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PLATFORMA BADAWCZA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO 

Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO ZASTOSOWANIA  
W NAPĘDACH GÓRNICZYCH 

 
RESEARCH PLATFORM FOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS 

MOTOR FOR USE IN MINING DRIVES  
 
Streszczenie:  Artykuł prezentuje możliwości badawcze platformy wyposażonej w dwa bliźniacze silniki 

synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi typu IPMSM, zesprzęglone ze sobą poprzez momentomierz. 

Na platformie badawczej jeden z silników stanowi obciążenie dla drugiego badanego silnika, przy czym 

konfiguracja, który silnik napędza, a który obciąża jest dowolna. Silnik obciążający może obciążać silnik 

badany momentem stałym lub modulowanym, charakterystycznym np. dla elektrycznego napędu posuwu 

górniczego kombajnu ścianowego. W artykule przedstawiono również parametry obciążenia sieci zasilającej 

przez platformę badawczą, jakie wystąpiły w trakcie próbnego nagrzewania silnika badanego typu dSMKwsK 

180M-4.  

Abstract:  The article presents the research platform equipped with two Interior mounted Permanent Magnet 

Synchronous Motors, connected to each other via a coupling and measuring shaft. On the research platform 

one motor operates as a load for the other. The configuration which motor should operate as the driving 

(tested) motor and which as the loading motor is arbitrary. The loading motor can load the tested motor with 

constant or modulated torque which for example is characteristic for electric haulage drive of mining longwall 

shearer. The article presents also the load parameters of the power supply network which occurred during the 

temperature rise test of the tested motor type dSMKwsK 180M-4 mounted on the research platform. 

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, przemiennik częstotliwości, kombajn ścianowy 

Keywords: interior permanent magnet synchronous motor, inverter, longwall shearer 

 

1. Wstęp 

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi są 

obecnie stosowane w wielu gałęziach przemy-

słu, w coraz większym zakresie aplikacji. Kon-

sorcjum złożone z instytutów ITI EMAG, 

KOMEL oraz DFME  DAMEL, przy współ-

pracy z firmą ENEL–PC, opracowało prototy-

powe modele napędów z silnikami synchroni-

cznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi ty-

pu IPMSM (Interior mounted Permanent Mag-

net Synchronous Motor) do zastosowania w na-

pędzie posuwu górniczego kombajnu ściano-

wego [1] ÷ [7]. Do celów badawczych została 

opracowana i wytworzona mobilna platforma, 

której możliwości badawcze są zaprezentowane 

w artykule. Platforma pozwoliła na przeprowa-

dzenie badań nowoopracowanych silników. 

W tym celu na platformie zostały umieszczone 

dwa modelowe silniki typu dSMKwsK 180M-

4, połączone wałami poprzez momentomierz  

 
 

służący do pomiaru momentu przekazywanego 

pomiędzy silnikami oraz pulpit sterowniczy, 

której widok przedstawia Fot. 1 oraz Rys. 1.  

 
Fot. 1. Widok platformy badawczej 

Silnik widoczny na Fot. 1 po prawej stronie 

w czasie badań był wykorzystywany jako silnik 

obciążający i został mu przypisany skrócony 

akronim: M1. Silnik widoczny po lewej stronie 

w czasie badań był wykorzystywany jako silnik 
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napędowy (badany) i został mu przypisany 

skrócony akronim: M2. Platforma jest przysto-

sowana do zasilania napięciem 3-fazowym 

3x500 V, 50 Hz. 

 
Rys. 1. Schemat platformy badawczej - sprzę-

gnięte maszyny badane. 

2. Sterowanie platformą badawczą 

Platforma badawcza posiada pulpit sterowniczy 

(Fot. 2), wyposażony w sterownik programo-

walny MODICON M340 wraz z dotykowym 

panelem operatorskim, umożliwiającym doko-

nywanie nastaw parametrów i odczyt wartości 

mierzonych. 

