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ZASTOSOWANIE BLACH ZE STOPÓW KOBALTOWO-

śELAZOWYCH W MASZYNACH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

 
APPLICATION OF METAL ALLOY COBALT-IRON SHEETS  

IN MOTORS WITH PERMANENT MAGNETS 
 
Abstract: The article discusses the magnetic properties of magnetic cores for the three motor type PMSM 2p 
= 8 These cores have the same geometry of stator and rotor electrical steel sheet, and different type of steel 
used. In first core using the standard sheet type M330-50A. In two successive cores using modern electrical 
steel sheet  cobalt-iron alloy. In two successive cores using modern electrical steel sheet cobalt-iron alloy type 
Vacoflux50. The first core is made of electrical steel sheet without annealing, the second was annealed ac-
cording to the manufacturer requires. For each core in addition to two winding coil wound measurement was 
performed using the comparative tests of cores. Based on the study can be clearly observed from the stator 
made of cobalt-iron alloy without annealing not suitable for the build of motors magnetic circuits. The pa-
rameters of this material are changed completely after the annealing process, which is shown on the submitted 
characteristics. Magnetic properties of cobalt-iron alloy after annealed are significantly  improving,  greatly  
exceeding the parameters of a standard electrical sheet.

  

1. Wstęp 
Obwody elektromagnetyczne lub magnetyczne 
stojanów i wirników w maszynach elektrycz-
nych wirujących wykonane są z ferromagnety-
ków. W tym obwodzie następuje transformacja 
energii elektrycznej na energię mechaniczną. 
Aby maksymalnie zmniejszyć wielkości ob-
wodu elektromagnetycznego, jako magneto-
wody stosuje się stal magnetycznie miękką.  
W maszynach elektrycznych zasilanych na-
pięciem lub prądem przemiennym stosuje się 
rdzenie pakietowane w celu minimalizacji strat 
energii wiroprądowych. 
Straty histerezowe związane są z przemagne-
sowaniem rdzenia ferromagnetycznego i wyni-
kają z istnienia pętli histerezy magnetycznej. 
Straty histerezowe w rdzeniu są proporcjonalne 
do częstotliwości i w przybliŜeniu do kwadratu 
amplitudy indukcji magnetycznej Bm (przy 
wartościach Bm ≥ 1[T] ). Straty wiroprądowe 
występują niezaleŜnie od strat histerezowych 
i wywołane są prądami wirowymi w rdzeniu. 
Prądy wirowe są w większości urządzeń elek-
trycznych zjawiskiem niepoŜądanym, gdyŜ po-
wodują występowanie strat energii zamienianej 
na ciepło. DąŜy się więc do ich ograniczenia.  
W celu ograniczenia prądów wirowych rdzenie 
maszyn i urządzeń elektrycznych wykonuje się 
z blach bądź specjalnych materiałów ferroma-
gnetycznych o duŜej rezystywności. Materiały 
ferromagnetyczne, do których zalicza się nie- 

 
 

które metale, stopy i spieki ceramiczne, pod 
względem zachowania się w polu magnetycz-
nym róŜnią się bardzo od materiałów diama-
gnetycznych i paramagnetycznych. Związek 
między natęŜeniem pola magnetycznego H 
[Am-1], a indukcją magnetyczną B [T] wyraŜa 
się zaleŜnością: 

B = µH (1) 

gdzie: 

µ - bezwzględna przenikalność magnetyczna. 

Przenikalność materiałów ferromagnetycznych 
jest bardzo duŜa w porównaniu z materiałami 
diamagnetycznymi oraz paramagnetycznymi. 
PoniewaŜ przenikalność magnetyczna ciał fer-
romagnetycznych jest zaleŜna od natęŜenia ze-
wnętrznego pola magnetycznego, przez to 
przebieg charakterystyki magnesowania tych 
materiałów jest skomplikowaną funkcją przeni-
kalności, moŜna go przedstawić na wykresie, 
jako zaleŜność indukcji magnetycznej B od na-
tęŜenia pola magnetycznego. Przebieg taki na-
zywamy pętlą histerezy. 
Materiały magnetycznie miękkie to grupa mate-
riałów wykazujących własności ferromagne-
tyczne, dla których wartość natęŜenia koercji 
HC jest poniŜej 1000 A/m. Pętla histerezy tych 
materiałów jest wąska, co mówi o niskich stra-
tach histerezowych. 
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MoŜliwe jest wykonanie silnika w całości  
z materiałów niemagnetycznych (diamagnetyki 
oraz paramagnetyki), ale jego parametry eks-
ploatacyjne nigdy nie będą dorównywały silni-
kom, w których obwód magnetyczny wykonano 
z zastosowaniem materiałów magnetycznie 
miękkich. Wśród materiałów magnetycznie 
miękkich moŜna wyróŜnić dwie następujące 
grupy: 
- materiały na obwody o stałym strumieniu, 
- materiały  na obwody o zmiennym strumieniu. 
Materiały przeznaczone dla urządzeń o zmien-
nym strumieniu moŜemy podzielić dalej na: 
- stale bezkrzemowe, 
- stale krzemowe, 
- stopy niklowo-Ŝelazowe, 
- stopy kobaltowo-Ŝelazowe, 
- inne. 
W artykule omówiono wykonanie i parametry 
obwodu elektromagnetycznego silnika, w któ-
rym standardowe blachy prądnicowe zastąpiono 
blachami ze stopu kobaltowo-Ŝelazowego. 
 

