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SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI 

TRWAŁYMI W NAPĘDZIE WENTYLATORA DUŻEJ MOCY 
 

LINE START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR IN LARGE 
FAN DRIVE APPLICATION 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono właściwości silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z rozru-

chem bezpośrednim (LSPMSM). Wyniki symulacji i badań laboratoryjnych zaprojektowanego silnika dużej 

mocy, przeznaczonego do napędu wentylatora głównego przewietrzania, porównano z wynikami pomiarów 

wykonanych w miejscu zainstalowania silnika 
 

Abstract:. This paper presents the properties of a Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor 

(LSPMSM). The results of simulations and laboratory tests of the designed high power motor, dedicated to a 

main ventilation fan are compared with the results of measurements performed at the installation site of motor. 
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1. Wstęp 

Nieustająca tendencja do poszukiwania energo-

oszczędnych rozwiązań przejawia się także 

w dziedzinie maszyn elektrycznych. Według 

najnowszej normy IEC 60034-30-1 uzyskanie 

sprawności odpowiadającej klasie IE5 będzie 

nieosiągalne dla klasycznych maszyn indukcyj-

nych. Alternatywą stają się maszyny wzbu-

dzane magnesami trwałymi, w tym te 

z możliwością uruchamiania poprzez bezpośre-

dnie przyłączenie do sieci zasilającej (z ang. 

Line Start Permanent Magnet Synchronous 

Motor). Przez wiele lat konstrukcje tego typu 

ograniczały się do mocy kilkunastu kilowatów. 

Coraz lepsze rozpoznanie charakterystycznych 

zjawisk zachodzących w tego typu maszynach 

(szczególnie rozruchu i synchronizacji), spowo-

dowały występowanie pierwszych prototypów 

nawet do 1MW [2,3,4,5]. Przedstawione tam 

modele to maszyny 4 biegunowe o względnie 

niewielkich rozmiarach. Tymczasem niektóre 

napędy (np. wentylatory dużych mocy, czy 

młyny kulowe) z natury wymagają wolnoobro-

towych rozwiązań. Zbudowanie silnika 

LSPMSM do tego typu napędu staje się wy-

zwaniem ze względu na znacznie większe roz-

miary maszyny. 

Celem artykułu jest przedstawienie właściwości 

napędu wentylatora dużej mocy z silnikiem 

typu LSPMSM. 

2. Badany obiekt 

Przedstawiany w niniejszym artykule prototy-

powy silnik LSPMSM powstał na potrzeby na-

pędzania zmodernizowanego wentylatora 

głównego przewietrzenia w KWK Sośnica-Ma-

koszowy. W projekcie modernizacji określono, 

że silnik napędowy powinien mieć moc zna-

mionową 1100 kW przy prędkości 500obr/min. 

Miał on zastąpić silnik synchroniczny typu 

GAd-1816r o mocy 930 kW i prędkości 

375obr/min. Klasyczne maszyny trójfazowe 

(indukcyjne i synchroniczne ze wzbudzeniem 

elektromagnetycznym) w tym zakresie mocy  

i prędkości obrotowej wykonywane są z pro-

mieniowymi kanałami wentylacyjnymi. Wyko-

nanie w obudowie zamkniętej wymaga wów-

czas zastosowania podwójnego obiegu czynnika 

chłodzącego (wewnętrznego i zewnętrznego), 

co komplikuje konstrukcję oraz obniża spra-

wność maszyny. Zastosowanie magnesów trwa-

łych, co w konsekwencji przynosi ograniczenie 

strat (głównie w wirniku), pozwala na wyko-

nanie silnika z chłodzeniem powietrznym po-

wierzchniowym IC 411 (TEFC) lub IC 416 

(TEFV) w większych (w porównaniu do kla-

sycznych maszyn) gabarytach. 

Przy współpracy Politechniki Wrocławskiej 

oraz DFME Damel zaprojektowano, a następnie 

wykonano prototypowy silnik LSPMSM typu 

S1 710Y-12Apm o mocy 1100 kW – rys. 1. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 1. Prototypowy silnik LSPMSM (S1 710Y-

12Apm): podczas montażu (a), na stacji prób 

(b), sprzęgnięty z wentylatorem na stanowisku 

pracy (c) 
 

3. Analiza właściwości silnika 

Specyfika maszyn typu LSPMSM powoduje, że 

do dziś nie opracowano jednoznacznych wy-

tycznych pozwalających na określenie ich pa-

rametrów z dużą dokładnością [1]. Z tego po-

wodu analizę właściwości dokonano dwiema 

uzupełniającymi się metodami: pomiarową oraz 

symulacyjną modelu polowo-obwodowego. 