 
Fot. 2. Widok pulpitu sterowniczego 

Platforma badawcza do wykonania badań wy-

maga doprowadzenia napięcia zasilania oraz 

doprowadzenia i odprowadzenia wody chłodzą-

cej zarówno przemiennik częstotliwości jak 

i oba silniki. Po włączeniu napięcia zasilania na 

dotykowym panelu operatorskim jest wizuali-

zowana platforma badawcza (Fot. 3). 

 
Fot. 3. Wizualizacja platformy badawczej na 

pulpicie sterowniczym 

Platforma badawcza umożliwia konfigurację 

parametrów pracy zamontowanych maszyn, 

określenie który z silników ma pełnić rolę ma-

szyny napędzającej, a który obciążającej, wybór 

kierunku obrotów. Wszelkie nastawy są dostę-

pne na panelu operatorskim (Fot. 4). 

 

Fot. 1. Okno konfiguracji 

W oknie konfiguracji możemy skonfigurować 

np. parametry momentu obciążenia silnika ba-

danego. Moment może być stały lub modulo-

wany, a przykładowy charakter modulacji wys-

tępujący w napędzie posuwu kombajnu ścia-

nowego przedstawiono na Fot. 5 
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Fot. 5. Okno „Obciążenie” 

Platforma badawcza jest wyposażona w spe-

cjalizowany przemiennik częstotliwości,  

o dwóch stopniach wyjściowych AC (falowni-

kach), zasilających oddzielnie silniki. Stopień 

prostownikowy przemiennika może pracować 

w trybie pasywnym lub  aktywnym, Fot. 6. 

 
Fot. 6. Okno konfiguracji prostownika 

Po dokonaniu niezbędnych konfiguracji, można 

uruchomić silniki na platformie, z ustawionymi 

parametrami pracy. Po rozruchu silników, za 

pomocą panelu operatorskiego można zmienić 

podstawowe parametry pracy, jak prędkość 

obrotową i moment obciążenia (Fot. 7). 

 
Fot. 7. Okno sterowania platformą 

3. Pomiary parametrów pracy platformy 
badawczej 

W trakcie badań zespół badawczy ma możli-

wość stałego podglądu parametrów pracy pla-

tformy badawczej, takich jak: temperatura wo-

dy chłodzącej na wlocie i wylocie (zarówno 

przemiennika częstotliwości jak i obu silni-

ków), temperatury uzwojeń (czujniki tempe-

ratur zabudowane w czołach uzwojeń), tem-

peratura enkodera inkrementalnego (zabudo-

wanego w korpusie silnika), (Fot. 8).  

 
Fot. 8. Temperatury występujące na platformie 

badawczej 

Aktualne przepływy wody chłodzącej silniki 

i przemiennik częstotliwości są również dostę-

pne na panelu operatorskim (Fot. 9). 

 
Fot. 9. Przepływy wody chłodzącej 

Obliczane są też moce strat ciepła odprowa-

dzane z silników i przemiennika częstotliwości 

poprzez wodę chłodzącą (Fot.). 

 
Fot. 10. Moce strat cieplnych  

Na panelu operatorskim mogą być prezento-

wane trendy podstawowych parametrów pracy 

platformy badawczej, występujące w czasie 

ostatniej godziny jej pracy. Na Fot. 11 przed-

stawiono np. trendy zmian temperatur silników. 

 
Fot. 11. Trendy zmian temperatur silników 
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Oprócz wymienionych parametrów podstawo-

wych, możliwy jest również podgląd innych 

wielkości mechanicznych i elektrycznych pracy 

silników, informujących o wartościach napięć 

międzyfazowych i prądów fazowych maszyn, 

napięciu w obwodzie DC, odtwarzanym mo-

mencie obrotowym, prędkości obrotowej ma-

szyn, prądów w osiach d i q oraz kącie ste-

rowania β. Bieżący podgląd tych wielkości 

pozwala na ocenę pracy zespołu napędowego 

przekształtnik-silnik, działanie algorytmu steru-

jącego oraz obserwowanie pracy napędu i do-

stosowanego algorytmu sterowania w obu 

strefach regulacji (w strefie stałego momentu 

oraz strefie osłabiania wzbudzania), Fot. 12. 

