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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY ELEKTRYCZNYCH 

LOKOMOTYW GÓRNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM UKŁADÓW 
NAPĘDOWYCH OPARTYCH NA SILNIKACH Z MAGNESAMI 

TRWAŁYMI  
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF MINE LOCOMOTIVES WITH DRIVES BASED 
ON MOTORS WITH PERMANENT MAGNETS 

 
Streszczenie: W podziemnych zakładach górniczych do transportu urobku, materiałów oraz przewozu ludzi 
stosowana jest m. in. kolej spągowa. Obecnie w kopalniach eksploatowane są w większości lokomotywy spą-
gowe, oparte na rozwiązaniach technicznych z lat 70-tych. W celu unowocześnienia i zwiększenia efektywno-
ści stosowanych rozwiązań podjęto w ITG KOMAG prace projektowe i konstrukcyjne nad opracowaniem lo-
komotywy trakcyjnej Ld-31EM oraz lokomotywy z napędem akumulatorowym. Omówiono efektywność 
pracy elektrycznych lokomotyw górniczych spągowych, z zastosowaniem układów napędowych opartych na 
silnikach z magnesami trwałymi, w tym innowacyjnego rozwiązania dołowej lokomotywy trakcyjnej Ld-
31EM oraz nowoprojektowanej dołowej lokomotywy akumulatorowej. 
 

Abstract: Transportation of run-of-mine and materials as well as transportation of people is one of important 
processes in coal mining technology. Apart of the system of belt conveyors, the floor-mounted railway is used 
in underground mines for transportation of run-of-mine.  Mine final output depends on transportation capacity 
of run-of-mine from mining panels to shafts and people in the mine. Currently operating floor-mounted rail-
way locomotives are based on designs from 1970s. The paper discusses the problem of effectiveness of elec-
tric floor mounted locomotives on the example of a locomotive drives with permanent magnets motors, in-
cluding those used in the developed Ld-31EM locomotives as well as on the example on newly designed bat-
tery locomotive. 
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1. Wstęp 

W podziemnych zakładach górniczych do 
transportu urobku, oprócz systemów przenośni-
ków taśmowych stosowana jest również kolej 
spągowa. Obecnie w kopalniach eksploatowane 
są lokomotywy spągowe, oparte na rozwiąza-
niach technicznych z lat 70-tych [1]. Dotych-
czasowe rozwiązania ich układów napędowych 
wykorzystujące silniki szeregowe prądu stałego 
są awaryjne i nieefektywne w eksploatacji. 
Rozwój energoelektroniki oraz układów mikro-
procesorowych umożliwił prowadzenie prac 
projektowo konstrukcyjnych związanych z mo-
dernizacją maszyn do transportu dołowego  
w tym lokomotyw elektrycznych. Postęp w te-
chnice akumulatorowej pozwolił na prowa-
dzenie prac związanych z konstruowaniem na-
pędów z zasilaniem akumulatorowym będących 
alternatywą dla napędów spalinowych, charak-
teryzujących się niską sprawnością energe-
tyczną, nadmierną emisją hałasu, ciepła oraz  

 
 

toksycznych spalin do atmosfery kopalnianej. 
Przedstawione w artykule rozwiązania tech-
niczne napędów opracowano w oparciu o bez-
szczotkowe silniki z magnesami trwałymi [2]. 

2. Silnik synchroniczny z magnesami 
trwałymi  

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi 
(PMSM z ang. Permanent Magnet Synchronous 
Motor) w odniesieniu do obecnie stosowanych 
w górnictwie silników asynchronicznych klat-
kowych posiadają następujące zalety:  
- mniejsze gabaryty i mniejsza masa przy tej 
samej mocy mechanicznej umożliwiają budowę 
maszyn górniczych o mniejszych gabarytach, 
-większa krótkotrwała przeciążalność momen-
tem doskonale wpisuje się w zastosowanie sil-
ników PMSM w górniczych maszynach trans-
portowych, gdzie konieczny jest duży moment 
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rozruchowy, a w czasie jazdy silnik pracuje już 
z mniejszym momentem, 
- zdecydowanie większa sprawność silników 
PMSM w odniesieniu do obecnie stosowanych 
silników asynchronicznych, dzięki czemu 
zmniejsza się energochłonność maszyn górni-
czych, a w przypadku lokomotyw akumulato-
rowych poprawia znacząco efektywność pracy 
maszyny transportowej, 
- wyższa dynamika silników PMSM pozwala na 
realizację bardziej dokładnych algorytmów ste-
rowania prędkością i dokładniejszego pozycjo-
nowania. 
Wszystkie wyżej wymienione zalety wskazują 
jednoznacznie na przewagę silników synchro-
nicznych z magnesami trwałymi nad silnikami 
asynchronicznymi klatkowymi. 
Dodatkowo z punktu widzenia zastosowania  
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem me-
tanu lub pyłu węglowego, należy podkreślić, że 
z uwagi na swoją budowę  silniki synchro-
niczne z magnesami trwałymi stwarzają mniej-
sze zagrożenie aniżeli napędy asynchroniczne 
[4]. 

