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SILNIK INDUKCYJNY ZINTEGROWANY Z PRZEMIENNIKIEM 

CZ�STOTLIWO�CI W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM  
NA NAPI�CIE 1000 V (1140V) 

 
INDUCTION MOTOR INTEGRATED WITH CONVERTER IN FLAME – PROOF 

EXECUTION ON 1000 V (1140 V) 

Abstract: In mining drives the induction motors, due to their relatively simple design and low price as well as, big 
reliability are in majority. 
The essential failures of this motors is lack of possibility of rotational speed control, that is why the motors require 
a use of converter installed behind a machine or on machine. The paper presents prototype of the motor connected 
with converter in one flame-proof casing. In one of the motor’s chambers of set transistor converter of voltage type 
cooled by water was installed. Control of advance anticipates individual operation of motor, cooperation of two 
motors where one take over master function and second-slave and cooperation of one or more motors with central 
controller of master machine where one controller of motor takes a slave function. The solution allows to get eco-
nomical and operational profits especially in mining machines. 
 
1. Wprowadzenie 
W urz�dzeniach górniczych, w których regulacja 
pr�dko�ci ogranicza si� tylko do wykonania roz-
ruchu płynnego, stosuje si� głównie rozruszniki 
głównie, które po uzyskaniu pr�dko�ci zna-
mionowej zostaj� wył�czone z układu. Parame-
trami nastawialnymi w tej regulacji jest czas roz-
ruchu lub pr�d rozruchu. 
Bardziej zaawansowane układy nap�dowe wyma-
gaj� stosowania przemienników cz�stotliwo�ci.  
Przemienniki cz�stotliwo�ci w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym zacz�to stosowa� od 1984r w 
nap�dach posuwu kombajnów w�glowych. Prze-
mienniki importowano z Czech, Chin i Niemiec . 
Pierwsze rozwi�zania konstrukcyjne przemienni-
ków cz�stotliwo�ci polegały na wykonaniu spe-
cjalnej osłony ognioszczelnej usytuowanej w 
chodniku, w której umieszczany był tyrystorowy 
przemiennik cz�stotliwo�ci wraz z kompletem 
zabezpiecze�, układami sterowania i transmisji. 
Zasilany był napi�ciem 500 V, przewodem opo-
nowym ekranowanym ze stacji transformatoro-
wej wyposa�onej w specjalne zabezpieczenie 
upływowe przystosowane do kontroli w sieciach 
 
 

 
 

z elementami półprzewodnikowymi. Nast�pne 
rozwi�zania ró�niły si� tylko zastosowaniem 
tranzystorowego przemiennika cz�stotliwo�ci 
typu napi�ciowego z prostownikiem nie-
sterowalnym w wykonaniu ognioszczelnym jako 
urz�dzenie wolnostoj�ce. 
W kombajnach nowej generacji zasilanych napi�-
ciem 1000 V wprowadzono rozwi�zanie polega-
j�ce na umieszczeniu przemiennika cz�stotliwo-
�ci na napi�cie 400 V lub 500 V w obudowie 
modułu zasilaj�co-steruj�cego.  
Warto�� napi�cia zasilaj�cego 1000 V wymaga 
zastosowania dodatkowego transformatora (auto-
transformatora) celem obni�enia napi�cia zasila-
nia do 400 V lub 500 V. 
Obydwa rozwi�zania posiadaj� zalety i wady. W 
rozwi�zaniu z przemiennikiem w chodniku 
zachodzi konieczno�� wykonania specjalnej obu-
dowy ognioszczelnej z zabezpieczeniami do-
pływu i odpływu, układem transmisji danych oraz 
koniecznym jest prowadzenie dodatkowego ka-
bla. Ponadto rozwi�zanie to wymaga stosowania 
dodatkowo transformatora zasilaj�cego 
6000/525V. 
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Drugie rozwi�zanie wymaga stosowania w mo-
dule zasilaj�co- steruj�cym transformatora (auto-
transformatora) oraz zabezpiecze� na dopływie  
i odpływie. 
Gabaryty przemiennika i transformatora s� po-
wa�nym ograniczeniem w kombajnach niskich. 
Brak jest na rynku przemienników cz�stotliwo�ci 
na napi�cie 1000 V. 
Krajowym dostawc� przemienników cz�stotliwo�ci 
jest Carboautomatyka, która na potrzeby górnictwa 
oferuje przemienniki cz�stotliwo�ci w wykonaniu 
przeciw wybuchowym na napi�cie 400 V do 
mocy 90 kW oraz 1000 V dla mocy 250÷500 kW. 
Rozwi�zania zagraniczne w regulowanych nap�-
dach posuwu kombajnu bazuj� na silnikach pr�du 
stałego zasilanych z prostownika sterowalnego 
lub indukcyjnych klatkowych zasilanych z prze-
miennika cz�stotliwo�ci umieszczonego w kom-
bajnie. 
Firma zachodnia wykonała typoszereg silników 
indukcyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym o 
mocy 75÷400 kW, w którym po wydłu�eniu cz��ci 
silnikowej zabudowano przemiennik cz�stotliwo�ci. 
Silnik i przemiennik został wykonany na napi�cie 
1000 V. 

