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2.2 MAȘINA ELECTRICĂ DE CURENT CONTINUU.  

Mașina de curent continuu – este o mașină electrică 

rotativă și reversibilă, care poate funcționa în regim de: 

generator electric, motor electric, convertizor electric, 

frână. 

Generatorul electric – este o mașină electrică care 

transformă energia mecanică primită pe la ax (de la un 

motor cu ardere internă sau o turbină) în energie electrică 

care o cedează unui consumator. 

Motorul electric  – este o mașină electrică care transformă energia electrică primită 

de la o sursă de tensiune  în energie mecanică la ax, pe care o cedează unei mașini 

de lucru. 

Convertizorul electric rotativ – este o mașină electrică care transformă energia 

electrică primită tot în energie electrică dar cu alți parametrii electrici. 

Frână – transformă atât energia electrică primită cât și energia mecanică în căldură. 

Mașinile electrice pot fi liniare sau rotative. 

CLASIFICAREA MAȘINILOR ELECTRICE ROTATIVE: 

 Mașini electrice de curent continuu: 

o Generatoare de curent continuu; 

o Motoare de curent continuu cu perii: 

 Cu excitație separată; 

 Cu excitație serie; 

 Cu excitație derivație; 

 Cu excitație compound; 

 Cu excitație mixtă; 

o Motoare de curent continuu fără perii; 

 Mașini electrice de curent alternativ: 

o Generatoare de curent alternativ: 

 Monofazate; 

 Trifazate; 

o Mașini electrice asincrone trifazate: 

 Cu rotorul în scurtcircuit (colivie); 

 Cu rotorul bobinat; 
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o Mașini electrice sincrone trifazate: 

 În construcție directă: 

 Cu poli aparenți; 

 Cu poli înecați; 

 În construcție inversă; 

o Mașini electrice monofazate: 

 Cu condensator de pornire; 

 Cu fază auxiliară de pornire; 

 Cu pol magnetic divizat; 

 Cu colector și perii scurtcircuitate; 

 Mașini electrice universale – funcționează atât în rețele de curent alternativ 

cât și în rețele de curent continuu. Aceste mașini sunt prevăzute cu colector și 

au în general puteri reduse. 

 Mașini electrice speciale (tahogeneratoare, motoare pas cu pas, 

convertizoare de frecvență rotative, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 MOTOARE ELECTRICE 
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ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE MOTORULUI DE CURENT CONTINUU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Construcția motorului de curent continuu 

 

a. STATORUL sau INDUCTORUL- este partea fixă a motorului și are ca elemente 

constructive următoarele subansamble: 

 Carcasa sau jugul statoric – este construită din lamele de oțel electrotehnic 

sau este turnată din fontă feromagnetică și are rolul de a susține celelalte 

elemente ale statorului; 

 Scuturile (capacele) – sunt construite din oțel electrotehnic sau fontă 

feromagnetică și sunt prevăzute cu lagăre cu rulmenți. 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; 

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

de a fixa statorul motorului pe dispozitivul de prindere; 

 Dispozitivul port-perii – este fixat în interiorul carcasei și are rolul de a 

susține periile colectoare; 
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 Periile colectoare – sunt construite din cărbune,cupru, bronz grafitat, sau 

alte aliaje speciale care conțin cupru sau cărbune. Periile presează pe 

lamelele colectorului și au rolul de a asigura legătura electrică dintre bobinele 

rotorului și cutia de borne. Periile se plasează pe direcția axei neutre . Periile 

se conectează între ele astfel: periile cu număr impar se conectează la  

borna (+) a indusului(rotorului)  iar cele cu număr par la borna (–) a 

indusului. Numărul de perii este egal cu numărul de poli principali (2p). 

 Polii magnetici ale motorului fac parte din circuitul magnetic și pot fi: 

o Poli principali sau inductori (care sunt în număr de 2p, unde p  

reprezintă numărul de perechi de poli) sunt construiți din tole de oțel 

electrotehnic cu grosimea (0,5mm–1mm) și sunt plasați pe axa polară. 

La unele mașini de puteri mic polii inductori sunt realizați cu magneți 

permanenți și nu mai au bobine în jurul lor.  

o Poli auxiliari sau de comutație (care sunt în număr de 2p) se 

găsesc doar la motoarele de putere medie și mare, se construiesc 

dintr-un miez magnetic și se plasează în axa neutră; 

 Circuitul electric al statorului  este format din bobinele plasate pe stator: 

o Bobinele inductoare sau de excitație – sun formate din mai multe 

spire din conductor de cupru și sunt plasate în jurul polilor principali. 

Bobinele de excitație au rolul de a crea în întrefierul mașinii câmpul 

magnetic inductor. Aceste bobine se conectează cu bobinele 

statorului astfel: 

 În serie  caz în care se notează cu C1 – C2; 

 În paralel caz în care se notează cu E1 – E2; 

 Separat  caz în care se notează cu F1 – F2; 

o Bobinele de comutație – se plasează în jurul polilor auxiliari și au 

rolul de a îmbunătății comutația (reduce gradul de scânteiere la 

colector). Aceste bobine se notează cu B1 – B2; 

o Bobinele de compensare – se plasează în canalele din talpa polilor 

principali și au rolul de a compensa câmpul magnetic de reacție 

produs de înfășurarea rotorului care apare la motoarele cu regim greu 

de lucru. Aceste bobine se notează cu D1 – D2. 

