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PRZEGLĄD KONSTRUKCJI OBWODÓW MAGNETYCZNYCH  

I UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH TARCZOWYCH 
 

REVIEW OF MAGNETIC CIRCUITS AND WINDINGS OF AXIAL FLUX 
MACHINES 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcje trzech rodzajów silników tarczowych: prądu stałego  
z komutatorem mechanicznym, z komutatorem elektronicznym i indukcyjny. Silnik z komutatorem elektro-
nicznym ma wiele rozwiązań konstrukcyjnych, w artykule przedstawiono kilka z nich. Silnik tarczowy indu-
kcyjny w ostatnich latach jest przedmiotem badań i opracowań w ośrodkach badawczych na świecie, także  
w KOMEL-u rozpoczęto prace na ten temat w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
 

Abstract: This paper presents the constructions of three types of axial flux motors: DC with mechanical com-
mutator, with electronic commutator and induction motor. Motors with electronic commutator has many con-
structional solutions. This article presents some of them. Axial flux induction motors in recent years is the 
subject of research and development in Institutes in the world. Also, Institute of Electrical Drives and Ma-
chines KOMEL began work on this subject, under a grant funded by the NCN 
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1. Wstęp 

Silniki tarczowe charakteryzują się osiowym 
kierunkiem wektora strumienia magnetycznego 
(równolegle do osi wału) i radialnym kierun-
kiem przepływu prądu w uzwojeniu twornika 
(prostopadle do osi wału). Kierunek działania 
siły elektromagnetycznej jest prostopadły do 
wymienionych kierunków, czyli jest obwodo-
wy. Silniki tarczowe mają wiele zalet w stosu-
nku do silników walcowych: charakteryzują się 
wyższą dynamiką działania, porównywalną 
sprawnością, pracą w dużym zakresie prędkości 
obrotowej oraz większą gęstością mocy i mo-
mentu wirnika. Zaletą silników tarczowych jest 
także możliwość wkomponowania ich w obu-
dowę urządzenia napędzanego, bez stosowania 
przekładni mechanicznej, np. w ramieniu ro-
bota, co w sposób znaczący upraszcza układ 
napędowy, podwyższa jego standard (brak lu-
zów, które są w przekładni) i podwyższa nie-
zawodność działania. W wielu urządzeniach za-
stosowanie napędu z silnikami tarczowymi jest 
znacznie korzystniejsze niż rozwiązania z wy-
korzystaniem maszyn cylindrycznych. Istnieją 
duże możliwości zastosowania silników tar-
czowych w przemyśle, w transporcie i urządze-
niach bytowych. Silniki tarczowe są stosowane 
jako elementy wykonawcze w różnego typu  
 
 

 
 
 
 

manipulatorach i automatach, w układach napę-
dowych urządzeń technologicznych np. w nawi-
jarkach wysokoobrotowych. Silniki tarczowe 
mogą być również zabudowywane w kołach 
jezdnych różnego typu pojazdów elektrycznych 
drogowych i szynowych. Ponadto znajdują one 
możliwości stosowania w awiacji, w różnego 
rodzaju łodziach pływających, w windach oraz 
w energetyce wiatrowej i wodnej [4].  
Pomimo, że konstrukcje silników tarczowych 
znane są od lat, w dalszym ciągu trwają prace 
badawcze mające na celu lepsze poznanie tego 
rodzaju maszyn. Instytut Napędów i Maszyn 
Elektrycznych KOMEL realizuje projekt ma-
jący na celu zbadanie zjawisk zachodzących w 
tarczowych obwodach elektromagnetycznych 
wykorzystujących nowoczesne materiały ma-
gnetyczne, w awaryjnych stanach pracy (np. 
asymetrie obwodu elektromagnetycznego). 
Asymetria w tarczowych obwodach elektroma-
gnetycznych ma istotne znaczenie z uwagi na 
zjawisko osiowego naciągu magnetycznego 
mogącego powodować zaburzenia parametrów 
elektromagnetycznych maszyny, jej nieprawi-
dłową pracę oraz mniejszą żywotność np. ło-
żysk. 
Silniki elektryczne tarczowe zasadniczo mają 
trzy typy rozwiązania: komutatorowe prądu 
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stałego wzbudzane magnesami trwałymi, z ko-
mutacją elektroniczną wzbudzane magnesami 
trwałymi i indukcyjne klatkowe. 

