowiedni do-
bór materiału magnetycznego rdzenia stojana 
lub wirnika [1]. Oczywiście kluczową kwestią 
w tym przypadku jest również znajomość 
warunków pracy danej maszyny. W odniesieniu 
do powyższego, w niniejszej pracy przedsta-
wiono charakterystyki silnika tarczowego in-
dukcyjnego w trzech różnych wariantach wyko-
nania: 
1) rdzeń stojana i wirnika wykonany z taśmy 
prądnicowej M470-50A o grubości 0.5 mm, 
2) rdzeń stojana wykonany z taśmy prądnicowej 
M470-50A o grubości 0.5 mm, rdzeń wirnika 
wykonany z litej stali S355J2, 
3) rdzeń stojana wykonany z taśmy amorficznej 
o grubości 25 μm, rdzeń wirnika z taśmy prąd-
nicowej M470-50A o grubości 0.5 mm. 
Należy zaznaczyć, że dla każdego z wariantów 
geometria obwodu magnetycznego, dane na-
wojowe oraz elementy konstrukcyjne były 
identyczne. Jedyną różnicą był rodzaj materiału 
rdzenia stojana lub wirnika. 
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane 
oraz parametry badanego modelu silnika. 
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Tabela 1. Podstawowe dane konstrukcyjne sil-

nika tarczowego  
 

 

Założeniem projektowym dla zastosowania ta-
śmy amorficznej 0.25 μm było ograniczenie 
strat w żelazie z uwagi na bardzo niską strat-
ność materiału amorficznego [2,3,4,5,6]. Wy-
konanie natomiast wirnika z litej stali upraszcza 
proces technologiczny (nie jest konieczne cięcie 
taśmy i jej zwijanie) i teoretycznie obniża 
koszty wykonania [7]. Biorąc pod uwagę, że 
częstotliwość pulsacji pola magnetycznego  
w wirniku silnika asynchronicznego jest nie-
wielka, rzędu 2-5 Hz, zastosowanie litej stali 
może być w pewnych przypadkach uzasad-
nione. W publikacji przedstawiono wyniki po-
miarowe z badań laboratoryjnych omawianych 
modeli, których celem było weryfikacja założeń 
teoretycznych. Analizie i ocenie poddano rów-
nież proces technologiczny wykonania po-
szczególnych wariantów rozwiązania, przed-
stawiając pokrótce również aspekty ekono-
miczne. 
 

2. Model nr 1 - stojan i wirnik wykonany 
z blachy M470-50A 

Pierwszym wariantem rozwiązania jest model 
silnika tarczowego indukcyjnego, w którym 
stojan i wirnik wykonano ze zwijki taśmy prąd-
nicowej M470-50A o grubości 0.5mm. Model 
ten stanowi punkt odniesienia w stosunku do 
pozostałych analizowanych przypadków. Tech-
nologia wykonania rdzenia stojana jest nastę-
pująca: taśmę prądnicową nawija się na dedy-
kowanym trzpieniu (stanowiącym później ele-
ment konstrukcyjny maszyny), a następnie me-
todą elektroerozyjną wycinane są żłobki. Koszt 
wykonania zwijki wraz z materiałem dla oma-
wianego silnika nie przekraczał kwoty ok. 100 
zł. Bardzo czasochłonna i kosztowna jest nato-
miast obróbka elektroerozyjna, której koszt to 

ok. 2000-3000 zł.  Na rysunku 1 przedstawiono 
fragment zwijki rdzenia przed obróbką elektro-
erozyjną, natomiast na rysunku 2 fragment go-
towego pakietu po obróbce.  
 

 
Rys. 1. Fragment zwijki rdzenia stojana z taśmy 

M470-50A 
 

 
Rys. 2. Fragment rdzenia stojana wykonanego  

z taśmy M470-50A po obróbce elektroerozyjnej 
 

Rdzeń wirnika również wykonano ze zwijki ta-
śmy M470-50A w takiej samej technologii co 
rdzeń stojana. Następnie dla tak przygotowa-
nego pakietu wykonano odlewy klatek alumi-
niowych łącznie z pierścieniami zwierającymi.  

