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SILNIK RELUKTANCYJNY 1-FAZOWY Z ROZRUCHEM  

ASYNCHRONICZNYM 

 
RELUCTANCE ONE-PHASE MOTOR WITH ASYNCHRONOUS START-UP 

 
Abstract: Electrical machines with assymmetrical electrical and magnetic circuits have been researched for 

over 100 years and literature of this subject is plentiful. These machines include reluctance motors with asyn-

chronous start-up. These motors are usually used in those drive systems, where it is necesary to maintain the 

rotating speed at a given or constant level. The advantage of this type of motor lies in asynchronous start-up 

and constant speed operation. Using electromagnetic circuit of the motor of mechanical size 80-4B with asyn-

chronous and later on reluctance rotor, series of tests were run. The results of start-up courses and synchronous 

characteristics during three-phase and one-phase supply are presented – curves in diagrams (Figs.3 to 6) and 

oscillograms of start-up current (Figs, 7 to 9), respectively. The comparison of motor parameters for two dif-

ferent rotors and two different types of supply are shown in Fig.10 and set out in Table 1. The reluctance 

motor exhibits worse start-up parameters and during synchronous operations its idle-run current is 

greater, which results in decrease of of power factor ϕcos and motor efficiency. Low efficiency, low 

power factor, high idle-run current and twice as high power consumption in one-phase reluctance motor – 

this total is sufficient to disqualify this type of motor for practical use.    
 

Wstęp 

Maszyny elektryczne z niesymetrycznymi ob-

wodami: elektrycznym i magnetycznym są 

przedmiotem badań od 100 lat. Literatura na ich 

temat jest bardzo bogata. W podręcznikach 

akademickich poświęca się im specjalne roz-

działy [1, 2, 11], są także przedmiotem rozpraw 

doktorskich i habilitacyjnych [9], publikacji na-

ukowych [6, 7, 8, 10] i naukowo technicznych 

[3, 4, 5]. Wymieniona literatura ma ilustrować 

zarówno długą historię badań nad tymi silni-

kami jak i znaczący wkład uczonych polskich, 

w szczególności Szkoły Krakowskiej twórcami 

której byli profesorowie Wł. Kołek i A. Pu-

chała. Znacząca większość realizowanych ba-

dań dotyczy silników indukcyjnych zasilanych 

1-fazowo, a głównym ich celem jest uzyskanie 

silnika indukcyjnego 1-fazowego o parametrach 

i charakterystykach elektromechanicznych po-

równywalnych z silnikami 3-fazowymi o tej 

samej wielkości mechanicznej. Maszyny re-

luktancyjne przy pracy asynchronicznej (stany 

rozruchowe przy zasilaniu bezpośrednim z sieci 

elektroenergetycznej) należą także do tej grupy 

maszyn. Silniki relukancyjne z rozruchem 

asynchronicznym są obecnie produkowane 

z uzwojeniem symetrycznym 3-fazowym, w o-

parciu o obwód elektromagnetyczny silników 

indukcyjnych [3, 4, 5, 12]. Moc znamionowa 

silników reluktancyjnych nie przekracza zwykle 

kilku kilowatów. W tym zakresie mocy po- 

 
 

wszechnie są stosowane także silniki induk-

cyjne 1-fazowe. Wydaje się zatem możliwe  

i celowe opracowanie i produkowanie silników 

reluktancyjnych 1-fazowych z rozruchem asyn-

chronicznym. W szeregu przypadkach, gdy 

kłopotliwe jest instalowanie sieci elektroener-

getycznej 3-fazowej, można zastosować w u-

kładzie napędowym, wymagającym stałej syn-

chronicznej prędkości obrotowej, silnik reluk-

tancyjny 1-fazowy.  

Obwód elektromagnetyczny silnika indukcyj-

nego 1-fazowego różni się od obwodu elektro-

magnetycznego silnika indukcyjnego 3-fazo-

wego tej samej wielkości mechanicznej. Róż-

nice dotyczą zarówno wykrojów blachy jak  

i danych nawojowych. Celem artykułu jest 

przedstawienie możliwości konstrukcji i pro-

dukcji silników jednofazowych  z wirnikiem 

reluktancyjnym na bazie produkowanych silni-

ków 1-fazowych. Badania zostały jednak prze-

prowadzone na obwodzie elektromagnetycz-

nym silnika 3-fazowego wielkości mechanicz-

nej 80-4B, gdyż dla tego silnika autor dyspo-

nował wirnikami reluktancyjnymi z klatką roz-

ruchową. Obwód elektromagnetyczny silnika 

reluktancyjnego jest zbudowany blachach, któ-

rych wykroje przedstawiono na rys.1. W czasie 

zalewania pakietu blach wirnika aluminium, 

formowane są równocześnie pierścienie zwie-

rające  uzwojenia wirnika (3, 4) i ewentualnie 
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łopatki wentylatora. Taki wirnik determinuje 

własności silnika indukcyjnego synchronizowanego 

momentem  reluktancyjnym. 
 

