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KONSTRUKCJA MODELOWA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO 

Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O CEWKACH SKUPIONYCH 
 

MODEL CONSTRUCTION OF THE CONCENTRATED WINDING PERMANENT 

MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólne założenia konstrukcyjne jakie zostały postawione w ramach 

realizacji projektu badawczego dla modelowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o cewkach 

skupionych (CW-PMSM). Na podstawie tych założeń został zaprojektowany i wykonany modelowy silnik 

synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych. Przedstawiono również opracowaną technologię 

montażu tego silnika modelowego. 
 

Abstract: In the paper the constructional assumptions are presented which were elaborated and taken into ac-

count during realization of the research project on the concept of Concentrated Winding Permanent Magnet 

Synchronous Motor (CW-PMSM). Basing on these assumptions, the physical model of CW-PMSM was 

manufactured and laboratory tested. In the paper the manufacturing technology of physical model of 

CW-PMSM motor is also shortly described. 
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1. Wstęp 

W ostatnich kilku latach w Instytucie Napędów 

i Maszyn Elektrycznych KOMEL zostały 

zakończone lub jest prowadzonych wiele pro-

jektów badawczych współfinansowanych mię-

dzy innymi z NCN, NCBiR. Jednym z nich był 

projekt badawczy własny pod tytułem: „Silnik 

synchroniczny z magnesami trwałymi o cew-

kach skupionych”, nr projektu N N510 512440. 

Głównym celem naukowym projektu było 

opracowanie i implementacja programowa al-

gorytmu obliczeniowego umożliwiającego wy-

dajne i możliwie dokładne obliczanie parame-

trów elektromechanicznych silników CW-

PMSM (ang. skrót od Concentrated Winding 

Permanent Magnet Synchronous Motor) i tym 

samym umożliwiającego projektowanie tego 

typu silników w Instytucie KOMEL pod kątem 

spełnienia specyficznych wymagań różnych 

aplikacji w jakich silniki takie mogą być stoso-

wane. W ramach projektu zrealizowano zadania 

obejmujące problematykę konstrukcji i para-

metrów użytkowych tzw. silników synchro-

nicznych z magnesami trwałymi o uzwojeniach 

ułamkowych z cewkami skupionymi, jak i za-

dania obejmujące problematykę projektowania 

tego typu maszyn elektrycznych wirujących.     

2. Ogólne założenia konstrukcyjne dla 

silnika CW-PMSM 

Zaprojektowanie, wykonanie, a następnie prze-

badanie laboratoryjne w ramach projektu mo-

delowego silnika CW-PMSM miało dwa cele: 

• sprawdzenie poprawności opracowanego al-

gorytmu obliczeń elektromagnetycznych 

i bazującego na nim oprogramowania, przed 

wykorzystaniem tego oprogramowania do 

projektowania prototypowych silników 

CW-PMSM; 

• sprawdzenie kilku technologii wykonywania 

podzespołów silników CW-PMSM i metod 

montażu tych podzespołów pod kątem moż-

liwości ich zastosowania oraz sprawdzenie 

wpływu zastosowania tych technologii na 

osiągnięcie planowanych właściwości kon-

strukcyjnych maszyny i jej parametry elek-

tromagnetyczne. 

W ramach projektu uszczegółowiono ogólne 

założenia konstrukcyjne: 

• wielkość mechaniczna maszyny 132 mm – 

przyjęto tą samą wielkość mechaniczną, jest 

ona  stosowana w kilku typach klasycznych 

silników PMSM, produkowanych w Instytu-

cie do napędów o prędkości regulowanej, co 

umo-żliwia porównanie parametrów maszyn 

PMSM i CW-PMSM o tym samym gabary-

cie; 
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• zakładana prędkość znamionowa silnika 

2000 obr/min., silnik dostosowany do pracy 

w zakresie prędkości obrotowych 0 ÷ 4000 

obr/min. (prędkość maksymalną ograniczono 

z uwagi na założenia technologiczne związa-

ne ze spawaniem plazmowym zębów i jarz-

ma stojana; 

• liczba zwojów szeregowych w fazie uzwo-

jenia stojana dobrana tak, by uniknąć konie-

czności stosowania osłabiania strumienia ma-

gnetycznego w silniku przy prędkości zna-

mionowej, z uwzględnieniem zasilania silni-

ka CW-PMSM z falownika SKAI. Napięcie 

stałe zasilania przekształtnika w zakresie 110 

÷ 150 VDC (znamionowo 144 VDC). Napięcie 

maksymalne międzyfazowe na zaciskach sil-

nika 64 ÷ 85 VLL; 

• w celu uniknięcia prądów wyrównawczych 

związanych z niesymetrią magnetyczną ob-

wodu elektromagnetycznego, pasma fazowe 

uzwojenia stojana powinny być wykonane 

jako pojedyncze obwody szeregowe (brak 

gałęzi równoległych); 

