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1. Wprowadzenie
Współczesne górnictwo, jak wszystkie dynamicznie rozwija-

jące się gałęzie przemysłu, sięga po coraz to nowe rozwiązania 
techniczne oraz technologiczne. 

Nowe rozwiązania w dziedzinie maszyn górniczych powinny 
charakteryzować się wyższą sprawnością energetyczną, lepszy-
mi parametrami pracy, wyższą niezawodnością, dużą precyzją 
sterowania oraz niższymi kosztami eksploatacji.

Elektryczne silniki górnicze są ciągle rozwijane. Od momentu 
ich wprowadzenia do kopalń zmieniały się trendy techniczne 
oraz sposób ich wykorzystania w nowych rozwiązaniach w dzie-
dzinie napędów kopalnianych [1]. 

Śledząc kolejne zmiany w dziedzinie napędów elektrycznych, 
możemy zauważyć, jak silniki prądu stałego dobrze nadające 
się do pracy przy regulowanej prędkości obrotowej były wy-
pierane przez silniki indukcyjne asynchroniczne sterowane 
z przekształtników energoelektronicznych, które mają prost-
szą budowę oraz są łatwiejsze w konserwacji i bezpieczniejsze 
dla zastosowań górniczych z uwagi na brak węzła szczotkowego. 
Wraz z rozwojem energoelektroniki w zakresie sterowania sil-
nikami elektrycznymi silniki asynchroniczne są obecnie coraz 
częściej zastępowane przez silniki synchroniczne z magnesami 
trwałymi.

Wymagania stawiane konstruktorom elektrycznych silników 
górniczych sugerują zastosowanie silników nowego typu – sil-
ników wzbudzanych magnesami trwałymi, które znakomicie 
wpasowują się w potrzeby wszelkich wymagających napędów, 
jak np. napędy trakcyjne. 

Silniki z magnesami trwałymi są znane już od ponad 150 
lat [2]. Początkowo były to głównie silniki prądu stałego z ni-
skoenergetycznymi magnesami trwałymi. Wraz z rozwojem 
technologii materiałów magnetycznych, w szczególności ma-
gnesów na bazie pierwiastków ziem rzadkich (NdFeB, SmCo), 
oraz rozwojem energoelektroniki zaczęto produkować silniki 
z wysokoenergetycznymi magnesami trwałymi. Początek eks-
pansji silników z magnesami trwałymi NdFeB lub SmCo można 
datować na lata 90. ubiegłego wieku. 

Obecnie silniki z magnesami trwałymi zdobywają coraz 
większą popularność, głównie dzięki [2]:
zl wysokiej sprawności w całym zakresie prędkości obrotowej;
zl dużej przeciążalności momentem;
zl szerokiemu zakresowi prędkości obrotowej;
zl mniejszym wymiarom gabarytowym (w porównaniu do sil-
ników indukcyjnych lub silników prądu stałego);

zl efektywnej regulacji prędkości obrotowej;
zl dużej niezawodności ruchowej w porównaniu do silników 
prądu stałego (brak węzła szczotkowego).

Spośród silników z magnesami trwałymi można wyróżnić 
dwie podstawowe grupy: 
zl bezszczotkowe silniki prądu stałego (BLDC);
zl silniki synchroniczne (PMSM). 
Niniejszy artykuł dotyczy drugiej z wyżej wymienionych grup 

silników z magnesami trwałymi PMSM. 
Zależność na moment elektromagnetyczny Te 3-fazowego 

silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) za-
silanego sinusoidalną falą prądu przyjmuje postać:
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po uwzględnieniu że: Ψd = LdId +Ψmag oraz Ψq = LqIq , otrzy-
mujemy:
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gdzie: 
zl Ψd – strumień skojarzony z uzwojeniem stojana w osi magne-
tycznej podłużnej wirnika d; 

Zalety elektrycznych silników górniczych 
wzbudzanych magnesami trwałymi
Piotr Dukalski, Emil Król, Robert Rossa

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie sil-
ników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi 
(ang. PMSM) z silnikami asynchronicznymi klatkowymi, na przy-
kładzie silników górniczych. Autorzy omówili podział strat w obu 
typach maszyn oraz przedstawili porównanie znamionowych 
parametrów pracy silników obu typów dla wybranych aplikacji. 
Pierwszą aplikacją jest lokomotywa dołowa Ld31, natomiast 
drugą aplikację stanowi napęd posuwu kombajnu KSW-460NE.

