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KONSTRUKCJA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA  

DO ZAKRĘTARKI ELEKTROMECHANICZNEJ 

 
THE DESIGN OF THE BRUSHLESS ELECTRIC MOTOR FOR APPLICATION IN 

THE DRIVE SYSTEM OF ELECTRIC TORQUE WRENCH 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych silnika bezszczotkowe-
go do napędu zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było określenie w jakim stopniu poszczególne 
rozwiązania konstrukcji silnika elektrycznego wpływają na ograniczenie strat mocy generowanej przez ten 
silnik. W tym celu zaprojektowano oraz wykonano 5 modeli silnika bezszczotkowego BLDC z magnesami 
trwałymi różniących się m.in: długością pakietu, rodzajem i grubością blach pakietu, rodzajem obróbki powie-
rzchni zewnętrznej pakietu oraz konstrukcją wirnika. Następnie, modele silników poddano laboratoryjnym ba-
daniom cieplnym, w wyniku których wyznaczono straty mocy dla każdego z tych modeli. Porównanie wyni-
ków badań dla każdego modelu pozwoliło na określenie stopnia w jakim modyfikacje konstrukcji silnika 
wpływają na ograniczenie strat mocy.  
 

Abstract: This article presents several design variants of the brushless electric motor for application in the 
drive system of electric torque wrench. The aim of the study was to determine an influence of the particular  
design solution on the reduction of power losses in the electric motor. For this purpose, a five models of 
BLDC permanent magnet motors were designed and manufactured. Models differed inter alia in: stator stack 
length, type and thickness of the used stack metal sheet, type of  stator's external surface machining, rotor de-
sign. Then, the laboratory thermal tests were conducted  in which the power losses for each of the model were 
measured. The comparison of the measurement results for each model allowed to determine the impact of the 
particular design solution on the reduction of power losses.  
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1. Wstęp 

Zastosowanie bezszczotkowego silnika do na-
pędu zakrętarki elektromechanicznej, ze wzglę-
du na brak iskrzących szczotek, umożliwia 
zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz wydłu-
żenie czasu bezawaryjnej pracy silnika bez-
szczotkowego w stosunku do silników komuta-
torowych [1][2]. Ponadto, zastosowanie obudo-
wy zakrętarki o zwiększonej szczelności w po-
łączeniu z silnikiem bezszczotkowym umożli-
wia wykorzystanie zakrętarki w warunkach wy-
sokiego zapylenia i wilgotności. Ważnym czyn-
nikiem dla zapewnienia trwałości i ciągłości 
pracy zakrętarki elektromechanicznej jest ogra-
niczenie strat mocy występujących w silniku 
napędowym. Zmniejszenie strat mocy umożli-
wia zastosowanie mniej wydajnego układu 
chłodzenia, a tym samym przyczynia się do 
uproszczenia konstrukcji oraz zwiększenia nie-
zawodności oraz upraszcza sposób eksploatacji 
zakrętarki elektromechanicznej. Źródłem strat  

 
 

mocy w silniku jest prąd płynący przez uzwo-
jenia silnika oraz straty w obwodzie elektroma-
gnetycznym silnika związane ze przemagneso-
waniem i występowaniem wyższych harmoni-
cznych strumienia magnetycznego w obwodzie 
magnetycznym silnika. Oddzielną grupą strat są 
straty mechaniczne, które nie są związane  
z przepływem prądu w uzwojeniu silnika lecz  
z ruchem obrotowym wirnika [3].  
Jednym z celów realizowanego projektu  przez 
konsorcjum: AGH w Krakowie,  Instytutu Na-
pędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Ka-
towicach oraz Zakładu Budowy Maszyn OSSA 
w Tychach pt. "Bezszczotkowa wysokomomen-
towa zakrętarka elektromechaniczna" jest opra-
cowanie silnika do zakrętarki elektromecha-
nicznej, którego konstrukcja będzie charakte-
ryzowała się jak największą sprawnością. 
Podyktowane jest to przyjętym sposobem chło-
dzenia silnika poprzez naturalną konwekcję 
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oraz radiację, bez dodatkowego wymuszania ru-
chu powietrza wokół silnika. Dlatego też, celem 
prac badawczych przedstawionych w niniej-
szym artykule było określenie wpływu konstru-
kcji silnika na ograniczenie strat mocy. 
 

