
Silniki indukcyjne18.3
ZACADNIENIA
• Budowa maszyny indukcyjnej
• Parametry na tabliczce znamionowej
• Prędkość synchroniczna i poślizg
• Stany pracy maszyny indukcyjnej
• Cechy silników jedno-, dwu- i trójfazowych
• Silnik Dahlandera

Budowa maszyn indukcyjnych
Maszyny indukcyjne ze względu na swoją prostą budowę, powszechny dostęp do ,zasilania
napięciem przemiennym jednofazowym i trójfazowym oraz możliwości regulacyjne sto-
suje się w wielu obszarach przemysłu i gospodarstwach domowych. Mimo że maszyny te
mogą pracować jako prądnice, są wykorzystywane przede wszystkim jako silniki i produ-
kowane są w zakresie mocy od kilkudziesięciu watów do kilkuset megawatów. Maszyna
indukcyjna składa się z dwóch głównych części.

Stojan (rys. 18.22) jest częścią nieruchomą. Rdzeń obwodu magnetycznego stojana jest
wykonany z izolowanych blach ferromagnetycznych. Takie wykonanie ma na celu ogra-
niczenie strat mocy wynikających z przepływu prądów wirowych. Występowanie prądów
wirowych związane jest ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej i indukowaniem na-
pięć w obwodach umieszczonych w zmiennym polu magnetycznym. W obwodzie magne-
tycznym stojana znajdują się żłobki, w których umieszcza się uzwojenie stojana. Całość
jest osadzona w odlewanej lub spawanej obudowie.

Wirnik (rys. 18.22) jest częścią ruchomą. Podobnie jak w stojanie, rdzeń jest wykonany
z izolowanych blach ferromagnetycznych. liczba żłobków powinna się różnić od liczby żłob-
ków stojana, co pozwala zmniejszyć pulsacje strumienia magnetycznego. Są one najczęściej
skośne względem osi wału, co dodatkowo wpływa na cichobieżność maszyny. Rdzeń wirnika
jest umieszczony bezpośrednio na wale maszyny. Ze względu na wykonanie uzwojenia wirni-
ka wyróżnia się silniki pierścieniowe i klatkowe. W przypadku silników pierścieniowych (rys.
18.21) uzwojenia są wykonane z drutu nawojowego miedzianego i umieszczone w żłobkach.
Uzwojenie wirnika silnika pierścieniowego jest połączone w gwiazdę, a końce wyprowadzone
do pierścieni ślizgowych. Umożliwia to podłączenie do wirnika zewnętrznych urządzeń roz-
ruchowych lub regulacyjnych. W silniku klatkowym (rys. 18.22, rys. 18.25) w żłobkach umiesz-
czane są nieizolowane pręty (wykonane z miedzi, aluminium, mosiądzu lub brązu). Na koń-
cach pręty są zwierane pierścieniami, co w całości tworzy uzwojenie podobne do klatki.

Maszyny indukcyjne nazywane są maszynami asynchronicznymi i w napędzie wyko-
rzystywane są przede wszystkim jako trójfazowe. Zasilając uzwojenie stojana ze źródła
napięcia przemiennego trójfazowego wytworzone zostaje pole wirujące kołowe. Pole to



przecina pręty klatki nieruchomego wirnika, w wyniku czego dzięki zjawisku indukcji
elektromagnetycznej indukują się w nich napięcia i popłyną prądy. W wyniku działania
dynamicznego pola magnetycznego na przewodniki z prądem powstaje moment elektro-
magnetyczny. Jeżeli moment ten jest większy od momentu obciążenia wówczas wirnik
zacznie wirować z ustaloną prędkością.

