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JEDNOSTKA PRĄDOTWÓRCZA Z GENERATOREM  

Z MAGNESAMI TRWAŁYMI – WYNIKI BADAŃ 
 

POWER UNIT WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR 
TESTS RESULTS 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano koncepcję agregatu spalinowo-elektrycznego współpracującego  
z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. Zaprezentowano model obliczeniowy 
generatora oraz rozkład obwodowy indukcji magnetycznej w szczelinie generatora, jak również zobrazowano 
poziomy nasyceń poszczególnych części obwodu magnetycznego na przekroju poprzecznym maszyny.  
W rezultacie przeprowadzonych obliczeń polowo-obwodowych zaprezentowano obliczeniowy przebieg mo-
mentu zaczepowego. Wykonano analizę porównawczą wyników obliczeniowych i badań, które pokazano  
w postaci charakterystyk napięcia wyjściowego i sprawności w funkcji mocy obciążenia omawianego genera-
tora. Zaprezentowano pomiarowe charakterystyki sprawności całego agregatu współpracującego z generato-
rem o klasycznym wzbudzeniu elektromagnetycznym oraz z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi.  

Abstract: In the article, the conception of standby diesel unit with permanent magnet generator is presented. 
Design issues and possibilities of power unit were discussed. The computational model of permanent magnet 
synchronous generator is presented and a spatial distribution of magnetic flux density in the air gap of 
electromagnetic circuit structure calculated with the use of this model is shown. As the results of calculations 
with the use of finite element method, the characteristic curve of cogging torque versus rotor position change 
in the range of one slot pitch is presented. The generator’s cross section with graphical presentation of 
magnetic flux density in the particular parts of electromagnetic circuit is shown. The characteristic curves of 
output voltage and efficiency versus output power as well as the laboratory measured time waveforms of phase 
current and output voltage are also presented. The efficiency curve of power unit with synchronous generator 
with classical excitation was compare with efficiency curve of power unit with synchronous generator with 
permanent magnets. Tests results for different rated power of power unit were shown 
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1. Wstęp 

Obecnie na światowym i krajowym rynku pro-
dukcji energii elektrycznej obserwuje się roz-
wój energetyki opartej na niekonwencjonalnych 
źródłach energii wykorzystujących jej odna-
wialne zasoby. W celu pozyskania energii ele-
ktrycznej z takich źródeł konieczne jest zbudo-
wanie urządzenia, które tą energię odpowiednio 
przetworzy. Jednym z takich urządzeń może 
być wysokosprawny agregat prądotwórczy no-
wej generacji opracowany i wykonany w ra-
mach projektu badawczo rozwojowego pt.: 
„Nowa generacja wysokosprawnych agregatów 
prądotwórczych” zrealizowanego w Instytucie  
Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.  
W ramach tego projektu opracowano typosze-
reg wysokosprawnych trójfazowych generato-
rów synchronicznych z magnesami trwałymi.  

 
 

Generatory te mogą zostać wykorzystane do 
produkcji energii elektrycznej w agregatach 
spalinowo elektrycznych zasilanych olejem na-
pędowym, biogazem np. pozyskiwanym z pro-
cesu gazyfikacji biomasy. Opracowane konstru-
kcje prądnic przeznaczonych do pracy w agre-
gacie prądotwórczym można wykorzystać rów-
nież w agregatach pracujących w pojazdach hy-
brydowych, a także do zastosowań stacjonar-
nych. Natomiast same generatory, oprócz w/w 
zastosowań są znakomitym rozwiązaniem do 
generowania energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii takich jak elektrownie 
wodne czy wiatrowe. W artykule zaprezento-
wano model matematyczny wraz z wynikami 
obliczeń generatora z magnesami trwałymi de-
dykowanego do pracy w agregacie prądotwór-
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czym. Przedstawiono również badania komple-
tnego agregatu prądotwórczego. 