2.  Stopy kobaltowo-Ŝelazowe  
Stopy kobaltowo-Ŝelazowe zawierają od 30 % 
do 50% kobaltu w stopie. Stopy te mają naj-
wyŜszą indukcję nasycenia spośród wszystkich 
stopów magnetycznie miękkich. Dla stopu  
VacoFlux50 indukcja maksymalna wynosi 
Bmax= 2,3 T. 

 
 

Rys. 1. Charakterystyki magnesowania róŜnych 

rodzajów blach (rys. wg VaccumSchmelze)  

Podstawowe cechy stopu kobaltowo-Ŝelazo-
wego: 
- bardzo duŜa indukcja nasycenia, 
- stosunkowo niska przenikalność magnetyczna 
(przed procesem wyŜarzania) , 
- wykazują własności izotropowe, 
- bardzo kruchy i trudny do obróbki (przed pro-
cesem wyŜarzania), 
- wysoka cena. 

Jeden z producentów blachy wykonanej ze 
stopu kobaltowo-Ŝelazowego zaleca wykorzy-
stanie swoich blach tylko po wyŜarzaniu w od-
powiednich warunkach. 

 

Rys. 2. Charakterystyka stratności blachy Va-

coflux50 przy częstotliwości 50Hz (rys. Vac-

cumSchmelze) 

 

Rys. 3. Charakterystyka stratności blachy Va-

coflux50 przy częstotliwości 400Hz (rys. Vac-

cumSchmelze) 

3. Wybór i wykonanie silników z wyko-
rzystaniem stopu kobaltowo-Ŝelazowego  
Silniki z magnesami trwałymi posiadają bardzo 
dobre właściwości regulacyjne i cechują się 
wysoką sprawnością oraz duŜą przeciąŜalnością 
momentem. Silniki te w wielu przypadkach ba-
zują na rozkrojach blach stojanów stosowanych 
w silnikach asynchronicznych, co podyktowane 
jest głównie względami ekonomicznymi. Jed-
nak, aby uzyskać optymalne parametry elek-
tromechaniczne silnika np. wysoką moc zna-
mionową w danej objętości, lub duŜą chwilową 
przeciąŜalność momentem naleŜy odpowiednio 
zaprojektować rozkroje blach stojana i wirnika 
indywidualnie do konkretnych wymagań. Za-
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stosowanie blach ze stopów kobaltowo-Ŝela-
zowch z uwagi na lepszą charakterystykę ma-
gnesowania oraz niską stratność pozwoli do-
datkowo polepszyć parametry silników z ma-
gnesami trwałymi, lub znacząco obniŜyć ich 
masę lub objętość.  
W prototypowym silniku z rdzeniem kobal-
towo-Ŝelazowym zastosowano blachę Vaco-
flux50. Do wykonania obwodu elektromagne-
tycznego wykorzystano dostępne rozkroje blach 
stojana i wirnika zaprojektowane wcześniej. 
Pierwotnie rozkroje te projektowano pod kątem 
stosowania typowych blach prądnicowych i pod 
kątem maksymalnego wykorzystania obwodu 
magnetycznego (wysokie indukcje w jarzmach 
oraz zębach stojana i wirnika.) 

 

Rys. 4. Wycięte laserowo blachy do maszyny 

 

Rys. 5. Uzwojony stojan badanej maszyny 

Blacha Vacoflux50 przed jej zastosowaniem na 
rdzeń magnetyczny maszyny powinna być wy-
Ŝarzana w temperaturze 820oC. W związku  
z tym nie jest ona pokryta izolacją. Producent 
nie przewiduje jej stosowania bez długotrwa-
łego procesu wyŜarzania. Proces wyŜarzania 
jest skomplikowany z powodu konieczności 
utrzymania odpowiedniej osłonie gazowej oraz 

utrzymywania jednakowej temperatury przez 
kilka godzin trwania procesu. 
W celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
wykonano trzy maszyny o jednakowych roz-
krojach balach. Jako blachy w pierwszym sil-
niku uŜyto standardowej blachy prądnicowej 
typu M330-50A, w drugim silniku pakiety wy-
konano z niewyŜarzanej blachy Vacoflux50, 
rdzeń magnetyczny trzeciego silnika wykonano 
równieŜ z blachy Vacoflux50, a następnie rdzeń 
ten poddano procesowi wyŜarzania.  

