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SILNIK BLDC Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO NAPĘD WÓZKA 

INWALIDZKIEGO 
 

BLDC  MOTOR WITH PERMANENT MAGNETS AS  DRIVE  
FOR  A WHEELCHAIR 

 
Abstract: This article describes main problems of geared drives in low rating vehicles. It also shows advan-
tages and posibilities of using PM BLDC motors as gearless drives in vehicles. The considered  project of  a 
brushless motor with permanent magnets is an example of such a solution in electrical drives. In the article 
author writes about attributs of the motor and recommends it as electrical drive. The described attributes   con-
cern not only electromagnetic topics but also mechanical like for example shape of the motor or the construc-
tion. The electrical motor is designed to fix  inside each of  the two wheelchair’s wheels. There is no gear 
boxes between the motors and the wheels. The article presents problems of  theoretical projecting and their 
solutions and results of laboratory tests conducted on the real produced motor. Pictures of  3D model of  con-
sidered BLDC motor and pictures of  the real produced motor  are essential  part of  the article. 

1. Wstęp 
Postęp w technologii produkcji magnesów 
trwałych sprzyja tworzeniu wysokoenergetycz-
nych magnesów i tym samym stwarza nowe 
moŜliwości projektantom silników elektrycz-
nych. Jest to niezwykle istotny czynnik rozwi-
jający technologię silników z magnesami trwa-
łymi. 
Do takich naleŜą bezszczotkowe silniki  prądu  
stałego  z  magnesami  trwałymi. Zastosowanie 
silników tego typu jest coraz bardziej opłacalne 
i są one coraz częściej wykorzystywane  
w przemyśle, poniewaŜ na skutek postępu tech-
nicznego, maleją   ceny   elementów   energo-
elektronicznych i układów przekształtnikowych 
zasilających tego typu silniki. Obecnie silniki 
bezszczotkowe z magnesami trwałymi moŜna 
spotkać w  urządzeniach wywodzących się  
z wielu róŜnych gałęzi przemysłu. Silniki tego 
typu są stosowane w automatyce, róŜnego ro-
dzaju robotach, lodówkach, motoryzacji, sprzę-
cie medycznym, sprzęcie komputerowym 
(dyski HDD, napędy CD), obrabiarkach nume-
rycznych, HVAC (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning) - branŜy inŜynierii sanitarnej 
zajmującej się ogrzewaniem, wentylacją oraz 
klimatyzacją).  
Silniki BLDC zyskują popularność równieŜ 
jako napędy pojazdów elektrycznych. W kraju 
coraz częściej moŜna spotkać rowery oraz sku-
tery elektryczne z wbudowanym w jednym z 
kół silnikiem z magnesami trwałymi. Silniki te 
napędzają równieŜ riksze, róŜnego typu wózki,  

 
 

cichobieŜne pojazdy elektryczne  poruszające 
się po centrach handlowych, obiektach przemy-
słowych, terenach trawiastych, a nawet słuŜące 
do jazdy po drogach publicznych. 

2. Zalety zastosowania silnika PM BLDC 
jako napędu wózka inwalidzkiego 
W artykule przedstawiono przykład zastosowa-
nia  silnika  BLDC  do  bezprzekładniowego 
napędu wózka  inwalidzkiego.  
Elektryczne wózki inwalidzkie o napędzie tra-
dycyjnym  posiadają silniki elektryczne prądu 
stałego połączone z kołami wózka poprzez 
przekładnie mechaniczne. Są to najczęściej 
przekładnie o przełoŜeniu 1/5, 1/10, 1/15 [3]. 
Przy zastosowaniu w napędzie takich prze-
kładni prędkość napędu spada odpowiednio 5, 
10, 15 razy, natomiast w takim samym stosunku 
wzrasta moment obrotowy. Sprawność napę-
dów tego typu, stosowanych w wózkach inwa-
lidzkich wynosi około 70% przy jeździe wózka 
po drodze płaskiej, natomiast zmniejsza się 
podczas pracy przy przeciąŜeniach  do ok. 45% 
(np. jazda pod górkę) [3]. Oprócz  problemów 
ergonomicznych przekładnie mechaniczne ob-
niŜając sprawność napędu  mogą wydawać ha-
łas, zuŜywają się i powodują wycieki oleju, co 
stanowi kolejny powód do rozwaŜenia wyklu-
czenia ich z konstrukcji napędu. Na dodatek 
przekładnia jest elementem konstrukcji, którego 
naprawa w przypadku uszkodzenia jest kosz-
towna. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 268

