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PROJEKTOWANIE SILNIKÓW SZCZOTKOWYCH  

I BEZSZCZOTKOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  
W ZASTOSOWANIACH DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO 

 
DESIGN OF BRUSH AND BRUSHLESS MOTORS WITH PERMANENT 

MAGNETS FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 
 

Abstract: A paper deals with brush and brushless electric motors designed for automotive applications. The 

electric motors are used in many automotive applications for example window lift systems, seat position regu-

lation,  supply of hydraulic pump of ABS system or new applications of automated manual transmission sys-

tems  - semi-automatic gear shifting with double clutch. One of the most important requirement of modern 

automotive application is maximal reduction of costs of electric motors. It is a reason why still 75% of all in-

stalled in a typical passenger car electric motors are brush motors. Increasing requirements for electric motors, 

limitation of the mechanical commutation in brush motors and problems with brush wear change that situation. 

In many systems the brush motors are replaced with brushless motors but still cost-optimized solutions are pre-

ferred. It can be achieved by design of the stator e.g. wounded with needle winding technique or a rotor with 

interior pocket magnets (IPM). For low cost applications the block voltage control of the motor without phase 

current regulation is usually used. The reduction of costs can be also achieved by special design of brushless 

motors e.g. two phase motor with torque form synchronized with load torque of ABS pump. 

1. Wstęp 
W artykule omawia się silniki szczotkowe  

i bezszczotkowe z magnesami trwałymi wyko-

rzystywane w przemyśle samochodowym. Sil-

niki te stanowią integralną część licznej grupy 

pomocniczych napędów o mocy od 50W do 

2kW.  Przykładowy zakres zastosowań został 

zilustrowany na rysunku 1. Obejmuje on szereg  

 
 

 

 

 

 
 

pomocniczych siłowników i silników malej mo-

cy np. w układzie podnoszenia szyb, regulacji 

siedzeń, napinaczy pasów bezpieczeństwa itp. 

Odrębną waŜną grupę stanowią silniki do 

napędu pomp np. pompy paliwa, oleju, pompy 

ABS w hydraulicznym układzie hamulcowym. 

Niezbędnym elementem wyposaŜenia samo-

chodu są równieŜ układy chłodzenia, wentylacji 
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i klimatyzacji, wymagające równieŜ zastosowa-

nia silników elektrycznych. W ostatnich latach 

dynamicznie rozwija się rynek silników do 

układu wspomagania kierownicy jak i w ukła-

dzie przeniesienia napędu (elektromechaniczne 

układy skrzyni biegów oraz podwójnych sprzę-

gieł [1]). Współczesny samochód osobowy 

średniej klasy moŜe zawierać od 70 do 200 ta-

kich silników, o łącznej masie przekraczającej 

40kg.  
 

2. Podział silników 
Wspólną cechą większości tych silników jest 

wykorzystanie w nich magnesów trwałych. Jest 

to podyktowane koniecznością obniŜenia ich 

masy, co jest istotnym wymaganiem w zastoso-

waniach dla przemysłu samochodowego. Inną 

wspólną cechą omawianych silników jest zasto-

sowanie konstrukcji z wirnikiem wewnętrznym 

oraz niskiego napięcia zasilania 12V. 

Przedstawiane w artykule silniki moŜna po-

dzielić na dwie grupy - silniki szczotkowe oraz 

bezszczotkowe. Konstrukcja obydwu warian-

tów została przedstawiona na rysunku 2.  

W przypadku silników szczotkowych zasilanie 

uzwojenia wirnika odbywa się poprzez mecha-

niczne połączenie pomiędzy komutatorem  

i szczotkami. Odpowiedni układ połączeń po-

działek komutatora sprawia, Ŝe silnik moŜe być 

bezpośrednio zasilony z napięcia stałego i nie 

wymaga czujnika połoŜenia wirnika. W przy-

padku silnika bezszczotkowego uzwojenie na-

winięte na stojanie zasilane jest bezpośrednio. 