2. Konstrukcja agregatu prądotwórczego  

W nowoczesnym agregacie prądotwórczym, 
wykorzystano wysokosprawny i wysokowyda-
jny trójfazowy generator synchroniczny wzbu-
dzany magnesami trwałymi. Jako urządzenie 
napędzające generator wykorzystano wysoko-
prężny silnik spalinowy o mocy 30 kW pra-
cujący z prędkością 1500 obr./min. Opracowa-
na konstrukcja agregatu prądotwórczego (rys.1)  
z powodzeniem może być zastosowana w ta-
kich aplikacji, jak np. przenośny agregat do ła-
dowania baterii elektrycznych samochodów 
osobowych, zasilania odbiorników elektry-
cznych (wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do 
sieci elektrycznej).  

 

Rys. 1. Modelowy agregat spalinowo elektry-

czny o mocy znamionowej 30 kVA i prędkości 

1500 obr./min 

Agregaty prądotwórcze zbudowane w oparciu  
o trójfazowe generatory synchroniczne mogą 
stanowić doskonałe rozwiązanie awaryjnego sy-
stemu zasilania w gospodarstwach domowych 
jak również wszelkiego typu obiektach pu-
blicznych jak urzędy, restauracje, szpitale.  
W agregacie zastosowano układ elektroniczny, 
który jest odpowiedzialny za poprawną pracę 
silnika spalinowego (m.in. regulacja prędkości 
obrotowej) jak również za monitoring para-
metrów takich, jak poziom oleju w silniku czy 
poprawność działania układu chłodzenia. Para-
metry agregatu, jak np. napięcie i częstotliwość, 
są monitorowane w sposób ciągły przez de-
dykowany układ kontrolująco-sterujący i odpo-
wiednio (w razie potrzeby) regulowane. Jako 
urządzenie przetwarzające energię mechaniczną 
na elektryczną w prototypowym agregacie 

wykorzystano generator z magnesami trwałymi 
typu PMwg180L4 o mocy 30 kW zaprojekto-
wany specjalnie do tego typu pracy. Na rys. 1 
zaprezentowano omawiany agregat spalinowo 
elektryczny. W ramach zrealizowanego proje-
ktu wykonano szereg obliczeń polowo-obwo-
dowych obwodów elektromagnetycznych gene-
ratorów synchronicznych z uwzględnieniem od-
powiedniego reżimu pracy. Z analizy wyników 
obliczeń oraz analizowanych alternatywnych 
rozwiązań wybrano 3 konstrukcje [2, 8], z któ-
rych jedną omówiono w niniejszym artykule. 
Do przeprowadzenia obliczeń polowo-obwo-
dowych modeli generatorów (schemat zastę-
pczy, algorytm obliczania charakterystyk ze-
wnętrznych) wykorzystano algorytm oblicze-
niowy zaprezentowany w publikacjach [1, 3, 
4, 5].  

3. Wyniki obliczeń i badań generatora 

Na rysunku 2 zaprezentowano model polowy  
w przekroju poprzecznym omawianego w ni-
niejszym artykule generatora. 

 
Rys. 2. Obwód elektromagnetyczny w przekroju 

poprzecznym generatora PMwg180L4v1 

W przedmiotowym generatorze, w celu uzyska-
nia wymaganych parametrów, zastosowano trzy 
magnesy w jednym biegunie wirnika maszyny. 
Rozwiązanie to poprawiło sztywność charakte-
rystyki napięcia wyjściowego generatora 
(rys.6). Z wykresu tego wynika, że moc ma-
ksymalna generatora wynosi ok. 65 kW. Ponad 
stuprocentowy zapas mocy prądnicy wynikał  
z ewentualnej konieczności przebadania agrega-
tu przy większej mocy niż znamionowa. 
Odpowiednie zaprojektowanie wirnika genera-
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tora pozwoliło ze wzniosu mechanicznego  
180 mm uzyskać 30 kW mocy (dla przykładu 
silnik asynchroniczny o identycznych gaba-
rytach i tej samej liczbie biegunów ma moc 
znamionową 22 kW). Dodatkowy (trzeci) ma-
gnes w każdym biegunie wirnika znacząco 
wpływa na kształt rozkładu indukcji magne-
tycznej w szczelinie generatora. Rozkład ten 
zbliżony jest wówczas do rozkładu sinuso-
idalnego (rys.3). 

