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SPRAWNOŚĆ MAKSYMALNA INDUKCYJNEGO SILNIKA 
PIERŚCIENIOWEGO 

 
MAXIMAL EFFICIENCY OF AN INDUCTION SLIP-RING MOTOR  

 
Abstract: This article presents considerations on the condition of the occurrence of maximum efficiency in the 
three-phase slip-ring induction motor supplied by a constant voltage value. A relationship was derived, which 
allows to calculate with great accuracy the location of maximum efficiency. Comparison of laboratory results 
with the results of efficiency calculations confirmed the possibility of analytical determination of the output 
power for maximum efficiency. A general condition for the occurrence of maximum efficiency was formulat-
ed, which speaks about the approximate equality of no-load losses and losses in the windings of the rotor cur-
rent. Calculation tests performed for two groups losses for maximum efficiency point confirmed the general 
condition of maximum efficiency. Laboratory studies were conducted using the slip-ring motor with rated 
power PN  = 0,8 kW and rated speed nN = 905 rpm. 
 

1. Wstęp 

Krzywa sprawności silników indukcyjnych jest 
najczęściej tak ukształtowana, że jej maksimum 
przypada dla obciążenia mniejszego od znamio-
nowego, najczęściej w przedziale (0,6 – 1,0)PN. 
Istnieje możliwość analitycznego określenia po-
łożenia tego maksimum na podstawie znajomo-
ści strat oraz parametrów analizowanego silnika. 
W literaturze brakuje dotychczas dokładnego za-
pisu warunku na występowanie maksimum 
sprawności dla silnika pierścieniowego, sformu-
łowanego w oparciu o dokładny zapis strat. Wy-
nika to chyba ze znacznie mniejszego udziału 
tego typu silników w procesie przetwarzania 
energii elektrycznej w mechaniczną. Jak wiado-
mo największy udział mają indukcyjne silniki 
klatkowe. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę 
przedstawiając zależności określające położenie 
maksimum sprawności w silniku pierścienio-
wym w zależności od mocy na wale. W artykule 
posłużono się pojęciami: maksimum sprawności 
oraz sprawność maksymalna, które są tożsame  
i będą używane zamiennie. 

2. Wyznaczenie prądu wirnika 

Do wyznaczenia prądu wirnika można posłużyć 
się zależnością na moc wewnętrzną silnika.  
W odróżnieniu od silnika klatkowego w przy-
padku silnika pierścieniowego należy uwzględ-
nić jeszcze jeden element strat, mianowicie 
straty na zestyku ślizgowym szczotka - pier-
ścień ślizgowy. Dodatkowo zakłada się, że kąt 
przesunięcia pomiędzy napięciem indukowa-
nym Ui oraz prądem wirnika Ir będzie równy ze-

ru, czyli cosφr=1. Wówczas równanie na moc 
wewnętrzną silnika przybierze postać 

rbrrmri IUIRPPIU  333 2 , (1) 

gdzie: 

bU  – sprowadzona na stronę stojana wartość 

spadku napięcia na zestyku ślizgowym, 

Ir  – sprowadzony na stronę stojana prąd 
wirnika, 

Rr – sprowadzona na stronę stojana rezy-
stancja uzwojenia wirnika, 

Pm – straty mechaniczne, 

P – moc na wale silnika, 

Ui – napięcie indukowane sprowadzone na 
stronę stojana. 

Po przekształceniu do równania kwadratowego 
i obliczeniu wyróżnika otrzymuje się wyrażenie 
na prąd wirnika 
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Rozwiązanie ze znakiem dodatnim przed 

 zostaje odrzucone, gdyż otrzymana war-
tość prądu wirnika byłaby większa od prądu 
zwarcia. 
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3. Warunek na występowanie sprawności 
maksymalnej 

Poszukiwania powyższego warunku muszą 
uwzględniać wszystkie straty występujące za-
równo w stojanie, jak i w wirniku. Sprawność 
zdefiniowana zostanie, jako stosunek mocy 
wydawanej do sumy mocy wydawanej i strat 
całkowitych silnika. 

tPP

P


  (3) 

Na straty całkowite Pt składają się: straty 
w uzwojeniu stojana 3RsIs

2 , straty w żelazie 
PFe, straty mechaniczne Pm, straty w uzwojeniu 
wirnika 3RrIr

2 oraz straty na zestykach ślizgo-
wych 3ΔUb Ir 

rbrrssmFet IUIRIRPPP  333 22  (4) 

 

 
Rys.1. Wykres fazorowy prądów składo-
wych silnika indukcyjnego 

Prąd stojana Is  można przedstawić jako sumę 
prądu magnesującego Im  oraz prądu strat w że-
lazie IFe i sprowadzonego na stronę stojana prą-
du wirnika Ir , rys.1. Pominięto tutaj niewielką 
wartość prądu wirnika przy biegu jałowym 
związaną ze stratami  mechanicznymi. Pomi-
nięcie tej składowej prądu biegu jałowego prak-
tycznie nie ma istotnego wpływu na wartość 

prądu Io, gdyż o jego wartości decyduje skła-
dowa magnesująca Im. 

