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4.1.  Struktura hydraulicznych 
układów wykonawczych 

Kolejnym rodzajem układów płynowych są układy hydrauliczne, w któ-
rych moc i sygnały sterujące przenoszone są za pomocą różnego rodzaju 
cieczy. Układy te ze względu na zasadę działania dzielimy na układy 
hydrostatyczne, których zasada działania polega na wykorzystaniu ener-
gii potencjalnej, czyli ciśnienia statycznego cieczy oraz układy hydroki-
netyczne, których zasada działania polega na wykorzystaniu energii ki-
netycznej cieczy. (Pizoń, 1995) 

Ogólnie moc maszyny hydraulicznej P (4.1) określa się jako iloczyn jej 
chłonności Q i przyrostu (spadku) ciśnienia strumienia cieczy p prze-
pływającej przez maszynę. Tak więc, w układach hydrostatycznych prze-
niesienie energii odbywa się przez energię ciśnienia cieczy, a natężenie 
przepływu jest małe. Natomiast w układach hydrokinetycznych przenie-
sienie energii odbywa się poprzez duże natężenia przepływu cieczy, 
a ciśnienie pracy jest małe. 

 pQP   (4.1) 

Na rysunku 4.1 przedstawiono schemat ideowy najprostszego układu hy-
draulicznego, który składa się ze źródła zasilania hydraulicznego, ele-
mentów wejściowych i sterujących oraz odbiorników. W układzie tym 
występuje również pętla sprzężenia zwrotnego, którego zadaniem jest 
przeniesienie sygnału wyjściowego z układu na jego wejście. Podobnie 
jak w układach pneumatycznych również w układach hydraulicznych 
sygnał nastawczy jest dalej przetwarzany w układzie przeniesienia 
napędu. 

Źródło zasilania hydraulicznego może być sterowane za pomocą sygna-
łów mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicz-
nych, np. można zmienić wysterowanie pompy o zmiennym wydatku, 
aby zmienić natężenie przepływu, a tym samym prędkość silnika. 
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Rysunek 4.1. Struktura układu hydraulicznego 

Jako układy napędowe, sterowania i regulacji większe zastosowanie 
uzyskały układy hydrostatyczne, które posiadają następujące zalety: 

 możliwość rozwijania dużych mocy przy stosunkowo ma-
łych wymiarach i małej masie odbiorników hydraulicznych; 

 dobre właściwości dynamiczne spowodowane małą wartoś-
cią momentu bezwładności obracających się elementów 
silnika hydraulicznego; 

 możliwość ciągłego, płynnego nastawiania; 

 dobre odprowadzanie ciepła przez ciecz roboczą; 

 naturalne zabezpieczenie przed przeciążeniem. 

O parametrach układu hydraulicznego w dużym stopniu decydują wła-
ściwości, rodzaj cieczy roboczej oraz jej sposób przepływu. Przepływ 
ten w układach hydraulicznych może być: 

 laminarny (uwarstwiony), w którym sąsiadujące ze sobą 
cząsteczki cieczy przemieszczają się po torach równoległych 
– można wówczas wyodrębnić warstewki cieczy między 
którymi nie zachodzi wymiana cieczy; 

 turbulentny (burzliwy), w którym ruch cząsteczek cieczy jest 
nieuporządkowany zarówno w kierunkach równoległych, jak 
i prostopadłych. 

Pomiędzy tymi podstawowymi rodzajami przepływów występuje war-
stwa przejściowa, która charakteryzuje się brakiem stabilności zjawisk. 
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Strefa ta występuje w pobliżu krytycznej liczby Reynoldsa i jest tym 
szersza im większa jest lepkość przepływającej cieczy. 

Do podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących układ hy-
drauliczny, należy ciśnienie cieczy roboczej p, które definiowane jest 
jako siła F odniesiona do efektywnej powierzchni A i wyrażone 
zależnością (4.2). 

 
A
Fp   (4.2) 

Drugą ważną wielkością jest objętościowe natężenia przepływu Q (stru-
mień objętości), które wyrażone jest zależnością (4.3). 

 
t
VQ   (4.3) 

gdzie: V – objętość płynu przepływającego z prędkością v przez powierz-
chnię A; t – czas przepływu cieczy. 

a) b) 

 
 

Rysunek 4.2 Schemat przepływu cieczy roboczej w przewodzie. 
(Mednis, 1999) 

Na rysunku 4.2 przedstawiono szkic przepływu cieczy w przewodzie 
hydraulicznym. 

