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SILNIKI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O DUśEJ 

PRZECIĄśALNOŚCI MOMENTEM 

 
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR WITH HIGHT TORQUE 

OVERLOAD  
 

Abstract: The different shapes of stator electrical sheets are compared and their influence on the motor 
parameters is discussed. Especially the influence on heat capacity and torque overload is discussed. The 
PMSMs designed basing on standard shapes of stator electrical sheets taken from 3-phase induction motors are 
characterized by lower manufacturing cost, but such motors are not optimized for high torque overload 
capability. To get the advantage of high torque overload and the best performance of PMSM, the stator and 
rotor sheets should be specially designed. 

  

1. Wstęp 
Silniki z magnesami trwałymi są znane juŜ od 
wielu lat, początkowo były to głównie silniki 
prądu stałego gdzie wzbudzenie elektromagne-
tyczne zastąpiono magnesami trwałymi [1]. 
Rozwój technologii wysokoenergetycznych 
magnesów trwałych oraz rozwój energoelektro-
niki pozwolił na upowszechnienie silników 
synchronicznych oraz silników bezszczotko-
wych prądu stałego z magnesami trwałymi. 
Aby w pełni  moŜna było wykorzystać zalety 
silników z magnesami trwałymi muszą być za-
silane z odpowiednich przekształtników ener-
goelektronicznych. Początek ekspansji silników 
z wysokoenergetycznymi magnesami trwałymi 
moŜna datować na lata 90 ubiegłego wieku co 
wiązało się ze znacznym upowszechnieniem 
z zarazem spadkiem cen energoelektroniki oraz 
magnesów trwałych. Coraz to doskonalsze 
układy sterowania silnikami z magnesami 
trwałymi oraz doskonałe własności ruchowe 
samych silników spowodowały, iŜ coraz czę-
ściej silniki prądu stałego z komutatorem me-
chanicznym oraz asynchroniczne silniki induk-
cyjne wypierane są przez nowoczesne silniki 
z magnesami trwałymi. W napędach gdzie wy-
magana jest duŜa moc przy jednoczesnym 
ograniczeniu masy i objętości napędu stosuje 
się wyłącznie silniki z magnesami trwałymi, 
napędy, które maja tak ostre wymagania słuŜą z 
reguły do napędu nowoczesnych pojazdów 
elektrycznych. Głównymi zaletami silników z 
magnesami trwałymi są: 

• wysoka sprawność w całym zakresie pręd-
kości obrotowej; 

• duŜa przeciąŜalność momentem; 

 
 

• szeroki zakres prędkości obrotowej; 
• mniejsze wymiary gabarytowe (w poró-

wnaniu do silników indukcyjnych lub sil-
ników prądu stałego); 

• efektywna regulacja prędkości obrotowej; 
• duŜa niezawodność ruchowa w porównaniu 

do silników prądu stałego (brak węzła 
szczotkowego). 

Spośród silników z magnesami trwałymi moŜna 
wyróŜnić dwie podstawowe grupy:  
- bezszczotkowe silniki prądu stałego (BLDC);  
- silniki synchroniczne (PMSM). 
W artykule skupiono się głownie na silnikach 
synchronicznych z magnesami trwałymi. 

2.  Moment  w silnikach z magnesami 
trwałymi  
ZaleŜność na moment elektromagnetyczny Te 3-
fazowego silnika synchronicznego z magnesami 
trwałymi (PMSM) zasilanego sinusoidalną falą 
prądu przyjmuje postać [1]:  
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gdzie:  

ψ d – strumień skojarzony z uzwojeniem sto-
jana w osi d;  
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ψ q – strumień skojarzony z uzwojeniem 
stojana w osi q; 

ψ mag – strumień wzbudzenia od magnesów 
trwałych skojarzony z uzwojeniem sto-
jana;  

Ld, Lq – indukcyjności odpowiednio w osi d 
i q;  

p – liczba par biegunów;  
Id, Iq  – składowe prądów uzwojenia stojana 

w osi d i q. 
Wzór (2) stosuje się przy obliczaniu momentu 
elektromagnetycznego silników z  wirnikiem 
który posiada róŜne reaktancje w osiach d i q, 
przykładową konstrukcję takiego wirnika poka-
zano na Rys.1. 