Tabela 18.5. Oznaczenia literowe silników indukcyjnych

Oznaczenie

I Uzwojenie jednofazowe - bez uzwojenia rozruchowego

T Uzwojenie trójfazowe

D - Uzwojenie dwufazowe

W Uzwojenie wielofazowe (>3)

R Uzwojenie główne i oporowe uzwojenie rozruchowe

E Uzwojenie główne i pomocnicze oraz kondensator pracy

B Uzwojenie główne i pomocnicze oraz kondensator o dwóch pojemnościach

Trzecia litera

Cechy wzbudzenia

K Klatkowy o normalnych parametrach rozruchowych

D Klatkowy o podwyższonych parametrach rozruchowych

Z Zewnętrzny klatkowy

U Pierścieniowy

S Pierścieniowy przystosowany do pracy synchronicznej
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Rys. 18.21. Silnik indukcyjny pierścieniowy:
a) schemat połączeń, b) wirnik silnika
1 - stojan, 2 - wirnik, 3 - szczotki, 4 - pierścienie
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Rys. 18.22. Budowa silnika indukcyjnego: a) przekrój poprzeczny: 1 - rdzeń stojana, 2 - rdzeń wir-
~ nika, 3 - żłobki stojana (uzwojenie), 4- żłobki wirnika (uzwojenie lub klatka), b) uzwojenie klatko-

we wirnika

Silnik indukcyjny trójfazowy
w silnikach trójfazowych w stojanie znajduje się trójfazowe symetryczne uzwojenie.
Zgodnie z normą PN-EN 60034-8:2007 - Maszyny elektryczne wirujqce początki i końce
uzwojeń fazowych stojana są oznaczane odpowiednio Ul, VI, Wloraz U2, V2, W2 i wraz
z zaciskiem ochronnym PE są wyprowadzone w tabliczce zaciskowej maszyny. Połączenie
początków i końców uzwojeń stojana pozwala na skojarzenie ich w gwiazdę lub trójkąt
(rys. 18.23). Norma określa również skojarzenie zacisków uzwojeń silnika ze względu na
kierunek wirowania. Jeżeli zaciski Ul, VI, Wl są połączone odpowiednio z przewodami
sieci zasilającej L1, L2, L3, wówczas wirnik silnika powinien obracać się w prawo (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara), przy czym kierunek wirowania należy obserwować od stro-
ny czopa końcowego wału silnika.
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Rys. 18.23. Schemat uzwojeń i tabliczka zaciskowa silnika indukcyjnego 3-fazowego: a) z uzwoje-
niem połączonym w układ gwiazdy, b) z uzwojeniem połączonym w układ trójkąta



Zmianę kierunku wirowania można uzyskać przez skrzyżowanie dwóch dowolnych faz
sieci zasilającej z zaciskami uzwojeń stojana (rys. 18.24).W przypadku silników indukcyj-
nych pierścieniowych końce uzwojeń doprowadzone do pierścieni, według wspomnianej
normy, oznaczone są literami K, L, M.
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Rys. 18.24. Zmiana kierunku wirowania silnika indukcyjnego

PRZYKŁAD 9.

Silnik indukcyjny trójfazowy
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Rys. 18.25. Zdjęcia silnika indukcyjnego trójfazowego: al tabliczka zaciskowa, b) stojan,
c) wirnik



Charakterystyka mechaniczna maszyny indukcyjnej
w silniku indukcyjnym uzwojenie stojana zasilane ze źródła napięcia przemiennego wy-
twarza wirujące pole kołowe, które wiruje z prędkością synchroniczną. Jeżeli częstotliwość
napięcia zasilania wynosi fi, a liczba par biegunów uzwojenia stojana maszyny wynosi p, to
prędkość synchroniczna jest wyznaczana z zależności:

60· ;;
nl=--

p
(18.21),

gdzie:
nI - prędkość synchroniczna,
fi - częstotliwość napięcia zasilania,
p -liczba par biegunów.

Prędkość wirowania wirnika jest różna od prędkości synchronicznej. Dla pracy silni-
kowej w warunkach znamionowych wirnik wiruje z prędkością mniejszą o kilka procent
od prędkości synchronicznej. Prędkość wirnika maszyny indukcyjnej jest określana przez
wielkość zwaną poślizgiem, który jest definiowany jako względna różnica między prędko-
ścią synchroniczną a prędkością wirowania wirnika:

n -n
S=_1_-

ni
(18.22),

gdzie:
s - poślizg,
n - prędkość wirnika.

