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SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O PODWY�SZONEJ 

SPRAWNO�CI I MOCY ZNAMIONOWEJ 7,5 ORAZ 10 HP 
 

ONE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH RAISED EFFICIENCY 
RATED POWER 7.5 AND 10 HP 

 
Abstract: In the paper is described four prototype one-phase motors rated power 7,5 and 10 HP designed and 
manufactured in Electrotechnical Institute. Motors are designed according to NEMA standards for rated fre-
quency 60 Hz. On account of rated power increase in this motors the special windings with non-uniform dis-
tribution of turns are applied. The windings are optimized on account of criterion of possible uniform slot fill-
ing by not exceed 3 % content of magnetomotive force third harmonic. For this motors was designed an espe-
cial auxiliary start capacitor switch. As actuator is utilized the pair of push-pull connected thyristors. As ana-
lyzed parameter for the electronic system is utilized the voltage on the run capacitor. The switch include an 
unique precision comparator with floating reference voltage. Such solution enabled accurate determination of 
switching moment by network voltage fluctuation and voltage drops by motor start. Prototype motors was 
tested and test results indicates, that all motors have better efficiency according to standard motors manufac-
tured by leading American manufacturer and only about 1 % lower as Super-E series motors manufactured by 
this manufacturer. The paper presents the main motors parameters obtained from tests and also a comparison 
between tests and calculation results. 
 
1. Wst�p 
Przez niemal sto dwadzie�cia lat, doskonalono 
zarówno technologi� ich wytwarzania jak 
i metody oblicze� silników jednofazowych. 
W Polsce w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego 
stulecia w BOBRME, w Politechnice �l�skiej 
oraz w  Instytucie Elektrotechniki powstały 
metody i programy do projektowania tych sil-
ników. Prace te dotyczyły jednak silników 
o małej mocy znamionowej. Stosunkowo małe 
zainteresowanie rozwojem silników jednofazo-
wych o wi�kszych mocach znamionowych wy-
nika z tego, �e obowi�zuj�cy w Polsce przepis, 
ograniczał maksymalny pr�d pobierany z sieci 
jednofazowej do 100 A. Wobec stale rosn�cych 
mocy zainstalowanych urz�dze� elektrycznych 
i modernizacji sieci przesyłowych niskiego na-
pi�cia, ten anachroniczny przepis nie jest obec-
nie przestrzegany, a pobór pr�du jest ustalany 
na podstawie umowy mi�dzy odbiorc� 
a Zakładem Energetycznym. W USA, Rosji 
oraz wielu innych krajach, produkowane i eks-
ploatowane s� silniki jednofazowe powszech-
nego zastosowania o mocy znamionowej a� do 
ok. 10 kW. 
W 2001 r. w Instytucie Elektrotechniki zostały 
wznowione prace nad silnikami jednofazo-
wymi, zmierzaj�ce do opracowania skutecz-
nych metod ich obliczania oraz projektowania 
ukierunkowanego na optymalizacj�, ze szcze- 

 
 

gólnym uwzgl�dnieniem silników o zwi�kszo-
nych mocach znamionowych. Jednocze�nie po-
stawiono sobie za cel mo�liwie dokładne 
uwzgl�dnienie zjawisk zwi�zanych z silnym 
nasyceniem obwodu magnetycznego. 
Przy u�yciu opracowanych metod zaprojekto-
wano (fot. 1) 4 prototypy silników jednofazo-
wych o mocach znamionowych 7,5 oraz 10 HP 
(5,5 oraz 7,5 kW), liczbach par biegunów 2 
oraz 4, przystosowane do zasilania z sieci  
60 Hz i spełniaj�ce wymagania okre�lone przez 
NEMA. 
 

 
 

Fot 1. Widok silnika SBg 213 T. 
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Silniki maj� po dwa kondensatory: pracy oraz 
rozruchowy, wył�czany za pomoc� specjalnie 
zaprojektowanego wył�cznika elektronicznego. 
Prototypy silników wykonano i zbadano w Za-
kładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elek-
trotechniki. Wyniki bada� wykazały, �e mo�na 
je uzna� za silniki o podwy�szonej sprawno�ci. 
Potwierdzone badaniami sprawno�ci s� bowiem 
wi�ksze od sprawno�ci standartowych silników 
oferowanych przez czołowego producenta ja-
kim jest firma Baldor z siedzib� w stanie Ar-
cansas w USA. Sprawno�ci prototypowych sil-
ników s� nieco mniejsze od oferowanych przez 
t� firm� silników serii SUPER E zaliczanych do 
klasy Premium Efficiency. 