The advanTages of elecTric mining 

moTors WiTh permanenT magneTs

Abstract: This paper presents a comparison of permanent mag-
net synchronous motors (PMSM) with DC motors and squirrel-
cage induction motors on the example of motors dedicated to 
mining industry. The authors discussed the allocation of losses 
in mentioned types of rotating electrical machines and presented 
a comparison of nominal operating parameters of these motor 
types designed for selected applications in mining industry. The 
first application is an underground  locomotive LD31, while the 
second application is the haulage drive of the longwall shearer 
type KSW-460N.
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zl Ψq – strumień skojarzony z uzwojeniem stojana w osi magne-
tycznej poprzecznej wirnika q;

zl Ψmag – strumień wzbudzenia od magnesów trwałych skoja-
rzony z uzwojeniem stojana; 

zl Ld, Lq – indukcyjności synchroniczne odpowiednio w osiach 
magnetycznych d i q; 

zl p – liczba par biegunów; 
zl Id, Iq – składowe prądów uzwojenia stojana w osiach d i q.

Wzór (2) stosuje się przy obliczaniu momentu elektromagne-
tycznego silników PMSM z wirnikami, które posiadają różne 
reaktancje w osiach magnetycznych d i q, dla których zachodzi 
zależność: Ld < Lq. Przykładową konstrukcję takiego wirnika 
pokazano na rysunku 1. Z uwagi na mocowanie magnesów 
wewnątrz rdzenia wirnika jest ona określana często skrótem 
IPM od ang. Interior Permanent Magnet. 

Istnieją konstrukcje silników PMSM, które są magnetycz-
nie symetryczne, tzn. dla których zachodzi: Ld = Lq. W  sil-
nikach tych magnesy są mocowane na powierzchni jarzma 
wirnika (rys.  2) i są one w skrócie określane SPM, od ang. 
Surface-Mounted Permanent Magnet. Dla tego typu silników 
zależność (2) upraszcza się do postaci:
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(3)

Na rysunku 3 pokazano typowe charakterystyki elektrome-
chaniczne silników (w tym PMSM) stosowanych w nowoczes-

nych napędach elektrycznych, o szerokim zakresie regulacji 
prędkości obrotowej n. Charakterystyki te są w  przypadku 
napędu pojazdów drogowych lub szynowych nazywane także 
charakterystykami trakcyjnymi silnika (zredukowanymi na wał 
silnika). Na charakterystykach tych wyróżnić można dwie stre-
fy regulacji prędkości, tzw. strefę stałego momentu T = const. 
i strefę stałej mocy P = const.

W pierwszej strefie regulacji prędkości obrotowej, od zera aż 
do tzw. prędkości bazowej nb, silniki PMSM są sterowane wg ta-
kiego algorytmu, by pracowały przy optimum ilorazu momentu 
elektromagnetycznego do prądu zasilania T/I1. W zależności 
od zastosowanego w silniku typu wirnika, SPM lub IPM, opty-
malny iloraz T/I1 jest osiągany przy różnych kątach fazowych β 
wskazu prądu zasilania silnika I1, co ilustrują wykresy wskazo-
we wynikające z dwufazowego dq0 modelu matematycznego 
maszyn synchronicznych, pokazane na rysunku 4.

Dla silników SPM optimum momentu do prądu T/I1 w za-
kresie pracy ze stałym momentem otrzymuje się, gdy wskaz 
prądu I1, a więc także wektor siły magnetomotorycznej (SMM) 
stojana Fs, wyprzedza wektor SMM wirnika (wzbudzenia od 
magnesów trwałych) Ff o kąt fazowy β = 90°el. (rys. 4 a). Jest to 
równoznaczne z zasilaniem uzwojenia silnika PMSM wyłącznie 
tzw. prądem poprzecznym, tzn. I1 = Iq.

