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SILNIK BEZSZCZOTKOWY Z WBUDOWANĄ 

WYSOKOCIŚNIENIOWĄ POMPĄ ŁOPATKOWĄ 
 

BRUSHLESS DC MOTOR WITH A HIGH-PRESSURE VANE PUMP 
 

Streszczenie: Przedstawiono silnik bezszczotkowy (BLDC) w którego wirnik wbudowana jest 

wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Zaprojektowany silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 

2,5 kW. Silnik jest zbudowany w taki sposób aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. 

Przeprowadzono polową analizę obwodu magnetycznego silnika. Wyznaczono odporność magnesów na 

odmagnesowanie w różnej temperaturze. Wyznaczono przebiegi czasowe w układzie silnik – przekształtnik. 
 

Abstract: A brushless DC motor was presented. In the BLDC motor a high-pressure vane pump is built in the 

rotor. The designed motor of the power of 2.5 kW is excited by the neodymium magnets. The motor is built in 

such a way that the magnetic field does not enter into the pump. Magnetic circuit field analysis of the motor 

was carried out. Demagnetization resistance of the magnets was determined at various temperatures. 

Waveforms in the system: BLDC motor – inverter were determined. 
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1. Wstęp 
 

W dotychczasowych rozwiązaniach układów 

napędowych z pompami łopatkowymi 

połączenie pompy z silnikiem odbywa się 
najczęściej za pośrednictwem sprzęgła 

znajdującego się w konsoli mocującej. To 

rozwiązanie jest dotychczas najczęściej 

spotykane [6] w konstrukcjach zasilaczy 

 

hydraulicznych. Pewne uproszczenie 

konstrukcji stanowi połączenie pompy 

bezpośrednio z silnikiem elektrycznym bez 

konsoli mocującej i sprzęgła. W tym 

rozwiązaniu (Close Coupled Motor Pump 

Group) wałek pompy jest bezpośrednio 

połączony z wałkiem silnika elektrycznego [7]. 

We wszystkich tych rozwiązaniach pompa oraz 

silnik stanowią dwa odrębne elementy. 

 
Rys. 1. Szkic zintegrowanej konstrukcji silnik BLDC – pompa łopatkowa [2] 
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Przedmiotem pracy jest analiza obliczeniowa 

opracowanego nowego rozwiązania 

konstrukcyjnego silnika, w którego wirnik jest 

wbudowana wysokociśnieniowa pompa 

łopatkowa (rys. 1, 2). 

Stojan silnika elektrycznego jest nieruchomym 

elementem kadłuba całego urządzenia. 

Obudowa zewnętrzna pompy wiruje wraz z 

wirnikiem silnika elektrycznego. Część 
wewnętrzna pompy (z łopatkami) jest 

nieruchoma. Ponieważ układy napędowe z 

silnikami BLDC charakteryzują się bardzo dużą 
sprawnością energetyczną oraz bardzo dobrą 
dynamiką [1, 3, 4, 5] taki silnik zastosowano w 

proponowanej konstrukcji zintegrowanego 

zespołu silnik – pompa łopatkowa. 

Wydajność pompy w takim rozwiązaniu będzie 

regulowana przez zmianę prędkości obrotowej 

silnika, metodą PWM, przez zasilający go 

przekształtnik. Umożliwi to uproszczenie 

układów sterowania hydraulicznego i obniżenie 

kosztu ich wykonania. 

Zintegrowana konstrukcja silnik - pompa 

cechuje się kompaktową budową, brakiem 

mechanicznych elementów przekazywania 

momentu napędowego oraz obniżonym 

poziomem hałasu. Pompa znajduje się 
wewnątrz wirnika silnika elektrycznego, który 

wraz z pakietem stojana stanowi dla niej 

obudowę dźwiękochłonną. 
Mankamentem takiego rozwiązania jest 

niebezpieczeństwo wnikania strumienia 

magnetycznego do wnętrza pompy. Mogłoby to 

spowodować namagnesowanie metalowych 

drobin, które mogą się znajdować w płynie 

układu hydraulicznego na skutek zużywania się 
jego elementów. Aby uniknąć tego 

niebezpieczeństwa obwód magnetyczny 

zespołu powinien być tak zaprojektowany, aby 

do wnętrza pompy z cieczą nie wnikał strumień 
magnetyczny wytworzony przez magnesy 

trwałe silnika. 

2. Obwód magnetyczny silnika 

Zaprojektowano silnik BLDC o mocy 

maksymalnej Pmax=2,5 kW, prędkości 

obrotowej nmax=3000 obr/min, napięciu 

zasilania U==220 V. Do wzbudzania pola 

magnetycznego zastosowano wysoko-

energetyczne magnesy neodymowe typu 

N33UH. Dopuszczalna temperatura pracy tych 

magnesów wynosi 180°C. Średnica zewnętrzna 

pakietu stojana wynosiła 135 mm a długość 

pakietu 95 mm. Wysokość magnesów była 

równa 3,5 mm. 

