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1. Wstęp 
Silnik z przełączaną reluktancją ma wiele zalet. 

Zimny wirnik- tzn. wirnik bez uzwojeń nie ge-

neruje strat elektrycznych. Straty w żelazie jako 

znacznie mniejsze od elektrycznych nie powo-

dują silnego nagrzewania się wirnika mimo 

pełnego obciążenia silnika. Brak uzwojeń  w 

wirniku a tym samym brak możliwości ich 

zniszczenia poprzez siłę odśrodkową predys-

ponuje ten silnik do stosowania go przy ukła-

dach wymagających wysokich obrotów np. ma-

szyny tkackie czy wirówki do krwi lub tp. Ni-

skie straty w wirniku powodują mniejsze zuży-

cie łożysk ze względu na mniejszą ilość ciepła 

przepływającego przez nie [ 3 ]. 

Zarówno w silnikach prądu stałego jak i prze-

miennego uzwojenia stanowią dodatkowy ele-

ment łączący poszczególne części wirnika. 

Brak tego elementu w wirniku silnika SR stwa-

rza problemy z łączeniem blach wirnika. Sto-

sowane są różne metody. W artykule rozważa 

się możliwość łączenia pakietu blach przy po-

mocy połączenia spawanego. Spawanie blach 

powoduje utworzenie zwoju zwartego w polu 

magnetycznym generowanym przez stojan. 

Przy obrocie tego typu konstrukcji powstają 

dodatkowe straty zwiększające temperaturę 

wirnika, oraz zmniejsza się moment elektryczny 

generowany przez wirnik. Zmniejszeniu ulega 

jednak szum generowany przez silnik [ 2 ]. 

 

2. Model silnika 
W pracy wzięto pod uwagę gabaryty jak na  

rys. 1.  Stojan uzwojony na trzech parach bie-

gunów, cztero biegunowy wirnik bez uzwojeń. 

Rys. 1. Przekrój symulowanego silnika z przełą-

czaną reluktancją 
 

Na osi wirnika umieszczono pakiet blach, który 

został połączony poprzez spawanie zgodnie ze 

schematem jak na rys. 2 

 
Rys. 2. Schemat miejsca połączeń spawanych w 

wirniku silnika SR. 

Abstract: In the paper the welded joint influence on the switched reluctance motor efficiency has been 

presented. Due to the fact that there are no windings in a rotor of the SR motor it is difficult to join the rotor 

sheets. Welding is one of the methods of connecting the parts of rotor. It is very strong joint and this is helpful 

especially for a high speed rotor.  In the article the simulation of SR motor model and  the diagram of flux 

dependency on the rotor angle rotation have been shown.  

All the calculations were performed at the FEMM V3.1 Open Source version program [ 1 ]. 
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Połączenie spawane można traktować jako zwój 

zwarty umieszczony w polu generowanym 

przez stojan. Rezystancja takiego obwodu może 

być wyliczona w sposób następujący: 

Do obliczeń przyjęto rezystancję właściwą bla-

chy wysokokrzemowej 

[ ]m⋅Ω⋅= −81048ρ . 

Przy pewnym uproszczeniu rezystancję obwodu 

zwartego można określić jako 

S

l
R

⋅
=
ρ

, 

gdzie : 

l – średnia długość zwoju 

S – pole powierzchni przekroju spoiny. Długość 

obwodu magnetycznego przy założeniu grubo-

ści pakietu blach 30 mm wynosi:  

[ ]ml 136,00378,0203,02 =⋅+⋅=  

Przy przyjętym średnim przekroju spawu: 

[ ]2710887,9 mS −⋅=  

rezystancja obwodu wyniesie: 

[ ]Ω= 066,0R  

Kolejnym elementem niezbędnym do wylicze-

nia strat generowanych przez połączenie spa-

wane jest wyliczenie rozkładu strumienia w 

szczelinie silnika SR. Korzystając z programu 

FEMM V 3.1 sporządzono wykres zależności 

strumienia magnetycznego od położenia wir-

nika. 

 

Rys. 4. Rozkład strumienia w obwodach 

magnetycznych silnika SR dla położenia 0˚ 
 

Na rys. 3 i 4 przedstawiono rozkład strumienia 

jako przykładowe obliczenia przy położeniu 

wirnika dla 0˚ i 45˚ stopni.  

Na rys. 5  przedstawiono zależność wielkości 

strumienia od kąta obrotu wirnika, Obliczenia 

wykonano dla kolejnych położeń wirnika 

przesuwanego co 5 stopni 
 

 

Rys. 5. Rozkład strumienia w obwodach 

magnetycznych silnika SR dla położenia 45˚ 
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Rys. 3.  Wykres zależności strumienia magne-

tycznego od położenia wirnika. 