Wymaga to jednak zastosowania przekształt-

nika DC/AC miedzy akumulatorem a silnikiem 

i w większości przypadków pośredniej lub bez-

pośredniej informacji o połoŜeniu rotora. Sta-

nowi to o wyŜszych kosztach wytwarzania sil-

ników bezszczotkowych, co w przypadku pro-

dukcji masowej dla przemysłu samochodowego 

ma decydującą rolę. Powoduje to z kolei, ze 

pomimo istotnych zalet silników bezszczotko-

wych, w dalszym ciągu  dominującą częścią ok. 

75% wszystkich zainstalowanych w samocho-

dzie silników stanowią silniki szczotkowe.  

Sytuacja ta ulega zmianie na korzyść silników 

bezszczotkowych. Jest to spowodowane z jed-

nej strony rosnącymi wymaganiami stawianymi 

silnikom szczotkowym, które z uwagi na ogra-

niczenia mechanicznej komutacji są trudne do 

spełnienia i muszą być zastąpione silnikami 

bezszczotkowymi. Z drugiej strony dokonuje 

się ciągły rozwój technologii silników bezsz-

czotkowych, w wyniku którego proponowane 

są rozwiązania konkurencyjne pod względem 

ceny do silników szczotkowych. 

Korzystną cechą silników bezszczotkowych jest 

wyeliminowanie komutacji mechanicznej i wię-

ksze moŜliwości ich sterowania. 
 

3. Projektowanie silników szczotkowych 
Projektowanie silnika, w szczególności silnika 

szczotkowego odbywa się w oparciu o specyfi-

kacje klienta, będącego najczęściej producen-

 
Rys. 2. Porównanie konstrukcji silnika szczotkowego i silnika bezszczotkowego 
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tem kompletnego podzespołu samochodu. Spe-

cyfikacja obejmuje szereg wymagań, spośród 

których istotną rolę stanowią: 

 

a) wymagania odnośnie wyjściowej statycznej 

charakterystyki mechanicznej w zadanym 

zakresie temperatur przy odpowiednich pa-

rametrach zasilania oraz jego właściwości 

dynamicznych, 

b) odporności na demagnetyzację przy okre-

ślonym prądzie, najczęściej w szerokim 

zakresie temperatur od -40°C do 150°C, 

c)  wymagania termiczne obejmujące odpor-

ność na krótkotrwałe przeciąŜenia (tempe-

ratura izolacji, demagnetyzacja) jak i dłu-

gotrwały test obciąŜenia (zuŜycie szczotek), 

d) wymagania mechaniczne, tzn. maksymalna 

dopuszczalna średnica, długość silnika, 

maksymalna masa, sposób połączenia  

z układem itp. oraz odporność na wstrząsy, 

e) wymagania co do poziomu hałasu silnika  

i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, 

f) inne specyficzne dla danej aplikacji wyma-

gania np. liczba pulsów w indukowanym 

napięciu wyjściowym na jeden obrót me-

chaniczny. 
 

W pierwszym etapie projektowania dokonuje 

się sprawdzenia czy dana charakterystyka moŜe 

być spełniona przy danych warunkach zasilania 

i przy danej maksymalnej średnicy i długości 

silnika. Przykładowa charakterystyka silnika 

szczotkowego wykorzystanego do zasilania 

pompy ABS w hydraulicznym układzie hamul-

cowym została przedstawiona na rysunku 3.a. 

Typowa charakterystyka takiego silnika osiąga 

przynajmniej 5000 obr/min na biegu jałowym i 

moment obrotowy w stanie zwarcia pomiędzy 

0.9 Nm aŜ do 4 Nm, w zaleŜności od klasy sil-

nika. 

Dokładniejszy projekt silnika musi obejmować 

zagadnienia termiczne. Silniki szczotkowe do 

zasilania pompy ABS nie są projektowane do 

pracy ciągłej przy swojej maksymalnej mocy. 

