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WYSOKOSPRAWNE SILNIKI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  

W NAPĘDACH GÓRNICZYCH 
 
HIGH EFFICIENT PERMANENT MAGNET MOTORS FOR MINING INDUSTRY 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy trend w napędach dedykowanych dla przemysłu górniczego 

jakimi są silniki wzbudzane magnesami trwałymi. Zostały przedstawione zalety aplikacji tych silników w na-

pędach górniczych oraz przykłady zastosowania silników w górnictwie. Autorzy przedstawili przykłady zasto-

sowania silników PMSM w górnictwie oraz przybliżyli specyfikę pracy silnika dSMK(L)wsPa132M6. 
  
Abstract: This paper presents a new trend on drives dedicated to the mining industry - permanent magnet 

excited motors. The advantages of the application of these motors drives for mining and examples of the use of 

motors in the mining industry are presented. Authors present examples of PMSM motors for mining and 

approached specificity of work the dSMK (L) wsPa132M6 PM motor. 
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1. Wstęp 

W ostatnich latach można zaobserwować ro-

snące zainteresowanie silnikami synchronicz-

nymi wzbudzanymi magnesami trwałymi prze-

znaczonymi do aplikacji w napędach górni-

czych. W celu właściwego wdrażania tego typu 

silników do przemysłu górniczego została na-

wiązana współpraca pomiędzy Instytutem Na-

pędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, In-

stytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz 

firmą DAMEL S.A. Podstawowym powodem 

rozpoczęcia projektu jest wprowadzenie silni-

ków synchronicznych z magnesami trwałymi 

w wykonaniu przeciwwybuchowym do napędu 

dołowych maszyn i urządzeń górniczych. W ra-

mach projektu konsorcjum analizuje wiele róż-

nych układów napędowych maszyn i urządzeń 

górniczych, w których silniki synchroniczne 

wzbudzane magnesami trwałymi mogą znaleźć 

zastosowanie. Wśród przeanalizowanych ukła-

dów można wymienić takie napędy, jak: cią-

gnienia kombajnów chodnikowych i ściano-

wych, kolejki podwieszane i spągowe, lokomo-

tywy przewodowe i akumulatorowe, przeno-

śniki taśmowe i wentylatory lutniowe [1, 3, 4, 

6, 7, 8]. Po przeprowadzonych analizach najba-

rdziej obiecującą, dającą największe korzyści 

aplikacyjne silnika synchronicznego z magne-

sami trwałymi jest zastosowanie go w napędzie 

ciągnienia kombajnu [4]. Dlatego pierwszą 

aplikacją silnika, nad którą konsorcjum będzie  

 
 

pracowało jest napęd posuwu kombajnu ściano-

wego. 

2. Silniki synchroniczne z magnesami 
trwałymi 

Dla celów projektu opracowane zostaną nowe 

konstrukcje silników elektrycznych. Konstruk-

cje te będą projektowane ściśle pod kątem na-

pędu posuwu kombajnu i będą spełniać specy-

ficzne wymagania dla tego typu napędów. Na 

ile to możliwe, w celu minimalizacji kosztów 

późniejszego wdrożenia, w konstrukcjach no-

wego typu silnika wykorzystane będą podze-

społy już wytwarzane w firmie DAMEL, która 

będzie odpowiedzialna za wdrożenie silników 

do produkcji. Jako silniki elektryczne wykorzy-

stane będą tzw. silniki synchroniczne z magne-

sami trwałymi (ang. skrót PMSM od Permanent 

Magnet Synchronous Motor). Silniki tego typu 

znalazły już szerokie zastosowanie w światowej 

technice napędu pojazdów elektrycznych i hy-

brydowych oraz urządzeń wymagających sze-

rokiego zakresu regulacji prędkości obrotowej, 

małych gabarytów i masy, ze względu na swoje 

zalety [2, 7, 8]: 
wysokie wartości momentu znamionowego 

i momentu maksymalnego osiągane z jed-

nostki masy lub objętości silnika; 

najwyższą sprawność wśród obecnie znanych 

silników elektrycznych; 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 78

doskonałe właściwości regulacyjne; 

wysoką przeciążalność momentem (kilku-

krotna wartość momentu znamionowego);  

wysoką niezawodność. 

W celu osiągnięcia jak najwyższego współ-

czynnika uzyskiwanej mocy do masy napędu, 

planuje się zastosowanie silników elektry-

cznych chłodzonych cieczą. 