2. Projekt silników 
Silniki prototypowe zostały zaprojektowane 
przy nast�puj�cych zało�eniach: 

− zostan� wykorzystane rdzenie stojanów, 
rdzenie wirników oraz wszystkie elementy 
obudowy produkowanych seryjnie w FSE In-
dukta silników trójfazowych o wzniosie osi 
wału 132 mm; 

− silniki b�d� miały uzwojenia koncentryczne 
o nierozdzielonych strefach oraz kwazisinuso-
idalnym rozkładzie zwojów w zezwojach 
optymalizowanym ze wzgl�du na kryterium 
mo�liwie jednakowego zapełnienia wszystkich 
�łobków przy utrzymaniu na nie przekroczo-
nym poziomie (3%) 3-ciej harmonicznej wy-
twarzanego przepływu; 

− do wył�czenia dodatkowego kondensatora 
rozruchowego b�dzie zastosowany specjalnie 
opracowany wył�cznik elektroniczny. 
Zastosowanie uzwoje� o rozdzielonych strefach 
oraz kwazisinusoidalnym rozkładzie zwojów 
pozwala na skuteczne ograniczenie amplitudy 
3-ciej harmonicznej przepływu. Harmoniczna 
ta, ze wzgl�du na niski rz�d, powoduje bowiem 
powstawanie „siodła” w przebiegu krzywej 
momentu silnika w funkcji po�lizgu. Ponadto, 
jej amplituda mo�e wzrosn�� na skutek sumo-
wania z 3-ci� harmoniczn�, której �ródłem jest 
nakładanie si� podstawowej harmonicznej 
przepływu na parzyst� (2-g�) harmoniczn� 
przewodno�ci magnetycznej, powstaj�c� na 
skutek niejednakowego stopnia nasycenia ob-
wodu magnetycznego w osiach uzwoje� głów-
nego i pomocniczego. Uzwojenia kwazisinu-
soidalne odznaczaj� si� jednak niejednakowym 
zapełnieniem �łobków, czyli niepełnym wyzy-
skaniem przestrzeni, w której zachodzi prze-
miana energii. W celu uzyskania maksymalnie 

równomiernego zapełnienia wszystkich �łob-
ków, przy jednoczesnym spełnieniu powy�-
szego warunku, zastosowano specjalny algo-
rytm przemieszczania zwojów, przedstawiony 
w pracach [4; 7; 9]. Istota jego działania polega 
na kolejnym przemieszczaniu po jednym zwoju 
z zezwoju o mniejszej rozpi�to�ci do zezwoju 
o wi�kszej rozpi�to�ci, poczynaj�c od pary ze-
zwojów o najwi�kszej rozpi�to�ci i kolejno 
przesuwaj�c si� w kierunku zezwojów o coraz 
mniejszej rozpi�to�ci. Dla ka�dej pary zezwo-
jów taka próba jest wykonywana dwukrotnie. 
Po wykonaniu ka�dego przemieszczenia zwoju 
sprawdza si�, czy współczynnik zawarto�ci 3-ej 
harmonicznej 3 ;1m  nie przekroczył 3%, oraz 
czy nie zmalał współczynnik wyzyskania po-
wierzchni �łobków kww. W przypadku nie speł-
nienia obydwu warunków ostatnia operacja 
przemieszczenia zwoju jest anulowana i algo-
rytm przechodzi do nast�pnej pary zezwojów. 
Algorytm jest zastosowany najpierw do uzwo-
jenia głównego przy niezmienionym rozkładzie 
zwojów w uzwojeniu pomocniczym, 
a nast�pnie jest powtarzany dla uzwojenia po-
mocniczego przy ustalonym rozkładzie zwojów 
w uzwojeniu głównym. 
Przemieszczanie zwojów do zezwojów 
o wi�kszej rozpi�to�ci powoduje wzrost współ-
czynnika uzwojenia, a wi�c wpływa korzystnie 
na wła�ciwo�ci uzwojenia powoduj�c jego lep-
sze sprz��enie ze strumieniem. Jednocze�nie 
jednak ulega zwi�kszeniu �rednia długo�� poł�-
cze� czołowych, co powoduje wzrost strat 
w uzwojeniu.  
Wykonane eksperymenty obliczeniowe dla ró�-
nych uzwoje� (warto�ci i kombinacji szeroko�ci 
strefy q dla obydwu uzwoje�: głównego 
i pomocniczego) oraz dla silników o ró�nej 
mocy znamionowej oraz liczbie par biegunów 
wykazała, �e sprawno�� silnika nie maleje – 
pomimo niewielkiego wzrostu �redniej długo�ci 
poł�cze� czołowych. Ponadto stwierdzono, �e 
cz�sto kilkakrotne kolejne powtórzenie całej 
opisanej procedury prowadzi do zwi�kszenia 
wzgl�dnego współczynnika wyzyskania po-
wierzchni �łobków, bez ujemnego wpływu na 
sprawno�� silnika. W zwi�zku z tym zastoso-
wano dodatkowy algorytm, który wykonuje 
powtórzenia przedstawionego algorytmu prze-
mieszczania zwojów w obydwu uzwojeniach 
tak długo, a� przestanie male� pole powierzchni 
przewodów w �łobku o maksymalnym zapeł-
nieniu. Poniewa� zawarta jest w nim opisana 
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procedura „optymalizuj�ca” rozkład zwojów, 
zawsze pozostaje spełniony warunek zawarto�ci 
3-ej harmonicznej w wypadkowym przepływie 

