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BADANIE WPŁYWU STOPNIA WZBUDZENIA SILNIKA 

TRAKCYJNEGO NA PARAMETRY UŻYTKOWE LOKOMOTYWY 
I SKŁADU POCIĄGU 

 
STUDY OF THE EFFECT OF LEVEL EXCITATION TRACTION MOTOR  

FOR OPERATIONAL PARAMETERS OF LOCOMOTIVE AND SET OF TRAIN 
 
Streszczenie: Artykuł prezentuje wpływ stopnia wzbudzenia napędowego silnika szeregowego prądu stałego 
i zmiany przełożenia przekładni głównej na uzyskiwane przez lokomotywę kopalnianą i skład pociągu para-
metry trakcyjne. Zmiana stopnia wzbudzenia silnika szeregowego prądu stałego powoduje zmianę ukształto-
wania momentu napędowego silnika względem uzyskiwanej prędkości obrotowej i prądu silnika. Zmiany te 
mają decydujący wpływ na uzyskiwane wartości przyśpieszenia i prędkości maksymalnej lokomotywy 
i całego składu pociągu. Zmiany charakterystyki prędkości obrotowej silnika trakcyjnego na skutek zmian 
stopnia wzbudzenia można w pewnym stopniu kompensować poprzez zmiany przełożenia przekładni głównej 
lokomotywy. Przedstawiona w artykule analiza wyników symulacji komputerowych, pozwala na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących optymalnego doboru stopnia wzbudzenia silnika szeregowego prądu stałego oraz 
przełożenia przekładni głównej w zależności od oczekiwanych parametrów trakcyjnych stawianych lokomo-
tywie i składowi pociągu w trudnych warunkach kopalnianych. 

Abstract: The article presents the effect of the level excitation of the serial DC motor drive and changes the 
final drive ratio to derived by the mine locomotive and train formation traction parameters. Change of the se-
rial DC motor excitation changes the shape of engine torque with respect to obtained rotational speed and the 
motor current. These changes have a decisive influence on the obtained values of acceleration and maximum 
speed of the locomotive and the train formation. Changes in the characteristics of the traction engine speed due 
to changes in the level of excitation can be to some extent compensate by changes in the final drive ratios lo-
comotive. Presented in the article analysis of the results of computer simulations, allows conclusions regarding 
the optimal selection of the level of excitation of the serial DC motor and the final drive ratios, depending on 
the expected traction parameters posed the locomotive and the train formation in difficult mining conditions. 
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1. Wstęp 

Węgiel kamienny jest obecnie wydobywany 
z coraz to głębszych pokładów. Im głębszy po-
kład, tym zwykle większe występuje stężenie 
metanu i w związku z tym wzrasta zagrożenie 
wybuchem. W kopalniach metanowych (znacz-
na część obecnie funkcjonujących kopalń węgla 
kamiennego) do transportu urobku i materiałów 
na duże odległości są stosowane lokomotywy 
elektryczne akumulatorowe. Obecnie w pol-
skich kopalniach dominują dwa typy lokomo-
tyw, a mianowicie lokomotywa Lea BM-12 
o masie 12,5 Mg oraz lokomotywa Ldag-05 
o masie 5,5 Mg. Obydwie te konstrukcje 
pochodzą z lat 60-tych ubiegłego wieku i nie są 
już obecnie produkowane. Ich produkcja 
zakończyła się w latach 90-tych ubiegłego 
stulecia. Do napędu tych lokomotyw służą sil-
niki szeregowe prądu stałego. Charakterystyka  

 
 

momentu napędowego silnika szeregowego 
prądu stałego pozwala na stosowanie układów 
napędowych bez skrzyni biegów. Jest to naj-
ważniejsza zaleta, dzięki której do dnia dzisiej-
szego w układach napędowych lokomotyw są 
stosowane silniki szeregowe pomimo istnienia 
szeregu ich wad. W przemysłowych układach 
napędowych, gdzie nie jest wymagana tak sze-
roka regulacja prędkości obrotowej już dawno 
silnik prądu stałego został zastąpiony silnikiem 
asynchronicznym klatkowym zasilanym  
z przemienników częstotliwości ze sterowaniem 
wektorowym, gdzie występuje niezależna re-
gulacja momentu i prędkości obrotowej, analo-
gicznie jak w silniku obcowzbudnym prądu 
stałego [3]. Obecnie w Polsce nie są produko-
wane lokomotywy elektryczne akumulatorowe, 
a używane obecnie w kopalniach lokomotywy 
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są już bardzo przestarzałe technologicznie, 
mocno wyeksploatowane, a tym samym awa-
ryjne i wymagają częstych napraw i remontów. 
W najbliższym czasie będzie więc konieczna 
gruntowna modernizacja układów napędowych 
obecnie używanych lokomotyw.  

