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SILNIKI ENERGOOSZCZĘDNE DOWZBUDZANE MAGNESAMI 

TRWAŁYMI  

 
ENERGY-EFFICIENT  ELECTRIC MOTORS EXCITED WITH PERMANENT 

MAGNETS 

 
Streszczenie: Artykuł porusza tematykę energooszczędnych napędów elektrycznych. Zostały zaprezentowane 
sposoby klasyfikacji silników prądu przemiennego ze względu na ich klasę sprawności. Ponadto przed-
stawiono rozwiązania prowadzące do zwiększenia energooszczędności napędów elektrycznych. Jednym z ta-
kich rozwiązań jest zastosowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchro-
nicznym. Silnik został zaprojektowany i wykonany w Instytucie KOMEL i bazuje na 6-biegunowym silniku 
pierścieniowym asynchronicznym. W artykule zaprezentowano obliczenia takiego silnika wraz z wynikami 
badań. 
 

Abstract: This paper deals with the subject of energy-efficient electric drives. The methods of classifying AC 
motors by efficiency class have been presented. What is more, paper introduces the solutions to increase the 
energy-efficiency of electrical drives. One of solutions is to use the Line Start Permanent Magnet Synchronous 
Motors (LSPMSM). Such motor has been designed and manufactured in the KOMEL Institute and its based on 
the 6-pole slip-ring asynchronous motor. This paper presents the results of calculations and tests of this motor. 
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1. Wstęp 

Elektryczne układy napędowe pracujące przy 
stałej prędkości obrotowej są standardowo re-
alizowane przez silniki indukcyjne klatkowe. 
Energooszczędność tej grupy silników zmusza 
producentów do podwyższania ich sprawności 
energetycznej, to jest obniżania strat mocy. Po-
litykę promowania i wspierania produkcji  
i sprzedaży silników energooszczędnych zapo-
czątkowano w Kanadzie [3]. Promocja silników 
energooszczędnych polegała na subsydiowaniu 
zakupu silników wysokosprawnych poprzez 
rabaty, których wysokość była proporcjonalna 
do ilości kilowatów, o które zostały zmniej-
szone straty mocy czynnej w silniku. W póź-
niejszym okresie wprowadzono ustawowo prze-
pisy prawne określające minimalne poziomy 
sprawności silników oraz metody ich wyzna-
czania. Podobnie jak Kanada postąpiły Stany 
Zjednoczone. Departament Energii USA (US 
DOE) opracował Energy Policy Act z 1992 r. 
(EPACT), w którym określił minimalne pozio-
my sprawności silników indukcyjnych klatko-
wych w zakresie mocy 1÷200 HP i wydano 
spójne z przepisami normy Electrical Manufa-
ctures Association (NEMA). Przepisy te obo-
wiązują w ramach harmonizacji standardów  

 
 

