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CEL PROJEKTU 

Maszyny elektryczne tarczowe ze względu na szereg zalet coraz częściej znajdują zastosowanie w 

przemyśle. Popularną aplikacją tego rodzaju maszyn jest bezpośredni napęd kół pojazdów elektrycznych, 

gdzie silnik umieszczony jest bezpośrednio w kole. Z uwagi na odmienną od standardowych konstrukcję 

obwodu elektromagnetycznego istnieje szereg, nie do końca rozpoznanych do tej pory zagadnień w tym: 

 Praca z nierównomierną szczeliną powietrzną i jej identyfikacja, co z uwagi na specyficzną 

konstrukcję często wynika z łańcucha tolerancji wymiarowych. 

 Praca z zastosowaniem różnych rodzajów materiałów magnetycznych np. taśm amorficznych itp. 

 Wpływ sił osiowych naciągu magnetycznego na pracę tego rodzaju maszyn. 

 Możliwości technologiczne fizycznego wykonania wybranych elementów konstrukcyjnych. 

 

Głównym celem niniejszego projektu było pozyskanie nowej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. 

 

REALIZACJA 

Projekt obejmuje realizację 5 zadań badawczych.  

Zadanie 1 

Opracowanie modeli matematycznych silników indukcyjnych klatkowych z tarczowym obwodem 

elektromagnetycznym z jednym wirnikiem i jednym stojanem, z jednym dwustronnym wirnikiem i dwoma 

stojanami. Opracowanie algorytmu i programu do obliczeń wariantowych rozwiązań uzwojenia wirnika, w 

tym przekroju i kształtu prętów oraz wirnika bezżłobkowego. 

 

Zadanie 2 

Wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi 

elementów maszyny. Zaprojektowanie modelowego obwodu elektromagnetycznego wraz z opracowaniem 

szkiców i rysunków koncepcyjnych do jego fizycznego wykonania. Funkcja celu obliczeń będzie 

wielokryterialna: gęstość energii, sprawność, moment rozruchowy i moment maksymalny. 

 

 



 

 

Zadanie 3 

Wykonanie modeli fizycznych silników indukcyjnych tarczowych o mocach od 1 do 10 kW, 1000 do 3000 

obr/min (wielobiegunowych w celu minimalizacji czół uzwojeń) przewidzianych do zasilania z falowników. 

 

Zadanie 4 

Opracowanie programu i metodyki badań, budowa stanowiska badawczego, przeprowadzenie 

wielowariantowych badań modeli silników tarczowych. 

 

Zadanie 5 

Analiza wyników badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Weryfikacja modeli matematycznych i programów 

obliczeniowych. Podsumowanie pracy. 

 

 

UZYSKANE WYNIKI 

Szczegółowe wyniki realizacji projektu przedstawiono między innymi w publikacjach: 

1. T. Glinka, T. Wolnik - Przegląd konstrukcji obwodów magnetycznych uzwojeń maszyn 

elektrycznych tarczowych; Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 2/2014, str.89-94. 

2. T. Glinka, T. Wolnik - Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych tarczowych; Automatyka 

Elektryka Zakłócenia; 5 nr 2(16)/2014, str. 34-41. 

3. T. Glinka, T. Wolnik - Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami 

wydatnymi; Logistyka 6/2014, str. 3945-3950. 

4. T. Wolnik - Silnik indukcyjny tarczowy, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 1/2015, str. 

91-97. 

5. T. Wolnik - Materiały magnetyczne miękkie wykorzystywane w magnetowodach silników 

tarczowych; Przegląd Elektrotechniczny 7/2016, str. 149-155. 

6. T. Wolnik, T. Glinka - Asymetria obwodowa szczeliny powietrznej w tarczowym silniku 

indukcyjnym; Przegląd Elektrotechniczny 7/2017, str.70-75. 

7. T. Wolnik - Badanie zjawiska naciągu magnetycznego w wybranych stanach pracy tarczowego 

silnika indukcyjnego; Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 2/2017 (114), str. 121-128 

8. T. Wolnik - Analiza charakterystyk tarczowego silnika indukcyjnego wykorzystującego różne 

materiały magnetyczne rdzeni stojana i wirnika; Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 

2/2017 (114), str. 189-195. 

 

W wyniku realizacji projektu: 

 Pozyskano nową wiedzę odnośnie możliwości stosowania różnych materiałów magnetycznych na 

rdzenie magnetyczne stojanów i wirników maszyn tarczowych, w tym materiałów amorficznych, 

materiałów proszkowych, taśm o wysokich wartościach indukcji nasycenia. 

 Pozyskano nową wiedzę o wpływie asymetrii obwodu elektromagnetycznego na pracę i parametry 

eksploatacyjne maszyn tarczowych. Sporządzono stosowne wnioski dzięki przeprowadzonym 

badaniom laboratoryjnym, w których symulowano różnego stopnia asymetrie obwodu 

magnetycznego.  

 Pozyskano nową wiedzę o niekorzystnym zjawisku naciągu magnetycznego w silnikach 

tarczowych, dotyczącą wartości tych sił oraz ich zmian dla różnych stanów pracy silnika. Siły 

osiowe naciągu są ok.10 krotnie większe od sił wywołujących moment napędowy. 



 Zbadano możliwości technologiczne wykonywania elementów konstrukcyjnych maszyn tarczowych 

oraz opracowano nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, na które uzyskano 2 patenty 

Urzędu Patentowego RP. 

 Opracowano i wykonano stanowisko badawcze umożliwiające pomiar parametrów 

elektromechanicznych maszyn tarczowych (o różnych mocach) w asymetrycznych stanach pracy. 

Stanowisko umożliwia również pomiar sił osiowych naciągu magnetycznego oraz drgań. 

Stanowisko to może zostać udostępnione w celach badawczych innym jednostkom naukowym. 

 

Pozyskana w wyniku realizacji projektu wiedza, posłuży w praktyce konstruktorom do opracowywania 

trwalszych i lepszej jakości maszyn tarczowych oraz diagnostom do identyfikacji warunków pracy tego 

rodzaju maszyn. Silniki tarczowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem między innymi w przemyśle 

e-mobility, jako napęd bezpośredni pojazdów, w szczególności pojazdów wolnobieżnych. W związku z 

powyższym, pozyskana wiedza powinna pośrednio wpłynąć na rozwój również tej gałęzi przemysłu poprzez 

możliwości oferowania lepszej jakości napędu.   


