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WPŁYW TEMPERATURY KRIOGENICZNEJ NA 

CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE 
MAGNETOELEKTRYCZNEGO SILNIKA BEZSZCZOTKOWEGO 

 
INFLUENCE OF CRYOGENIC TEMPERATURE ON STATIC 

CHARACTERISTICS OF THE MAGNETOELECTRIC BRUSHLESS MOTOR 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości magnetycznych kompozytów 

proszkowych oraz parametry silnika magnetoelektrycznego o mocy 0,75 kW w temperaturze pokojowej 

i kriogenicznej. W ramach badań zmierzono krzywe magnesowania kompozytu proszkowego wytworzonego 

z proszku Somaloy 500 oraz jego stratność w zakresie częstotliwości od 50 do 600 Hz w temperaturze 

pokojowej (293,15 K) i temperaturze ciekłego azotu (77,35 K). Badania właściwości magnetycznych 

pokazały, że krzywe magnesowania określone w temperaturze 293,15 K i 77,35 K są zbliżone, natomiast, 

straty całkowite rozpraszane w schłodzonym kompozycie proszkowym znacznie się zwiększyły. 

W badaniach silnika magnetoelektrycznego wykazano nieznaczne zmniejszenie siły elektromotorycznej 

i przyrost momentu elektromagnetycznego w czasie pracy silnika w temperaturze ciekłego azotu w stosunku 

do parametrów w temperaturze pokojowej. 

  
Abstract: The article presents results of research of magnetic properties of powder composites and properties 

of magnetoelectric motor of power 0.75 kW at room and cryogenic temperatures. It was measured 

magnetization curves of powder composite made of Somaloy 500 powder and characteristics of iron loss in 

the frequency of 50 to 600 Hz at room temperature (293.15 K) and temperature of liquid nitrogen (77.35 K). 

Research of magnetic properties showed that magnetization curves at temperatures 293.15 K and 77.35 K are 

almost the same. Iron loss in the composite at liquid nitrogen temperature increased significantly in 

comparison to room temperature. The research of magnetoelectric motor shown that back electromotive force 

at liquid nitrogen temperature decreases insignificantly in comparison to room temperature. Electromagnetic 

torque at liquid nitrogen temperature increases in comparison to room temperature. 
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1. Wstęp 

Napędy kriogeniczne, czyli napędy pracujące 

w temperaturach ciekłych gazów, takich jak 

azot, wodór, hel lub ciekły gaz ziemny 

znajdują coraz więcej zastosowań. Są to m. in. 

samochody zasilane wodorem, silniki 

rakietowe, układy chłodzenia, aparatura do 

magazynowania i transportu ciekłego gazu 

ziemnego. Wydajne układy magazynowania, 

zasilania czy przetwarzania ciekłych gazów 

powinny być wyposażone w pompy i napędy 

elektryczne pracujące bezpośrednio 

w atmosferze ciekłych gazów. Maszyny 

elektryczne stosowane we współczesnych 

układach pompowych ciekłych gazów pracują 
zwykle w zanurzeniu, a płynny gaz przepływa 

przez szczelinę pomiędzy wirnikiem 

a stojanem. W pracach [1, 2, 3] przedstawiono 

wyniki badań nad silnikiem trójfazowym 

zatapialnym przeznaczonym do 

przepompowywania ciekłego gazu zimnego. 

Autorzy w pracy [4] zaprezentowali pomiary 

silnika indukcyjnego małej mocy pracującego 

w kąpieli azotowej. Otrzymane rezultaty 

wskazują na zwiększenie sprawności 

badanego silnika przede wszystkim ze 

względu na zmniejszenie rezystancji uzwojeń. 
W kolejnej pracy [5] rozważano pracę silnika 

magnetoelektrycznego przeznaczonego do 

napędu pompy paliwa w nowej koncepcji 

kriogenicznego napędu rakietowego z małą 
siłą ciągu. 

