
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 80/2008 217 

Adrian Mrozek 
Politechnika Śląska, Gliwice 

 
PRÓBA WYZNACZENIA PARAMETRÓW ZNAMIONOWYCH 
BEZSZCZOTKOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH 

WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI 
 

ATTEMPT OF RATING DETERMINATION OF BRUSHLESS 
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 

 
Abstract: The paper presents the results of measurements of brushless permanent magnet synchronous motors 
(PMSM) and the methodology of the rating determination. The PMSM have two different rotor construction. 
The first one has a surface mounted block magnets, while the second has radial embedded magnets in the rotor 
yoke. All the PMSM motors are based on a stator from the small power asynchronous motor. The investigated 
motors are supplied by the sinusoidal voltage sources during the test. The characteristics of the armature cur-
rent versus the load torque for the several values of supply voltages are measured. The characteristics of the 
armature current versus the supply voltage for the several values of the load torque are measured, as well. 
During the tests temperature in several points of motor were measured. The motor performances were deter-
mined in thermal steady state. The temperature distribution on the motor casing were measured by the thermal 
camera. 

1. Wstęp 
Bezszczotkowe silniki synchroniczne (lub też 
silniki prądu stałego) wzbudzane magnesami 
trwałymi (SSMT) są powszechnie stosowane w 
typowych napędach małej mocy, często tych 
samych, w których do tej pory były stosowane 
silniki asynchroniczne. SSMT stanowią konku-
rencję dla maszyn asynchronicznych, gdyż 
wartości współczynników ilościowo określają-
cych wytwarzany moment użyteczny (lub moc) 
silnika przypadający na jednostkę objętości ma-
szyny (lub masy) mają większe wartości. 
W szczególności lepsze właściwości eksploata-
cyjne mają silniki z magnesami typu: Nd-Fe-B 
lub Sm-Co, gdyż  magnesy te mają wysokie 
wartości gęstości energii (tzw. iloczyn BH). 
Do głównych wad eksploatacyjnych silników 
wzbudzanych tylko magnesami trwałymi po-
wszechnie zalicza się: 
• brak bezpośredniego wpływu na pole 
wzbudzenia, wytwarzane przez odpowiedni 
układ magnesów; 

• pulsujący przebieg momentu, wywołany 
budową obwodów: magnetycznego 
i elektrycznego; 

• zależność właściwości eksploatacyjnych od 
temperatury. 

Ta ostatnia wada w szczególności dotyczy sil-
ników o magnesach typu Nd-Fe-B, które mają – 
w porównaniu do magnesów typu Sm-Co – niż-
sze maksymalne temperatury pracy i wyższe  

 
 

wartości współczynników temperaturowych 
(indukcji remanentu i natężenia koercji) [6]. 
Maksymalna temperatura pracy zastosowanego 
magnesu trwałego może mieć znaczenie 
w przypadku silników o jednocześnie: 
• bardzo małych szczelinach między stoja-
nem i wirnikiem, 

• powierzchniowo wbudowanych magne-
sach, 

• wysokiej temperaturze pracy uzwojeń zwią-
zanej z uzyskaniem dużej mocy na wale 
z jednostki objętości silnika. 

Maksymalna temperatura pracy niektórych ma-
gnesów typu Nd-Fe-B może być na poziomie 
od 80 oC do 100 oC [6]. Dlatego też przy wy-
znaczaniu parametrów znamionowych silnika, 
konieczne są pomiary temperatury w wybra-
nych punktach maszyny. W przypadku małych 
maszyn wystarczy pomiar w kilku miejscach, 
gdyż nierównomierność rozkładu temperatury 
w poszczególnych częściach silnika jest 
niewielka, a jedynym istotnym źródłem ciepła 
są prądy w uzwojeniach stojana. 
Bardzo często do budowy SSMT (i innych od-
mian silników) wykorzystuje się elementy se-
ryjnie produkowanych silników asynchronicz-
nych, w szczególności stojany wraz z uzwoje-
niem, pokrywy boczne z łożyskami i wałki 
[1,2,5,7]. Projektuje i wykonuje się tylko wirnik 
wraz z układem magnesów oraz –  
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jeśli to konieczne – układ sterowania. Takie 
silniki były przedmiotem badań, których wy-
brane wyniki zamieszczono w niniejszym arty-
kule. 
 

