
L
iczniki stosuje siê te¿ do kontroli zu¿ycia energii
elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, za-
k³adach przemys³owych, itp. Ze wzglêdu na to, ¿e

na wskazaniach liczników oparte s¹ œwiadczenia pie-
niê¿ne, budowa i eksploatacja liczników podlega w
Polsce przepisom Polskiego Komitetu Normalizacji
(PKN). Pobór energii z pominiêciem licznika mo¿e byæ
karany nie tylko grzywn¹ pieniê¿n¹, ale nawet kar¹ po-
zbawienia wolnoœci. 

T E O R I A
Czy magnes mo¿e przyci¹gaæ lub odpychaæ alu-

minium lub miedŸ? Dziêki zjawisku indukcji elektroma-
gnetycznej - mo¿e: zmienne pole magnetyczne tworzy
w przewodniku (tak¿e jeœli nie jest on ferromagnety-
kiem) pr¹dy, a pr¹d, jak wiadomo, wytwarza pole elek-
tromagnetyczne i na to pole oddzia³ywuje elektroma-
gnes. W³aœnie to zjawisko wykorzystywane jest szero-
ko w licznikach energii.

B U D O W A  I  D Z I A £ A N I E  
To, na co zwraca siê w pierwszym rzêdzie uwa-

gê przy ogl¹daniu pracuj¹cego licznika, to krêc¹ca siê

tarcza aluminiowa ( ) stanowi¹ca wirnik, umieszczo-
na w szczelinie miêdzy rdzeniem napiêciowym ( )
i rdzeniem pr¹dowym ( ). Rdzenie wykonane s¹
z blach transformatorowych. Kszta³ty rdzeni s¹ u po-
szczególnych producentów ró¿ne. Istnieje jednak ogól-

na zasada, ¿e cew-
ka napiêciowa ( ),
wykonana z cien-
kich przewodów
o du¿ej liczbie zwo-
jów, wytwarza stru-
mieñ magnetyczny
(zwany napiêcio-
wym) przenikaj¹cy
tarczê równolegle
do osi tarczy, zaœ
cewka pr¹dowa ( ),
wykonana z gru-
bych przewodów
o ma³ej liczbie zwo-
jów, wytwarza stru-
mieñ magnetyczny
(zwany pr¹dowym)
przenikaj¹cy tarczê
dwukrotnie w prze-
ciwnych kierun-
kach, tak¿e równo-
legle do osi, ale
w innych miejscach
ni¿ strumieñ napiê-
ciowy. 

Oba rdzenie - pr¹dowy i napiêciowy - umiesz-
czone s¹ blisko brzegu tarczy aluminiowej. Tarcza jest
osadzona na u³o¿yskowanej osi po³¹czonej przek³adni¹
œlimakow¹ ( ) oraz zêbat¹ ( ) z liczyd³em ( ) o co
najmniej szeœciu bêbnach cyfrowych. 

Strumienie magnetyczne przenikaj¹c przez tar-
czê, indukuj¹ w niej si³y elektromotoryczne, które z ko-
lei powoduj¹ powstanie w tarczy pr¹dów wirowych.
Wspó³dzia³anie indukowanych pr¹dów wirowych ze
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Znany każdemu licznik energii elektrycznej
jest maszyną indukcyjną. Liczniki dzielą się na
jednofazowe i trójfazowe, zależnie od instala-

cji, oraz jednotaryfowe i dwutaryfowe, na
tzw. prąd nocny. Co prawda wersje elektro-

mechaniczne są powoli zastępowane modela-
mi elektronicznymi, lecz liczniki indukcyjne

pozostaną z nami jeszcze długo. Ich wskaza-
nia są podstawą do obliczania należności za

energię elektryczną.

M a r e k  U t k i n

JEDNOFAZOWY LICZNIK
INDUKCYJNY
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strumieniami magnetycznymi przesuniêtymi wzglêdem
siebie w przestrzeni powoduje powstanie momentu na-
pêdowego wprawiaj¹cego tarczê w ruch. 