Elektryczne wózki inwalidzkie są pojazdami 
wymagającym stosunkowo duŜego momentu 
obrotowego, rozwijanego zazwyczaj w krótkim 
przedziale czasu przy pokonywaniu przeszkód. 
Moment obrotowy potrzebny do pokonania 
przez wózek inwalidzki duŜej przeszkody  
moŜe być kilkukrotnie większy od momentu 
wymaganego od napędu przy jeździe ustalonej 
po twardym, równym podłoŜu. DuŜy stosunek 
momentu do prędkości obrotowej jaki wystę-
puje w silnikach BLDC predystynuje je do  za-
stosowania jako napędu wózków inwalidzkich 
bez przekładni mechanicznej.  
Kolejnymi zaletami pozwalającymi na zastoso-
wanie tego typu silników w napędzie pojazdu 
jest mniejsza masa i objętość w stosunku do sil-
ników innego typu o podobnych parametrach. 
Dzięki tej właściwości całkowita waga wózka 
jest mniejsza, a sam silnik moŜna zabudować  
w piaście koła pojazdu. Skutkuje to znacznym 
uproszczeniem konstrukcji całego napędu.  
WaŜną cechą wymaganą od napędów pojazdów 
jest moŜliwość działania z duŜą dynamiką. Ten 
warunek jest spełniony w przypadku napędów z 
silnikami z magnesami trwałymi dzięki stosun-
kowo małemu momentowi bezwładności i du-
Ŝej przeciąŜalności momentem. DuŜa przecią-
Ŝalność momentem jest moŜliwa, gdyŜ nie ma 
wirujących styków elektrycznych i liniowej 
zaleŜności momentu od prądu obciąŜenia.   
Dzięki zastosowaniu komutatora elektronicz-
nego zamiast mechanicznego silniki BLDC  
z magnesami trwałymi wykazują większą 
Ŝywotność. Komutatory mechaniczne stanowią 
główną przyczynę „starzenia” się maszyn ko-
mutatorowych. Wirnik silnika BLDC nie po-
siada uzwojenia, wytwarza pole magnetyczne 
wzbudzenia dzięki namagnesowanym naprze-
miennie magnesom trwałym. Takie rozwiązanie 
pozwala na wykluczenie strat w wirniku oraz 
podniesienie całkowitej sprawności silnika. 
Straty w uzwojeniu stojana są równieŜ mniej-
sze, poniewaŜ silniki z magnesami trwałymi 
wymagają mniejszej liczby zwojów na fazę  
i rezystancja uzwojenia jest mniejsza.  
Kolejnymi zaletami silników z magnesami 
trwałymi są: szeroki zakres prędkości obroto-
wej, sprawna regulacja prędkości obrotowej 
duŜa niezawodność ruchowa w porównaniu do 
silników prądu stałego. 

 

 