Często w zespołach hydraulicznych, np. w siłowniku (rysunek 4.2b) na-
tężenie przepływu wiąże się z prędkością przemieszczania odpowiedniej 
powierzchni. Dla tłoka poruszającego się z prędkością v w przybliżeniu 
obowiązują zależności: 

 4433 lub vAQvAQ   (4.4) 

Zatem zassanie do lub z cylindra odpowiedniego natężenia przepływu 
cieczy wywołuje określoną prędkość lub odwrotnie: ruch tłoka z określo-
ną prędkością powoduje zassanie z lub do cylindra odpowiedniego natę-
żenia przepływu. Ponadto, ponieważ Q3/A3 = Q4/A4, a przy różnych 
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powierzchniach –   A3 ≠ A4, przepływy będą również różne –   Q3 ≠ Q4. 
Oznacza to, że siłownik z jednostronnym tłoczyskiem podczas wysuwu 
„gromadzi”, a przy wsuwie „oddaje” do układu pewną objętość cieczy 
wynikającą z różnych powierzchni czynnych tłoka. 

W układach hydraulicznych nośnikiem energii ciśnienia są ciecze hydra-
uliczne, które muszą spełniać wiele kryteriów, np. duża trwałość i odpor-
ność chemiczna na działanie ciśnienia, temperatury i utleniania, dobre 
właściwości smarne, małą ściśliwością i rozszerzalnością  cieplną. Wy-
korzystuje się tutaj głównie oleje mineralne, ciecze trudnopalne oraz 
oleje roślinne. 

Oleje mineralne uzyskiwane z destylacji i rafinacji ropy naftowej (tzw. 
olej bazowy) charakteryzuje się niskimi wskaźnikami jakościowymi. 
Dlatego do takiego oleju stosuje się dodatki uszlachetniające zwiększają-
ce jego właściwości i jakość w celu jego wykorzystania w praktyce. 
Rozróżnia się m.in. oleje zawierające dodatki antyutleniające i chroniące 
przed korozją (symbol oleju – HL), dodatki detergująco – dyspergujące 
oraz polepszające smarność (symbol oleju – HM), dodatki zwiększające 
lepkość (symbol oleju – HV) oraz inne. 

Ciecze trudnopalne o symbolu HF stosowane są w miejscach, gdzie wy-
stępuje niebezpieczeństwo powstania pożaru, konieczność ochrony śro-
dowiska naturalnego lub gdy możliwy jest jego kontakt z otwartym 
płomieniem. 

W układach hydraulicznych stosowane są również oleje roślinne 
ze względu na ich całkowitą nietoksyczność i bardzo dobrą zdolność 
biodegradacji. Najbardziej rozpowszechnionym przykładem takiego 
zastosowania jest wykorzystanie oleju rzepakowego, który po modyfika-
cji wykazuje się lepkością porównywalną z olejem mineralnym, właści-
wościami smarnymi lepszymi od oleju mineralnego i dobrą współpracą 
z metalami (nie wykazuje agresywności wobec nich). 

Innymi parametrami opisującymi właściwości cieczy hydraulicznej są 
gęstość, ściśliwość, moduł sprężystości objętościowej. 

4.2. Układy zasilające 

Źródłem energii w układach hydraulicznych są różnego rodzaju pompy, 
które zamieniają energię mechaniczną silnika napędowego na energię 
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hydrauliczną strumienia cieczy roboczej. Hydrauliczna stacja zasilająca 
składa się z pompy wyporowej, silnika napędzającego pompę (najczęś-
ciej elektrycznego), zbiornika oleju, filtru olejowego oraz zaworu przele-
wowego lub zaworu bezpieczeństwa. Ponadto układ hydrauliczny może 
być zasilany ze źródła stałego ciśnienia, którego rolę pełni akumulator 
hydrauliczny. (Pizoń, 1995) 

W układzie hydraulicznym pompa powinna wytworzyć wymagane ciś-
nienie i natężenie przepływu. W tym przypadku parametr ciśnienia zale-
ży od rodzaju zewnętrznego obciążenia odbiornika. Natomiast natężenie 
przepływu zależy od jej typu i parametrów konstrukcyjnych. W układach 
hydraulicznych stosuje się pompy zębate, śrubowe, łopatkowe i tłokowe. 

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem pomp są pompy zębate, które 
charakteryzują się prostą i zwartą konstrukcją (rysunek 4.3). 

a) b) c) 

   

Rysunek 4.3. Schemat działania hydraulicznych pomp zębatych  
a) o zazębieniu zewnętrznym; b) o zazębieniu wewnętrznym;  

c) gerotorowej. 

Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym (rysunek 4.3a) składa się z pa-
ry kół zębatych, z których jedno jest napędzane. Podczas obracania kół 
ciecz hydrauliczna jest przenoszona wrębami międzyzębnymi wzdłuż 
ściany obudowy ze strony ssawnej na stronę tłoczną. Zęby będące w za-
zębieniu nie pozwalają na wsteczny przepływ, odcinają przestrzeń wrę-
bów od otoczenia wcześniej, zanim z nich wypłyną resztki cieczy. Nastę-
puje wówczas sprężanie tych resztek, co wywołuje „twardy”, hałaśliwy 
bieg pompy. (Schmid, Baumann, Kaufman, Paetzold, & Zippel, 2002) 

W pompach zębatych o zazębieniu wewnętrznym zębnik napędza koło 
o zazębieniu wewnętrznym (rysunek 4.3b) trzymane przez wkładkę sier-
pową i panewkę łożyska. Ciecz przepływa we wrębach między zębni-
kiem, a wkładką sierpową lub pomiędzy wymienioną wkładką, a kołem 
o wewnętrznym zazębieniu. (Schmid, Baumann, Kaufman, Paetzold, 
& Zippel, 2002) 
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Trzecim rodzajem pompy hydraulicznej jest pompa gerotorowa (rysu-
nek 4.3c), która składa się z obudowy, nieosiowo ustawionego uzębione-
go zewnętrznie wirnika i wieńca uzębionego wewnętrznie. Oba elementy 
są półkoliście zazębione i mają niejednakową liczbę zębów. Podczas jed-
nego obrotu w prawym obszarze pompy powstaje pusta przestrzeń, do 
której przez nerkowaty kanał wpływa ciecz hydrauliczna, a w lewym 
obszarze następuje zmniejszenie tej przestrzeni i ciecz jest przetłaczana 
do odpowiedniego kanału tłocznego. (Schmid, Baumann, Kaufman, 
Paetzold, & Zippel, 2002) 

Kolejnym rodzajem pomp są pompy śrubowe, które stosuje się w ukła-
dach o niskich ciśnieniach i dużej wydajności. Zasada działania tych 
pomp jest analogiczna jak pneumatycznych pomp śrubowych. Pompy te 
wyposażone są w obracające się wirniki o zębach śrubowych, które 
działają podobnie jak koła zębate o skośnych zębach. Dzięki wzajemnie 
przesuwającym się bokom śrub, które mają uszczelniające kształty, ciecz 
nie może przepływać wstecz. 

Dużą grupę pomp hydraulicznych stanowią pompy tłokowe, które wyko-
rzystuje się w układach hydraulicznych średnio i wysokociśnieniowych. 
Ze względu na ułożenie tłoków w stosunku do osi wałka napędowego 
rozróżnia się pompy tłokowe osiowe (o wychylnej tarczy lub wychyl-
nym wirniku) i promieniowe (rysunek 4.4). W pompach osiowych tłoki 
poruszają się równolegle do osi obrotów lub są odchylone od niej 
o kąt 40°. Natomiast tłoki pompy promieniowej ułożone są prostopadle 
do osi obrotów. 

Drugim rodzajem źródła zasilania w układach hydraulicznych są akumu-
latory hydrauliczne, których zadaniem jest gromadzenie cieczy pod 
ciśnieniem przy braku lub zmniejszonym zapotrzebowaniu odbiornika 
i oddawanie jej w razie zwiększonego zapotrzebowania. 

Zastosowanie akumulatora hydraulicznego pozwala na dobór pompy 
o mniejszej wydajności, ponieważ w okresach postoju silnika hydrau-
licznego następuje ładowanie akumulatora cieczą pod ciśnieniem, 
natomiast w okresach pracy silnika hydraulicznego akumulator rozłado-
wuje się i uzupełnia zapotrzebowanie na zwiększone natężenie przepły-
wu w układzie hydraulicznym. Istnieją trzy główne typy akumulatorów: 
ciężarowe, sprężynowe i gazowe.  (Pizoń, 1995) 

a) b) 
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Rysunek 4.4. Schemat działania tłokowych pomp hydraulicznych  
a) osiowej; b) promieniowej. 

a) b) c) 

   

Rysunek 4.5. Schemat działania akumulatora hydraulicznego  
a) pęcherzowego; b) membranowego; c) tłokowego. 