 
Rys. 3. Fragment rdzenia wirnika wykonanego  

z taśmy M470-50A z prętami klatki aluminiowej 

i pierścieniem dolnym 

Średnica zewnętrzna stojana 205 mm 

Średnica wewnętrzna stojana 130 mm 

Dł. osiowa obw. magnetycznego  100 mm 

Długość szczeliny powietrznej 0.85 mm 
 Liczba żłobków stojana 36 - 

Liczba żłobków wirnika 40 - 

Liczba biegunów  6 - 

Znamionowe napięcie zasilania 400 V 

Znamionowa częstotliwość 50 Hz 

Znamionowa moc 1500 W 

Znamionowy moment 15 Nm 
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Fragment gotowego pakietu wirnika wraz z od-
lewem klatki i pierścieniem przedstawiono na 
rysunku 3 oraz rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Wirnik klatkowy tarczowego silnika in-

dukcyjnego wykonany z taśmy M470-50A z wi-

docznymi prętami klatki oraz pierścieniami 

zwierającymi (dolnym i górnym)  
 

3. Model nr 2 - wirnik z litej stali 

Drugim analizowanym rozwiązaniem był model 
silnika, w którym rdzeń stojana jest identyczny, 
jak w modelu nr 1, natomiast rdzeń wirnika 
wykonano z litej stali S355J2, zachowując tę 
samą geometrię obwodu magnetycznego. To-
czenie pierścienia stanowiącego rdzeń wirnika 
zajmowało ok. 4-5 rbh, a więc koszt wykonania 
pierścienia z uwagi na lity materiał nie był 
wcale mniejszy, jak wstępnie zakładano. Po 
wykonaniu pierścienia, metodą elektroerozyjną 
wykonano żłobki, a następnie aluminiową 
klatkę wirnika. Rdzeń wirnika z litej stali przed 
wykonaniem klatki aluminiowej pokazano na 
rysunku 5. 

 
Rys. 5. Rdzeń wirnika wykonany z litej stali 
 

4. Model nr 3 - stojan z taśmy amorficz-
nej 

Trzecim badanym wariantem rozwiązania był 
model silnika z rdzeniem stojana wykonanym z 
taśmy amorficznej o grubości 25 μm. Stratność 
taśmy amorficznej jest znacznie niższa niż 
stratność klasycznych blach elektrotechnicz-
nych [3,4,5,6]. Na rysunku 6 przedstawiono 
fragment pierścienia przed obróbką elektroero-
zyjną. Po zwinięciu pierścień poddano obróbce 
cieplnej, a następnie sklejono za pomocą spe-
cjalnej żywicy. Koszt jednostkowy wykonania 
takiego pierścienia wraz z materiałem to kwota 
ok. 2000 zł. 
 

 
Rys. 6. Fragment zwijki rdzenia stojana wyko-

nanego z taśmy amorficznej 
 

W dalszej kolejności rdzeń poddano obróbce 
elektroerozyjnej. Fragment rdzenia po obróbce 
przedstawiono na rysunku 7.    
 

 
Rys. 7. Fragment rdzenia stojana wykonanego  

z taśmy amorficznej po obróbce elektroero-

zyjnej 
 

Obróbka elektroerozyjna przygotowanego rdze-
nia z taśmy amorficznej była bardzo uciążliwa. 
Domniemanym powodem była żywica zlepia-
jąca poszczególne warstwy taśmy. W konse-
kwencji tego dokładność obrabianych krawędzi 
wzdłuż linii cięcia pozostawia wiele do ży-
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czenia. Na przedstawionym rys. 7 można za-
obserwować znaczące krzywizny i "wżery" na 
obrabianych krawędziach zęba. 
Na rysunku 8 przedstawiono uzwojony pakiet 
stojana wykonany z taśmy amorficznej. 
 

