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KONCEPCJA I MODELOWANIE WYSOKOOBROTOWEGO 

NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO TURBOSPRĘśARKI. 
ZASTOSOWANIE W OGNIWACH PALIWOWYCH POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
 

THE CONCEPT AND MODELING OF A HIGH SPEED ELECTRIC DRIVE  
FOR TURBOCHARGER. APPLICATIONS IN FUEL CELL VEHICLES 

 
Abstract: Electrical vehicles powered by hydrogen fuel cells become a potential alternative to conventional 

vehicles. The polymer electrolyte membrane (PEM) are typical fuel cells used in fuel cell vehicle (FCV). The 

global efficiency of a PEM fuel cell stack is greatly impacted by the use of a motorized compressor for the air 

supply system. The motor-compressor set-up may consume up to 19 % of the energy supplied by the PEM fuel 

cell stack. The most critical issue  is to develop a compact, efficient, reliable, and mature electrically-driven 

turbocharger. A key element of this system is a high speed electric motor. This paper covers a conception and 

modeling results of high-speed permanent magnet motor for electrical driven turbocharger. Also highlighting 

the advantages which has that combined system. The papers has two parts: presentation of the motor concep-

tion used in modern vehicles fuel cell systems, modeling and simulation results using field model elaborated in 

Flux2D software. Finally the article presents the purpose of using high-speed electrical motor as a drive for 

turbocharger.  
 

1. Wstęp  
Główne ograniczenie w upowszechnieniu się 

samochodów o napędzie elektrycznym wynika 

z zastosowania akumulatora chemicznego jako 

źródła energii. Akumulatory mają niewielką 

gęstość energii, długi czas ładowania oraz 

utrzymują swoje właściwości zazwyczaj 

poniŜej 1000 cyklów pracy. 

Alternatywą dla akumulatorów jest zastosowa-

nie ogniw paliwowych – pozwoli to wydłuŜyć 

zasięg pojazdu oraz skrócić czas ładowania 

(tankowania) paliwa. Komercyjny sukces og-

niw paliwowych wymaga opracowania tanich, 

prostych i niezawodnych technologii ich pro-

dukcji. 

W samochodach najczęściej stosuje się ogniwa 

typu PEM (Proton Electrolyte Membrane). 

Całkowita sprawność tych ogniw zaleŜy od 

sprawności spręŜarki uŜytej do dostarczenia po-

wietrza do ogniwa. Szacuje się, Ŝe spręŜarka 

zuŜywa nawet do 19% energii produkowanej 

przez ogniwo paliwowe. Dlatego krytycznym 

zagadnieniem przy projektowaniu układów  

z ogniwami paliwowymi jest optymalizacja 

zintegrowanych, tanich i niezawodnych silni-

ków elektrycznych do napędu turbospręŜarek. 

Kluczowym elementem tego układu jest 

wysoko-obrotowy silnik elektryczny.  

2. Ogniwa paliwowe stosowane w pojaz-
dach elektrycznych 
Rodzaj zastosowanego elektrolitu decyduje  

o cechach uŜytkowych ogniw paliwowych (te-

mperatura pracy, sprawność, rodzaj mieszanki 

paliwa zasilającego ogniwo). Do napędów FCV 

(Fuel Cell Vehicle), stosowane są głównie 

ogniwa typu PEM zasilane wodorem pod ci-

śnieniem nawet 1000 barów. Są to ogniwa ni-

skotemperaturowe (temp. pracy: 60 – 100 
o
C) 

charakteryzujące się stosunkowo duŜą sprawno-

ścią (ok. 65%). DuŜą zaletą tego typu ogniw 

jest ich krótki czas rozruchu (w czasie 30 s 

osiąga do 90% mocy znamionowej) [7] oraz 

duŜa elastyczność pozwalająca na pracę syste-

mach o szybkich zmianach obciąŜenia. W cza-

sie rozruchu pojazdu ogniwo musi bardzo 

szybko dostarczyć odpowiednią ilość energii 

elektrycznej. Wymaga to odpowiednio szyb-

kiego zwiększenia ilości mieszanki paliwa – 

wodoru i tlenu. O ile wodór jest w butlach pod 

duŜym ciśnieniem o tyle tlen pobierany jest 

bezpośrednio z powietrza atmosferycznego  

i spręŜany.  

