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1. Wstęp
W polskich kopalniach węgla kamiennego system transportowy ludzi, materiałów i urządzeń jest oparty na kolei podziemnej.
Dołowy tabor trakcyjny, który był stosowany na przestrzeni lat,
był modernizowany. Obecnie lokomotywy dołowe wykorzystują kilka rodzajów napędu: pneumatyczny, elektryczny przewodowy, elektryczny akumulatorowy, spalinowy.
Wprowadzenie w górnictwie podziemnym napędów spalinowych pozwoliło na zwiększenie efektywności podziemnych
systemów transportowych kopalń, jednak nie jest to rozwiązanie wolne od wad. Napędy spalinowe stanowią źródło emisji
spalin, ciepła oraz stosunkowo dużego hałasu, co przekłada się
bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo pracy załóg dołowych oraz generuje bardzo duże koszty związane z rozbudową
systemów wentylacyjnych, odprowadzających spaliny.
Intensywny rozwój techniki w zakresie napędów trakcyjnych
poskutkował opracowaniem i wdrożeniem w różnych środkach
transportu nowoczesnych, wysoko sprawnych napędów elektrycznych o szeroko regulowanej prędkości obrotowej, bazujących na technologii silników synchronicznych z magnesami
trwałymi (ang. skrót PMSM od Permanent Magnet Synchronous
Motor) zasilanych z energoelektronicznych układów sterowania
oraz na technologii baterii litowo-jonowych. Tak skonfigurowane elektryczne, trakcyjne układy napędowe są stosowane m.in.
w napędach różnego typu samochodów i pojazdów elektrycznych czy hybrydowych, a nawet w napędach małych statków
powietrznych (paralotnie, szybowce) [11, 12]. Na przestrzeni
ostatnich lat można zaobserwować również pierwsze wdrożenia
tak skonfigurowanych nowoczesnych napędów elektrycznych
w aplikacjach kopalnianych i to w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz metanu [1].
Napędy wyposażone w silniki PMSM stanowią interesującą
alternatywę dla dotychczas stosowanych napędów elektrycznych, m.in. z uwagi na:
zz mniejsze gabaryty i masę, co pozwala na budowę bardziej
kompaktowych i lżejszych urządzeń;
zz wysoką przeciążalność momentem, co pozwala na zastosowanie silników o zredukowanej mocy ciągłej w aplikacjach,
gdzie np. jest konieczny duży moment rozruchowy oraz duże
chwilowe przeciążenia;
zz wysoką sprawność w stosunku do powszechnie stosowanych
napędów górniczych z silnikami asynchronicznymi lub z sil-
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych
napędu dołowej, akumulatorowej lokomotywy kopalnianej typu
Lea BM-12, w której zastosowano silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, o magnesach trwałych montowanych wewnątrz
rdzenia magnetycznego wirnika (ang. skrót IPMSM). Przedstawiono potencjalne korzyści wynikające z zastosowania silnika
IPMSM w napędzie lokomotywy górniczej. Porównano możliwe
do uzyskania parametry pracy lokomotywy i parametry trakcyjne napędu z silnikiem IPMSM w stosunku do parametrów uzyskiwanych przy standardowo stosowanym silniku szeregowym
prądu stałego.
Słowa kluczowe: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi,
przemiennik częstotliwości, lokomotywa akumulatorowa.