Dlatego dokładna analiza krótkotrwałej prze-

ciąŜalności silnika moŜe w decydujący sposób 

wpłynąć na osiągi silnika i jego niezawodność. 

Przykładowy  test krótkotrwałej przeciąŜalności 

pokazano na rysunku 3.b. 
 

 

 

 

 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3. a) Przykładowa charakterystyka silnika 

szczotkowego zasilająca pompę ABS, b) krót-

kotrwały test przeciąŜenia silnika 20 cykli po 3s 

z wypełnieniem 70% w punkcie pracy  
 

 
Rys. 4. Podział magnesów trwałych ze względu 

na wartość remanencji (Br) oraz koercji (Hc) 
 

Optymalizacja silnika najczęściej dotyczy speł-

nienia warunków zawartych w specyfikacji 

przy jak najniŜszych kosztach wytwarzania sil-

nika i w drugiej kolejności jak najniŜszej jego 

masie. Z tego powodu, w przypadku silników 

szczotkowych w dalszym ciągu wykorzystuje 

się w znacznej części magnesy ferrytowe – ry-

sunek 4. 

Innym istotnym trendem w projektowaniu sil-

ników szczotkowych jest zastąpienie tradycyj-

nie wykorzystywanego uzwojenia rozłoŜonego 

uzwojeniem skupionym – rysunek 5. Taka 
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zmiana powoduje duŜe oszczędności w masie 

miedzi w uzwojeniach czołowych i przyczynia 

się do ograniczenia maksymalnej długości 

silnika. Z drugiej jednak strony, taka zmiana 

uzwojenia prowadzi do wyŜszego napięcia 

między podziałkami komutatora i utrudnionej 

komutacji. Niekorzystny jest teŜ wpływ na 

właściwości termiczne silnika. Mniejsza masa 

miedzi prowadzi do szybszego nagrzewania się 

uzwojeń przy krótkotrwałym teście obciąŜenia. 

Poprawa termicznych właściwości izolacji 

pomiędzy twornikiem, a uzwojeniem moŜe 

jedynie w niewielkim stopniu zniwelować ten 

problem.  
 

a)   b) 

 

Rys. 5. Porównanie wirnika silnika szczotkowe-

go z uzwojeniem rozłoŜonym (a)  i skupionym (b) 
 

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, wy-

magania stawiane silnikom szczotkowym  

w przemyśle samochodowym są coraz wyŜsze. 

Przykładowo dla silnika zasilającego pompę 

ABS w układzie hydraulicznym, początkowo 

jedynie ta funkcja ABS (Antilock Breaking 

System) była wykorzystywana. Później poja-

wiła się moŜliwość realizacji bardziej złoŜo-

nych systemów kontroli trakcji, np. układ ESC 

(Electronic Stability System). Skutkiem tego 

znacznie zwiększyła się konieczność wydłuŜe-

nia cyklu pracy silnika i jego Ŝywotności. Speł-

nienie tych wymagań przy ograniczonej wiel-

kości szczotek i wymiarach silnika stało się 

utrudnione. Obecnie w hydraulicznym układzie 

hamulcowym wprowadza się kolejne nowe 

funkcje, np. ACC (Adaptive Cruise Control) bę-

dąca rozwinięciem funkcji tempomatu, gdzie 

nie tylko kontrolowana jest prędkość samo-

chodu, ale kontrolowany jest równieŜ odstęp 

miedzy poruszającymi sie samochodami – ry-

sunek 6. W takim trybie pracy niezbędne jest 

hamowanie samochodu w trybie automatycz-

nym i wydłuŜa to czas pracy pompy ABS jak  

i zasilającego jej silnika.  
 

 
 

Rys. 6. Automatyczna kontrola odległości po-

między poruszającymi sie pojazdami - Adaptive 

Cruise Control (ACC) 
 

Innym problemem staje się wykorzystanie no-

wych metod sterowania silnika. Regulacja 

prędkości obrotowej silnika wymaga modulacji 

jego napięcia wejściowego – rysunek 7.  