Zmiana temperatury materiałów 

magnetycznych prowadzi do zmiany ich 

właściwości fizycznych. Dotyczy to zarówno 

materiałów magnetycznie miękkich jak i 

magnesów trwałych. Autorzy w pracach [6, 7] 

przedstawili wyniki pomiarów właściwości 

magnetycznych blach prądnicowych 
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o różnych grubościach w warunkach 

kriogenicznych. Zaobserwowano m. in., że w 

zakresie pól o niskim natężeniu indukcja 

magnetyczna blach mierzona w temperaturze 

kriogenicznej jest niższa niż w temperaturze 

pokojowej. W zakresie pól o dużym natężeniu 

indukcja nasycenia blach mierzona w ciekłym 

azocie jest nieznacznie wyższa. W pracy [8] 

wykazano, że po obniżeniu temperatury 

dochodzi m. in. do zmniejszenia 

przenikalności magnetycznej oraz zwiększenia 

strat całkowitych kompozytów proszkowych. 

Obniżenie temperatury spiekanych magnesów 

trwałych Nd-Fe-B prowadzi do zwiększenia 

wartości ich remanencji i koercji. Katalogi 

producentów magnesów trwałych zazwyczaj 

prezentują współczynniki temperaturowe 

remanencji i koercji przy zmianie temperatury 

z 20 °C do 100 °C. Dla magnesów spiekanych 

i spajanych Nd-Fe-B wartości 

współczynników temperaturowych remanencji 

zawierają się w przedziale od -0,08 %/K 

do -0,13 %/K. Natomiast współczynniki 

temperaturowe koercji wynoszą dla magnesów 

spiekanych Nd-Fe-B od -0,5 %/K 

do -0,6 %/K, oraz dla magnesów spajanych 

izotropowych Nd-Fe-B około -0,4 %/K [9]. W 

ramach badań w Instytucie Tele- 

i Radiotechnicznym zbadano zmianę 
parametrów magnetycznych kompozytowych 

magnesów trwałych wykonanych z proszku 

Nd-Fe-B prasowanego i spajanego klejem 

epoksydowym. Badania magnesów wykonano 

w temperaturze pokojowej oraz 

w temperaturze ciekłego azotu. Otrzymano 

wartości współczynnika temperaturowego 

remanencji -0,17 %/K oraz współczynnika 

temperaturowego koercji -0,39 %/K [10]. 

Celem prowadzonych badań było określenie 

wpływu zmian właściwości fizycznych 

materiałów magnetycznych na parametry 

silnika magnetoelektrycznego. 

2. Metodyka badań 

2.1. Badania właściwości magnetycznych 
kompozytów magnetycznie miękkich 

Próbki przeznaczone do badań zostały 

wytworzone z komercyjnego proszku 

magnetycznie miękkiego Somaloy 500 z 

dodatkiem środka poślizgowo-spajającego 

LB1. Cząstki sproszkowanego żelaza pokryte 

są środkiem spajającym, który pełni także rolę 
izolacji elektrycznej. Elementy kompozytowe 

wykonano wykorzystując technikę prasowania 

na zimno pod ciśnieniem 800 MPa. 

Wyprasowane elementy były następnie 

utwardzone w temperaturze 200 °C przez 60 

minut w atmosferze powietrza. Wykonane 

zostały próbki cylindryczne przeznaczone do 

określenia właściwości magnetycznych 

o następujących wymiarach geometrycznych 

Фzew = 75 mm, Фwew = 55 mm, h = 10 mm. 

Krzywe magnesowania oraz całkowite straty 

mocy Ptot zostały wyznaczone na podstawie 

pomiarów dynamicznych pętli histerezy 

bazując na wytycznych z normy IEC 60404-6. 