3. Rozwiązania napędów kopalnianych 
lokomotyw elektrycznych 

3.1. Lokomotywa dołowa elektryczna Ld-
31EM 

Powszechnie stosowanymi lokomotywami  
w polskim górnictwie podziemnym są lokomo-
tywy zasilane z przewodu trakcyjnego typu Ld-
31. Wymagania użytkowników wymusiły 
znaczną ich modernizację. Lokomotywę Ld-31 
modernizowano etapowo. W pierwszej kolejno-
ści w ramach projektu celowego, dofinansowa-
nego przez MNiSW, opracowano innowacyjny 
system napędowy, polegający na zastosowaniu, 
w miejsce dotychczasowych silników prądu 
stałego, bezszczotkowych silników z magne-
sami trwałymi zasilanych sieci trakcyjnej 250V 
za pośrednictwem przekształtników energo-
elektronicznych. W oparciu o wyniki projektu 
opracowano rozwiązanie nowoczesnej loko-
motywy dołowej typu Ld-31EM. Lokomotywa 
ta została wyposażona w dwie niezależne jed-
nostki napędowe, każda napędzana silnikiem  
z magnesami trwałymi o mocy 60kW, zasila-
nych z przekształtnika energoelektronicznego. 
Pierwsze próby ruchowe lokomotywy przepro-
wadzono w jednej z kopalń rud miedzi. 
Zastosowane w lokomotywie Ld-31EM nowo-
czesne rozwiązanie napędu w oparciu o bezsz-

czotkowe silniki z magnesami trwałymi zostało  
wysoko ocenione przez użytkowników. Po 
okresie pierwszym prób ruchowych, w wyniku 
zdobytych doświadczeń, przystąpiono do dru-
giego etapu modernizacji, polegającego na 
opracowaniu mikroprocesorowego systemu ste-
rowania. W skład systemu wchodzą: nowocze-
sny pulpit operatorski, wyposażony w centralny 
sterownik mikroprocesorowy oraz koncentra-
tory sygnałów. Silniki napędowe są sterowane 
wektorowo. Sterownik centralny za pośred-
nictwem sterowników przekształtników ener-
goelektronicznych steruje prędkością oraz kie-
runkiem jazdy w obu napędach lokomotywy. 
Zaprojektowany system sterowania pozwala na 
poszerzenie warunków monitorowania parame-
trów eksploatacyjnych lokomotywy oraz ich 
zapisywanie w pamięci oraz pozwala na reje-
strację historii pracy lokomotywy. Po moderni-
zacji lokomotywa Ld-31EM została poddana 
próbom ruchowym w KWK SOŚNICA-
MAKOSZOWY, a następnie wdrożona  
w KWK PIAST w Bieruniu [2]. Decyzją 
kierownictwa kopalni, lokomotywę Ld-31EM 
ulokowano na poziomie 650m w zajezdni elek-
trowozów w pobliżu szybu nr I (rys.1.) z prze-
znaczeniem do wykonywania prac transporto-
wych z rejonu szybu do miejsc docelowych  
i punktów zdawczo-odbiorczych. 
 

 

Rys. 1. Lokomotywa dołowa elektryczna Ld-

31EM w podziemiach KWK PIAST w Bieruniu 

[materiały własne KOMAG] 
 

Dotychczasowy okres użytkowania lokomo-
tywy Ld-31EM w KWK Piast wykazał jej po-
prawną pracę (zaistniałe niedociągnięcia usu-
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wano na bieżąco). Lokomotywa jest wykorzy-
stywana między innymi do transportu sekcji 
obudowy ścianowej do ścian wydobywczych 
[2].  
 