Napęd elektryczny posuwu kombajnu musi cha-

rakteryzować się szerokim zakresem regulacji 

prędkości obrotowej, w zakresie od zera do na-

wet kilku tysięcy obrotów na minutę. Przy  

z góry zadanej, wynikającej z sieci zasilającej 

wartości napięcia zasilania przekształtnika 

energoelektronicznego do którego podłączony 

jest silnik, znaczne rozszerzenie zakresu regula-

cji prędkości obrotowej można uzyskać stosując 

technikę osłabiania strumienia magnetycznego 

w silniku. Osłabianie głównego strumienia ma-

gnetycznego w silniku realizowane jest zwykle 

poprzez odpowiednie sterowanie tzw. ujemną 

reakcją podłużną twornika (inaczej mówiąc, 

poprzez odpowiednie sterowanie tzw. prądem 

podłużnym Id twornika). Regulacja prędkości 

obrotowej w takich napędach odbywa się dwu-

strefowo. W strefie pierwszej, w zakresie pręd-

kości obrotowych od zera, aż do prędkości ba-

zowej nb, silnik pracuje przy stałym stosunku 

napięcia zasilania do częstotliwości U1/f, czyli 

przy stałym strumieniu magnetycznym , 

a moment elektromagnetyczny T silnika jest 

w przybliżeniu liniowo zależny od prądu zasi-

lania I1 (rys. 1, rys. 2). Przy prędkości bazowej 

nb napięcie przemienne na zaciskach silnika U1 

osiąga wartość maksymalną U1max, jaką może 

wygenerować przekształtnik energoelektro-

niczny. Powyżej prędkości bazowej nb silnik 

pracuje w drugiej strefie regulacji prędkości, 

w której zwiększenie prędkości obrotowej 

możliwe jest tylko przy odpowiednim osłabia-

niu strumienia magnetycznego w szczelinie 

powietrznej. Osłabianie strumienia wzrasta 

proporcjonalnie ze wzrostem prędkości n, tak 

aby napięcie na zaciskach silnika utrzymywane 

było na wartości U1max. W drugiej strefie regu-

lacji prędkości obrotowej silnik pracuje ze sta-

łym napięciem zasilania U1, z częstotliwością f 

wzrastającą proporcjonalnie ze wzrostem pręd-

kości n, ze strumieniem magnetycznym  pro-

porcjonalnym do 1/n. Przy stałej wartości prądu 

zasilania I1, moc mechaniczna silnika Pm jest 

w drugiej strefie regulacji prędkości obrotowej 

w przybliżeniu także stała. Moment elektroma-

gnetyczny T zależny od iloczynu prądu  I1 i ma-

leje on proporcjonalnie do I
2
/n. 

Opisana metoda regulacji w szerokim zakresie 

prędkości obrotowej napędu elektrycznego wy-

maga zastosowania złożonych algorytmów ste-

rowania napędem, o dużym nakładzie oblicze-

niowym. Dla potrzeb napędu konieczne zatem 

będzie zastosowanie przekształtnika energoele-

ktronicznego wyposażonego w wydajny proce-

sor sygnałowy. Aby zapewnić możliwie wysoką 

niezawodność całego napędu, przekształtnik 

powinien być także wyposażony we własne za-

bezpieczenia sprzętowe (np. nadnapięciowe, 

podnapięciowe, nadprądowe itp.), ograniczające 

możliwość jego zniszczenia podczas eksploata-

cji. 
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Rys. 1. Strefy pracy silników PMSM (dla zakre-

su ze stałym momentem T oraz dla zakresu ze 

stałą mocą Pm) 
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Rys. 2. Charakterystyka momentu silników 

PMSM przy pracy ciągłej oraz przy przeciąże-

niu 

Powyżej przedstawione zalety pozwalają na 

uzyskanie następujących cech zbudowanych na 
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bazie napędu z silnikami z magnesami trwałymi 

maszyn i urządzeń górniczych: 

1. Mniejsze gabaryty silników pozwalają na 

budowę bardziej kompaktowych urządzeń, 

natomiast mniejsza masa silników pozwala 

ograniczyć masę całego urządzenia. 

2. Wyższa krótkotrwała przeciążalność mo-

mentem pozwala stosować silniki o zredu-

kowanej mocy ciągłej w aplikacjach, gdzie 

np. jest konieczny duży moment rozrucho-

wy, z kolei w czasie pracy silnik pracuje już 

z mniejszą wartością momentu obciążenia. 

Przykładem takich aplikacji są napędy tra-

kcyjne. 