TRACTION PERMANENT MAGNET
SYNCHRONOUS MOTOR IN THE DRIVE
OF A BATTERY MINING LOCOMOTIVE LEA
BM-12 – SIMULATION OF WORK
Abstract: The article presents the results of research simulations of the drive of a battery mining locomotive type Lea BM12, equipped with an interior permanent magnet synchronous
motor (IPMSM). The potential benefits resulting from the use
of IPMSM in mining locomotives are presented. The operating
parameters of the locomotive and the traction parameters of
the drive possible to achieve if IPMSM is used are compared
to parameters achieved with commonly used series DC motor.
Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, frequency
converter, battery locomotive.

nikami prądu stałego, co pozwala na zmniejszenie energochłonności napędu.
Zastosowanie nowoczesnych napędów trakcyjnych wyposażonych w silniki PMSM (dodatkowo także zasilanych z baterii
litowo-jonowych) wpisuje się w przewidywane kierunki rozwoju systemów transportowych kopalń, wytyczone pracami
badawczo-rozwojowymi, których celem jest [2, 3]:

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne lokomotyw akumulatorowych [4]

Tabela 2. Porównanie parametrów znamionowych silnika szeregowego
LDs-327 oraz proponowanego silnika PMSM

Typ lokomotywy
Parametr
Siła pociągowa

kN

Typ silnika

Lea
BM8

Lea
BM12

Lea
BM15

Ldag
05M

11,2

16,8

16,8

5,3

Prędkość

km/h

7

8

8

7,2

Prędkość max.

km/h

14

16

16

14,4

Moc godzinowa
(S2-60)

kW

24

38

25

11

Liczba silników

szt.

1

1

2

2

Napięcie baterii

V

110

144

240

84

Ah

570

760

2x330

420

Pojemność
akumulatora

zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do atmosfery kopalnianej;
zz zmniejszenie generowania hałasu i emisji ciepła przez spalinowe jednostki napędowe;
zz opracowanie napędów elektrycznych z nową generacją akumulatorów i silników elektrycznych;
zz optymalizacja oprzyrządowania silników pod kątem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów wytwarzania;
zz zwiększenie wydatku mocy silnika przy ograniczonym zużyciu paliwa (energii).
zz

2. Lokomotywa akumulatorowa typu Lea BM-12
W systemach transportowych krajowych kopalń podziemnych dominują dwa typy lokomotyw: Lea BM-12 (o masie 12
ton) oraz Ldag-05 (o masie 5,5 tony). Obie te lokomotywy są
zasilane z baterii trakcyjnej. Zostały one opracowane w latach
60/70. XX wieku, natomiast zaprzestano ich produkcji w latach
90. Prace projektowe oraz badawcze, prowadzone przez autorów
artykułu, dotyczą lokomotywy Lea BM-12, która jest stosowana
do transportu ludzi, urobku oraz materiałów.
W Polsce nie są produkowane lokomotywy elektryczne
stanowiące odpowiednik lokomotyw Lea BM-12, co stanowi
o konieczności coraz częstszego remontowania przestarzałych
i coraz bardziej awaryjnych z uwagi na duży stopień wyeksploatowania lokomotyw. Lokomotywy Lea BM-8 zostały zastąpione lokomotywami Lea BM-12, które charakteryzowały się więk-

LDs-327

IPMSM
– praca
znamionowa,
bateria
Li-ion

IPMSM
– bateria
kwasowa,
IDC = 300 A
(I1 < I1N)

Wznios
mechaniczny

327

180

180

Moc znamionowa PN, [kW]

19.2/40

56.5/81

40,3

Moment znam.
TN, [N.m]

110/340

260/409

175

Prędkość nN,
[obr./min]

1660/1120

2100/1900

2200

Napięcie znamionowe, [V]

144 V DC

90 V AC
(144 V DC)

90 V AC
(144 V DC)

Prąd znam. IDC
lub I1N, [A]

150/308

400/620

277

Sprawność, [%]

89/90,5

96,5/96

96,3

Prędkość max.,
[obr./min]