Dla silników IPM optimum momentu do prądu w zakre-
sie pracy ze stałym momentem występuje, gdy wskaz prądu 
I1 wyprzedza wektor SMM wirnika Ff o kąt fazowy β > 90°el. 
(rys. 4 b), co jest skutkiem występowania składowej reluktan-

rys. 1. Wirnik silnika synchronicznego o różnych reaktancjach w osiach 

magnetycznych d i q (konstrukcja typu IPM)

rys. 2. Wirnik silnika synchronicznego o jednakowych reaktancjach 

w osiach magnetycznych d i q

rys. 3. Typowe charakterystyki elektromechaniczne napędów elek-

trycznych o regulowanej prędkości obrotowej, do zastosowań trakcyj-

nych

 T, P, U1

U1max
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n
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0

Strefa regulacji T = const. Strefa regulacji P = const.
(osłabianie strumienia)
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cyjnej momentu elektromagnetycznego. Optymalna wartość 
kąta β zależy miedzy innymi od obciążenia silnika, zatem by 
optymalnie wykorzystać silnik z wirnikiem niesymetrycznym 
magnetycznie IPM, należy w sposób ciągły, stosownie do zmian 
obciążenia, zmieniać kąt fazowy β, co jest realizowane przez 
algorytm sterowania napędem zapisany w oprogramowaniu 
przekształtnika energoelektronicznego.

W strefie regulacji prędkości T  =  const. moment elektro-
magnetyczny silnika jest w przybliżeniu liniowo zależny od 
wartości skutecznej prądu zasilania I1. Wartość maksymalna 
momentu elektromagnetycznego Te ograniczona jest przez je-
den z czynników: dopuszczalną wartość prądu wyjściowego 
przekształtnika energoelektronicznego, dopuszczalną wartość 
prądu stojana silnika wynikającą z ograniczeń cieplnych uzwo-
jenia stojana i ograniczeń elektromagnetycznych (nasycanie się 
zębów i jarzma stojana), dopuszczalną wartość prądu stojana 
niepowodującą trwałego odmagnesowania magnesów trwałych.

Powyżej prędkości bazowej nb silnik PMSM pracuje w drugiej 

strefie regulacji prędkości, P = const., w której wzrost napięcia 
na zaciskach silnika U1 nie jest już możliwy. Dalsze zwiększanie 
prędkości obrotowej wirnika n osiągane jest dzięki zastosowa-
niu techniki osłabiania strumienia magnetycznego głównego Φ 
w szczelinie powietrznej silnika. Osłabianie strumienia w  silni-
kach PMSM uzyskuje się poprzez wytworzenie odpowiedniej 
dla danej prędkości n > nb ujemnej podłużnej reakcji twornika, 
skutkującej nieprzekroczeniem limitu napięcia U1max. Ponie-
waż część prądu zasilania I1 jest wykorzystywana przy pracy 
w drugiej strefie regulacji prędkości wyłącznie do wytworzenia 
odpowiedniej ujemnej podłużnej reakcji twornika, osłabiającej 
strumień główny Φ i ta część prądu nie bierze udziału w wy-
twarzaniu momentu elektromagnetycznego, zatem w tej strefie 
regulacji moment elektromagnetyczny Te silnika nie jest już 
liniowo zależny od wartości skutecznej prądu I1.