 
Rys. 3. Obwodowy rozkład indukcji magnety-

cznej w szczelinie generatora PMwg180L4v1 

 

Rys. 4. Widmo harmonicznych obwodowego ro-

zkładu indukcji generatora PMwg180L4v1  

W widmie obwodowego rozkładu indukcji 
(rys.4) można zaobserwować, że amplituda 
podstawowej harmonicznej wynosi 0.81 T,  
a amplitudy poszczególnych wyższych harmo-
nicznych nie przekraczają wartości 0.083 T, 
czyli 10.2 % w odniesieniu do podstawowej 
(pierwszej) harmonicznej. Niska zawartość  
wyższych harmonicznych w rozkładzie obwo-
dowym indukcji przyczynia się do zmniejszenia 
strat w rdzeniu magnetycznym prądnicy, co 
wpływa pozytywnie na sprawność generatora. 
Jednym z etapów weryfikacji parametrów gene-
ratora PMwg180L4v1 było wyznaczenie mom-
entu zaczepowego. Na rysunku 5 zaprezento-
wano przebieg momentu zaczepowego w fun-
kcji kąta obrotu wirnika. Jak wynika z poka-
zanej charakterystyki obliczeniowej, moment 
zaczepowy wynosi 6.3 N·m. Po wykonaniu ba-

dań wartość zmierzona tego momentu wyniosła 
7.1 N·m, co praktycznie pokryło się z oblicze-
niami. Zmierzona wartość momentu zaczepo-
wego stanowi tylko 3.7% wartości momentu 
znamionowego generatora, wynoszącego  
TN=192 N·m.   

 
Rys. 5. Obliczony przebieg momentu zaczepo-

wego w funkcji kąta obrotu wirnika  

Z wykorzystaniem metod polowo-obwodowych 
przeprowadzono obliczenia stanu obciążenia 
generatora pracującego na odbiornik rezystan-
cyjny R (cos φ=1) i w takiej konfiguracji został 
on również przebadany laboratoryjnie. Wyniki 
pomiarów charakterystyki zewnętrznej gene-
ratora porównano z obliczeniami i pokazano na 
rysunku 6. 

 

Rys. 6. Charakterystyka zewnętrzna generatora 

PMwg180L4v1 dla cosφ=1 (obliczenia i po-

miar) 

Na podstawie tej charakterystyki zaprojekto-
wano obwód elektromagnetyczny, który chara-
kteryzował się wartością zmienności napięcia 
wyjściowego na poziomie 7%. Z zaprezento-
wanych wyników wynika, iż pomiary po-
twierdziły poprawność przeprowadzonych obli-
czeń, a sam generator spełnił wymagania sta-
wiane nowej serii generatorów wzbudzanym 
magnesami trwałymi dedykowanych do pracy 
w agregatach prądotwórczych. Na rysunku 7 
pokazano charakterystyki sprawności (oblicze-
nia, pomiary) dla generatora PMwg180L4v1. 
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Rys. 7. Charakterystyka sprawności generatora 

PMwg180L4v1 w funkcji obciążenia dla cos 

φ=1  

Charakterystykę sprawności obliczono przy za-
łożeniu stałych strat mechanicznych i stałych 
strat w żelazie. Z porównania charakterystyk 
sprawności (rys.8) wynika, iż zaprojektowany 
generator ma sprawność 97%. Tak duża spra-
wność przetwarzania energii wpłynie na spraw-
ność całego agregatu, co zmniejszy koszty 
eksploatacyjne (zużycie paliwa).  