 
Fot. 12. Okno z podstawowymi wielkościami 

pracy falowników zasilających silniki 

4. Pomiary parametrów zasilania platfo-
rmy badawczej 

Platformę badawczą wyposażono w wyłącznik 

Compact NSX250F 3P wraz z członem pomia-

rowym Micrologic 6.2E 250A, który umożliwia 

pomiar parametrów zasilania platformy badaw-

czej i wizualizację danych pomiarowych na 

zamontowanym na pulpicie sterowniczym 

platformy wyświetlaczu rozdzielnicowym typu 

FDM121. Równocześnie zainstalowany na 

platformie badawczej sterownik programo-

walny typu MODICON M340 komunikuje się 

z członem pomiarowym wyłącznika Compact 

za pomocą sieci Modbus RTU, umożliwiając 

wyświetlanie danych pomiarowych na panelu 

operatorskim platformy. W czasie próbnego na-

grzewania badanego silnika M2 wykonano 

zdjęcia wartości parametrów zasilania platfor-

my badawczej zmierzonych za pomocą członu 

pomiarowego wyłącznika Compact i wizuali-

zowanych na panelu operatorskim. Wyłącznik 

Compact ma jeszcze jedną ważną cechę,  

a mianowicie zapamiętuje również maksymalne 

wartości zmierzonych parametrów, co jest 

przydatne do określenia zapotrzebowania mocy 

platformy badawczej. 

Na Fot. 13 przedstawiono parametry pracy pla-

tformy badawczej. Silnik badany M2 jest wizu-

alizowany na panelu operatorskim z indeksem 

1, ponieważ jest zasilany z falownika 1. Jak wi-

dać w prezentowanym oknie parametrów, war-

tość skuteczna prądu silnika M2 wynosi 128 A. 

Silnik obciążający M1, który jest wizuali-

zowany na platformie badawczej z indeksem 2, 

obciąża silnik badany M2 mocą mechaniczną 

wynoszącą 77,9 kW, pracuje jako prądnica 

z wartością skuteczną prądu wynoszącą 115 A 

i zwraca moc elektryczną poprzez falownik 2 

do wspólnego obwodu pośredniego DC 

przemiennika częstotliwości. 

 

Fot. 13. Wizualizacja parametrów pracy plat-

formy badawczej 

 

Fot. 14. Parametry prądów zasilania platformy 

badawczej 

Na Fot. 14 pokazano parametry prądów zasila-

nia platformy badawczej, mierzone przez człon 

pomiarowy wyłącznika Compact w danej chwi-

li czasowej. Na panelu operatorskim można 

wyświetlić m.in.: wartości skuteczne prądów 

fazowych, wartość średnią tych prądów, war-

tość minimalną i maksymalną wartości średniej 

oraz nierównomierności rozpływu prądów. Na 

panelu operatorskim prezentowane mogą być 

liczne parametry napięć zasilania platformy 

badawczej (Fot. 15), m.in.: wartości skuteczne 

napięć międzyfazowych, wartość średnia tych 

napięć, wartość minimalna i maksymalna war-

tości średniej oraz nierównomierności napięć 

zasilających. 
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Fot. 15. Parametry napięć zasilania platformy 

badawczej 

Na Fot. 16 przedstawiono okno wizualizacji 

z parametrami mocy pobieranej przez platformę 

badawczą z sieci zasilającej. Prezentowana jest 

moc czynna pobierana przez platformę bada-

wczą, moc bierna jaką platforma obciąża sieć 

zasilającą i moc pozorna. 