2. Właściwości badanych silników 
Przedmiotem badań pomiarowych były trójfa-
zowe bezszczotkowe silniki wzbudzane magne-
sami trwałymi, pracujące jako silniki synchro-
niczne. Silniki wykonano na bazie stojanów z 
seryjnie produkowanego silnika asynchronicz-
nego klatkowego małej mocy Sh71-4B (FSE 
BESEL [8]). Dane znamionowe silnika asyn-
chronicznego podane przez producenta zesta-
wiono w tab. 1 
 

Tab. 1.  Dane znamionowe silnika asynchro-

nicznego Sh71-4B (wg tabliczki) 

Moc 
na wale 
[kW] 

Napięcie 
[V] 

Prąd 
[A] 

Prędkość 
obrotowa 
[obr/min] 

0,37 380 1,3 1370 

Współcz. 
mocy [-] 

Sprawność 
[%] 

Przeciąż. 
moment. 
[-] 

Moment 
bezwład. 
[kg*m2] 

0,68 68 2,1 77*10-5 
 

Do budowy SSMT wykorzystano uzwojone 
stojany wraz z pokrywami, łożyskami i wałem. 
W ramach pracy [5] wykonano dwa wirniki: 
z magnesami klejonymi na powierzchni 
i z magnesami wbudowanymi promieniowo 
w rdzeń. Ogólny widok obwodu magnetycz-
nego obu silników przedstawiono na rys. 1a,b 
i rys. 2a,b. 
 

(a)  SUR-1 

 

(b)  BUR-1 

 
Rys. 1.  Przekrój obwodu elektromagnetycz-

nego badanych silników synchronicznych 

wzbudzanych magnesami trwałymi (SSMT) 
 

Zastosowane magnesy trwałe są typu Nd-Fe-B 
o głównych parametrach: Br = 1,2 T 
i HcB = 905 kA/m. (dla T = 20 

oC). Współczyn-

niki temperaturowe, odpowiednio, indukcji re-
manentu i natężenia koercji są równe: 
αBr = 0,11 % / K, αHcJ = 0,6 % / K 
Do wykonania rdzeni wirnika użyto typową stal 
konstrukcyjną St-5. Rdzeń stojana wykonano 
z blachy elektrotechnicznej typu Ep-26 (obec-
nie EP 600-50A). Szczegółowe dane obwodu 
elektromagnetycznego badanych silników za-
wiera również praca [4]. 
 

(a)  SUR-1 

 

(b)  BUR-1 

 
Rys. 2.  Wirniki badanych silników synchro-

nicznych wzbudzanych magnesami trwałymi 

(SSMT) 
 