2. Koncepcja silnika zintegrowanego  
z przemiennikiem cz�stotliwo�ci 
W CMG KOMAG przy współpracy z firmami ENEL 
Sp. z o. o. oraz DFME DAMEL S.A w ramach pro-
jektu celowego nr 6 T12 2003C/06135 opracowano 
koncepcj� silnika zintegrowanego z przemiennikiem 
cz�stotliwo�ci. 
Silnik został wykonany w D�browskiej Fabryce 
Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. i oznaczony 
typem SG3FB 200S-4. 
Prototypowy silnik charakteryzuje si� nast�puj�cymi 
cechami: 
- wykonanie przeciwwybuchowe z osłon� ogniosz-

czeln�, cecha IM2 EExd I, urz�dzenia grupy kate-
gorii M2 z certyfikatem WE (ATEX).  

- iskrobezpieczny obwód sterowania, 
- chłodzenie wodne stojana i płyty monta�owej 

przemiennika cz�stotliwo�ci, wod� o wymuszo-
nym przepływie 8 dcm3/min , 

- moc 60 kW, 
- napi�cie 1000 V (1140 V), 
- pr�dko�� obrotowa (synchroniczna) 1500 min-1, 
- pr�dko�� pracy 0-3000 min-1, 

- ochrona termiczna uzwoje� silnika i w�złów ło�y-
skowych czujnikami PTC, 

- rejestracja temperatury uzwoje� i w�złów ło�y-
skowych rezystorami Pt 100, 

- rejestracja pr�dko�ci obrotowej i kierunku 
wirowania czujnikami hallotronowymi, 

- klasa izolacji H, 
- stopie� ochrony IP56, 
- 1 wpust zasilaj�cy, 
- 2 wpusty sterownicze, 
- zabezpieczenie przed zablokowaniem wału w po-

staci wałka skr�tnego, 
Budowa silnika (Fot 1) 
W silniku mo�na wyró�ni� nast�puj�ce moduły: 
- komora wła�ciwa silnika wraz z uzwojonym rdze-

niem stojana i wirnikiem -KS 
- skrzynka przył�czowa - KP 
- skrzynka aparaturowa nadbudowana na komor� 

wła�ciw� silnika - KA. 
 

 
Fot.1 Widok silnika od strony N. 

Komora wła�ciwa silnika 
Komor� wła�ciw� silnika stanowi kadłub 
z płaszczem wodnym o wymuszonym przepływie 
wody z wci�ni�tym uzwojonym pakietem oraz  
wirnik i tarcze ło�yskowe. Uzwojenie i w�zły ło-
�yskowe posiadaj� wbudowane czujniki tempera-
tury pełni�ce funkcj� ochrony termicznej  
i monitoringu. 
 
Skrzynka przył�czowa. 
Skrzynka przył�czowa jest poł�czona za po�red-
nictwem izolatorów tylko ze skrzyni� aparatu-
row�. Skrzynka posiada 3 wpusty: jeden zasila-
j�cy i dwa sterownicze. 
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Skrzynia aparaturowa. 
Skrzynia aparatury w kształcie prostopadło�cianu 
jest nabudowana na silnik wraz z komor� przył�-
czow� i jest zamkni�ta, pokryw� od góry i od 
czoła silnika. Wewn�trz skrzyni umieszczono 
aparatur� elektryczn�. W dolnej cz��ci znajduje 
si� płyta monta�owa chłodzona wod�, na której 
zabudowany jest wysuwalny zespół przemien-
nika.   
Przemiennik cz�stotliwo�ci jest uniwersalnym 
wysuwalnym modułem, umo�liwiaj�cym jego 
usytuowanie w obudowie silnika o mocy 45 kW 
jak równie� w całym typoszeregu mocy tj. do  
120 kW, tworz�c integraln� cało��. Z uwagi na 
ograniczone gabaryty silnika, przemiennik został 
wykonany z chłodzeniem wodnym o wymuszo-
nym przepływie w układzie szeregowym. Wlotem 
nast�puje od strony przeciwnap�dowej do jed-
nego z dwóch kanałów pod przemiennikiem cz�-
stotliwo�ci, powrót drugim kanałem równole-
głym, a nast�pnie przepływ wody do spirali jed-
nokierunkowej układu chłodzenia stojana z 
mostkiem przy wyprowadzeniu przepustów  
i przej�cie po stronie nap�dowej do kanału w pły-
cie pod rezystorami hamowania do wyj�cia po 
stronie przeciwnap�dowej rys.1. 
Przemiennik spełnia nast�puj�ce parametry: 
a) parametry mechaniczne: 
- wykonanie modułowe, 
- kompaktowa budowa, 
- łatwy monta� i demonta� w warunkach doło-