 
Fot. 16. Parametry mocy pobieranej przez 

platformę badawczą z sieci zasilającej 

Na Fot. 17 pokazano okno wizualizacji wyświe-

tlające aktualne współczynniki mocy zasilania 

platformy badawczej. Pierwszy z wyświetla-

nych współczynników mocy, tzw. „Power Fac-

tor”, uwzględnia wszystkie harmoniczne i de-

finiowany jest jako stosunek mocy czynnej do 

mocy pozornej: 

PF = P/S 

Drugi z wyświetlanych współczynników mocy, 

tzw. „Fundamental Power Factor” lub „Displa-

cement Power Factor”, uwzględnia tylko pod-

stawową harmoniczną sieci (50 Hz) i definio-

wany jest jako cosinus kąta przesunięcia po-

między prądem a napięciem sieci, czyli: 

cos φ1 = DPF = P/S1 

 
Fot. 17. Współczynnik mocy zasilania platformy 

badawczej 

Na Fot. 18 przedstawiono parametry znie-

kształceń napięć sieci zasilającej i zniekształceń 

wnoszonych przez platformę badawczą, mie-

rzone przez człon pomiarowy wyłącznika Com-

pact. 

 
Fot. 18. Zniekształcenia napięć sieci i wnoszone 

przez platformę badawczą 

Jak widać w oknie panelu operatorskiego 

(Fot. 18), w centralnej jego części prezentowa-

ne są wartości zniekształceń napięć sieciowych 

zasilających platformę badawczą oraz wartości 

zniekształceń prądów fazowych, jakimi platfo-

rma obciąża sieć zasilającą. Po lewej stronie 

prezentowana jest moc zniekształceń, tzw. moc 

deformacji D, definiowana jako: 

D
2
 = S

2
 – P1

2
 

Po prawej stronie prezentowana jest moc bierna 

podstawowej harmonicznej (Fundamental Rea-

ctive Power). Na Fot. 19 przedstawiono warto-

ści prądów platformy badawczej. Po lewej stro-

nie prezentowane jest aktualne zapotrzebowa-

nie w postaci wartości skutecznych prądów fa-

zowych, a po prawej stronie maksymalne za-

potrzebowanie w postaci maksymalnych war-

tości skutecznych prądów fazowych, które 

zmierzył w przeszłości człon pomiarowy wy-

łącznika Compact. 
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Fot. 19. Zapotrzebowanie prądu platformy ba-

dawczej 

Na Fot. 20 przedstawiono wartości mocy pla-

tformy badawczej. Po lewej stronie prezento-

wane jest aktualne (całkowite) i maksymalne 

zapotrzebowanie platformy na moc czynną.  

W części środkowej prezentowane jest aktualne 

(całkowite) i maksymalne zapotrzebowanie 

platformy na moc bierną. Po prawej stronie 

prezentowane jest aktualne (całkowite) i ma-

ksymalne zapotrzebowanie platformy na moc 

pozorną, które mierzy aktualnie i zmierzył  

w przeszłości wyłącznik Compact. 

 

Fot. 20. Zapotrzebowanie mocy platformy ba-

dawczej 

5. Pomiary charakterystyk obciążenia 
badanego silnika na platformie badaw-
czej 

W ramach prowadzonych badań wykonano po-

miary mające na celu wyznaczenie charakte-

rystyk pracy oraz map sprawności badanego 

silnika typu dSMKwsK 180M-4.  

W Tab. 1 przedstawiono parametry pracy sil-

nika w punkcie znamionowym, dla dwóch try-

bów pracy prostownika. W tym celu platforma 

badawcza została doposażona w szeroko-

pasmowy analizator mocy NORMA D6000. 