• gatunek blachy elektrotechnicznej na pakiety 

blach stojana i wirnika: M600-50A; 

• zastosowanie magnesów NdFeB spiekanych 

jako źródło siły magnetomotorycznej wir-

nika, typ materiału magnetycznego N33SH 

(temperatura pracy do 150 °C); 

• układ magnesów trwałych dla każdego 

z biegunów magnetycznych w kształcie litery 

„V” (koncentracja strumienia wzbudzenia); 

• objętość magnesów trwałych w wirniku taka 

sama jak w wybranym silniku PMSM 

o podobnych wymiarach gabarytowych; 

• konstrukcja kadłuba silnika umożliwiająca 

wykorzystanie wykonanego silnika modelo-

wego w dalszych pracach Instytutu nad roz-

wojem napędów o prędkości regulowanej 

(np. napędów stosowanych w pojazdach 

elektrycznych); 

• kadłub silnika chłodzony wodą, przepływ  

4 l/min. 

Dla przeprowadzenia porównania właściwości 

użytkowych silników CW-PMSM z właściwo-

ściami silników PMSM założono, że modelowy 

silnik CW-PMSM powinien być gabarytowo 

oraz pod względem sposobu mocowania i chło-

dzenia kadłuba możliwie zbliżony do któregoś 

z projektowanych i wykonywanych wcześniej 

w Instytucie klasycznych silników PMSM  

z uzwojeniami rozłożonymi quasi-sinusoidal-

nie. Także objętość i materiał zastosowanych 

magnesów trwałych w wirniku powinny być 

zbliżone jak dla któregoś z rozwiązań wcze-

śniejszych. 

Przyjęto, że liczba żłobków na biegun i fazę 

w silniku modelowym CW-PMSM wyniesie  

q = 0.5. Taka liczba żłobków stojana na biegun 

i fazę jest jednym z najczęściej spotykanych 

rozwiązań w silnikach CW-PMSM. 

Ostatecznie przyjęto następujące podstawowe 

parametry konstrukcyjne dla modelowego sil-

nika CW-PMSM: 

• liczba biegunów magnetycznych 2p = 6; 

• wielkość mechaniczna H = 132 mm; 

• średnica zewnętrzna pakietu stojana  

D1 = 208 mm; 

• długość pakietów blach stojana i wirnika  

LFe = 130 mm (stosowana już wcześniej 

w podobnym, typowym silniku PMSM); 

• liczba zębów stojana Ż = 9; 

• dwie warstwy uzwojenia w żłobku (cewki 

skupione nawijane na każdym z 9 zębów 

stojana, 9 cewek); 

• moc znamionowa maszyny ok. PN = 20 kW 

przy prędkości n = 2000 obr/min.; 

• częstotliwość maksymalna podczas pracy sil-

nika 200 Hz. 
 

3. Rozwiązanie konstrukcyjne silnika 

CW-PMSM 

Rozpatrzono kilka wariantów wykonania pa-

kietowania obwodu magnetycznego stojana,  

w którym wyróżnić można jarzmo stojana i zę-

by stojana. Najbardziej korzystne z punktu wi-

dzenia osiąganych parametrów elektromagne-

tycznych silnika byłoby wycinanie blach stoja-

na w całości, tzn. wycinanie każdej blachy jako 

jeden element z wszystkimi zębami i jarzmem. 

Przy takim rozwiązaniu w obwodzie magne-

tycznym stojana nie występowałaby niepożą-

dana przerwa/szczelina pomiędzy jarzmem,  

a każdym z dziewięciu zębów. Jednak to roz-

wiązanie bardzo komplikuje proces nawijania 

cewek uzwojenia, które musiałyby być wyko-

nywane jako tzw. uzwojenie szyte. Aby uniknąć 

stosowania uzwojenia szytego, zdecydowano 

się na wykonanie obwodu magnetycznego jako 

składanego z osobno pakietowanego jarzma 

i osobno pakietowanych zębów stojana.   



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 107

 
Rys. 1. Przekrój poprzeczny obwodu magnety-
cznego modelowego silnika CW-PMSM 
 

 

Rys. 2. Blachy zębów stojana i jarzma stojana 
są wykrawane i pakietowane oddzielnie. Na 
krawędziach blach zębów widoczne są wycięcia 
pod spawanie plazmowe 
 

Technologia wykonania uzwojonego pakietu 

blach stojana wybrana dla modelowego silnika 

CW-PMSM oparta została na wykrawaniu ich 

fragmentów metodą cięcia laserowego. Wycięto 

osobno blachy, z których wykonano po spakie-

towaniu zęby stojana oraz osobno jarzmo ma-

gnetyczne stojana (rys. 2). Sam proces pakieto-

wania i spawania został wykonany w specjalnie 

do tego zaprojektowanym oprzyrządowaniu 

(rys. 3 i 4). 
 

