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Wstęp   
Silnik bezszczotkowy, silnik BLDC (ang. BrushLess 

Direct-Current motor) – rodzaj silnika elektrycznego zasilanego 
przez prąd stały, w którym zamiast szczotek zastosowano 
elektrycznie sterowany komutator, cewki są nieruchome, a 
magnesy znajdują się na wirniku (rys. 1). Postęp związany 
z zaawansowaniem i jednoczesnym spadkiem cen sterowników 
pozwolił na ich skuteczne implementowanie w pojazdach 
elektrycznych (samochody hybrydowe, Segway), medycynie 
i wreszcie w szeroko pojętym przemyśle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Widok silnika bezszczotkowego BLDC 

1. Historia [2] 
Pierwszy ogólnodostępny model silnika BLDC powstał 

w 1962 r. i został określony mianem rewolucyjnego ze względu 
na brak wspomnianego już kłopotliwego mechanicznego 
komutatora. Dzięki temu od razu testowano je np. na robotach 
w celu sterowania w osiach pozycjonowania. Ponadto, ze 
względu na dobrą odporność na specyficzne warunki 
środowiskowe, pierwowzór używany był również w lotnictwie, 
a więc tam, gdzie właściwie nie ma miejsca na pomyłki. 
Ograniczenie zastosowań silników bezszczotkowych wynikało 
wówczas z małej generowanej przez nie mocy. 

Przełom nastąpił około 1980 r., kiedy to wprowadzono na 
rynek magnesy trwałe. W połączeniu z wysokonapięciowymi 
tranzystorami pozwoliły one na znaczny wzrost mocy silnika 
BLDC. Badanie tego typu napędów stało się wówczas 
priorytetem wielu potentatów rynkowych i zaowocowało 
burzliwym rozwojem, którego efekty można obserwować od 
wielu lat. Jednak rozwój silników BLDC nie szedł w parze z ich 
wykorzystaniem, szczególnie w przemyśle. Mimo dużej 
żywotności, koszt elektroniki niezbędnej do sterowania silnikiem 
bezszczotkowym okazywał się zbyt wysoki, w związku z czym 
bardziej ekonomicznym wyborem były wciąż silniki 
z komutatorem mechanicznym. 

Malejące ceny elementów elektronicznych (np. tranzystorów 
MOSFET) oraz gotowych rozwiązań sterowników 
współpracujących z silnikami BLDC spowodowały nową falę 
zainteresowań napędami tego typu, dzięki czemu zrodziły się 
kolejne pomysły na wdrożenie ich w nowoczesnych aplikacjach 
przemysłowych. 

 
2. BLDC – podstawowe informacje [2] 

Ze względu na różnorodność rozwiązań, trudno 
jednoznacznie określić właściwy podział bezszczotkowych 
silników prądu stałego BLDC. Podstawowa klasyfikacja wynika 
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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono zasadę działania silników BLDC, wspomniano rys historyczny ww silników, ponadto przedstawiono podział 
podstawowy, jak i dodatkowy silników BLDC. Dodatkowo przedstawiono w sposób usystematyzowany parametry elektryczne i mechaniczne 
silników BLDC. Porównano omawiane silniki BLDC z innymi typami silników, a szczególnie z silnikami szczotkowymi. Na koniec przedstawiono 
obszar zastosowania silników BLDC ze szczególnym uwzględnieniu współczesnych napędów elektrycznych w motoryzacji. 
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z liczby uzwojeń silnika oraz z faktu obecności czujnika 
położenia wirnika. Wyróżniamy silniki dwufazowe, trójfazowe, 
czterofazowe i pięciofazowe. 
Dodatkowe podziały:  
 ze względu na rodzaj zasilania uzwojeń:  

– unipolarne, 
– bipolarne, 

 ze względu na konstrukcję wirnika: 
– wewnętrzny, 
– zewnętrzny, 

 ze względu na liczbę biegunów wirnika. 
 