W konstrukcji licznika nie stosuje siê sprê¿yn,
dziêki czemu k¹t obrotu wskaŸnika (czyli - w tym wy-
padku - tarczy) nie jest ograniczony jak w miernikach
elektrycznych. Dlatego te¿ tarcza wskutek dzia³ania
momentu napêdowego obraca siê w sposób ci¹g³y. Mo-
ment napêdowy równowa¿ony jest momentem hamuj¹-
cym. Moment hamuj¹cy uzyskiwany jest za pomoc¹
magnesu trwa³ego ( ). Magnes trwa³y powoduje po-
wstanie w obracaj¹cej siê tarczy pr¹dów wirowych,
które wspó³dzia³aj¹c ze strumieniem magnetycznym,
dzia³aj¹ hamuj¹co. Hamowanie jest proporcjonalne do
prêdkoœci obrotowej tarczy. Przy sta³ym poborze pr¹du
momenty - napêdowy i hamuj¹cy, równowa¿¹ siê, co
sprawia, ¿e tarcza obraca siê ruchem jednostajnym. 

Obroty tarczy przekazywane s¹ na liczyd³o ( )
za poœrednictwem œlimaka ( ) umieszczonego na osi
oraz kó³ zêbatych ( ). Przek³adnia kó³ jest dobrana
w taki sposób, ¿e licznik wskazuje energiê bezpoœred-
nio w kWh. 

Moment tarcia w ³o¿yskach i liczydle dzia³a ha-
muj¹co na obroty i powinien byæ jak najmniejszy. 

Napiêcie w sieci jest na ogó³ stabilne, lecz przy
wzroœcie napiêcia sieci moment napêdowy mo¿e przy-
j¹æ tak du¿¹ wartoœæ, ¿e uruchomi tarczê licznika, mimo
¿e przez cewkê pr¹dow¹ nie p³ynie pr¹d (czyli odbiorca
nie pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem ja-
³owym licznika jest zjawiskiem niepo¿¹danym i zapo-
biega mu tzw. chor¹giewka hamuj¹ca ( ). To wygiêty
kawa³ek drutu stalowego umocowany prostopadle do

osi tarczy. Kiedy ta obraca siê, wolny koniec drutu prze-
suwa siê obok stalowej blaszki (jêzyczka) przymocowa-
nej do rdzenia i namagnesowanej przez strumieñ roz-
proszenia obwodu napiêciowego. Blaszka przyci¹ga
drut stalowy i hamuje tarczê. Moment hamuj¹cy zale¿y
od napiêcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia
to skuteczne dzia³anie chor¹giewki hamuj¹cej. 

Przy obci¹¿eniu licznika hamowanie chor¹giewki
nie zmienia œredniej prêdkoœci tarczy, gdy¿ przy zbli¿a-
niu siê chor¹giewki do jêzyczka nastêpuje przyspiesze-
nie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóŸnienie.
Chor¹giewka powinna byæ tak umocowana, aby przy
zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy by³ wi-
doczny w okienku licznika. 

L I C Z N I K I  E N E R G I I  
E L E K T R Y C Z N E J  
Z  N A D A J N I K I E M  I M P U L S Ó W

Klasyczne liczniki indukcyjne wymagaj¹ bezpo-
œredniego odczytu wskazañ z liczyd³a w celu obliczenia
op³at za korzystanie z energii elektrycznej. Eliminuj¹ to
liczniki indukcyjne wyposa¿one w nadajnik impulsów.
Tarcza takiego licznika zawiera na obwodzie otwory,
przez które œwiat³o z diody elektroluminescencyjnej
przechodzi do fototranzystora. Przy obracaniu tarczy po-
wstaj¹ impulsy, które po odpowiednim uformowaniu po-
zwalaj¹ na przeprowadzenie zdalnych pomiarów i na
bie¿¹c¹ kontrolê poboru energii elektrycznej. 
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Uproszczony schemat jednofazowego licznika induk-
cyjnego: 

1 tarcza aluminiowa, 
2 rdzeñ napiêciowy, 
3 rdzeñ pr¹dowy, 
4 cewka napiêciowa, 
5 cewka pr¹dowa, 

6 magnes hamuj¹cy, 
7 bocznik magnetyczny, 
8 zwoje zwarte, 
9 zwora do regulacji rezystancji zwojów zwartych, 

10 chor¹giewka hamuj¹ca, 
11 przek³adnia œlimakowa, 
12 liczyd³o
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Magnes trwa³y w liczniku energii
dzia³a na tarczê:

a)  napêdzaj¹co

b)  hamuj¹co

c)  przyci¹gaj¹co 
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B U D O W A
Obudowa licznika musi byæ szczelna na kurz.