2.1. Zasada działania ogniwa paliwowego 

Wytworzenie energii elektrycznej w ogniwie 

paliwowym wymaga dostarczenia wodoru do 

anody oraz tlenu do katody.  
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Rys. 1. Schemat budowy systemu  z „zimną” 

turbiną wykorzystywany w ogniwach paliwo-

wych 

Schemat na rys. 1 przedstawia typowe rozwią-

zanie obiegu „zimnego” stosowanego w ogni-

wach. Powietrze atmosferyczne jest zasysane 

przez  filtr powietrza do  spręŜarki, która  zwię-

ksza jego ciśnienie. Następnie powietrze prze-

pływa przez ogniwo znacznie się ogrzewając, 

po czym wypływa do turbiny rozpręŜającej, 

napędzając spręŜarkę. W tym samym momencie 

ze zbiornika pod regulowanym ciśnieniem do-

starczany jest wodór, który obiega w zamknię-

tej pętli anodę. Membrana – elektrolit umie-

szony między anodą, a katodą pozwala na zaj-

ście „reakcji”, co skutkuje generacją energii 

elektrycznej. 

2.2. TurbospręŜarka z napędem elektrycz-
nym 

Jednym z głównych kierunków prac badaw-

czych, związanych z tematyką ogniw paliwo-

wych, jest zredukowanie wymiarów oraz zwię-

kszenie sprawności i niezawodności spręŜarki. 

Obecnie stosowane turbospręŜarki pracują  

z prędkościami do 10000 obr/min. Do 

poprawnej pracy wymagają skomplikowanego 

układu sterowania, a ich główną wadą jest tzw. 

„turbodziura” (turbo lag). Wymusza ona  stoso-

wanie specjalnych buforów energii kompensu-

jących chwilowe braki mocy.  

Zwiększenie prędkości kompresora oraz zmnie-

jszenie jego bezwładności, przy jednoczesnym 

uproszczeniu sterowania i budowy, to priorytety 

prac badawczo-rozwojowych. Oczywistym roz-

wiązaniem wydaje się zastosowanie dodatko-

wego napędu w postaci zintegrowanego wyso-

koobrotowego silnika elektrycznego (rys. 2). 

Rozwiązanie to powinno wyeliminować proble-

my z duŜą bezwładnością i zbyt małą prędko-

ścią obrotową turbospręŜarki. Natomiast wyso-

ka prędkość obrotowa silnika zapewnia jego 

małe gabaryty. Wadą tego rozwiązania są 

stosunkowo duŜe koszty układu sterowania oraz 

konieczność opracowania nowych tańszych te-

chnologii produkcji silników wysokoobroto-

wych. 

 

Rys. 2. Budowa turbospręŜarki ze zintegrowa-

nym silnikiem elektrycznym 

3. Projektowanie wysokoobrotowego sil-
nika elektrycznego do napędu turbosprę-
Ŝarki 

3.1. Wymagania 

Silnik elektryczny do napędu turbospręŜarki po-

winien spełniać następujące załoŜenia:  

• duŜa prędkość znamionowa - od 80k do 120k 

obr/min, 

• moc ok. 15 kW, 

• napięcie zasilania do 500V, 

• rozruch do 90% prędkości znamionowej  

w czasie mniejszym niŜ 0,4s, 

• wysoką sprawność w całym zakresie prędko-

ści, 

• małe wymiary oraz duŜy współczynnik mocy 

do masy, 

• odporność na wysokie temperatury, 

• prosta konstrukcja, 

• duŜa niezawodność. 

Ze względu na duŜe prędkości i wysoką tempe-

raturę pracy coraz częściej stosowane są łoŜy-

ska powietrze zamiast olejowych. Dla zacho-

wania prostoty rozwiązania, moŜna uŜyć sto-

sunkowo tanich łoŜysk ceramicznych. WiąŜe 

się to jednak ze zmniejszeniem trwałości turbo-

spręŜarki. 
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3.2. Ustalenie parametrów eksploatacyjnych 
maszyny elektrycznej 

Bez względu na typ, rodzaj i budowę maszyny, 

jej moc jest zaleŜna od czterech głównych 

parametrów: 

                            ),,,( ABVnfP ≈                   (1) 

gdzie: n – prędkość obrotowa, V – objętość czę-

ści aktywnej maszyny, B – indukcja ma-

gnetyczna w szczelinie, A – okład prą-

dowy. 