3. Wyższa sprawność silników synchronicz-

nych z magnesami trwałymi, w stosunku do 

obecnie powszechnie stosowanych w gór-

nictwie silników asynchronicznych klatko-

wych, pozwala na mniejsze zużycie energii 

elektrycznej, co przekłada się na mniejszą 

energochłonność napędów górniczych. Ta-

kie podejście wpisuje się w ogólnoświatowy 

trend ekologiczności napędów oraz pozwala 

uzyskać wymierne oszczędności ekono-

miczne. Wyższa sprawność to mniejsze stra-

ty cieplne w silniku, mniejszy kłopot z ich 

odprowadzaniem z silnika napędowego oraz 

tańszy układ chłodzenia. 

4. Wyższa dynamika silników z magnesami 

trwałymi pozwala na realizację bardziej do-

kładnych algorytmów sterowania prędkością 

i dokładniejszego pozycjonowania. 

Wyższa sprawność silników synchronicznych 

z magnesami trwałymi jest osiągana poprzez 

wyeliminowanie strat występujących w wirniku 

maszyny indukcyjnej poprzez eliminację 

uzwojenia wirnika i zastąpienie go magnesami 

trwałymi. 

Krótkotrwała przeciążalność momentem jest 

w silnikach z magnesami trwałymi osiągana na 

poziomie ponad 3-krotnej wartości momentu 

znamionowego maszyny, gdzie w silnikach in-

dukcyjnych o podobnej wielkości mechanicznej 

parametr ten zwykle oscyluje wokół wartości 2. 

Przez co, aby zaspokoić potrzebę wysokiego 

momentu chwilowego, w napędach górniczych, 

stosowane są przeważnie przewymiarowane 

silniki asynchroniczne. Cecha wysokiego prze-

ciążenia silników z magnesami trwałymi po-

zwala stosować je w napędach, gdzie jest wy-

magana możliwość dużego krótkotrwałego 

przeciążenia momentem. Przykładem takiego 

typu napędów są układy napędowe pojazdów, 

gdzie do tej pory były stosowane silniki szere-

gowe prądu stałego, charakteryzujące się wła-

śnie dużą przeciążalnością momentem. Obecnie 

w układach napędowych pojazdów odchodzi się 

od stosowania silników szeregowych prądu 

stałego i w ich miejsce są stosowane silniki 

synchroniczne z magnesami trwałymi. Wirnik 

pozbawiony ciężkiego uzwojenia na rzecz lek-

kich magnesów trwałych posiada mniejszy 

moment bezwładności.  

Istnieje szerokie spektrum zastosowań silników 

synchronicznych z magnesami trwałymi. Rów-

nież w górnictwie silniki synchroniczne z ma-

gnesami trwałymi mogą znaleźć szerokie za-

stosowanie. Ich budowa od strony stojana jest 

podobna z budową powszechnie stosowanych 

silników asynchronicznych. Różnica tkwi 

w budowie wirnika, gdzie uzwojenie jest zastę-

powane wzbudzeniem magnesami trwałymi. 

Wyższa sprawność silników synchronicznych 

z magnesami trwałymi powoduje, że mniej cie-

pła wydziela się w silniku, przez co można ła-

twiej wytwarzane w silniku ciepło odprowadzić 

i stosować bardziej uproszczone układy chło-

dzenia niż są stosowane obecnie [1, 3, 4]. 

3. Przykłady wdrożonych napędów gór-
niczych z silnikami PMSM 

Na rysunku 3  znajduje się fotografia pracują-

cego ciągnika GAD-1. Ciągnik produkowany 

przez firmę NAFRA POLSKA jest znakomitym 

przykładem wdrożenia silników z magnesami 

trwałymi do kopalni. Napędy ciągnika są ste-

rowane poprzez dedykowane falowniki gwa-

rantujące wydajną pracę ciągnika oraz opty-

malną kontrolę jazdy. GAD-1 jest zasilany  

z własnego źródła energii w postaci baterii li-

towo-jonowej, co jest innowacyjnym rozwiąza-

niem w skali światowej, ponieważ ciągnik jest 

przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych 

wybuchem metanu. 

 

Rys. 3. Kolejka podwieszana GAD-1 (Gentle 

Accumulator Drive) - zestaw do transportu sek-

cji 
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Na rysunku 4 przedstawiono lokomotywę do-

łową LD-31,która została wyposażona w silnik 

z magnesami trwałymi opracowany, zaprojek-

towany i wykonany przez KOMEL. 