 
 

Rys. 1. Wirnik silnika synchronicznego o róŜ-

nych reaktancjach w osi d i q 
 

W przypadku silników o symetrycznej kon-
strukcji wirnika, przy której reluktancje w 
osiach magnetycznych d i q są takie same (Rys 
.2), czyli w silnikach Surface Mounted PMSM 
(SPM), zaleŜność upraszcza się do postaci: 
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Rys. 2. Wirnik silnika synchronicznego o jedna-

kowych reaktancjach w osi d i q 

W silnikach SPM, dla których Ld = Lq, 
optimum stosunku momentu do prądu w 
zakresie pracy ze stałym momentem otrzymuje 
się, gdy wektor siły magnetycznej (SMM) 
stojana na zastępczym, dwufazowym wykresie 
wskazowym dq0 silnika wyprzedza wektor 
strumienia wirnika o β = 90°elektr. Jest to rów-
noznaczne z zasilaniem uzwojenia silnika wy-
łącznie prądem tzw. poprzecznym, tzn. I1 = Iq. 
W konstrukcjach silników PMSM z wirnikami 
niesymetrycznymi  w osi d i q  dla których za-
chodzi związek: Xq > Xd , optimum stosunku 
momentu do prądu w zakresie pracy ze stałym 
momentem występuje przy kącie połoŜenia 
wektora SMM stojana względem wektora stru-
mienia wirnika β > 90°elektr. co jest wynikiem 
występowania składowej reluktancyjnej mo-
mentu elektromagnetycznego. Optymalna war-
tość kąta β zaleŜy miedzy innymi od obciąŜenia 
silnika, aby optymalnie wykorzystać silnik z 
niesymetrycznym reluktancyjne wirnikiem na-
leŜy w sposób ciągły zmieniać na optymalny 
kat β.   
Wartość maksymalna momentu elektromagne-
tycznego Te ograniczona jest przez jeden z 
czynników: 

• dopuszczalną wartość prądu wyjściowego 
przekształtnika energoelektronicznego, 

• dopuszczalną wartość prądu stojana silnika 
wynikającą z ograniczeń cieplnych uzwojenia 
stojana i ograniczeń elektromagnetycznych (na-
sycanie się zębów i jarzma stojana), 

• dopuszczalną wartość prądu stojana nie po-
wodującą trwałego odmagnesowania magnesów 
trwałych. 

3. Czynniki wpływające na przeciąŜal-
ność momentem silników z magnesami 
trwałymi 
Silniki z magnesami trwałymi w większości ba-
zują na rozkrojach blach stojanów stosowanych 
w silnikach asynchronicznych. Podyktowane 
jest to głównie względami ekonomicznymi jak 
równieŜ duŜą dostępnością innych części ko-
niecznych do budowy silnika. Wykorzystanie 
standardowych rozkrojów blach silników asyn-
chronicznych i standardowych kadłubów w 
znaczniej mierze ogranicza uzyskanie duŜych 
przeciąŜalności momentem, rozkroje blach są 
optymalizowane dla silników asynchronicznych 
i nie pozwalają uzyskać odpowiednio duŜych 
strumieni magnetycznych, natomiast kadłuby 
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standardowych silników to zwykle kadłuby z 
chłodzeniem powietrznym (Rys.3).  
 

 

Rys. 3. Silnik z magnesami trwałymi o mocy 

12kW z chłodzeniem powietrznym 

Aby moŜna było uzyskać maksymalnie duŜe 
momenty w silniku naleŜy odpowiednio zapro-
jektować rozkroje blach jak równieŜ zaprojek-
tować nowy układ chłodzenia (Rys.4), który nie 
powinien pomijać chłodzenia czół uzwojenia.  

Podstawowe warunki, które naleŜy spełnić, aby 
silnik cechował  się duŜą przeciąŜalnością mo-
mentem: 

- dysponować odpowiednim przekształtnikiem 
energoelektronicznym, przekształtnikiem, 
który ma odpowiednio duŜą wydajność prą-
dowa oraz moŜe w sposób ciągły dobierać 
optymalny kąt β. Regulacja kąta β przyniesie 
zwiększenie momentu maksymalnego silnika 
tylko, jeŜeli dysponujemy wirnikiem, który 
jest asymetryczny magnetycznie (Rys.1). 

