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BADANIA PRĄDNICY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

EXPERIMENTAL RESULTS OF PERMANENT MAGNET GENERATOR 

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań eksperymentalnych prądnicy z magnesami trwałymi 
o mocy do 0,5 kVA dedykowanej do mikro elektrowni wiatrowej lub wodnej. Pokazano charakterystyki biegu 
jałowego i obciążenia oraz mapę sprawności prądnicy badanej w zakresie prędkości obrotowych 0-2000 
obr/min. 

Abstract:  The paper presents selected experimental results of a permanent magnet generator up to 0,5 kVA to 
be used in a micro wind or hydro power plant. No-load back-emf, load output voltage and efficiency map of 
the generator tested for a rotor speed range of 0-2000 rpm are shown. 
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1. Wstęp 
W obecnych czasach obserwuje się duże zain-
teresowanie mikro elektrowniami pracującymi 
w systemach autonomicznych oraz takich, 
które współpracują z siecią, i które posiadają 
generatory synchroniczne wzbudzane od ma-
gnesów trwałych. Generatory występują w 
wielu odmianach konstrukcyjnych, często o 
specyficznych właściwościach [1,2,3] i różnej 
jakości wytwarzanej energii. 
Odbiorcy indywidualni, w celu obniżenia swo-
ich kosztów związanych ze zużyciem energii 
elektrycznej, coraz częściej poszukują małych 
elektrowni przeznaczonych do zasilania do-
mów jednorodzinnych lub innych obiektów bu-
dowlanych. W związku z tym, rozwijane są 
koncepcje małych wolnoobrotowych elek-
trowni wiatrowych, również o pionowej osi ob-
rotu, z turbiną mocowaną bezpośrednio na wale 
generatora. Do tego typu elektrowni opraco-
wuje się głównie generatory tarczowe o stru-
mieniu osiowym [4,5,6,7]. 
W innych, relatywnie tańszych systemach po-
zyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych rozważa się zastosowanie elek-
trowni wspomagających tylko systemy grzew-
cze, głównie podgrzewające wodę użytkową. 
W pracy przedstawiono wyniki badań ekspery-
mentalnych maszyny synchronicznej z magne-
sami i nietypowej budowie wirnika (rys.1) pra-
cującej jako prądnica o znikomym momencie 
zaczepowym. Wirnik (rys. 2) zawiera jarzmo 
wykonane z masy utwardzonej żywicą epoksy-
dową z proszku Somaloy 500 [12]. Bieguny 

(2p =4) wzbudzane są od grupy 6-ciu magne-
sów trwałych o wymiarach 40x7x3 mm 
(dł./szer./wys.) typu N38SH. Stojan i uzwoje-
nie maszyny wykorzystano z silnika asynchro-
nicznego SH80-4A o danych: Pn=0,55kW; 
In=1,6A; (przy skojarzeniu uzwojeń w 
gwiazdę), Un=400V; Mn=3,75 Nm; ηn=0,72. 

 
Rys. 1. Przekrój prądnicy 

Podobne konstrukcje wirnika były wcześniej 
przedmiotem wielu prac badawczych nad silni-
kami z indukcyjnością w osi podłużnej Ld 
mniejszą od indukcyjności w osi poprzecznej 
Lq w dużym stosunku, której wyniki badań sy-
mulacyjnych i sposoby optymalizowania 
można odnaleźć m.in. w publikacjach [8,9,10]. 
Należy tu dodać, że prezentowane wyniki ba-
dań eksperymentalnych maszyny z wirnikiem 
tego typu miały głównie na celu wykazanie 
wpływu tych konstrukcji i przedstawionego 
sposobu budowy obwodu wzbudzenia na cha-
rakterystyki wyjściowe generatora. 
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Rys. 2. Widok części prądnicy 

2. Badania eksperymentalne 
Badania maszyny obejmowały pomiar napięcia 
biegu jałowego w funkcji prędkości obrotowej 
(rys. 3), obserwacje kształtu indukowanego na-
pięcia fazowego (rys. 4) oraz wpływu obciąże-
nia o charakterze rezystancyjnym na wartość 
napięcia na zaciskach maszyny (rys. 5). 

 
Rys. 3. Napięcie biegu jałowego generatora 
w zależności od prędkości obrotowej wirnika 

 
Rys. 4. Przebiegi napięć indukowanych 
w dwóch pasmach L1, L2 

 
Rys. 5. Napięcie na zaciskach maszyny w zależ-
ności od prądu obciążenia przy prędkości 1500 
obr/min 

Dodatkowo wyznaczono kątową zmienność 
momentu zaczepowego (rys.6), momentu przy 
obciążeniu prądem stałym (rys.7) oraz mapę 
sprawności prądnicy (rys.8). 

 
Rys. 6. Przebieg momentu zaczepowego w za-
leżności od położenia kątowego wirnika 

 
Rys. 7. Kątowa zmienność momentu obroto-
wego wirnika przy obciążeniu dwóch pasm L1, 
L2 prądem stałym o wartości 1A 

 
Rys. 8. Fragment mapy sprawności prądnicy 
w zakresie wyższych sprawności 

Badana prądnica napędzana była serwonapę-
dem firmy B&R z synchronicznym silnikiem z 
magnesami trwałymi (seria 8LSA) o momencie 
nominalnym Mn=4,6 Nm i prędkości obrotowej 
nn=3000obr/min. 
Widok stanowiska pomiarowego oraz odczyt 
pomiaru temperatury przy obciążeniu znamio-
nowym pokazano na rysunku 9. 
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Rys. 9. Widok stanowiska pomiarowego i roz-
kład temperatury przy obciążeniu prądnicy 

3. Podsumowanie 
Wykonana, w ramach pracy dyplomowej [11] 
oraz dodatkowych prac symulacyjnych i po-
miarowych, prądnica umożliwia wytworzenie 
maksymalnej mocy wyjściowej do 0,5 kVA. 
Jest to wartość odpowiadająca mocy silnika na 
podbudowie którego została wykonana prąd-
nica. Maksymalna sprawność maszyny wyno-
siła 90% przy prędkości obrotowej ok. 1600 
obr/min i obciążeniu 1A. Otrzymany rezultat 
potwierdza możliwość budowy wirnika w pro-
ponowanej koncepcji o dobrych parametrach 
użytkowych. Odbywa się to jednak kosztem 
stosunkowo dużej ilości magnesów trwałych 
użytych do wytworzenia odpowiedniego pola 
w dużej szczelinie powietrznej. 
Z przebiegu pokazanego na rysunku 4 zauwa-
żyć można odkształcenia od przebiegu sinusoi-
dalnego w napięciu indukowanym, co należy 
uwzględnić w dalszych pracach nad optymali-
zacją konstrukcji wirnika takiego lub podob-
nego typu maszyny. 
Należy również odnotować, że pokazany na ry-
sunku 6, przebieg momentu obrotowego wir-
nika potwierdza znikomy udział momentu za-
czepowego, którego maksymalna wartość sta-
nowi do 3% momentu oporowego prądnicy w 
zakresie mocy 100-500 VA. Będzie to korzyst-
nie wpływać na pracę prądnicy przy niskich 
prędkościach obrotowych oraz poziom emito-
wanego dźwięku. 
Koncepcja wykonania magnetowodu z masy 
SMC, sposób ułożenia magnesów oraz techno-
logia złożenia wirnika okazała się właściwa. 
Stabilność takiej konstrukcji została potwier-
dzona podczas prób przy wyższych prędko-
ściach obrotowych do 3000 obr/min oraz pod-
czas badań przy pełnym obciążeniu prądnicy. 
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