2. Model symulacyjny napędu lokomo-
tywy z silnikiem szeregowym prądu sta-
łego  

Lokomotywa akumulatorowa typu Lea BM-12 
jest wyposażona w jeden silnik napędowy, któ-
rym jest silnik szeregowy prądu stałego. 
W pierwszych latach produkcji był to silnik 
typu LDs-245, który posiadał szereg wad [2,3]. 
W następnych latach w lokomotywach został 
zastosowany silnik typu LDs-327, który 
w obecnie eksploatowanych lokomotywach 
typu Lea BM-12 występuje najczęściej.  
Silnik typu LDs-327 charakteryzuje się nastę-
pującymi parametrami znamionowymi [1]: 
Producent i typ: EMIT Żychlin, LDs-327 
Moc znamionowa:  PN  = 19,2/40 kW 
      (S1/S2-60)  
Napięcie znamionowe: UN  = 144 V 
Prąd znamionowy:  IN  = 150/308 A 
      (S1/S2-60)  
Moment znamionowy:  MN  = 110/341 Nm 
      (S1/S2-60)  
Prędkość obrotowa  
maksymalna: nMAX  = 2490 obr./min. 
znamionowa:  nN  = 1660/1120 obr./min. 
        (S1/S2-60) 
Sprawność znamionowa: ηN  = 89/90,5 % 
    (S1/S2-60)  
Stopień wzbudzania 
min./znam./max.: 33/67/100 % 
Masa: M = 695 kg, 
gdzie S1 – oznacza parametry pracy ciągłej, 
a S2-60 – oznacza parametry pracy dorywczej 
(tzw. godzinowej).  
Do przeprowadzenia symulacji komputerowych 
został stworzony model matematyczny silnika 
LDs-327 w programie symulacyjnym,   będący 
symulatorem układów energoelektronicznych 
[6]. Dostępny w tym programie model silnika 
prądu stałego jest modelem liniowym. Na po-
trzeby symulacji został jednak stworzony nieli-
niowy model silnika szeregowego prądu sta-
łego, ponieważ model liniowy nie oddawał 
w sposób wystarczająco dokładny charaktery-
styk elektromechanicznych silnika LDs-327. 
Na rys.1 zostały przedstawione uzyskane dla 
nieliniowego modelu matematycznego silnika 

LDs-327 charakterystyki przy 100% stopniu 
wzbudzenia w funkcji prądu. 

 

Rys. 1. Charakterystyki silnika LDs-327 przy 

100% stopniu wzbudzenia 

Występujące na rys.1 charakterystyki prędkości 
obrotowej, momentu, mocy mechanicznej 
i sprawności silnika LDs-327 przedstawione są 
względem prądu twornika, będącego jednocze-
śnie prądem wzbudzenia dla 100% stopnia 
wzbudzenia.  
Uzyskane charakterystyki nie różnią się 
o więcej niż o 10% w całym zakresie użytecz-
nych prądów twornika (50-350A) od charakte-
rystyk zmierzonych na stanowisku badawczym 
i zamieszczonych w opracowaniu [5]. 
Zostały również stworzone w programie symu-
lacyjnym nieliniowe modele matematyczne sil-
nika LDs-327 dla stopnia wzbudzenia 67% 
i 33%. 

3. Symulacja jazdy lokomotywy i składu 
pociągu  

Do przeprowadzenia symulacji jazdy lokomo-
tywy i składu pociągu stworzono model mate-
matyczny napędu lokomotywy Lea BM-12, 
składający się z silnika LDs-327 i układu prze-
niesienia napędu na koła lokomotywy oraz mo-
del matematyczny oporów ruchu składu po-
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ciągu wynikający z ukształtowania torowiska 
w symulatorze PSIM. 
Symulacje prowadzono dla trzech różnych wa-
runków obciążenia lokomotywy: 
1. Rozpędzanie samej lokomotywy o masie 

12,5 Mg i jazda po płaskiej trasie o długości 
1000 m. 