3. Opis stanowiska pomiarowego 
Punktem odniesienia względem charakterystyk 
eksploatacyjnych i znamionowych parametrów 
SSMT były odpowiadające im charakterystyki  
i parametry silnika asynchronicznego Sh71-4B 
(Tab. 1). 
W stojanie badanego silnika zamontowano trzy 
termopary (typu „K”) do pomiaru temperatury: 
dwie w uzwojeniach – w żłobku i części czoło-
wej, a trzecią w otwarciu żłobka – tuż przy 
szczelinie między stojanem i wirnikiem. W jed-
nej z pokryw bocznych silnika (w miejscu gdzie 
wewnątrz są czoła) uzwojeń wyfrezowano nie-
wielki otwór do badania temperatury wewnątrz 
silnika za pomocą kamery termowizyjnej. Jedy-
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nym elementem, który wymieniano był wirnik: 
BUR-1, SUR-1 i Sh71-4B. 
Obciążeniem badanych SSMT był układ elek-
tromaszynowy, który składał się z: prądnicy 
wzbudzanej magnesami trwałymi, trójfazowego 
prostownika diodowego przyłączonego do 
uzwojenia twornika prądnicy i układu rezysto-
rów suwakowych – przyłączonego do wyjścia 
prostownika. Moment obrotowy mierzono 
z wykorzystaniem przetwornika momentu 
i karty analogowej (czujnik TM-HR-RD-17.5, 
karta Torque Link 9400). 
Wszystkie przebiegi wielkości elektrycznych 
rejestrowano jednocześnie z wykorzystaniem 
cyfrowego analizatora mocy i zapisywano do 
plików. Na podstawie zapisanych przebiegów 
wyznaczono m.in. wartości skuteczne napięć 
i prądów. 
Dodatkowo mierzono rozkład temperatury na 
powierzchni kadłuba badanych silników kamerą 
termowizyjną (Thermacam E 320). Wyniki z 
kamery termowizyjnej porównano z wynikami 
wskazań termometru przyłożonego do po-
wierzchni kadłuba silnika w miejscu, które ka-
mera wskazała jako najbardziej nagrzane. 
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów 
przyrządów pomiarowych i samych pomiarów 
zamieszczono w pracy [3]. 
 

 

Rys. 3.  Stanowisko badawcze – od lewej: sil-

nik badany, przetwornik momentu, prądnica 

obciążająca, pomocniczy silnik asynchroniczny 

(do rozruchu) 
 

4. Metodyka badań 
Silnik asynchroniczny (którego właściwości 
były punktem odniesienia) zasilono znamio-
nowo i obciążono tak, żeby w uzwojeniach 
stojana płynął prąd znamionowy (wg tabliczki). 
Temperatura otoczenia podczas pomiarów wy-
nosiła 24 [oC]. W stanie cieplnie ustalonym 
przyrządami pomiarowymi zarejestrowano wy-
niki zamieszczone w tab. 2. Moc na wale 
i sprawność obliczono. 
 

 

 

Tab. 2  Dane znamionowe silnika asynchro-

nicznego Sh71-4B (wg pomiarów) 

Napięcie 
[V] 

Prąd 
[A] 

Moment 
na wale 
[N*m] 

Prędk. 
obrotowa 
[obr/min] 

380 1,3 2,44 1378 

Współcz. 
mocy 
[-] 

Moc 
pozorna 
[V*A] 

Moc 
czynna 
[W] 

Moc 
na wale 
[W] 

0,63 855 535 354,4 

Sprawność 
[%] 

Temp. 
uzwojeń 
– żłobek 
[oC] 

Temp. 
uzwojeń – 
czoła 
[oC] 

Temp. 
w szczel. 
powietrz. 
[oC] 