USA i Kanady od października 1997 r. Opra-
cowano także jednolitą metodę wyznaczania 
sprawności silników, wprowadzono obowiązek 
uzyskania certyfikatu (Compliance Certificate – 
CC) na ich sprzedaż, wydawanego przez US 
DOE. Wymagania EPACT i wynikające z nich 
obowiązki dla producentów i dystrybutorów 
silników są zatem egzekwowane ustawowo. 
Wniosek o uzyskanie certyfikatu zgodności CC 
musi być poparty pozytywnymi wynikami 
badań przeprowadzonych przez niezależne, 
uznane przez US DOE laboratorium. Polityka 
promocji silników energooszczędnych w Euro-
pie jest nieco inna, preferuje się programy 
fakultatywne. Dla trójfazowych silników indu-
kcyjnych klatkowych o mocach 1,1÷90 kW 
Stowarzyszenie Europejskich Producentów 
Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki 
CEMEP ustaliło trzy klasy sprawności: Eff 1 
(najwyższa), Eff 2 i Eff 3 (rys.1). Informacja  
o klasie sprawności, traktowana jako etykieta 
energetyczna, powinna być umieszczona na 
silniku lub tabliczce znamionowej. Jedno-
cześnie czołowi europejscy producenci silników 
zobowiązali się w ramach Stowarzyszenia 
CEMEP do ograniczania produkcji silników 
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klasy Eff 3. Ilość zaoszczędzonej przez silnik 
wysokosprawny energii jest zależna od mocy 
silnika i czasu jego pracy. A zatem efektów 
oszczędnościowych należy szukać w grupie 
silników sprzedawanych w dużych ilościach, 
które pracują w sposób ciągły przy stałym, 
bliskim znamionowemu obciążeniu. 
Klasyfikacją CEMEP-u objęto standardowe 
silniki trójfazowe klatkowe o mocach od 1,1 
kW do 90 kW, o liczbie biegunów 2p=2 i 2p=4,  
z wentylacją własną, o stopniu ochrony IP 54 
lub IP 55, zasilane z sieci 400V/50Hz i prze-
znaczone do pracy ciągłej S1. W tabeli 1 po-
dano sprawności wg  klasyfikacji CEMEP opa-
rtej na rozróżnieniu trzech klas sprawności: 
Eff3 – sprawność standardowa, Eff2 – spra-
wność ulepszona, Eff1 – sprawność najwyższa. 
Międzynarodowy Komisja Elektrotechniczna 
(IEC) określa klasy sprawności silników prądu 
przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci 
w normie IEC 60034-30-1:2014. Klasyfikacja 
ta wygląda nieco inaczej niż CEMEP. IEC 
rozróżnia cztery klasy sprawności: IE1, IE2, 
IE3 oraz IE4. Klasyfikacją tą zostały objęte 
silniki o mocach do 1000 kW, zasilane 
napięciem przemiennym o częstotliwościach  
50 Hz i 60 Hz oraz o liczbie par biegunów  
|w zakresie 1÷4. 

 
Rys. 1. Klasy sprawności silników o liczbie bie-

gunów 2p=4 

Krajowi producenci silników elektrycznych 
wdrożyli do produkcji serię silników energo-
oszczędnych spełniających wymagania dla kla-
sy Eff1. Osiągnięto ten efekt dzięki: 

• wydłużeniu pakietów blach stojana i wir-
nika, 

• zastosowaniu blach o mniejszej stratno-
ści, 

• wprowadzeniu nowych wykrojów blach 
przy zmianie kształtu żłobków, 

• zmniejszeniu szczeliny między stojanem 
i wirnikiem, 

• zwiększeniu przekroju przewodów nawo-
jowych stojana i powierzchni żłobków 
wirnika, 

• powiększeniu pierścieni zwierających 
wirnika, 

• zastosowaniu mniejszych przewietrzni-
ków i obniżenia strat na wentylację. 

 

Tabela 1. Klasy sprawność silników 

indukcyjnych klatkowych  [3] 

 

Ponadto wprowadzono zmiany konstrukcyjne 
(wynikające z prowadzonych równolegle prac 
unifikacyjnych): 

• zaprojektowano kadłub, tak aby istniała 
możliwość przykręcenia łap z różnych 
stron, 

• zapewniono możliwość obrotu skrzynki 
zaciskowej, co ułatwia podłączenie sil-
nika do urządzenia. 

Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych i materiałów nieodwołalnie  pociągnęło za 

Sprawność ηn[%] 

Eff3 Eff2 Eff1 

Moc 
silnika 
[kW] 

2p = 4 i 2 2p = 4 2p = 2 2p = 4 2p = 2 

1,1 
<76,2 76,2÷83,8 76,2÷82,8 >83,8 >82,8 

1,5 
<78,5 78,5÷85,0 78,5÷84,1 >85,0 >84,1 

2,2 
<81,0 81,0÷86,4 81,0÷85,6 >86,4 >85,6 

3 
<82,6 82,6÷87,4 82,6÷86,7 >87,4 >86,7 

4 
<84,2 84,2÷88,3 84,2÷87,6 >88,3 >87,6 

5,5 
<85,7 85,7÷89,2 85,7÷88,6 >89,2 >88,6 

7,5 
<87,0 87,0÷90,1 87,0÷89,5 >90,1 >89,5 

11 
<88,4 88,4÷91,0 88,4÷91,0 >91,0 >91,0 

15 
<89,4 89,4÷91,8 89,4÷91,3 >91,8 >91,3 

18,5 
<90,0 90,0÷92,2 90,0÷91,8 >92,2 >91,8 

22 
<90,5 90,5÷92,6 90,5÷92,2 >92,6 >92,2 

30 
<91,4 91,4÷93,2 91,4÷92,9 >93,2 >92,9 

37 
<92,0 92,0÷93,6 92,0÷93,3 >93,6 >93,3 

45 
<92,5 92,5÷93,9 92,5÷93,7 >93,9 >93,7 

55 
<93,0 93,0÷94,2 93,0÷94,0 >94,2 >94,0 

75 
<93,6 93,6÷94,7 93,6÷94,7 >94,7 >94,7 

90 
<93,9 93,9÷95,0 93,9÷95,0 >95,0 >95,0 
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sobą wzrost cen na silniki energooszczędne  
w stosunku do silników standardowych o niż-
szej sprawności [4]. Z tego względu dla użytko-
wnika istotny jest czas zwrotu dodatkowych na-
kładów inwestycyjnych poniesionych na zakup 
silnika energooszczędnego. Czas ten zależy 
m.in. od wzrostu ceny silnika, sprawności, 
obciążenia silnika (sprawność zmienia się  
w zależności od obciążenia) oraz od liczby 
godzin pracy w roku. Na przykład przy pracy 
ciągłej (7000 godzin na rok) wzrost ceny 
niektórych silników energooszczędnych zwraca 
się w ciągu roku.  
Zastosowanie silników energooszczędnych jest 
szczególnie opłacalne: 

• dla instalacji o długiej żywotności, 
• dla urządzeń o ciągłym i stabilnym cha-

rakterze pracy.  
Odrębnym problemem jest poprawne wyzna-
czanie rzeczywistej sprawności silników. Silni-
ki dużej mocy, w szczególności wysokonapię-
ciowe, ze względu na wysoki koszt energo-
elektronicznych układów regulacji – zasilane są 
zwykle bezpośrednio z sieci. Również w tej 
grupie silników nastąpiło odwrócenie wcześ-
niejszej tendencji minimalizacji masy dla okre-
ślonej mocy, na rzecz zwiększenia sprawności  
i poprawy parametrów eksploatacyjnych, takich 
jak zwiększenie trwałości, obniżenie drgań  
i hałasów. Możliwości obniżenia wielkości strat 
energii zużywanej przez silniki elektryczne 
napędzające urządzenia potrzeb własnych bloku 
elektroenergetycznego 200 MW poprzez wy-
mianę silników na nowoczesne o wysokiej 
sprawności. Zakładając, że silniki napędowe 
potrzeb własnych jednego bloku elektroener-
getycznego pracującego 7000 h/rok, przy śred-
nim obciążeniu równym 0,95 mocy znamio-
nowej, to można zaoszczędzić około 34 GWh, 
co przy koszcie jednostkowym 0,2 zł/kWh daje 
efekt ekonomiczny w wysokości 670 tys. zł. 
Dodatkową korzyścią wymiany silników na 
energooszczędne jest poprawa warunków śro-
dowiskowych poprzez obniżenie poziomu ha-
łasu. Silniki te generują poziom hałasu, poniżej 
85 dB[A], podczas gdy silniki starszych serii, 
wykonane zgodnie z wówczas obowiązującymi 
wymaganiami, mogą emitować hałas do 
wartości 110 dB[A]. 