Pod wpływem indukowania przez pole stojana napięcia w uzwojeniu wirnika: płynie
prąd. Na skutek oddziaływania dynamicznego pola magnetycznego na przewodniki z prą-
dem powstaje moment elektromagnetyczny, który powoduje wirowanie wirnika. Przy
pominięciu rezystancji stojana moment elektromagnetyczny, w zależności od prędkości
obrotowej lub poślizgu, określa charakterystyka mechaniczna (rys. 18.26)maszyny induk-
cyjnej opisana wzorem Klossa:

M = _2_'_M-"k_

~+~
Sk S

(18.23),

gdzie:
M - moment elektromagnetyczny,
Mk - moment krytyczny,
Sk - poślizg krytyczny.

Na charakterystyce mechanicznej maszyny indukcyjnej (rys. 18.26)zaznaczono zakresy
pracy prądnic owej, silnikowej i hamulcowej maszyny indukcyjnej. Podstawowym stanem
pracy maszyny indukcyjnej jest praca silnikowa. Po podłączeniu uzwojenia stojana do sie-
ci zasilającej, wirnik zaczyna obracać się w kierunku wirowania pola magnetycznego. Po
ustaleniu prędkości obrotowej maszyna pracuje jako silnik, zaś moc elektryczna pobierana
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z sieci zasilającej przetwarzana jest na moc mechaniczną na wale maszyny (oczywiściewy-
stępują również straty mocy w maszynie). Należy zwrócić uwagę na to, że zakresem pracy
stabilnej dla pracy silnikowej jest zmiana poślizgu w granicach s = (Sk -;- O).
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Rys.18.26. Charakterystykamechanicznamaszynyindukcyjnej

Maszyna indukcyjna w stanie pracy silnikowej wiruje z prędkością mniejszą niż pręd-
kość synchroniczna. Aby osiągnąć prędkość synchroniczną wirnik należałoby napędzić
zewnętrzną maszyną w celu przekroczenia momentu wynikającego z oporów tarcia i wen-
tylacji. Zwiększenie prędkości powyżej prędkości synchronicznej powoduje zmianę kie-
runku ruchu wirnika względem pola magnetycznego. Towarzyszy temu zmiana zwrotu
momentu elektromagnetycznego przy niezmienionym kierunku wirowania wirnika. Stan
ten odpowiada pracy prądnicowej maszyny indukcyjnej.

Stan pracy hamulcowej maszyny indukcyjnej występuje w przypadku napędzenia
wirnika przez zewnętrzną maszynę w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania
pola magnetycznego. Powstaje wówczas moment elektromagnetyczny, którego kieru-
nek jest przeciwny z kierunkiem wirowania. W stanie pracy hamulcowej moc elek-
tryczna dostarczana z sieci zasilającej oraz moc mechaniczna dostarczana przez silnik
napędzający są całkowicie zamieniane na ciepło (straty) wydzielane w maszynie in-
dukcyjnej.

Silniki indukcyjne charakteryzują się niekorzystnymi właściwościami rozruchowymi,
do których należą duży prąd rozruchowy i moment rozruchowy mniejszy od znamiono-
wego. Przy rozruchu bezpośrednim (tj. przy zasilaniu silnika z sieci o wartości napięcia
równej napięciu znamionowemu silnika) prąd rozruchowy jest 6-;-9razy większy niż prąd
znamionowy. Duży prąd rozruchowy negatywnie wpływa na stan techniczny maszyny (np.
przyśpiesza proces starzenia się izolacji) oraz powoduje spadki napięcia w sieci, co odbija
się na pracy innych odbiorników energii elektrycznej. Poprawę właściwości silników in-
dukcyjnych uzyskuje się konstrukcyjnie, przez odpowiedni kształt żłobków klatki wirnika
(silniki głębokożłobkowe lub dwuklatkowe), umożliwiający osiągnięcie momentów rozru-
chowych większych niż moment krytyczny maszyny (rys. 18.27).