4.3. Elementy i podzespoły 
układów 

Końcowym elementem układu hydraulicznego są napędy hydrauliczne, 
do których zalicza się siłowniki o ruchu wahadłowym (liniowym) i silni-
ki hydrauliczne. 

a) b) 
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c) d) 

 
 

e) f) 

  

Rysunek 4.6. Schemat działania siłowników hydraulicznych:  
a) tłokowy jednostronnego działania ze sprężyną; b) nurnikowy; 

c) tłokowy dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem; d) 
tłokowy dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem; e) 

teleskopowy; f) wahliwy z tłokiem obrotowym. 

Zadaniem siłowników hydraulicznych jest nadawanie ruchu postępowe-
go zespołom maszyn technologicznych z jednoczesnym przenoszeniem 
sił. Parametrami użytkowymi siłowników są chłonność siłownika i mak-
symalna siła przez niego rozwijana. 

Wyróżnia się następujące rodzaje siłowników hydraulicznych (rysu-
nek4.6): 

 siłownik nurnikowy (siłownik jednostronnego działania); 

 siłownik jednostronnego lub dwustronnego działania; 

 siłownik z jednostronnym lub dwustronnym tłoczyskiem; 

 siłownik o ruchu wahadłowym; 

 siłowniki specjalne. 
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Silniki hydrauliczne są pompami hydraulicznymi o „odwróconym dzia-
łaniu”, ponieważ przekształcają energię ciśnienia cieczy w pracę mecha-
niczną. Podczas tego przekształcania silnik pobiera w ciągu jednego 
obrotu określoną objętość cieczy – wówczas mówimy o chłonności 
siłownika. Silniki dzielimy na silniki szybkoobrotowe (zębate, łopatko-
we, osiowe silniki tłokowe) oraz silniki wolnoobrotowe (tłokowe silniki 
promieniowe, silniki z przekładnią). 

Wolnoobrotowe silniki hydrauliczne ze względu na korzystny przebieg 
charakterystyki momentu obrotowego, w zakresie niskich obrotów (po-
niżej 150 min-1) są lepsze od napędów mechanicznych lub elektrycz-
nych. Moment obrotowy już w czasie postoju ma maksymalną wartość 
i pozostaje prawie stały w całym zakresie zmian obrotów. 

Do sterowania kierunkiem przepływu, natężeniem przepływu i ciśnie-
niem stosuje się wiele elementów zwanych ogólnie zaworami.  

Wyróżnia się następujące rodzaje zaworów sterujących przepływem 
cieczy: 

 rozdzielacze hydrauliczne; 

 zawory odcinające i dławiące; 

 zawory dławiące 

 regulatory przepływu; 

 serwozawory przepływowe; 

 wzmacniacze elektrohydrauliczne proporcjonalne; 

 zawory proporcjonalne przepływowe; 

 zawory proporcjonalne regulacyjne. 

Natomiast do zaworów sterujących ciśnieniem cieczy należą: 

 zawory maksymalne ograniczające wartość ciśnienia 
w układzie; 

 zawory regulujące ciśnienie i redukcyjne; 

 serwozawory przepływowe i ciśnieniowe; 

 proporcjonalne zawory ciśnieniowe. 
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Ze względu konstrukcję pary współpracują zaworów hydraulicznych 
można wyodrębnić zawory gniazdowe (rysunek 4.7a-c) i zawory suwa-
kowe (rysunek 4.7d,e). 

Zawory gniazdowe charakteryzuje duża szczelność zamknięcia, opory 
przepływu cieczy roboczej, brak zużycia ściernego oraz łatwość wyko-
nania. Natomiast zawory suwakowe nie zapewniają szczelności takiej, 
jaką osiąga się w zaworach gniazdowych i znajdują zastosowanie w bu-
dowie rozdzielaczy hydraulicznych  (Kotnis, 2008) 

a) b) 

  
c) d) 

  
e) 

 

Rysunek 4.6. Rodzaje zaworów : a) gniazdowe kulkowe; b) gniazdowe 
grzybkowe (stożkowe); c) gniazdowe talerzykowe; d) suwakowe 

obrotowe; e) suwakowe wzdłużne 

4.4. Cechy użytkowe 

Napędy układów hydraulicznych stosowane są do realizacji ruchu obro-
towego i postępowego. Wielkość rozwijanych prędkości obrotowych 