2. Straty w silnikach z magnesami trwa-

łymi 

Straty i sprawność maszyn elektrycznych są 
wielkościami, które bezpośrednio interesują 
użytkowników, ponieważ decydują one o wska-
źnikach technicznych i ekonomicznych maszy-
ny. Straty mocy w silniku można podzielić na 
dwie grupy: 
- stałe (nie zależą od obciążenia maszyny);  
- zmienne (zależą od obciążenia maszyny); 
Do strat stałych zaliczają się [6]: 
- straty w żelazie maszyny; 
- straty dodatkowe na biegu jałowym; 
- straty mechaniczne; 
- straty w uzwojeniach wynikające z przepływu 
prądu jałowego. 
Do strat zmiennych zalicza się [6]: 
- straty w uzwojeniach maszyny wynikające 
z przepływu prądu obciążenia; 
- straty dodatkowe obciążeniowe; 
Straty występujące w uzwojeniu stojana przy 
obciążeniu znamionowym wynoszą w przy-
bliżeniu od 3% do 15% mocy znamionowej 
i można je łatwo wyliczyć znając rezystancję  
i wartości prądów płynących w uzwojeniu. 

Straty w obwodach magnetycznych silnika za-
leżą od typu zastosowanego materiału, z które-
go wykonano obwód elektromagnetyczny. 
W przypadku maszyn wysokoobrotowych straty  
w obwodzie elektromagnetycznym stają się 
stratami dominującymi. Również straty mecha-
niczne w przypadku maszyn wysokoobroto-
wych stają się stratami istotnymi i ich udział  
w całkowitych stratach maszyny jest na wyż-
szym poziomie w porównaniu do maszyn pra-
cujących ze standardowymi prędkościami obro-
towymi. Oprócz wymienionych wyżej strat na-
leży uwzględnić straty dodatkowe, które wystę-
pują zarówno w uzwojeniu, obwodzie magne-
tycznym maszyny, jak również w magnesach 
trwałych. Straty dodatkowe w większości pow-
stają wskutek działania harmonicznych różnego 
rodzaju i rzędu powodując powstanie prądów 
wirowych w magnesach trwałych oraz obwo-
dzie magnetycznym wirnika i stojana. Zasilanie 
maszyn telemetrycznych z falowników energo-
elektronicznych jest źródłem powstawania wię-
kszych strat dodatkowych związanych 
z przebiegiem napięcia zasilania. Obliczanie 
oraz pomiar strat dodatkowych jest bardzo kło-
potliwy, a duży wpływ na ich wartość mają 
czynniki związane z procesem technologicznym 
produkcji silników, jakości zastosowanych 
falowników oraz warunków pracy.  
 

 

 
Rys. 1. Budowa silnika SMzt35M8: 1) Enkoder RMC22, 2) Aktuator magnetyczny, 3) Tarcza 

łożyskowa, 4) Obudowa stojana, 5) Szpilki mocujące, 6) Łożysko, 7) Stojan uzwojony, 8) Wał 

wirnika, 9) Magnesy trwałe, 10) Taśma zabezpieczająca
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W normie przyjęto, że straty dodatkowe biegu 
jałowego będą dodane do strat w żelazie, nato-
miast straty dodatkowe obciążeniowe wynoszą 
0.5 % mocy znamionowej. Nie jest to założenie 
słuszne szczególnie przy obliczaniu strat silni-
ków zasilanych z przekształtników energoele-
ktronicznych, gdzie silniki zasilane są napię-
ciem ze stosunkowo wysoką zawartością wyż-
szych harmonicznych.  
  

3. Konstrukcja modeli silników BLDC do 

badań 

Na potrzeby badań zaprojektowano silnik bez-
szczotkowy BLDC wg koncepcji przedstawio-
nej w pracy [5]. Silnik oznaczony symbolem  
SMzt35M8 charakteryzuje się następującymi 
parametrami [5]: 
• śr. zewnętrzna stojana: 70mm; 
• dł. pakietu:   50mm; 
• moc znamionowa:   1,4 kW; 
• moment znamionowy: 1,4 Nm; 
• znam. pręd. obrotowa: 9500obr/min. 

 

Konstrukcja silnika SMzt35M8 składa się ze 
stojana o 24 żłobkach ze skosem o jedną po-
działkę żłobkową oraz wirnika z magnesami 
trwałymi umieszczonymi na powierzchni wałka 
o liczbie biegunów 2p=8. Stojan umieszczono 
w obudowie wykonanej z rury aluminiowej za-
mkniętej tarczami łożyskowymi wykonanymi  
z pręta aluminiowego. W konstrukcji zastoso-
wano łożyska W6202-2Z od strony napędowej 
oraz W6001-2Z od strony przeciwnapędowej. 
Magnesy wirnika zabezpieczono przed oderwa-
niem taśmą z tkaniny szklanej.   
 