 

Rys. 4. Widok lokomotywy dołowej LD-31,  

w której zastosowano silniki z magnesami trwa-

łymi produkcji KOMEL 

Projektantom silnika udało się uzyskać nie 

tylko wymaganą, powiększoną moc silnika, ale 

również zmniejszono gabaryt części czynnej 

obwodu magnetycznego (dokładnie zmniejsza-

jąc średnicę rdzenia magnetycznego i długość 

czynną). Natomiast ze względów montażo-

wych, gabaryt zewnętrzny silnika musiał pozo-

stać bez zmian. 

4. Silnik górniczy dSMK(L)wsPa132M6 
produkcji KOMEL 

Na rysunku 5 przedstawiono najnowszy silnik 

górniczy opracowany i wykonany przez Instytut 

KOMEL. Silnik został zaprojektowany tak, aby 

możliwy był jego montaż w różnych pozycjach 

zarówno poprzez łączenie kołnierzowe, jak  

i poprzez posadowienie na łapach. Silnik dostę-

pny w ofercie KOMEL-u jest dedykowany do 

napędów górniczych pracujących w strefach 

zagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz 

metanu. Parametry silnika trakcyjnego:  

PN=12,2 kW,  

Tn= 120 Nm, 

 nTn=120Nm =(0;1000) obr/min). 

Dzięki zastosowaniu obudowy ognioszczelnej  

z wyodrębnioną komorą enkodera, silnik może 

pracować w trudnych warunkach dołowych bez 

narażenia uszkodzenia czujnika. Zastosowanie 

konstrukcji z wyodrębnioną komorą pozwala na 

zastosowanie enkoderów przelotowych różnego 

typu. Na rynku dostępne są enkodery iskrobez-

pieczne, których praca możliwa jest poza ko-

morą ognioszczelną, jednak stanowią one wtedy 

element podatny na uszkodzenie mechaniczne.  

 

Rys. 5. Silnik PMSM, 12,2 kW (wersja II), typu 

dSMK(L)wsPa132M6, produkcji KOMEL 
 

Do konstrukcji obwodu elektromagnetycznego 

silnika wykorzystano rozkrój blach stojana z si-

lnika klatkowego, natomiast wirnik zbudowany 

jest z pakietu blach, w którym magnesy zabu-

dowane są wewnątrz, tzw. IPM, w układzie ich 

rozmieszczenie w  typu "V". Takie rozwiązanie 

pozwala na zastosowanie większej objętości 

magnesu oraz wykorzystanie generowanej skła-

dowej reluktancyjnej momentu elektromagne-

tycznego, co umożliwia uzyskanie jeszcze wię-

kszego momentu wypadkowego. 

Szczegółowy opis silnika został przedstawiony 

w oddzielnej pracy [10]. 

Ponieważ silnik został zaprojektowany z myślą 

o ciągnikach górniczych [2] do badań laborato-

ryjnych przyjęto podobny rodzaj pracy.  

Na rysunku 6 przedstawiono charakterystyki 

momentu oraz sprawności w funkcji prędkości 

obrotowej. Pomiary zostały przeprowadzone 

dla trzech charakterystycznych wartości napię-

cia przyjętego źródła zasilania. Dla celów ba-

dawczych przyjęto napięcie maksymalne źródła 

zasilania napędu UDC=300 V, napięcie znamio-

nowe UDC=250 V oraz założone minimalne na-

pięcie UDC=216 V, przy jakim napęd może jesz-

cze wykonywać pracę. 
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Rys. 6. Wyznaczone pomiarowo charakterystyki 

momentu (a) oraz sprawności (b) silnika w fun-

kcji prędkości obrotowej 

Na ch-kach momentu widać jak zmieniają się 

zakresy stref pracy w zależności od napięcia za-

silania. W przypadku zastosowaniu takiego na-

pędu w ciągniku górniczym, przy znamiono-

wym na-pięciu baterii UDC=250 V, silnik będzie 

praco-wał w pierwszej strefie (ze znamiono-

wym momentem) w zakresie prędkości obro-

towej od 0 do 1000 obr/min. Jeżeli ciągnik bę-

dzie miał po-ruszać się szybciej, silnik będzie 

pracował w drugiej strefie pracy z mniejszym 

momentem obrotowym. W przypadku pełnego 

naładowania baterii zasilającej (UDC=300 V), 

zakres strefy pierwszej przesunął się do prędko-

ści 1200 obr/min. W przypadku minimalnego 

naładowania baterii zakres pierwszej strefy 

pracy zawęzi się do maksymalnie 900 obr/min. 