Model silnika zbudowano za pomocą oprogra-

mowania Maxwell 2D (v.15). W symulacjach 

wybrano typ rozwiązania „transient”, pozwa-

lający na modelowanie pracy maszyny przy 

wymuszeniu napięciowym z jednoczesnym 

uwzględnieniem ruchu, najbliżej odzwiercie-

dlający rozpatrywane zjawiska. Widok geome-

trii modelu przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Geometria modelu badanego silnika 

LSPMSM (S1 710Y-12Apm) 

3.1. Analiza w stanie bezprądowym 

Wyznaczono przebieg napięcia indukowanego 

prototypowego silnika LSPMSM (Rys. 3). 

Z jego analizy harmonicznej wynika, że naj-

większa amplituda z wyższych harmonicznych 

(rzędu 11.) nie przekracza 0,2%, co należy 

uznać za bardzo dobry wynik, rzadko osiągany 

nawet w dużej mocy generatorach. Sinusoi-

dalny kształt napięcia indukowanego uzyskano 

dzięki właściwemu dopasowaniu liczby żłob-

ków klatki rozruchowej do liczby żłobków sto-

jana. 

Korelacja liczby żłobków wirnika i stojana ma 

istotny wpływ na wartość momentu zaczepo-

wego. Na rysunku 4 pokazano obliczony prze-

bieg momentu zaczepowego dla trzech podzia-

łek żłobkowych stojana. Wartość maksymalną 

na poziomie 1% momentu znamionowego na-

leży uznać za niską. 
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Rys. 3. Przebieg napięcia indukowanego oraz 

jego analiza harmoniczna (odniesione do har-

monicznej podstawowej) 

 

Rys. 4. Obliczony przebieg momentu zaczepo-

wego (odniesiony do momentu znamionowego) 

w funkcji położenia wirnika (zakres kątowy 

trzech podziałek żłobkowych stojana) 

3.2. Analiza parametrów w stanie obciążenia 

Charakterystyki obciążenia badanego silnika 

LSPMSM otrzymano korygując wyniki obli-

czeń o uzyskane pomiarowo elementy składowe 

strat. Wykonanie charakterystyki biegu jało-

wego bez włożonych magnesów trwałych po-

zwala na wyodrębnienie strat mechanicznych 

oraz strat podstawowych w żelazie. Symulacje 

polowo-obwodowe pozwoliły na wyznaczenie 

strat dodatkowych w żelazie oraz strat od wyż-

szych harmonicznych w klatce rozruchowej. 

Wyniki obliczeń w postaci skutecznej wartości 

prądu twornika, współczynnika mocy oraz 

sprawności w funkcji obciążenia na wale przed-

stawiono na rysunku 5. 

 

Rys. 5. Charakterystyki elektromechaniczne 

(prąd – (a), sprawność – (b), wsp. mocy – (c)) 

badanego silnika LSPMSM (S1 710Y-12Apm) 

Parametry znamionowe silnika zostały zesta-

wione w tabeli 1. 

Tabela 1. Parametry silnika S1 710Y-12Apm 

Moc (Pn) 1100 kW 

Prędkość (nn) 500 obr/min 

Moment (Mn) 21,0 kN⋅m 

Napięcie (Un) 6000 V 

Prąd (In) 113,5 A 

Współczynnik mocy (cosϕn) 0,955 

Sprawność (ηn) 97,7% 

Ustalony przyrost temp. uzwojenia 80 oC 

Prąd rozruchowy. (Ir/In) 7,0 

Początkowy moment rozr (Mr/Mn)  2,3 

Minimalny moment rozr (Mrmin/Mn) 1,3 

 

Na rysunku 6 przedstawiono charakterystykę 

kątową badanego silnika LSPMSM, z której 

wynika, że obciążenie znamionowe uzyskiwane 

jest przy kącie 40 deg. Statyczna przeciążalność 

momentem wynosi 2,0. 
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Rys. 6. Charakterystyka kątowa M=f(υ)  

3.3. Analiza parametrów rozruchowych 

Właściwości rozruchowe maszyn LSPMSM są 

kluczowym zagadnieniem wpływającym na ich 

eksploatację. Moment hamujący od magnesów 

trwałych, występujący w dolnym zakresie pręd-

kości obrotowych, w znacznym stopniu utrud-

nia proces rozruchu. Odpowiednie zaprojekto-

wanie obwodu rozruchowego w dużym stopniu 

przez szereg lat ograniczało rozwój tych ma-

szyn w zakresie dużych mocy. Skutecznym 

rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie 

momentu rozruchowego przy jednoczesnym za-

chowaniu niewielkiego poślizgu przy synchro-

nizacji jest zastosowanie dwóch klatek w wir-

niku [6]. 

