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Indukcyjny przemiennik momentu - koncepcja i badania symulacyjne 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny 
nowej generacji - neodym, dzi�ki któremu mo�liwe 
jest budowanie nowatorskich przekładni magnetycznych. 
Zaproponowano klasyfikacj� przekładni magne- 
tycznych i elektromagnetycznych. Pokazano 
koncepcj� indukcyjnego przemiennika momentu. 
Zaprezentowano wynik bada� symulacyjnych 
potwierdzaj�cych poprawno�� koncepcji. Omówiono 
dalsze kierunki bada�. 

S u m m a r y 

Magnetic material of new generation - neodym, 

making building the innovative magnetic gears 

possible, is characterized. Classification of magnetic 

and electromagnetic gears is suggested. The concept 

of inductive torque transducer is presented. The result 

of simulation tests confirming the correctness of the 

concept is given. Further trends of testing are 

discussed.
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momentu, badania symulacyjne 
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1. Wst�p 

Przekładnie magnetyczne s� mechanizmami,  

w których za transmisj� momentu obrotowego 

odpowiadaj� siły oddziaływa� magnetycznych. 

Pierwsze koncepcje przekładni magnetycznych 

opracowano na pocz�tku ubiegłego wieku [19]. 

Stosowane w nich magnesy ferrytowe maj� jednak 

ograniczenia, w porównaniu z innymi rodzajami 

przekładni, np. z�batymi, przenosz� niewielkie 

momenty obrotowe. W celu zwi�kszenia zakresu 

przenoszonych momentów zastosowane zostały 

magnesy neodymowe, do wytwarzania których 

wykorzystywany jest zwi�zek mi�dzymetaliczny 

Nd2Fe14B, maj�cy szerok� p�tl� histerezy 

magnetycznej [16]. 

W tabeli 1 porównano własno�ci magnesu 

wykonanego z neodymu N38 oraz ferrytu F30. 

Charakterystyczna dla spieku neodymu jest wi�ksza 

g�sto�� energii magnetycznej (BH)max, od której 

zale�y siła oddziaływania magnesu [14]. 

2. Ogólna charakterystyka przekładni 
magnetycznych 

We współczesnej technice do przenoszenia 

momentu obrotowego stosowane s� przekładnie 

mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, hydrosta- 

tyczne, hydrokinetyczne. W układach z przekładniami 

mechanicznymi zazwyczaj maj� zastosowanie 

sprz�gła, pełni�ce funkcj� zabezpieczenia przeci��e- 

niowego oraz przejmuj�cego ewentualne udary. 

Przekładnie mechaniczne wymagaj� smarowania 

�rodkami wymagaj�cymi nast�pnie utylizacji. 

Przekładnie hydrostatyczne i hydrokinetyczne, maj�
zazwyczaj skomplikowan� budow� i mniejsz� sprawno��
[11, 12]. Stwarzaj� równie� problemy z utylizacj�
zu�ytego medium – oleju hydraulicznego. Problemem 

charakterystycznym dla wy�ej wymienionych 

przekładni jest równie� konieczno�� zapewnienia 

wystarczaj�cego chłodzenia (odpowiednia konstrukcja 

obudowy lub w sposób wymuszony – wentylatory, 

chłodnice oleju) i generowany hałas. 

Porównanie własno�ci magnesu ferrytowego z neodymowym [10] 
Tabela 1 

Własno�ci magnetyczne materiału ferryt F30 neodym N38 

G�sto�� energii magnetycznej (BH)max min. 26 [kJ/m3] 286-302 [kJ/m3] 

Temperatura pracy* <250°[C] <80°[C] 

Temperatura Curie** ~450°[C] ~310°[C] 

Współczynnik temperaturowy remanencji TK(Br) -0,19 %/°[C] -0,12 %/°[C] 

Współczynnik temperaturowy koercji TK(HcJ) -0,40 %/°[C] -0,6 %/°[C] 

* powy�ej materiał stopniowo traci wła�ciwo�ci magnetyczne 

** temperatura gwałtownej utraty własno�ci magnetycznych
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Rys.1. Przykładowa przekładnia magnetyczna  
z ferromagnetycznymi pr�tami [1, 6] 

Stosowanie przekładni elektromagnetycznych  

i magnetycznych eliminuje powy�sze problemy [1, 6, 3, 

4, 5, 8, 13]. Oddziaływania magnetyczne s� stosowane 

na szerok� skal� do transmisji momentu obrotowego 

głównie w sprz�głach magnetycznych  

i elektromagnetycznych oraz w hamulcach. 