ROZDZIAŁ 4 

Strona 54 

zbliżona jest do prędkości napędów elektrycznych, natomiast prędkości 
ruchu postępowego do napędów pneumatycznych z możliwością uzyska-
nia bardzo małych prędkości. Osiągają one sprawność rzędu 80-90%, 
bardzo duże siły w przypadku ruchu postępowego oraz duży moment 
obrotowy. Obciążenie ma niewielki wpływ na prędkość ruchu. Zakres 
osiąganych przesunięć liniowych wynosi od kilkunastu milimetrów do 
około 1,5 metra. Układy hydrauliczne cechują się szerokimi możliwoś-
ciami sterowania prędkością poprzez dławienie i wykorzystywanie pomp 
oraz silników o nastawnej objętości. Mechanizmy są najczęściej indywi-
dualnie zasilane. Stosowanie układów hydraulicznych nie wymusza sto-
sowania specjalnych zabezpieczeń, chociaż niekiedy stosuje się ciecze 
niepalne z uwagi na palne właściwości oleju hydraulicznego. Układy te 
wykazują dużą trwałość i pewność działania, a ich konserwacja polega 
na oczyszczaniu, wymianie filtrów lub usunięciu nieszczelności. 

Układy hydrauliczne mają również wady, do których należą: 

 stosunkowo duże straty mocy wywołane stratami ciśnienia 
i stratami objętościowymi  w układzie; 

 duża wrażliwość na zanieczyszczenia cieczy; 

 możliwość wystąpienia przecieków na skutek awarii lub zu-
życia pierścieni uszczelniających; 

 zależność własności statycznych i dynamicznych układów 
od lepkości cieczy, która silnie zależy od temperatury. 

Z przedstawionej w tym rozdziale klasyfikacji hydraulicznych układów 
sterujących i przełączających są to najczęściej serwozawory elektrohy-
drauliczne. Serwozawory w porównaniu z konwencjonalnymi zaworami 
proporcjonalnymi mają znacznie szersze pasmo przenoszenia sygnałów 
i dlatego odznaczają się dużo większą szybkością odpowiedzi 
czasowych.  

Dlatego stosowane są one przede wszystkim w układach regulacji szyb-
kozmiennych procesów technologicznych. Natomiast konwencjonalne 
zawory proporcjonalne z powodu gorszych własności dynamicznych są 
stosowane w układach sterowania procesami wolnozmiennymi. 
(Kotnis, 2008) 

W przypadku pomp zębatych są one wykonywane jako zwykłe lub 
z kompensacją luzów, dzięki której następuje samoczynne uszczelnienie 
jako efekt kasowania luzów między elementami pompy. Sprawność cał-
kowita pomp zwykłych wynosi około 0,8, zaś z kompensacją luzów oko-
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ło 0,93. Maksymalne ciśnienia robocze pomp zębatych mieszczą się 
w granicach 12 ÷ 25 MPa. 

Z kolei pompy śrubowe odznaczają się dużą równomiernością tłocznego 
strumienia cieczy oraz cichobieżnością, co należy do ich głównych zalet. 
Sprawność całkowita pomp śrubowych jest stosunkowo niska i wynosi 
od 0,7 ÷ 0,8. Maksymalne ciśnienia robocze pomp śrubowych nie prze-
kraczają wartości 20 MPa. (Kotnis, 2008) 

Pompy łopatkowe podwójnego działania są pompami o stałej wydajnoś-
ci, których sprawność całkowita wynosi 0,85, a maksymalne ciśnienie 
robocze nie przekracza 25 MPa. Pompy łopatkowe pojedynczego działa-
nia nie nadają się do pracy przy ciśnieniach przekraczających wartość 
16 MPa. 

Pompy wielotłokowe, a w szczególności osiowe z wychylnym blokiem 
cylindrów, cieszą się największym zainteresowaniem spośród pomp wy-
porowych ze względu na najwyższą sprawność wynoszącą około 0,95 
oraz możliwością uzyskiwania wysokich ciśnień – 35 ÷ 40 MPa. 
(Kotnis, 2008) 

Podsumowując, opisane w tym rozdziale cechy i zalety układów hydrau-
licznych nie oznaczają, że układy te przewyższają inne. Optymalne 
rozwiązanie można uzyskać wykorzystując odpowiednie zalety układów 
elektrycznych, mechanicznych i płynowych. Tak, więc w technice naj-
częściej stosuje się układy mieszane, tzn. elektropłynowe, w których 
obwód przenoszenia mocy jest układem hydraulicznym (pneumatycz-
nym), a obwód przenoszenia sygnałów sterujących jest elektrohydrau-
liczny. Obecnie również ta część ulega zamianie na układ cyfrowy – 
wówczas taki system nazywamy mechatronicznym. 
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5 Elektryczne układy 
wykonawcze 

  

 
W tym rozdziale 

 o Struktura elektrycznych układów wykonawczych 
o Elementy i podzespoły układów 
o Cechy użytkowe 
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5.1.  Struktura elektrycznych 
układów wykonawczych 

W poprzednich rozdziałach przedstawiono strukturę i zasadę działania 
płynowych układów wykonawczych, które poza wieloma zaletami posia-
dają również wady. 