 

Sterowanie prędkością obrotową silnika umo-
żliwia enkoder RMC22 umieszczony na tarczy 
łożyskowej i współpracujący z aktuatorem ma-
gnetycznym. Model symulacyjny 3D silnika 
SMzt35M8 przedstawiono na rys.1. W celu 
zbadania stopnia, w jakim konstrukcja silnika 
ma wpływ na możliwość ograniczenia strat mo-
cy wykonano 4 odmiany konstrukcyjne silnika 
SMzt35M8, różniące się m.in.:  
• grubością oraz rodzajem blach pakietu sto-

jana, 
• sposobem łączenia blach pakietu stojana, 
• rodzajem obróbki powierzchni zewnętrznej 

pakietu blach stojana, 
• konstrukcją wirnika oraz długościami za-

stosowanych magnesów. 
Ponadto, dla celów porównawczych zaprojekto-
wano i wykonano jeden dodatkowy model sil-
nika oznaczony symbolem SMzt35L8 i długoś-
ci pakietu LFe=75mm, charakteryzujący się 
parametrami: 
• śr. zewnętrzna stojana: 70mm; 
• dł. pakietu :   75mm; 
• moc znamionowa:   1,1 kW 
• moment znamionowy: 2,2 Nm; 
• znam. pręd. obrotowa: 4800obr/min. 

 

Silnik SMzt35L8 zaprojektowany był na dwu-
krotnie niższą prędkość obrotową, a więc także 
niższą częstotliwość zasilania. Z tego powodu 
spodziewano się strat mocy występujących  
w tym silniku znacznie mniejszych w porówna-
niu z silnikami SMzt35M8. Różnice konstru-
kcyjne w wykonanych modelach silników 
SMzt35M8 oraz SMzt35L8 przedstawiono  
w tabeli 1.  

Stojan Wirnik 

Nr 
kol. 

Oznaczenie 
silnika 

Długość 
pakietu 
stojana 

Rodzaj 
blachy 
stojana 

Grubość 
blachy 
stojana 

Sposób 
łączenia 

blach 
pakietu 
stojana 

Obróbka 
powierzchni 
zewnętrznej 

pakietu 
stojana 

Rodzaj 
wirnika 

Ilość oraz 
długość 

magnesów 
wirnika 

1. SMzt35M8 -B2 
50mm 

 
M270-
35A 

0,35mm spawany brak obróbki lity 8x50mm 

2. SMzt35M8 -C1 50mm 
NO20-
1200 

0,2mm spawany toczona 
pakietowan
y z blachy 

NO20 
8x50mm 

3. SMzt35M8 -D4 50mm 
NO25-
1400 

0,25mm spawany toczona lity 16x25mm 

4. SMzt35M8 -E5 50mm 
NO27-
1500 

0,27mm spawany toczona lity 16x25mm 

5. SMzt35L8 75mm 
M270-
35A 

0,35mm 
klamro
wany 

brak obróbki lity 
8x50mm + 
8x25mm 

Tabela 1. Różnice konstrukcyjne w wykonanych modelach silników SMzt35M8 oraz SMzt35L8  
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a)                    b)                                                      c) 
 

   
Rys. 2. Wykonany model silnika wraz z elementami składowymi: a) model nr kol. 1, b) stojan 

kompletny uzwojony, c) wirnik silnika osadzony w tarczy łożyskowej 

 
Głównym elementem, który odróżnia wykona-
ne modele silników jest rodzaj i grubość zasto-
sowanej blachy, z której wykonano pakiet sto-
jana. Do badań użyto blach elektrotechnicznych 
NO20-1200, NO25-1400, NO27-1500 oraz 
M270-35A, z których laserowo wycięto ro-
zkroje pakietów stojana i wirnika dla jednego  
z silników. Ponadto, pakiety stojana o długo-
ściach LFe=50mm były spawane, natomiast 
pakiet stojana o długości LFe=75 mm był 
klamrowany. W czterech silnikach zastosowano 
wirniki wykonane z litego materiału magne-
tycznego. Tylko w silniku nr 2, w którym 
zastosowano blachy NO20-1200 wirnik składał 
się z pakietu blach, na które po oszlifowaniu 
powierzchni zewnętrznej naklejono magnesy 
trwałe. W konstrukcji silników zastosowano 
magnesy trwałe typu N42SH Przykład wyko-
nanego modelu silnika nr kol. 1 wraz ze sto-
janem kompletnym uzwojonym oraz wirni-
kiem przedstawiono na rys. 2a-c.  
 