Prowadzone prace badawcze nad stosowaniem 

oddziaływa� magnetycznych do transmisji momentu 

obrotowego, skupiaj� si� głównie na mo�liwo�ciach 

szerokiego zastosowania oddziaływa� pomi�dzy 

magnesami trwałymi [1, 6, 3, 4, 5, 8, 13]. Na rysunku 1 

pokazano przykład przekładni magnetycznej wraz 

z rozkładem wyst�puj�cych w niej pól magnetycznych. 

Przekładnie i hamulce elektromagnetyczne wymagaj�
zasilania, lub s� sprz��one z przekładniami 

mechanicznymi. Prace dotycz�ce przekładni 

wykorzystuj�cych zjawisko indukcji s� jednak nieliczne. 

W Polsce przeprowadzono badania nad 

przemiennikiem według patentu GB2287585A.  

W pracy okre�lono sprawno�� oraz rozkład strat [17]. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo�na 

stwierdzi�, �e przekładnie magnetyczne 

i elektromagnetyczne charakteryzuj� si� nast�puj�cymi 

zaletami: 

− brak fizycznego kontaktu pomi�dzy współpracuj�cymi 

elementami, a co za tym idzie brak tarcia i 

wytwarzania ciepła, 

− zdolno�� do samoczynnego rozł�czenia  

w przypadku przeci��enia przekładni magnetycznej, 

− brak �ciernego zu�ycia elementów, 

− zdolno�� do tłumienia drga�, 

− cicha praca. 

Wady przekładni magnetycznych i elektromagne- 

tycznych to: 

− sinusoidalna charakterystyka transmitowanego 

momentu obrotowego [6, 4], powoduj�c�
nierównomiern� prac�, szczególnie przy niskich 

pr�dko�ciach obrotowych, 

− konieczno�� dodatkowego zasilania dla przekładni 

elektromagnetycznych, 

− wykorzystanie do przenoszenia momentu tylko 

cz��ci zastosowanych magnesów [6, 4, 8], 

− wyst�powanie zjawiska martwego pola i k�ta 

przesuni�cia fazowego [14]. 

W zwi�zku z innowacyjnym charakterem tematyki, 

w ITG KOMAG podj�to prace badawcze nad 

istniej�cymi rozwi�zaniami przekładni magnetycznych 

i elektromagnetycznych, z uwzgl�dnieniem ich 

porównania do znanych sposobów transmisji momentu 

obrotowego, w szczególno�ci hydraulicznych 

przemienników momentu obrotowego. 

2.1. Podział przekładni magnetycznych 

Analizuj�c znane rozwi�zania, mo�na dokona�
podziału przekładni magnetycznych, ze wzgl�du na 

nast�puj�ce kryteria: 

1. Sposób przeniesienia momentu obrotowego: 

− elektromagnetyczne: 

− zasilane elektrycznie, 

− bez zasilania, 

− z magnesami trwałymi (nazywane magnetycznymi, 

ang. magnetic gear): 

− z elementem po�rednim, 

− bezpo�rednie. 

2. Wzajemne uło�enie osi koła nap�dzaj�cego i 

nap�dzanego: 

− współosiowe: 

− cykloidalne, 

− planetarne: 

− z kołami satelitarnymi, 

− z wiruj�cym polem, 

− harmoniczne, 

− niewspółosiowe: 

− o osiach równoległych: 

− promieniowe, 

− czołowe, 

− koncentryczne, 

− o osiach nierównoległych: 

− �limakowe, 

− k�towe. 

3. Własno�ci kinematyczne: 

− stałe przeło�enie, 

− zmienne przeło�enie. 

W literaturze opisuje si� równie� przekładnie 

koncentryczne [3], jako przekładnie z wie�cem, 

z magnesami skierowanymi do wewn�trz oraz kołem 

poruszaj�cym si� po wie�cu. 