Rejestrację pętli histerezy przeprowadzono za 

pomocą systemu pomiarowego AMH-20K-HS 

marki Laboratorio Elettrofisico Walker LDJ 

Scientific. Całkowite straty mocy określono 

dla częstotliwości w zakresie od 50 Hz do 

600 Hz dla indukcji maksymalnej o wartości 

Bmax = 1,0 T. Błąd pomiaru całkowitych strat 

mocy wynosił maksymalnie 3 %. W czasie 

pomiarów właściwości magnetycznych 

założono sinusoidalny przebieg napięcia 

indukowanego w uzwojeniu pomiarowym 

i kontrolowano go zakładając współczynnik 

kształtu na poziomie 1,111 ± 0,006. Pomiary 

wykonano w temperaturze pokojowej 

i temperaturze ciekłego azotu. 

2.2. Badania właściwości statycznych 

silnika z kompozytowym stojanem 

Fragmenty stojana zostały wycięte za pomocą 
elektrodrążenia z walców o następujących 

wymiarach geometrycznych Ф = 63 mm, 

h = 22,5 mm wykonanych z proszku Somaloy 

500 + 0,6 % LB1 (Rys. 1). 

Następnie otrzymane części stojana zostały 

połączone za pomocą dwuskładnikowego 

kleju epoksydowego. W badaniach 

analizowano silnik czterobiegunowy 

z magnesami trwałymi o mocy znamionowej 

0,75 kW i prędkości obrotowej 

18000 obr/min. Strukturę silnika 

przedstawiono na rysunku 2 [11]. 

Analizowany silnik składa się ze stojana 

z piętnastoma żłobkami, wirnika z czterema 

magnesami (VAC 669AP) oraz aluminiowej 

tulei. Analizowany silnik ma dwuwarstwowe 

uzwojenie ułamkowo-żłobkowe o liczbie 

żłobków na biegun i na fazę q = 1¼. W 

badaniach zastosowano obudowę z silnika 

komercyjnego Motor and Controller MBL-

92FT-300HA przeznaczonego do napędu 

agregatu ssącego odkurzacza. 
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Rys. 1. Element stojana i półprodukt z 

kompozytu proszkowego 

 

Badania w kąpieli azotowej wymagały 

zastosowania łożysk tocznych typu C4 

o podwyższonym luzie wewnętrznym. Przed 

montażem z łożysk usunięto uszczelniacze 

i poddano zabiegowi czyszczenia w acetonie 

w celu usunięciu środka smarującego. 

W ramach badań wyznaczone zostały 

przebiegi indukowanego napięcia 

międzyfazowego oraz momentu 

elektromagnetycznego w funkcji kąta obrotu 

wirnika. Siła elektromotoryczna została 

określona przy dwóch prędkościach 

obrotowych 1000 i 1500 obr/min. Podczas 

rejestracji przebiegu indukowanego napięcia 

badany silnik napędzano silnikiem 

indukcyjnym trójfazowym typu SKh-56-6B, 

który zasilano poprzez falownik LG SV-iG5A. 

Rejestrację indukowanego napięcia 

prowadzono za pomocą oscyloskopu 

Tektronix TDS 210. Charakterystyka 

momentu elektromagnetycznego została 

wyznaczona przy zasilaniu silnika prądem 

stałem w trybie BLDC (np. jeśli ia = -ib wtedy 

ic = 0) dla dwóch wartości prądu ia = 3 A oraz 

ia = 5 A. W badaniach wykorzystano zasilacz 

prądu stałego GW Instek PSP-2010. Moment 

elektromagnetyczny rejestrowany był za 

pomocą urządzenia MW 2006-3S 

współpracującego z momentomierzem MT-

3Nm (Pracownia Elektroniki Poznań). 

 
Rys. 2. Struktura badanego silnika 

Podczas rejestracji momentu 

elektromagnetycznego badany silnik 

napędzany był do prędkości 0,8 obr/min 

poprzez motoreduktor za pomocą silnika 

jednofazowego W&W Motor YJF61/16. 

Badania prowadzono w temperaturze 

pokojowej, a następnie w temperaturze 

ciekłego azotu. 