3. Konstrukcja zaprojektowanego silnika 
napędu wózka inwalidzkiego 

W projekcie napędu elektrycznego wózka in-
walidzkiego wybrano silnik bezszczotkowy  
z magnesami trwałymi (PM BLDC) i wirnikiem 
zewnętrznym.  Trójwymiarowy model na ry-
sunku 1 przedstawia konstrukcję silnika. Jest to 
silnik o budowie cylindrycznej. Podczas pracy 
obracającą się częścią maszyny jest korpus ze-
wnętrzny (jarzmo wirnika) wraz z naklejonymi 
na jego wewnętrznej powierzchni  magnesami 
trwałymi (rys.2) i przykręcone do niego tarcze 
łoŜyskowe. Pakiet stojana osadzony jest na 
konstrukcji wsporczej z nieruchomym wałkiem 
połączonym „na sztywno” z  konstrukcją wózka 
inwalidzkiego. Blachy stojana pakietowane są  
metodą „gluelock”. Metoda ta  polega na 
punktowym przyklejaniu blach stojana do kon-
strukcji wsporczej lub wału silnika.  
Rysunek 1.a  pokazuje rozłoŜony model 3D 
projektowanego silnika. Na rysunku widoczna 
jest konstrukcja silnika i jego poszczególnych 
elementów: tarcze łoŜyskowe, wałek silnika, 
aluminiowa konstrukcja wsporcza, pakiet blach 
stojana, korpus silnika, oraz komplet magnesów 
trwałych. Na rysunku 1.b został przedstawiony 
złoŜony model 3D silnika bez tarcz łoŜysko-
wych oraz bez uzwojonego stojana, tak aby le-
piej zobrazować ideę konstrukcji omawianego 
silnika. Boki cewek uzwojenia twornika    
umiejscowione   są   w   Ŝłobkach  i   są   rów-
noległe   do  osi  wału, natomiast linie   sił  pola  
magnetycznego są  prostopadłe do  osi  wału. 
Napięcie rotacji indukowane  jest w uzwojeniu 
połoŜonym  prostopadle  do  wektora  indukcji. 
Zaletami konstrukcji z wirnikiem zewnętrznym 
(alternatywnym typem jest silnik cylindryczny 
z wirnikiem wewnętrznym)  są: większy mo-
ment obrotowy oraz duŜa bezwładność, która 
ułatwia stabilizację prędkości obrotowej w sy-
tuacji gdy silnik musi pokonywać szybko-
zmienne obciąŜenia [2]. Istotną zaletą rozpa-
trywanego typu silnika  jest mniejsza podatność 
wirnika zewnętrznego na drgania przy duŜych 
prędkościach obrotowych. Dla porównania: 
maksymalne obroty silnika z wirnikiem we-
wnętrznym, bez zastosowanej dodatkowej sta-
bilizacji wirnika, mogą wynieść około  
15000 obr./min, podczas gdy silnik z wirnikiem 
zewnętrznym moŜe osiągnąć ponad  
30000  obr./min.  
Wadą konstrukcji wirnika zewnętrznego  jest  
ograniczenie  jego  zastosowania,  gdy wyma-
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gane  jest  bardzo  szybkie  rozpędzanie  i ha-
mowanie silnika. Jest  to  wynikiem  większej 
bezwładności, niŜ w silnikach wyposaŜonych  
w wirnik wewnętrzny [2]. 
Opisana budowa silnika nadaje się do zabudo-
wania w piaście koła pojazdu. 
a) 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.1. Model 3D projektowanego silnika  

4. ZałoŜenia projektowe 
Zaprojektowany silnik posiada 3 pasma uzwo-
jenia, które są przewidziane do zasilania, po-
przez falownik, z baterii akumulatorów 24V.  
Mniejsza liczba pasm uzwojenia skutkowałaby 
pulsacjami momentu elektromagnetycznego.   
Większa liczba pasm uzwojenia to bardziej roz-
budowany przekształtnik, co pociągałoby za 
sobą wzrost ceny.    
Podstawą sterowania jest informacja o kącie 
połoŜenia wirnika otrzymywana z czujników  
hallotronowych umieszczonym w Ŝłobkach 
stojana.  W silniku są zasilane zawsze dwie 
fazy, trzecia faza, której napięcie rotacji prze-
chodzi przez zero, nie jest zasilana.  Na rys. 2 
zostało przedstawione zdjęcie wyproduko-

wanego wirnika z naklejonymi magnesami 
trwałymi. 

 
 

Rys.2. Wirnik z naklejonymi magnesami trwa-

łymi 

Moment obrotowy w silniku powstaje dzięki 
oddziaływaniu pola magnetycznego pocho- 
dzącego  od  magnesów  trwałych oraz  siły 
magnetomotorycznej twornika.  Wymiary gaba-  
rytowe silnika zostały dobrane tak, aby moŜ-
liwe było jego zabudowanie w piaście koła 
wózka inwalidzkiego.  
Projektownie silnika rozpoczęto od dobrania 
parametrów głównych maszyny. Bieguny ma-
gnetyczne wirnika tworzy 16 naprzemiennie 
namagnesowanych magnesów trwałych  o  pa-
rametrach  podanych  w  tabeli 1. 