2. Silniki tarczowe komutatorowe prądu 
stałego 

Silniki tarczowe komutatorowe prądu stałego 
mają wirujące uzwojenie twornika, bez rdzenia 
ferromagnetycznego, a magnesy trwałe są 
umieszczone na nieruchomych tarczach ferro-
magnetycznych. Na rysunku 1 zilustrowano za-
sadę działania silnika tarczowego, a na rys. 2 
pokazano jedną tarczę stojana z magnesami 
trwałymi. Uzwojenie wirnika ma kształt tarczy 
osadzonej na wale. Uzwojenie zawiera dwie 
bądź więcej warstw przewodów miedzianych 
uformowanych promieniowo i zalanych żywicą. 
Szczotki ślizgają się wprost po czołach uzwo-
jenia, które pełnią równocześnie funkcję komu-
tatora mechanicznego. Uzwojenie bezrdzenio-
we ma wiele zalet: charakterystyki elektrome-
chaniczne są liniowe, mały moment bezwła-
dności zapewnia dobrą dynamikę działania, mo-
ment zaczepowy jest równy zero, powierzchnia 
chłodzenia jest duża, a ciepło oddawane jest 
wprost z miedzi do otoczenia.  Silniki te mogą 
pracować przy krótkotrwałych przeciążeniach 
prądowych, co owocuje dużą dynamiką dzia-
łania.  
Wadą tego typu silników tarczowych jest ko-
mutator mechaniczny, który jest częścią uzwo-
jenia i szybko się ściera. Ponadto są to silniki 
drogie z uwagi na znaczny koszt wykonania 
wirnika. Należy również dodać, że brak ferro-
magnetyka w stojanie narzuca konieczność za-
stosowania dużej objętości magnesów trwałych 
w celu uzyskania odpowiedniej wartości induk-
cji magnetycznej w szczelinie powietrznej, co 
również zwiększa koszt maszyny. 
Moment elektromagnetyczny silnika definio-
wany jest jako: 
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Rys. 1. Budowa i układ wektorów: B - indukcji, 

I – prądu i ω - prędkości kątowej w silniku tar-

czowym prądu stałego z komutatorem mecha-

nicznym [3] 

 

Rys. 2. Poglądowe rozmieszczenie magnesów 

trwałych na tarczy stojana silnika z rysunku 1 

[3] 

Wymiary obwodu magnetycznego silnika dete-
rminują wymiary:  
d2 – średnica okręgu, na którym są rozmiesz-
czone środki magnesów trwałych, 
d1 – średnica magnesów trwałych, jeśli magne-
sy są okrągłe lub długość łuku magnesów na 
średnicy d2 przy innych kształtach magnesów, 
p – liczba par biegunów, 
l – sumaryczna długość magnesów trwałych li-
czona wzdłuż linii pola magnetycznego, 
g – grubość tarczy uzwojenia, 
δ – szczelina powietrzna między tarczą wirnika 
i magnesami trwałymi. 
Wymiary te są ze sobą współzależne. 
Charakterystykę magnesowania magnesów 
neodymowych i magnesów ferrytowych można 
założyć liniową i aproksymować ją równaniem 
prostej:  
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Parametry pola magnetycznego w szczelinie 
pod magnesami trwałymi wynoszą: 
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Długość aktywna przewodów wirnika jest ró-
wna wymiarowi promieniowemu magnesów 
trwałych. Dla magnesów okrągłych jest równa 
d1. Ze względów komutacyjnych prądu twor-
nika szerokość magnesów d1 w stosunku do po-
działki biegunowej τ powinna spełniać warunek  
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Natomiast średnica zewnętrzna (d2 + d1) i we-
wnętrzna (d2 – d1) aktywnej części tarczy wir-
nika, z uwagi na połączenia czołowe i opty-
malne wypełnienie powierzchni tarczy miedzią, 
powinny spełniać warunek  
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Z powyższych zależności wynika optymalna 
liczba biegunów silnika tarczowego prądu sta-
łego 

                                  82 ≈p                     (6) 