3. Budowa i sposób działania [2] 
Podstawowymi elementami wyróżniającymi silniki 

bezszczotkowe są: nieruchomy, uzwojony stojan oraz magnesy 
trwałe. Jest to konstrukcja odwrotna do silnika szczotkowego, 
gdzie przeważnie uzwojony jest wirnik. Rolę mechanicznego 
komutatora spełnia układ elektroniczny generujący sygnał 
sterujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, zależny od 
położenia wirnika względem uzwojeń. W celu uzyskania 
informacji o położeniu wirnika używa się enkoderów 
hallotronowych, elektromagnetycznych lub optoelektronicznych, 
jednak najczęściej stosowane są czujniki Halla. Warto 
wspomnieć, że można spotkać również silniki BLDC 
niewyposażone w sensor odpowiedzialny za sprzężenie 
zwrotne. Odpowiednik komutatora mechanicznego, nazywany 
często komutatorem elektronicznym, łączy odpowiednie 
uzwojenia z zasilaniem za pomocą łączników tranzystorowych.  
Warto zauważyć, że silniki te należą do silników 
synchronicznych ze względu na jednakową prędkość wirowania 
wirnika oraz pola magnetycznego, wytwarzanego przez 
uzwojenia stojana. Wirnik silnika BLDC ma parzystą liczbę 
naprzemiennie rozmieszczonych biegunów N i S. Z biegiem 
czasu stosowanie klasycznego rozwiązania w postaci 
magnesów ferrytowych było stopniowo wypierane przez stopy 
charakteryzujące się mniejszą masą, a co za tym idzie 
mniejszym momentem bezwładności. W przypadku silnika 
trójfazowego liczba biegunów magnetycznych stojana jest 
wielokrotnością liczby trzy. Liczba biegunów, zarówno stojana, 
jak i wirnika, znacząco wpływa na zachowanie i działanie silnika. 
Jednym z podstawowych parametrów, który jest bezpośrednio 
związany z liczbą biegunów, jest krok silnika. Przy wyborze 
napędu warto pamiętać, że liczba faz wpływa bezpośrednio na 
tętnienia momentu obrotowego ze względu na inne przesunięcie 
w fazie. Im więcej faz silnika, tym mniejsze tętnienia. Jednym ze 
sposobów niwelacji tętnień jest właśnie zwielokrotnienie liczby 
uzwojeń stojana oraz zwiększenie liczby biegunów wirnika. 
Podobnie, jak w szczotkowym silniku prądu stałego, uzwojenie 
stojana dla napędu trójfazowego może zostać połączone 
w trójkąt lub gwiazdę. Porównanie obu tych konfiguracji zostało 
zamieszczone w tab. 1.  

Ruch silnika występuje, gdy na stojanie zostanie 
wytworzone pole elektromagnetyczne wirujące wokół osi silnika. 
Aby tego dokonać, należy użyć odpowiedniego dla ruchu 
algorytmu sterowania komutacją silnika. W uproszczeniu, za 
pomocą łączników tranzystorowych, należy podać zasilanie na 
uzwojenia w określonej sekwencji. Zadanie to realizowane jest 
za pomocą kolejnych kombinacji bitów. 
Należy pamiętać, że przy połączeniu uzwojenia w gwiazdę, prąd 
może płynąć jednocześnie tylko przez dwie fazy, trzecia 

powinna pozostać nieobciążona. W przeciwnym przypadku 
dojdzie do zwarcia źródła zasilania. 

 
Tabela 1. Porównanie parametrów silnika BLDC dla połączenia 
w trójkąt lub w gwiazdę [2]. 
 

Parametry silnika Konfiguracja 
gwiazda 

Konfiguracja 
trójkąt 

Moc mniejsza większa 

Prędkość 
obrotowa 

mniejsza większa 

Moment 
obrotowy 

większy mniejszy 

Zasilanie faz Dwie fazy 
zasilane, jedna 
faza nieobciążona 

Trzy fazy zasilane 

 
4. Wybrane parametry silników BLDC[1] 

Parametry elektryczne 
 Napięcie (reference voltage, V) - napięcie 

znamionowe  
 Prąd znamionowy (rated current, Ir, A) - natężenie 

prądu pobieranego przez silnik w czasie, gdy 
wytwarza on znamionowy moment obrotowy  

 Prąd szczytowy (peak current, Ipk, A) - maksymalne 
dopuszczalne natężenie prądu pobieranego przez 
silnik  