03,03 ;1 ≤m .  

3. Wył�cznik kondensatora rozrucho-
wego 
Podstawowym sposobem poprawy jako�ci sil-
nika jest zwi�kszenie jego niezawodno�ci. 
W silnikach jednofazowych, odznaczaj�cych 
si� stosunkowo niewielk� moc� znamionow�, 
zapewnienie niezawodno�ci jest zagadnieniem 
o szczególnie du�ym znaczeniu. Jest to spowo-
dowane tym, �e silniki jednofazowe przewa�nie 
znajduj� zastosowanie w nap�dach, którym nie 
zapewnia si� fachowej obsługi oraz serwisu. 
Praca dotyczy silników jednofazowych 
o stosunkowo du�ej mocy znamionowej, które 
mog� by� zastosowane np. w rolnictwie do na-
p�du wi�kszych maszyn lub urz�dze�, a wi�c w 
szczególnie trudnych warunkach. 
Jednym z najbardziej awaryjnych elementów 
silnika jednofazowego jest wył�cznik uzwoje-
nia rozruchowego lub dodatkowego kondensa-
tora rozruchowego wł�czanego na czas rozru-
chu równolegle do kondensatora pracy w ob-
wodzie uzwojenia pomocniczego. Ze wzgl�du 
na krótki czas pracy, jako kondensatory rozru-
chowe stosuje si� przewa�nie tanie kondensa-
tory elektrolityczne. Ze wzgl�du na koniecz-
no�� przewodzenia pr�du przemiennego, sto-
sowane s� kondensatory bipolarne lub szere-
gowo poł�czone dwa kondensatory unipolarne 
o dwukrotnie wi�kszej pojemno�ci. Odznaczaj� 
si� one du�� pojemno�ci� przy niewielkich 
wymiarach. Poniewa� pracuj� tylko przez naj-
wy�ej kilka sekund, ich najpowa�niejsza wada, 
jak� jest du�a stratno��, nie ma decyduj�cego 
znaczenia, podobnie zreszt� jak ich du�y, (si�-
gaj�cy nawet 20%) współczynnik temperatu-
rowy pojemno�ci. Du�a stratno�� powoduje 
jednak wydzielanie du�ej ilo�ci ciepła, co po-
woduje nara�enie na uszkodzenia przy przedłu-
�onym czasie pracy (np. w stanie awaryjnym). 
Pocz�tkowo wył�czniki uzwojenia rozrucho-
wego lub kondensatora były uruchamiane r�cz-
nie. Zast�pienie wył�cznika r�cznego automa-
tycznym ma na celu, oprócz wygody u�ytkow-
nika, zwi�kszenie trwało�ci silnika. Zbyt pó�ne 
bowiem odł�czenie kondensatora mo�e spowo-
dowa� przegrzanie uzwojenia pomocniczego 
lub przebicie kondensatora pod wpływem zbyt 
du�ego napi�cia, zwi�kszaj�cego si� podczas 

