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KONCEPCJA BUDOWY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO  

ZABUDOWANEGO W PIAŚCIE KOŁA POJAZDU 
 

THE CONCEPT OF BUILDING AN ELECTRIC MOTOR BUILT 
VEHICLE WHEEL HUB 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono silnik elektryczny dedykowany do zastosowania w napędzie samo-

chodu elektrycznego. Według założeń konstrukcja silnika umożliwia jego zabudowę w piaście koła samo-

chodu. Zamieszczono model 3d silnika przystosowanego do zabudowy w kole oraz opisano na jego podstawie 

rozwiązania konstrukcyjne. 

Abstract: The article presents a dedicated electric motor drive for use in an electric car. According to the 

assumptions engine design enables its development in the hub of the wheel car. Contains 3d model of motor, 

adapted for installation in wheel. The basis of design solutions are described. 
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1. Wstęp 

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych  

KOMEL zajmuje się, szeroko rozumianą pro-

blematyką napędów elektrycznych, w tym ich 

projektowaniem i produkcją. W ostatnich latach 

Instytut zajmuje się elektryfikacją pojazdów  

w tym głównie samochodów osobowych i do-

stawczych. Zrealizowano już wiele projektów 

badawczych promujących napędy elektryczne. 

W niniejszym artykule przedstawiono zarys hi-

storyczny silnika zabudowanego w kole zapro-

jektowanego przez Ferdynanda Porsche, jak  

i naszą autorską koncepcję budowy silnika elek-

trycznego z możliwością zabudowy w piaście 

koła samochodowego. Opisano rozwiązanie ko-

nstrukcyjne dotyczące układu chłodzenia pole-

gającego na zalaniu połączeń czołowych stoja-

na specjalną żywicą w celu zwiększenia skute-

czności oddawania ciepła do konstrukcji nośnej. 

W artykule wskazano również zalety i wady 

wynikające z zastosowania tego typu napędu  

w samochodzie osobowym. 

2. Zarys historyczny pierwszego silnika 
zabudowanego w kole  

Pomimo, że rozwiązanie napędu pojazdu oso-

bowego stanowi bardzo aktualny kierunek roz-

woju silników trakcyjnych nie jest to pomysł 

nowy. Idea trakcyjnego silnika elektrycznego 

zabudowanego w piaście koła powstała pod ko-

niec XIX wieku. Koncepcja pierwszego takiego  

 
 

silnika należała do Wellingtona Adamsa.  

Twórca opracował swoje rozwiązanie w cza-

sach gdy jeszcze nie było samochodów z napę-

dem spalinowym natomiast samochody elek-

tryczne wydawały się jedynym realnym roz-

wiązaniem rozwoju transportu. Po wprowadze-

niu pierwszych samochodów spalinowych na-

pędy elektryczne były stopniowo wypierane  

z "raczkującego" przemysłu samochodowego.  

Na początku XX wieku Ferdynand Porsche wy-

korzystał koncepcję silnika zabudowanego  

w piaście koła oraz koncepcję silnika spalino-

wego tworząc pierwszy na świecie samochód 

hybrydowy (rys. 1). Koncepcja Ferdynanda 

Porsche po ponad 100 latach, gdy samochody 

elektryczne rozpoczynają swój renesans pono-

wnie staje się aktualna oraz atrakcyjna.    

 

Rys. 1. Samochód hybrydowy z silnikiem spali-

nowym oraz z silnikiem elektrycznym zabudo-

wanym  w kole 
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3. Koncepcja konstrukcji silnika elektry-
cznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z głównych obszarów zainteresowań 

Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych 

KOMEL jest e-mobility. W tej tematyce insty-

tut odniósł szereg sukcesów[4].   

Napędy do tej pory opracowywane stanowiły 

najczęstsze rozwiązanie, w którym silnik elek-

tryczny jest zabudowany pod maską pojazdu  

w miejscu oryginalnego silnika spalinowego. 

Jednym z najnowszych trendów w zakresie sil-

ników elektrycznych samochodów jest rozwią-

zanie zaproponowane przez Wellingtona Adam-

sa i Porsche. Koncepcja, na przestrzeni lat była 

wykorzystywana w pojazdach jednak z uwagi 

na ograniczenie gabarytów silników (które 

musiały zmieścić się w piaście koła pojazdu) 

rozwiązanie było niekonkurencyjne z uwagi na 

ograniczenie maksymalnego momentu jaki 

napęd mógł uzyskać.  