 Prąd jałowy (no load current, INL, A) - natężenie prądu 
pobieranego przez nieobciążony silnik  

 Stała siły przeciwelektromotorycznej (back EMF 
constant, KE, V/rad/s) - parametr ten pozwala 
oszacować siłę przeciwelektromotoryczną przy danej 
prędkości  

 Rezystancja (R, Ω) - rezystancja uzwojeń stojana  
 Indukcyjność (L, mH) - indukcyjność uzwojeń. Na 

podstawie tej wielkości oraz rezystancji można 
obliczyć impedancję uzwojenia i elektryczną stałą 
czasową silnika  

 Stała silnika (motor constant, KM, NM/√W) - stosunek 
momentu obrotowego silnika do jego mocy 

Parametry mechaniczne 
 Prędkość (N, rpm lub rad/s) - znamionowa prędkość 

silnika  
 Ciągły moment obrotowy (continuous torque, TC, NM) 

- moment obrotowy w określonym zakresie prędkości  
 Szczytowy moment obrotowy (peak torque, Tpk, NM) - 

maksymalny moment obrotowy, który silnik może 
wytworzyć w krótkim przedziale czasowym  

 Stała momentu obrotowego (torque constant, Kt, 
NM/A) - stosunek momentu obrotowego 
wytwarzanego przez silnik do natężenia prądu przez 
niego pobieranego  

 Moment sił tarcia (friction torque, TF) - strata momentu 
obrotowego spowodowana tarciem  

 Bezwładność wirnika (rotor inertia, JM) - bezwładność 
wirnika jest m.in. potrzebna do wyznaczenia szybkości 
przyspieszania / hamowania i dynamicznej 
odpowiedzi systemu  

 Temperatura pracy silnika (°C)  
 Maksymalna temperatura uzwojeń (maximum winding 

temperature, Θmax, °C) - maksymalna dopuszczalna 
temperatura uzwojeń, jeżeli zostanie przekroczona, 
elementy te mogą ulec uszkodzeniu. 
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5. BLDC a inne typy silników [1] 
Silniki BLDC w porównaniu do silników szczotkowych i 

indukcyjnych mają wiele zalet, ale również i wad. Na przykład te 
pierwsze dzięki temu, że nie mają szczotek, nie wymagają tak 
częstych zabiegów konserwacyjnych jak silniki szczotkowe. 
Dzięki temu można je bez problemu montować w ograniczonych 
warunkach przestrzennych i tam, gdzie dostęp do nich jest 
utrudniony. 

Zwiększa to również ich żywotność. Dzięki płaskiej 
charakterystyce momentu obrotowego w funkcji prędkości 
silniki BLDC mogą pracować z różną prędkością przy 
obciążeniu znamionowym. W przypadku silników szczotkowych 
im większa jest prędkość, tym tarcie na szczotkach jest większe, 
co w konsekwencji zmniejsza użyteczny moment obrotowy. W 
silnikach indukcyjnych mniejszy moment obrotowy jest 
uzyskiwany przy małych prędkościach. 

Dzięki temu, że nie ma spadku napięcia na szczotkach, 
sprawność silników BLDC jest większa w porównaniu do 
silników szczotkowych. Dzięki temu, że uzwojenia silników 
BLDC są umieszczone na stojanie, który jest połączony z 
obudową, ciepło generowane w silniku jest lepiej rozpraszane. 
W silnikach szczotkowych ciepło wytwarzane w tworniku jest 
rozpraszane w szczelinie powietrznej. 

Stosunek mocy do rozmiarów jest w wypadku silników 
BLDC większy niż w tych szczotkowych. Inercja wirnika dzięki 
zamocowanym na nim magnesom stałym jest w silnikach 
bezszczotkowych mniejsza niż w szczotkowych, co poprawia 
charakterystykę dynamiczną tych pierwszych. Brak szczotek i 
komutatorów sprawia również, że silniki BLDC osiągają 
większe prędkości. 

