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PRZEGLĄD WYBRANYCH KONSTRUKCJI  
I KONCEPCJA ELEKTROMAGNETYCZNEJ POMPY PULSACYJNEJ 
KRWI Z METODĄ STEROWANIA 

Streszczenie. W niniejszym artykule zaproponowano model mikropompy 
pulsacyjnej napędzanej elektromagnetycznie oraz opracowanego algorytmu sterowania 
napędem. Zadaniem mikropompy pulsacyjnej jest przetaczanie cieczy (krwi) zgodnie  
z naturalnym cyklem ludzkiego serca. W rozdziale 2 (Istniejące rozwiązania urządzeń 
wspomagających pracę lewej komory oraz całkowicie sztuczne serca)  przedstawiono 
dwa klasyczne przykłady pomp rotacyjnych wspomagających typu LVAD, oraz dwa 
przykłady całkowicie sztucznych serc. W rozdziale 3 (Konstrukcja innowacyjnej 
mikropompy napędzanej elektromagnetycznie) zaprezentowano przestrzenny projekt oraz 
opis budowy innowacyjnego napędu. Na podstawie omawianej konstrukcji w rozdziale  
4 (Model polowy napędu mikropompy pulsacyjnej napędzanej elektromagnetycznie) 
przeprowadzono analizę polową napędu mikropompy dla proponowanych dwóch typów 
sterowania. Na podstawie wyników analizy omówione zostały wady i zalety wynikające  
z zaproponowanej konstrukcji napędu mikropompy. 

Słowa kluczowe: mikropompa, sztuczne serce, LVAD, cykl hemodynamiczny 

REVIEW OF SELECTED CONSTRUCTIONS AND THE DESIGN OF AN 
ELECTROMAGNETIC PULSATING BLOOD FLOW PUMP WITH THE 
DRIVE CONTROL SYSTEM 

Summary. In this paper are proposed the model of electromagnetic driven 
micropump and the control system of the drive. The purpose of the micropump is the 
transfusion of liquid (blood) according to the natural cycle of the human heart. In Chapter 
2 (Existing solutions of the left ventricular assist devices and a completely artificial heart) 
are presented two classic examples of the type of rotary pumps supporting the LVAD, 
and two examples of completely artificial hearts. In Chapter 3 (The construction of 
innovative electromagnetic driven micropump) are presented the spatial design and  
a description of the construction of the innovative drive. In Chapter 4 (The field model of 
the electromagnetic driven micropump drive) an field model analysis of the micropump 
drive for the proposed two types of control system have been made, based on the 
micropump construction. Based on the results of the analysis were discussed the 
disadvantages and advantages of the proposed construction of the micropump drive. 
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1. WPROWADZENIE 

W krajach uprzemysłowionych najczęstszą chorobą o złośliwym przebiegu jest nie-

wydolność serca, wynikająca między innymi z prowadzenia niezdrowego trybu życia. Dane 

epidemiologiczne wskazują na szybki wzrost liczby zachorowań na ostrą niewydolność serca, 

przy czym tendencja ta będzie się utrzymywać w miarę starzenia się społeczeństwa [1, 2]. 

Najczęstszą przyczyną niewydolności serca jest przewlekła choroba naczyń krwionośnych 

zwaną miażdżycą; powodującą niedokrwienną dysfunkcję mięśnia sercowego [3]. Połowa 

pacjentów posiadających zdiagnozowaną niewydolność serca umiera w ciągu 4 lat, natomiast 

połowa pacjentów z ciężką niewydolnością serca umiera w ciągu roku [4]. Na dziś 

najskuteczniejszą metodą leczenia, jaką oferuje środowisko medyczne, jest przeszczep serca. 

Z powodu niewystarczającej liczby organów do transplantacji, bioinżynierowie z różnych 

środowisk naukowych na całym świecie rozpoczęli pracę nad koncepcją urządzenia 

wspomagającego pracę serca. Urządzenia tego typu to pompy wirowe wspomagające jedynie 

lewą komorę serca, natomiast w przypadku ostrej niewydolności serca prace badawcze 

kierowane są w stronę całkowicie sztucznego serca zastępującego chory organ.  

W poniższym artykule przybliżona zostanie tematyka zasady działania urządzeń 

wspomagających pracę serca, jak i całkowicie sztuczne serca. Przedstawiona zostanie również 

koncepcja sztucznego serca z napędem oparta na popularnym silniku VCM (Voice Coil 

Motor) wykorzystywanym w napędach aktuatorów głowic dysków twardych. 

2. ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ 
LEWEJ KOMORY ORAZ CAŁKOWICIE SZTUCZNE SERCA 

Omawiane zagadnienie ma swój początek w drugiej połowie XX wieku, kiedy to 

rozpoczęto pierwsze prace nad urządzeniami wspomagającymi pracę komór serca oraz 

modele całkowicie sztucznych serc.  

Pierwszym przykładem urządzenia wspomagającego lewą komorę serca jest DeBakey 2G 

LVAD ang. (Left Ventricular Assist Device). Jest to osiowo przepływowa pompa rotacyjna 

zaprojektowana przez firmę MicroMed Technology. Napędem tej pompy jest nowatorski 

silnik z magnesami trwałymi umieszczonymi w łopatkach wirnika. Odpowiednio ukształto-

wane czoło wirnika w tej konstrukcji umożliwia wygładzenie strumienia cieczy przy wlocie 

pompy. Układ wylotowy natomiast wyposażony jest w dyfuzor strumienia. Pompa tego typu 

charakteryzuje się prędkością obrotową w zakresie od 8000 do 12000 obr/min oraz 

przepływem krwi do 10 l/min. Szczegółowy schemat budowy pompy DeBakey przedsta-

wiono na rysunku 1. 

Kolejnym przykładem urządzeń LVAD jest DuraHeart 3G będąca centryfugalną pompą 

wirową opracowaną przez japońską korporację Terumo. DuraHeart jest kombinacją pompy 
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centryfugalnej i technologii lewitacji magnetycznej. Silnik napędzający pompę jest 

trójfazowym, ośmiobiegunowym bezszczotkowym silnikiem elektrycznym z magnesami 

trwałymi (NdFeB) umieszczonymi w wirniku. W odróżnieniu od pomp osiowo prze-

pływowych omawianych na przykładzie DeBakey 2G, pompy centryfugalne charakteryzują 

się prostopadłym umiejscowieniem wlotu oraz wylotu względem siebie. Moc użyteczna 

silnika to 4,5 W, a prędkość obrotowa wynosi 2000 obr/min i wytwarza moment 0,0215 Nm. 

Przepływ regulowany jest w zakresie 2-8 l/min. Szczegółowy schemat budowy omawianej 

konstrukcji przedstawiono na rysunku 2. 

Drugą grupą urządzeń wykorzystywanych w leczeniu chorób z ostrą niewydolnością 

serca są całkowicie wszczepialne sztuczne serca.  

Jednym z przykładów jest AbioCor Artificial Heart zaprojektowany przez firmę 

Abiomed. AbioCor jest w całości wszczepialnym ortotopowo sztucznym sercem, 

zaopatrzonym w wewnętrzny akumulator zasilający. Innowacyjny system do przezskórnego 

bezprzewodowego przesyłania energii umożliwia doładowanie akumulatora. Urządzenie to 

składa się z komór wraz z zastawkami oraz silnikiem napędowym osiągającym od 4000 do 

8000 obr/min oraz przepływie do 12 l/min. 

Polskie badania nad tym problemem zaowocowały rozwiązaniem w postaci sztucznego 

serca POLTAH. Jest ono całkowicie implantowanym urządzeniem o napędzie neuma-

tycznym. Komora w całości wykonana jest z elastycznego poliuretanu wyposażona  

w membranę i trójpłatkowe zastawki. Jej wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia w całości 

pokryta jest warstwą krystalicznego tytanu oraz jego związków. 

 
 

Rys. 1. Osiowo przepływowa pompa rotacyjna DeBakey: 1–wirnik, 2–dyfuzor przepływu,  
3–magnesy trwałe, 4–uzwojenia stojana, 5–rdzeń stojana, 6–łożyska, 7– prostownica 
przepływu, 8–wlot pompy[5] 

Fig. 1.  DeBakey axial rotary blood pump: 1–flow inducer/impeller, 2–flow diffuser, 3–permanent 
magnets, 4–stator winding, 5–stator core, 6–bearing, 7–flow straightener, 8–flow inlet 
housing [5] 
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Rys. 2. DuraHeart – centryfugalna pompa rotacyjna z bezszczotkowym silnikiem z magnesami 
 trwałymi; 1–wlot, 2–wylot, 3–magnesy trwałe, 4–uzwojenia stojana, 5–rdzeń stojana,  
 6–wirnik [5]. 