Czynniki wpływające na przeciążalność momentem 
silników z magnesami trwałymi

Silniki z magnesami trwałymi PMSM w większości bazują na 
rozkrojach blach stojanów stosowanych w silnikach asynchro-
nicznych. Podyktowane jest to głównie względami ekonomicz-
nymi, jak również dużą dostępnością innych części koniecznych 
do budowy silnika. Wykorzystanie standardowych rozkrojów 
blach silników asynchronicznych i standardowych kadłubów 
w znaczniej mierze ogranicza uzyskanie dużych przeciążalno-
ści momentem. Rozkroje blach optymalizowane dla silników 
asynchronicznych nie pozwalają uzyskać odpowiednio dużych 
strumieni magnetycznych głównych w silniku, natomiast ka-
dłuby standardowych silników asynchronicznych to zwykle ka-
dłuby z chłodzeniem powietrznym. Aby można było uzyskać 
maksymalnie duże momenty w silniku PMSM, należy na nowo 
odpowiednio zaprojektować rozkroje blach stojana (twornika), 
jak również zaprojektować nowy układ chłodzenia, który nie 
powinien pomijać chłodzenia czół uzwojenia stojana. Podsta-
wowe warunki, które należy spełnić, aby silnik cechował się 
dużą przeciążalnością momentem, to:
zl dysponować odpowiednim przekształtnikiem energoelektro-
nicznym, o odpowiednio dużej wydajności prądowej i z zaim-
plementowaną w oprogramowaniu możliwością doboru kąta 
fazowego β wskazu prądu I1 w zależności od obciążenia silni-
ka. Regulacja kąta β przyniesie zwiększenie momentu mak-
symalnego silnika tylko wtedy, jeśli silnik PMSM ma wirnik 
o konstrukcji IPM (rys. 1);

zl dysponować silnikiem o dużej obciążalności cieplnej (wydaj-
ny układ chłodzenia oraz wirnik, w którym można wykorzy-
stać moment reluktancyjny);

zl wartość maksymalna prądu czasami może być niebezpieczna 
dla magnesów, ze względu na możliwość ich rozmagnesowa-
nia, przy odpowiednio dobranym przekształtniku i silniku 
niebezpieczeństwo takie występuje bardzo rzadko.
Dopuszczalna wartość prądu stojana jest ograniczona mak-

symalnymi obciążeniami cieplnymi silnika. Ze względu na 
brak uzwojenia w wirniku oraz na pracę synchroniczną stra-
ty w wirniku silnika z magnesami trwałymi PMSM praktycz-
nie nie występują. Jedynym źródłem strat w wirniku są straty 
dodatkowe. Wynika z tego, że aby uzyskać maksymalnie du-
że obciążenia cieplne silników z magnesami trwałymi, nale-

rys. 4. Wykresy wskazowe odpowiadające pracy silników PMSM o róż-

nych typach wirników przy optimum ilorazu T/I1: a) SPM; b) IPM 

a)

b)



Nr 7/8 l Lipiec–Sierpień 2015 r. l 123 

SYSTEM
Y A

U
TO

M
ATYZA

C
JI W

 G
Ó

R
N

IC
TW

IE

ży jak najefektywniej odprowadzać ciepło z uzwojeń, a szcze-
gólnie z czół uzwojeń, z których odprowadzanie ciepła jest  
utrudnione. 

2. straty w silnikach indukcyjnych w odniesieniu do 
strat silników z magnesami trwałymi

Straty i sprawność są wielkościami, które bezpośrednio in-
teresują użytkownika, ponieważ decydują one o wskaźnikach 
technicznych i ekonomicznych maszyny. 

Straty mocy w silniku można podzielić na dwie grupy:
zl stałe (nie zależą od obciążenia maszyny); 
zl zmienne (zależą od obciążenia maszyny).
Do strat stałych zaliczają się:

zl straty w żelazie maszyny ΔPFe ;
zl straty dodatkowe na biegu jałowym ΔPd0 ;
zl straty mechaniczne ΔPm ;
zl straty w uzwojeniach wynikające z przepływu prądu jało-
wego ΔPCu0 .
Do strat zmiennych zalicza się:

zl straty w uzwojeniach maszyny wynikające z przepływu prądu 
obciążenia ΔPCu ;

zl straty dodatkowe obciążeniowe ΔPd .

Moc użyteczną na wale silnika opisuje wzór:

  ∑∆−= PPPu 1
 (4)

gdzie:
zl Pu – moc użyteczna na wale silnika;
zl P1 – moc elektryczna doprowadzona silnika;
zl ΣΔP – suma wszystkich strat w silniku.
 