66,2 88 105 82 
 

Następnie porównano wyniki pomiarów z da-
nymi z tabliczki i z [8]. Największa różnica 
między parametrem z tabliczki i zmierzonym 
nie była większa niż 6 %. Tym samym uznano, 
że wyznaczone w takich samych warunkach pa-
rametry silników BUR-1 i SUR-1 będą wiary-
godne. Głównym źródłem ciepła w silnikach 
wzbudzanych magnesami trwałymi są prądy 
uzwojeń stojana, a najgorętszym miejscem za-
zwyczaj są czoła uzwojeń. Dlatego też przez 
otwór w jednej z pokryw bocznych kadłuba 
rejestrowano kamerą termowizyjną rozkład 
temperatury na czołach (oprócz pomiaru ter-
moelementem), w celu zabezpieczenia uzwoje-
nia przed przekroczeniem dopuszczalnego 
przyrostu temperatury. Maksymalna tempera-
tura pracy uzwojeń, zależy od klasy izolacji. 
W silniku Sh71-4B zastosowano klasę „F”, 
szczegółowe informacje zawierają materiały 
[8]. Temperaturę uzwojenia na czołach uznano 
jako wartość odniesienia względem nowego 
prądu znamionowego silników wzbudzanych 
magnesami trwałymi SUR-1 i BUR-1. Zało-
żono że nowym prądem znamionowym silnika, 
przy określonym napięciu będzie taki prąd, 
przy którym w stanie cieplnie ustalonym tem-
peratura uzwojenia w punkcie odniesienia bę-
dzie taka sama jak w silniku Sh71-4B. Przy 
wyznaczaniu parametrów znamionowych zało-
żono, że: straty mechaniczne (wentylacyjne i w 
łożyskach) wszystkich wirników będą takie 
same z uwagi na podobną budowę i te same 
elementy mocujące wirnik (łożyska, pokrywy 
boczne). 
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Pierwszym etapem wyznaczenia parametrów 
znamionowych było określenie nowego napię-
cia znamionowego silnika o magnesach trwa-
łych. W tym celu wyznaczono charakterystyki 
prądu twornika w funkcji momentu na wale, 
przy parametrycznych zmianach napięcia zasi-
lania, którego wartość podawano jako krotność 
SEM indukowanej na biegu jałowym 
w temperaturze uzwojeń 105 oC (na czołach). 
Wszystkie pomiary przeprowadzono w stanie 
cieplnym zbliżonym do ustalonego dla tempe-
ratury uzwojeń równej 105 oC. Wyniki pomia-
rów w postaci charakterystyk przedstawiono na 
rys. 4 
 

a)  SUR-1 
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(b)  BUR-1 
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Rys. 4. Charakterystyki prądu w funkcji mo-

mentu obrotowego przy stałej wartości napię-

cia zasilania i stałej temperaturze uzwojeń 
 

Przy wyznaczaniu parametrów znamionowych 
silników, założono że prąd silników SSMT, bę-
dzie wyższy niż prąd znamionowy silnika 
Sh71-4B ze względu na brak głównego źródła 
ciepła w wirniku (prąd w uzwojeniu klatko-
wym). Na podstawie charakterystyk z rys. 4 
wybrano zakres napięć, kierując się warto-

ściami prądu w całym zakresie obciążeń, mo-
mentem maksymalnym, sprawnością oraz war-
tością prądu dla bardzo małych obciążeń. 
Wybór napięcia na podstawie zmierzonych cha-
rakterystyk jest pewnym kompromisem z uwagi 
na moment maksymalny, sprawność i prąd po-
bierany na biegu jałowym i nieznacznych ob-
ciążeniach. Dlatego też nie można jednoznacz-
nie określić jednego „najlepszego” napięcia. 
Trzeba znać przeznaczenie i wymagania sta-
wiane przed silnikiem. 
Zakres napięć, które spełnia wymienione wa-
runki wynosi: 

• dla SUR-1 
Od 1,25 E (357 V) do 1,35 E (385 V), 

• dla BUR-1 
Od 1,35 E (353 V) do 1,45 E (380 V). 

Dla SUR-1 przyjęto napięcie znamionowe 
UN = 360 V, a dla BUR-1 UN = 380 V. 
Po wybraniu napięcia znamionowego silnika 
przeprowadzono pomiary. Obciążano badane 
silniki, aż do osiągnięcia temperatury uzwojeń 
na czołach takiej samej, jaką miał silnik 
Sh71-4B (w stanie cieplnie ustalonym). Uzy-
skane wartości prądu i momentu na wale 
uznano jako nowe wartości znamionowe. 
 