BOBINELE DE COMUTAȚIE ȘI DE COMPENSARE SE CONECTEAZĂ 

ÎNTOTDEAUNA ÎN SERIE CU BOBINELE ROTORULUI.   
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b. ROTORUL sau INDUSUL- este partea mobilă a motorului și are ca elemente 

constructive următoarele: 

 Axul sau arborele motorului – este construit din oțel, are rolul de a susține 

rotorul și este prevăzut la unul din capete cu un ventilator care asigură răcirea 

motorului în timpul funcționării; 

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

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

solidar cu axul și este prevăzut cu crestături (canale) longitudinale în care sunt 

plasate bobinele rotorului; 

 Colectorul – este construit din lamele din cupru de formă trapezoidală, izolate 

între ele și de suportul lor printr-un strat de micanită. Lamelele colectorului 

sunt plasate pe un butuc cilindric construit din material izolator care este 

solidar cu axul motorului. La lamelele colectorului sunt conectate bobinele 

rotorului; 

 Circuitul electric al rotorului este format din bobinele rotorului. Fiecare 

bobină (care este construită din mai multe spire din cupru) este conectată la 

două lamele ale colectorului. Aceste bobine se notează cu A1 – A2. 

 

c. ÎNTREFIERUL – este spațiul de aer dintre stator și rotor care permite mișcarea 

rotorului față de stator, unde au loc toate fenomenele electromagnetice care 

contribuie la funcționarea motorului electric. 
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FUNCȚIONAREA MOTORULUI DE CURENT CONTINUU. 

Polii magnetici principali (realizați din tole de oțel electrotehnic cu bobine de excitație 

în jurul lor, sau realizați din magneți permanenți) produc un câmp magnetic inductor 

de inducție B. Când bobinele rotorului sunt alimentate cu tensiune, acestea sunt 

parcurse de un curent I. Între curentul I care parcurge bobinele rotorului și câmpul 

magnetic inductor (B) apar forțe electromagnetice (forța lui Laplace) pe fiecare latură 

a bobinelor, forțe care produc un cuplu motor care rotește rotorul motorului (fig. 2.6).    

Forța electromagnetică 𝑭 = 𝑩 ∙ 𝑰 ∙ 𝑳  unde L = lungimea laturii bobinei 

Cuplul motor 𝑴 = 𝑭 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝑩 ∙ 𝑰 ∙ 𝑳 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶 unde α = unghiul dintre planul 

bobinei și planul liniilor de câmp magnetic inductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 Funcționarea motorului de curent continuu 

 

Pentru determinarea sensului forței electromagnetice care acționează asupra unei 

bobine plasate într-un câmp magnetic și parcurse de curent se utilizează regula 

mâinii drepte (fig. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Regula mâinii drepte 
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CONEXIUNILE MOTORULUI DE CURENT CONTINUU 

1. Motorul de curent continuu cu excitație serie. 

La aceste motoare înfășurarea indusă (bobina rotorului) este conectată în serie cu 

înfășurarea de excitație (fig. 2.8). Aceste motoare sunt utilizate în tracțiune 

electrică (locomotive, tramvaie, troleibuze, demarare motoare autovehicule) 

deoarece au cuplul mecanic mare la pornire iar viteza scade mult la creșterea 

cuplului de sarcină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Motor de curent continuu cu excitație serie 

 

2. Motorul de curent continuu cu excitație separată. 

La aceste motoare înfășurarea indusă (bobina rotorului) este conectată la o sursă de 

tensiune separată față de înfășurarea de excitație (fig. 2.9). Aceste motoare sunt 

utilizate la acționarea mașinilor unelte grele (strunguri carusel, freze și raboteze mari, 

etc.) deoarece permit reglarea vitezei în limite foarte largi iar regimurile tranzitorii 

(pornire, frânare, oprire) sunt foarte scurte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Motor de curent continuu cu excitație separată 
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3. Motorul de curent continuu cu excitație derivație. 

La aceste motoare înfășurarea indusă (bobina rotorului) este conectată în paralel cu 

înfășurarea de excitație (fig. 2.10). Aceste motoare sunt utilizate în instalațiile care 

presupun o viteză de rotație constantă la modificări ale cuplului mecanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Motor de curent continuu cu excitație derivație 

 

4. Motorul de curent continuu cu excitație mixtă. 

Acest motor este prevăzut două înfășurări de excitație. O înfășurare este conectată 

în serie cu indusul iar cealaltă este conectată în paralel cu indusul (fig. 2.11 a). 

5. Motorul de curent continuu cu excitație compusă. 

Acest motor este prevăzut două înfășurări de excitație. O înfășurare este conectată 

în serie cu indusul iar cealaltă este conectată separat față de indus (fig. 2.1 b). 
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                                                                                                    b 

Figura 2.11 Motor de curent continuu cu: a) excitație mixtă b)excitație compusă 

 