 
Rys. 8. Uzwojony pakiet stojana wykonany z ta-

śmy amorficznej 0.25 μm.  

5. Bieg jałowy 

Obwód magnetyczny i uzwojenie twornika 
zastało zaprojektowane na napięcie 400 V,  
50 Hz. Zakres pracy silników przewidziano do 
200 Hz. Ze wzrostem częstotliwości ponad  
50 Hz napięcie silnika może być wyższe. Jest to 
warunek zachowania charakterystyki momentu 
elektromagnetycznego silnika w funkcji pośli-
zgu na stałej wartości. Dlatego dla każdego  
z przedstawionych wariantów rozwiązania zdję-
to charakterystyki biegu jałowego przy zasila-
niu napięciem sinusoidalnym w zakresie napię-
cia od 100 450 V i częstotliwości 50 200 Hz. 
Dla każdego z przedstawionych wariantów 
rozwiązania zdjęto charakterystyki biegu jało-
wego przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym. 
Względna wartość głównego strumienia 
magnetycznego, przy częstotliwości 200 Hz  
i napięciu 450 V wynosiła ok. Φwzg = 0.28.  
W stosunku do kwadratu strumienia zmniejsza 
się moment elektromagnetyczny silnika. 
Na rysunku 9 przedstawiono zależność 
pomiędzy wartością prądu magnesującego,  
a napięciem zasilania dla omawianych warian-
tów rozwiązania. Z przedstawionych charakte-
rystyk widać, że największą reluktancją (naj-
gorszą magnesowalnością) cechuje się wariant 
z litym rdzeniem wirnika. Wariant z amorficz-
nym rdzeniem stojana szybciej natomiast  
(w stosunku do modelu odniesienia) wchodzi  
w nieliniową część charakterystyki. 

 

 
Rys. 9. Porównanie zależności prądu magne-

sującego od wartości napięcia zasilania, przy 

częstotliwości 50 Hz  
 

Na rysunku 10 przedstawiono porównanie strat 
w żelazie na biegu jałowym dla omawianych 
wariantów rozwiązania w funkcji napięcia za-
silania, dla częstotliwości 50 Hz. Dla znamio-
nowej wartości głównego strumienia magne-
tycznego (400V, 50 Hz) straty w żelazie w sil-
niku z litym rdzeniem wirnika są o 70% więk-
sze w porównaniu do strat w silniku z rdzeniem 
stojana i wirnika wykonanym z klasycznej ta-
śmy M470-50A. Wyższe straty wynikają ze 
zwiększonych strat dodatkowych w litym rdze-
niu wirnika [8]. Niestety nieznacznie wyższe są 
również straty w amorficznym rdzeniu stojana, 
podczas gdy spodziewano się ich znacznego 
obniżenia. Po ponownej analizie wyników, jak 
również literatury stwierdzono, że prawdopo-
dobną przyczyną tego była operacja cięcia 
elektroerozyjnego taśmy amorficznej, co zna-
cząco pogorszyło właściwości tego materiału 
[3,4,5]. W związku z powyższym można wnio-
skować, że zastosowanie taśmy amorficznej,  
w przyjętej technologii wykonania silników tar-
czowych nie przynosi zamierzonego efektu,  
z powodu konieczności obróbki mechanicznej. 
 

 
Rys. 10.Porównanie strat w żelazie na biegu 

jałowym w funkcji napięcia zasilania dla czę-

stotliwości 50 Hz 
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6. Charakterystyki eksploatacyjne  

Dla wszystkich modeli silników przeprowadzo-
no badania laboratoryjne przy zasilaniu znamio-
nowym 400V 50Hz, obciążając silniki warto-
ścią momentu do 22.5 Nm (1.5 Mn). Uzyskane 
charakterystyki elektromechaniczne przedsta-
wiono na rysunku 11.  
 