Sprawność silnika jest opisana wzorem:

 
 %100

1

⋅=
P
Puη  (5)

Straty występujące w uzwojeniu stojana i wirnika przy ob-
ciążeniu znamionowym (ΔPCu) wynoszą w przybliżeniu od 3% 
do 15% mocy znamionowej, przy czym straty w uzwojeniu na 
poziomie 3% występują dla maszyn wielkiej mocy.

Straty w uzwojeniu zazwyczaj dzielą się po połowie na stojan 
i wirnik.

Straty w obwodach magnetycznych (ΔPFe) silnika przy zna-
mionowej częstotliwości i napięciu nie przekraczają zwykle 5% 
mocy znamionowej.

Straty mechaniczne zazwyczaj wahają się w granicach od 
0,5% do 1,5% mocy znamionowej i zależą w istotny sposób od 
rodzaju zastosowanych łożysk, sposobu chłodzenia oraz pręd-
kości obrotowej maszyny.

Oprócz wymienionych wyżej strat należy uwzględnić straty 
dodatkowe, które występują zarówno w uzwojeniu, jak i obwo-
dzie magnetycznym maszyny. Straty dodatkowe w większości 
powstają wskutek działania harmonicznych różnego rodzaju 
i rzędu. Obliczanie oraz pomiar tych strat są bardzo kłopotliwe, 
a duży wpływ na ich wartość mają czynniki związane z proce-
sem technologicznym produkcji silników. 

W normie przyjęto, że straty dodatkowe biegu jałowego będą 
dodane do strat w żelazie, natomiast straty dodatkowe obciąże-
niowe wynoszą 0,5% mocy znamionowej. Nie jest to założenie 
słuszne, szczególnie przy obliczaniu sprawności silników zasi-
lanych z przekształtników energoelektronicznych, gdzie silniki 
zasilane są napięciem ze stosunkowo wysoką zawartością wyż-
szych harmonicznych. 

Z uwagi na duże podobieństwo pomiędzy silnikami 
PMSM  a  silnikami  asynchronicznymi w budowie pakietów 
blach stojana i w budowie uzwojeń stojanów, straty w żelazie 
ΔPFe silnika PMSM utrzymują się na podobnym poziomie co 
w silnikach asynchronicznych zasilanych z przekształtnika 
energoelektronicznego. Natomiast straty w uzwojeniu stoja-
na ΔPCu są mniejsze, ponieważ silniki z magnesami trwałymi 
wymagają mniejszej liczby zwojów na fazę przy takim samym 
napięciu zasilającym. Ze względu na brak uzwojenia w wirniku 
oraz na pracę synchroniczną straty w wirniku silnika PMSM 
praktycznie nie występują. Jedynym źródłem strat w wirniku 
są straty dodatkowe. Suma strat poszczególnych jest w silniku 
PMSM mniejsza. Dzięki temu sprawność silnika jest wyższa, 
a co za tym idzie – obciążenia cieplne silników z magnesami 
są znacznie niższe. Można zaprojektować silnik PMSM tak, aby 
utrzymać sprawność i inne parametry elektromechaniczne na 
podobnym poziomie co w silnikach asynchronicznych, rów-
nocześnie zmniejszając ich wymiary gabarytowe i masę. Moż-
na również zaprojektować silnik tak, aby uzyskać znacznie 
lepsze parametry elektromechaniczne silnika (moc, moment, 
przeciążalność) przy tych samych wymiarach gabarytowych  
i masie.

3. porównanie silników górniczych z magnesami 
trwałymi i silników górniczych obecnie stosowanych 
na wybranych przykładach
Napęd lokomotywy dołowej

Silnik typu PMPg 250L-w przeznaczony jest do napędu lo-
komotyw trakcji kopalnianej. Jest nowoczesnym zamiennikiem 
szeregowego silnika prądu stałego LDa 327a stosowanego w lo-
komotywach trakcji kopalnianej. Silnik PMPg 250L-w jest silni-
kiem synchronicznym z magnesami trwałymi zasilanym z prze-
kształtnika energoelektronicznego, tzw. falownika.