Wraz z zastosowanymi dedykowanymi przet-

wornikami prądowymi, przyrząd umożliwił 

pomiar takich wielkości elektrycznych maszyny 

badanej jak: napięcie międzyfazowe (wartość 

skuteczna oraz pierwsza harmoniczna), na-

tężenie prądu w poszczególnych fazach (war-

tości skuteczne oraz pierwsza harmoniczna), 

moc czynna, bierna i pozorna, a także współ-

czynnik mocy oraz częstotliwość. Zainstalo-

wany na platformie badawczej momentomierz 

T40B produkcji HBM umożliwił pomiar mo-

mentu obrotowego. Prędkość obrotowa wyzna-

czana była na podstawie częstotliwości prądu 

silnika. Na podstawie powyższych parametrów, 

obliczono moc mechaniczną na wale, a także 

sprawność silnika. Pomiar wszystkich parame-

trów odbywał się jednocześnie w trybie syn-

chronicznym, co umożliwiło uśrednianie posz-

czególnych parametrów w tych samych okre-

sach czasu (będących wielokrotnością okresów 

sygnałów pomiarowych). 

Tab. 1. Parametry znamionowe silnika dla 

trybu pracy prostownika: pasywny, aktywny 

dSMKwsK 180M-4 
Tryb pracy 

prostownika: 
pasywny aktywny 

PN [kW] 70 94 

UN [V] 400 540 

IN [A] 110 110 

nN [obr/min] 2250 3000 

TN [N
.
m] 300 300 

η [%] 95 93,6 
 

Badania silnika przeprowadzono zarówno dla 

trybu pracy prostownika pasywnego jak i akty-

wnego, chociaż na etapie projektowania silnika 

nie zakładano pracy aktywnej prostownika, 

dlatego też obwód elektromagnetyczny był 

projektowany na napięcie niższe niż zapewnia 

tryb aktywny. Z perspektywy charakterystyk 

elektromechanicznych badanego silnika 

IPMSM, oba tryby pracy prostownika różnią się 

napięciem zasilania, którym falownik jest 

w stanie zasilić silnik. Maksymalne napięcie za-

silania determinuje tzw. punkt bazowy (bazową 

prędkość kątową wirnika ωb) na charakte-

rystyce elektromechanicznej momentu w fun-

kcji prędkości kątowej silnika, T = f(ω) [8, 9]. 

Punkt bazowy stanowi granicę pomiędzy 

dwoma strefami regulacji prędkości napędu  

z silnikiem IPMSM. W strefie pierwszej, dla 

zakresu prędkości kątowych wirnika ω od 0 aż 

do prędkości bazowej ωb, silnik pracuje ze 

stałym strumieniem magnetycznym głównym  

i ze stałym momentem na wale. Powyżej 

prędkości bazowej ωb silnik pracuje w drugiej 

strefie regulacji prędkości, w której zwię-

kszanie prędkości odbywa się dzięki osłabianiu 

strumienia magnetycznego głównego w silniku, 
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co skutkuje zmniejszeniem momentu na wale 

silnika, przy utrzymaniu mocy silnika na mniej 

więcej stałym poziomie  [8, 9].  

Tryb pracy z prostownikiem aktywnym poz-

wala na zwiększenie zakresu prędkości kąto-

wych wirnika, przy których silnik IPMSM mo-

że pracować ze stałym, znamionowym mo-

mentem obrotowym na wale. To przekłada się 

np. na pracę napędu posuwu kombajnu z wię-

kszą prędkością, a to wiąże się dalej z korzy-

ściami wydajnościowymi. Dlatego, w rozpatry-

wanej aplikacji zasadnym jest, aby punkty 

bazowe na charakterystykach elektromecha-

nicznych silników napędowych IPMSM ustalić 

jako punkty znamionowe. 

Dla badanego napędu elektrycznego z silnikiem 

dSMKwsK 180M-4, maksymalna osiągana prę-

dkość kątowa wirnika jest taka sama dla obu 

trybów pracy prostownika i jest determinowana 

prędkością maksymalną kombajnu oraz para-

metrami mechanicznymi. 