Fig. 2. DuraHeart centrifugal rotary pump with axial flux PM brushless motor; 1–inlet, 2–outlet,  
3–permanent magnets, 4–stator winding, 5–stator core, 6–impeller [5] 

3. KONSTRUKCJA INNOWACYJNEJ MIKROPOMPY PULSACYJNEJ 
NAPĘDZANEJ ELEKTROMAGNETYCZNIE 

Zaproponowana w niniejszym artykule koncepcja mikropompy z pulsacyjnym napędem 

bazuje na popularnym silniku VCM (Voice Coil Motor) stosowanym w napędzie głowic 

dysków twardych. Napęd tego rodzaju to silnik liniowy prądu stałego ze wzbudzeniem od 

magnesów trwałych, w tym przypadku szeroko stosowanych magnesów neodymowych. 

Uzwojenie wirnika przymocowane jest do ruchomego ramienia aktuatora głowic, zwanego  

E-blokiem. Obwód magnetyczny składa się z ferromagnetycznego rdzenia o dużej 

przenikalności względnej oraz magnesów trwałych umiejscowionych w stojanie silnika. 

Zatem silniki VCM charakteryzują się prostą budową oraz niską awaryjnością, co jest zaletą 

wymaganą w konstrukcji napędu sztucznego serca. 

Przedstawiony na rysunku 3 model koncepcyjnej mikropompy pulsacyjnej posiada napęd 

wzorowany na omawianym silniku VCM, z tą różnicą, że tak jak w przypadku konstrukcji 

DeBakey oraz DuraHeart uzwojenia umiejscowione są w stojanie (oznaczone numerem 5), 

a magnes trwały w wirniku (oznaczony numerem 6). Tego typu rozwiązanie konstrukcyjne 

upraszcza sterowanie takiego silnika oraz zmniejsza jego awaryjność. 
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Innowacyjny silnik składa się z osiemnastu niezależnie sterowanych uzwojeń o cha-

rakterystycznie ukształtowanych czołach tych uzwojeń, tak aby boki uzwojeń leżały na tej 

samej płaszczyźnie, co jest widoczne na powiększonym fragmencie rysunku uzwojeń. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu możliwe jest rozmieszczenie po cztery boki cewek nad każdym 

biegunem magnesu trwałego, co umożliwia zwiększenie momentu obrotowego oraz płynną 

regulację kąta obrotu. Magnes trwały przytwierdzony jest na stałe do części ruchomej 

mikropompy, która przymocowana jest do części szczytnej za pomocą łożyska (oznaczone 

numerem 4). Prawa i lewa komora (oznaczone numerem 3) wykonane są z elastycznej 

membrany uformowanej w kształcie mieszka. Zmiana położenia kątowego wirnika w tym 

modelu wpływa na zmianę objętości komory sztucznego serca, gdzie w pozycji początkowej 

objętość jest maksymalna (140 cm3), a przy maksymalnym wychyleniu objętość jest 

najmniejsza i następuje całkowity wyrzut cieczy z komory. Numerami 1 i 2 oznaczono 

odpowiednio wlot/wylot prawej komory oraz wlot/wylot lewej komory. Układ komór  

w mikropompie sterowany jest niezależnie, co umożliwia pracę naprzemienną. 

Głównym celem tego typu konstrukcji napędu w omawianym sztucznym sercu jest 

możliwość odwzorowania pulsacyjnego charakteru przepływu krwi, który występuje  

w żywym sercu, zgodnie z cyklem hemodynamicznym. 

 

 
 
Rys. 3. Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie: 1–wlot/wylot prawej komory,  

2–wylot/wylot lewej komory, 3–komora, 4–łożyska, 5–uzwojenia stojana, 6–magnes 
neodymowy 

Fig. 3. Electromagnetic micropump: 1– inlet/outlet of the right ventricular, 2–inlet/outlet of the left 
ventricular, 3– the ventricular, 4–bearings, 5–stator winding, 6–permanent magnets 
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4.  MODEL POLOWY NAPĘDU MIKROPOMPY PULSACYJNEJ NAPĘDZANEJ 
ELEKTROMAGNETYCZNIE 