2. Rozpędzanie lokomotywy obciążonej pu-
stymi wagonami o łącznej masie całkowitej 
składu 40 Mg i jazda na trasie transportowej 
o łącznej długości 1000 m pod górę 
o nachyleniu 0,4%. 

3. Rozpędzanie lokomotywy obciążonej peł-
nymi wagonami o łącznej masie całkowitej 
składu 100 Mg i jazda na trasie transporto-
wej o łącznej długości 1000 m z góry 
o nachyleniu 0,4%. 

Maksymalne dopuszczalne nachylenie torowi-
ska w podziemiach kopalń wynosi 0,5%, 
a przypadek 2 i 3 odpowiadają typowym wa-
runkom transportu węgla w kopalni. 
Przekładnia główna lokomotywy jest tak skon-
struowana, że istnieje możliwość wyboru jej 
przełożenia na etapie jej montażu poprzez za-
mianę kół zębatych. Maksymalne przełożenie 
tej przekładni wynosi 1:19,26, zaś minimalne 
1:16,2.  
Symulacje komputerowe jazdy lokomotywy 
i składu pociągu były prowadzone dla trzech  
stopni wzbudzenia silnika napędowego typu 
LDs-327 z zakresu dopuszczalnych podanych 
przez producenta, a mianowicie: 

− dla maksymalnego – 100%, 
− dla znamionowego – 67%,  
− dla minimalnego – 33% oraz  

dla dwóch przełożeń przekładni głównej: 
− dla maksymalnego – 1:19,26 i 
− dla minimalnego – 1:16,2. 

Wszystkie wyniki symulacji nie zostały za-
mieszczone w  niniejszym opracowaniu ze 
względu na ich dużą obszerność.  
Na rys.2-4 zostały przedstawione wyniki sy-
mulacji jazdy lokomotywy i składu pociągu 
przy stopniu wzbudzenia silnika LDs-327 wy-
noszącym 100% oraz przy przełożeniu prze-
kładni głównej równym 1:19,26. 
Prąd rozruchowy silnika został ograniczony do 
wartości 300 A, aby nie przeciążać silnika 
i przekładni mechanicznych. Przy tej wartości 
prądu silnik przy pełnym wzbudzeniu dyspo-
nuje na tyle dużym momentem rozruchowym, 
że zrywa przyczepność kół lokomotywy przy 

współczynniku tarcia kół o szyny wynoszącym 
0,2. 

 
Rys. 2. Rozpędzanie lokomotywy o masie 

12,5 Mg po płaskim terenie 

Rys. 2 przedstawia wynik rozpędzania samej lo-
komotywy o masie 12,5 Mg po płaskim terenie. 
W wyniku rozpędzania po 21 sekundach silnik 
osiąga maksymalną dopuszczalną prędkość ob-
rotową wynoszącą według producenta 
2490 obr./min. i mógłby dalej zwiększać swoją 
prędkość, jednak ze względów bezpieczeństwa 
należy uniemożliwić dalszy wzrost prędkości 
obrotowej silnika. Dla tej maksymalnej dopusz-
czalnej prędkości obrotowej silnika, przy prze-
kładni głównej lokomotywy wynoszącej 
1:19,26 i średnicy kół jezdnych 560 mm mak-
symalna liniowa prędkość lokomotywy wynosi 
3,79 m/s. Jest to zakres prędkości użytkowych 
lokomotywy.  
Rys.3 przedstawia wynik rozpędzania lokomo-
tywy obciążonej pustymi wagonami o łącznej 
masie całkowitej składu 40 Mg pod górę 
o nachyleniu 0,4%. W tym przypadku skład po-
ciągu osiąga maksymalną prędkość 2,54 m/s, 
przy której silnik napędowy uzyskuje prędkość 
obrotową 1667 obr./min., znacznie niższą od 
dopuszczalnej. 
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Rys. 3. Rozpędzanie składu pociągu pustego 

o masie całkowitej 40 Mg po torze o wzniosie 

0,4% 

Rys.4 przedstawia wynik rozpędzania lokomo-
tywy obciążonej pełnymi wagonami o łącznej 
masie całkowitej składu 100 Mg, przy jeździe 
z góry o nachyleniu 0,4%. W tym przypadku 
skład pociągu osiąga maksymalną prędkość 
3,01 m/s, po czasie około 100 sekund, przy któ-
rej silnik napędowy uzyskuje prędkość obro-
tową 1976 obr./min., czyli niższą od dopusz-
czalnej. 