Dzięki zastosowaniu wysokoenergetycznych magnesów trwa-
łych w wirniku i optymalizacji konstrukcji obwodu elektroma-
gnetycznego silnik cechuje wysoka sprawność (przewyższająca 
sprawność silników prądu stałego i indukcyjnych porówny-
walnych mocy) oraz duża przeciążalność momentem. Silnik 
PMPg 250L-w pozbawiony jest węzła szczotkowego, dzięki cze-
mu uzyskuje się znaczne zwiększenie trwałości i niezawodno-
ści, skrócenie czasów przestojów, obniżenie kosztów remontów 
i przeglądów, a zatem znaczne obniżenie kosztów eksploatacyj-
nych silnika.

Silnik PMPg250L-w jest już drugą edycją silnika z magnesa-
mi trwałymi napędzającą lokomotywę dołową. Obecna wersja 
posiada doskonałe właściwości dynamiczne i regulacyjne:
zl moment na wale liniowo zależny od prądu zasilania;
zl stosunkowo nieduże momenty bezwładności przy jednocześ-
nie dużych przeciążalnościach momentem pozwalają uzyskać 
nieosiągalne dotychczas przyspieszenia kątowe.
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Wysokiej jakości materiały konstrukcyjne zapewniają od-
porność na wstrząsy i trwałość konstrukcji. Silnik nie posiada 
skrzynki zaciskowej – połączenia z falownikiem dokonuje się 
trzema przewodami elastycznymi o przekroju 70 mm². Uzwo-
jenie i materiały izolacyjne odpowiadają klasie izolacji H.

Wysokiej jakości materiały elektroizolacyjne oraz przyrosty 
temperatury niższe niż dopuszczalne dla klasy izolacji F gwa-
rantują długą i niezawodną pracę silnika przy dużych przecią-
żeniach dopuszczalnych trwale i chwilowo.

Porównanie parametrów napędu lokomotywy 
kopalnianej 

Do porównania wykorzystano górniczy silnik prądu stałego 
LDa327a, chłodzony powietrzem, o mocy 25/45 kW oraz sil-
nik z magnesami trwałymi PMSM o identycznych wymiarach 
gabarytowych (mechaniczny zamiennik), również chłodzony 
powietrzem, z wirnikiem typu IPM. Silnik PMPg250L-w, ze 
względu na zastosowanie w wirniku magnesów trwałych, ce-
chował się mniejszymi stratami, co pozwoliło osiągnąć wyższą 
gęstość mocy z tych samych wymiarów gabarytowych. Nawet 
przy pracy z obciążeniem znamionowym obciążenie cieplne 

silnika z magnesami trwałymi było niższe niż analogicznego 
silnika prądu stałego, co przekłada się na większą żywotność 
izolacji i podzespołów silnika.

 W tabeli 1 zestawiono porównawczo parametry omawianych 
silników napędu lokomotywy.

Model silnika do zastosowania w napędzie posuwu 
kombajnu górniczego

Obecnie Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL 
wraz z partnerami: Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG 
oraz firmą DAMEL opracowuje silnik synchroniczny wzbudza-
ny magnesami trwałymi PMSM przeznaczony do pracy w na-
pędzie posuwu kombajnu ścianowego.

Silnik wzbudzany magnesami trwałymi został zaprojekto-
wany tak, aby jego wymiary gabarytowe oraz sposób montażu 
nie różniły się od obecnie stosowanych silników w wybranym 
kombajnie. 

W obwodzie elektromagnetycznym silnika zastosowano wir-
nik o różnych reaktancjach w osiach d i q. Aby zwiększyć możli-
wy do osiągnięcia przez silnik moment obrotowy, konstruktorzy 
wykorzystali wirnik IPM (Interior permanent magnets) typu V.

Przykładowy przekrój wirnika został przedstawiony na ry-
sunku 5. 

Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie większej objęto-
ści magnesów w wirniku dzięki układowi magnesów w kształcie 
litery „V” pod odpowiednio dobranym kątem.