W obszarach, gdzie mało efektywnym wydaje się zastosowanie takich 
układów wykorzystywane są elektryczne układy wykonawcze, które 
odznaczają się przede wszystkim większą sprawnością, tj. korzystniej-
szym wskaźnikiem uzyskiwanej mocy wyjściowej z jednostki masy. 
Poza tym w układach tych nastąpił obecnie gwałtowny postęp w techno-
logiach materiałowych co spowodowało pojawienie się nowych, bardziej 
efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Elektryczne układy wykonawcze posiadają następujące zalety: 

 eliminują konieczność stosowania rozbudowanych i szczel-
nych instalacji do przesyłania czynnika roboczego; 

 umożliwia łatwiejsze sterowanie oraz automatyzację działa-
nia większej grupy układów wykonawczych; 

 umożliwiają zastosowanie stosunkowo prostych i wydajnych 
układów bezpieczeństwa; 

 system elektryczny ma mniej części ruchomych i nie wyma-
ga budowania specjalnych układów zasilania, zbiorników 
wyrównawczych (akumulatorów), itp.; 

 posiada mniejsze wymagania eksploatacyjne. 

Do grupy elektrycznych układów wykonawczych zaliczyć można układy 
elektrodynamiczne i elektromechaniczne. W przetwornikach elektrody-
namicznych siły działają na przewodniki, w których przepływa prąd, 
natomiast w przetwornikach elektromagnetycznych siły występują na 
powierzchniach rozdziału obszarów o różnej przenikalności. 



ELEKTRYCZNE UKŁADY WYKONAWCZE 

Strona 59 

5.2. Elementy i podzespoły 
układów 

W przetwornikach elektrodynamicznych wykorzystuje się zjawisko 
powstawania siły w wyniku oddziaływania pola magnetycznego na prze-
wodnik z przepływającym w nim prądem, gdzie prąd i pole magnetyczne 
wykonują ruchy względne. Siła ta nazywana jest siłą Lorentza. Przetwor-
nikami pracującymi w oparciu o tę zasadę są silniki prądu stałego i silni-
ki z polem wirującym. 

Natomiast zasada działania przetworników elektromagnetycznych opiera 
się na działaniu siły reluktancji (oporności magnetycznej) oddziałującej 
na ciało, które przez swoje właściwości materiałowe (permanencję) 
zmienia pole magnetyczne. Należą do nich: 

 przetworniki liniowe i obrotowe; 

 magnesy obrotowe; 

 silniki krokowe; 

 silniki reluktancyjne. 

Elementem elektrodynamicznym układu wykonawczego są silniki prądu 
stałego (rysunek 5.1). Silnik taki ma w stojanie uzwojenie wytwarzające 
strumień magnetyczny od jednego nabiegunnika do drugiego nabiegun-
nika w postaci magnesów trwałych – wzbudzenie magnesem trwałym 
lub elektromagnesem – wzbudzenie elektromagnesem. Wirnik posiada 
uzwojenie ułożone na ogół w żłobkach. Pętle uzwojenia wirnika są tak 
przyłączone do komutatora (kolektora ze szczotkami węglowymi), że 
doprowadzony przez szczotki prąd w prawej połowie cewki ciągle wpły-
wa „do płaszczyzny kartki”, a wypływa – z lewej połowy. W wyniku 
tego powstaje niezależny od położenia wirnika, stały strumień magne-
tyczny. (Schmid, Baumann, Kaufman, Paetzold, & Zippel, 2002) 
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N S

a) b)

wirnik z uzwojeniem

stojan z dwoma biegunami

magnes uzwojenie 
wzbudzenia

uzwojenie 
sterujące

uzwojenie 
sterujące

 
Rysunek 5.1. Silnik prądu stałego z obwodem wzbudzenia:  

a) od magnesu trwałego, b) od elektromagnesu 

W zależności od sposobu wytwarzania pola stojana rozróżnia się silniki: 

 bocznikowe, w którym uzwojenie wzbudzenia połączone 
jest równolegle z twornikiem; 

 obcowzbudne, w którym uzwojenie wzbudzenia jest zasilane 
z obcego (niezależnego) źródła napięcia stałego; 

 ze wzbudzeniem od magnesów trwałych; 

 wzbudzane szeregowo. 