4. Wyniki badań agregatu prądotwór-
czego  

W celu weryfikacji parametrów eksploatacyj-
nych nowego wysokosprawnego generatora 
wzbudzanego magnesami trwałymi dedykowa-
nego do pracy w agregacie prądotwórczym, 
przeprowadzono badania całego agreagtu spali-
nowo-elektrycznego. Z uwagi na brak możliwo-
ści technicznych zamontowania momentomie-
rza na wale pomiędzy generatorem, a silnikiem 
spalinowym (specjalany system sprzęgłowy) 
sprawność agregatu wyznaczono, jako stosunek 
energii dostarczonej (w paliwie) do silnika 
Diesela, do energii odebranej z zacisków gene-
ratora. Energię zawartą w oleju napędowym 
wyznaczono na podstawie jego wartości opa-
łowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie 
wartości opałowej poszczególnych biokompo-
nentów i paliw ciekłych. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem wartość opałowa dla oleju napędowe-
go bez dodatku biokomponentu, stosowanego  
w pojazdach, ciągnikach, a także w maszynach 
nie poruszających się po drogach, wyposa-
żonych w silniki z zapłonem samoczynnym, 
wynosi 42,9 MJ/kg. Wartość opałową poszcze-
gólnych biokomponentów i paliw ciekłych 
określoną w jednostkach MJ/kg przelicza się na 
jednostki MJ/m3 stosując średnią wartość gę-
stości dla oleju napędowego – 833 kg/m3. 

Podczas badań laboratoryjnych agregat obcią-
żano skokowo w pełnym zakresie obciążenia 
(0-28 kW). Odpowiednie wartości mocy obcią-
żeniowej utrzymywano w czasie 10 min i od-
czytywano objętość spalonego paliwa. Na pod-
stawie takich pomiarów, w każdym punkcie 
obciążenia agregatu zmierzono energię pobraną 
z generatora oraz energię dostarczoną do agre-
gatu. Dane te pozwoliły na obliczenie spra-
wności całego agregatu oraz pomierzenie jego 
charakterystyki obciążenia. Wykres sprawności 
pokazano na rysunku 8. 

 
Rys. 8. Charakterystyki sprawności w funkcji 

mocy obciążenia dla agregatu z generatorem 

wzbudzanym magnesami trwałymi i agregatu  

z generatorem o klasycznym wzbudzeniu ele-

ktromagnetycznym 

Na podstawie zaprezentowanych charakterystyk 
(rys. 8) można stwierdzić, iż sprawność agre-
gatu prądotwórczego współpracującego z wyso-
kosprawnym generatorem wzbudzanym magne-
sami trwałymi jest większa o ok. 4% od spra-
wności agregatu prądotwórczego współpracu-
jącego z generatorem synchronicznym z klasy-
cznym wzbudzeniem elektromagnetycznym.  
W celu wykazania efektu ekonomicznego wyni-
kającego z zastosowania wysokosprawnych ge-
neratorów wzbudzanych magnesami trwałymi 
w agregatach prądotwórczych przeprowadzono 
pomiary zużycia paliwa w normalnym cyklu 
pracy agregatu prądotwórczego. Obliczenia wy-
konano przy założeniu wartości opałowej oleju 
napędowego podanej w Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki równej QON=42,9 MJ/kg, oraz 
średniej wartości gęstości oleju napędowego 

równej . Wyznaczono 
wartość energii WON zawartej w jednym litrze 
oleju napędowego: 

ltr

MJ

kg

MJ
Q

ltr

kg
W ONONON 73,35=⋅= ρ   (1) 
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Przyjmując znamionowe spalanie (wg produ-
centa) agregatu z generatorem o wzbudzeniu 
klasycznym na poziomie VON1 = 8,8 litra na 
godzinę pracy przy znamionowym obciążeniu 
agregatu, wyznaczono energię zawartą w tym 
paliwie (2).  

MJltrV
ltr

MJ
WW ONONON 16,31411 =⋅=  (2) 

Na podstawie pomiarów wyznaczono godzinne 
spalanie agregatu z wysokosprawnym genera-
torem wzbudzanym magnesami trwałymi na 
poziomie VON2 = 7,6 litra przy znamionowym 
obciążeniu agregatu. Na podstawie tych pomia-
rów wyznaczono energię zawartą w tym paliwie 
(3).  