- dysponować silnikiem o duŜej obciąŜalności 
cieplnej (wydajny układ chłodzenia oraz wir-
nik, w którym moŜna wykorzystać moment 
reluktancyjny) 

- wartość maksymalna prądu czasami moŜe być 
niebezpieczna dla magnesów ze względu na 
rozmagnesowanie, przy odpowiednio dobra-
nym przekształtniku i silniku niebezpieczeń-
stwo takie występuje bardzo rzadko. 

 

Dopuszczalna wartość prądu stojana jest ogra-
niczona maksymalnymi obciąŜeniami ciepl-
nymi silnika. Ze względu na brak uzwojenia w 
wirniku oraz na pracę synchroniczną straty w 
wirniku silnika z magnesami trwałymi prak-
tycznie nie występują. Jedynym źródłem strat w 
wirniku są starty dodatkowe. Wynika z tego Ŝe, 
aby uzyskać maksymalnie duŜe obciąŜenia 
cieplne silników z magnesami trwałymi naleŜy 
jak najefektywniej odprowadzać ciepło z uzwo-

jeń, a szczególnie z czół uzwojeń, z których od-
prowadzanie ciepła jest utrudnione. 
 

 
Rys. 4. Silnik z magnesami trwałymi o mocy 

50kW wykonany z wydajnym chłodzeniem wod-

nym 

4. Porównanie róŜnych wykrojów stojana 
silników z magnesami trwałymi 
Zaprojektowanie odpowiednich wykrojów 
blach stojana i wirnika decyduje o podstawo-
wych parametrach silnika. Projektując silnik, 
a szczególnie przy projektowaniu wykrojów 
stojana i wirnika naleŜy przewidzieć moŜliwość 
duŜego przeciąŜenia momentem, gdyŜ jest to 
podstawowa zaleta silników elektrycznych. 
W tabeli 1 porównano dwa wykroje blach sil-
nika wzniosu mechanicznego 132 (Rys.7  
i Rys.8). Oba wykroje stosowane są w 
czterobiegunowych silników asynchronicznych.  
Podstawowe wymiary blach: 
 
Tab. 1. Porównanie wymiarów mechanicznych 

róŜnych wykrojów blach stojana silnika 
 

 
 

śłobki 
standardowe 

śłobki 
powiększone 

D1 [mm] 208 210 
d2 [mm] 135 130 
Ilość Ŝłob-
ków [-] 

36 36 

SŜłobka [mm2]  127 150 

Tab. 2. Porównanie wyników obliczeń silników 

z róŜnymi wykrojami blach stojana 

 śłobki 
standardowe 

śłobki 
powiększone 

In [A] 120 125 
I1 [A] 100 
M el 1 [Nm] 27 27 
∆PCu1 [W] 201 124 
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I2 [A] 150 
M el 2 [Nm] 43 42 
∆PCu2 [W] 452 320 
I3 [A] 250 
M el 3 [Nm] 73 69 
∆PCu3 [W] 1256 890 
I4 [A] 300 
M el 4 [Nm] 87 84 
∆PCu4 [W] 1809 1282 
I5 [A] 350 
M el 5 [Nm] 100 95 
∆PCu5 [W] 2462 1745 
Masa miedzi 
uzw. stojana 
[kg] 