 
Rys. 11. Charakterystyki mechaniczne poszcze-

gólnych modeli silników przy zasilaniu napię-

ciem sinusoidalnym 400V, 50Hz 
 

Na rysunku 12 i 13 przedstawiono charaktery-
styki współczynnika sprawności oraz współ-
czynnika mocy dla poszczególnych wariantów 
rozwiązania. Największą sprawnością w całym 
zakresie prędkości obrotowej (obciążenia) 
cechuje się model silnika z rdzeniem stojana  
i wirnika wykonanym z taśmy M470-50A. 
Sprawność silnika z litym rdzeniem wirnika jest 
znacznie niższa niż sprawność pozostałych 
modeli. Silnik z litym rdzeniem wirnika cechuje 
się również niższym współczynnikiem mocy 
cosφ. 
 

 
Rys. 12. Współczynnik sprawności η w funkcji 

prędkości obrotowej (poślizgu) dla poszczegól-

nych modeli silników przy zasilaniu napięciem 

sinusoidalnym 400V, 50Hz 

 

 
Rys. 13. Współczynnik mocy cosφ w funkcji 

prędkości obrotowej (poślizgu) dla poszczegól-

nych modeli silników przy zasilaniu napięciem 

sinusoidalnym 400V, 50Hz 
 

W tabeli 2 przedstawiono porównanie podsta-
wowych parametrów omawianych modeli silni-
ków przy założeniu, że wartość prądu stojana 
nie przekracza określonej wcześniej wartości 
znamionowej tj. 3.7 A (wyznaczony przyrost 
temperatury po próbie nagrzewania Δϑ=80 K). 
 

Tabela 2. Parametry eksploatacyjne poszcze-

gólnych modeli silników dla znamionowego 

prądu stojana 

 
I1 

[A] 
M 

[Nm] 
n 

[obr/min] 
η 

[%] 
cosφ 

M470 3,7 15,0 959 80,9 0,72 

Wirnik lity 3,7 13,3 963 75,0 0,66 

Stojan amor-
ficzny 

3,7 15,6 959 80,0 0,72 
 

Dla prądu stojana równego 3.7 A moment sil-
nika z litym rdzeniem wirnika jest mniejszy  
o ok. 12% w stosunku do modelu odniesienia, 
natomiast model z amorficznym rdzeniem sto-
jana cechuje się wyższą wartością momentu  
o ok. 4%. Z innego punktu widzenia intere-
sujące są parametry eksploatacyjne poszcze-
gólnych modeli silników przy założeniu jedna-
kowej wartości momentu obciążenia. W tabeli 3 
przedstawiono parametry silników przy założe-
niu, że moment obciążenia dla wszystkich wa-
riantów rozwiązania wynosi 15 Nm. 
 

Tabela 3. Parametry eksploatacyjne poszcze-

gólnych modeli silników dla jednakowej warto-

ści momentu obciążenia  

 
I1 

[A] 
M 

[Nm] 
n 

[obr/min] 
η 

[%] 
cosφ 

M470 3,7 15,0 957 80,9 0,72 

Wirnik lity 4,0 15,0 962 74,8 0,69 

Stojan amor-
ficzny 

3,6 15,0 959 80,3 0,73 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 

 

194

Z przedstawionych danych z tabeli nr 3wynika, 
że obciążenie silnika z litym rdzeniem wirnika 
momentem 15 Nm, powoduje wzrost wartości 
prądu stojana do wartości 4 A, co w konse-
kwencji przełoży się na wyższy przyrost tempe-
ratury uzwojenia ( ok.16%). Dla otrzymanych 
wyników pomiarowych dokonano również 
rozdziału strat poszczególnych dla każdego 
modelu silnika. Korzystając z zależności 1 obli-
czono straty w wirniku. 
 