3.2. Lokomotywa akumulatorowa 

Lokomotywy akumulatorowe są z powodze-
niem stosowane do transportu w podziemiach 
wyrobisk górniczych. Z uwagi na zaprzestanie 
produkowania lokomotyw akumulatorowych, 
użytkownicy byli zmuszeni do stosowania cią-
gników spalinowych. Ostatnie egzemplarze lo-
komotyw akumulatorowych powstały na po-
czątku lat 90-tych ubiegłego wieku. Były to 
zmodernizowane lokomotywy produkcji Kon-
stal Chorzów typu Lea 12P3, bazujące na lo-
komotywie Lea BM-12. Przez ostatnie dwa-
dzieścia lat nie wdrożono żadnego nowego 
rozwiązania. Dopiero w 2009 roku, firma Izol-
Plast, przy współudziale ITI Emag opracowała  
i wykonała górniczą lokomotywę akumulatoro-
wą typu ELA-44 (rys.2). 
 

 

Rys. 2. Górnicza lokomotywa akumulatorowa 

typu ELA-44 [3] 

Jest to nowoczesne rozwiązanie układu napę-
dowego, z zastosowaniem silników asynchro-
nicznych. Dotychczas stosowany układ stero-
wania, bazujący na łączniku tyrystorowym  
(a następnie tranzystorowym), zastąpiono prze-
kształtnikiem energoelektronicznym. Do zasila-
nia zastosowano baterie kwasowo-ołowiowe  
o pojemności 840Ah. Po przeprowadzeniu ba-
dań, w roku 2012 lokomotywa ELA-44 otrzy-
mała certyfikat ATEX [5].  
W roku 2009 ITG KOMAG rozpoczął realiza-
cję projektu badawczo rozwojowego p.t. „Me-
chatroniczny układ napędowy do pojazdów 
szynowych przeznaczonych do pracy w atmos-
ferze wybuchowej”. Opracowano i zbudowano 
prototyp innowacyjnego układu napędowego 
lokomotywy akumulatorowej, bazujący na 
dwóch bezszczotkowych silnikach synchroni-
cznych z magnesami trwałymi. W trakcie trwa-

nia projektu przeprowadzono szereg symulacji 
oraz badań stanowiskowych nowoopracowane-
go układu napędowego, w celu porównania je-
go parametrów z dotychczas stosowanymi na-
pędami lokomotyw akumulatorowych. Para-
metry poszczególnych silników przedstawiono 
w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Parametry znamionowe 

 LDs 245 3SGKH 200S-4 PMSM 
Moc, kW 15,2 22 18 
Prąd, A 120 181 140 
Napięcie, V 144 DC 105 AC 88 AC 
Prędkość,  
obr/min 

2910 1467 1500 

Sprawność, % 87,7 90 91,6 
Masa, kg 450 222 360 

 

Symulacje komputerowe były prowadzone przy 
współudziale Instytutu Technik Innowacyjnych 
EMAG. Celem symulacji było określenie po-
boru ładunku z baterii akumulatorów w celu za-
silenia badanych układów napędowych. Należy 
podkreślić że nowoopracowane układy napę-
dowe bazują na dwóch silnikach, a nie jak to 
miało miejsce w dotychczasowych rozwiąza-
niach na jednym silniku prądu stałego. Z prze-
prowadzonych symulacji wynika (rys.3), że je-
den silnik prądu stałego (stosowany dotych-
czas) pobiera prawie tyle samo ładunku z bate-
rii co dwie jednostki napędowe bazujące na sil-
nikach PMSM. Fakt ten wynika przede wszyst-
kim z wyższej sprawności, a co za tym idzie 
większej możliwości odzysku energii elek-
trycznej w procesie hamowania elektrycznego  
z rekuperacją. Ponadto dwa silniki PMSM po-
trzebują mniej energii w celu wykonania tej 
samej pracy, aniżeli dwa silniki asynchro-
niczne. Wyniki z przeprowadzonych symulacji 
zestawiono w postaci wykresu (rys.3). 

 
Rys. 3. Wyniki badań symulacyjnych [materiały 

własne KOMAG] 
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W następnej kolejności  przeprowadzone zo-
stały badania w skali laboratoryjnej silnika 
asynchronicznego (rozwiązanie Izol-Plast)  
w porównaniu z silnikiem PMSM (propozycja 
Komag-u). Badania prowadzone były na stano-
wisku laboratoryjnym w ITG Komag (rys. 4  
i rys. 5).  