3. Wyniki badań 

W pierwszej części badań określono 

właściwości magnetyczne kompozytów 

proszkowych. Wyznaczone zostały krzywe 

magnesowania przy częstotliwości 50 

i 600 Hz w temperaturze pokojowej oraz 

w temperaturze ciekłego azotu. Krzywe 

magnesowania są do siebie bardzo zbliżone, 

co przedstawiono na rysunku 3. Krzywe 

różnią się jedynie szybkością narastania 

indukcji magnetycznej B, co odzwierciedla się 
różnymi wartościami maksymalnej 

przenikalności względnej. Przenikalność 
maksymalna względna wynosiła odpowiednio 

215 i 202 w temperaturze pokojowej 

i temperaturze ciekłego azotu zarówno przy 

częstotliwości 50 jaki i 600 Hz. 

Obniżenie temperatury próbki do temperatury 

ciekłego azotu spowodowało znaczny przyrost 

całkowitych strat mocy Ptot w obwodzie 

magnetycznym. Przykładowo, przy 

częstotliwości przemagnesowania wynoszącej 

50 Hz całkowite straty mocy są w 

temperaturze ciekłego azotu o ok. 25 % 

większe od strat całkowitych w temperaturze 

pokojowej, natomiast, przy częstotliwości 

600 Hz o ponad 35 % (Rys. 4.). 

0 2000 4000 6000 8000 10000
0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

 

 

B
 [T

]

H [A/m]

 293,15 K
 077,35 K

 
Rys. 3. Krzywe magnesowania kompozytów 

proszkowych, f=50 Hz 
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Rys. 4. Całkowite straty mocy kompozytów 

proszkowych, Bmax = 1,0 T 

 

W drugiej części badań określono parametry 

badanego silnika takie jak międzyfazowe 

napięcie indukowane oraz moment 

elektromagnetyczny w funkcji kąta obrotu 

wirnika. 

Rozpatrywany silnik charakteryzuje się 
praktycznie sinusoidalnym przebiegiem siły 

elektromotorycznej dla prędkości 1000 oraz 

1500 obr/min (Rys. 5 i 7). 

Po schłodzeniu silnika do temperatury 77,35 K 

zarówno przy prędkości obrotowej 1000 jak i 

1500 obr/min zaobserwowano niewielkie 

obniżenie wartości pierwszej harmonicznej, 

lecz zmiana ta nie przekracza 3 %. 

Jednocześnie harmoniczne rzędu 2, 3, 4 i 5 

zwiększają swoją wartość (Rys. 6 i 8). Efekt 

ten prowadzi do zmian współczynnika 

zawartości wyższych harmonicznych THD. 

Współczynnik THD określony przy prędkości 

obrotowej 1500 obr/min w temperaturze 

pokojowej wynosi 0,84 %, natomiast, w 

temperaturze ciekłego azotu 1,16 %. 
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Rys. 5. Przebieg napięcia indukowanego przy 

prędkości obrotowej 1000 obr/min 
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Rys. 6. Wyższe harmoniczne Ek odniesione do 

pierwszej harmonicznej E1 przy prędkości 

obrotowej 1000 obr/min 
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Rys. 7. Przebieg napięcia indukowanego przy 

prędkości obrotowej 1500 obr/min 
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Rys. 8. Wyższe harmoniczne Ek odniesione do 

pierwszej harmonicznej E1 przy prędkości 

obrotowej 1500 obr/min 

 

W tabeli 1 zebrano wartości średnie, skuteczne 

i maksymalne indukowanych napięć w 

temperaturze pokojowej i temperaturze 
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ciekłego azotu oraz odpowiadające im 

współczynniki kształtu i szczytu. 

 

Tabela 1. Wartości średnie, skuteczne i 

maksymalne napięć indukowanych oraz 

współczynniki kształtu i szczytu. 