rozruchu. Mo�e równie� nast�pi� uszkodzenie 
kondensatora spowodowane jego silnym na-
grzaniem. Natomiast zbyt wczesne odł�czenie 
kondensatora mo�e doprowadzi� do zahamo-
wania silnika i przegrzania uzwojenia głów-
nego. 
Wył�cznik samoczynny mo�e by� wykonany 
tak, �eby odł�czenie kondensatora nast�powało 
po osi�gni�ciu zadanej warto�ci jednej z nast�-
puj�cych wielko�ci: 

− pr�du w uzwojeniu głównym; 
− pr�du w uzwojeniu pomocniczym; 
− napi�cia na uzwojeniu pomocniczym; 
− napi�cia na kondensatorze; 
− pr�dko�ci obrotowej wirnika; 
− temperatury wybranego elementu silnika – 

np. uzwojenia pomocniczego 
− czasu trwania rozruchu. 

W zale�no�ci od wielko�ci "obserwowanej" 
stosuje si� ró�ne typy wył�czników. 
Ze wzgl�du na zło�one zjawiska w silniku jed-
nofazowym podczas rozruchu, przy wyborze 
wył�cznika trzeba wzi�� pod uwag�: 

− wahania napi�cia i cz�stotliwo�ci sieci zasi-
laj�cej oraz szczególnie szkodliwe du�e spadki 
napi��; 

− przeci��enia przy rozruchu; 
− wyst�powanie siodeł w charakterystyce 

momentu obrotowego, zwłaszcza spowodowa-
nych wpływem trzeciej harmonicznej prze-
pływu wytwarzanego przez uzwojenia, szcze-
gólnie gł�bokich, je�li stosuje si� uzwojenie 
pomocnicze zajmuj�ce tylko 1/3 podziałki bie-
gunowej; 

− powtarzanie si� rozruchów w krótkich 
odst�pach czasu. 
Przez długi czas, a� do chwili obecnej, do wy-
ł�czania kondensatorów po osi�gni�ciu przez 
wirnik odpowiedniej pr�dko�ci obrotowej, sto-
sowane były i s� mechaniczne wył�czniki od-
�rodkowe. Wył�czenie nast�puje przy pr�dko-
�ci, przy której elektromagnetyczny moment 
obrotowy wytwarzany przez silnik z zał�czo-
nym tylko kondensatorem pracy osi�ga maksi-
mum. Oprócz do�� skomplikowanej konstruk-
cji, powoduj�cej ich du�� awaryjno��, wył�cz-
niki takie odznaczaj� si� stosunkowo wysok� 
cen�, co powoduje wzrost ł�cznej ceny silnika 
jednofazowego. Du�a awaryjno�� silników 
z wył�cznikiem od�rodkowym skłoniła do po-
szukiwa� innych rozwi�za� [2; 4]. 
W nowszych rozwi�zaniach do wył�czania 
kondensatora rozruchowego stosuje si� nadmia-
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rowe wył�czniki elektromagnetyczne reaguj�ce 
na pr�d w uzwojeniu roboczym, rzadziej 
w uzwojeniu pomocniczym albo na inn� wiel-
ko�� wskazuj�c� podczas rozruchu na osi�gni�-
cie przez silnik odpowiedniej pr�dko�ci obro-
towej – np. wi�kszej od krytycznej. 
Dynamiczny rozwój elektroniki, zarówno 
w sferze wytwarzanych elementów jak i ukła-
dów sterowania spowodował, �e coraz cz��ciej 
do wył�czania kondensatorów rozruchowych w 
silnikach jednofazowych s� stosowane wył�cz-
niki elektroniczne. Elementem wykonawczym 
jest w nich triak, tyrystor lub tranzystor, a do 
sterowania jego prac� stosowane s�, niejedno-
krotnie bardzo rozbudowane, układy z mikro-
procesorami. Analizuj� one przebieg jednej z 
wymienionych wielko�ci zmieniaj�cych si� 
podczas rozruchu silnika i na tej podstawie two-
rz� sygnał słu��cy do uruchomienia elementu 
wył�czaj�cego. Znanych jest wiele rozwi�za� 
takich wył�czników [3; 5; 6]. Odznaczaj� si� 
one wysok� niezawodno�ci�, a ich cena stale 
maleje. Nale�y si� spodziewa�, �e w niedługim 
czasie zast�pi� one całkowicie stosowane do-
tychczas równie� kosztowne i zawodne wy-
ł�czniki od�rodkowe. W zaprojektowanym  
i wykonanym wył�czniku kondensatora 
rozruchowego analizowanym parametrem, na 
podstawie którego układ elektroniczny 
powoduje wył�czenie kondensatora, jest 
napi�cie na kondensatorze. Napi�cie to zmienia 
si� podczas trwania rozruchu w sposób zale�ny 
od parametrów obwodu magnetycznego oraz 
uzwoje� silnika, przy czym charakterystyczny 
jest jego wzrost po przekroczeniu przez wirnik 
pr�dko�ci obrotowej zbli�onej do pr�dko�ci 
krytycznej. Zalet� takiego rozwi�zania jest 
mo�liwo�� łatwego nastawiania zadawanego 
napi�cia porównawczego, a tym samym zada-
wania pr�dko�ci obrotowej, przy której ma na-
st�pi� odł�czenie kondensatora rozruchowego 
w obwodzie uzwojenia pomocniczego. Ze 
wzgl�du na stosunkowo du�e pr�dy w uzwoje-
niu pomocniczym wykonanych silników pod-
czas rozruchu (przy nieruchomym wirniku po-
nad 100 A), elementem wykonawczym wył�cz-
nika powinna by� para przeciwsobnie poł�czo-
nych tyrystorów. 
Do realizacji elektronicznego wył�cznika kon-
densatora rozruchowego, przyj�to układ elek-
troniczny z bipolarnym wył�cznikiem tyrysto-
rowym i precyzyjnym komparatorem oraz 
„pływaj�cym” napi�ciem odniesienia. Takie 
rozwi�zanie umo�liwia uwzgl�dnienie spadków 