 
Rys. 4. Rozpędzanie składu pociągu pełnego 

o masie całkowitej 100 Mg po torze o spadzie 

0,4% 

4. Porównanie uzyskiwanych przez 
lokomotywę Lea BM-12 i skład pociągu 
parametrów trakcyjnych  

W wyniku przeprowadzonych badań symula-
cyjnych i analiz zostało dokonane zestawienie 
parametrów trakcyjnych uzyskiwanych przez 
lokomotywę Lea BM-12 i skład pociągu dla 
trzech wartości stopnia wzbudzania silnika na-
pędowego typu LDs-327 i dwóch wartości 
przełożenia przekładni głównej.  
Uzyskane wartości są zamieszczone w tab. 1-3. 

 

Tabela 1. Porównanie uzyskiwanych parametrów trakcyjnych przez lokomotywę Lea BM-12 jadącą 

po płaskim torze o długości 1000 m 

Przełożenie przekładni: 1:16,2 1:19,26 
Stopień wzbudzenia: 33% 67% 100% 33% 67% 100% 

Prędkość maksymalna 
[m/s]: 

6,79 4,64 3,83 7,14 4,86 4 

Przyśpieszenie  
maksymalne [m/s2]: 

0,64 1,14 1,49 0,9 1,58 2,07 

Maksymalna siła  
pociągowa [kN]: 

9,66 17 22,2 11,4 19,9 25,9 

Zużycie ładunku  
elektrycznego [Ah]: 

3,89 3,55 3,57 3,27 3,05 3,1 
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Tabela 2. Porównanie uzyskiwanych parametrów trakcyjnych przez skład pociągu o masie 

całkowitej 40 Mg jadący po torze o długości 1000 m o wzniosie 0,4% 

Przełożenie przekładni: 1:16,2 1:19,26 
Stopień wzbudzenia: 33% 67% 100% 33% 67% 100% 

Prędkość maksymalna 
[m/s]: 

4,1 2,87 2,4 4,34 3,03 2,54 

Przyśpieszenie  
maksymalne [m/s2]: 

0,13 0,29 0,4 0,2 0,43 0,59 

Maksymalna siła  
pociągowa [kN]: 

9,62 17,2 22,7 11,6 20,6 27 

Zużycie ładunku  
elektrycznego [Ah]: 

14,31 13,37 13,34 11,86 11,3 11,34 

 

Tabela 3. Porównanie uzyskiwanych parametrów trakcyjnych przez skład pociągu o masie 

całkowitej 100 Mg jadący po torze o długości 1000 m o spadzie 0,4% 

Przełożenie przekładni: 1:16,2 1:19,26 
Stopień wzbudzenia: 33% 67% 100% 33% 67% 100% 

Prędkość maksymalna 
[m/s]: 

4,78 3,37 2,84 5,08 3,57 3,01 

Przyśpieszenie  
maksymalne [m/s2]: 

0,07 0,13 0,18 0,1 0,19 0,25 

Maksymalna siła  
pociągowa [kN]: 

10,7 18,4 23,9 12,7 21,8 28,3 

Zużycie ładunku  
elektrycznego [Ah]: 