Chcąc uzyskać jak najmniejsze wymiary ma-

szyny (V), naleŜy zwiększyć wartość indukcji 

magnetycznej (B) w aktywnej części maszyny 

(szczelinie). Ze względu na ograniczenia mate-

riałowe wartość ta dla róŜnych rodzajów ma-

szyn nie przekracza 1,2 T. Natomiast wartość 

okładu prądowego (A) zaleŜy głównie od spo-

sobu chłodzenia. Wydajne układy chłodzące są 

jednak drogie i zabierają duŜo miejsca. Tak 

więc główne moŜliwości ograniczenia gabary-

tów maszyny wynikają z moŜliwości zwiększa-

nie prędkości obrotowej (n). Wzrost prędkości 

silnika przy zachowaniu tej samej liczby par 

biegunów wymaga zwiększenia częstotliwości 

napięcia zasilania. Układ zasilania oparty  

o tranzystory SiC (węglik krzemu) są w stanie 

spełnić te wymagania. Wysokie częstotliwości 

nasilają zjawiska fizyczne, nie brane pod uwagę 

przy projektowaniu maszyn konwencjonalnych. 

Obecnie stosowane metody projektowania ma-

szyn elektrycznych, oparte często na wzorach 

empirycznych, nie opisują tych zjawisk wystar-

czająco dokładnie. Dlatego istnieje konieczność 

dostosowania metod projektowania maszyn do 

nowych potrzeb, oraz ich weryfikacji nume-

rycznej (modele polowe) i eksperymentalnej. 

3.3. Wybór rodzaju maszyny oraz jej bu-
dowa 

W napędach wysokoobrotowych stosuje się 

najczęściej jeden z trzech rodzajów silników 

elektrycznych: asynchroniczny klatkowy, bez-

szczotkowy wzbudzany magnesami trwałymi 

oraz reluktancyjny [5].  

Do dalszych rozwaŜań wybrano silnik bezsz-

czotkowy wzbudzany magnesami trwałymi, 

głównie ze względu na duŜą gęstość energii.  

Z uwagi na duŜą siłę odśrodkową działająca na 

wirnik, najlepiej wybrać konstrukcję cylin-

dryczną (rys.3), a nie osiową.  Wirnik o magne-

sach zagłębionych lepiej zabezpiecza magnes 

przed siłami odśrodkowymi. Niestety jego kon-

strukcja jest skomplikowana, a powierzchnia na 

magnesy trwałe ograniczona. Dlatego znacznie 

częściej stosuje się mocowanie powierzchniowe 

magnesów. Magnesy trwałe zabezpiecza się 

specjalną tuleją. Do jej budowy uŜywa się róŜ-

nego rodzaju materiałów: stopu tytanu, blachy 

nierdzewnej lub Inconel 718 (stop NiCoCr) [2]. 

Odpowiedni dobór grubości szczeliny po-

wietrznej (wraz z tuleją) oraz wysokości ma-

gnesów trwałych wpływa na punkt pracy ma-

gnesów trwałych (rys. 4). 

 

 

Rys. 3. Moc oraz współczynnik THD dla SEM 

rotacji dla wybranych konstrukcji wirnika. (za-

łoŜono stałą objętość magnesów oraz takie 

same wymiary i budowę stojana [6]) 

3.4. Wybór rodzaju i punktu pracy magnesu 
trwałego  

Stosowane najczęściej w maszynach elektrycz-

nych magnesy trwałe moŜna podzielić na kilka 

podstawowych grup w zaleŜności od rodzaju 

zastosowanego materiału magnetycznie trwa-

łego oraz technologii ich wykonania : 

- magnesy ceramiczne:  ferryty baru 

(BaFe12O19) oraz ferryty strontu (SrFe12O19), 

- magnesy z domieszkami pierwiastków ziem 

rzadkich: samarowo-kobaltowe (SmCo2) oraz 

neodymowe (Nd2Fe14B). 