napi�cia w sieci zasilaj�cej podczas rozruchu 
i gwarantuje precyzyjne okre�lenie momentu 
wył�czenia kondensatora rozruchowego. 
Komparator okre�la moment wył�czenia wy-
ł�cznika poprzez porównanie zadanej i usta-
wianej za pomoc� potencjometru nastawczego 
warto�ci napi�cia – z aktualn� warto�ci� napi�-
cia na kondensatorze wyprostowanego przez 
diod�. Poniewa� dla ró�nych warto�ci napi�� 
sieci zasilaj�cej napi�cie na kondensatorze pod-
czas rozruchu zmienia si�, dlatego napi�cie od-
niesienia komparatora uzyskiwane z potencjo-
metru nastawczego, musi by� równie� zmienne 
i proporcjonalne do warto�ci napi�cia sieci za-
silaj�cej. Uzyskano to poprzez zastosowanie 
specjalnego układu elektronicznego kompara-
tora. 
Układ wył�cznika jest zasilany przez zasilacz 
stabilizowany o napi�ciu wyj�ciowym ±15 V. 
Zasilacz zawiera transformator, który zapewnia 
odpowiednie napi�cia zasilaj�ce oraz separacj� 
galwaniczn�, gdy� masa układu elektronicz-
nego wył�cznika jest poł�czona z jednym z bie-
gunów sieci zasilaj�cej.  
Tyrystory wył�cznika s� sterowane poprzez 
styki czynne przeka�nika, który zapewnia izo-
lacj� galwaniczn� obwodów bramek tyrystorów 
od układów elektronicznych wył�cznika. Od-
r�bny przeka�nik poprzez styk bierny trwale 
utrzymuje stan wył�czenia po rozruchu silnika, 
pomimo tego, �e kondensator rozładowuje si� 
przez dodatkowy rezystor. Dzi�ki temu kolejny 
rozruch silnika odbywa si� przy zerowym wa-
runku pocz�tkowym tzn. zerowej warto�ci na-
pi�cia na kondensatorze. Układ elektroniczny 
wył�cznika został zmontowany na płytce z 
obwodem drukowanym, do której jednocze�nie 
przymocowano moduł tyrystorowy. Płytka jest 
umieszczona w skrzynce przył�czeniowej 
silnika razem z tabliczk� zaciskow� oraz 
kondensatorami pracy i rozruchowym. 