W ostatnich czasach wznowiono pracę nad tego 

typu napędami [5].  

Głównymi ograniczeniami silników tego typu 

są: - ograniczona możliwość odprowadzenia 

ciepła z silnika (silnik z zewnętrznym wirni-

kiem, ograniczony piastą koła oraz oponą), - 

ograniczona masa silnika (wraz ze wzrostem 

masy silnika wzrasta masa nieresorowalna, 

która przekłada się na warunki oraz komfort 

prowadzenia i bezpieczeństwa jazdy pojazdem). 

Instytut KOMEL podjął prace projektowe  

w celu opracowania koncepcji rozwiązania sil-

nika z wirnikiem zewnętrznym do zabudowy  

w piaście koła pojazdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku nr 2 przedstawiono model koncep-

cji silnika. Model stanowi rozłożenie silnika na 

podstawowe elementy: 

• Korpus silnika stanowi zewnętrzny wir-

nik, w którym znajduje się rdzeń ma-

gnetyczny z naklejonymi magnesami 

trwałymi.  

• Stojan silnika.  

• Konstrukcja wsporcza, na której osa-

dzony jest rdzeń magnetyczny stojana. 

• Labirynt układu chłodzenia, przez który 

przepływa chłodziwo. 

• Hamulec bębnowy, który nie stanowi 

podzespołu silnika jednak w konstruk-

cji należy uwzględnić jego położenie 

oraz potrzebną przestrzeń montażową. 

• Tarcza korpusu stanowi element stały, 

nie wirujący w trakcie pracy silnika. Jej 

konstrukcja ma zapewnić montaż sil-

nika w samochodzie oraz możliwość 

wyprowadzenia przewodów zasilają-

cych, przewodów sterowniczych oraz 

wyprowadzeń układu chłodzenia do 

chłodnicy.   

4. Opis konstrukcji silnika 

Konstrukcja nośna, która jest zarazem układem 

chłodzącym w celu zminimalizowania wagi jest 

wykonana ze stopu aluminium. Składa się ona z 

płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego. Na 

konstrukcji nośnej osadzony jest stojan oraz 

Rys. 2. Model 3D silnika elektrycznego do zabudowy w piaście koła samochodowego 
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osadzona jest tarcza kotwiczna, która pozwala 

na prawidłowy montaż silnia do elementu sta-

łego, który jest za bębnem hamulcowym samo-

chodu. W tarczy kotwicznej zostały przewi-

dziane miejsca na wyprowadzenia przewodów 

zasilających oraz czujników temperatury. Kole-

jnym elementem silnika jest wirnik składający 

się z korpusu wykonanego również ze stopu 

aluminium oraz z rdzenia magnetycznego do 

którego przyklejone są magnesy. Elementem 

mocującym wirnik do bębna hamulcowego jest 

stalowa tarcza bazująca na zamku bębna.     

Na poniższym rysunku przedstawiono złożony 

model 3D silnika elektrycznego. 

 

Rys. 3. Model 3D złożonego silnika do koła sa-

mochodowego 
 

W trakcie realizacji projektu model 3D był 

wielokrotnie modyfikowany i uzupełniany  

o nowe rozwiązania konstrukcyjne. Dobierane 

były materiały pozwalające na zmniejszenie 

wagi silnika oraz uzyskanie jak najlepszych 

mechanicznych parametrów pracy. Jednym  

z głównych celów, na którym skupił się zespół 

projektowo-badawczy było opracowanie efek-

tywnego układu chłodzenia. 

Odprowadzenie ciepła z maszyny jest kluczo-

wym problemem, którego rozwiązanie stanowi 

odpowiednio zaprojektowany labirynt, przez 

który będzie przepływała ciecz chłodząca oraz 

zastosowanie odpowiednio dobranego materiału 

przewodzącego przekazującego ciepło pomię-

dzy uzwojeniem i stojanem, a układem chło-

dzenia. Należy zwrócić uwagę, że zastosowany 

materiał oprócz odpowiednio dużego współ-

czynnika przewodności cieplnej musi charakte-

ryzować się parametrami pozwalającymi na 

jego zastosowanie pod względem technologicz-

nym oraz mechanicznym.  
 