5. Wyniki obliczeń i wnioski 
W tab. 3 zamieszczono wyniki próby wyzna-
czenia parametrów znamionowych silników 
SUR-1 i BUR-1 według metodyki opisanej 
w punkcie 4. W celach porównawczych wyzna-
czono parametry silnika SUR-1 przy napięciu 
U = 380 V. Uzyskano przyrost momentu z jed-
nostki objętości (o 100 % dla BUR-1, o 85 % 
dla SUR-1), a sprawności (o 24 % dla BUR-1, 
o 17 % dla SUR-1). Natomiast wartość zna-
mionowa prądu silnika wzrosła tylko o 12 % w 
porównaniu do prądu silnika Sh71-4B, którego 
właściwości i parametry stanowiły odniesienie 
dla badanych maszyn. Na rys. 5 przedstawiono 
termogramy z rozkładami temperatury na po-
wierzchni wszystkich badanych silników. Jak 
widać maksymalne temperatury jak i jej rozkład 
na powierzchni kadłuba są bardzo zbliżone do 
siebie we wszystkich badanych przypadkach. Z 
tego wynika, że w silniku asynchronicznym 
i SSMT wydziela się podobna ilość ciepła, ale 
źródła ciepła i ich wydatek energetyczny są na 
pewno inne. 
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Tab. 3. Zestawienie nowych parametrów zna-

mionowych SSMT 

Silnik 

Parametr 

S
h
7
1
-4
B
 

B
U
R
-1
 

S
U
R
-1
 

S
U
R
-1
 

Napięcie UN 
[V] 

380 380 360 380 

Prąd IN 
[A] 

1,3 1,46 1,44 1,42 

Moment MN 
[N*m] 

2,44 4,71 4,18 3,83 

M. krytyczny MKr 

[N*m] 
5,8 6,9 7,2 8,0 

MKr / MN 
[-] 

2,4 1,5 1,7 2,1 

Moc PN 
[W] 

354,4 739,8 656,7 601,7 

Moc pobierana 
z sieci P 
[W] 

535 902 850 789 

Prędkość nN 
[obr/min] 

1378 1500 1500 1500 

Współcz mocy 
cosϕN 
[-] 

0,63 0,97 0,96 0,84 

Sprawność ηN 
[%] 

66 82 77 76 

Temp. uzwojeń 
na czołach 
[
0
C] 

105  105 105 105 

Temp. uzwojeń 
w żłobku 
[
0
C] 

89 88 88 88 

Temp. 
w szczelinie pow. 

[
0
C] 

82 73 74 74 

 

W silniku asynchronicznym prądy stojana 
i wirnika wytwarzają ciepło, które przez pa-
kietowane rdzenie stojana i wirnika jest odpro-
wadzane odpowiednio do kadłuba i do wału. 
Rdzenie pakietowane są gorszymi przewodni-
kami ciepła od litej stali (wał, wirniki SUR-1 
i BUR-1) i alumniowego kadłuba. W SSMT 
głównym źródłem ciepła są prądy płynące 

w stojanie. Lite i stalowe rdzenie wirnika lepiej 
odprowadzają ciepło do wału. W silniku BUR-
1 magnesy są lepiej chronione przed głównym 
źródłem ciepła, a w silniku SUR-1 szczelina 
powietrzna między stojanem i wirnikiem i w 
obszarze między biegunami wirnika jest 
kilkukrotnie większa. 
 

(a) Sh71-4B                      (b)  SUR-1 

  
(c) BUR-1)                      (d) Skala: 25 0C 80 0C 

           
Rys. 5.  Termogramy – obrazowe rozkłady 
temperatury na powierzchni badanych silni-

ków: (a),(b),(c); skala temperatury (d) 
 

6. Podsumowanie 
W artykule przedstawiono metodę mającą na 
celu wyznaczanie parametrów znamionowych 
silników synchronicznych małej mocy wzbu-
dzanych magnesami trwałymi (SSMT), których 
konstrukcja bazuje na elementach seryjnie pro-
dukowanych silników asynchronicznych. 
Otrzymane nowe parametry znamionowe zgod-
nie z przewidywaniem są lepsze z punktu wi-
dzenia właściwości eksploatacyjnych. Wskaź-
niki ujmujące ilościowo wartości rozwijanego 
momentu do objętości silnika są wyższe 
o 100 % dla BUR-1 i o 85 % dla SUR-1 – w 
stosunku do silnika idukcyjnego Sh71-4B, któ-
rego właściwości były punktem odniesienia. 
Sprawność silników wzbudzanych magnesami 
również wzrosła, o 24 % dla BUR-1 i o 17 % 
dla SUR-1. 
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