Właściwości fizyczne magnesu definiuje  druga 

ćwiartka pętli histerezy - krzywa odmagneso-

wania (rys. 4). Z punktu widzenia projektowa-

nia najwaŜniejsze są dane katalogowe które 

określają wartości indukcji remanencji (Br), 

natęŜenie koercji (Hc), gęstość energii (BHmax) 

dla konkretnego typu magnesu.  DuŜa gęstość 

energii pozwala zmniejszyć wymiary magne-

śnicy, natomiast wysoka wartość natęŜenia ko-

ercji zwiększa wytrzymałość w przypadku 

działania odmagnesowującego (reakcja twor-

nika przy zwarciu). Głównym ograniczeniem 

stosowania magnesów jest ich maksymalna 
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temperatura pracy. Przekroczenie tej tempera-

tury skutkuje trwałym uszkodzeniem magnesu. 

NaleŜy brać pod uwagę zmianę parametrów 

magnesu w funkcji temperatury (rys. 4). Współ-

czynnik temperaturowy dla magnesów neody-

mowych (NdFeB) wynosi około -0.1 (kTBr=kTHc, 

wzór: 2,3) co oznacza, Ŝe przy temperaturze 

120
o
C straci on 10% swojej energii. Wraz ze 

wzrostem temp. magnes traci takŜe gwałtownie 

maksymalną wartość natęŜenia koercji [9]. 

Ze względu na największą gęstość energii oraz 

niŜszą cenę zdecydowano się wykorzystać ma-

gnesy neodymowe (NdFeB), uwzględniając ich 

niŜszą temperaturę pracy niŜ magnesów SmCo.  
 

 
Rys. 4. Przykładowa charakterystyka rozmagne-

sowania magnesu trwałego typu NdFeB przy 

róŜnych temperaturach pracy[9] 
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gdzie : Bm, Hm – współrzędne punktu pracy dla 

temperatury t; Br, Hc - maksymalna wartość 

indukcji magnetycznej i natęŜenia koercji 

dla temperatury t =20
o
C; µr - względna prze-

nikalność magnetyczna magnesu trwałego; 

hm - wysokośc magnesu; δ –wysokość szcze-

liny powietrznej; σlm - współczynnik rozpro-

szenia strumienia magnesów trwałych. 

Punkt pracy magnesu trwałego zaleŜy od sto-

sunku wysokości magnesu do długości szcze-

liny powietrznej. Współrzędne punktu pracy dla 

danej temperatury moŜna wyznaczyć ze wzo-

rów (2) oraz (3) [1, 3]. 

 

 

 

3.6. Projekt wysokoobrotowego silnika elek-
trycznego 

Dane wejściowe do projektu silnika określono 

na podstawie wymagań (pkt 3.1) i zestawiono  

w tabeli 2.  

Tabela 1. Dane znamionowe maszyny 

Moc zna-

miono-wa 

13.5 

[kW] 

Prędkość 

znamionowa 

85 000 

[obr/min] 

Napięcie 

zasilania 

380 

[VAC] 

Połączenie 

stojana 

Gwiazda 

(Ү) 

Rozkład 

indukcji 

magne-

tycznej w 

szczelinie 

Sinuso-

idalny 

Sposób chło-

dzenia 
Powietrze 

W celu uzyskania rozkładu sinusoidalnego in-

dukcji w szczelnie (mocowanie typu inset), wy-

brano magnesy w kształcie wycinków pierście-

nia o  obniŜonej wartości pola na obrzeŜach. 

Rozkład pola pochodzącego od magnesów przy 

braku zasilania stojana został pokazany na rys.  

5. W celu weryfikacji zjawisk zachodzących 

przy wyŜszych częstotliwościach postanowiono 

opracować model polowy projektowanego sil-

nika. Powinno to pozwolić na analizę wpływu 

tych zjawisk na parametry projektowanej ma-

szyny.  

 

Rys.  5. Kierunek namagnesowania magnesów 

trwałych oraz linie pola dla stanu bezprądo-

wego uzwojenia stojana 

4. Analiza wyników 

Na rys. 6 i rys. 7 pokazano natęŜenie pola w po-

staci izolinii (ta sama skala) dla dwóch róŜnych 

częstotliwości. Wynik uzyskany z modelu po-

lowo-obwodowego (Flux2D) przy wymuszeniu 

sinusoidalnym, oraz nieruchomym wale. 