3. Silnik z komutacją elektroniczną 

Silniki tarczowe z komutacją elektroniczną pod 
względem budowy są odwróceniem silników  
tarczowych prądu stałego z komutatorem me-
chanicznym. Na wirniku są umieszczone ma-
gnesy trwałe, a uzwojenie twornika jest umie-
szczone na stojanie [6]. W odróżnieniu od silni-
ków tarczowych prądu stałego (rys.1), silniki  
z komutacją elektroniczną mają wiele warian-
tów rozwiązania obwodu magnetycznego i uz-
wojenia twornika. Wyróżnić można silniki tar-
czowe: 
- z dwustronnym zewnętrznym wirnikiem i we-
wnętrznym twornikiem, 
- z dwustronnym zewnętrznym twornikiem  
i wewnętrznym wirnikiem, 
- z jednostronnym twornikiem i jednostronnym 
wirnikiem. 
Ponadto twornik silnika może być: 
- bezrdzeniowy z uzwojeniem umieszczonym 
"w powietrzu", 

- z rdzeniem magnetycznym, lecz bez żłobków  
i uzwojeniem umieszczonym na powierzchni 
rdzenia, 
- z rdzeniem magnetycznym ze żłobkami,  
w których jest umieszczone uzwojenie. 
 

Kilka przykładowych rozwiązań konstrukcyj-
nych obwodu wzbudzenia i uzwojeń twornika 
przedstawiono na rysunkach 3 do 6. 
 

 
Rys. 3. Szkic obwodu elektromagnetycznego sil-

nika tarczowego bezrdzeniowego z wewnę-

trznym twornikiem [2] 
 

 
 

Rys. 4. Silnik tarczowy z dwustronnym zewnę-

trznym wirnikiem i z uzwojeniem cewkowym 

umieszczonym na wydatnych biegunach magne-

tycznych: 1 - wał, 2 - łożysko, 3 – magnesy 

trwałe różnej biegunowości, 4 – cewka uzwoje-

nia, 5 – rdzeń stojana, 6 - tarcza wirnika,  

7 – tarcza łożyskowa, 8 - kadłub [4] 
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Rys. 5. Silnik tarczowy z dwustronnym zewnę-

trznym wirnikiem i wewnętrznym twornikiem  

z bezżłobkowym rdzeniem: 1 - wał, 2 - łożysko, 

3 - magnesy jednakowej biegunowości, 4 - ce-

wka uzwojenia, 5 – rdzeń stojana, 6 - tarcza wi-

rnika, 7 – tarcza łożyskowa, 8 - kadłub [4] 

 

 
Rys. 6. Model silnika tarczowego z wirnikiem 

wewnętrznym: 1 – wał, 2 - łożysko, 3 – uzwoje-

nie stojana, 4 – rdzeń stojana, 5 – magnesy 

trwałe, 6 – przekładka między magnesami, 7–

pierścień pod wał, 8 – tarcza łożyskowa, 9 – ka-

dłub [4] 
 

Projektując  silnik tarczowy z komutacją elek-
troniczną, do napędu  określonej maszyny ro-
boczej lub do napędu pojazdu elektrycznego,  
należy dokonać wyboru najkorzystniejszego 
rozwiązania według kryteriów: 
- dobór danych znamionowych dostosowanych 
do źródła zasilania i zapewniających realizację 
wszystkich możliwych stanów obciążenia,  
w tym dynamikę działania, 
- dopasowanie  konstrukcyjne i wymiarowe do 
stanowiska zainstalowania, 
- wybór konfiguracji obwodu magnetycznego  
i uzwojenia, przy którym uzyskuje się  najwięk-
szy stosunek momentu do masy, 
- koszt wykonania silnika.  