Z kolei przekładnia czołowa (ang. magnetic spur 

gear) jest odpowiednikiem przekładni z�batej czołowej, 

z odst�pami pomi�dzy magnesami, natomiast 

przekładnia promieniowa (ang. magnetic radial gear) 

zbli�ona jest do przekładni ciernej, (zało�ono, �e 

czynna jest cała powierzchnia na obwodach kół) [3]. 
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Przekładnie �limakowa i promieniowa s� jak dot�d 

analizowane tylko teoretycznie, ze wzgl�du na brak 

mo�liwo�ci wymaganego uło�enia biegunów 

magnetycznych. 

2.2. G�sto�� momentu obrotowego przekładni 
magnetycznych 

Jako kryterium porównawcze dla przekładni 

magnetycznych, stosuje si� g�sto�� momentu 

obrotowego (torque density) [3], definiowan� jako 

stosunek maksymalnego przenoszonego momentu 

przekładni, do jej obj�to�ci [20]. Kryterium nie definiuje 

jednak, czy przyjmowana jest całkowita obj�to��
przekładni, czy opisuj�cej j� bryły. W pracy (14) 

stwierdzono, �e ze zmian� obj�to�ci nie ro�nie 

proporcjonalnie moment. G�sto�� momentu 

obrotowego mo�e by� brana pod uwag� jako 

odniesienie, konieczne jest jednak wprowadzenie 

nowej wielko�ci, dokładniej opisuj�cej zale�no��
transmitowanego momentu w zale�no�ci od obj�to�ci  

i masy przekładni. 

Przykładowo g�sto�� momentu obrotowego 

magnetycznej przekładni �limakowej wynosi ok.  

2 Nm/dm3, natomiast dla magnetycznej przekładni 

cykloidalnej ok. 140 ÷ 180 Nm/dm3. W tabeli 2 podano 

porównanie g�sto�ci momentu obrotowego dla ró�nych 

przekładni magnetycznych, wraz z warto�ciami uzyski- 

wanej dla nich g�sto�ci momentu obrotowego [3]. 

3. Koncepcja indukcyjnego przemiennika 
momentu 

Koncepcj� indukcyjnego przemiennika momentu 

opracowano w ITG KOMAG na podstawie analizy 

znanych rozwi�za� przekładni magnetycznych  

i elektromagnetycznych, a tak�e charakterystyk 

nowoczesnych silników indukcyjnych, zaowocowała 

koncepcj� indukcyjnego przemiennika momentu 

obrotowego. Celem pracy było przygotowanie 

rozwi�zania umo�liwiaj�cego eliminacj� wad 

przekładni magnetycznych, mog�cego zast�pi�  
w niektórych zastosowaniach przekładnie 

magnetyczne i hydrauliczne przemienniki momentu. 

Indukcyjny przemiennik momentu jest urz�dzeniem, 

maj�cym za zadanie przekazanie momentu 

obrotowego ze �ródła (nap�du) do odbiornika,  

z jednoczesn� zmian� parametrów ruchu, takich jak: 

pr�dko�� obrotowa i moment obrotowy. Urz�dzenie ma 

zmienne przeło�enie kinematyczne i dynamiczne. 

Wzajemne oddziaływanie wej�cia i wyj�cia 

przemiennika momentu obrotowego, oparte na siłach 

magnetycznych i zjawisku indukcji elektromag- 

netycznej, skutkuje przeniesieniem momentu 

obrotowego, z mo�liwo�ci� dostosowania pr�dko�ci 

obrotowej wyj�ciowej wzgl�dem wej�ciowej, pod 

wpływem zmiany obci��enia. 

Koncepcj� indukcyjnego przemiennika momentu, w 

jednym z mo�liwych wykona�, pokazano 

schematycznie na rysunku 3. Przemiennik składa si�  

z nast�puj�cych elementów: wirnika zewn�trznego (1) 

z magnesami trwałymi (bm), wirnika po�redniego (2)  

z klatk� indukcyjn� (kp), wirnika wewn�trznego (3) 

z magnesami trwałymi (bm). Na rysunku 2 zaznaczono 

struktury: S1 i S2, zło�one z magnesów 

rozmieszczonych na poszczególnych wirnikach  

i współpracuj�cej z nimi klatki indukcyjnej oraz 

momenty: wej�ciowy M1 i wyj�ciowy M2. Wirnik 

po�redni obraca si� swobodnie wokół własnej osi. 