Obok zmian kształtu żłobków wirnika silnika klatkowego, niekorzystne właściwości
rozruchowe można również poprawić dzięki zewnętrznemu kształtowaniu charakterysty-
ki silnika. Wyróżnia się dwa sposoby rozruchu silników indukcyjnych.
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Rys. 18.27. Charakterystyki mechaniczne silników klatkowych oraz przykładowe kształty żłobków:
a) zwykły, b) głęboko żłobkowy, c) dwuklatkowy

a) Pierwszy sposób polega na włączeniu dodatkowej rezystancji w obwód wirnika
(możliwe tylko w silnikach pierścieniowych) (rys. 18.28) - zwiększenie rezystancji
dodatkowej powoduje ograniczenie prądu rozruchowego oraz wzrost momentu roz-
ruchowego.
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Rys. 18.28. Rozruch rezystancyjny silnika pierścieniowego

b) Drugi sposób polega na zmianie wartości skutecznej napięcia zasilania uzwojenia sto--
jana, która może być realizowana na kilka sposobów .
• Zastosowanie układu przełączającego gwiazda/trójkąt (rys. 18.29) - w początkowe'

chwili rozruchu uzwojenia silnika połączone są w gwiazdę, następnie uzwojenia



b)

przełącza się w trójkąt. Możliwie jest zastosowanie przełączników gwiazda/trójkąt
lub układów stycznikowo-przekaźnikowych wyposażonych w przekaźniki gwiazda/
trójkąt. W metodzie tej możliwe jest trzykrotne ograniczenie prądu rozruchowego
i trzykrotne zmniejszenie momentu rozruchowego.
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Rys. 18.29. Charakterystyki silnika indukcyjnego przy rozruchu gwiazda/trójkąt: a) charakterysty-
ka mechaniczna, b) charakterystyka prądu stojana

• Włączenie dodatkowej rezystancji lub reaktancji w obwód stojana - sposób praktycznie
niestosowany ze względu na dodatkowe straty mocy na włączonych elementach.

• Włączenie autotransformatora w obwód stojana - pozwala na ograniczenie prądów
rozruchowych, ale generuje dodatkowe koszty związane z zainstalowaniem autotrans-
formatora. Z tej przyczyny może być stosowany tylko dla silników o dużych mocach.

• Zastosowanie układów softstart - układy oparte o przekształtniki energoelektronicz-
ne (regulatory napięcia przemiennego], umożliwiające zmianę wartości skutecznej
napięcia przy stałej częstotliwości. Przez zastosowanie odpowiednich algorytmów
sterowania możliwe jest płynne sterowanie zarówno prądem rozruchowym, jak i mo-
mentem rozruchowym (możliwość wyeliminowania nagłych zmian momentu powo-
dujących naprężenia mechaniczne). W układach softstart wykorzystywane są prak-
tycznie dwa rodzaje półprzewodnikowych przyrządów energoelektronicznych - dla
dużych mocy tyrystory (właściwie dwa tyrystory połączone przeciwrównolegle) a dla
mniejszych mocy traki.

Jaki jest stosunek prądów rozruchowych przy zastosowaniu przełącznika gwiazda/
trójkąt?
Przy stałej częstotliwości prąd rozruchowy wyznaczany jest z równania:

I = I . Uf
R n U (18.24),

fn

gdzie:
In - znamionowy prąd silnika,
Ufn - znamionowe fazowe napięcie silnika,
Uf - fazowe napięcie zasilania silnika.



Praca przy skojarzeniu w trójkąt jest w tej sytuacji pracą docelową, dlatego można
zapisać: U

IR(tr) = In' Ul (18.25).
In

W przypadku gwiazdy należy uwzględnić relację pomiędzy prądem fazowym i przewo-
dowym oraz pracę przy obniżonym napięciu w stosunku do napięcia znamionowego:

(18.26).

Stąd uzyskujemy wynik:

IR(gw) l

I R(tr) 3 (18.27).

Powszechne stosowanie silników indukcyjnych w układach napędowych sprawia, że
bardzo ważna stała się możliwość regulacji prędkości obrotowej tych silników. Wyróżnia
się kilka sposobów regulacji (zmiany) prędkości obrotowej silnika indukcyjnego.
a) Przez zmianę liczby par biegunów - niektóre silniki wyposażane są uzwojenia stojana

umożliwiające pracę przy różnej liczbie par biegunów, co pozwala na skokową zmianę
prędkości obrotowej. Przykładem takich maszyn są m.in. silnik Dahlandera, silnik jed-
nofazowy stosowany w niektórych pralkach.

b) Przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika (tylko w silnikach pierścienio-
wych) - zwiększenie rezystancji dodatkowej powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej.