2490

4000

3700

Parametry
dla pracy
S1/S2-60

szą siłą pociągową oraz szerszym zakresem prędkości, natomiast
lokomotywa Lea BM-15 nie weszła do produkcji seryjnej [4].
W lokomotywie Lea BM-12 jest obecnie stosowany silnik
szeregowy prądu stałego typu LDs 327, o mocy znamionowej
19,2 kW (S1), którego parametry pracy zostaną przedstawione
w przedostatnim rozdziale artykułu. Tymczasem w nowoczes
nych napędach trakcji drogowej lub szynowej stosowane są
coraz częściej silniki PMSM [12], z uwagi na zalety tychże silników wymienione w rozdziale 1. W ramach prowadzonych
badań, autorzy projektu rozważyli zastosowanie silnika PMSM
w lokomotywie Lea BM-12. Wybrano odmianę wykonania silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz rdzenia
magnetycznego wirnika (ang. skrót Interior PMSM lub IPMSM).
Dzięki zastosowaniu nowego typu silnika poprawie powinny
ulec następujące parametry napędu lokomotywy:
zz sprawność napędu powinna ulec istotnemu zwiększeniu, co
z kolei powinno poskutkować zwiększeniem zasięgu jazdy
lokomotywy na jednym ładowaniu baterii trakcyjnej;

reklama
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Rys. 1. Obliczone charakterystyki momentu na wale silnika IPMSM
w funkcji prędkości obrotowej dla warunków pracy: przy ograniczeniu
mocy do P = 40 kW (bateria kwasowo-ołowiowa); znamionowe obciążenie S1 przy I1 = 400 A (bateria Li-ion), znamionowe obciążenie w reżimie
S2-60 przy I1 = 620 A oraz dla przeciążenia chwilowego I1 = 1000 A

Rys. 2. Obliczone charakterystyki mocy mechanicznej silnika IPMSM
w funkcji prędkości obrotowej dla warunków pracy: przy ograniczeniu
mocy do P = 40 kW (bateria kwasowo-ołowiowa); znamionowe obciążenie S1 przy I1 = 400 A (bateria Li-ion), znamionowe obciążenie w reżimie
S2-60 przy I1 = 620 A oraz dla przeciążenia chwilowego I1 = 1000 A

zakładając te same warunki chłodzenia, moment i moc znamionowe napędu powinny być zwiększone;
zz moment i moc maksymalne napędu powinny być zwiększone;
zz w miarę możliwości należy dążyć do zmniejszenia wymiarów
gabarytowych (średnicy) i masy silnika napędowego.

Symulacje komputerowe prowadzono przy użyciu programu
symulacyjnego PSIM, będącego symulatorem układów energoelektronicznych.
Symulacje prowadzono dla dwóch różnych warunków obciążenia lokomotywy:
1. rozpędzanie lokomotywy obciążonej pustymi wagonami,
o łącznej masie całkowitej składu 40 Mg i jazda na trasie
transportowej o łącznej długości 1000 m pod górę o nachyleniu 0,4%;
2. rozpędzanie lokomotywy obciążonej pełnymi wagonami,
o łącznej masie całkowitej składu 100 Mg i jazda na trasie
transportowej o łącznej długości 1000 m z góry o nachyleniu 0,4%.
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zz