13,1 10,07 9,36 10,52 8,31 7,79 

 
W wyniku analizy wartości zamieszczonych 
w tabelach 1-3 można stwierdzić, że w przypa-
dku jazdy samej lokomotywy występuje realne 
niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości obrotowej silnika LDs-327,  
która została określona przez producenta na 
2490 obr./min.. W przypadku przełożenia prze-
kładni 1:19,26 przy średnicy kół jezdnych 
560 mm daje to maksymalną prędkość użyt-
kową lokomotywy wynoszącą 3,79 m/s. Zgod-
nie z tabelą 1 przy każdym dopuszczalnym 
stopniu wzbudzenia silnika może być ona prze-
kraczana. 
W przypadku minimalnego dostępnego przeło-
żenia przekładni głównej wynoszącego 1:16,2 
wzrasta maksymalna prędkość użytkowa loko-
motywy. W tym przypadku wyniesie ona 
4,5 m/s i może zostać przekroczona dla stopnia 
wzbudzenia poniżej 67%. 
Musi zatem być w lokomotywie realizowany 
pomiar prędkości i ograniczanie jej wartości. 
Kolejny ważny parametr stanowiący 
o dynamice lokomotywy i składu pociągu to 
osiągane przyśpieszenie, które pozostaje 
w bezpośrednim związku z siłą pociągową jaką 
dysponuje lokomotywa. Najmniejszym przy-
śpieszeniem charakteryzuje się skład pociągu 
ładownego, co prezentuje tabela 3. Jeżeli przy-

jąć wartość 0,1 m/s2 jako minimalną praktycz-
nie wymaganą dla składu pociągu wartość przy-
śpieszenia to w przypadku przełożenia 1:19,26 
każdy stopień wzbudzania zapewnia jej uzyska-
nie. W przypadku przełożenia 1:16,2 to zapew-
nia ją stopień wzbudzenia silnika co najmniej 
67%.  
Kolejnym ważnym, jeśli nie najważniejszym 
parametrem w przypadku lokomotywy akumu-
latorowej jest zużycie ładunku elektrycznego na 
trasie transportowej. Zużycie ładunku elek-
trycznego przy maksymalnym dostępnym 
przełożeniu przekładni głównej wynoszącym 
1:19,26 jest zdecydowanie najniższe na trasie 
transportowej (tabele 1-3). W przypadku stopni 
wzbudzenia 67% i 100% silnika LDs-327 wy-
stępuje porównywalne zużycie ładunku elek-
trycznego. Prędkości maksymalne lokomotywy 
i składu pociągu są natomiast, w przypadku 
stopnia wzbudzenia 67% zdecydowanie wyż-
sze. Preferowane jest zatem zastosowanie tego 
stopnia wzbudzenia silnika napędowego loko-
motywy.  

5. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych analiz i symulacji 
komputerowych można stwierdzić, że w przy-
padku zastosowania do transportu urobku 
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w pokładach metanowych kopalń węgla ka-
miennego lokomotyw akumulatorowych typu 
Lea BM-12 napędzanych silnikami typu LDs-
327 optymalnym ze względu na zużycie ła-
dunku elektrycznego na trasie transportowej 
i uzyskiwane prędkości jazdy składów pocią-
gów jest stosowanie stopnia wzbudzenia 67% 
silnika napędowego oraz najwyższego dostęp-
nego przełożenia przekładni głównej wynoszą-
cego 1:19,26. 
Stosowanie niższego przełożenia prowadzi, 
w przeciwieństwie do spodziewanych efektów, 
do obniżenia uzyskiwanych prędkości trans-
portowych. Jest to efekt nieliniowego obwodu 
magnetycznego silnika. Dlatego w prowadzo-
nych symulacjach komputerowych bardzo 
ważne jest dysponowanie nieliniowym mode-
lem matematycznym silnika.  
W silniku napędowym typu LDs-327, przy sto-
sowaniu 100% stopnia wzbudzenia przy zwięk-
szaniu prądu silnika, bardzo szybko dochodzi 
do nasycenia obwodu magnetycznego (już przy 
około 150 A). Zmniejszenie stopnia wzbudzenia 
silnika do 67% prowadzi do nasycania się sil-
nika przy prądzie o 50% większym, co pozwala 
lepiej wykorzystać zakres prądów użytecznych 
tego silnika (50-350 A). 
Ze względu na zagrożenie wybuchem nie 
można stosować w lokomotywie rezystorów 
obniżających stopień wzbudzenia silnika napę-
dowego. Należy odwinąć 1/3 zwojów uzwoje-
nia wzbudzenia. Przy zastosowaniu tylko 2/3 
ilości zwojów można całe uzwojenie wzbudze-
nia nawinąć drutem o przekroju o 50% więk-

szym, co dodatkowo zwiększy sprawność ca-
łego silnika ze względu na zmniejszone o 55% 
straty w uzwojeniu wzbudzenia.  
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