Wirnik wej�ciowy poł�czony jest ze �ródłem nap�du. 

Wirnik wyj�ciowy jest poł�czony z odbiornikiem. 

Podczas ruchu obrotowego wirnika wej�ciowego 

zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez 

magnesy przecina elementy przewodz�ce wirnika 

Porównanie g�sto�ci momentu obrotowego dla ró�nych przekładni magnetycznych [3] 
Tabela 2

Lp. Typ przekładni magnetycznej G�sto�� momentu obrotowego [Nm/dm3] 

1 �limakowa 2 

2 k�towa 5 

3 promieniowa 7 

4 czołowa 10-20 

5 cykloidalna 
2-stopniowa (wysokie przeło�enie) 75 

6 planetarna 45-90 

7 koncentryczna 
1-stopniowa (niskie przeło�enie) 70-100 

8 harmoniczna 
1-stopniowa (niskie przeło�enie) 110 

9 cykloidalna 1-stopniowa 
(niskie przeło�enie) 140-180 
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po�redniego, tworz�c struktur� S1. W elementach 

przewodz�cych indukowany jest pr�d i generowana 

jest siła elektrodynamiczna - powstaje pole 

magnetyczne. Oddziaływanie pola klatki indukcyjnej i 

wirnika po�redniego skutkuje powstaniem momentu 

elektromagnetycznego i ruchem obrotowym wirnika 

po�redniego. 

Rys.2. Uło�enie wirników w jednym z wariantów 
proponowanego przemiennika momentu [7] 

Jednocze�nie pole magnetyczne wytworzone  

w wirniku po�rednim oddziałuje z magnesami 

uło�onymi na wirniku wyj�ciowym, tworz�c struktur�
S2. Oddziaływanie pola wirnika po�redniego na wirnik 

wyj�ciowy skutkuje powstaniem momentu obrotowego  

i ruchem obrotowym wirnika wyj�ciowego. 

Wirnik po�redni obraca si� wzgl�dem wej�ciowego 

z po�lizgiem s1: 

111
n)/n(ns −=                             (1) 

gdzie: 

n – pr�dko�� obrotowa wirnika po�redniego, 

n1 – pr�dko�� obrotowa wirnika wej�ciowego. 

Wirnik wyj�ciowy obraca si� wzgl�dem po�redniego 

z po�lizgiem s2: 

)/nn(ns
22

−=                              (2) 

gdzie: 

n2 – pr�dko�� obrotowa wirnika wyj�ciowego. 

Całkowity po�lizg s wynosi: 

21
sss ⋅=                                  (3) 

pr�dko�� wyj�ciowa n2: 

snn
1

⋅=
2

                                 (4) 

a przeło�enie i: 

1/s/nni
21

==                               (5) 

Analizowano ró�ne warianty rozwi�za�
przemiennika: 

− wirniki wej�ciowy i wyj�ciowy posiadaj� obwody  

z magnesów trwałych, uło�onych naprzemiennie 

biegunami, za� wirnik po�redni jest klatk�
indukcyjn�, 

− wirnik po�redni ma dwa obwody z magnesów 

trwałych, uło�onych naprzemiennie biegunami;  

w tej konfiguracji mo�liwe jest uzyskanie 

wi�kszych warto�ci przeło�enia, 

− przemiennik składa si� z wirnika wej�ciowego  

i wyj�ciowego, gdzie wirnik wej�ciowy ma posta�
klatki indukcyjnej, za� wirnik wyj�ciowy ma 

magnesy trwałe uło�one naprzemiennie biegunami 

na jego obwodzie; posta� t� cechuje najprostsza 

budowa, 

− wirnik wej�ciowy ma uło�one naprzemiennie 

biegunami na obwodzie magnesy trwałe, za�
wirnik wyj�ciowy jest klatk� indukcyjn�. 