Jednym z założeń przy projektowaniu nowego wariantu
napędu lokomotywy Lea BM-12 było to, że będzie on mógł
współpracować z dotychczas stosowaną w lokomotywie baterią
trakcyjną kwasowo-ołowiową (narzucone napięcie DC i wydajność prądowa baterii) oraz w przyszłości, z nowoczesną baterią
trakcyjną (ogniwa Li-ion) o takim samym napięciu DC, lecz
o zwiększonej wydajności prądowej.
Przy projektowaniu silnika IPMSM do napędu lokomotywy
Lea BM-12 założono, że prędkość obrotowa silnika będzie regulowana dwustrefowo [5]. W pierwszej strefie regulacji prędkości silnik jest sterowany wg kryterium maksimum momentu
użytecznego na wale Ts do prądu zasilania I1. W tej strefie regulacji w silniku utrzymywany jest w przybliżeniu stały strumień magnetyczny (tzn. zależny jedynie od prądu I1, nie od
prędkości). W drugiej strefie regulacji prędkości (powyżej tzw.
prędkości bazowej aż do prędkości maksymalnej) napięcie na
zaciskach silnika jest ograniczone do maksymalnej wartości
napięcia osiągalnej na wyjściu przekształtnika. Ograniczenie
napięcia silnika jest realizowane dzięki osłabianiu strumienia
magnetycznego głównego w silniku [5].
Na rysunkach 1 i 2 pokazano obliczone charakterystyki momentu na wale i mocy silnika IPMSM w funkcji prędkości obrotowej przy znamionowych warunkach zasilania dla pracy S1
i S2-60 oraz przy chwilowym przeciążeniu I1 = 1000 A.
3. Parametry modelu symulacyjnego składu pociągu
i trasy transportowej
W ramach prowadzonych prac symulowano jazdę składów
pociągów ciągniętych lokomotywą typu Lea BM-12 o masie
własnej 12,5 Mg, średnicy kół napędowych 560 mm oraz przełożeniu przekładni głównej 1:19,26.
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Maksymalne dopuszczalne nachylenie torowiska w podziemiach kopalń wynosi 0,5%. Dopuszczalna maksymalna prędkość składów pociągów w podziemiach kopalń wynosi 6 m/s.
4. Badania symulacyjne klasycznego układu
napędowego lokomotywy Lea BM‑12, z silnikiem
szeregowym prądu stałego typu LDs 327
Jako pierwszą przeprowadzono symulację komputerową
klasycznego napędu lokomotywy akumulatorowej Lea BM-12
z silnikiem szeregowym prądu stałego typu LDs 327, zasilanym
poprzez łącznik tyrystorowy. W powyższym układzie klasycznym w czasie rozruchu wartość prądu pobieranego przez silnik
szeregowy z baterii akumulatorów jest ograniczana przez obwód
łącznika tyrystorowego do wartości średniej równej 300 A, będącej wartością prądu jednogodzinnego zastosowanego silnika
trakcyjnego. Prąd rozruchowy silnika został ograniczony do
wartości 300 A, aby nie przeciążać silnika i przekładni mechanicznych. Przy tej wartości prądu silnik dysponuje na tyle dużym momentem, że zrywa przyczepność kół napędowych lokomotywy przy współczynniku tarcia kół o szyny wynoszącym 0,2.
Dla takich warunków zasilania na rys. 3 przedstawiono wyniki symulacji rozpędzania i jazdy lokomotywy obciążonej pustymi wagonami, o łącznej masie całkowitej składu 40 Mg, pod

Rys. 4. Rozpędzanie pełnego składu pociągu o masie całkowitej 100 Mg
lokomotywą Lea BM‑12 z silnikiem LDs 327 po upadzie 0,4%

górę o nachyleniu 0,4 %. W tym przypadku skład pociągu osiąga maksymalną prędkość 2,54 m/s, przy której silnik napędowy
uzyskuje prędkość obrotową 1666 obr./min, jest to prędkość
obrotowa znacznie niższa od dopuszczalnej, określonej przez
producenta na 2490 obr./min. Na trasie transportowej o długości 1000 m lokomotywa zużywa z baterii akumulatorów ładunek
elektryczny 11,34 Ah.
Na rys. 4 przedstawiono wyniki symulacji rozpędzania i jazdy
lokomotywy Lea BM‑12 napędzanej silnikiem LDs 327, przy obciążeniu pełnymi wagonami, o łącznej masie całkowitej składu
100 Mg, z góry o nachyleniu 0,4%. W tym przypadku skład pociągu osiąga maksymalną prędkość 3,01 m/s, przy której silnik
napędowy uzyskuje prędkość obrotową 1976 obr./min, czyli niższą od dopuszczalnej. Na trasie transportowej o długości 1000 m
lokomotywa zużywa z baterii akumulatorów ładunek 7,79 Ah.
Rys. 3 i rys. 4 szczegółowo przedstawiają zależności siły pociągowej, mocy mechanicznej, drogi przebytej, prędkości i zużycia
ładunku elektrycznego przez lokomotywę, a także momentu
elektromagnetycznego, napięcia i prądu twornika oraz prędkości obrotowej silnika napędowego lokomotywy.