Dobór kąta również nie jest bez znaczenia. Przy założeniu 
odpowiedniego przekroju obwodu elektromagnetycznego oraz 
wymiarów i typu magnesów trwałych należy dobrać kąt rozwar-
cia pomiędzy magnesami jednego bieguna tak, aby moment 
zaczepowy silnika był jak najmniejszy.

Zgodnie z założeniami opracowywany silnik powinien sta-
nowić zamiennik silnika obecnie stosowanego dSKK(s) 180L4z. 
O ile wznios i całkowita długość obu silników są takie same, 
długość rdzenia elektromagnetycznego silnika wzbudzanego 
magnesami trwałymi jest krótsza. Długość rdzenia silnika stan-
dardowo stosowanego w kombajnie jest równa LFe = 265 mm, 
natomiast obwodu elektromagnetycznego z magnesami trwały-
mi LFe = 200 mm. Do sterowania tego typu silników stosowane 
są enkodery. W przypadku silnika przeznaczonego do pracy 
w strefie zagrożonej wybuchem pyłu węglowego oraz metanu 

fot. 1. Lokomotywa kopalniana Ld31

parametr lda327a Komel

Moc znamionowa PS1 [kW] 25 38

Moc znamionowa PS2–60 [kW] 45 100

Napięcie znamionowe UN DC [V] 250 250

Moment znamionowy Ms1 [Nm] 160 560

Moment znamionowy Ms2 [Nm] 398 950

Prędkość obrotowa znamionowa  
nS1 [obr/min]

1500 650

Prędkość obrotowa znamionowa  
nS2–60 [obr/min]

1080 1900

Sprawność η s1[%] 86,0 94,0

Sprawność η s2–60[%] 87,0 94,0

Tabela 1. Zestawienie parametów omawianych silników napędu 

lokomotywy

rys. 5. Wirnik silnika synchronicznego o różnych reaktancjach w osiach 

d i q, typu V 
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rys. 6. Obliczone przebiegi momentu na wale w funkcji prędkości obroto-

wej n dla prądu znamionowego I1 = 98 A oraz przy przeciążeniu

producent i typ dsKK(s) 180l4z
pmsm
Komel

Moc znamionowa PN 45 kW 70 kW

Prędkość obrotowa znamionowa nN 1459 obr./min 2250 obr./min

Napięcie znamionowe UN 440 V 440 V

Prąd IN przy napięciu 74 A  98 A

Sprawność η 90% 96%

Moment znamionowy MN 295 Nm 298 Nm

Prędkość obrotowa maksymalna 3500 obr./min 4000 obr./min

Tabela 2. Zestawienie parametrów pracy nowego silnika PMSM z parame-

trami pracy dotychczas stosowanego silnika indukcyjnego klatkowego

enkoder można umieścić na wyprowadzeniu wału, poza silni-
kiem, lub zabudować enkoder w korpusie silnika. W założonym 
rozwiązaniu konstrukcyjnym enkoder został zabudowany w sil-
niku. Aby umożliwić takie rozwiązanie, nie zmieniając wymia-
rów gabarytowych silnika, skrócony został rdzeń magnetyczny.

Pomimo krótszej części czynnej obwodu magnetycznego sil-
nika wzbudzanego magnesami trwałymi według obliczeń silnik 
ten będzie posiadał znacznie lepsze parametry pracy. 

W tabeli 2 parametry pracy nowego silnika PMSM zostały 
zestawione z parametrami pracy dotychczas stosowanego sil-
nika indukcyjnego klatkowego.

Z porównania parametrów podanych w tabeli 2 można za-
uważyć, że silnik PMSM charakteryzuje się znacznie wyższą 
sprawnością oraz osiąga znacznie wyższą moc znamionową. 

Na rysunku 6 przedstawiono obliczone charakterystyki pracy 
silnika – przebiegi momentu obrotowego w funkcji prędkości 
obrotowej. 