2. Silniki z magnesami trwałymi o rozru-

chu asynchronicznym 

Rozpatrywane są rozwiązania silników z klat-
kowym uzwojeniem wirnika i zabudowanymi  

w jarzmie wirnika magnesami trwałymi. Uzwo-
jenie klatkowe jest wykonane z prętów mie-
dzianych, umieszczonych w żłobkach na obwo-
dzie zewnętrznym wirnika, a na czołach pręty 
są zwarte pierścieniami. Magnesy trwałe są 
umieszczone w szczelinach w środku jarzma 
wirnika. Uzwojenie klatkowe służy do rozruchu 
asynchronicznego silnika. Gdy wirnik w czasie 
rozruchu osiągnie prędkość obrotową podsyn-
chroniczną, to strumień magnetyczny magne-
sów trwałych samoczynnie synchronizuje się.  
Stojan silnika elektrycznego, to jest jarzmo i uz-
wojenie, jest identyczny jak w silniku induk-
cyjnym. Uzwojenie wirnika w wykonaniu stan-
dardowym jest klatkowe odlewane z aluminium 
bądź z prętów miedzianych zwartych na 
czołach pierścieniami. Wewnątrz jarzma wir-
nika są wykrojone szczeliny, zwykle pros-
tokątne, w których są umieszczone magnesy 
trwałe. Magnesy trwałe mogą być ułożone  
w kształcie „V” lub proste „I”. Silnik mode-
lowy, który był przedmiotem obliczeń i badań 
modelowych zbudowano na bazie silnika in-
dukcyjnego pierścieniowego SUDfL-100B. Za-
stosowanie silnika pierścieniowego umożliwił 
pomiar prądów wirnika. Parametry dla pracy 
synchronicznej obliczone i przyjęte jako zna-
mionowe: 1.7kW; 3x400V; IS = 3.3A; 50Hz; 
nN = 1000obr./min, MN = 16.2Nm; MMAX = 
1.85MN; cosφ=0,9; ƞ = 83%. Magnesy trwałe 
N42UH; Br = 1,3T; HcB = 848 kA/m;  
μr = 1.085. Magnesy trwałe o wymiarach 
109x22x4 zostały zabudowane w jarzmie wir-
nika pod żłobkami. Obliczenia rozkładu indu-
kcji magnetycznej w obwodzie magnetycznym 
maszyny, wzbudzanej przez magnesy trwałe, 
przeprowadzono metodą polową 2D MES  
w programie Ansoft Maxwell 2D. Obliczenia 
charakterystyk rozruchowych i synchronicz-
nych wykonano metodą polowo-obwodową. 
Strumień magnetyczny wzbudzany przez ma-
gnesy trwałe w czasie rozruchu indukuje w uz-
wojeniu stojana napięcie rotacji o często-
tliwości elektrycznej obrotów: 

f2 = (n / 60)·pB 

W uzwojeniu płynie prąd, który ma dwie 
składowe: sieciową I1 o częstotliwości f1  
i składową I2 o częstotliwości f2. Składowa 
prądu I1 generuje moment asynchroniczny 
determinujący rozruch silnika, a składowa prą-
du I2 moment synchroniczny, który przy zmie-
niającej się prędkości obrotowej jest momentem 
zmiennym, który zakłóca przebieg rozruchu. 
Dla silnika modelowego obliczono chara-
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kterystyki momentu asynchronicznego uśred-
nione Ta, TPM i TWYP, przy zwartym uzwo-
jeniu wirnika. Wypadkowy (uśredniony) mo-
ment rozruchowy Twyp silnika modelowego 
jest obliczany przy założeniu superpozycji obli-
czonych momentów asynchronicznego uzwo-
jenia wirnika Ta i momentu zakłócającego od 
magnesów trwałych TPM. Obliczenia były re-
alizowane z wykorzystywaniem programu 
Ansoft Maxwell 2D. Obliczone charakterystyki 
momentu rozruchowego, uśrednione, przedsta-
wiono na rysunku 3. Silnik modelowy poddano 
badaniom laboratoryjnym. Na rysunku 4 przed-
stawiono zarejestrowane przebiegi: prądu twor-
nika, prądu wirnika, momentu i prędkości ob-
rotowej, w czasie rozruchu. Na rysunku 5 prze-
dstawiono charakterystyki synchroniczne obli-
czone i zmierzone: prądu twornika Is, cos  
i sprawności η w funkcji momentu obciążenia. 
Tabela 2 zawiera zestawienie parametrów zna-
mionowych silnika indukcyjnego pierścienio-
wego typu SUDfL-100B oraz jego odpo-
wiednika z magnesami trwałymi. 