to, że podczas zwiększania prędkości falownik sterujący silnikiem pobiera z baterii akumulatorów coraz to większy prąd, to
aby nie przeciążać baterii akumulatorów, które są zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym o prądzie znamionowym 350 A,
maksymalny prąd pobierany przez falownik zasilający silnik,
przy założonej sprawności falownika wynoszącej 0,95, został
ograniczony do wartości 300 A. Na rys. 5 zostały przedstawione
wyniki symulacji rozpędzania i jazdy lokomotywy Lea BM‑12
napędzanej silnikiem IPMSM obciążonej pustymi wagonami
o łącznej masie całkowitej składu 40 Mg pod górę o nachyleniu 0,4%. Rysunek szczegółowo przedstawia zależności siły pociągowej, mocy mechanicznej, prądu obciążenia baterii
akumulatorów, drogi przebytej, prędkości i zużycia ładunku
reklama

5. Badania symulacyjne układu napędowego
lokomotywy Lea BM‑12 z silnikiem IPMSM
Moment maksymalny silnika napędowego został ograniczony
do wartości 396 Nm poprzez ograniczenie maksymalnej wartości prądu w osi q do wartości Iq = 700 A. Przy powyższym
ograniczeniu model silnika napędowego wytwarza na tyle duży
moment napędowy na kołach lokomotywy, że znajdują się one
na granicy przyczepności przy założonym współczynniku tarcia
kół o suche szyny wynoszącym 0,2. Dodatkowo, ze względu na
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Rys. 3. Rozpędzanie pustego składu pociągu o masie całkowitej 40 Mg
lokomotywą Lea BM‑12 z silnikiem LDs 327 po wzniosie 0,4%
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Rys. 5. Rozpędzanie pustego składu pociągu o masie całkowitej 40 Mg
lokomotywą Lea BM‑12 z silnikiem IPMSM po wzniosie 0,4 %

Rys. 6. Rozpędzanie pełnego składu pociągu o masie całkowitej 100 Mg
lokomotywą Lea BM‑12 z silnikiem IPMSM po upadzie 0,4%

elektrycznego przez lokomotywę, a także momentu elektromagnetycznego, wartości skutecznej napięcia, wartości skutecznej
prądu, prądu w osi d i prądu w osi q oraz prędkości obrotowej
silnika napędowego lokomotywy.
W wyniku rozpędzania po nieco ponad 25 sekundach silniki
osiągają prędkość obrotową wynoszącą 3285 obr./min i mogłyby dalej zwiększać swoją prędkość, jednak przy tej prędkości
lokomotywa uzyskuje już prędkość liniową wynoszącą 5 m/s,
która jest – jak przyjęto – maksymalną bezpieczną prędkością
lokomotywy. Na trasie transportowej o długości 1000 m lokomotywa zużywa z baterii akumulatorów ładunek 11,82 Ah.
Na rys. 6 zostały przedstawione wyniki symulacji rozpędzania i jazdy lokomotywy typu Lea BM‑12 napędzanej modelem
silnika IPMSM obciążonej pełnymi wagonami o łącznej masie
całkowitej składu 100 Mg z góry o nachyleniu 0,4%.
W wyniku rozpędzania po niecałych 50 sekundach silniki
osiągają prędkość obrotową wynoszącą 3285 obr./min. i mogłyby dalej zwiększać swoją prędkość, jednak przy tej prędkości
lokomotywa uzyskuje już prędkość liniową wynoszącą 5 m/s,
która jest – jak przyjęto – maksymalną bezpieczną prędkością
lokomotywy. Na trasie transportowej o długości 1000 m lokomotywa zużywa z baterii akumulatorów ładunek 10,22 Ah.
Analizując poszczególne parametry przedstawione na rys. 5
i rys. 6, można sformułować następujące wnioski. Ograniczenie
prądu w osi q do wartości Iq = 700 A powoduje ograniczenie
wartości skutecznej prądu silnika sterowanego przy optymalnym kącie β w pierwszej strefie do wartości Isk = 554 A. Jest to
wartość niższa od prądu godzinowego modelu silnika IPMSM
wynoszącego I1hsk = 620 A. Ponieważ rozpędzanie nawet pełnego składu pociągu trwa niecałe 50 s. (rys. 6), to nie ma moż-