Przy zasilaniu prądem znamionowym silnik według obliczeń 
projektowych będzie w stanie pracować ze stałym momentem 
obrotowym równym 298 Nm (czyli zbliżonym do silnika klat-
kowego) jednak w znacznie szerszym zakresie prędkości ob-
rotowej ) 0–2250 obr/min (stosowany obecnie silnik klatkowy 
może pracować ze stałym momentem obrotowym równym 
295 Nm, w zakresie prędkości obrotowej od 0 do 1459 obr/min).

W efekcie dla pracy kombajnu oznacza to możliwość pracy 
podczas urabiania z większą prędkością posuwu, co wiąże się 
z większą wydajnością procesu wydobywczego.
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Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych KOMEL

rys. 7. Model 3D silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, przeznaczo-

nego do napędu posuwu kombajnu 

Na rysunku 7 przedstawiono model 3D silnika. Wymiary 
montażowe oraz układ chłodzenia pozostały bez zmian. Róż-
nicę stanowi natomiast obwód elektromagnetyczny silnika oraz 
dodatkowy przewód sterowniczy, który jest wyprowadzany 
z enkodera zabudowanego w korpusie silnika i doprowadzany 
do falownika podobnie jak przewody zasilające.

podsumowanie
Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie nowych prze-

kształtników energoelektronicznych oraz rozwojowi metod 
obliczeniowych napędy elektryczne, które stanowią najwięk-
szą grupę odbiorników energii na świecie, są wciąż rozwijane 
i optymalizowane.

Obecnie najbardziej wydajnym rodzajem silników elektrycz-
nych są silniki wzbudzane magnesami trwałymi.

Dzięki szeregowi zalet są obecnie stosowane praktycznie 
w każdej gałęzi przemysłu od małych silników stosowanych 
w napędach komputerów PC po silniki dużej mocy napędza-
jące statki. 

Można powiedzieć, że silniki o tego typu wzbudzeniu są 
stosowane w bardzo szerokim zakresie aplikacji, co wiąże się 
z pracą w różnych warunkach środowiskowych oraz z różną 
kulturą pracy.

Szerokie zastosowanie silników z magnesami trwałymi po-
kazuje, że ich parametry oraz zalety (jak np. wysoka sprawność, 
wysoki maksymalny moment obrotowy, niewielkie wymiary 
gabarytowe) są cenione w pracy wielu różnych urządzeń elek-
trycznych.

Różnorodność aplikacji, w których są stosowane silniki z ma-
gnesami trwałymi, wymusiła rozwinięcie technologii i rozwią-

zań konstrukcyjnych, które pozwalają na pracę tego typu silni-
ków w różnych i specyficznych warunkach. 

Instytut Napędów Elektrycznych KOMEL od kilku lat pro-
wadzi prace badawcze oraz wdrożeniowe [2, 3, 4] dotyczące 
rozwiązań silników wzbudzanych magnesami trwałymi dla 
przemysłu górniczego. W tym zakresie osiągnięte sukcesy oraz 
szybko rosnące zainteresowanie producentów maszyn górni-
czych świadczą o bardzo dobrze ukierunkowanym potencjale 
Instytutu. 

Silniki wzbudzane magnesami trwałymi z powodzeniem mo-
gą być wdrażane do przemysłu górniczego, czego dowodem 
są silniki do tej pory wdrożone przez Instytut KOMEL [2, 3]. 
Obecnie trwają prace dotyczące silnika do napędu posuwu 
kombajnu. Obliczone parametry pracy silnika, przedstawione 
w tabeli 2, obrazują znacznie większe możliwości pracy kombaj-
nu, jak np. praca z urabianiem przy większej prędkości posuwu 
i z większą sprawnością. Zaprojektowany model 3D silnika, na 
podstawie którego powstała również dokumentacja techniczna, 
został przedstawiony na rysunku 7. Silnik został zaprojektowa-
ny do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego 
oraz metanu (IM2ExdIMb). 

Dzięki swoim zaletom silniki tego typu mogą wyprzeć obec-
nie stosowane silniki górnicze.

Do tej pory silniki tego typu zostały wprowadzone w trzech 
aplikacjach górniczych: 1 w wentylatorach, 2 w podwieszanym 
ciągniku GAD-1, 3 w lokomotywie dołowej Ld-31.
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