wych, 
- wygodny dost�p do zacisków, 
- wyjmowany panel operatorski, 
b) parametry elektryczne: 
- sterowanie mikroprocesorowe, 
- sterowanie wektorowe momentem, 
- sterowanie skalarne o liniowej (lub progra-

mowalnej) charakterystyce U/f, 
- szybkie ograniczenie pr�du, 
- szybkie kontrolowane hamowanie 
- autodostrajanie (wbudowane regulatory typu 

PID), 
- programowa rampa przy�pieszania i hamowa-

nia, 
- szybka reakcja przekształtnika na sygnały wej-
�ciowe, 

- ochrona nad/podnapi�ciowa, 

- ochrona przed zwarciem na wyj�ciu przemien-
nika, 

 
Rys. 1. Budowa silnika. 

- ochrona przed doziemieniem, 
- ochrona termiczna, 
- zabezpieczenie przed nadmiernym przeci��e-

niem, 
- ochrona silnika poprzez funkcj� I2t, 
- ochrona przed utykiem silnika, 
- wykrywanie zablokowanego mechanicznie sil-

nika , 
- współpraca z zabezpieczeniem termicznym sil-

nika (PT-100, PTC). 
Przemiennik cz�stotliwo�ci wykonany jest na na-
pi�cie znamionowe 3- fazowe do 1140 V 
i cz�stotliwo�� znamionow� sieci zasilaj�cej  
50 Hz. Schemat funkcjonalny silnika przedsta-
wiono na rys.2. 
Przemiennik cz�stotliwo�ci składa si� z: 
- modułu prostownika PR, wykonanego jako mo-

stek półsterowny (3D+3T), 
- modułu falownika F, wykonanego jako mostek 

tranzystorowy IGBT, 
- kondensatora C, 
- dławika wej�ciowego D, 
- modułu hamowania H składaj�cego si� z 9 re-

zystorów oraz tranzystora mocy, 
- układu zasilania, 
- układu sterowania pr�dko�ci�. 
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Rys.2.  Schemat funkcjonalny silnika. 

3. Struktura systemu sterowania 
Sterownie pr�dko�ci� posuwu w zintegrowanym 
silniku z przemiennikiem (Rys.3) przewiduje: 
- współprac� ze sterownikiem centralnym ma-

szyny (master), w którym sterownik silnika sta-
nowi jednostk� podrz�dn� (slave), 

- samodzieln� prac� sterownika silnika, 
- współprac� np. dwóch silników zintegrowanych 

z przemiennikiem w którym jeden ze sterowni-
ków przyjmuje funkcj� master, a drugi slave. 

Sterowanie realizowane jest w jednostce master. 
Komunikacja pomi�dzy jednostk� master, a slave 
odbywa si� poprzez ł�cze szeregowe. Warstw� fi-
zyczn� takiego ł�cza jest RS 485 lub kabel �wa-
tłowodowy. 
Struktura systemu steruj�cego tego typu pozwala 
na wykorzystanie istniej�cych, standardowych 
protokołów transmisyjnych do wymiany danych 
pomi�dzy urz�dzeniami jak np.: PROFIBUS DP. 
Sterownik przemiennika posiada mo�liwo�� 
współpracy z komputerem poprzez ł�cze szere-
gowe RS 232. 
W sterowniku przemiennika mo�na wyró�ni� na-
st�puj�ce moduły 

- centralna jednostka steruj�ca CPU z proceso-
rem sygnałowym, 

- moduł interfejsu u�ytkownika: klawiatura, wy-
�wietlacz (panel sterowania) 

- pami�� EEPROM parametru, 
- pami�� EPROM programu, 
- moduł komunikacyjny, 
- wej�cia cyfrowe, 
- wej�cia analogowe, 
- wyj�cia cyfrowe, 
- wyj�cia analogowe. 
Przewiduje si�, �e sterownik przemiennika zasi-
lany b�dzie napi�ciem 42 V z zewn�trznego �ró-
dła napi�cia lub transformatora pomocniczego 
umieszczonego w silniku. 
Napi�cia niezb�dne do pracy poszczególnych 
modułów cyfrowych i analogowych wytwarzane 
b�d� z dostarczonego napi�cia zewn�trznego 
przez układy niezale�nych zasilaczy impulso-
wych. 