 

Rys. 4. Przekrój stojana z układem chłodzącym 
 

Na powyższym rysunku nr 4 przedstawiono 

koncepcję proponowanego układu chłodzącego. 

1- rdzeń stojana, 2- połączenia czołowe stojana, 

3- żywica, 4- spirala do przepływu cieczy,  

5-konstrukcja nośna. 

5. Układ chłodzenia silnika 

Jednym z głównych warunków jakie należy 

spełnić, aby zagwarantować uzyskanie ciągłe-

go, stosunkowo wysokiego momentu obrotowe-

go jest bardzo skuteczne odprowadzenie ciepła  

z silnika. W silnikach elektrycznych budowy 

klasycznej, o dużej gęstości mocy w jednostce 

objętości, przeznaczonych do napędów pojaz-

dów np. osobowych samochodów elektrycz-

nych, stosowane jest najczęściej chłodzenie 

płynem.   

Zaprojektowany przez konstruktorów z Insty-

tutu KOMEL układ chłodzenia, którego zada-

niem będzie odprowadzenie ciepła z uzwojenia 

stojana oraz z rdzenia magnetycznego będzie 

polegał na  zastosowaniu labiryntu zabudowa-

nego w konstrukcji wsporczej.  

Dodatkowo, odprowadzanie ciepła z uzwojenia, 

a zwłaszcza z czół uzwojenia do układu chło-

dzącego będzie wspomagane  przez ich zalanie 

odpowiednio dobraną substancją np. żywicą 

epoksydową. 
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Opisane rozwiązanie stanowi przedmiot zgło-

szeń patentowych (P.404299, P.405323), któ-

rych autorami są konstruktorzy z zespołu ba-

dawczego, którzy realizują projekt silnika za-

budowanego w piaście koła samochodowego. 
 

6. Wady i zalety wynikające z zastosowa-
nia napędu w piaście koła 

Napędy pojazdu wykorzystujące silniki wzbu-

dzane magnesami trwałymi możemy  podzielić 

według różnych kategoryzacji np. ze względu 

na: 

• typ silnika: PMSM lub BLDC (róż-

niące się sposobem sterowania oraz 

konstrukcją),  

• ze względu na typ pojazdu elektrycz-

nego:  

BEV (Battery Electric Vehicle) – Po-

jazd o napędzie akumulatorowym 

(elektrycznym). Samochód, który do 

napędu, w przeciwieństwie do auta hy-

brydowego, wykorzystuje tylko i wy-

łącznie energię elektryczną zmagazy-

nowaną w bateriach (akumulatorach). 

HEV (Hybrid Electric Vehicle) –  jest 

to rodzaj pojazdu hybrydowego,  który 

łączy konwencjonalny silnik spali-

nowy z elektrycznym układem napę- 

dowym.  
PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehi-

cle – Hybryda Plug-in jest pojaz-

dem hybrydowym, którego akumulator 

ładuje się w ogólnie dostępnej sieci ele-

ktrycznej. Samochody zasilane w ten 

sposób mogą pokonywać dłuższe dys-

tanse w trybie napędu czysto elektry-

cznego, 
 

• z uwagi na sposób przenoszenia na-

pędu na koła. Ostatni podział pozwala 

wyłonić dwie klasy różniące się spo-

sobem przenoszenia napędu oraz miej-

scem montażu silnika napędu: 

1) napędy umiejscowione centralnie, 

2) napędy bezpośrednie w piastach kół. 
 

Napęd centralny (zabudowany w samochodzie) 

stanowi rozwiązanie do tej pory najczęściej sto-

sowane. Rozwiązanie tego typu zdecydowanie 

przeważa na rynku samochodów elektrycznych 

co jest spowodowane serią zalet np.:  
 

• duża przestrzeń pod maską samochodu 

do zabudowy silnika z przekładnią, 

• atrakcyjna dla zespołu projektowego 

silnika napędu możliwa wielkość gaba-

rytowa silnika (z dużego gabarytu sil-

nika można uzyskać odpowiednio dużą 

moc/moment obrotowy), 

• proste doprowadzenie chłodziwa do 

silnika, 

• krótki odcinek doprowadzenia zasila-

nia do silnika (gdy falownik jest zabu-

dowany przy silniku). 
 