          (1) 
 

gdzie: 
ΔP2 -  straty w wirniku, 
P1 - moc pobierana, 
ΔPcu1 - straty w uzwojeniu stojana, 
ΔPFe - straty w żelazie twornika. 
Następnie znając sumaryczną wartość całko-
witych strat można wyznaczyć pozostałe straty 
dodatkowe ΔPd korzystając z zależności 2. 
  

     (2) 
 

gdzie: 
ΔP - moc mechaniczna, 
ΔPd - pozostałe straty dodatkowe, 
ΔPm - straty mechaniczne. 
 

Na rysunku 14 przedstawiono porównanie strat 
w wirniku ΔP2 dla poszczególnych wariantów 
rozwiązania. Dla obciążenia znamionowego 
(Pm=1500 W) straty w wirniku dla wszystkich 
wariantów rozwiązania są bardzo zbliżone 
(pomiędzy 64-71W). 
 

 
Rys. 14. Porównanie strat w wirniku w funkcji 

mocy obciążenia na wale dla poszczególnych 

wariantów rozwiązania  
 

Na rysunku 15 przedstawiono porównanie strat 
dodatkowych ΔPd dla poszczególnych warian-
tów rozwiązania.  

 
Rys. 15. Porównanie pozostałych strat dodat-

kowych w funkcji mocy obciążenia na wale dla 

poszczególnych wariantów rozwiązania, przy  

U = 400 V, 50 Hz  
 

Z rysunku 15 widać wyraźnie, że najmniejsze 
straty dodatkowe są w modelu silnika z rdze-
niem stojana i wirnika wykonanym z taśmy 
M470-50A, natomiast największe (ok.3-krotnie 
większe dla znamionowego obciążenia) w mo-
delu z litym rdzeniem wirnika.  

7. Wnioski końcowe 

W artykule przedstawiono i porównano 3 wa-
rianty rozwiązania silnika tarczowego induk-
cyjnego, wykorzystującego różne materiały 
magnetyczne rdzeni stojana lub wirnika. Celem 
zastosowania wybranych materiałów magne-
tycznych było ograniczenie strat mocy (w przy-
padku stojana z rdzeniem amorficznym) lub 
ograniczenie kosztów produkcji (w przypadku 
wirnika z litym rdzeniem wirnika). 
Otrzymane w drodze pomiarowej na modelach 
fizycznych wyniki pokazują, że: 
1. Największą sprawność ma silnik z rdzeniem 

stojana i wirnika wykonanym z taśmy 
M470-50A, maksymalna sprawność dla ob-
ciążenia momentem znamionowym wynosi 
82% i jest porównywalna ze sprawnością si-
lników walcowych o tych samych para-
metrach znamionowych. 

2. Koszt wykonania rdzenia wirnika ze zwijki 
taśmy M470-50A nie jest wyższy niż koszt 
wykonania rdzenia litego. 

3. Parametry eksploatacyjne, w tym sprawność 
silnika z litym rdzeniem wirnika jest znacz-
nie mniejsza w stosunku do silnika z rdze-
niem stojana i wirnika wykonanym z taśmy 
M470-50A. 

4. Straty w rdzeniu stojana wykonanego z ta-
śmy amorficznej nie są mniejsze niż w rdze-
niu z taśmy M470-50A. Powodem jest ob-
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róbka cięcia elektroerozyjnego w celu wy-
konania żłobków. 

5. Koszt wykonania rdzenia z taśmy amorficz-
nej jest znacznie wyższy (ok. 20 krotnie) niż 
z klasycznej taśmy M470-50A. Ponadto, ob-
rób rdzenia amorficznego jest bardzo uciąż-
liwa. 

Podsumowując, z porównania przedstawionych 
wariantów rozwiązania, najlepszym pod wzglę-
dem ekonomicznym, technologicznym oraz 
technicznym jest wariant rozwiązania silnika  
z rdzeniem stojana i wirnika wykonanym z kla-
sycznej taśmy M470-50A o grubości 0.5mm. 
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