 22
rFems IIII   (5) 

Po podstawieniu do wyrażenia (4) zależności na 
prąd stojana (5) i dokonaniu przekształceń otrzy-
muje się zależność na straty całkowite o postaci: 
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Przy założeniu, że napięcie zasilania pozostaje 
stałe Us = const. oraz napięcie indukowane tak-
że Ui = const., z powyższego wyrażenia można 
wyodrębnić straty biegu jałowego niezależne od 
obciążenia: 

23 osmFeino IRPPP    (7) 

Po podstawieniu zależności na straty całkowite, 
wyrażenie na sprawność przybierze postać: 

  rbFersrrsino IUIIRIRRPP

P
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Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie po-
chodnej sprawności po mocy obciążenia  
dη/dP. Po wyznaczeniu pochodnej i przyrów-
naniu jej do zera otrzymuje się: 
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Po redukcji i uporządkowaniu równania, przy-
bierze ono ostateczną postać: 
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W wyrażeniu powyższym Ir
’ jest pochodną prą-

du wirnika po mocy P. Wyrażenie (10) stanowi 
dość skomplikowany i trudny w interpretacji 
zapis. Można doprowadzić go do prostszej po-
staci dokonując przekształceń wyrażeń w na-
wiasach w podobny sposób jak to zostało zro-
bione dla silnika klatkowego [4]. W [4] podano 
również oszacowane wartości analizowanych 
wyrażeń, których pominięcie doprowadza do 

I
m 

Ir 

IFe 

Is 

Ui 

URs=RsIs 

UXs=jXsIs 

s 

Usph 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 141

kolejnych przekształceń Wynikiem tych prze-
kształceń są podane poniżej przybliżone równo-
ści, identyczne jak dla silnika klatkowego. 
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Zrezygnowano tutaj z przedstawiania wypro-
wadzeń tychże przekształceń ze względu na ich 
obszerność i dopuszczalną objętość artykułu. 
Po wprowadzenia do zależności (10) prze-
kształconych wyrażeń w nawiasach równanie 
strat przybierze postać: 
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Drugi składnik równania, ze względu na nie-
wielką wartość prądu IFe oraz znikomej, ze 
względu na straty mechaniczne, wartości ilora-
zu Pm / P + Pm , można pominąć. Równanie 
uprości się do postaci: 
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 (14) 

Straty na zestyku ślizgowym pomnożone przez 
iloraz Pm / P + Pm również można pominąć  
i tym samym otrzymuje się zależność zbliżoną 
do tej uzyskanej dla silnika klatkowego [3 ,4]. 

  23 rrsino IRRP   (15) 

Z równania (15) wynika, że maksimum 
sprawności dla silnika pierścieniowego wy-
stąpi przy obciążeniu, dla którego straty w 
uzwojeniach od prądu wirnika będą równe w 
przybliżeniu stratom biegu jałowego [5,6,7]. 
Również w tym przypadku, podobnie jak dla 
silnika klatkowego, można oszacować obcią-
żenie odpowiadające maksimum sprawności 
przez obliczenie współczynnika względnego 
obciążenia mocą kp. 
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gdzie: 

inoP  - straty biegu jałowego przy zasilaniu na-

pięciem znamionowym, PwN – straty w uzwoje-
niach przy znamionowym prądzie wirnika. 

Zależność wyjściowa (10) może posłużyć do 
dokładnego wyznaczenia wartości mocy dla 
maksimum sprawności. Podobnie jak w przy-
padku silnika klatkowego, można dla tej zależ-
ności znaleźć pewne zastosowanie praktyczne, 
kiedy zachodzi konieczność dopasowania silni-
ka pod kątem maksymalnej sprawności do ob-
ciążenia. Aby wyznaczyć poszukiwaną opty-
malną moc P do równania tego należy dokonać 
odpowiednich podstawień na Ir i Ir

’. 