Drugim rozwiązaniem pod względem montażu 

silnika napędu jest jego zamontowanie bezpo-

średnio w piaście koła pojazdu.  

Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści 

oraz możliwości, których nie można brać pod 

uwagę przy zastosowaniu centralnego montażu 

silnika.  
 

Podstawowymi zaletami takiego rozwiązania 

są: 

• napęd bez potrzeby transmisji pośred-

nich przez półosie napędowe, mechani-

zmy różnicowe oraz inne złożone me-

chanizmy pośredniczące w przenosze-

niu momentu. 

• możliwość stosunkowo prostego zaim-

plementowania napędu na 2 lub 4 koła, 

• dodatkowa przestrzeń pod maską samo-

chodu, w której można zamontować np. 

dodatkowy zestaw baterii co pozwala 

na zwiększenie zasięgu i mocy pojazdu, 

• efektywniejsze hamowanie rekupera-

cyjne, 

• przy zachowaniu odpowiednio niskiej 

masy możliwość elektryfikacji każdego 

samochodu (bez potrzeby wygospoda-

rowania pod maską miejsca na silnik 

elektryczny), 

• stosunkowo łatwy demontaż silnika  

w przypadku uszkodzenia, 

• zalety napędu bezpośredniego, przeno-

szącego moment bez pośrednictwa 

skomplikowanych układów przełoże-

nia, które wymagają konserwacji i mo-

gą ulec uszkodzeniu, 

• niewrażliwość dyferencjału elektronicz-

nego na utratę przyczepności poszcze-

gólnych kół. 
 

Głównymi wadami silników przeznaczonych do 

zabudowy w piaście koła są: 

• ograniczona przestrzeń, w której musi 

się zmieścić silnik, 

• utrudnione chłodzenie silnika, 
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• zachowanie odpowiedniej masy, aby 

nie przekroczyć krytycznej masy niere-

sorowalnej w przypadku silników do 

pojazdów osobowych dedykowanych 

dla transportu ludzi, 

• konstrukcja w niektórych zastosowa-

niach bardziej skomplikowana pod 

względem uszczelnienia/zachowania 

wysokiego IP. 
 

Głównymi problemami technicznymi z jakimi 

zmagają się obecnie konstruktorzy silników za-

budowywanych w piaście koła na całym świe-

cie jest zminimalizowanie masy silnika oraz 

uzyskanie jak najlepszych parametrów dla na-

pędu - głównie wysokiego, maksymalnego oraz 

znamionowego momentu obrotowego oraz wy-

sokiej sprawności. 
 

7. Potencjał wdrożeniowy 

Obecnie można zaobserwować coraz szybsze 

tempo rozwoju technologii związanych z samo-

chodami elektrycznymi oraz generalnie z bra-

nżą e-mobility. Również coraz więcej pojazdów 

elektrycznych jest oferowanych w sprzedaży  

i coraz więcej miast rozbudowuje swoją infra-

strukturę pod tym kątem (stacje ładowania, dro-

gi w centrum miast udostępniane tylko dla sa-

mochodów elektrycznych). Rozwój przemysłu 

w dziedzinie samochodów elektrycznych spra-

wia, że stają się one coraz bardziej dostępne dla 

coraz szerszego grona odbiorców.  

Pomimo tego, wysokie ceny oraz obawa przed 

zainwestowaniem funduszy w nowe rozwiąza-

nia  może stanowić pewną barierę, która z cza-

sem prawdopodobnie zostanie trwale przeła-

mana.  