 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny obwodu magnetycz-

nego silnika indukcyjnego reluktancyjnego:  1- bla-

cha wirnika, 2 - blacha stojana, 3 i 4 - małe i duże 

żłobki wirnika, 7- zęby stojana 
 

Na stanowisku badawczym silnik był sprzę-

gnięty z prądnicą synchroniczną z magnesami 

trwałymi. Badania obejmowały rejestrację prą-

dów i napięć podczas rozruchu  oraz  pomiar 

podstawowych charakterystyk  silnika: 

-  z wirnikiem klatkowym asynchronicznym, 

- z wirnikiem reluktancyjnym,  

przy zasilaniu napięciem 3-fazowym i napię-

ciem 1-fazowym. 

 

 

 

 

Warianty pracy  badanego silnika  

W ramach tej pracy przeprowadzono badania, 

które można zakwalifikować jako badania roz-

poznawcze. Realizując pracę nie dysponowano 

silnikami jednofazowymi z wirnikami reluktan-

cyjnymi. Wirniki reluktancyjne, które były do-

stępne, to były wirniki  silników trójfazowych, 

a ich średnica jest inna niż średnica wewnętrzna 

stojana silnika jednofazowego. Z tego powodu 

pomiary laboratoryjne były wykonywane na 

silniku trójfazowym w dwóch wariantach zasi-

lania: napięciem trójfazowym i jednofazowym. 

Badanie te miały na celu zaobserwowanie  ile 

wynosi moment reluktancyjny silnika jednofa-

zowego w stosunku do silnika 3-fazowego. Ba-

dany silnik 80-4B w każdym wariancie był 

sprzęgnięty z prądnicą synchroniczną z magne-

sami trwałymi. Do zacisków prądnicy podłą-

czony był prostownik trójfazowy z  wyjściem 

stałoprądowym. Obciążenie rezystancyjne było 

podłączone do wyjścia  prostownika, co dawało  

równomierne obciążenie wszystkich faz prąd-

nicy. Silnik był zasilany bezpośrednio z sieci 

napięciem 3-fazowym 400V lub 1-fazowym 

230V. Zasilanie jednofazowe zastało podzie-

lone na dwa warianty: rozruch i  praca, było to 

konieczne, gdyż w wariancie „praca” (bez kon-

densatora) silnik nie dokonywał rozruchu. W 

wariancie „rozruch”, metodą prób, dobrano 

kondensator według kryterium najmniejszego 

prądu rozruchowego w fazie pomocniczej, co 

uzyskano przy pojemności C = 24,2 µF. Ze 

względu na duży prąd występujący w fazie 

kondensatorowej podczas normalnej pracy, gdy 

silnik uzyskał prędkość synchroniczną, pojem-

ność była odłączana. Schemat układu pomiaro-

wego przedstawiono na rys.2. 
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Rys. 2.  Schemat układu pomiarowego
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Wyniki pomiarów: prędkości obrotowej, spra-

wności i cosφ  silnika indukcyjnego z wir-

nikiem asynchronicznym przy zasilaniu 3-fa-

zowym przedstawiono na rys.3, a przy zasilaniu 

1-fazowym na rys.4. Podobnie na rys. 5 i rys.6 

przedstawiono te same parametry silnika z wir-

nikiem reluktancyjnym przy zasilaniu 3-fazo-

wym i 1-fazowym. 
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Rys. 3. Charakterystyki elektromechaniczne sil-

nika indukcyjnego przy zasilaniu 3-fazowym 
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Rys. 4. Charakterystyki elektromechaniczne sil-

nika asynchronicznego zasilanego 1-fazowym 
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Rys. 5. Charakterystyki elektromechaniczne sil-

nika reluktancyjnego przy zasilaniu 3-fazowym 

 

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono oscylogramy 

napięcia i prądu rozruchowego silnika induk-

cyjnego z wirnikiem asynchronicznym przy za-

silaniu 3-fazowym (rys.7) i przy zasilaniu 1-fa-

zowym (rys.8). 
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Rys. 6. Charakterystyki elektromechaniczne sil-

nika reluktancyjnego zasilanego 1-fazowo 

 

 
 

Rys. 7. Przebiegi prądu i napięcia w czasie 

rozruchu silnika indukcyjnego przy zasilaniu 

3-fazowym, wartość prądu rozruchowego wy-

nosi około 11A 
 

Przy zasilaniu 1-fazowym rozruch silnika od-

bywał się przy załączonym kondensatorze 

rozruchowym, a po rozruchu kondensator 

wyłączano. Prąd rozruchowy Ir = 9A, a po 

rozruchu i wyłączeniu kondensatora   I =  2A.  

 

 
 

Rys. 8. Przebiegi prądu i napięcia w czasie 

rozruchu silnika indukcyjnego przy zasilaniu 

1-fazowym i załączonym kondensatorze roz-

ruchowym, wartość prądu rozruchowego wy-

nosi około 9A 
 

Rejestracja I oraz U w fazie pomocniczej przy 

włączonym i wyłączonym w obwód kondensa-

torze rozruchowym. Przy prędkości równej zero 

napięcie fazy rozruchowej U = 185V, a  w koń-

cowej fazie rozruch ok. 500V, natomiast prąd w 

fazie rozruchowej wynosił 8A, a w końcowej  
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3,5 A. Po wymianie wirnika asynchronicznego 

na reluktancyjny, silnik poddano badaniom. 