4. Oprogramowanie serwisowo - diagnostyczne 
W fazie bada� oprogramowanie komputerowe 
przewidziane jest jako jedno z narz�dzi do 
wszechstronnej diagnostyki stanu pracy urz�dze� 
wchodz�cych w skład układu oraz systemu ł�cz-
no�ci, w laboratoryjnych i naturalnych warun-
kach eksploatacji. Docelowo uproszczona wersja 
oprogramowania oferowana b�dzie dla odbior-
ców, jako narz�dzie do lokalnego nadzorowania 
stanu pracy i konfigurowania urz�dze�. Wst�pne 
wymagania dotycz�ce oprogramowania okre�lone 
zostan� wraz ze sprecyzowaniem wymaga� tech-
nicznych układu.  
Po przyst�pieniem do bada� urz�dze� i zebraniu 
do�wiadcze� zostan� wprowadzone dodatkowe 
mechanizmy poprawiaj�ce funkcjonalno�� opro-
gramowania.  
Monitorowanie odbywa� si� b�dzie poprzez port 
do transmisji szeregowej RS-232. 
W zale�no�ci od urz�dzenia, z jakim b�dzie pracował 
program, automatycznie dostosowywane b�d� mo�-
liwo�ci i menu programu. Przewiduje si� wprowa-
dzenie kilku poziomów dost�pu do 
oprogramowania i funkcji podgl�du, edycji, ste-
rowania, itp. Dla ka�dej grupy u�ytkowników 
przewidziany jest podstawowy zestaw upraw-
nie�. 
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Rys.3 Schemat elektryczny ideowy. 

Szczegółowe uprawnienia i zarz�dzanie okre�lo-
nymi parametrami b�d� zdefiniowane dla ka�-
dego parametru oddzielnie. Liczba u�ytkowni-
ków ka�dej z grup oraz ich zakres uprawnie� 
podstawowych wymaga� b�dzie szczegółowego 
okre�lenia. 
Oprogramowanie przeznaczone dla u�ytkownika 
b�dzie charakteryzowa� si� nast�puj�cymi ce-
chami: 
- wybór trybu pracy silnika, testów, 
- cykliczne od�wie�anie wszystkich informacji 

pochodz�cych z urz�dzenia, 
- wy�wietlanie pomiarów wielko�ci analogowych  

i cyfrowych, zarejestrowanych zdarze�, liczników, 
blokad, sygnalizacji oraz innych wielko�ci mierzo-
nych, 

- wysyłanie polece� steruj�cych oraz rozkazów 
pobudzaj�cych działanie aktywnych algoryt-
mów automatyki. 

Dla u�ytkowników z uprawnieniami co najmniej 
serwisowymi mo�liwy b�dzie podgl�d dodatko-
wych informacji diagnostycznych pochodz�cych 
z mechanizmów wbudowanych w oprogramowa-
nie urz�dze�. Dodatkowo dost�pne b�d� specjali-
zowane polecenia i funkcje umo�liwiaj�ce prawi-
dłowe skonfigurowanie platformy sprz�towej ste-
rownika. 

5. Wymagania mechaniczne 
Projektowany układ zasilania i sterowania prze-
znaczony jest do pracy w szczególnie uci��liwych 
warunkach �rodowiskowych, charakteryzuj�cych 

si� bardzo wysok� wilgotno�ci� wzgl�dn� powie-
trza, silnymi drganiami, du�ym zapyleniem, 
wybuchowo�ci� atmosfery, du�� agresywno�ci� 
korozyjn�, itp. Specyfika tego �rodowiska na-
rzuca na konstrukcj� mechaniczn�, zastosowane 
podzespoły elektroniczne i mechaniczne, 
wszelkiego typu zł�cza oraz przewody i kable, 
spełnienie wymaga� okre�lonych przez szereg 
norm �rodowiskowych. 

6. Atesty 
Zgodnie z „Ustaw� o systemie oceny zgodno�ci” z 
dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) 
silnik wraz z przemiennikiem podlega obowi�zkowi 
oceny zgodno�ci z wymaganiami zasadniczymi, przy 
czym w procesie tym musi uczestniczy� jednostka 
notyfikowana. Pozytywny wynik tej oceny przez 
notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c� stanowi 
podstaw� do wydania certyfikatu zgodno�ci  
i oznakowania przez DFME DAMEL S.A. przed-
miotowego silnika zintegrowanego z przemienni-
kiem cz�stotliwo�ci znakiem CE. Natomiast, 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z 
30.04.2004 w sprawie dopuszczenia wyrobów do 
stosowania w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, ze wzgl�du na fakt przekroczenia napi�cia  
1kV(1140V) silnik ten wymaga wydania dopusz-
czenia Prezesa WUG, o ile kontrahent zagra-
niczny b�dzie wymagał spełnienia wymaga� 
obowi�zuj�cych w Polsce. 
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Fot.2 Widok silnika od góry 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.3 Widok silnika od strony P 
 

 
 
 
 
 


