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1. Instrukcja Laboratoryjna
Pomiary wykonane:
a) Pomiar napięcia na zaciskach akumulatora;
b) Pomiar napięcia na zaciskach rozrusznika;
c) Pomiar temperatura rozrusznika;
d) Pomiar natężenia prądu zasilającego rozrusznik (prąd IR),
e) Pomiar prędkości obrotowej.
2. Sposób uruchamiania stanowiska laboratoryjnego:
• Podłączamy autotransformator do stanowiska laboratoryjnego (Rys. 1),
• Stanowisko podłączamy pod zasilanie sieciowe,
• Uruchamiamy włącznik główny
• Autotransformator ustawiamy na napięcie nominalne 14,4[V]
• Odczytujemy poszczególne parametry i zapisujemy je w tabeli pomiarowej
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Rys.1. Stanowisko laboratoryjne do badania rozrusznika, gdzie: 1-aparatura pomiarowa, 2-autotr,
ansformator,3-włącznik główny, 4-śruba mikrometryczna którą reguluje się docisk siły hamowania.
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3. Schemat elektryczny układu pomiarowego który służy do badania rozrusznika (Rys. 2).

Rys. 2. Schemat elektryczny układu zasilania rozrusznika

4. Badanie oraz wykreślanie charakterystyk pracy rozrusznika samochodowego na
podstawie zbudowanego stanowiska laboratoryjnego
4.1.

Wyznaczenie momentu rozruchowego rozrusznika

1. Połączyć układ pomiarowy zgodnie ze schematem (Rys.1).
2. Załączyć zasilanie obwodu wzbudzenia i nastawić podaną przez prowadzącego wartość prądu
wzbudzenia IR.
3. Dokonujemy pomiarów wielkości badanych w układzie rozrusznika przy ustalonym dużym
momencie rozruchowym po osiągnięciu prędkości nominalnej przez koło zamachowe
(prędkość obrotową nominalną rozrusznika ustala prowadzący nnom = ………..obr/min ,
4. Następnie należy zmniejszać moment hamujący. Moment hamujący jest wyskalowany od 0 do
10 obrotów układu obciążenia, czyli do maksymalnego momentu przy zablokowaniu kola
zamachowego.
5. Dla tych 10 momentów hamujących dokonuje się pomiaru wielkości elektrycznych
zasilających rozrusznik.
6. Wyniki pomiarów wpisać w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Tabela do regulacji prędkości obrotowej poprzez zmianę wartości napięcia twornika Ut.
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7. W czasie pomiarów należy oceniać wielkość temperatury rozrusznika, Uwaga temperatura
bezpieczna rozrusznika podczas pracy to 60▫C.
8. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych należy obliczyć następujące wielkości:
a) sprawność rozrusznika (silnika) na podstawie zależności

η=

PR
Pe

(1.1)

b) moc elektromagnetyczna:

Pe = U R ⋅ I R [kW ]

(1.2)

gdzie: Pe - moc elektromagnetyczna pobierana przez silnik z sieci,
c) moc pobieran ą – moc na wale rozrusznika:

PR = M R ⋅ ϖ [W ] lub PR = Pe ⋅ η
gdzie: ϖ =

[kW ]

(1.3)
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gdzie: PR - moc na wale rozrusznika (silnika),
d) moment obrotowy na wale rozrusznika (silnika) MR wykorzystując zależność

MR =

PR
[ N ⋅ m]
ϖ

(1.4)

e) moment rozruchowy (hamujący) rozrusznika (silnika) MH wykorzystując zależność

MH = MR

zw
[ N ⋅ m]
zz

(1.5)

gdzie: zw – liczba zębów wieńca koła zamachowego, zz - liczba zębów zębnika.
9. Na podstawie wyników pomiarowych i obliczeń wykreślić charakterystyki mechaniczne
rozrusznika:
1) Charakterystykę napięcia rozruchowego w zależności od prądu rozruchu UR = f (IR ).
2) Charakterystyka prędkości obrotowej w zależności od prądu rozruchu, n = f(IR) oraz
n = f(MH).
3) Charakterystyka mocy elektromagnetycznej w zależności od prądu rozruchowego, Pe = f (IR ),
4) Charakterystyka mocy na wale rozrusznika w zależności od prądu rozruchu, PR = f (IR),
5) Zależność momentu rozruchowego w funkcji prądu rozruchu, MH = f (IR),
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10. Przedstawić wnioski i spostrzeżenia.
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