W celu wyliczenia strat powodowanych 

umieszczeniem obracającego się zwoju 

zwartego w polu magnetycznym stojana 

rozpatrzono trzy przypadki obrotów wirnika.  

W pierwszym przypadku rozpatrzono prędkość 

obrotową silnika 
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jednostkowy w jakim wirnik obrócił się o 5˚ 

wynosi : 

[ ] [ ]ssdt 0833,0
60

5
==  

Przyrost strumienia między 10˚, a 15˚ jak 

wynika z wykresu wyniósł:  

[ ]Wbd 00449,0=φ . 

Tak więc napięcie jakie indukuje się w zwoju 

wynosi: 

[ ]V
dt

d
dU 0539,0

0833,0

00449,0
===

φ
 

[ ]A
V

R

U
I 817,0

066,0

0539,0
=





Ω

==  

Zważając, że okład prądowy jaki założono w 

symulowanym modelu wynosi 1241 [A], prąd 

płynący przez zwój zwarty (spoinę) nie jest 

znaczącą przeszkodą przy pracy silnika z tą 

prędkością obrotową. 

Moc strat generowana przez spoinę wynosi: 

[ ]WIUP 044,0=⋅=  

W przypadku drugim, gdy prędkość obrotowa 

wynosi : 




=
.min

.
100

obr
ω  prąd płynący w 

zwoju zwartym wzrośnie dziesięciokrotnie  

i wynosić będzie:  

[ ]A
V

R

U
I 167,8

066,0

539,0
=





Ω

== , 

a straty mocy wzrosną stukrotnie 

( [ ]WP 402,4= ). 

Trzeci przypadek przy prędkości 






=
.min

.
1000

obr
ω  prąd i straty wyniosą 

odpowiednio : 

[ ]A
V

R

U
I 636,81

066,0

388,5
=





Ω

==  

[ ]WP 855,439= . 

Jest to znacząca strata mocy a co za tym idzie 

momentu silnika. Będzie to również w sposób 

znaczący wpływało na temperaturę wirnika. 

Należy zwrócić uwagę, że do obliczeń przyjęto 

duży przekrój połączenia spawanego jaki 

pojawia się przy spawaniu elekrycznym 

elektrodą w otulinie. Przy spawaniu inną 

metodą np. plazmowym łączeniu elementów 

czy laserowym, przekrój może zmniejszyć się 

kilkukrotnie, a co za tym idzie straty ulegną 

znacznemu obniżeniu. 

2.1 Wnioski 

Połączenie spawane pakietu blach wirnika w 

silniku z przełączaną reluktancją jest skuteczne 

i efektywne przy silnikach wolnoobrotowych 

lub silnikach pracujących statycznie (np. w 

przypadku napędów generujących moment przy 

zerowej prędkości obrotowej). Połączenie tego 

typu nie powinno być stosowanie w przypadku 

silników szybkoobrotowych szczególnie prze-

znaczonych do pracy ciągłej. W artykule roz-

patrywano cztery połączenia spawane na obwo-

dzie wirnika. Ze względu na niewielką średnicę 

wirnika wystarczą dwa połączenia spawane, 

aby dostatecznie mocno połączyć blachy wir-

nika. Tym sposobem zmniejsza się ilość strat 

generowanych przez tego rodzaju połączenie do 

połowy obliczonych powyżej. 

Jest jeszcze jeden istotny wniosek nasuwający 

się po powyższych rozważaniach.  

Liczby biegunów stojana i wirnika zawsze róż-

nią się od siebie. Najczęściej spotykany stosu-

nek liczby biegunów stojana do wirnika to: 4/2, 

6/4, 8/6, 12/8, 16/12. Liczba biegunów stojana 

jest z zasady większa od czterech, ponieważ 

przy mniejszej liczbie biegunów występują 

duże pulsacje momentu obrotowego. W przy-

padku rozpatrywanym w artykule wzięto pod 

uwagę silnik o proporcji biegunów 6/4. Jeżeli 

rozpatrzy się silnik o proporcji biegunów np. 

12/8 można przy średnicowym  połączeniu 

spawanym doprowadzić do sytuacji, w której 

zwój zwarty jest omijany przez strumień lub 

przechodzące strumienie wzajemnie się rów-

noważą. Rozważania na ten temat będą przed-

miotem osobnego opracowania. 
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