Idea rozwiązania napędu z silnikami zabudo-

wanymi w piastach kół pojazdu niesie za sobą 

oprócz wymienionych wcześniej zalet pewną 

przewagę. Stosunkowo prosta możliwość elek-

tryfikacji samochodu, który standardowo jest 

wykonywany w wersji spalinowej/standardowej 

może wpłynąć na przekonanie społeczeństwa 

do jakości wykonywanych samochodów elek-

trycznych. Wiele z proponowanych obecnie 

samochodów elektrycznych nie przekonuje 

swoim niestandardowym wyglądem, który czę-

sto podyktowany jest względami ekonomicz-

nymi z uwagi na potrzebę zmniejszenia ceny 

pojazdu. Możliwość zakupu samochodu elek-

trycznego, który nie różni się wyglądem oraz 

standardem wyposażenia, czy wykonania (poza 

napędem oczywiście) może stanowić ważny ar-

gument podczas rozważania zainwestowania  

w samochód elektryczny. Ciekawym rozwiąza-

niem byłaby również usługa elektryfikacji sa-

mochodów z tradycyjnym napędem poprzez za-

stosowanie silników zabudowanych w piaście 

kół. Nie rezygnując z silnika spalinowego 

można budować napędy HEV lub PHEV. 

Oprócz zastosowań silników zabudowanych  

w piaście koła samochodów elektrycznych, tego 

typu napęd wydaje się być celowy w innych 

aplikacjach, w różnych urządzeniach, różnych 

gałęzi przemysłu.    

Przykłady możliwości aplikacji silników zabu-

dowanych w piaście koła: 

• pierwszym obszarem przemysłu, gdzie 

zastosowane rozwiązanie silnika zabu-

dowanego w kole jest przemysł samo-

chodowy (samochody miejskie, po-

jazdy rekreacyjne, komunikacja miej-

ska),  

• drugim obszarem, w którym przedsię-

biorcy widzą zalety zastosowania silni-

ków zabudowanych w piaście koła jest 

przemysł górniczy (aplikacje w ciągni-

kach gąsienicowych, ciągnikach pod-

wieszanych oraz transporterach opo-

nowych), 

• trzeci obszar zainteresowań obejmuje 

wszelkiego rodzaju wózki widłowe, 

ciągniki oraz pojazdy do zastosowań  

w halach produkcyjnych i magazynach, 

• czwarty obszar to małe pojazdy użyt-

kowe typu Melex oraz wózki inwalidz-

kie,  

• piątym obszarem zainteresowania są 

platformy do zastosowań wojskowych 

oraz do zastosowań w projektach ko-

smicznych. 
 

Wszystkie podane obszary zostały wskazane 

instytutowi przez przedsiębiorców zaintereso-

wanych zastosowaniem silników tego typu  

w swoich produktach lub chcących wprowadzić 

silniki na rynek.  

8. Podsumowanie  

Idea silnika zabudowanego w kole jest znana od 

dawna jednak z uwagi na swoje ograniczenia 

została w tyle za rozwiązaniami z zastosowa-

niem silników elektrycznych zabudowanych  

w pojeździe. Rozwój technologii materiałowej 

(np. magnesy trwałe, głównie neodymowe) po-

zwala na podejmowanie prób dania drugiej 
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szansy koncepcji Wellingtona Adamsa i zasto-

sowania jej we współczesnych napędach. 

Obecnie powstają coraz to nowe rozwiązania 

prototypowe silników tego typu do zastosowań 

w pojazdach elektrycznych, jednak są one sto-

sunkowo bardzo drogie i w większości niedo-

stępne.   

Aby konkurować z prototypami silników znaj-

dujących się w światowej czołówce należy 

opracować rozwiązania pozwalające na osią-

gnięcie stosunkowo wysokich parametrów 

pracy przy zastosowaniu wydajnych układów 

chłodzenia oraz dobieraniu niestandardowych 

materiałów i konstrukcji. Rozwiązania powinny 

być ukierunkowane na zminimalizowanie tem-

peratury pracy silnika oraz na zmniejszeniu 

jego masy. 

W przeciągu ostatnich lat na rynku światowym 

pojawia się więcej rozwiązań prototypowych 

napędów  wyposażonych w silniki zabudowane 

w piastach kół. Jest to jeden z najbardziej aktu-

alnych kierunków rozwoju silników elektrycz-

nych przeznaczonych do napędów samocho-

dów.  

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych 

również podjął prace ukierunkowane na rozwój 

silników do zabudowy w piastach kół. 

W artykule została przedstawiona koncepcja 

konstrukcji silnika. W kolejnym etapie zostaną 

przeprowadzone obliczenia komputerowe, 

gdzie zostaną zasymulowane przepływy chło-

dziwa oraz możliwe do osiągnięcia rozkłady 

temperatury.  
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