Przedstawione na Rys. 2 i Rys. 3 mapy spraw-

ności pozwalają na odczytanie sprawności 

w różnych punktach pracy badanych silników 

IPMSM (dla różnych obciążeń, przy różnych 

prędkościach obrotowych).  

 
Rys. 2. Wyznaczona mapa sprawności silnika 

dla pracy prostownika w trybie pasywnym -  

prędkość bazowa napędu 2250 obr./min 

Można zauważyć, że dla pracy prostownika 

w trybie aktywnym (zwiększone maksymalne 

napięcie zasilania silnika), obszar najwyższych 

sprawności, tj. 94 ÷ 96 %, jest poszerzony 

w kierunku zakresu wyższych prędkości obro-

towych. Wynika to z przesunięcia strefy osła-

biania strumienia. 

 
Rys. 3. Wyznaczona mapa sprawności silnika 

dla pracy prostownika w trybie aktywnym - 

prędkość bazowa napędu 3000 obr./min  

 
Rys. 4. Zmierzona charakterystyka obciążenia 

dla znamionowej prędkości obrotowej  

n=2250 obr./min, prostownik pasywny 
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Rys. 5. Zmierzona charakterystyka obciążenia 

dla znamionowej prędkości obrotowej  

n=3000 obr./min, prostownik aktywny 

6. Podsumowanie 

Wykonane badania na zaprezentowanej plat-

formie badawczej pozwoliły na pomiar chara-

kterystyk elektromechanicznych modelowego 

silnika IPMSM, w tym jego map sprawności. 

Dzięki zastosowaniu aktywnego prostownika  

w przemienniku częstotliwości i tym samym 

dzięki możliwości podniesienia napięcia za-

silania silnika IPMSM, poszerzono strefę re-

gulacji prędkości, w której silnik pracuje bez 

osłabiania strumienia magnetycznego. Punkt 

bazowy na charakterystykach elektromecha-

nicznych silnika przesunięto z prędkości 

2250 obr./min do prędkości 3000 obr./min, tzn. 

do tej prędkości silnik może utrzymać stały, 

znamionowy moment na wale, TN = 300 N
.
m. 

Jest to równoznaczne z podniesieniem mocy 

napędu (przemiennik częstotliwości + silnik)  

z 70 kW na 94 kW, przy utrzymaniu wysokiej 

sprawności, powyżej 93,5 %. 

Przy zainstalowanych na platformie dwóch 

silnikach o mocy projektowej 70 kW każdy 

(łącznie 140 kW), w czasie przeprowadzonego 

próbnego nagrzewania silnika M2, przy 

obciążeniu mocą mechaniczną rzędu 2 x 78 kW 

(156 kW), moc czynna pobierana z sieci za-

silającej przez platformę wynosiła średnio 

12,1 kW, a w czasie rozpędzania silników osią-

gnęła maksymalnie wartość 14,2 kW. Zatem do 

przeprowadzenia badań silników nie trzeba 

dysponować siecią zasilającą o dużej mocy 

maksymalnej, gdyż zapotrzebowanie na moc 

całego systemu jest poniżej 20 kW. Obciążenie 

sieci zasilającej prądem w czasie badań 

silników na platformie również jest niewielkie, 

ponieważ nie przekracza 25 A, przy prądach 

silników na poziomie 130 A i przy pracy 

prostownika w przemienniku częstotliwości 

w trybie aktywnym. Jedynie podczas załączania 

napięcia zasilania platformy, podczas 

ładowania kondensatorów obwodu pośredniego 

przemiennika częstotliwości, wartość skuteczna 

prądu sieci osiąga 45 A.  

Praca współfinansowana ze środków NCBiR 

zgodnie z umową PBS2/B4/10/2014 jako 

projekt badawczy pt.: „Wprowadzenie 

wysokosprawnych silników synchronicznych z 

magnesami trwałymi do napędu dołowych 

maszyn górniczych”. 
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