Zaprojektowany model przestrzenny napędu mikropompy pulsacyjnej poddany został 

analizie polowej obwodu magnetycznego w programie COMSOL Multiphysics. Na potrzeby 

analizy trójwymiarowy model poddano uproszczeniu, mającemu na celu zredukowanie liczby 

elementów skończonych, co znacząco przekłada się na przyśpieszenie obliczeń. Uproszczenie 

to polegało na uwzględnieniu w obliczeniach jedynie boków rzeczywistych cewek, gdzie na 

rysunku 4 numerami 2 oraz 3 oznaczono kolejne pary boków cewek oraz magnes neodymowy 

numerem 1. Rozwiązanie to nie wpływa znacząco na końcowe wyniki analizy. Uproszczoną 

geometrię zamodelowanego obwodu magnetycznego przedstawiono rysunku 4. 

 

Rys. 4. Siatka elementów skończonych analizowanego modelu 
Fig. 4. Finite element mesh of the analized model 

Wykonana trójwymiarowa geometria analizowanego obwodu magnetycznego charakte-

ryzuje się liczbą elementów skończonych równą 92090 typu czworościennego oraz liczbą 

stopni swobody dla przestrzennych elementów skończonych równą 588918.  

Model składa się z pojedynczego magnesu neodymowego o wymiarach 20 mm x 10 mm 

oraz grubości równej 5 mm, umiejscowionego w wirniku. Uzwojenie stojana składa się  

z osiemnastu niezależnie sterowanych cewkach o liczbie zwojów równej 240, gdzie wymiary 

boków cewek to 1 mm x 2 mm x 14 mm. Natomiast parametry materiałowe dla poszcze-

gólnych elementów to: 

 dla magnesu neodymowego relacja H↔B: B=μ0μrH+Br, gdzie indukcja remanentu   

Br = 1,2T, 
 materiał uzwojeń cewek to Cooper, 

 materiał szczeliny powietrznej to Air. 

Ze względu na czytelność rysunku 4 usunięto siatkę elementów skończonych 

odpowiednio dla otoczenia. 

1 
 

2 
3 



Przegląd wybranych konstrukcji…  47 

 

Rysunek 5 przedstawia wyniki obliczeń rozkładu modułu indukcji w środku szczeliny 

powietrznej dla analizowanego przypadku. Odczytana wartość maksymalna indukcji 

magnetycznej wynosi Bmax = 0,52 T. 

 

Rys. 5. Rozkład modułu indukcji w środku szczeliny powietrznej 
Fig. 5. Magnetic flux density norm 

W dalszej części analizy badano siłę działającą na magnes neodymowy oraz moment 

obrotowy wirnika przy zasileniu uzwojeń stojana dla dwóch typów sterowania. Całkowity 

zakres przemieszczenia kątowego dla wirnika mikropompy wynosi od 0° do 28°. W celu 

przyśpieszenia obliczeń symulacyjnych ograniczono zakres przemieszczenia od 0° do 4,5°. 

Uproszczenie to wynika z algorytmu sterowania, który realizuje powtarzający się cykl co 4,5°. 

 

Rys. 6. Charakterystyka siły działającej na wirnik  w funkcji kąta położenia wirnika dla pojedynczej 
cewki 

Fig. 6. The force characteristic of the rotor in function of the angle position of the rotor for one coil 
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Na rysunku 6 przedstawiono charakterystykę siły w funkcji położenia kąta przy zasilaniu 

pierwszej cewki prądem stałym o wartości 400 mA. Symulację przeprowadzono dla pełnego 

zakresu kątowego cewki nad magnesem neodymowym. Największa wartość generowanej siły 

wirnika jest w pozycji środkowej, natomiast najmniejsza wartość siły występuje w pozycjach 

krańcowych, gdzie oddziaływanie pola magnetycznego jest najmniejsze. 