 

Rys. 3. Oprzyrządowanie jarzma stojana 

 

 

Rys. 4. Oprzyrządowanie zęba stojana 
 

W przyjętej technologii montażu stojana, na 

każdy z pakietowanych zębów stojana nakła-

dana jest najpierw nawinięta wcześniej cewka 

z odpowiednim układem izolacyjnym i dopiero 

taki gotowy uzwojony element jest mocowany 

do jarzma stojana. 
 

 

 

Rys. 5. Rysunek 3D pakietowanego jarzma sto-
jana oraz pełnego obwodu elektromagnetycz-
nego stojana po jego złożeniu  

 

Pierwotnie planowano, że pakiety zębów i ja-

rzma stojana będą wykonywane jako klejone 

(klejenie nie powoduje zwiększenia strat dodat-

kowych w rdzeniu). Jednak z uwagi na zało-

żoną długość pakietu blach LFe = 130 mm  

w silniku modelowym, taki proces pakietowa-

nia stojana byłby zbyt czasochłonny i kosz-

towny. Zdecydowano się na zastosowanie pró-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 108

bnej technologii spawania plazmowego fragme-

ntów rdzenia stojana (rys.6), nie stosowanej do-

tąd w Instytucie, lecz spotykanej w niektórych 

badanych silnikach produkcji zagranicznej.  
 

 

Rys. 6. Ząb stojana po spawaniu plazmowym 
 

W celu określenia technologii montażu silnika 

modelowego przeprowadzono m.in.:  

• próby cięcia laserowego blach prądnicowych 

- celem prób było m.in. stwierdzenie, czy 

dokładność cięcia laserowego jest wystar-

czająca do uzyskania wymaganego dopaso-

wania blach na pakiety zębów i blach na pa-

kiet jarzma stojana oraz zminimalizowanie 

tzw. gratu. Próby powtarzano kilkukrotnie 

z różnymi nastawami parametrów lasera 

i zmienianymi wymiarami poszczególnych 

wycinanych elementów; 

• próby spawania plazmowego pakietów blach 

prądnicowych (zębów i jarzma stojana) - ce-

lem było określenie takich parametrów spa-

wania, by możliwie w najmniejszym stopniu 

naruszyć pierwotną strukturę blach prądni-

cowych w obszarach spawania oraz określe-

nie wymaganej ilości i miejsc spawów; 

• próby gwintowania otworów w pakietach 

blach prądnicowych spawanych plazmowo – 

konieczne było ustalenie czy wykonanie gwi-

ntów jest możliwe przy posiadanym oprzy-

rządowaniu i jaka będzie jakość i wytrzy-

małość wykonanych gwintów; 

• próby nawijania cewek skupionych z pomocą 

wykonanego w ramach projektu dedykowa-

nego oprzyrządowania - celem było określe-

nie technologii nawijania cewek pozwalają-

cej na uzyskanie możliwie dużego współ-

czynnika zapełnienia żłobka miedzią oraz 

opracowanie układu izolacyjnego uzwojenia 

(izolacji żłobkowej i izolacji cewek). 

Poniżej na rys. 7 przedstawiono wykonany sto-

jan uzwojony silnika modelowego CW-PMSM.  
 

 

Rys. 7. Stojan uzwojony silnika CW-PMSM 
 

Sposób połączenia między wałem a pakietem 

blach wirnika (rys. 8) oraz między kadłubem  

z pakietem stojana (rys. 9) został zrealizowany 

za pomocą połączenia wciskowego. Wartości 

wcisku zostały odpowiednio przeliczone 

w zależności od obciążeń jakie działają na ana-

lizowane połączenie. 
 

 

Rys. 8. Wirnik silnika CW-PMSM 
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Rys. 9. Kadłub ze stojanem uzwojonym 
 

Na rys. 10 przedstawiono złożony modelowy 

silnik CW-PMSM. 
 

4. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono opis rozwiązania 

konstrukcyjnego modelowego silnika synchro-

nicznego z magnesami trwałymi o cewkach 

skupionych CW-PMSM. Wybór technologii 

wykonania modelowego silnika wynikał przede 

wszystkim z przyczyn ekonomicznych, mają-

cych na celu zmniejszenie kosztów produkcyj-

nych. Kolejnym krokiem autorów było badanie 

wpływu technologii spawania plazmowego zę-

bów oraz jarzma stojana na parametry silnika. 

Wyniki tych badań zostaną opublikowane  

w jednym z kolejnych artykułów.  
 

 

Rys. 10. Zmontowany modelowy silnik CW-
PMSM 
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