W celu eliminacji wnikania strumienia 

magnetycznego do wnętrza pompy, na jej 

zewnętrznej wirującej obudowie umieszczono 

tuleję z materiału niemagnetycznego (rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Przekrój obwodu magnetycznego ; 

1 – blacha stojana, 2 – magnes trwały,  

3 – jarzmo wirnika, 4 – tuleja niemagnetyczna,  

5 – obudowa pompy, 6 – wnętrze pompy 

Aby zmniejszyć masę obwodu magnetycznego 

stojana i wirnika zastosowano 3 pary biegunów. 

Obliczenia obwodu magnetycznego wykonano 

za pomocą programu Maxwell. Modelując 

maszynę uwzględniono symetrię obwodu 

magnetycznego, co umożliwia jego analizę w 

obszarze jednej podziałki biegunowej. 

3. Wyniki obliczeń polowych obwodu 

magnetycznego 

Celem analizy obliczeniowej było 

zaprojektowanie obwodu magnetycznego, w 

którym strumień wytworzony przez magnesy 

nie wnika do wnętrza pompy łopatkowej. Aby 

wyeliminować to zjawisko, między jarzmem 

wirnika a obudową pompy, zastosowano tuleję 
niemagnetyczną. Analizę obliczeniową 
wykonano przy różnej grubości tulei 

niemagnetycznej. Średnica zewnętrzna pompy i 

grubość jej stalowej obudowy były stałe. Wraz 

ze zmianą grubości tulei niemagnetycznej 

zmianie ulegała grubość jarzma wirnika.  

Wykonana analiza obliczeniowa wykazała, że 

przy zastosowaniu tulei o grubości 3 mm 

wartość indukcji magnetycznej we wnętrzu 
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pompy wynosi zaledwie 13,9 µT. Jest to 

wartość mniejsza od wartości pola 

magnetycznego na powierzchni ziemi, która 

wynosi ok. 50 µT [8]. 

Tuleje o mniejszej grubości nie eliminują 
zjawiska wnikania strumienia do pompy. 

Ze względu na to, że ciecz w układzie 

hydraulicznym może nagrzewać się do 

temperatury ok. 90°C założono temperaturę 
pracy magnesów ϑm=120°C. Dla dobranej 

wysokości magnesów hm=3,5 mm maksymalny 

prąd, który nie powoduje ich odmagnesowania 

wynosi 112 A, co stanowi 6,8 krotność 
maksymalnej wartości chwilowej prądu w 

stanie ustalonym przy obciążeniu silnika 

momentem znamionowym (rys. 7). 

Przykładowe wyniki obliczeń obwodu 

magnetycznego zamieszczono na rysunkach  

3-6. 

 

 

 
Rys. 3. Rozpływ strumienia magnetycznego w obwodzie magnetycznym z finalną tuleją 

niemagnetyczną 

 

 

Rys. 4. Rozkład modułu indukcji magnetycznej w obwodzie magnetycznym z finalną tuleją 

niemagnetyczną 
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Rys. 5. Zależność strumienia głównego od kąta 

obrotu wirnika przy różnej grubości tulei 

niemagnetycznej gt=0; 1; 2 i 3 mm 

 

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
z
 [

N
·
m

]·
1

0
-3

α [deg]

gt=0 mm

gt=1 mm

gt=2 mm

gt=3 mm

 

Rys. 6. Zależność momentu zaczepowego silnika 

od kąta obrotu wirnika przy różnej grubości 

tulei niemagnetycznej gt=0; 1; 2 i 3 mm 

 

 

Rys. 7. Zależność dopuszczalnego prądu silnika 

nie powodującego trwałego odmagnesowania 

magnesów od ich temperatury 

4. Model polowo-obwodowy układu 

silnik – przekształtnik zasilający 

W celu wyznaczenia przebiegów czasowych w 

układzie silnik BLDC – przekształtnik 

opracowano w programie Maxwell model 

polowo – obwodowy, którego część obwodową 
przedstawiono na rysunku 8. Część polową 
modelu silnika przedstawiono na rysunku 3. 

W części obwodowej modelu (rys. 8) 

uwzględniono źródło zasilania, przekształtnik  

oraz silnik BLDC. Uwzględniono indukcyjność  
połączeń czołowych i rezystancję uzwojenia 

oraz wpływ temperatury na parametry 

magnesów trwałych, parametry diod i 

tranzystorów przekształtnika oraz rezystancję 
uzwojenia twornika. 