W przypadku wysokiej częstotliwości taktowa-

nia np. 1kHz, tętnienia prądu silnika są relaty-

wnie małe. W przypadku zastosowania takto-

wania niską częstotliwością np. 50Hz, gwałto-

wnie rośnie maksymalna wartość prądu przy nie 

zmienionej jego wartości średniej. Powoduje to 

zwiększenie chwilowej gęstości prądu na 

szczotkach, co ma decydujący wpływ na ich zu-

Ŝycie i tym samym maksymalny czas pracy ca-

łego silnika. 
 

 
Rys. 7. Porównanie taktowania silnika szczot-

kowego częstotliwością 50Hz oraz 1kHz.  

W obydwu przypadkach wartość średnia prądu 

wynosi 20A. Wartość maksymalna prądu dla 

1Hz wynosi 40A a dla 1kHz - 27A 
 

4. Projektowanie silników bezszczotko-
wych 
Problemy ze zuŜyciem szczotek w silnikach 

szczotkowych, jak i nowe zastosowania wyma-

gające czasu pracy silnika przekraczające 

znacznie 1000h, wymagają w większości zasto-

sowań dla przemysłu samochodowego uŜycia 

silników bezszczotkowych. Poszukuje się tutaj 

jednak równieŜ rozwiązań, które w znacznym 

stopniu mogą obniŜyć koszty produkcji silnika. 

Zaliczyć do nich moŜna: 
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a) konstrukcje stojana silnika i uŜytej 

technologii uzwojeń, 

b) konstrukcja wirnika i typu magnesów 

c) sposobu sterowania silnika, 

d) konstrukcje specjalne np. dla pompy 

ABS omówiona na końcu rozdziału. 
 

Przykładowy widok stojana trójfazowego sil-

nika bezszczotkowego przedstawiono na ry-

sunku 8. Silnik ten ma średnicę zewnętrzną 

60mm i jest wykorzystany w układzie półauto-

matycznej skrzyni biegów oraz sprzęgła. Jest to 

pakietowany stojan z blachy M800 z 12 zębami 

przeznaczony dla rotorów 8, 10 i 14 polowych. 

Charakterystyczną cechą tej konstrukcji jest 

wykorzystanie uzwojenia nawijanego igłą, tzw. 

needle winding technique. Ten typ maszyno-

wego uzwojenia charakteryzuje się co prawda 

niskim wypełnieniem miedzi w Ŝłobku, ale jest 

znacznie korzystniejszy pod względem kosztów 

produkcji w stosunku do innych metod. Daje to 

moŜliwość znacznego obniŜenia ceny silnika 

oraz zachowania duŜej niezawodności procesu 

nawijania. 
 

 
 

Rys. 8. Stojan silnika bezszczotkowego z 12 zę-

bami przeznaczony dla wirników 8, 10 i 14 po-

lowych 
 

Rotor wirnika zawiera, z uwagi na ograniczoną 

objętość, najczęściej magnesy ziem rzadkich 

NdFeB – rysunek 4. PoniewaŜ magnesy te są 

znacznie droŜsze od magnesów ferrytowych, 

poszukuje się moŜliwości ograniczenia kosztów 

przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji 

wirnika. 

W tym wypadku dotyczy to zastosowania pro-

stych w kształcie magnesów umieszczonych  

w kieszeniach rotora  - tzw. Interior Pocket 

Magnets (IPM) – rysunek 9 [2].  Rozwiązanie 

to ma szereg korzystnych cech w porównaniu 

do rotora z magnesami powierzchniowymi. 

