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В існуючих конструкціях плунжерних насосів в якості привода 

використовуються електричні двигуни різного типу та конструкцій. На наш 

погляд для цих цілей найперспективнішим є застосування синхронного 

лінійного коаксіального двигуна [1, 2]. Робота спрямована на дослідження 

магнітного стану коаксіального лінійного двигуна для привода занурюваного 

насоса та визначення особливостей проектування, які можуть 

використовуватися при створенні нових серій таких двигунів. 

Розрахунок магнітного стану лінійного коаксіального двигуна зводиться 

до визначення величини магнітної індукції в будь-якій точці двигуна, для чого 

застосовується метод кінцевих елементів. Застосування цього методу 

виправдано добрим збігом розрахункових та експериментальних досліджень [3, 

4]. Розрахунок магнітної індукції виконується за допомогою рівнянь Максвела з 

прийняттям припущень: електромагнітні процеси мають квазіусталений 

характер, магнітна проникність матеріалу по всіх напрямках однакова, струми 

зміщення та просторові заряди відсутні. 

За результатами розрахунку можна зробити висновок, що магнітна 

система двигуна доволі ненасичена, за виключенням армуючого кільця над 

постійними магнітами. В ньому середнє значення магнітної індукції становить 

1,8 Тл. Середнє значення магнітної індукції в повітряному проміжку становить 

0,58 Тл, що свідчить про те, що конструкція двигуна в цілому неоптимізована.  
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