Tab.1. Parametry zastosowanych magnesów 

trwałych 

Indukcja remanencji:              1,23 [T] 
NatęŜenie koercji:                   940 [kA/m] 
Maksymalna gęstość energii:  295 [kJ/m3] 
 

5. Projekt silnika PM BLDC 

Pierwszym etapem obliczeń projektowych były 
obliczenia elektromagnetyczne wykonane przy 
pomocy programu bazującego na uproszczo-
nym modelu matematycznym silnika. W pro-
jekcie załoŜono 48 Ŝłobków w pakiecie blach 
stojana. Moc wyjściową przyjęto równą  
P2=120 W, a prędkość obrotową silnika  
n=120 obr/min. Jest ona determinowana bez-
pieczną prędkością z jaką będzie poruszał się 
wózek inwalidzki (V=8 km/h) oraz długością 
obwodu kół. Napięcie zasilania  jest równe  
24 V. W projekcie zastosowano uzwojenie 
dwuwarstwowe, co pozwoliło uformować czoła 
uzwojeń tak, aby zajęły jak najmniejszą prze-
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strzeń w płaskim korpusie silnika. Obliczone 
parametry silnika zestawiono w tabeli 2. 

Tab.2.  

Obliczone parametry projektowanego silnika 

Znamionowa moc wyjściowa =120 [W] 

Znamionowe napięcie zasilania =24 [V] 

Znamionowy prąd zasilania = 10 [A] 

Max. prąd zasilania = 40 [A] 

Znamionowy moment obrotowy M =9,5[Nm] 
 

Drugim etapem obliczeń było wyznaczenie 
rozkładu indukcji pola magnetycznego, co zo-
stało przedstawione na rysunku 3. Został on 
obliczony metodą elementów skończonych   
w układzie 2D. Z  obliczeń  wynika, Ŝe indu-
kcja magnetyczna w zębach stojana wynosi 1,6 
– 1,7 T, natomiast w jarzmie stojana ok. 1,45 T. 
Są to wartości zgodne z wartościami  stosowa-
nymi. 
Kolejne wyniki obliczeń zostały przedstawione 
w postaci charakterystyk  silnika.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

   
Rys. 3. Rozkład indukcji magnetycznej  w obwo-

dzie magnetycznym silnika 
 

Rysunek 4 przedstawia charakterystykę napię-
cia zasilania silnika w funkcji prędkości obro-
towej przy zastosowaniu choppera prądowego 
utrzymującego wartość skuteczną prądu zasila-
jącego na poziomie około 7,7 A. Z przedsta-
wionej charakterystyki wynika,  Ŝe przy takim 
sposobie zasilania silnik uzyska poŜądaną pręd-
kość obrotową równą ok. 120 obr/min  przy na-
pięciu zasilania równym 24V.  
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Rys. 4. Charakterystyka napięcia zasilania          

w funkcji prędkości  obrotowej przy Is=7,7A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Przebieg  prądów fazowych w silniku,  

przy  zastosowaniu choppera PWM       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Charakterystyka momentu elektroma-

gnetycznego w funkcji  prędkości obrotowej 
 

Przebieg prądu w uzwojeniach silnika został 
przedstawiony na rysunku 5. Widać na nim 
pracę choppera, któremu zostało zadane do ob-
liczeń odcięcie prądowe na poziomie 10 – 9 A 
tak aby wartość skuteczna prądu w kaŜdej z za-
silanych w danej chwili faz silnika była zbli-
Ŝona do wartości 7,7 A. 
Na podstawie obliczonej charakterystyki mo-
mentu obrotowego w funkcji prędkości obro-
towej, przedstawionej na rysunku 6, moŜna     
określić maksymalną przeciąŜalność silnika  
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w zaleŜności od prędkości obrotowej. Jak 
wynika z opisywanej charakterystyki, przy 
zadanych warunkach zasilania stały moment 
obrotowy    utrzymuje swoją wartość równą 9,6 
Nm w  zakresie prędkości obrotowej rozwijanej 
przez   silnik od 0 do 140 obr/min. 
Na  rysunku 7. została  przedstawiona charakte-
rystyka   mocy  wyjściowej   silnika  w  funkcji  
prędkości  obrotowej.  Z  jej  przebiegu  moŜna 
odczytać maksymalną moc, jaką  moŜe  
uzyskać silnik. 