NaleŜą do nich brak konieczności stosowania 

folii ochronnej na rotorze, poniewaŜ magnesy 

są odpowiednio mechanicznie zabezpieczone  

w kieszeniach rotora. Magnesy są równieŜ le-

piej chronione z punktu widzenia demagnetyza-

cji, poniewaŜ nie znajdują się bezpośrednio 

przy szczelinie powietrznej. Jest to cecha 

szczególnie korzystna w zastosowaniach dla 

przemysłu samochodowego, gdzie wymagana 

jest praca w szerokim zakresie temperatur – od 

-40°C aŜ do 150°C. 
 

a)   b) 

   
Rys. 9. Silnik bezszczotkowy z wirnikiem typu 

IPM (a) oraz z magnesami powierzchniowymi 

(b) 
 

Zastosowanie rotora typu IPM daje moŜliwość 

kształtowania przebiegu siły elektromotorycz-

nej poprzez zmianę konturu wirnika przy 

szczelinie powietrznej. Przykładowe wersje  

z sinusoidalnym przebiegiem siły elektromoto-

rycznej oraz z przebiegiem quasi-trapezowym 

przedstawiono na rysunku 10. 

Kształtowanie charakterystyki napięcia indu-

kowanego wykorzystuje przy roŜnych sposo-

bach sterowania silnikiem. Podstawową metodą 

jest sterowanie z sinusoidalnym prądem fazo-

wym – rysunek 11. Daje ona korzystne właści-

wości w zakresie pracy silnika z osłabianiem 

pola od magnesów trwałych. Taki sposób zasi-

lania powoduje ograniczenie tętnień momentu 

obrotowego silnika i tym samym ogranicza 

problemy z jego hałasem. Metoda ta jest droŜ-

sza w realizacji niŜ sterowanie blokowym na-

pięciem bez regulacji prądu. Dla tanich rozwią-

zań ta druga metoda jest znacznie korzystniej-

sza. Zastosowanie tutaj quasi-trapezowego 

kształtu napięcia indukowanego powoduje do-

datkowe zwiększenie maksymalnego momentu 

obrotowego silnika. 

 

a) 
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b) 

 
 

Rys. 10.  Rotor typu IPM: a) zoptymalizowany 

do zasilania prądem sinusoidalnym, b) zopty-

malizowany do zasilania prądem quasi-trape-

zowym 
 

a)    

 

b) 

 
 

Rys. 11.  Strategie sterowania silnikiem bezsz-

czotkowym: a) z sinusoidalnym prądem fazo-

wym, b) napięciem blokowym bez regulacji 

prądu fazowego 
 

Inną moŜliwością pozwalającą na obniŜenie 

kosztów produkcji silników bezszczotkowych 

jest wykorzystanie przy jego projektowaniu 

szczególnych właściwości, np. jak na rysunku 

12 przebiegu momentu obciąŜenia pompy. Po-

przez dopasowanie momentu silnika do obcią-

Ŝenia moŜliwe było obniŜenie kosztów produk-

cji silnika oraz ograniczenie tętnień prędkości 

obrotowej. 

 

 

 

 

 

a)     b) 

motor torque

load torque

 
 

Rys. 12.  Silnik bezszczotkowy dwufazowy z do-

pasowaniem momentu obrotowego silnika do 

momentu obciąŜenia: a) przebieg momentu sil-

nika, b) przekrój silnika 
 

5. Wnioski 
W artykule omówiono silniki szczotkowe  

i bezszczotkowe w zastosowaniach dla przemy-

słu samochodowego. Z uwagi na konieczność 

obniŜenia kosztów podzespołów, w dalszym 

ciągu  dominującą częścią ok. 75% wszystkich 

zainstalowanych w samochodzie silników sta-

nowią silniki szczotkowe. Sytuacja ta ulega 

zmianie na korzyść silników bezszczotkowych. 

Rosnące wymagania stawiane silnikom szczot-

kowym powodują, Ŝe udział silników bezsz-

czotkowych stale się zwiększa. Poszukuje się 

tutaj jednak równieŜ rozwiązań, które w znacz-

nym stopniu mogą obniŜyć koszty produkcji 

silnika poprzez odpowiednią konstrukcję sto-

jana, wirnika oraz sposobu sterowania. 
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