 

Rys. 7. Charakterystyka siły działającej na wirnik  w funkcji kąta położenia wirnika 
Fig. 7. The force characteristic of the rotor in function of the angle position of the rotor 

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki symulacyjne dla siły działającej na wirnik w funkcji 

kąta położenia wirnika przy dwóch typach sterowania. Symulację przeprowadzono dla 

zakresu kątowego od 0° do 4,5°z krokiem co 0,1°. Dla pierwszego typu sterowania niezależne 

uzwojenia zasilane są prądem stałym o wartości 400 mA. Przy położeniu wirnika w pozycji 

kątowej 0° cewki stojana o numerach 1, 2, 3 oraz 4 są zasilane przy tej samej polaryzacji, 

następnie gdy wirnik osiągnie położenie 1,18, a przełączenie cewek tak, że cewki 1 i 5 są 

przeciwnie spolaryzowane. Moment przełączenia kolejnych cewek jest widoczny na rysunku 

7 w postaci zrywu momentu obrotowego z oznaczeniem literą a). Algorytm sterowania 

powtarza się cyklicznie co kolejne 1,18°, aż do pozycji maksymalnego wychylenia wirnika, 

po czym następuje zmiana kierunku wirowania i powrót wirnika do położenia początkowego. 

W drugim typie sterowania wykorzystano ten sam algorytm sterowania z regulacją prądu 

zasilania przełączanych cewek. Wartość prądu jest regulowana od 333 mA do 400 mA  

w zakresie kątowym od 0° do 1,18°. Charakterystykę modelowanego prądu zasilania dla 

kolejno przełączanych cewek przedstawiono na rysunku 8. 

a 
b 
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Rys. 8. Charakterystyka modelowanego prądu zasilania niezależnych cewek stojana w funkcji kąta 
położenia wirnika 

Fig. 8. The current characteristic of the independent stator coils in function of the angle position of the 
rotor 

Tego typu sterowanie miało na celu ograniczenie tętnień momentu obrotowego, co jest 

widoczne na rysunku 7 i oznaczone jako b). Średnia generowana siła w przypadku 

pierwszego sterowania wynosi 2,19 N, natomiast w sterowaniu z regulacją prądu wynosi 

1,98 N. Dla porównania, wartość siły dla układu z pojedynczą zasilaną cewką, wartość tej siły 

wynosi 0,63 N. Stała wartość generowanej siły wirnika w funkcji kąta położenia tego wirnika 

jest istotna w procesie modelowania cyklu hemodynamicznego. 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W niniejszym artykule przedstawiono projekt innowacyjnej mikropompy pulsacyjnej 

napędzanej elektromagnetycznie. Dzięki innowacyjnej konstrukcji napędu z wykorzystaniem 

osiemnastu niezależnie sterowanych uzwojeń stojana, możliwe jest znaczne zwiększenie 

generowanej siły wirnika, czego wyniki zostały przedstawione w trakcie analizy modelu 

polowego napędu. Dla napędu zaproponowano dwa tryby sterowania, jedno wykorzystujące 

regulację prądu zasilania dla kolejno przełączanych cewek uzwojenia stojana, gdzie wartość 

prądu regulowana jest w zakresie od 333 mA do 400 mA; oraz sterowanie bez regulacji prądu 

zasilania. Wyniki analizy dla obu typów sterowania zestawiono razem z układem o zasilaniu 

pojedynczej cewki stojana. Wartości średnie generowanej siły wirnika dla sterowania bez 

regulacji, z regulacją oraz dla pojedynczej cewki kształtują się kolejno: 2,19 N; 1,98 N; 
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0,63 N. Największa wartość siły odpowiada zatem sterowaniu bez regulacji prądu, lecz ze 

względu na niekorzystne zjawisko zrywu momentu w trakcie przełączania cewek uzwojeń, 

opracowaną metodę sterowania z regulacją, która to znacząco zmniejsza tętnienia momentu 

wirnika, a wartość generowanej siły nie zmniejsza się znacząco. Natomiast wykorzystanie  

w sterowaniu wszystkich czterech cewek aktualnie będących nad magnesem neodymowym 

skutkuje znaczącym zwiększeniem generowanej siły wirnika z 0,63 N do 1,98 N. Uzyskana 

wygładzona charakterystyka generowanej siły wirnika w funkcji kąta położenia jest punktem 

wyjściowym w dalszych badaniach, w tym modelowaniu tej charakterystyki pod kątem 

naturalnego (hemodynamicznego) cyklu serca.  

W dalszym etapie należałoby wykonać stanowisko pomiarowe uproszczonego modelu 

ludzkiego krwiobiegu oraz działającej mikropompy z napędem o proponowanej konstrukcji. 

Należałoby następnie przeprowadzić analizę cieplną oraz analizę ciśnienia cieczy wylotowej 

oraz weryfikację otrzymanych wyników symulacyjnych z rzeczywistymi przy wykorzystaniu 

modelu ludzkiego krwiobiegu. 
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