Wzrost częstotliwości powoduje płytsze wnika-

nie pola do magnesu. W wyniku tego zjawiska 

zmniejsza się wartość indukcji magnetycznej  

w szczelnie powietrznej. Rozkład pola  

w szczelinie przy tych częstotliwościach 

punkt pracy magnesu trwałego 

prosta magnesowania 

szczeliny powietrznej 
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przedstawia  rys. 9 i rys. 10. Oddziaływanie to 

ma związek z wypieraniem pola z magnesów 

trwałych pod wpływem płynących w nich 

prądów wirowych. Model jest dwuwymiarowy, 

więc nie uwzględnia blachowania (wirnik  

i stojan traktowany jest jako stała bryła), dla-

tego zmiany są tak dobrze widoczne. 

 

Rys. 6. Rozkład linii pola dla częstotliwości za-

silania równej 50 Hz 

 

Rys. 7. Rozkład linii pola dla częstotliwości za-

silania równej 1400 Hz 

 

Rys. 8. Miejsca w których występuje znaczne 

osłabienie pola magnesu 

Wypieranie strumienia ma takŜe duŜy wpływ na 

amplitudę i kształt momentu osiąganego przez 

maszynę. Jak widać na rys. 11 maksymalny 

moment maleje przy częstotliwości 1400 Hz  

o 26%. Na rys. 8 zaznaczono miejsca w których 

przez oddziaływanie pola stojana następuje 

rozmagnesowanie magnesu trwałego. Jest to 

bardzo niebezpieczne i prowadzi do nieodwra-

calnego uszkodzenia magnesu. Dlatego naleŜy 

mieć na uwadze stany zwarcia i ograniczać 

maksymalny prąd stojana w tego rodzaju ma-

szynach. 

 

Rys. 9. Rozkład  indukcji magnetycznej w szcze-

linie powietrznej przy częstotliwości 50 Hz 

 

Rys. 10. Rozkład  indukcji w szczelinie powie-

trznej przy częstotliwości 1400 Hz 

 

Rys. 11. Charakterystyka  momentu przy róŜ-

nych częstotliwości napięcia zasilania przy nie-

ruchomym wirniku 

Maszyna będzie napędzana takŜe przez turbinę 

dlatego naleŜy zwrócić uwagę na wartość mo-

mentu zaczepowego. Jego wartość dla zapro-

jektowanej maszyny  nie przekracza 0,01 Nm 

(rys. 12). 
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Rys. 12. Charakterystyka momentu zaczepo-

wego 

5.  Wnioski 
Projektowanie maszyny wysokoobrotowej wy-

maga od projektanta uwzględnienia czynników 

nie branych pod uwagę przy niskich prędko-

ściach obrotowych. W maszynach wysoko-

obrotowych oszczędza się na objętości (masie) 

uŜytych materiałów, jednak maszyny te buduje 

się ze znacznie droŜszych materiałów, a ich 

wykonanie wymaga większych dokładności. 

Aby zapewnić wysoką sprawność naleŜy ogra-

niczać straty. Uzwojenie dwuwarstwowe oraz 

specjalny kształt Ŝłobka powinny zniwelować 

niekorzystny wpływ zachodzących zjawisk przy 

wyŜszych częstotliwościach napięcia zasilania  

i prędkościach obrotowych. Straty w Ŝelazie 

ogranicza się stosując cienkie blachy [8], ale 

naleŜy takŜe mieć na uwadze właściwości ma-

gnesów trwałych, a szczególnie ich rezystyw-

ności i temperaturę pracy. Straty mechaniczne 

ogranicza się stosując zaawansowane tech-

niczne łoŜyska powietrzne. 

Kolejnym problemem moŜe okazać się stero-

wanie pracą silnika przy duŜych prędkościach 

obrotowych. Z tego względu naleŜy rozwaŜyć 

zastosowanie czujników Halle’a oraz trapezo-

idalnego rozkładu indukcji w szczelnie. Dodat-

kowo w celu zmniejszenia pulsacji momentu 

wskazane jest zastosowanie skosu Ŝłobków 

stojana. Stosując skos Ŝłobków naleŜy mieć na 

uwadze siły poprzeczne działające na uzwoje-

nie stojana. Wymaga to odpowiedniego ułoŜe-

nia uzwojeń w Ŝłobkach celem zachowania tej 

samej ich długości. 

Poprawnie zaprojektowany i zoptymalizowany 

silnik wysokoobrotowy znacząco polepsza wła-

ściwości ruchowe turbospręŜarki, w szczegól-

ności redukuje wymiary oraz zwiększa spraw-

ność całego układu ogniwa paliwowego.  
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