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SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI  
– NOWA JAKOŚĆ NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH 

 
PERMANENT MAGNETS  MOTORS  

- A NEW SOLUTION FOR ELECTRICAL DRIVES 
 
Abstract: The paper deals with permanent magnets motors for traction application. In past years, in locomo-
tives designed for mining applications DC motors of output 25/45 kW were used. Since 1990 such motors 
have not been manufactured, so the old motors have to be replaced by new ones. Due to usage of PM, design-
ers increased the output of the motors to 33/60 kW. The motors were designed as motors with magnets 
mounted on the surface of the rotor. A method of field weakening was implemented into electronic converter 
supplying the motor to increase the rotation speed from 1500 up to 2250 rpm. A number of laboratory test 
were done. The paper presents results of the tests and shows the area of installation of PM motors. Komel 
Centre is ready to design and manufacture motors with PM for different application (rail traction, electric cars 
and vehicles, pumping systems etc). 

 
1. Wstęp 
  

W publikacji [1] w 2005 roku przedstawiono 
koncepcję silnika elektrycznego z magnesami 
trwałymi zasilanego z układu energoelektro-
nicznego (tzw. komutatora elektronicznego). W 
[2] opisano projekt układu zasilania i sposób 
sterowania silnikiem. Przedstawiono tam rów-
nież wyniki badań laboratoryjnych silnika mo-
delowego o mocy ok. 20 kW zasilanego z pro-
totypowego układu zasilania. 
W roku 2005 i 2006 w BOBRME Komel pro-
wadzono prace zmierzające do zaprojektowania 
i uruchomienia produkcji silników trakcyjnych 
o mocy 60 kW z magnesami trwałymi zasila-
nych z układów energoelektronicznych. Oma-
wiany silnik miał być nowoczesnym zamienni-
kiem silnika trakcyjnego prądu stałego typu 
LDa327a; silniki tego typu były do lat 90-tych 
ubiegłego stulecia produkowane przez zakład 
EMiT w Żychlinie. Silniki LDa327a były prze-
znaczone do napędu lokomotyw kopalnianych 
użytkowanych w przestrzeniach nie zagrożo-
nych wybuchem. Z powodu zaprzestania pro-
dukcji silników przez EMiT ponad 10 lat temu, 
użytkownicy lokomotyw postawieni zostali w 
trudnej sytuacji, gdyż nie są dostępne na rynku 
silniki, ani też niektóre części zamienne. 
Ponadto, ze strony użytkowników lokomotyw 
zgłaszane były postulaty zwiększenia uciągu 
lokomotyw, co wymagało zwiększenia mocy 
silników (prawie o 40%). Powiększenie mocy 
silnika prądu stałego, bez zmiany jego gabary- 

 
 

tów nie było możliwe do uzyskania. Dlatego  
zdecydowano się zastosować konstrukcję sil-
nika opartą na wykorzystaniu magnesów trwa-
łych. Silniki takie mają szereg zalet w stosunku 
do rozwiązań tradycyjnych. W szczególności 
cechują się: 
 

• wyższą sprawnością, 
• większą gęstością mocy uzyskiwaną z jed-

nostki objętości, 
• znakomitą przeciążalnością momentem (tak 

jak silniki prądu stałego), 
• bardzo dobrymi parametrami regulacyj-

nymi, 
• możliwością pracy hamulcowej (przy zwro-

cie energii do sieci oraz przy zatrzymanym 
wirniku). 

 

Jednakże silniki z magnesami trwałymi muszą 
być zasilane z układów energoelektronicznych, 
co powoduje, że ich stosowanie jest szczególnie 
celowe i uzasadnione tam, gdzie wymagana jest 
regulacja prędkości obrotowej. Dla omawia-
nych silników trakcyjnych opracowania zasila-
cza energoelektronicznego podjęła się firma 
ENEL z Gliwic. 

2. Porównanie silników 
Projektując nowe silniki przyjęto, iż wymiary 
montażowe silnika nowoprojektowanego, ozna-
czonego PMPg250L, muszą być identyczne jak 
silnika dotychczasowego. Okazało się, że mimo 
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powiększenia mocy silnika o 40% jego gaba-
ryty, w  szczególności objętość części czynnej 
obwodu elektromagnetycznego może być mnie-
jsza niż w silniku prądu stałego. Dlatego posta-
nowiono zmniejszyć średnicę zewnętrzną że-
laza czynnego, przy pozostawieniu bez zmian 
wymiarów montażowych. W tabeli 1 przesta-
wiono porównanie parametrów silnika dotych-
czasowego i wymaganych parametrów silnika z 
magnesami trwałymi. 
W opracowanym silniku przewidziano zasto-
sowanie wysokoenergetycznych magnesów 
trwałych umieszczonych na powierzchni wir-
nika. Pomijając kwestie właściwego zaprojek-
towania obwodu elektromagnetycznego, do ob-
liczeń którego wykorzystano zaawansowane 
metody komputerowe (m.in. programy opraco-
wane przez Komel oraz metodę elementów 
skończonych –MES),  do rozwiązania pozostało 
kilka ważnych zagadnień związanych z tech-
nologią wykonywania silnika: 

Tabela 1.   

Porównanie danych znamionowych silnika  

LDa 327a i wymagań dla silnika PMPg 250 

 

Silnik LDa 327 Silnik PMPg 

250 

 

Praca 

S1 

Praca 

S2-60 

min. 