Musi ona byæ tak plombowana, wzglêdnie pieczêtowa-
na, aby wewnêtrzne czêœci licznika by³y dostêpne tyl-
ko po usuniêciu plomby, wzglêdnie pieczêci. Pokrywa
licznika musi byæ takiego rodzaju, aby nie mog³a zostaæ
otwarta bez u¿ycia jakiegoœ narzêdzia.

W dolnej czêœci obudowy znajduje siê skrzynka
zaciskowa zapewniaj¹ca du¿¹ wytrzyma³oœæ dielek-
tryczn¹ i mechaniczn¹. Skrzynka zaciskowa zawiera
zaciski pozwalaj¹ce na przy³¹czenie instalacji ze-
wnêtrznej. Os³ona skrzynki zaciskowej uniemo¿liwia
dostêp do zacisków licznika przez osoby niepowo³ane.

Rama noœna jest odlewem aluminiowym stano-
wi¹cym element noœny dla g³ównych podzespo³ów
licznika: organów napêdowych, organu hamuj¹cego, li-
czyd³a, u³o¿yskowania wirnika, regulacji itp.

Organ napêdowy sk³ada siê z elektromagne-
sów: napiêciowego i pr¹dowego, zamontowanych bez-
poœrednio do ramy noœnej.

Organ hamuj¹cy sk³ada siê z dwóch kszta³tek
magnetycznych, wykonanych ze stopu alnico, po³¹czo-
nych stabilnie stopem aluminiowym. Na kostce magne-
su znajduje siê wk³adka termokompensacyjna. Stanowi
ona bocznik magnetyczny i zapewnia prawid³ow¹ pra-
cê magnesu w du¿ym zakresie temperatur. Pod doln¹
kszta³tk¹ magnetyczn¹ znajduje siê wkrêt do p³ynnej
regulacji momentu hamuj¹cego.

W szczelinach powietrznych organów napêdo-
wych i organu hamuj¹cego obraca siê wirnik. Wirnik
licznika stanowi oœ z zamocowan¹ na niej tarcz¹. Tar-
cza wykonana jest z aluminium. Na obwodzie tarczy

nacinane s¹ z¹bki, które mog¹ byæ wykorzystane przy
wzorcowaniu licznika. Ponadto, na tarczy znajduje siê

barwny znak pozwalaj¹cy na zliczanie
obrotów wirnika oraz podzia³ka k¹towa,
umo¿liwiaj¹ca bezpoœrednie odczytanie
b³êdu licznika przy wzorcowaniu.

Wirnik licznika osadzony jest w
³o¿yskach. £o¿ysko górne (typu szyjko-
wego) stanowi iglica ze stali nierdzew-
nej, która wspó³pracuje z prowadnic¹
wirnika. £o¿ysko dolne dwukamieniowe
sk³ada siê z dwóch kamieni wykonanych
z szafiru syntetycznego, miêdzy którymi
znajduje siê luŸno osadzona kulka wyko-
nana z twardej stali. £o¿ysko posiada
podporê sprê¿ynow¹ zabezpieczaj¹c¹ je
przed wstrz¹sami. Taka konstrukcja u³o-
¿yskowania zapewnia d³ugotrwa³¹ i sta-
biln¹ pracê licznika. Obydwa ³o¿yska
mocowane s¹ do ramy za pomoc¹ wkrê-
ta dociskowego 

Uk³adem odczytowym powinno
byæ albo urz¹dzenie bêbnowe, albo
urz¹dzenie wskazówkowe. Jednostk¹
odczytu musi byæ kilowatogodzina. Jed-
no z ocyfrowanych kó³ liczyd³a wska-
zówkowego, wzglêdnie jeden z bêbnów
cyfr, które wskazuje dziesi¹t¹ czêœæ jed-
nostki odczytu (kWh), musi byæ koloro-
wo obramowane lub kolorowo wykona-
ne.