Ciekawym rozwiązaniem jest silnik tarczowy  
z wydatnymi biegunami. Silnik w tym rozwią-
zaniu może być budowany tak z twornikiem 
wewnętrznym i dwuczęściowym wirnikiem 
(rys.4), jak i z wirnikiem wewnętrznym i dzie-
lonym twornikiem. Korzystnie jest ten silnik 
wykonać w wariancie dwufazowym, wówczas 
wydatne bieguny fazy „A” i fazy „B” są wzglę-
dem siebie przesunięte o kąt elektryczny 900,  
a współczynnik uzwojenia wynosi 1. 
Najmniejszy moment bezwładności ma silnik  
z wirnikiem wewnętrznym i dwuczęściowym 
uzwojeniem stojana, jak na rys.6. W tym roz-
wiązaniu magnesy trwałe są umieszczane na 
konstrukcji mocującej niemagnetycznej. W pu-
blikacjach [2,5,8] podano wytyczne optymal-
nego wyboru liczby par biegunów i stosunku 
średnic wewnętrznej do zewnętrznej rdzenia 
biegunów ferromagnetycznych. 

4. Silniki tarczowe indukcyjne 

Silniki tarczowe prądu stałego mają bardzo do-
bre parametry i charakterystyki elektromecha-
niczne jednak ich cena stale rośnie, gdyż chiń-
scy producenci magnesów trwałych NdFeB -
światowy monopolista, co roku zwiększają ich 
cenę. Już obecne ceny magnesów NdFeB skła-
niają producentów maszyn tarczowych do za-
interesowania się maszynami indukcyjnymi tar-
czowymi. Silniki tarczowe indukcyjne mają 
dwie istotne zalety, w stosunku do silników tar-
czowych z magnesami trwałymi: są od nich 
tańsze i mają znacznie tańszy system zasilania  
i sterowania. Regulację prędkości obrotowej 
można realizować wykorzystując  katalogowe 
falowniki energoelektroniczne z zaimplemen-
towanym algorytmem sterowania. Silniki te 
mają jednak większą masę i mniejszą przecią-
żalność momentem. 
Konstruktorzy maszyn roboczych i manipulato-
rów starają się zintegrować silnik napędowy  
z urządzeniem tworząc jeden zespół maszyny, 
eliminując przy tym najczęściej przekładnię 
mechaniczną. W wielu tych rozwiązaniach sil-
nik tarczowy, ze względu na małą długość 
osiową, jest lepszym rozwiązaniem od silnika 
walcowego. Przykładami może być: kompakt 
„pompa-silnik” oraz mała turbina wiatrowa  
o pionowej osi obrotu z zabudowaną w dolnej 
tarczy prądnicą tarczową indukcyjną. Silnik in-
dukcyjny tarczowy, w niektórych rodzajach na-
pędów, może wypełniać także funkcję dodat-
kową, np. silnik zabudowany w przekładni róż-
nicowej pojazdu napędza koła, a na łukach 
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jezdni umożliwia obrót kół z różną prędkością 
dopasowaną do kąta skrętu pojazdu, co zapew-
nia jazdę bez poślizgu. 
Silniki tarczowe indukcyjne  mogą być budo-
wane: 
- z wewnętrznym stojanem i dwuczęściowym 
zewnętrznym wirnikiem, 
- z dwuczęściowym zewnętrznym stojanem  
i wewnętrznym wirnikiem, 
- jednoczęściowym stojanem i jednoczęścio-
wym wirnikiem. 
Uzwojenie zasilające jest umieszczone na sto-
janie, a uzwojenie klatkowe na wirniku. Oby-
dwa uzwojenia są umieszczone w żłobkach.   
 