 
Rys. 2. Obraz pola magnetycznego w silniku 

wzbudzanego przez magnesy trwałe 

 

Rys. 3. Obliczone uśrednione charakterystyki 

momentów: Ta – asynchronicznego, Tpm – od 

magnesów trwałych, Twyp – wypadkowego 

 

Rys. 4. Zarejestrowane w czasie rozruchu prze-

biegi: prądów stojana i wirnika, momentu ob-

ciążenia i prędkości obrotowej, przy zwartych 

pierścieniach 

 SUDf100L-6B 

 bez magnesów z magnesami 

UN 3x400V (50Hz) 3x400V (50Hz) 

Is [A] 4.1 3.59 

cos φ [-] 0.79 0.81 

PN [kW] 1500 1700 

Mn [Nm] 16.66 16.2 

nN [rpm] 860 1000 

ƞ [%] 67.1 84 
 

Tabela 2. Porównanie podstawowych para-

metrów silnika SUDf100L-6B w wykonaniu bez 

magnesów oraz z magnesami trwałymi 
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Rys. 5. Charakterystyki elektromechanicznych:  

prądu (Is), współczynnika mocy (cos fi) i spra-

wności, w funkcji momentu obciążenia M 

 Rys. 6. Charakterystyki pomiarowe: prądu, 

cosφ i sprawności η w funkcji momentu 

obciążenia przy pracy synchronicznej 

3. Wnioski 

Silnik elektryczny wzbudzany magnesami trwa-
łymi z rozruchem asynchronicznym ma dosta-
tecznie duży moment rozruchowy, sam się syn-
chronizuje, a po synchronizacji pracuje jako 
silnik synchroniczny wzbudzony polem magne-
tycznym magnesów trwałych. Tego typu silnik 
może być stosowany do każdego rodzaju napę-
du elektrycznego nie wymagającego regulacji 
prędkości obrotowej. Jeśli jest wymagana 
regulacja prędkości obrotowej to silniki wzbu-
dzane magnesami trwałymi mogą być zasilane  
z falowników, jak każdy silnik indukcyjny. 
Ponadto wprowadzając modyfikację tylko  
w konstrukcji wirnika poprzez umieszczenie  
w nim magnesów trwałych można podnieść 
sprawność napędu elektrycznego nawet o kilka-
naście procent. Projektując elektryczny układ 
napędowy, nowy bądź modernizując istniejący, 
należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty 
inwestycyjne, lecz także energooszczędność, 
tzn. minimalne zużywanie energii elektrycznej 
w czasie eksploatacji. Silnik synchroniczny 
wzbudzany magnesami trwałymi, w stosunku 
do silnika indukcyjnego realizującego to samo 
zadanie, ma większą sprawność energetyczną  
i większy współczynnik mocy cosφ. Jego wadą 
jest przebieg rozruchu, prąd rozruchowy ma 
podobną wartość jak w silniku indukcyjnym 
lecz dodatkowo jego przebieg jest zakłócony 
momentem synchronicznym wzbudzanym 
przez magnesy trwałe. 
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