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ADNOTARE 

La teza de licență cu tema  

PROIECTAREA MOTORULUI ASINCRON SINCRONIZAT 

În teză au fost utilizate cuvinte cheie: motor sincron, motor asincron, magneți permanenți, 

înfășurare de excitație, metoda elementului finit, stator, rotor, flux magnetic, inducția magnetică, 

factor de putere, priză de pământ. 

În prezenta lucrare de licență s-a proiectat un motor sincron cu magneți permanenți cu puterea 

de 80 kW, în baza geometriei motorului asincron de tip BEN. 

Conținutul memoriului de calcul conține cinci capitole, după cum urmează: 

În capitolul “Analiza schemelor constructive ale motoarelor asincrone pentru acționarea 

pompelor centrifuge ermetice” sunt descrise și analizate diferite scheme constructive a pompelor 

ermetice proiectate pentru a pompa lichid agresiv din punct de vedere al compoziției chimice. După 

care a fost determinată construcția performantă din punct de vedere al indicilor tehnico-economici și 

proprietățile electromagnetice referitoare la pornirea în asincron și sincronizarea motorului la turația 

nominală. 

În capitolul “Calculul electromagnetic al motorului asincron special de acționare a 

pompelor” s-a efectuat calculul electromagnetic pentru determinarea geometrie statorului, rotorului, 

a jugului rotoric și statoric. În baza acestor date s-a proiectat motorul. 

Tot în acest capitol s-a utilizat programul FEMM pentru a simula studiul câmpului magnetic și 

de-a se face comparație cu valoarea inducției din întrefier calculată și valoarea inducției din program. 

În capitolul “ Metoda elementului finit utilizată în transformarea mașinii asincrone” s-a 

analizat profund studiul câmpului magnetic în motorul sincron cu magneți permanenți aplicând 

programul FEMM. A fost determinat câmpul magnetic produs de magneții permanenți, de circuitul 

indusului și prin urmare câmpul rezultant. 

În capitolul “Argumentarea economică la elaborarea Motorului Sincron cu Magneți 

Permanenți” s-a determinat cheltuielile la proiectarea motorului. A fost analizat pentru toate 

materialele și accesoriile, inclusiv consumul de energie și cheltuielile pentru remunerarea muncii. 

În capitolul “Securitatea activității vitale” s-a descris cerințele securității privind proiectarea 

motorului. De asemenea s-a elaborat calculul de protecție prin legarea la nul a carcasei motorului. Tot 

aici s-a propus schemele de împământare moderne pentru a preveni electrocutarea personalului de 

deservire și întreținere.   
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In the thesis were used keywords: synchronous motor, asynchronous motor, permanent 

magnets, excitation winding, finite element method, stator, rotor, magnetic flux, magnetic 

induction, power factor, earthing. 

A synchronous permanent magnet motor with the power of 80 kW, based on the geometry 

of the BEN asynchronous motor, was designed in this license. 

The contents of the calculation memo contain five chapters, as follows: 

In the chapter "Analysis of construction schemes of asynchronous motors for the 

operation of hermetic centrifugal pumps" different design schemes of the hermetic pumps 

designed to pump aggressive liquid from the chemical composition point of view are described 

and analyzed. After that it was determined the performance construction in terms of the technical 

and economic indices and the electromagnetic properties regarding the asynchronous start and the 

synchronization of the motor at the rated speed. 

In the chapter "Electromagnetic Calculation of the Special Asynchronous Motor of 

Pumps Actuation" the electromagnetic calculation for the determination of the geometry of the 

stator, rotor, rotor and stator yoke was performed. Based on these data, the engine was designed. 

Also in this chapter the FEMM program was used to simulate the study of the magnetic field and 

to compare it with the inductance value of the calculated air gap and the inductance value in the 

program. 

In the chapter "Finite element method used in asynchronous machine transformation", 

the study of the magnetic field in the permanent magnet synchronous motor was analyzed using 

the FEMM program. The magnetic field produced by the permanent magnets, the induced circuit 

and consequently the resulting field was determined. 

In the chapter "Economic Argumentation for the Development of the Synchronous 

Motor with Permanent Magnets" the expenditures for the design of the engine were determined. 

It has been analyzed for all materials and accessories, including energy consumption and labor 

costs. 

The chapter "Safety of vital activity" described the engine design safety requirements. The 

protection calculation was also developed by the null bonding of the engine housing. Here too, 

modern earthing schemes have been proposed to prevent electrocution of service and maintenance 

staff 

 

 

 

 