liwości przegrzania się silnika. Ograniczenie wartości prądu
obciążenia baterii akumulatorów do wartości IDC = 300 A spowodowało, że moc mechaniczna lokomotywy jest ograniczona
do wartości Pm = 40 kW.
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6. Porównanie układów napędowych lokomotywy
Lea BM‑12 z silnikiem typu LDs 327 oraz z silnikiem
IPMSM
Na rys. 7 przedstawiono przebiegi siły pociągowej i mocy mechanicznej lokomotywy Lea BM‑12 wyposażonej w napęd za
pomocą silnika prądu stałego typu LDs 327.
Jak wynika z rys. 7, lokomotywa z napędem za pomocą silnika prądu stałego charakteryzuje się stałą siłą pociągową do
prędkości 1,4 m/s. Powyżej tej prędkości siła pociągowa szybko
maleje, podobnie jak moc mechaniczna.
Na rys. 8 przedstawiono przebiegi siły pociągowej i mocy
mechanicznej lokomotywy Lea BM‑12 wyposażonej w napęd
za pomocą silnika IPMSM.
Napęd lokomotywy z silnikiem IPMSM charakteryzuje się
innymi własnościami niż napęd z silnikiem prądu stałego. Do
prędkości 1,5 m/s lokomotywa dysponuje stałą siłą pociągową,
a powyżej tej prędkości lokomotywa dysponuje w miarę stałą
mocą mechaniczną, a tym samym i wolniej zmniejszającą się
siłą pociągową w stosunku do napędu z silnikiem szeregowym
prądu stałego [17].
W przypadku lokomotyw akumulatorowych bardzo ważnym
parametrem jest zużycie ładunku elektrycznego z baterii akumulatorów na trasie transportowej. Poniżej w tabeli 3 są zamieszczone parametry zużycia ładunku elektrycznego z baterii
akumulatorów przez lokomotywę na trasie transportowej

reklama

Rys. 7.
Siła pociągowa i moc
mechaniczna lokomotywy Lea BM‑12 z silnikiem
szeregowym prądu
stałego typu LDs 327

Rys. 8.
Siła pociągowa i moc
mechaniczna lokomotywy Lea BM‑12 z silnikiem
synchronicznym
wzbudzanym magnesami
trwałymi typu IPMSM

Tabela 3. Porównanie parametrów transportowych lokomotywy Lea BM-12 z dwoma typami
silników napędowych

Warunki transportowe

Skład 40 Mg po wzniosie 0,4%
na trasie 1000 m

Skład 100 Mg po upadzie 0,4%
na trasie 1000 m

Typ silnika napędowego

LDs327

IPMSM

LDs327

IPMSM

Maksymalna prędkość
transportowa

2,54 m/s

5 m/s

3,01 m/s

5 m/s

Zużycie ładunku elektrycznego

11,34 Ah

11,82 Ah

7,79 Ah

10,22 Ah

w zależności od zastosowanego silnika
napędowego.
Jak przedstawia tabela 3, lokomotywa z silnikiem IPMSM, jadąc z pustymi
wagonami o masie całkowitej składu wynoszącej 40 Mg, na trasie transportowej
o długości 1000 m w kierunku punktu
załadowczego, przy średnim nachyleniu