Temperatura pokojowa 
n [obr/min] Ud [V] Usk [V] Um [V] kk ksz 

1500 11,33 12,57 17,60 1,109 1,401 

1000 7,52 8,35 11,80 1,110 1,414 

Temperatura ciekłego azotu 
1500 10,96 12,19 17,40 1,112 1,428 

1000 7,41 8,22 11,80 1,109 1,436 

 

Kształt generowanego przez badany silnik 

momentu elektromagnetycznego, podobnie jak 

napięcia indukowanego, zbliżony jest do 

sinusoidy (Rys. 9 i 11). W temperaturze 

ciekłego azotu (77,35 K) obserwujemy 

niekorzystne oddziaływanie momentu 

pasożytniczego generowanego przez łożyska 

znajdujące się w gnieździe łożyskowym 

pomiędzy silnikiem a momentomierzem. Efekt 

ten wywołuje pulsacje w przebiegu momentu 

elektromagnetycznego oraz przyrost wyższych 

harmonicznych (Rys. 10 i 12). 

Po obniżeniu temperatury do temperatury 

ciekłego azotu obserwuje się przyrost 

pierwszej harmonicznej generowanego 

momentu elektromagnetycznego o ok. 3 i 7 % 

odpowiednio dla prądu ia równego 3 i 5 A. Z 

kolei, współczynnik zawartości wyższych 

harmonicznych THD określony w 

temperaturze pokojowej zmienia się od 1,44 % 

przy prądzie 3 A do 1,33 % przy prądzie 5 A. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

 

 

 293,15 K
 077,35 K

T 
[N

m
]

k
m
 [o]

 
Rys. 9. Przebieg momentu elektromagnetycz-

nego, ia=3A 
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Rys. 10. Wyższe harmoniczne Tk odniesione do 

pierwszej harmonicznej T1, ia=3A 
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Rys. 11. Przebieg momentu elektromagnetycz-

nego, ia=5A 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

1

2

3

4

5

6

 

 

T k / 
T 1 [%

]

k [-]

 293,15 K, T
1
 = 0,556 Nm

 077,35 K, T
1
 = 0,599 Nm

 
Rys. 12. Wyższe harmoniczne Tk odniesione do 

pierwszej harmonicznej T1, ia=5A 

4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad 

wpływem temperatury kriogenicznej na 

właściwości statyczne silnika 

magnetoelektrycznego ze stojanem 

wykonanym z kompozytu proszkowego. 

Badania właściwości magnetycznych 
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potwierdziły m. in., że wpływ temperatury 

ciekłego azotu na krzywą magnesowania jest 

niewielki. W zakresie pól magnetycznych 

o natężeniu do ok. 4 kA/m indukcja 

magnetyczna mierzona w temperaturze 

77,35 K jest mniejsza niż w temperaturze 

293,15 K. Po przekroczeniu natężenia pola 

magnetycznego o wartości 4 kA/m indukcja 

mierzona w temperaturze kriogenicznej jest 

nieznacznie wyższa niż w temperaturze 

pokojowej. Znaczące zmiany obserwowane są 
przy pomiarach całkowitych strat mocy. 

Przyrost strat mocy wynika przede wszystkim 

ze zwiększenia tzw. strat z prądów wirowych, 

które zależą od rezystywności żelaza. 

Siła elektromotoryczna indukowana 

w badanym silniku po schłodzeniu silnika do 

temperatury 77,35 K nieznacznie zmniejsza 

swoją wartość. Jednocześnie zaobserwowano 

przyrost harmonicznych wyższych rzędów, 

szczególnie 2, 3, 4 i 5. 

Podczas pomiarów momentu 

elektromagnetycznego zaobserwowano 

niewielki przyrost pierwszej harmonicznej po 

obniżeniu temperatury. Niestety moment 

pasożytniczy pochodzący od łożysk 

uniemożliwił dokładną analizę. Dalsze pracę 
będą koncentrowały się nad badaniami, 

których celem będzie określenie m. in. prądu 

biegu jałowego oraz momentu rozruchowego 

w temperaturze kriogenicznej. 

Przeprowadzone badana pokazują, że 

materiały proszkowe mogą być 
z powodzeniem stosowane w urządzeniach 

pracujących z temperaturach kriogenicznych. 
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