4. Porównanie obwodów magnetycznych 
wykonanych z róŜnych rodzajów blach 
Dla trzech wykonanych z róŜnych typów blach  
rdzeni przeprowadzono pomiary charakterystyk 
magnesowania B=f(H) Rys.6. oraz charaktery-
styki napięcia wyjściowego na drugiej z cewek 
pomiarowych w funkcji napięcia na pierwszej 
cewce pomiarowej U2=f(U1) przy 50Hz Rys.7.  

 
Rys. 6. Charakterystyki magnesowania trzech  

pakietów stojana o identycznych rozkrojach  

i róŜnych typach blachy 

 
Rys. 7. ZaleŜności wartości skutecznej napięcia 

wyjściowego w funkcji wartości skutecznej na-

pięcia wejściowego otrzymane dla pakietów 

stojana o identycznych rozkrojach i róŜnych ty-

pach blachy 
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Rdzeń wykonany ze stopu kobaltowo-Ŝelazo-
wego nie wyŜarzanego wykazuje bardzo słabe 
właściwości magnetyczne, nawet rdzeń ze stan-
dardowej blachy prądnicowej przewyŜsza go 
znacznie swoimi parametrami. Zupełnie inaczej 
przedstawiają się parametry magnetyczne  
w przypadku rdzenia wykonanego ze stopu ko-
baltowo-Ŝelazowego wyŜarzanego, co zostało 
przedstawione na poniŜszych rysunkach. 

5. Wnioski końcowe 
Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna 
jednoznacznie stwierdzić, Ŝe pakiet wykonany  
z blachy Vacoflux50 niewyŜarzanej nie nadaje 
się do wykonywania obwodów magnetycznych 
silników. Parametry tych blach zmieniają się 
całkowicie po procesie wyŜarzania, co jest uwi-
docznione na przedstawionych charakterysty-
kach (Rys.6. i Rys.7.). Właściwości magne-
tyczne stopu kobaltowo-Ŝelazowego po odpo-
wiednim wyŜarzeniu ulegają znacznej poprawie 
i przewyŜszają znacznie parametry blachy stan-
dardowej. Po procesie wyŜarzania zmieniają się 
równieŜ parametry mechaniczne blachy ze 
stopu kobaltowo-Ŝelazowego. Blachy te straciły 
swoją twardość i stały się materiałem łatwym 
do obróbki mechanicznej. Stop Vacoflux50 jest 
bardzo dobrym materiałem magnetycznym (po 
wyŜarzaniu), lecz niestety drogim. Jego wyko-
rzystanie będzie się ograniczać do wykonań sil-
ników specjalnych przeznaczonych dla lotnic-
twa, sportów wyczynowych lub innych maszyn 
wymagających maksymalnych parametrów 
elektromagnetycznych przy minimalnej masie 
i objętości. 

Zastosowanie w silnikach z magnesami trwa-
łymi standartowych rozkrojów blach z induk-
cyjnych silników asynchronicznych pozwala 
znacznie obniŜyć koszty produkcji tych silni-
ków, ale tak zaprojektowane konstrukcje nie są 
optymalne pod względem uzyskiwania jak naj-
lepszych parametrów eksploatacyjnych.   Aby 
uzyskać jak najlepsze parametry eksploatacyjne 
silnika z magnesami trwałymi w konkretnej 
aplikacji naleŜy odpowiednio zaprojektować 
rozkroje blach stojana i wirnika oraz wybrać 
optymalny materiał na wykonanie rdzenia ma-
gnetycznego maszyny. Na wybór materiału do 
wykonania rdzenia magnetycznego maszyny 
mają wpływ jego parametry magnetyczne, ale 
równieŜ jego cena, która w wielu wypadkach 
dyskwalifikuje bardzo dobre materiały magne-
tyczne. Obecne projektowane konstrukcje silni-
ków z magnesami trwałymi są zwykle ściśle 

dedykowane dla konkretnego napędu, gdzie 
najczęściej parametrem priorytetowym jest 
masa silnika lub gęstość mocy z jednostki ob-
jętości. Zastosowanie obwodu magnetycznego 
o duŜej indukcji nasycenia pozwala dodatkowo 
polepszyć te parametry, niestety podnosi to  
w duŜym stopniu cenę maszyny. Aby w pełni 
wykorzystać moŜliwości silnika z magnesami 
trwałymi niezaleŜnie od tego z jakiego typu 
blach wykonano obwód elektromagnetyczny, 
silnik powinien być zasilony z dedykowanego 
do niego przekształtnika energoelektronicz-
nego.  
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