4. Wyniki bada� 
Wykonane silniki prototypowe zostały zbadane 
w Laboratorium Zakładu Maszyn Elektrycz-
nych IEl. Zakres bada� obejmował nast�puj�ce 
próby: 
− pomiar rezystancji uzwoje� w stanie zimnym; 
− próba biegu jałowego; 
− próba nagrzewania przy mocy znamionowej; 
− próba obci��enia; 
− próba przy zahamowanym wirniku; 
− próby funkcjonalne wył�cznika. 
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W tablicy 1 przedstawiono uzyskane z bada� 
wybrane parametry silników. 
 
Tablica 1. Uzyskane z bada� warto�ci wybra-
nych parametrów silników prototypowych. 
Oznaczenia: IA – pr�d w uzwojeniu głównym; IB 
– pr�d w uzwojeniu pomocniczym; I – pr�d 
pobierany z sieci; η – sprawno��; mk – 
wzgl�dna warto�� momentu rozruchowego; ik – 
wzgl�dna warto�� pr�du rozruchowego; ∆ϑwsA 
– przyrost temperatury uzwojenia głównego 
stojana przy obci��eniu znamionowym. 
 

Typ sil-
nika   

 
Parametr 

SBg 
213T-2 
(7,5 HP) 

SBg 
215T-2 
(10 HP) 

SBg 
213T-4 
(7,5 HP) 

SBg 
215T-4 
(10 HP) 

ΙΑ [Α] 19,06 27,44 18,07 30,07 

ΙΒ [Α] 12,65 14,11 14,39 14,27 

Ι [Α] 28,02 38,85 28,54 38,50 

η [%] 85,28 84,14 84,66 85,99 

cos ϕ [−] 1,000 1,000 0,988 0,989 

mk [−] 2,22 1,99 2,54 2,31 

ik [−] 6,20 5,77 7,09 6,60 

∆ϑwsA [K] 63,2 K 75,3 K 55,6 K 62,5 K 

 
Próby wył�cznika przeprowadzono na stanowi-
sku do rejestracji momentów. Dodatkowy mo-
ment bezwładno�ci na stanowisku pomiarowym 
dobrano tak, aby uzyska� czasy rozruchu rz�du 
kilku sekund. Próby rozruchów wykonano przy 
trzech warto�ciach napi�cia zasilania: przy na-
pi�ciu znamionowym 230 V; przy napi�ciu 
podwy�szonym do ok. 250 V oraz obni�onym 
do ok. 200 V. Dla wszystkich warto�ci napi�� 
rozruchy przebiegały prawidłowo. Ponadto wy-
konano wielokrotne próby zał�czania napi�cia 
zasilaj�cego podczas wybiegu silnika przy ró�-
nych pr�dko�ciach obrotowych. Wykonane 
próby potwierdziły prawidłowe działanie wy-
ł�czników kondensatora rozruchowego. Na rys. 
1 przedstawiono przykładowe przebiegi zareje-
strowane podczas prób wył�cznika. 

 
Rys. 1. Zarejestrowane przebiegi podczas roz-
ruchu silnika SBg 215T2. Wykres 1 – napi�cie 
na kondensatorze pracy Ucp; wykres 2 – napi�-
cie na kondensatorze rozruchowym Ucr; wykres 
3 – pr�d pobierany z sieci I; wykres 4 – pr�d w 
uzwojeniu pomocniczym IB 

5. Porównanie wyników bada� oraz obli-
cze� 
Wykonane badania wykazały dobr� zgodno�� 
pomierzonych warto�ci parametrów z warto-
�ciami obliczonymi.  
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Rys.2. Porównanie wyników pomiarów 
i oblicze� pr�dów silnika SBg 213T-2 (7,5 HP) 
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Rys.3. Porównanie wyników pomiarów 
i oblicze� pr�dów silnika SBg 213T-4 (7,5 HP) 
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Na rys. 2÷5 przedstawiono porównanie warto-
�ci pr�dów uzyskanych z bada� oraz oblicze� 
dla wszystkich czterech silników prototypo-
wych. 
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Rys.4. Porównanie wyników pomiarów 
i oblicze� pr�dów silnika SBg 215T-2 (10 HP) 
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Rys.5. Porównanie wyników pomiarów 
i oblicze� pr�dów silnika SBg 215T-4 (10 HP) 
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