Kolejnym rodzajem układu elektrodynamicznego są silniki prądu prze-
miennego, w których występuje wirujące pole magnetyczne. Dzielimy je 
na: silniki synchroniczne i asynchroniczne. W obu silnikach stojan za-
wiera jedno bądź kilka uzwojeń prądu przemiennego lub prądu stałego 
z liczbą par biegunów, które wytwarzają wirujące pole magnetyczne. 
W konstrukcji takich silników wirnikiem może być magnes trwały lub 
cewka zasilana prądem stałym. (Gosiewski, Osiecki, & Panasiuk, 2007) 

Jeśli strumień magnetyczny zmienia się wraz ze zmiennym napięciem, to 
wirnik wykonuje jeden obrót przez naprzemienne przyciąganie i odpy-
chanie podczas każdego okresu zasilającego go prądu zmiennego. Silnik 
synchroniczny rozwija moment o stałym kierunku tylko przy zadanej 
prędkości obrotowej wirnika wynikającej z częstotliwości prądu zasilają-
cego. Dlatego też nie może on samodzielnie ruszyć – musi być urucho-
miony przez pomocniczy silnik rozruchowy lub uzwojenie asynchronicz-
ne i dopiero po osiągnięciu prędkości kątowej równej częstotliwości prą-
du zasilania obraca się samodzielnie. Jeśli moment obciążenia przekro-
czy tzw. moment krytyczny to silnik nie ruszy. (Gosiewski, Osiecki, & 
Panasiuk, 2007) 
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a) b) c) 

   

Rysunek 5.2. Zasada działania silników elektrycznych: 
a) obcowzbudnego silnika prądu stałego; b) silnik synchroniczny 

z magnesami trwałymi; c) silnik asynchroniczny z wirnikiem klatkowym 

Silnik asynchroniczny zbudowany jest podobnie jak silnik synchronicz-
ny. Stojan pod wpływem pobieranego prądu zmiennego (jedno lub trój-
fazowego) wytwarza wirujące pole magnetyczne. Jeśli w tym polu 
znajduje się wirnik, który na swych tworzących ma umieszczone poje-
dyncze wzajemnie połączone pręty przewodnika, to w prętach tych jest 
indukowane napięcie, którego wartość zależy od różnicy prędkości 
wirowania pola magnetycznego stojana i prędkości wirnika. W wirniku 
klatkowym pręty przewodnika są w stanie zwarcia, co w wyniku daje 
prąd trójfazowy, który we współdziałaniu z polem magnetycznym sto-
jana wytwarza moment wirnika, a więc silnika. Natomiast wirnik z pier-
ścieniami ślizgowymi jest zasilany napięciem. Przewodniki takiego wir-
nika są połączone z uzwojeniami, a przez pierścienie ślizgowe również 
z opornikami, które służą do rozruchu silnika pod obciążeniem, a także 
do sterowania prędkością kątową wirnika. (Gosiewski, Osiecki, & 
Panasiuk, 2007) 

Kolejną grupę układów elektrodynamicznych stanowią układy liniowe, 
które realizują siły i przemieszczenia liniowe. W układach mechatronicz-
nych elementy te często nazywane są wibratorami i pracują głównie przy 
wyższych częstotliwościach 

Elementem elektromagnetycznym jest również silnik krokowy. Silnik 
taki jest silnikiem synchronicznym przekształcającym ciąg sterujących 
impulsów elektrycznych prądu stałego lub zmiennego na ciąg przesunięć 
(skoków) kątowych wirnika. Wałek silnika krokowego obraca się o nie-
wielkie wartości kąta pod wpływem impulsów elektrycznych podawa-
nych w odpowiedniej kolejności. Kąty obrotu silnika i ich prędkości są 
bezpośrednio związane z podawanymi impulsami – kierunek obrotu 
związany jest z sekwencją podawanych impulsów, prędkość obrotów 
z częstotliwością podawania tych impulsów, a wartość kąta obrotu z ich 
liczbą.  
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Wyróżnia się następujące rodzaje silników krokowych (rysunek 5.3): 

 silniki o zmiennej reluktancji (ang. variable reluctance); 

 silniki z magnesami trwałymi (ang. permanent magnets); 

 silniki hybrydowe (ang. hybrid). 
a) b) c) 

   

Rysunek 5.3. Zasada działania silników krokowych 
a) o zmiennej reluktancji; b) z magnesami trwałymi; c) hybrydowy 

Zasada działania silnika o zmiennej reluktancji polega na wykorzystaniu 
momentu reluktancyjnego. Silnik taki zbudowany jest z wirnika o wielu 
zębach wykonanych z miękkiej stali i uzwojenia stojana (rysunek 5.3a). 
Kiedy uzwojenia stojana są zasilane prądem stałym, bieguny namagne-
sowują się, a na skutek przyciągania jego zębów przez zasilane bieguny 
stojana pojawia się ruch wirnika. 