MJltrV
ltr

MJ
WW ONONON 89,27422 =⋅=  (3) 

Moc znamionowa obciążenia w obydwu oma-
wianych przypadkach była taka sama. Jak wy-
nika z powyższych obliczeń do agregatu z wy-
sokosprawnym generatorem wzbudzanym ma-
gnesami trwałymi należy dostarczyć o ok. 13% 
mniej energii, aby z agregatu pobrać taką samą 
ilość energii, jak w przypadku agregatu współ-
pracującego z generatorem synchronicznym  
o klasycznym wzbudzeniu elektromagnety-
cznym. Trzynastoprocentowe zmniejszenie 
energii wejściowej agregatu w przeliczeniu na 
objętość spalonego paliwa wyrażoną w litrach 
daje oszczędności rzędu 1,1 litra na godzinę 
pracy przy znamionowym obciążeniu agregatu. 
Przy założeniu ceny oleju napędowego na 
poziomie 5,30 zł/ltr oraz pracy agregatu przez 
365 dni w roku (8760 h/rok) można zaosz-
czędzić ok. 51 000 zł na rok. Dane dla innych 
poziomów obciążenia obydwu agregatów 
przedstawiono w tabeli 1. Z analizy rezultatów 
badań wynika, iż zastosowanie nowoczesnych, 
wysokosprawnych agregatów spalinowo-ele-
ktrycznych może przynieść duże korzyści fi-
nansowe użytkownikom, jak również może 
przyczynić się do zmniejszenia spalania oleju 
napędowego w tego typu urządzeniach. 
Zmniejszenie spalania bezpośrednio przyczyni 
się do zmniejszenia ilości emitowanego dwu-
tlenku węgla do atmosfery.  

 

 

 

 

Tabela 1. Kalkulacja zużycia paliwa dla róż-

nych poziomów obciążenia agregatu 

Parametr Jednostka 
100% 
Mocy 

50% 
Mocy 

Spalanie agregatu z 
generatorem 
synchronicznym o 
klasycznym wzbudzeniu 
elektromagnetycznym 
wg danych producenta 

litr / rbh 8,8 4,8 

Zmierzona sprawność 
agregatu z generatorem 
synchronicznym o 
klasycznym wzbudzeniu 
elektromagnetycznym 

- 0,321 0,301 

Zmierzona sprawność 
agregatu z generatorem 
wzbudzanym magnesami 
trwałymi 

- 0,364 0,337 

Spalanie agregatu z 
generatorem 
wzbudzanym magnesami 
trwałymi wyznaczone 
pomiarowo 

litr / rbh 7,6 4,2 

Zaoszczędzone paliwo litr / rbh 1,2 0,6 

Cena oleju napędowego zł / ltr 5,30 

Oszczędności na godzinę 
pracy agregatu 

zł / rbh 6,36 3,18 

Oszczędności roczne 
(praca 24h/dobę, 365 dni 
w roku) – 8760 h/rok 

zł / rok 55 713 27 856 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe  

Z przeprowadzonych obliczeń oraz wyników 
badań można wywnioskować, iż zaprezento-
wany generator charakteryzuje się odpowie-
dnimi parametrami dla przewidzianego reżimu 
pracy. Charakterystykę napięcia wyjściowego 
w funkcji mocy obciążenia prądnicy (rys. 7) 
obliczono i zmierzono laboratoryjnie dla odbio-
rników o charakterze rezystancyjnym. Różnice 
pomiędzy charakterystyką obliczoną, a zmie-
rzoną wynikają głównie z tego, że model obli-
czeniowy generatora zakłada obciążenie rezy-
stancyjne liniowe, natomiast w czasie badań do 
obciążenia generatora wykorzystano układ  
z prostownikiem 6-pulsowym, który jest obcią-
żeniem rezystancyjnym, lecz nieliniowym.  
W rzeczywistych warunkach pracy agregatu 
prądotwórczego odbiorniki często mają cha-
rakter indukcyjny (z reguły cos φ oscyluje  
w granicach wartości 0.8) i taka praca jest także 
dozwolona dla omawianego generatora. Wyso-
kosprawny generator wzbudzany magnesami 
trwałymi, zaprezentowany w niniejszym arty-
kule, skutecznie zwiększył sprawność przetwa-
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rzania energii całego agregatu o ok. 4%, co po-
kazano na rysunku 8. Wykorzystanie nowo 
opracowanych, wysokosprawnych generatorów 
synchronicznych z magnesami trwałymi w jed-
nostkach prądotwórczych umożliwi zwiększe-
nie ich sprawności, co zmniejszy koszty eksplo-
atacyjne tych agregatów (zmniejszenie zużycia 
paliwa).  
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