 

Rys. 7. Charakterystyka mocy wyjściowej w fun-

kcji  prędkości obrotowej 
 

Przy prędkości obrotowej równej 120 obr/min 
silnik  wytworzy   moc  równą  około  120  W.  
Dla porównania moc wytwarzana przez doro-
słego człowieka jadącego na rowerze z nieduŜą   
prędkością  to 100 W.  
Rysunek 8. przedstawia charakterystykę mo-
mentu obrotowego w funkcji prędkości obroto-
wej bez zadanego odcięcia prądowego. 

 
Rys. 8. Charakterystyka  maksymalnego  mome-

ntu  obrotowego  w funkcji prędkości obrotowej 

przy U=24 V 
 

Charakterystyka z rysunku 8 pozwala zauwa-
Ŝyć, Ŝe maksymalny moment obrotowy wystę-
pujący przy zatrzymanym wirniku jest równy 
około 38 Nm. Uzyskiwany przez silnik moment 
obrotowy umoŜliwia wózkowi inwalidzkiemu  
o napędzie elektrycznym wjeŜdŜać na podjazd  
o nachyleniu pod kątem 12°, przy załoŜeniu, Ŝe 

masa osoby jadącej na wózku oraz masa kon-
strukcji wózka nie przekraczają łącznie 150 kg.  

6. Wyniki badań laboratoryjnych 
Ostatnim etapem projektu były badania labora-
toryjne przeprowadzone na wykonanym silniku. 
Rysunek 9 przedstawia zdjęcie stanowiska ba-
dawczego, na którym został zainstalowany o-
mawiany silnik do napędu wózka inwalidz-
kiego. Na zdjęciu widoczny jest silnik napędu  
z unieruchominonym wałkiem oraz sprzęgło 
poprzez, które został sprzęgnięty z maszyną ob-
ciąŜającą.  

 
Rys. 9. Silnik na stanowisku badawczym 
 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały 
przedstawione w postaci charakterystyk.  
Z przedstawionej na rysunku 10 charakterystyki 
momentu w funkcji prędkości obrotowej wy-
nika, Ŝe przy prędkości 120 obr/min silnik 
osiąga moment równy około 9 Nm. Z charakte-
rystyki zamieszczonej na rysunku 11 moŜna 
odczytać, Ŝe moc mechaniczna wydawana na 
wale przez silnik  przy tej  prędkości  obrotowej 
(n=120obr/min, V=8 km/h)  jest równa około 
115 W. Kolejna charakterystyka została przed-
stawiona na rysunku 12. Według wyznaczonej 
charakterystyki sprawności silnik napędu elek-
trycznego wózka inwalidzkiego przy prędkości 
120 obr/min osiągnie sprawność równą 60 %.  
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Rys. 10. Charakterystyka   momentu obrotowe-

go w funkcji prędkości obrotowej przy U=24V 
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Rys. 11. Charakterystyka mocy mechanicznej  

w funkcji prędkości obrotowej przyU=24 V 
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Rys. 10. Charakterystyka sprawności silnika  

w funkcji prędkości obrotowej przy U=24 V 
 

7. Podsumowanie 
Zastosowanie silnika BLDC z magnesami 
trwałymi w napędzie wózka inwalidzkiego po-
zwala na wyeliminowanie  przekładni mecha-
nicznej, która moŜe stanowić kłopotliwy ele-
ment napędu. Konstrukcja silnika z odwróco-
nym wirnikiem umoŜliwia jego zabudowanie  

w piaście koła pojazdu. Sprawność projektowa-
nego silnika jest dość niska,   przy   załoŜonej   
prędkości  V=8 km/h wynosi 60%  jednak przy 
wyŜszych prędkościach sprawność wzrasta do 
65%. Moment obrotowy wytwarzany przez sil-
nik pozwala mu na jazdę po powierzchni na-
chylonej pod kątem 12° (minimalny kąt pod-
jazdu wózków inwalidzkich spotykanych na 
rynku krajowym to 10°). Napęd z silnikiem PM 
BLDC moŜe stanowić dobrą alternatywę dla 
standardowych napędów wózków inwalidzkich. 
 
Artykuł powstał w ramach realizacji grantu 
NN501365964 „Mechatroniczny układ napę-
dowy wózka inwalidzkiego” finansowanego 
przez MNiSzW. 
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