Ruch obrotowy wirnika po�redniego mo�e by�
sterowany przez zewn�trzny układ regulacyjny, 

umo�liwiaj�cy zmian� parametrów przemiennika, 

takich jak przenoszony moment i przeło�enie. 

Ruch obrotowy wirnika po�redniego mo�e by�
zablokowany. W rozwi�zaniu konstrukcyjnym 

z wirnikiem po�rednim, w postaci obwodu magnesów 

trwałych, mo�liwe jest zatrzymanie przekładni bez 

konieczno�ci odł�czania nap�du. W realizacji z 

wirnikiem po�rednim, w postaci klatki indukcyjnej, 

mo�liwa jest zmiana parametrów przekładni, takich jak: 

przenoszony moment obrotowy i przeło�enie.  

Na rysunku 3 pokazano trójwymiarowy model 

przemiennika w dwóch mo�liwych wariantach: a) wirnik 

magnetyczny/klatka indukcyjna, b) wirnik magnetyczny, 

klatka indukcyjna, wirnik magnetyczny. 

Rys.3. Trójwymiarowy model przemiennika w dwóch 
wariantach, a) wirnik magnetyczny/klatka indukcyjna, 

b) wirnik magnetyczny, klatka indukcyjna,  
wirnik magnetyczny [15] 

Charakterystyka zale�no�ci momentu obrotowego 

silnika klatkowego od pr�dko�ci obrotowej wskazuje, 

�e układ zbli�ony do znanego z silnika indukcyjnego,  

w którym wiruj�ce pole magnetyczne zast�pione jest 

wiruj�cymi magnesami trwałymi, mo�e słu�y� do 

przeniesienia momentu obrotowego, z jednoczesn�
zmian� pr�dko�ci obrotowej (jak ma to miejsce w 

przekładniach mechanicznych). W przypadku 

charakterystyki silnika klatkowego stabilna praca 

przekładni jest mo�liwa od warto�ci po�lizgu 

krytycznego (charakterystycznej dla danego układu 

klatki indukcyjnej i magnesów), do s = 0. Natomiast  

w przypadku, gdy moment obci��enia zwi�kszy si�
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powy�ej warto�ci momentu krytycznego, (zale�nej od 

budowy danego układu klatki indukcyjnej i magnesów), 

praca przejdzie do zakresu niestabilnego i poł�czenie 

zostanie zerwane. Istnieje wówczas niebezpiecze�stwo 

przegrzania przekładni. 

Rys.4. Ogólny kształt charakterystyki silnika  
klatkowego [2, 9, 21] 

Charakterystyki pracy indukcyjnego przemiennika 

momentu mog� by� modyfikowane poprzez zmian�
obwodu magnetycznego elementu po�redniego, lub 

poprzez zastosowanie wirnika z magnesów jako 

elementu po�redniego pomi�dzy dwoma klatkami. Na 

rysunku 4 pokazano przykładowy kształt 

charakterystyki silnika klatkowego, z zaznaczonymi 

charakterystycznymi punktami pracy [2, 9, 21]. Zakłada 

si� uzyskanie zbli�onej charakterystyki dla 

przemiennika, z zachowaniem punktów charaktery-

stycznych dla silnika, przyjmuj�c, �e praca przekładni, 

w stanie stabilnym, odbywa� si� b�dzie  

w zakresie od po�lizgu krytycznego, do po�lizgu s = 0. 

Celem pracy jest kształtowanie tego fragmentu 

charakterystyki, dla uzyskania stabilnej pracy  

w szerszym zakresie ni� ma to miejsce dla silnika 

indukcyjnego. 

Prezentowane rozwi�zanie jest przedmiotem 

zgłoszenia patentowego [18]. 

4. Badania symulacyjne 

Głównym celem poznawczym bada� jest okre�lenie 

wpływu cech układów magnetycznych i magneto-

wodów, takich jak np.: uło�enie magnesów, wzajemne 

uło�enie biegunów, rodzaj i kształt elementu 

po�rednicz�cego, na warto�� przenoszonego 

momentu obrotowego, przeło�enie przekładni i jej 

sprawno��. Osi�gni�cie tego celu wymaga 

przeprowadzenia analizy wła�ciwo�ci magnesów 

trwałych, rodzaju i kształtu elementu po�rednicz�cego 

oraz wykonania bada� stanowiskowych fizycznych 

modeli układów magnetycznych, celem wyznaczenia 

warto�ci przenoszonego momentu obrotowego  

i przeło�enia pr�dko�ci obrotowej, zale�nej od 

przenoszonego momentu obrotowego, oraz 

sprawno�ci przekładni. 