j a k     t o  d z i a ł a

LEKSYKON

Indukcja elektromagnetyczna
Zjawisko powstawania prądu w obwodzie, przez który przechodzi
zmienny strumień indukcji magnetycznej, nazywamy indukcją elektro-
magnetyczną. Powstający w wyniku tego zjawiska prąd nazywamy
prądem indukcyjnym. Prąd indukcyjny płynie zawsze w takim kierun-
ku, aby jego własne pole magnetyczne przeciwstawiało się zmianom
strumienia magnetycznego, wskutek których powstał. 
Dzięki temu zjawisku zmiana biegunowości na wejściu licznika nie
powoduje zmiany kierunku wirowania, ponieważ zmienia się kierunek
prądu zarówno w cewce prądowej, jak i napięciowej. Jednak połą-
czenie licznika odwrotnie niż jest to oznaczone pozwala na kradzież
energii elektrycznej poprzez dołączenie odbiornika pomiędzy fazę
i ziemię, ponieważ w takim przypadku prąd odbiornika płynie od fazy
do uziemionego punktu.

Mierniki indukcyjne 
Mierniki z ustrojem indukcyjnym to przede wszystkim watomierze
i liczniki energii. Podstawową częścią takiego ustroju jest specjalny
obwód magnetyczny wykonany z blach transformatorowych z nawi-
niętymi cewkami obwodu prądowego i napięciowego oraz obracają-
cej się na osi tarczy i bębna. Tarcza powinna być wykonana z mate-
riału dobrze przewodzącego prąd np. aluminium, ponieważ pod wpły-
wem pola magnetycznego wytworzonego w cewkach indukują się
w niej prądy wirowe. Współdziałanie strumieni magnetycznych - po-
chodzących od cewek napięciowej i prądowej - oraz prądów wiro-
wych powoduje wytworzenie momentu napędowego. Dwa sinusoidal-
nie zmienne w czasie strumienie magnetyczne, przesunięte w czasie
i przestrzeni, indukują w tarczy prądy wirowe - powodując tym sa-
mym jej obrót.
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P O D  L U P ¥
Dlaczego tarcza siê obraca? Dlacze-

go w tê akurat stronê?
W liczniku energii elektrycznej mamy
do czynienia z pr¹dem zmiennym. Dla
uproszczenia rozwa¿añ sprawdŸmy,
sk¹d pojawia siê moment napêdowy
w chwili, gdy pr¹d przep³ywa od L do N.
Uzwojenie napiêciowe wytwarza zmien-
ny strumieñ magnetyczny o kierunku
prostopad³ym do tarczy.
Strumieñ ten indukuje w tarczy pr¹dy
wirowe o kierunku przep³ywu przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara.
Teraz czas na przypomnienie lekcji fizy-
ki. Pamiêtacie, jak zachowuje siê prze-
wodnik, przez który przep³ywa pr¹d
w polu magnetycznym? Jest z niego
wypychany zgodnie z regu³¹ trzech pal-
ców. Interesuj¹ce nas pole magnetycz-
ne wytwarza uzwojenie pr¹dowe, a prze-
wodnik... to nasza tarcza. SprawdŸcie
nas, czy aby na pewno nie pomyliliœmy
kierunków... zgadza siê? To teraz ju¿
wiecie, sk¹d pojawia siê w tarczy mo-
ment napêdowy?

Tak w³aœnie maj¹ siê sprawy w chwi-
li, gdy pr¹d przep³ywa od L do N. Ponie-
wa¿ jednak mamy do czynienia z pr¹dem
zmiennym, zmieniaj¹ siê (z czêstotliwoœci¹
50 Hz) kierunki przep³ywu pr¹du w obu
uzwojeniach, zwroty strumieni magnetycz-
nych i pr¹dów wirowych. Niezmienny jed-
nak pozostaje kierunek powstaj¹cego mo-
mentu napêdowego.

Warto zauwa¿yæ, ¿e gdy zabraknie
strumienia od uzwojenia pr¹dowego (np.
wtedy gdy nie zu¿ywamy energii elek-
trycznej), uzwojenie napiêciowe oddzia³y-
wuj¹c na pr¹dy wirowe w tarczy, hamuje j¹
zupe³nie tak samo jak magnes hamuj¹cy.
Wyjaœnia to jednoczeœnie, jak dzia³a sprzê-
g³o magnetyczne opisane obok.  !
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W
sprzêg³ach magnetycznych MagnaDrive po³¹cze-
nie mechaniczne pomiêdzy silnikami i urz¹dzenia-
mi napêdzanymi jest zast¹pione szczelin¹ po-

wietrzn¹. Szczelina ta eliminuje szkodliwe wibracje,
zmniejsza zu¿ycie czêœci, zwiêksza doskona³oœæ energe-
tyczn¹, przed³u¿a ¿ycie silników i chroni sprzêt przed
uszkodzeniami spowodowanymi przeci¹¿eniem. Dziêki
szczelinie powietrznej silnik i urz¹dzenie napêdzane nie
stykaj¹ siê mechanicznie. Pozwala to na zwiêkszenie
niezawodnoœci i zmniejsza potrzebê konserwacji.

