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CEL PROJEKTU 

Podstawowym celem projektu jest opracowanie, rozwój i badania rozwiązań 

lekkiego napędu elektrycznego o wysokim, ponadprzeciętnym współczynniku 

gęstości mocy, dedykowanych w szczególności do branży lotniczej, wodnej 

oraz motoryzacyjnej. W ramach projektu oczekuje się opracowania 

prototypowych rozwiązań cechujących się VII poziomem TRL, dla których 

współczynnik gęstości mocy jest parametrem kluczowym, jednak nie jedynym. 

Poza tym, bezwzględnie ważne dla napędu będą odpowiednie wartości 

momentów maksymalnych, zakres regulacji prędkości obrotowej, a to 

wszystko z zachowaniem wysokiej efektywności energetycznej.  

 

W projekcie przewidziano opracowanie 3 typów napędów: z magnesami 

trwałymi, indukcyjny oraz reluktancyjny. Każde z proponowanych rozwiązań 

oferuje zarówno szereg zalet, jak i posiada istotne dla niektórych aplikacji 

wady. Największą gęstością mocy charakteryzują się silniki z magnesami, 

natomiast w ujęciu całościowym, nie sposób jednoznacznie stwierdzić które 

z różniących się zasadą działania rozwiązań jest najlepsze, ponieważ 

szczegółowo zależy to od specyfiki danej aplikacji. Silniki indukcyjne oraz 

reluktancyjne, pomimo nieco gorszych parametrów eksploatacyjnych, również 

mają szereg zalet, tym bardziej biorąc pod uwagę drastycznie rosnące ceny 

magnesów trwałych. 



Ponadto celem projektu jest również możliwość stworzenia usługi 

projektowania lekkich, elektrycznych napędów o wysokich współczynnikach 

gęstości mocy, przeznaczonych dla branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz 

wodnej na bazie pozyskanej podczas realizacji projektu wiedzy. Usługa 

projektowania tego rodzaju maszyn stanowić będzie nowość na rynku 

krajowym.  

 

Moc ciągłą opracowanych napędów przewidziano w przedziale 25-50 kW. 

Wspólnym mianownikiem wszystkich opracowanych napędów będzie 

minimalizacja masy własnej przy jednoczesnej maksymalizacji mocy 

wydawanej i zachowaniu konkurencyjności cenowej na rynku. W ten sposób, 

w zależności od specyfiki danej aplikacji i warunków pracy, będzie można 

oferować najbardziej odpowiadający danym potrzebom rodzaj napęd.  

 

 

REALIZACJA 

Projekt obejmuje realizację 4 zadania badawcze.  

 

Zadanie 1 

Prace koncepcyjne, symulacyjne i projektowe związane z opracowaniem 

modelowych wersji silników HPD. Wykonanie fizyczne modeli i ich badania 

laboratoryjne. 

 

 

Zadanie 2 

Prace koncepcyjne, symulacyjne i projektowe związane z opracowaniem 

przedprototypowych wersji silników HPD. Wykonanie fizyczne przedprototypów i 

ich badania laboratoryjne. 

 

 

Zadanie 3 

Opracowanie i wykonanie dedykowanego stanowiska laboratoryjnego dla silników 

przedprototypowych oraz prototypowych. 

 

 

Zadanie 4 

Projekt i opracowanie prototypowych silników HDP. Wykonanie fizyczne 

prototypów i ich badania laboratoryjne. Podsumowanie realizacji projektu. 