Celem utylitarnym bada� jest wybór układu 

magnetycznego i magnetowodu przeznaczonego do 

budowy modelu fizycznego przekładni magnetycznej, 

przeznaczonej do stosowania w układach 

mechanicznych, w aspekcie przenoszonej mocy 

układu mechanicznego. 

W ramach dotychczasowych prac badawczych, 

wykonano badania symulacyjne układu klatki 

indukcyjnej i magnesów. Zbudowano wirtualny model, 

składaj�cy si� z promieniowej klatki indukcyjnej, 

posiadaj�cej 24 pr�ty, oraz układu magnesów w 36 

promieniowych rz�dach, po dwa magnesy (rys. 5). 

Rys.5. Model przemiennika z klatk� indukcyjn�, z 24 pr�tami  
i układem 72 magnesów, w 36 promieniowych rz�dach [15] 

Rys.6. Przebieg momentu obrotowego w funkcji czasu – 3000 obr/min w modelu z 36 rz�dami po 2 magnesy.  
O� pionowa - czas [ms], o� pozioma - moment obrotowy [mNm] [15] 
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W trakcie bada� symulacyjnych przyj�to zało�enie, 

�e klatka jest nieruchoma, a wiruj� magnesy. W takim 

układzie symulowano zmiany pr�dko�ci pomi�dzy 

klatk� indukcyjn�, a magnesami. Na rysunku 6 

pokazano przykładowy przebieg generowanego na 

klatce indukcyjnej momentu, w funkcji czasu, dla 

magnesów wiruj�cych z pr�dko�ci� 3000 obr/min. Przy 

ró�nych pr�dko�ciach wirowania magnesów uzyskiwano 

nierównomierne przebiegi momentu obrotowego, o 

warto�ciach dochodz�cych do 0,550 Nm, jednocze�nie 

minimalne warto�ci momentu obrotowego si�gaj� -180 

Nm, (moment hamuj�cy), co zmniejsza moment 

wypadkowy. Uzyskany przebieg jest nierównomierny. 

Równie� zastosowanie blachy zamykaj�cej linie 

pola magnetycznego wokół pr�tów klatki, nie 

spowodowało wzrostu ani warto�ci uzyskiwanego 

momentu ani wi�kszej regularno�ci przebiegu. 

W zwi�zku z tym zmieniono pr�ty klatki na okr�głe  

i zastosowano cztery du�e magnesy (rys. 7) oraz 

blach� zamykaj�c� linie pola magnetycznego. 

Rys.7. Model przemiennika z klatk� indukcyjn� z 24 pr�tami 
okr�głymi i układem 4 magnesów [15] 

Rys.8. Przebieg momentu obrotowego w funkcji czasu – 3000 obr/min w modelu z 4 magnesami.  
O� pionowa - czas [ms], o� pozioma - moment obrotowy [Nm] [15] 

Rys.9. Przebieg momentu obrotowego w funkcji czasu -3000 obr/min w modelu z 4 magnesami i blach� 1mm.  
O� pionowa - czas [ms], o� pozioma - moment obrotowy [Nm] [15] 
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Przeprowadzono symulacje bez blachy zamy- 

kaj�cej linie pola oraz z blach�. Uzyskano regularne 

przebiegi momentu obrotowego, zastosowanie blachy 

zwi�kszyło uzyskiwany maksymalny moment z 3,95 Nm 

do 6,14 Nm. Na wykresach (rys. 8 i 9) widoczny jest 

przebieg momentu obrotowego w funkcji czasu. 

Z kolei dla układu z 4 magnesami i blach�  

o grubo�ci 1mm wykonano symulacje dla ró�nych 

pr�dko�ci obrotowych wirowania magnesów. Wyniki 

pokazano w tabeli 3. 

Dla powy�szych warto�ci utworzono wykres  

momentu obrotowego w funkcji pr�dko�ci wirowania 

magnesów (rys. 10). 