4.1 5.2 

 
Na podstawie przedstawionych obliczeń silni-
ków [4] z dwoma róŜnymi wykrojami Ŝłobka 
blachy stojana moŜna wyciągnąć podstawowe 
wnioski dotyczące uzyskania w silniku jak naj-
większego przeciąŜenia momentem. Silnik dys-
ponujący Ŝłobkiem o większej powierzchni ma 
większa liczbę drutów równoległych w Ŝłobku, 
co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie 
strat w uzwojeniu, jak równieŜ zmniejszenie 
obciąŜenia cieplnego, dla takiego silnika moŜna 
zaprojektować układ chłodzenia o mniejszej 
wydajności. W silniku ze Ŝłobkiem o większej 
powierzchni pozostaje mniej miejsca na Ŝelazo 
zęba, a co za tym idzie tez zęby szybciej się na-
sycają i ograniczają uzyskanie duŜych momen-
tów przy duŜych prądach stojana. Silnik ze 
zmniejszonym Ŝłobkiem pomimo tego Ŝe ma 
większą rezystancje fazową a co z tym zwią-
zane większe straty w większości przypadków 
dysponował większym momentem niŜ silnik z 
powiększonym Ŝłobkiem przy jednakowym 
prądzie. W silniku z zmniejszonym Ŝłobkiem 
podstawowym problemem jest odprowadzenie 
nadmiaru ciepła z uzwojeń, niemniej dysponu-
jąc wydajnym układem chłodzenia moŜna z 
tego silnika uzyskać większy moment w całym 
zakresie obciąŜeń silnika. W silniku, w którym 
dysponujemy układem odprowadzania ciepła z 
czół moŜna jeszcze zmniejszyć powierzchnię 
czynną Ŝłobka blachy stojana, a tym samym 
zwiększyć momenty maksymalne moŜliwe do 
uzyskania z danego silnika.   
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Rys. 5. Wykres momentu w funkcji prądu dla 

dwóch wielkości Ŝłobka stojana 
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Rys. 6. Wykres strat w uzwojeniu stojana w 

funkcji prądu dla dwóch wielkości Ŝłobka sto-

jana 

 

Rys. 7. Blacha stojana z powiększonymi Ŝłob-

kami 

 
Rys. 8. Blacha stojana z standardowymi  Ŝłob-

kami  
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Na Rys. 9. przedstawiono specjalna blachę, 
która była projektowana do silnika, który miał 
mieć małą masę oraz duŜa krotność przeciąŜe-
nia momentem. Silnik który korzysta z tych 
blach nie dysponował wydajnym układem 
chłodzenia. W tej blasze powierzchnia Ŝłobków 
została powiększona, aby dla warunków zna-
mionowych zachować akceptowalne nasycenia 
w zębie i jarzmie stojana a zarazem maksymal-
nie zmniejszyć obciąŜenia cieplne stojana. 

 

Rys. 9. Blacha stojana optymalizowana dla du-

Ŝych momentów i układu chłodzenie o niewiel-

kiej wydajności 

5. Wnioski końcowe 

Silniki z magnesami trwałymi posiadają bardzo 
dobre właściwości regulacyjne i cechują się 
wysoką sprawnością oraz duŜą przeciąŜalnością 
momentem. DuŜa przeciąŜalność momentem 
staje sie kluczowym parametrem doboru silni-
ków w elektrycznych napędach trakcyjnych. 
Zapewnienie napędom trakcyjnym duŜej chwi-
lowej przeciąŜalności pozwala w znacznej mie-
rze ograniczyć masy oraz moce znamionowe 
silników stosowanych w napędach trakcyjnych. 
Zastosowanie w silnikach z magnesami trwa-
łymi standartowych rozkroków blach z silników 
asynchronicznych pozwala znacznie obniŜyć 
koszty produkcji tych silników, ale nie są 
optymalizowane pod względem uzyskiwania 
jak największego przeciąŜenia momentem. Aby 
uzyskać jak najlepsze parametry eksploatacyjne 
silnika z magnesami trawłaymi naleŜy odpo-
wiednio zaprojektować blachy stojana i wir-
nika. Nie wykonalne jest zaprojektowanie sil-
nika, który miałby wszystkie parametry na bar-
dzo wysokim poziomie, silniki do róŜnych za-
stosowań będą cechowały sie róŜnymi parame-
trami i konstruktor musi zdecydować, jakie pa-
rametry są dla niego najwaŜniejsze i odpowied-
nio zaprojektować obwód elektromagnetyczny 
silnika.   Obecne konstrukcje silników z magne-
sami trwałymi są ściśle dedykowane dla kon-

kretnego napędu, gdzie najczęściej parametrem 
priorytetowym jest masa silnika lub gęstość 
mocy z jednostki objętości. 
Aby w pełni wykorzystać moŜliwości silnika 
z magnesami trwałymi, silnik powinien być za-
silony z dedykowanego do niego przekształt-
nika energoelektronicznego.  
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