4. Wyniki badań 

Silniki zostały poddane badaniom na biegu ja-
łowym, ponieważ badano wpływ zastosowa-
nych blach elektrotechnicznych i sposobu wy-
konania pakietu stojana na straty w obwodzie 
elektromagnetycznym silnika. Po ustaleniu prę-
dkości obrotowej na wartości znamionowej, 
mierzono moc pobieraną przez silnik. Wyniki 
pomiarów dla każdego z modeli przedstawiono 
w tabeli 2. Dla biegu jałowego moc pobierana 
przez silnik pokrywa straty występujące w uz-
wojeniu (w miedzi), w obwodzie magnety-
cznym (żelazie), straty mechaniczne oraz straty 
dodatkowe. Dla silników z magnesami trwały-
mi bardzo trudno jest rozdzielić straty mecha-
niczne od strat w obwodzie elektromagnety-
cznym silnika. Aby wykonać rozdział strat na-
leży wykonać kolejny wirnik, jednak z magne-
sami nie namagnesowanymi i wykonać badania 
przy napędzaniu maszyny z innego silnika.   
W tabeli 2 wyniki pomiarów mocy pobieranej 
przez silnik (strat mocy) wyróżniono po-
grubioną czcionką. Wyniki pomiarów mocy, 
prądu i napięcia z oznaczeniem DC w indeksie 

U I1 I2 I P cosϕϕϕϕ f n UDC IDC PDC Nr kol. 
silnika 

V A A A W - Hz 1/min V A W 

1 163,99 2,805 2,82 2,812 171,1 0,214 630,13 9452 235,2 0,801 188,1 

2 172,02 3,113 3,098 3,105 142 0,154 627,18 9408 255,47 0,649 164,7 

3 168,89 2,947 3,057 3,002 156,3 0,178 629,8 9447 239,64 0,751 179,7 

4 171,58 3,526 3,513 3,519 157 0,15 636,9 9553 247,6 0,737 182,5 

5 183,71 1,639 1,672 1,655 91,8 0,174 318,7 4780 260,1 0,413 107,3 
            

Tabela 2. Wyniki pomiarów na biegu jałowym   
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dolnym są pomiarami zasilania falownika. Zgo-
dnie z oczekiwaniami najmniejszą moc pobie-
raną z sieci zmierzono dla silnika SMzt35L8 (nr 
kol. 5) o długości pakietu LFe=75 mm, która 
wynosiła 91,8 W. Wynika to z dwukrotnie 
mniejszej prędkości obrotowej tego silnika, a co 
za tym idzie z dwukrotnie mniejszej często-
tliwości źródła zasilania. Spośród silników 
SMzt35M8 o długości pakietu LFe=50 mm naj-
większą moc (o wartości 171,1 W) zmierzono 
dla silnika nr kol. 1, którego pakiet stojana 
wykonano z blach M270-35A o grubości  
0,35 mm. Natomiast najmniejszą moc pobiera-
ną z sieci uzyskano dla silnika nr kol. 2, którego 
pakiety zarówno stojana, jak i wirnika wykona-
ne były z blach NO20-1200 o grubości 0,2 mm. 
Zatem, pomiędzy silnikami nr kol. 1 i 2 ograni-
czono straty mocy o ok. 17% poprzez zastoso-
wanie cieńszych o 42% blach.  Pozostałe silniki 
SMzt35M8 tj. nr kol. 3 i 4 charakteryzowały się 
o ok. 8% mniejszymi stratami w stosunku do 
silnika nr kol.1. Znacznie większe różnice  
w mocy pobieranej przez silnik uzyskano po-
między silnikami SMzt35M8 (nr kol. 1) oraz 
SMzt35L8 (nr kol. 5). W tym przypadku dwu-
krotne ograniczenie prędkości obrotowej spo-
wodowało zmniejszenie strat mocy o ok.  42 %.    
 

5. Podsumowanie 

W przypadku opracowanych modeli silnika 
SMzt35M8, zastosowanie specjalnych  nisko-
stratnych blach (typu NO20-1200) w stosunku 
do M270-35A umożliwiło ograniczenie strat 
mocy o maks. 17%. Biorąc pod uwagę znacznie 
wyższy koszt blach NO20-1200 w stosunku do 
blach M270-35A, stosowanie blach NO20-1200 
w konstrukcji silnika zakrętarki elektromecha-
nicznej jest małoopłacalne. Jednak decyzja  
o zastosowaniu cieńszych blach zależy każdora-
zowo od danego zastosowania i specyfiki pro-
jektu. Projekt jest współfinansowany przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu Badań Stosowanych nr PBS3/B4/-
13/2015.  
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