O B N I ¯ O N E  K O S Z T Y  
K O N S E R W A C J I  

W sprzêcie, w którym wystêpuje ruch
obrotowy, ponad 80% uszkodzeñ jest spowo-
dowanych wibracjami. Drgania rozhermety-
zowuj¹ uszczelnienia i podnosz¹ temperatu-
rê pracy ³o¿ysk oraz ca³ych urz¹dzeñ. Bada-
nia wykazuj¹, ¿e od 50% do 60% drgañ
uszkadzaj¹cych maszyny jest wynikiem nie-
dok³adnego spasowania (niewspó³osiowo-
œci) wa³u. Od 30% do 40% szkodliwych drgañ
powstaje na skutek z³ego wywa¿enia sprzê-
tu, a ponad 20% jest wynikiem rezonansu.

Sprzêg³a MagnaDrive redukuj¹ drgania dziêki przeno-
szeniu momentu obrotowego przez szczelinê powietrz-
n¹, eliminuj¹c po³¹czenie mechaniczne po³¹czenia me-
chanicznego. Szczelina powietrzna jest szeroka na co
najmniej 3,2 mm. 

Dok³adne spasowanie wa³u silnika w jednej linii
z wa³em urz¹dzenia napêdzanego, czyli zapewnienie
idealnej wspó³osiowoœci, wymaga stosowania specjali-
stycznych urz¹dzeñ laserowych, jest kosztowne i sta-
nowi znacz¹c¹ sumê zarówno w trakcie instalowania,

jak i podczas konserwacji
sprzêtu. Typowe tolerancje dla
wspó³osiowoœci wa³u wynosz¹
0,05 mm lub mniej. Sprzêg³o
magnetyczne ASD (Adjustable
Speed Drive, napêd o zmiennej
prêdkoœci) MagnaDrive toleruje
b³êdy wartoœci 5,08 mm bez po-
wodowania jakichkolwiek wi-
bracji. Dopasowanie na podsta-
wie obserwacji bezpoœredniej
to wszystko, czego wymaga
system ASD. 

Poniewa¿ wa³y silnika
i urz¹dzenia napêdzanego nie
s¹ fizycznie po³¹czone, liczba
ewentualnych problemów wy-
stêpuj¹cych w systemie znacz-
nie siê zmniejsza. System napê-
dowy pracuje z inn¹ prêdkoœci¹
ni¿ napêdzane urz¹dzenia i
drgania nie przenosz¹ siê z wa-
³u na wa³. Dziêki temu ³atwiej
jest wyodrêbniæ poszczególne
problemy z systemem napêdo-
wym, czêsto bez koniecznoœci
zatrudniania specjalistów i po-
s³ugiwania siê specjalistycznym
sprzêtem diagnostycznym. 

j a k     t o  d z i a ł a

zespó³ rotora
magnesów

wa³ silnika

dŸwignia
steruj¹ca

zespó³ rotora
przewodników
miedzianych

element suwliwy steruj¹cy
rozstawem tarcz

tarcze z magnesami, zbli¿aj¹ siê do siebie,
a oddalaj¹ od tarcz miedzianych
(na rys. – ¿ó³te)

wa³ urz¹dzenia
napêdzanego

szczeliny powietrzne
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Sprzęgła i urządzenia magnetyczne przenoszące siłę na-
pędową firmy MagnaDrive mogą zmniejszyć zapotrze-
bowanie na energię i obniżać koszty pracy zakładów,
w których pracują liczne silniki napędzające pompy,

wentylatory, dmuchawy itp. W samych Stanach Zjedno-
czonych zastosowanie tego typu systemów przenosze-
nia napędu może, szacunkowo, pomóc w zaoszczędze-

niu dwóch miliardów kilowatogodzin elektryczności
rocznie, bez konieczności ograniczania produkcji.