 
Rys. 4. Stanowisko badawcze w czasie prób  

z silnikiem PMSM [1] 

 
Rys. 5. Stanowisko badawcze w czasie prób  

z silnikiem asynchronicznym [1] 

Stanowisko badawcze złożone było z dwóch 
podstawowych zespołów: napędowego oraz 
hamowni, sprzężonych ze sobą mechanicznie za 
pośrednictwem wału Cardana. W skład zespołu 
napędowego wchodził badany silnik elek-
tryczny, zasilany z baterii akumulatorów po-
przez przekształtnik energoelektroniczny. Ze-
spół hamowni składał się z silnika prądu stałego 
(hamowni) zasilanego z sieci trójfazowej po-
przez falownik napięcia. Układy sterowania 
obydwu silników sprzężone były ze sobą po-
przez programowalny regulator, stanowiący 
główne urządzenie sterujące całym stanowi-
skiem badawczym. Układ pomiarowy wyposa-
żony był w cyfrowy rejestrator sygnałów, który 
gromadził wyniki pomiarów przesyłane z czuj-
ników pomiarowych zastosowanych w ukła-

dzie, po czym przesyłał je do komputera, gdzie 
były analizowane i prezentowane w postaci 
numerycznej bądź graficznej. Sterowanie ukła-
dem badawczym realizowano w oparciu zamo-
delowany cykl pracy górniczej lokomotywy 
akumulatorowej, który powstał na podstawie 
rzeczywistego cyklu pracy górniczej lokomo-
tywy akumulatorowej na jednej z kopalń. Zmie-
rzone podczas prób parametry silników, takie 
jak: moment elektromagnetyczny, prędkość ob-
rotowa, prąd i napięcie posłużyły do wyznacze-
nia między innymi sprawności badanych napę-
dów (rys.6). 
 

 
Rys. 6. Wyniki badań stanowiskowych [1] 

Z rys. 6 wynika, że na poziomie obciążenia 
znamionowego, silnik PMSM ma sprawność 
10% większą niż silnik asynchroniczny. Zbli-
żone wartości sprawności, na poziomie 0.02% 
różnicy obserwuje się w obszarze pracy, gdzie 
silniki są obciążone poniżej połowy obciążenia 
znamionowego. Wykres z rys. 6 jest bardzo 
istotny z punktu widzenia użytkownika górni-
czej lokomotywy akumulatorowej. Pokazuje  
o ile dłużej można eksploatować lokomotywę 
podczas jednej zmiany, stosując nowoczesny 
napęd z silnikiem synchronicznym z magne-
sami trwałymi.  

 
Rys. 7. Testy ruchowe nowoopracowanej loko-

motywy [materiały własne KOMAG] 
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Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania  
i wykonywania innowacyjnej lokomotywy Lda-
12K-EMA. Lokomotywa posiada dwie nieza-
leżne jednostki napędowe, współpracujące ze 
sobą w czasie jazdy i hamowania elektrycznego 
z odzyskiem energii. W skład każdej jednostki 
napędowej wchodzi bezszczotkowy silnik syn-
chroniczny z magnesami trwałymi o mocy 
18kW, zasilany poprzez przekształtnik energo-
elektroniczny z baterii akumulatorów o napię-
ciu 144V i pojemności 1000Ah. Obecnie loko-
motywa znajduje się w fazie badań (rys. 7). 

4. Podsumowanie  

Potrzeba oszczędzania energii zmusza użyt-
kowników do poszukiwania rozwiązań cechują-
cych się wyższą sprawnością, a co za tym idzie 
niższymi kosztami eksploatacyjnymi. Moderni-
zacji poddaje się napędy maszyn. Stosowanie 
silników PMSM, dzięki ich charakterystyce 
umożliwia odzysk energii elektrycznej (ma-
szyny zasilane z baterii akumulatorów). Dzięki 
nim można dodatkowo podnieść efektywność 
maszyn transportowych, a tym samym popra-
wić aspekt ekonomiczny. Obserwowane trendy 
rozwoju napędów lokomotyw górniczych, 
wskazują na coraz powszechniejsze zastosowa-
nie silników PMSM. Przedstawione w ramach 
artykułu wyniki symulacji, badań stanowisko-
wych oraz prób ruchowych, wyraźnie wskazują 
przewagę silników PMSM nad dotychczas sto-
sowanymi rozwiązaniami układów napędowych 
lokomotyw górniczych.  
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