Dzięki charakterystyce zwarcia wykonanej po-

miarowo skorygowano elementy modelu istotne 

z punktu widzenia właściwości rozruchowych, 

a następnie wyznaczono statyczną charaktery-

stykę mechaniczną (rys. 7). Z jej przebiegu 

wynika, że osiągany moment rozruchowy jest 

wystarczająco duży, nawet po uwzględnieniu 

możliwych spadków napięcia (nawet 20%).  

 

Rys. 7. Całkowity moment asynchroniczny oraz 

jego składowe dla badanego silnika LSPMSM 

 

3.4. Rozruch silnika na stanowisku pracy 

Najważniejszym sprawdzianem dla prototypo-

wego silnika były testy ruchowe na stanowisku 

pracy. Wykonano rejestrację napięcia oraz 

prądu podczas rozruchu silnika ze sprzęgniętym 

wentylatorem. Analogiczny proces zasymulo-

wano z użyciem modelu polowo-obwodowego. 

Różnice w przebiegu napięcia na zaciskach sil-

nika oraz prądu pobieranego przez silnik 

w żadnym momencie nie różniły się o więcej 

niż 5%. Przebieg podstawowych wielkości fi-

zycznych podczas rozruchu został przedsta-

wiony na rysunku 8. 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że czas 

rozruchu wynosi ok. 20 s, co jest typową warto-

ścią dla napędów z wentylatorem tej mocy. 

Głównym czynnikiem determinującym czas 

rozruchu jest moment bezwładności wentyla-

tora, w tym wypadku prawie 20 krotnie większy 

od momentu bezwładności wirnika silnika. Sza-

cunkowy przyrost temperatury klatki rozrucho-

wej podczas pełnego rozruchu wynosi około 

200 °C. Ciepło wydzielone w wirniku jest 

istotne ze względu na możliwość odmagneso-

wania magnesów trwałych. Znając całkowitą 

masę bieguna można oszacować przyrost tem-

peratury żelaza w pobliżu magnesów po prze-

płynięciu ciepła z klatki do pakietu. Dla tego 

przypadku przyrost ten wynosi około 35 °C. Na 

tej podstawie określono, że maksymalna ilość 

rozruchów ze stanu zimnego wynosi 3, nato-

miast silnika nagrzanego - 1 rozruch. Podnie-

sienie liczby rozruchów o 1 więcej wymagałoby 

zastosowania magnesów klasy termicznej UH 

(180 ºC),  zamiast SH (150 ºC). 

Przebieg momentu elektromagnetycznego po-

kazuje, że początkowy udar momentu może 

osiągać wartość nawet 13-krotnie większą od 

momentu znamionowego. Takie udary są 

znacznie większe w porównaniu do udarów 

przy załączaniu silnika indukcyjnego i porów-

nywalne z udarami przy zwarciu dwufazowym 

klasycznej maszyny synchronicznej. Wynika  

z tego konieczność szczególnej uwagi przy do-

bieraniu elementów przenoszących moment 

(wpusty, sprzęgła). Warto także zauważyć, że 

podczas całego rozruchu moment ma względnie 

dużą składową przemienną, co dodatkowo ob-

ciąża układ przeniesienia napędu. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 8. Czasowe wykresy napięcia (a), prądu 

(b), momentu (c) oraz prędkości obrotowej (d) 

w czasie rozruchu silnika sprzęgniętego z wen-

tylatorem 

4. Podsumowanie  

Uzyskane wyniki pomiarów i badań symulacyj-

nych silnika synchronicznego z magnesami 

trwałymi z rozruchem bezpośrednim dużej 

mocy potwierdziły słuszność przyjętych zało-

żeń konstrukcyjnych wykonanego prototypu.  

Wymiana starych energochłonnych i bardziej 

awaryjnych silników na silniki LSPMSM może 

przynieść użytkownikom znaczne oszczędności 

zużytej energii elektrycznej, a co za tym idzie 

wymierne efekty ekonomiczne. 
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