Silniki z magnesami trwałym, nazywane również silnikami kubkowymi, 
charakteryzują się niską rozdzielczością wartości kąta (7,5o ÷ 15o). 
Wirnik takiego silnika stanowią magnesy trwałe, a namagnesowane bie-
guny wirnika wpływają na zwiększenie indukcji magnetycznej (rysunek 
5.3b). Dzięki temu silnik taki w porównaniu z silnikiem o zmiennej re-
luktancji ma lepszą charakterystykę momentową. 

Natomiast silnik hybrydowy łączy w sobie zalety silnika ze zmienną 
reluktancją i silnika z magnesami trwałymi. Jego wirnik ma wiele zę-
bów, podobnie jak w silnikach o zmiennej reluktancji i posiada magnesy 
umieszczone koncentrycznie wokół osi (rysunek 5.3c). Zęby wirnika 
zapewniają lepszą drogę przepływowi magnetycznemu, co polepsza jego 
charakterystyki momentu spoczynkowego i dynamicznego. 

Zasada działania silnika hybrydowego polega na tym, że magnes trwały 
umieszczony na wirniku lub na stojanie wytwarza jednakowo biegunowy 
strumień magnetyczny, który zamyka się w obwodzie magnetycznym: 
stojan – szczelina powietrzna – wirnik. Po zasileniu uzwojenia stojana 
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impulsem sterującym, wzbudzony strumień magnetyczny pod jednym 
biegunem stojana dodaje się do strumienia od magnesów trwałych – pod 
drugim się odejmuje. Wirnik zostaje wprowadzony w ruch w taki spo-
sób, aby osie zębów stojana i silnika bieguna o strumieniu wzmacniają-
cym pole magnetyczne pokryły się. 

a) b) c) 

   

Rysunek 5.3. Zasada działania elektromagnesów 
podnoszących i obrotowych: a) magnes rdzeniowy; b) magnes kubkowy; 

c) magnes z obrotową zworą. 

Urządzenia wykonawcze zbudowane na bazie elektromagnesów składają 
się z cewki z żelaznym rdzeniem i ruchomego żelaznego rdzenia zwane-
go zworą. Przepływ prądu przez cewkę powoduje przyciąganie zwory, 
która ustawia się w taki sposób, aby istniał najmniejszy opór magnetycz-
ny dla linii strumienia magnetycznego. Rozróżnia się elektromagnesy 
podnoszące z przesuwającą się zworą i elektromagnesy obrotowe. 

5.3. Cechy użytkowe 

Elektryczne układy wykonawcze stosowane są w miejscach, gdzie 
zachodzi potrzeba generacji ruchu obrotowego rzadziej postępowego. 
Napędy takich układów uzyskują dużą moc w ruchu obrotowym, nato-
miast niewielką w ruchu postępowym. Prędkość obrotowa generowana 
przez napędy elektryczne może wynosić od około 600 do 3000 obr/min, 
natomiast prędkość silników liniowych dochodzi do 10 m/s. Układy 
elektryczne są zazwyczaj sterowane metodami obniżającymi sprawność 
układu, która w prostych rozwiązaniach może wynosić nawet 95% oraz 
są zasilane z sieci elektrycznej. 

Silniki synchroniczne prądu przemiennego w porównaniu z silnikami 
prądu stałego posiadają mniejsze wymiary, bardzo mały czas reakcji, 
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bardzo duży zakres nastawianych obrotów (do 1:20 000), lepsze odpro-
wadzanie ciepła, wyższą sprawność oraz mniejszy ciężar. 

Silniki liniowe stosowane w układach elektrycznych mają nieograniczo-
ne zakresy przesunięć liniowych. W przypadku pracy w atmosferze 
wybuchowej wymagają one zabezpieczeń przeciw iskrzeniowych, nato-
miast w warunkach zawilgocenia konieczne jest wykonywanie specjal-
nych obudów. Podczas awarii lub niewłaściwej obsługi są nieszkodliwe 
dla środowiska. Pewność eksploatacji i łatwość obsługi dla układów 
elektrycznych jest względnie mała z powodu ograniczonego czasu pracy 
niektórych jej elementów oraz możliwości porażenia prądem 
elektrycznym. 

 

 

 

 