SPRZĘGŁA INDUKCYJNE
MAGNADRIVE M a r e k  U t k i n



P R A C A
Sprzêg³o MagnaDrive ASD w po³o¿eniu „roz³¹-

czone” umo¿liwia miêkki start i miêkkie zatrzymanie.
W³¹czanie i wy³¹czanie silnika od³¹czonego od napê-
dzanego sprzêtu i powolne zasprzêglanie i wysprzêgla-
nie obci¹¿enia obni¿a naprê¿enia i efekty zmêczeniowe
w konstrukcji, ogranicza tak¿e pobór pr¹du przy starcie
oraz zmniejsza przegrzewanie silnika, zanim nie nabie-
rze on prêdkoœci. Miêkki start redukuje tak¿e uderzenia
wody powoduj¹ce uszkodzenia rur, a w rezultacie -
podwy¿szone koszty konserwacji w systemach hydro-
forowych. 

W porównaniu z elektronicznymi lub elektrome-
chanicznymi systemami steruj¹cymi prêdkoœci¹ silni-
ków za pomoc¹ zmieniania czêstotliwoœci czas ¿ycia
silnika po³¹czonego z odbiornikiem za pomoc¹ sprzêg³a
MagnaDrive jest wyd³u¿ony, gdy¿ silnik dzia³a blisko
swej prêdkoœci synchronicznej, co maksymalizuje wy-
dajnoœæ ch³odzenia. Przegrzewanie silników, wystêpu-
j¹ce w systemach konwencjonalnych, powoduje pogor-
szenie izolacji elektrycznej uzwojeñ, co prowadzi do ich
przedwczesnego uszkodzenia. W dodatku systemy ste-
ruj¹ce prêdkoœci¹ pracy silników za pomoc¹ zmiany
czêstotliwoœci generuj¹ czêstotliwoœci harmoniczne,
stwarzaj¹ce problemy, jak równie¿ mog¹ przegrzewaæ
uzwojenia silników. System MagnaDrive ASD nie gene-
ruje elektronicznych harmonicznych i mo¿e byæ zamon-
towany do ka¿dego silnika.

Jeœli idzie o wydajnoœæ energetyczn¹, zastoso-
wanie sprzêgie³ magnetycznych pozwala na uzyskanie
od 25% do 66% oszczêdnoœci energii.

Z A S T O S O W A N I E
Adjustable Speed Drive (ASD), napêd o zmiennej

prêdkoœci, nadaje siê idealnie do pomp, wentylatorów,
dmuchaw, pozwalaj¹c na sterowanie ich prêdkoœci¹
obrotow¹. Prosty, niezawodny i relatywnie niedrogi
system ASD zapewnia tak¿e oszczêdnoœæ energii, kon-
trolê prêdkoœci i obni¿enie komplikacji urz¹dzeñ. Po za-
stosowaniu sprzêgie³ ASD wiêkszoœæ silników mo¿na
zast¹piæ modelami o mniejszej mocy znamionowej
(brak koniecznoœci startu pod obci¹¿eniem), co znako-
micie zmniejsza zu¿ycie energii. 

Rodzina sprzêgie³ MagnaDrive jest przeznaczona
do silników stosowanych w przemyœle, o mocach od 15
kW (20 KM) do 750 kW (1000 KM). Sprzêg³a MagnaDri-
ve s¹ niemal ca³kowicie bezobs³ugowe, gdy¿ wymaga-

j¹ jedynie corocznego przegl¹du, który mo¿e byæ prze-
prowadzony w czasie pracy urz¹dzenia. W sytuacjach
przeci¹¿enia sprzêg³a magnetyczne automatycznie roz-
³¹czaj¹ siê i chroni¹ przed zniszczeniem silnik i urz¹-
dzenie napêdzane. W momencie, gdy przyczyna wzro-
stu obci¹¿enia zostaje usuniêta, sprzêg³o automatycz-
nie podejmuje przerwan¹ pracê. 

System MagnaDrive ASD jest obecnie instalowa-
ny w papierniach, stacjach pomp, oczyszczalniach œcie-
ków, zak³adach przetwarzania rud, irygacji, przy wy-
twarzaniu energii, w górnictwie i produkcji ¿ywnoœci.

