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2.3 MAȘINA ELECTRICĂ ASINCRONĂ TRIFAZATĂ.  

Mașina electrică asincronă este cea mai răspândită 

mașină electrică și se întâlnește pe scară largă aproape în 

toate sectoarele de activitate.  

Mașinile electrice asincrone se utilizează în special ca 

motoare pentru o gamă foarte largă de puteri ( de la ordinul 

unităților de W până la ordinul zecilor de MW) și pentru o 

gamă largă de tensiuni (de la ordinul zecilor de V până la 

ordinul zecilor de kV). 

AVANTAJE: 

 Preț redus; 

 Simplitate constructivă; 

 Alimentare direct de la rețea; 

 Siguranță în exploatare; 

 Stabilitate în funcționare; 

 Performanțe tehnice ridicate; 

 Întreținere simplă. 

DEZAVANTAJE: 

 Absoarbe curent mare la pornire; 

 Consum mare de putere reactivă (este necesară compensarea factorului de 

putere). 

 

Există două variante constructive de bază ale motoarelor asincrone: 

 Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit sau colivie (fig.2.12 a); 

 Motoare asincrone cu rotorul bobinat și cu inele colectoare (fig. 2.12 b). 

 

  

 

 

 

 

 

                                                a                                  b  

Figura 2.12 Simboluri motoare asincrone trifazate 
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ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT  

Subansamblele motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit sunt prezentate în 

figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13 Subansamble motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit 

 

1. Carcasa motorului; 

2. Cutia de borne; 

3. Plăcuța de identificare; 

4. Inel de prindere (pentru manevrarea motorului); 

5. Înfășurarea statorică; 

6. Rotorul motorului; 

7. Rulmenți; 

8. Axul motorului; 

9. Capace laterale; 

10.  Prezoane de fixare a capacelor laterale; 

11.  Ventilator; 

12.  Capac ventilator. 

 

 

 

 

 

 

 



AUXILIAR CURRICULAR -  INSTALAȚII ELECTRICE 

39 
 

a. STATORUL (fig. 2.14) - este partea fixă a motorului și are ca elemente 

constructive următoarele subansamble: 

 Carcasa motorului – este executată prin turnare din aluminiu sau fontă 

feromagnetică și are rolul de a susține celelalte elemente ale statorului; 

 Talpă de prindere – este plasată la partea inferioară a carcasei și are rolul de 

a fixa statorul motorului pe dispozitivul de prindere; 

 Capacele laterale (scuturile) – sunt construite din aluminiu sau fontă 

feromagnetică și sunt prevăzute cu lagăre unde se plasează rulmenții axului 

motorului. Scuturile au rolul de a închide lateral carcasa și de a susține rotorul 

motorului. Axul rotorului se plasează în interiorul rulmenților; 

 Cutia de borne – este fixată la partea superioară a carcasei și are rolul de a 

asigura conexiunile dintre bobinele motorului și instalația electrică de 

alimentare; 

 Miezul magnetic statoric – este construit din tole de oțel electrotehnic de 

formă circulară cu crestături izolate între ele. Miezul are formă cilindrică, este 

fixat în interiorul carcasei motorului și este prevăzut cu crestături (canale) 

longitudinale în care sunt plasate bobinele statorului; 

 Înfășurarea statorică – este formată din mai multe bobine realizate cu 

conductor din cupru izolat, plasate în canalele miezului magnetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Statorul motorului asincron trifazat 



CAPITOLUL 2. MAȘINI ELECTRICE 

40 
 

 

b. ROTORUL - este partea mobilă a motorului și este fixat pe axul motorului care 

este prevăzut la capete cu rulmenți care permit fixarea și rotirea rotorului în interiorul 

statorului. 

b1. Rotor în scurtcircuit (colivie) (fig. 2.15)   

Miezul magnetic are forma unui cilindru plin și este construit dintr-un pachet de tole 

de oțel electrotehnic cu grosimea de 0,5 mm. Tolele sunt rotunde și sunt prevăzute la 

periferie cu crestături realizate prin ștanțare. Aceste crestături formează canalele 

longitudinale ale rotorului. În canalele rotorului este plasată o colivie formată din bare 

de aluminiu sau cupru scurtcircuitate la capete de două inele realizate din același 

material.  

Miezul magnetic este fixat pe axul motorului construit din oțel. 

Axul este prevăzut la capete cu doi rulmenți care se plasează în lagărele celor două 

capace laterale și au rolul de a fixa rotorul în interiorul statorului și de a permite 

rotirea acestuia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Rotorul motorului asincron trifazat în colivie 
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b2. Rotor bobinat cu inele colectoare (fig. 2.16)   

În crestăturile miezului magnetic (construit la fel ca la motorul în colivie) în locul 

coliviei sunt plasate trei grupuri de bobine care formează înfășurarea rotorică. 

Bobinele au câte unul din capete conectate la trei inele colectoare fabricate din bronz 

care sunt fixate pe un suport izolator solidar cu axul. Pe inelele colectoare sunt fixate 

perii colectoare fabricate din bronz grafitat care asigură legătura electrică dintre 

bobinele rotorului și cutia de borne a motorului. Periile colectoare sunt fixate pe inele 

cu ajutorul unui dispozitiv portperii care este fixat pe unul din capacele laterale ale 

statorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Rotorul motorului asincron trifazat cu inele colectoare 

 

c. Circuitul de răcire (fig. 2.17) – asigură răcirea motorului în timpul funcționării și 

este format din: 

 Elice ventilator – construită din plastic sau metal și este fixată la un capăt al 

axului motorului lângă unul din capacele laterale; 

 Capacul ventilatorului - care protejează ventilatorul și este plasat peste 

acesta. Capacul ventilatorului este prins cu șuruburi de capacul lateral al 

motorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Sistem răcire motor asincron trifazat  



CAPITOLUL 2. MAȘINI ELECTRICE 

42 
 

FUNCȚIONAREA MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT. 

La baza funcționării motorului asincron trifazat stă legea inducției 

electromagnetice.  

Când înfășurarea statorică este conectată la o rețea de tensiune trifazată, ea va fi 

parcursă de un sistem trifazat de curenți care vor produce în întrefier un câmp 

magnetic învârtitor.  

Acest câmp magnetic intersectează conductoarele bobinelor rotorului și barele 

statorului și induce în aceste înfășurări tensiuni electromotoare.  

Tensiunea electromotoare indusă în barele rotorului duce la apariția unui curent prin 

aceste bare deoarece acestea sunt scurtcircuitate la ambele capete (fig. 2.18 a). 

Curentul din rotor interacționează cu câmpul magnetic din întrefier și creează un 

cuplu de forțe F care rotește rotorul în sensul câmpului magnetic învârtitor, cu o 

viteză mai mică decât acesta (fig. 2.18 b).  

Viteza de rotație a câmpului magnetic învârtitor numită și viteză de sincronism este: 

𝒏𝟎 =
𝟔𝟎∙𝒇

𝒑
  unde: f = frecvența rețelei=50 Hz;  p = numărul de perechi de poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Principiul de funcționare al motorului asincron trifazat  