Rys.10. Przebieg momentu obrotowego w funkcji pr�dko�ci 
wirowania magnesów w modelu z 4 magnesami i blach�  

1 mm [15] 

Warto�� momentu obrotowego ro�nie wraz ze 

wzrostem pr�dko�ci wirowania magnesów (przy 

nieruchomej klatce, co jest analogiczne do zjawiska 

po�lizgu s w silniku indukcyjnym (rys. 4)), do 

maksimum, co odpowiada momentowi krytycznemu na 

charakterystyce silnika indukcyjnego (rys. 4), po czym 

spada, jak to ma równie� miejsce dla charakterystyki 

silnika (rys. 4). Uzyskana charakterystyka zbli�ona jest 

do charakterystyki silnika indukcyjnego, co pozwala 

pozytywnie oceni� koncepcj� rozwi�zania 

przemiennika. 

W ramach dalszych prac przeprowadzone zostan�
badania symulacyjne układów z klatk� indukcyjn�
wzorowanych na silniku indukcyjnym. Dla stałych 

gabarytów indukcyjnego przemiennika zmieniane b�d�

ilo�ci i kształt magnesów oraz kształt i przekroje pr�tów 

klatki. Na podstawie symulacji zostanie wytypowany 

układ do bada� stanowiskowych, opisywanych w pracy 

[14]. W ramach bada� stanowiskowych wyznaczona 

zostanie charakterystyka M = f(n) oraz zale�no�ci 

momentu wej�ciowego i wyj�ciowego: M1 i M2 oraz 

pr�dko�ci obrotowych wej�ciowej i wyj�ciowej: n1 i n2. 

Odniesieniem b�d� hydrauliczne przemienniki 

momentu i charakterystyczna dla nich zale�no��  
M1n1 ~ M2n2. Wyznaczona b�dzie równie� sprawno��
przemiennika. 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzona klasyfikacja znanych rozwi�za�
przekładni magnetycznych i elektromagnetycznych 

oraz scharakteryzowanie ich cech, wraz z analiz�
charakterystyki pracy silnika indukcyjnego, pozwoliły 

na utworzenie koncepcji indukcyjnego przemiennika 

momentu obrotowego. Dla modelu komputerowego 

wariantu przemiennika, przeprowadzono badania 

symulacyjne zale�no�ci przebiegu momentu 

obrotowego od pr�dko�ci wirowania magnesów,  

w funkcji czasu. Uzyskano krzyw� zale�no�ci 

uzyskiwanego momentu obrotowego od pr�dko�ci 

wirowania magnesów w funkcji czasu, która wykazuje 

podobie�stwo do charakterystyki silników 

indukcyjnych. Wyniki przeprowadzonych bada�
symulacyjnych pozwoliły pozytywnie oceni� koncepcj�
rozwi�zania przemiennika. 

W dalszych pracach badawczych zostan�
wykonane symulacje układów z klatk� indukcyjn�, 

maj�ce na celu wybór układu do bada�
stanowiskowych. Badany b�dzie wpływ kształtu i ilo�ci 

magnesów oraz kształtu, przekroju i ilo�ci pr�tów klatki 

na uzyskiwane charakterystyki zale�no�ci 

przenoszonego przez przemiennik momentu od 

pr�dko�ci obrotowej wirników i obci��enia 

przemiennika, w funkcji czasu. Wyznaczona zostanie 

charakterystyka M = f(n) oraz zale�no�ci momentu 

wej�ciowego i wyj�ciowego: M1 i M2 oraz pr�dko�ci 

obrotowych wej�ciowej i wyj�ciowej: n1 i n2. Uzyskana 

charakterystyka b�dzie porównana z charakterystyk�
pracy hydraulicznego przemiennika momentu. 

Warto�ci momentu obrotowego dla ró�nych pr�dko�ci wirowania magnesów [15] 
Tabela 3

Pr�dko�� obrotowa magnesów n [obr/min] Moment obrotowy M [Nm] 

100 0,93 

250 1,50 

500 2,45 

1000 4,87 

2000 5,8 

3000 6,14 

4500 5,53 

5500 5,51 
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