W literaturze [1] autorzy podają przykład 3-fa-
zowego silnika tarczowego ze stojanem we-
wnętrznym. Silnik jest przeznaczony do zabu-
dowania w przekładni różnicowej jako silnik 
napędowy kół jezdnych pojazdu. Konstrukcja 
silnika została opracowana i został zbudowany 
prototyp.  Moc silnika 20 kW, liczba par biegu-
nów 8, średnica zewnętrzna 180 mm, średnica 
wewnętrzna 140 mm, szczelina powietrzna  
0,5 mm, liczba żłobków stojana i wirnika 48/53, 
skos żłobkowy wirnika 8,630, masa żelaza sto-
jana i wirnika 14/5,8 kg, masa miedzi stojana  
i wirnika 11/4 kg, indukcja magnetyczna w ja-
rzmach i żłobkach stojana i wirnika na po-
ziomie 1,8 T.  Stosunek masy żelaza i miedzi 
do mocy znamionowej silnika (gęstość mocy) 
wynosi 1,75 kg/kW, co należy uznać za wska-
źnik dobry. 
W publikacji [9] jest przedstawiony silnik tar-
czowy indukcyjny o parametrach: 45 kW, 
3x400 V, 6000 obr/min, poślizg = 0,01,  2p = 4, 
liczba żłobków stojana i wirnika 36/30, śred-
nica zewnętrzna i wewnętrzna rdzenia 310/190. 
Silnik modelowy testowano przy szczelinie 0,9; 
1,4; i 1,9 mm. Silnik jest przeznaczony do na-
pędu pompy i ma być konstrukcyjnie z pompą 
zintegrowany. 
W Polsce w ostatnich latach są rozwijane bada-
nia układów napędowych pojazdów drogowych 
miejskich, dostawczych i rekreacyjnych o napę-
dzie  elektrycznym. Istotnym problemem jest 
brak na polskim rynku producenta nowo-
czesnych i tanich układów napędowych z  silni-
kami tarczowymi. Silniki indukcyjne tarczowe 
zasilane z falowników lukę tę mogłyby wypeł-
nić. Silniki tarczowe można zabudować bezpo-
średnio w kołach jezdnych pojazdu. Ma to duże 
znaczenie zwłaszcza dla pojazdów o małych 
gabarytach (np.  wózki inwalidzkie, pojazdy 

golfowe, maszyny czyszczące chodniki i kory-
tarze). Pojazd z silnikami zabudowanymi w ko-
łach ma mniejsze zużycie energii. 
W silnikach tarczowych działają osiowe siły 
naciągu magnetycznego. Z doświadczenia wia-
domo, że siły naciągu magnetycznego są prawie 
o rząd większe od sił generujących moment ob-
rotowy. Konstrukcja mechaniczna silnika musi 
to uwzględniać. Dodatkowym problemem jest 
asymetria obwodu elektromagnetycznego. Pro-
blemu tego nie ma w silnikach walcowych, 
gdyż siły naciągu magnetycznego wzbudzane 
pod poszczególnymi biegunami magnetycz-
nymi kompensują się na obwodzie maszyny.  
W każdej maszynie elektrycznej występuje nie-
wielka asymetria technologiczna wynikająca  
z sumowania się w szczelinie magnetycznej to-
lerancji wymiarowych, jej wielkość jest stocha-
styczna. W silnikach walcowych generuje to 
niewielką (pomijalną) siłę naciągu magnetycz-
nego. W silnikach tarczowych z rdzeniem ferry-
towym w tworniku siły naciągu magnetycznego 
oddziałują na konstrukcję mechaniczną silnika  
i mogą powodować jej uginanie, drgania i asy-
metrię szczeliny: statyczną i dynamiczną. Ja-
kość silnika tarczowego zależy od konstrukcji 
mechanicznej i technologii jego wykonania.  

5. Podsumowanie 

Silniki o strumieniu osiowym stanowią alterna-
tywne rozwiązanie do powszechnie stosowa-
nych dziś silników cylindrycznych. Dla niektó-
rych zastosowań wykorzystanie silników tar-
czowych wydaje się być rozwiązaniem niosą-
cym szereg korzyści między innymi takich, jak 
ograniczenie długości osiowej maszyny. Jedna-
kże należy pamiętać, że  w tego typu silnikach 
pojawiają się dodatkowe trudności związane na 
przykład z tym, że są to konstrukcje o dużym 
promieniu, a więc szczególnie ważnym zaga-
dnieniem jest utrzymanie stałej grubości szcze-
liny powietrznej. Realizuje się to przez odpo-
wiednią konstrukcję mechaniczną wirnika i sto-
jana. Wykonanie użłobkowanego rdzenia sto-
jana również jest czynnością bardziej kłopo-
tliwą, niż w przypadku klasycznych silników 
cylindrycznych. Kolejnym problemem w silni-
kach tarczowych jest odprowadzanie ciepła, jak 
również sposób chłodzenia maszyny. 
Przedstawione w artykule wybrane rodzaje 
rozwiązań silników tarczowych stanowią część 
zbioru możliwych do wykonania konstrukcji. 
Każdy z omówionych silników cechuje się wy-
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soką sprawnością, wysokim współczynnikiem 
moc / masa oraz moment / masa.  
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