e) Przez zmianę wartości skutecznej napięcia zasilania stojana - w rzeczywistości zakres
zmian prędkości obrotowej jest bardzo mały, dlatego ten rodzaj regulacji prędkości nie
jest stosowany.

d) Przez zmianę wartości częstotliwości napięcia zasilającego - częstotliwość wpływa na
prędkość synchroniczną, moment krytyczny oraz poślizg krytyczny. Zwiększenie czę-
stotliwości powoduje zwiększenie prędkości obrotowej, lecz również niekorzystnie
wpływa na zmniejszenie momentu elektromagnetycznego maszyny, dlatego ten rodzaj
regulacji prędkości jest rzadko stosowany.

e) Przez równoczesną zmianę wartości skutecznej napięcia zasilania i jego częstotliwości,

aby spełniony był warunek U = const (rys. 18.30) - ze względu na powszechne sto-
J

sowanie przekształtników energoelektronicznych (w tym przypadku pośrednich prze-
mienników częstotliwości) jest to obecnie jeden z najczęściej stosowanych sposobów
regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych. Pozwala na zachowanie stałego
momentu przy równoczesnym szerokim zakresie zmian prędkości obrotowej. Pośred-
nie przemienniki częstotliwości w zależności od mocy, zasilane są z sieci jednofazowej
lub trójfazowej. W ich budowie można wyróżnić dwa przekształtniki energoelektro-
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Rys. 18.30. Charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego przy zachowaniu warunku 7:= const

n

niczne - prostownik diodowy (przekształtnik ACjDC) i falownik napięcia (przekształt-
nik DCjAC). Nazwa "pośredni" wynika z obecności obwodu pośredniczącego prądu
stałego pomiędzy prostownikiem i falownikiem. W obwodzie tym włączone są konden-
sator i dławik, których zadaniem jest wygładzenie napięcia i prądu.

M

Tabliczka znamionowa maszyn indukcyjnych (rys. 18.31)
Tabliczka znamionowa silników indukcyjnych zawiera następujące dane:

• moc znamionową (dla silnika jest to moc mechaniczna na wale maszyny),
• napięcie znamionowe stojana,
• prąd znamionowy stojana,
• napięcie znamionowe wirnika (tylko dla silnika pierścieniowego),
• prąd znamionowy wirnika (tylko dla silnika pierścieniowego),
• częstotliwość znamionową,
• znamionowy współczynnik mocy,
• prędkość znamionową,
• klasę izolacji,
• nazwę producenta, serię i rok produkcji.

PRZYKŁAD 11_

Typ

Nr Rok_IP_
kW rpm
V y/t;,. A

_Hz___ kg

Silnik indukcyjny
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Rys. 18.31. Przykładowe rozmieszczenie parametrów na tabliczce znamionowej



Silnik 3- I 0,12 kW I I
Typ Sg 63 - 4A

I
0,80 I 0,45 A

KI izol. F 11= 60 %

Praca S 1 liP 54

/l./Y 230 I 400 V 50 Hz

1380 min"
08506799

EN 60034 - 1

Rys. 18.32. Tabliczka znamionowa silnika Sg 63-4A

Odczytane z tabliczki (rys. 18.32) parametry znamionowe są następujące:
• typ Sg 63-4A;
• moc znamionowa Pn = 0,12 kW;
• napięcie zasilania trójfazowe;
• napięcie zasilania U; = 230 V przy połączeniu w trójkąt i Un = 400-V przy połą-

czeniu w gwiazdę;
• częstotliwość znamionowa fn = 50 Hz;
• prąd znamionowy In = 0,8 A przy połączeniu w trójkąt i In = 0,45 A przy połącze-

niu w gwiazdę;
• sprawność znamionowa ti« = 60%;
• prędkość znamionowa nn = 1380 obr/rnin:
• przeznaczenie praca ciągła (SI);
• klasa izolacji F;
• stopień ochrony obudowy IP54 (ochrona przed przedostaniem pyłu w ilości

utrudniającej działanie i zmniejszającej bezpieczeństwo oraz rozbryzgiwaniem
się wody na obudowę z dowolnego kierunku.