4.Weryfikacja pomiarowo-analityczna 

Poprawność wyprowadzonej zależności dla sil-
nika pierścieniowego (13), pozwalającej na ob-
liczenie mocy dla maksymalnej sprawności, zo-
stała sprawdzona przez dokonanie odpowied-
nich obliczeń dla kilku założonych wartości na-
pięć zasilających w przedziale (0,4 – 1,0)UN 
i ich weryfikacji na drodze pomiarowej. 
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Rys.2. Wartości mocy odpowiadające maksy-
malnej sprawności dla różnych napięć zasila-
nia otrzymane na podstawie obliczeń Pobl  
i pomiarów Ppom dla fs = 50 Hz. 
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Rys.3. Wartości mocy odpowiadające maksy-
malnej sprawności dla różnych napięć zasila-
nia otrzymane na podstawie obliczeń Pobl i po-
miarów Ppom dla fs = 30 Hz. 
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Rys.4. Porównanie strat biegu jałowego Pino  
i strat w uzwojeniach Pw dla obciążeń, dla któ-
rych występuje maksimum sprawności dla czę-
stotliwości fs = 50 Hz 

Pomiarów dokonano z użyciem specjalnie zbu-
dowanego zespołu składającego się z prądnicy 
synchronicznej o mocy PN =11 kW i znamiono-
wej prędkości obrotowej nN = 1500 obr/min. oraz 
napędzającego ją silnika prądu stałego zasilanego 
z prostownika sterowanego z ujemnym sprzęże-
niem prędkościowym. Przez regulację prędkości 
silnika napędowego uzyskiwano napięcie z prąd-
nicy synchronicznej o założonej częstotliwości, 
natomiast amplitudę tego napięcia regulowano 
przez zmianę prądu wzbudzenia prądnicy. 
Wykonane wykresy przedstawione na rys.2  
i rys.3, wskazują na dobrą zgodność obliczo-
nych i pomierzonych wartości mocy obciążenia 
dla poszczególnych maksimów sprawności. Po-
twierdza to przydatność tej zależności do anali-
tycznego określania wartości mocy obciążenia 
odpowiadającej maksimum sprawności. 
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Rys.5. Porównanie strat biegu jałowego Pino  
i strat w uzwojeniach Pw dla obciążeń, dla któ-
rych występuje maksimum sprawności dla czę-
stotliwości fs = 30 Hz 

Weryfikacji poddano również zależność mó-
wiącą o równości strat biegu jałowego i strat w 
uzwojeniach od prądu wirnika. Straty biegu ja-
łowego określono na podstawie pomiarów dla 
wyliczonej wartości napięcia indukowanego, 
natomiast straty zwarcia wyznaczono anali-
tycznie. Jak widać na powyższych wykresach, 
rys.4 i rys.5, wartości obu strat nie wykazują 
większych różnic. Wynika z tego wniosek, że 
również dla silnika pierścieniowego słuszna jest 
zależność mówiąca o tym, że dla maksymalnej 
sprawności straty biegu jałowego równe są 
praktycznie stratom w uzwojeniach od prądu 
wirnika. 

5. Wnioski 

Przedstawione w artykule rozważania można 
zakończyć następującymi wnioskami: 

- w indukcyjnym silniku pierścieniowym zasi-
lanym napięciem o stałej wartości U = const., 
maksimum sprawności wystąpi, kiedy straty 
w uzwojeniach od prądu wirnika będą równe 
w przybliżeniu stratom biegu jałowego, 

- podobny warunek na występowanie maksi-
mum sprawności obowiązuje w odniesieniu 
do indukcyjnego silnika klatkowego, 

- straty na zestyku ślizgowym są proporcjo-
nalne do prądu wirnika, który w przybliże-
niu jest proporcjonalny do mocy wydawanej 
P, co powoduje, że w rachunku optymaliza-
cyjnym w trakcie obliczania pochodnej 
dη/dP wyrażenia takie są eliminowane i stąd 
wynika podobieństwo warunku na maksi-
mum sprawności dla obu rodzajów silników 
indukcyjnych, 

- wyprowadzona zależność (10) na występo-
wanie maksimum sprawności pozwala na 
wyznaczenie wartości mocy dla maksymal-
nej sprawności tym dokładniejsze, im więk-
sza jest moc znamionowa badanego silnika, 
co wynika z faktu, że dla większych mocy 
napięcie indukowane Ui przybiera wartości 
niewiele odbiegające od wartości znamio-
nowego napięcia zasilającego, 

- na położenie maksimum sprawności bardzo 
istotny wpływ ma stopień nagrzania się 
uzwojeń zależny od obciążenia silnika. 
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