Z praktycznego punktu widzenia wraz z postę-

pującym rozładowywaniem się baterii ciągnik  

będzie mógł pracować stale z momentem  

znamionowym w przedziale prędkości 900-

1200 obr/min. 

Silnik przeszedł pozytywnie badania eksplo-

zyjne w jednostce atestacyjnej i uzyskał certyfi-

kat oraz dopuszczenie do pracy w kopalniach, 

w strefach zagrożonych wybuchem. Jest jed-

nym z pierwszych silników górniczych, wzbu-

dzanych magnesami trwałymi, jakie uzyskały 

dopuszczenie do pracy w napędach górniczych.  

5. Wnioski 

Silniki wzbudzane magnesami trwałymi coraz 

częściej wzbudzają zainteresowanie przedstawi-

cieli przemysłu górniczego. Dowodem tego są 

częste zapytania przedsiębiorców do Instytutów 

naukowych nie tylko działających w branży 

górniczej, ale również zajmujących się napęda-

mi elektrycznymi. Zainteresowanie wynika 

z atrakcyjnych parametrów silnika, takich jak: 

niska masa, mały gabaryt, wysoka sprawność, 

wysoki współczynnik mocy i momentu liczony 

na jednostkę masy objętości, wysoka dynamika, 

precyzja sterowania, niska emisyjność ciepła 

oraz potrzebą optymalizacji stosowanych 

w przemyśle górniczym napędów elektrycz-

nych. Instytut KOMEL w zakresie wdrażania 

silników z magnesami trwałymi ma już za sobą 

bardzo innowacyjne i udane projekty. Z osta-

tnich wdrożeń na uwagę zasługuje projekt ukła-

du napędowego składającego się z silnika z ma-

gnesami trwałymi zastosowanego do napędu 

podwieszanej kolejki górniczej GAD-1. Projekt 

kolejki jest innowacyjny w skali światowej, co 

zostało zauważone, m.in. poprzez szereg na-

gród, medali i wyróżnień. Doświadczenie Insty-

tutu KOMEL w tym zakresie pozwala na opra-

cowanie silników dla różnych napędów z wy-

korzystaniem technologii magnesów trwałych. 

Wspólne przedsięwzięcie Instytutu KOMEL, 

Instytutu EMAG oraz firmy DAMEL wprowa-

dzenia silników elektrycznych z magnesami 

trwałymi do przemysłu górniczego jest ogrom-

nym wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak 

również technicznym. Dlatego też pierwszą 

aplikacją silnika, nad którą konsorcjum będzie 

pracowało jest napęd posuwu kombajnu ścia-

nowego. Doświadczenia Instytutu Technik In-

nowacyjnych EMAG w zakresie urządzeń gó-

rniczych budowy przeciwwybuchowej są bar-

dzo bogate. Wymienić tutaj należy takie opra-

cowane i wdrożone aplikacje jak: „Lokomo-

tywa akumulatorowa ognioszczelna o masie 

12 ton i mocy napędu 40 kW”, „Opracowanie 

i wdrożenie do produkcji nowoczesnej małoga-

barytowej przemysłowej rozdzielnicy średniego 

napięcia budowy przeciwwybuchowej w izola-

cji stało-powietrznej”, „Ognioszczelne rozrusz-

niki stycznikowe dwutorowe z niezależnym ste-

rowaniem odpływami”, czy „Opracowanie Og-

nioszczelnego Zespołu Zasilającego z przemie-

nnikiem częstotliwości do zastosowań górni-

czych typu OZZ 45”. W obecnym czasie, 

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych. 
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"DAMEL" S.A specjalizuje się w silnikach asy-

nchronicznych budowy specjalnej, zwłaszcza 

przeciwwybuchowej jedno- i dwubiegowej. Sil-

niki te są chłodzone powietrzem lub wodą  

i przeznaczone do pracy w ekstremalnie trud-

nych warunkach w kopalniach dla kategorii I 

oraz na powierzchni, w pomieszczeniach kate-

gorii II. Firma DAMEL posiada bogate do-

świadczenie oraz obszerną wiedzę z zakresu 

specyfiki warunków pracy silników górniczych. 

Instytut KOMEL wesprze ją w ramach projektu 

pod kątem technologii oraz projektowania silni-

ków wzbudzanych magnesami trwałymi oraz 

sterowania napędami. Powyższe doświadczenia 

oraz dobrze układająca się dotychczasowa 

współ-praca EMAG, KOMEL i DAMEL gwa-

rantuje prawidłową realizację zaplanowanych 

zadań w projekcie. 
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