 

 
Rys. 8. Schemat elektryczny części obwodowej 

modelu polowo - obwodowego silnika wraz z 

przekształtnikiem 

 

Schemat elektryczny części obwodowej silnika 

wraz z przekształtnikiem zasilającym 

przedstawiono na rysunku 8, na którym 

poszczególne symbole oznaczają: RA, RB, – 

rezystancję pasm uzwojenia silnika, EA, EB, 

EC – wartości chwilowe sumarycznych sił 

elektromotorycznych indukowanych w 

pasmach uzwojenia silnika będące wynikiem 

rotacji, samoindukcji i indukcyjności 

wzajemnych, LAp, LBp, LCp – indukcyjność 
połączeń czołowych pasm uzwojenia silnika; 

SA1, SB1, SC1, SA2, SB2, SC2 – klucze 

tranzystorowe przekształtnika, D1 … D6 – 

diody zwrotne (model idealnego złącza p-n) 

przekształtnika, R1...R6 – rezystancje 

wewnętrzne diod zwrotnych przekształtnika, 

V_Uzas– napięcie zasilania. Rezystancja pasm 

uzwojenia silnika wynosiła 77mΩ, natomiast 

indukcyjność połączeń czołowych 36µH. 
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5. Przebiegi czasowe wielkości 

elektrycznych i mechanicznych silnika 

Dla finalnego rozwiązania konstrukcyjnego 

obwodu magnetycznego silnika obliczono 

przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i 

mechanicznych silnika. Obliczenia wykonano 

w układzie z ograniczeniem prądu pobieranego 

przez przekształtnik ustawionym na wartość 
odpowiadającą 4 krotności maksymalnej 

wartości chwilowej prądu w stanie ustalonym, 

przy obciążeniu silnika momentem 

znamionowym. Przykładowe wyniki obliczeń 
przebiegów przy obciążeniu silnika momentem 

znamionowym To = TN=7,9 N·m przedstawiono 

na rysunkach 9 – 13. 
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Rys. 9. Prędkość obrotowa silnika podczas 

rozruchu 
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Rys. 10. Przebieg czasowy momentu silnika 

podczas rozruchu 
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Rys. 11. Przebieg czasowy momentu silnika w 

stanie ustalonym 
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Rys. 12. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 

w silniku podczas rozruchu 
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Rys. 13. Przebiegi czasowe prądów pasmowych 

w silniku w stanie ustalonym 
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6. Podsumowanie 

Opracowano  silnik bezszczotkowy z 

magnesami trwałymi, w którego wirnik 

wbudowana jest pompa łopatkowa. W celu 

wyeliminowania zjawiska wnikania strumienia 

magnetycznego do wnętrza pompy w wirniku 

silnika elektrycznego (na zewnętrznej stalowej 

obudowie pompy) zastosowano tuleję 
niemagnetyczną. 
Wykonano obliczenia obwodu magnetycznego 

przy zastosowaniu tulei niemagnetycznych o 

różnej grubości. Wykonana analiza 

obliczeniowa wykazała, że tuleja 

niemagnetyczna o grubości 3mm spełnia swoje 

zadanie. Wartość indukcji w stalowej obudowie 

pompy przy tej grubości tulei wynosi zaledwie 

11 mT, co zapewnia bocznikowanie strumienia 

głównego i zabezpiecza przed jego wnikaniem 

do cieczy pompy. Wartość indukcji 

magnetycznej we wnętrzu pompy wynosi 

zaledwie 13,9 µT. Jest to wartość mniejsza od 

wartości pola magnetycznego na powierzchni 

ziemi, która wynosi ok. 50 µT [8]. Tak mała 

wartość indukcji magnetycznej w cieczy pompy 

eliminuje niebezpieczeństwo namagnesowania 

metalicznych drobin, które mogą się znajdować 
w cieczy pompy na skutek zużywania się 
elementów układu hydraulicznego. 

Zmniejszenie wartości strumienia głównego w 

opracowanym obwodzie magnetycznym 

spowodowane zastosowaniem tulei 

niemagnetycznej wynosi ok. 0,3 %. 

Wzrost temperatury zastosowanych magnesów 

z 20
o
C do 120

o
C powoduje ponad 3,5 krotne 

zmniejszenie ich odporności na 

odmagnesowanie. Fakt ten potwierdza 

konieczność sprawdzania odporności na 

odmagnesowanie w trakcie projektowania 

maszyn w najbardziej newralgicznej 

temperaturze pracy. 

Dla finalnego rozwiązania konstrukcyjnego 

silnika wyznaczono przebiegi czasowe 

wielkości elektrycznych i mechanicznych w 

układzie z ograniczeniem prądu ustawionym na 

4 krotną wartość maksymalnej wartości 

chwilowej prądu silnika, w stanie ustalonym, 

przy obciążeniu go momentem znamionowym. 

Wykonane obliczenia wykazały, że opracowany 

układ napędowy uzyskał wymagane parametry 

(Pmax=2,5 kW, nmax=3000 obr/min). Wstępna 

analiza wykazała, że masa zintegrowanego 

zespołu silnik – pompa jest około 40% mniejsza 

od masy rozwiązań  klasycznych. 
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