Ponadto iskrzenie szczotek w silnikach szczotkowych jest 
przyczyną zaburzeń elektromagnetycznych, które mogą 
zakłócać działanie urządzeń elektronicznych w pobliżu. W 
silnikach indukcyjnych prąd rozruchowy może stanowić nawet 
siedmiokrotność prądu znamionowego, dlatego wymagają one 
specjalnego przełącznika startowego. W silnikach BLDC taki 
element nie jest potrzebny. Koszt budowy silników BLDC jest 
natomiast większy. Złożone, a przez to droższe, są również ich 
kontrolery. 
 
6. Zastosowanie [1] 

Postęp związany z zaawansowaniem sterowników pozwolił 
na ich skuteczne implementowanie w pojazdach elektrycznych 
(samochody hybrydowe, Segway), medycynie i wreszcie 
w szeroko pojętym przemyśle. Przykładami przemysłowych 
zastosowań silników bezszczotkowych są: 
 HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) – 

urządzenia związane z kontrolą warunków 
środowiskowych, wykorzystujące sprężarki zaopatrzone 
w silniki BLDC – istotne dla produkcji prowadzonej 
w specyficznych warunkach środowiskowych. 

 Technologie produkcyjne (obrabiarki CNC) – coraz 
częściej korzysta się z bezszczotkowych napędów do 
sterowania osiami maszyn technologicznych. 

 Pompy – w tym przypadku silnik wymaga dobrej 
szczelności. Spotyka się rozwiązania ze stopniem ochrony 
IPx6, czyli ochroną przed silnym strumieniem wody lub 
zalewaniem z dowolnego kierunku. 

 Podajniki taśmowe – dziedzina warta dodatkowej uwagi. 
Stosowanie silników BLDC do napędzania taśmy jest 
bardzo ciekawym i efektywnym rozwiązaniem, 
szczególnie wtedy, kiedy priorytetem jest wydajna 
produkcja. Poza osiągnięciem bardzo dobrego wyniku pod 
względem liczby przeniesionych produktów w określonej 
jednostce czasu, można zapewnić również regularność 

ich dostarczania, niekiedy pomijaną w rozważaniach. Ma 
to ogromne znaczenie w przypadku automatycznych lub 
zrobotyzowanych stanowisk, np. sortujących. Użycie 
napędu z odpowiednio niską wartością tętnień momentu 
elektromagnetycznego poprawia również aspekty 
metrologiczne, np. przy bezdotykowych pomiarach 
wymiarów przedmiotu lub pomiarach masy w trakcie 
przemieszczania przedmiotu. 

 Układy chłodzące – kolejne zespoły wymagające 
niezawodnej pracy napędu. Nagła przerwa w chłodzeniu 
może zakończyć się awarią całej linii technologicznej ze 
względu na uszkodzenie jednego z jej elementów. Wiąże 
się to ze znacznymi stratami materialnymi. 

 Roboty przemysłowe – precyzja regulacji prędkości 
obrotowej w szerokim jej zakresie plus wysoki moment 
rozruchowy i mały moment bezwładności sprzyjają 
dokładności i powtarzalności ruchów ramion robotów 
przemysłowych i prowadzi do wykorzystywania silników 
bezszczotkowych w robotach wykonujących zarówno 
proste operacje manipulacyjne (np. przenoszenie 
obiektów), jak i bardziej skomplikowane, do których 
można zaliczyć spawanie konstrukcji o skomplikowanych 
kształtach. 

 Poniżej przedstawiono rozwiązanie firmy Proteanelectric , 
gdzie silniki elektryczne montowane są w kołach pojazdów 
, które dzięki zintegrowaniu z piastami będą w stanie 
odzyskiwać energię podczas każdego hamowania. 
Prowadzić ma to do oszczędności energii i poprawy 
zasięgu pojazdu, a w dalszej przyszłości również do 
poprawy osiągów. 

 

 
 
Rys. 1. Silnik elektryczny BLDC firmy Proteanelectric 
zamontowany w piaście koła. 
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Abstract 
 
The article presents the operating principle of BLDC motors, the above mentioned historical development of BLDC motors, also presented  

a basic and additional division of BLDC motors. In addition, it presents in a parameters electrical and mechanical BLDC motors. BLDC motors 
discussed compared with other types of engines, especially brush DC motors. Finally, a field of application of BLDC motors with particular regard 
to the modern electric drives in the automotive industry. 
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