Badano rozruch silnika i stan pracy ustalonej aż 

do wypadnięcia z synchronizmu. Schemat po-

miarowy jest taki sam jak w przypadku silnika 

trójfazowego z wirnikiem klatkowym asyn-

chronicznym (rys.2). Rozruch silnika trójfazo-

wego z wirnikiem reluktancyjnym. Prąd rozru-

chowy  I1 = 10A – rys.9. 
 

 
 

Rys.9. Przebiegi prądu i napięcia w czasie 

rozruchu silnika reluktancyjnego przy. zasi-

laniu 3-fazowym, wartość prądu rozrucho-

wego wynosi około 10A 
 

Silnik z wirnikiem reluktancyjnym i zasilaniu 

1-fazowym przy włączonym kondensatorze w 

fazę pomocniczą, nie umożliwiał rozruchu. roz-

ruch wykonywano w układzie 3-fazowym, a po 

rozruchu odłączano zasilanie dwóch faz i zasi-

lano tylko jedną fazę. Nie było zatem możliwo-

ści zarejestrowania prądu rozruchowego. Na 

rysunku 10 przedstawiono zbiorcze charaktery-

styki momentu w funkcji prędkości obrotowej 

4-ech badanych wariantów silnika. Dodatkowo 

naniesiono charakterystykę katalogową silnika 

1-fazowego SEh-80-4B. Moment maksymalny 

synchroniczny silnika SEh oceniono z proporcji 

momentów maksymalnych silnika SEh i silnika 

3-fazowego zasilanego 1-fazowo.  
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Rys. 10. Charakterystyki mechaniczne silników 

wielkości mechanicznej 80-5B: 

1- 3-fazowego indukcyjnego; 2- 3-fazowego 

reluktancyjnego; 3- zasilanego 1-fazowo;  

4- silnika SEh z kondensatorem 20µF, 450V;  

5- silnika SEh reluktancyjnego z kondensatorem 

20µF, 450V 

Wnioski 

Silniki indukcyjne synchronizowane momen-

tem reluktancyjnym (ASMR) są najczęściej 

stosowane w układach napędowych, gdzie 

zachodzi potrzeba utrzymania stałej lub ściśle 

określonej prędkości obrotowej urządzenia 

napędzanego, a w napędach grupowych, pracu-

jących na wspólny układ mechaniczny, wyma-

gana jest taka sama prędkość wszystkich silni-

ków napędowych. Dlatego do zalet tegoż silni-

ka można zaliczyć: 

- pracę przy stałej synchronicznej prędkości ob-

rotowej, którą zapewnia moment reluktancyjny, 

- rozruch asynchroniczny i samoczynne wpa-

danie w synchronizm. Z przeprowadzonych 

pomiarów silnika wielkości mechanicznej 80-

4B z wirnikiem asynchronicznym i reluktan-

cyjnym wynika, że  silnik przy wirniku asyn-

chronicznym osiąga wyższą  sprawność, zarów-

no przy zasilaniu 3-fazowym jak i 1-fazowym.  

Porównanie parametrów silnika przy dwóch 

wirnikach i dwóch wariantach zasilania podano 

w tabeli 1. 

Tabela 1 

 

 

silnik 

 

 

połączenie 

 

NM  

[N·m] 

 

Mmax 

[N·m] 

 

NP  

[kW] 

 

NI  

[A] 

 

Io 

[A] 

 

cosφ 

 

η 

reluktancyjny 3-fazowy 3,5 6,3 0,55 2,42 1,9 0,47 0,61 

  asynchroniczny 3-fazowy 5,15 16 0,75 2 1,2 0,73 0,75 

reluktancyjny 1-fazowy 1,0 1,5 0,157 3,8 3,5 0,52 0,35 

asynchroniczny 1-fazowy 1,7 3,9 0,25 4.2 3,4 0,62 0,45 

asynch. SEh  20 µF 5,2 9,4 0,75 4,8 3,0 0,95 0,70 

relu. SEh 20 µF 1,2 2,1 0,190 2,8 2,7 0,60 0,50 
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W tabeli 1 podano parametry katalogowe sil-

nika SEh z wirnikiem asynchronicznym  

i oszacowane parametry silnika SEh z wirni-

kiem reluktancyjnym. W silniku reluktancyj-

nym jest większy prąd biegu jałowego, co 

powoduje zmniejszenie ϕcos , a  w efekcie 

zwiększenie strat mocy czynnej i zmniejsze-

nia sprawności. Niska sprawność, mały 

współczynnik mocy, duży prąd jałowy, dwu-

krotnie większy pobór mocy przy tym samym 

obciążeniu w silniku reluktancyjnym 1-fazo-

wym, to zbyt wiele wad by można było go 

polecać do zastosowania. 
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