0,4% pod górę, zużywa z baterii akumulatorów niewiele większy ładunek
(11,82 Ah w stosunku do 11,34 Ah) przy
znacznie większej prędkości transportowej (5 m/s w stosunku do 2,54 m/s).
W przypadku natomiast jazdy lokomotywy z pełnymi wagonami o masie
całkowitej składu wynoszącej 100 Mg
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na trasie transportowej o długości 1000 m w kierunku punktu
wyładowczego, przy średnim nachyleniu 0,4% z góry, lokomotywa zużywa z baterii akumulatorów znacznie większy ładunek
(10,22 Ah w stosunku do 7,79 Ah) przy znacznie większej prędkości transportowej (5 m/s w stosunku do 3,01 m/s).
7. Podsumowanie
Silniki wzbudzane magnesami trwałymi są powszechnie stosowane w niemal każdej gałęzi przemysłu. Instytut KOMEL
opracował rozwiązania, które pozwoliły na bezpieczne wdrożenie tego typu silników do pracy w kopalniach, a nawet do
stref zagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz metanu [1].
Obecnie wraz z kooperantami ITG EMAG oraz fabryką DAMEL
opracowywane są rozwiązania silników PMSM do nowych aplikacji górniczych, jak np. wentylatory lutniowe, taśmociągi, kombajny ścianowe, lokomotywy bateryjne i zasilane z trakcji.
Przedstawiony w artykule model obliczeniowy oraz doświadczenie we wdrażaniu silników wzbudzanych magnesami trwałymi do różnych gałęzi przemysłu, również górniczego, stanowią
podstawę dla dalszych prac w zakresie modernizacji lokomotyw
kopalnianych.
Porównując symulowane układy napędowe, można stwierdzić, że układ napędowy lokomotywy z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi typu IPMSM pozwala
na uzyskiwanie znacząco (średnio o 80%) wyższych prędkości
transportowych składów pociągów w stosunku do napędu klasycznego z silnikiem szeregowym prądu stałego. Wyższa prędkość transportowa lokomotywy z napędem z silnikiem IPMSM
uzyskiwana jest dzięki utrzymywaniu w miarę stałej mocy napędu pomimo zwiększania prędkości, co nie jest możliwe dla
napędu z silnikiem szeregowym prądu stałego.
Zaproponowane rozwiązanie silnika PMSM dla lokomotywy Lea BM-12 oferuje zmniejszenie wzniosu silnika przy
jednoczesnym stanowczym zwiększeniu jego mocy znamionowej. Zwiększenie mocy polega na dwukierunkowym podwyższeniu wartości parametrów pracy silnika: 1) zwiększenie
momentu znamionowego; 2) zwiększenie zakresu prędkości
obrotowej (zarówno prędkości znamionowej, jak i prędkości
maksymalnej).
Pomimo zwiększenia mocy znamionowej obliczona sprawność silnika PMSM jest znacznie wyższa niż dotychczasowego
silnika LDs-327.
Wyznaczone parametry pracy sugerują producentom lokomotyw dołowych różne kierunki możliwej optymalizacji pracy
napędów:
zz zmniejszenie gabarytów napędu poprzez zmniejszenie silnika/silników napędowych;
zz zwiększenie momentu znamionowego/maksymalnego
silnika (zmniejszenie przekładni lub zwiększenie uciągu
lokomotywy);
zz zwiększenie zakresu prędkości obrotowej silnika z zachowaniem obecnego momentu znamionowego, co skutkuje zwiększeniem prędkości lokomotywy;
zz zwiększenie zasięgu lokomotywy poprzez zastosowanie napędu z silnikiem o wyższej sprawności energetycznej, wydajnych baterii litowo-jonowych oraz wysoko sprawnego systemu hamowania odzyskowego.
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