Napêd MagnaDrive ASD sk³ada siê z trzech ele-
mentów podstawowych: 
! Po³¹czonego z silnikiem zespo³u rotorów z przewod-

nikiem miedzianym.
! Po³¹czonego z urz¹dzeniem napêdzanym zespo³u ro-

tora z magnesami z metali ziem rzadkich. 
! Elementów steruj¹cych szerokoœci¹ szczeliny po-

wietrznej pomiêdzy rotorem z magnesami a rotorami
z przewodnikiem.  
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Ruch zespo³ów rotora z przewodnikami miedzia-
nymi wzglêdem rotora z zespo³em magnesów indukuje
silne po³¹czenie magnetyczne przez szczelinê po-
wietrzn¹. Zmienianie szerokoœci szczeliny powietrznej
pomiêdzy rotorem z magnesami a rotorami z przewod-
nikami miedzianymi daje w rezultacie mo¿liwoœæ stero-
wania prêdkoœci¹ obrotow¹ na wyjœciu. Prêdkoœæ wyj-
œciowa jest regulowana, sterowalna, a jej wartoœci -
powtarzalne. 

M A G N A D R I V E  A S D  
W  P R Z E K R O J U

Zasada indukcji elektro-
magnetycznej wymaga ruchu
pomiêdzy magnesem (a raczej
polem magnetycznym) a prze-
wodnikiem. Oznacza to, i¿ prêd-
koœæ na wyjœciu jest zawsze
mniejsza ni¿ prêdkoœæ na wej-
œciu. Ró¿nicê prêdkoœci okreœla
siê m.in. terminem „poœlizg”
(brak synchronicznoœci). Zazwy-
czaj, gdy MagnaDrive ASD pra-
cuje przy pe³nej prêdkoœci zna-
mionowej, poœlizg wynosi od
1% do 4%. 

Moment obrotowy na
wyjœciu MagnaDrive ASD jest
zawsze równy momentowi wej-
œciowemu. Od silnika wymaga
siê jedynie zapewnienia mo-
mentu obrotowego wymagane-
go przez urz¹dzenie napêdzane.
Wydajnoœæ systemu oblicza siê,
dziel¹c prêdkoœæ na wyjœciu
(prêdkoœæ urz¹dzenia napêdza-
nego) przez prêdkoœæ na wej-
œciu (prêdkoœæ silnika). 

System MagnaDrive jest
chroniony 16 patentami.

O  M A G N E S A C H
Magnesy trwa³e z metali

ziem rzadkich stanowi¹ obecnie
wa¿n¹ czêœæ naszego ¿ycia co-
dziennego, s³u¿¹c jako wa¿ne
czêœci urz¹dzeñ, od silników
elektrycznych, komputerów,
sprzêtu wytwórczego, na samo-
chodach koñcz¹c. S¹ one wy-
twarzane z kombinacji neody-
mu, ¿elaza i boru (NdFeB). S¹
nazywane magnesami z ziem
rzadkich, poniewa¿ neodym
znajduje siê w czêœci ziem rzad-
kich tablicy Mendelejewa. Me-
tale ziem rzadkich, takie jak
neodym, zyska³y tê nazwê, po-

niewa¿ uwa¿ano, i¿ wystêpuja one niezwykle rzadko
w p³aszczu Ziemi. Przyczyn¹ rzadkoœci wystêpowania
tych pierwiastków jest ich po³¹czenie z powszechniej
spotykanymi minera³ami. Obecnie uwa¿a siê, ¿e wiele
z nich wystêpuje tak powszechnie jak srebro.

Technologia ziem rzadkich jest najnowsz¹ czê-
œci¹, dodan¹ do metod wytwarzania magnesów trwa-
³ych o du¿ej sile dzia³ania, i powsta³a w latach 80. Ma-
gnesy NdFeB wytwarzaj¹ najsilniejsze pole magnetycz-
ne ze wszystkich magnesów trwa³ych, umo¿liwiaj¹c
wytwarzanie niewielkich urz¹dzeñ przenosz¹cych wy-
sokie momenty, jak opisywane sprzêg³a magnetyczne.
Magnesy NdFeB mog¹ pracowaæ bez utraty trwa³oœci
w temperaturze 150°C, a ich po³owiczna d³ugoœæ ¿ycia
wynosi ponad 20 000 lat. !

j a k     t o  d z i a ł a
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