Praca 

S1 

Praca 

S2-60 

min. 

Moc 
znamio-
nowa 

kW 25 45 33 60 

Napięcie 
zasilania 

U 250 250 250* 250* 

Spraw-
ność 

% 86 87 ≥89 ≥93 

Prędkość 
obroto-
wa 

obr/ 
min 

1500 1080 1500 1080 

 

*  - napięcie zasilające komutator elektroniczny 

 
Rys.1. Widok silnika PMPg250L 

 
- sposób mocowania magnesów trwałych na 

powierzchni wirnika (dobór właściwego kle-
ju), 

- sposób zabezpieczenia magnesów przed od-
padnięciem przy podwyższonej temperaturze 
i zwiększonej prędkości wirowania, 

- sposób i moment magnesowania magnesów 
(tzn. wykonanie urządzenia magnesującego  
i wybór chwili magnesowania - przed czy po 
umieszczeniu na wirniku, jeśli po - to przed 
czy po wygrzewaniu kleju i warstwy zabez-
pieczającej, jeśli przed wygrzewaniem, to 
jaka może być temperatura wygrzewania,  
 

 
która nie spowoduje nawet częściowego 
odmagnesowania, itp.), 

- sposób montażu wirnika wewnątrz stojana. 
 

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności 
silnika, wykonano szereg prób trwałościowych  
i niszczących na specjalnie przygotowanych 
modelach wirników - m.in. próby odwirowania 
wirników wykonanych z użyciem różnego ro-
dzaju klejów oraz przy różnych temperaturach 
pracy. Rys. 2 przedstawia widok modelu wir-
nika z magnesami przygotowanymi do odwiro-
wania w podwyższonej temperaturze. Na ry-
sunku 3 widoczny jest stojan nowoprojektowa-
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nego silnika oraz wirnik przed nałożeniem ele-
mentów zabezpieczających magnesy. 

 
Rys.2. Widok wirnika modelowego przygotowa-

nego do odwirowywania magnesów w podwyż-

szonej temperaturze 
 

 
 

Rys.3a. Stojan silnika PMPg 250 

 
Rys.3b. Wirnik silnika PMPg 250 przed założe-

niem zabezpieczenia magnesów 
 

3. Badania laboratoryjne silników 
 

3.1 Próby przy pracy prądnicowej 

Badania silników przeprowadzono w laborato-
rium Komel. W pierwszej kolejności przepro-

wadzono próby przy pracy prądnicowej silnika. 
Próby przy pracy prądnicowej pozwalają dosyć 
dokładnie ocenić trafność konstrukcji, stan na-
magnesowania magnesów itp. Wyznaczono 
przyrosty temperatury dla różnych reżimów 
pracy, sprawność, napięcie biegu jałowego, na-
pięcie pod obciążeniem itp. Zestawienie wyni-
ków zawiera tabela 2. 

Tabela 2.   

Wyniki badań silnika przy pracy prądnicowej 

Silnik PMPg 250  
Praca 

S1 

Praca  

S2-60 min. 

Moc  kW 33 60 
Napięcie  U 150 108 
Sprawność % 93,3 95,6 
Prędkość 
obrotowa 

obr/min 1500 1080 

Przyrost 
temperatury ∆ϑ  60 66 

 

3.2 Próby przy pracy silnikowej 

Po pozytywnym zakończeniu prób silnika przy 
pracy prądnicowej rozpoczęto badania przy 
pracy silnikowej. Do zasilania użyto prze-
kształtnik energoelektroniczny specjalnie za-
projektowany i wykonany przez firmę ENEL. 
Na rys 4 przedstawiono widok stanowiska po-
miarowego. 

 
Rys.4. Widok stanowiska pomiarowego 
 

Wykonano m.in. następujące badania: 
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• próby nagrzewania i wyznaczenie charakte-
rystyk obciążenia dla różnych stanów pracy 
(rys. 5 ÷7), 

• próby rozruchu dla różnych wartości mo-
mentu obciążenia (rys. 8), 

• próby skokowych zmian obciążenia (rys. 9), 
• próby przeciążenia silnika ( rys.10). 
 

Jednakże, po zakończeniu w/w prób, nastąpiła 
zmiana wymagań dotyczących prędkości mak-
symalnej silnika. Na etapie projektowania na-
pędu, została ona zdefiniowana jako 
1500 obr/min, a  obecnie wymaganie to zostało 
podniesione do 2200 obr/min (miało to zapew-
nić teoretyczną prędkość lokomotywy 18 km/h, 
wobec pierwotnie planowanej 12 km/h). 

0 10 20 30 40 50
P2[kW]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

M ( *5)[Nm]

I ( *3)[A]

P1 ( / 2)[kW]

eta [%]

cosf ( / 100)

 
Rys.5. Charakterystyka zewnętrzna silnika przy 

n=1080 obr/min 
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Rys.6. Charakterystyka zewnętrzna silnika przy 

n=1500 obr/min 
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Rys.7. Charakterystyka zewnętrzna silnika przy 

n = 2250 obr/min 
 

-50

0

50

1 00

1 50

2 00

2 50

1
2

:0
1

:3
0

1
2

:0
1

:4
0

1
2

:0
1

:5
0

1
2

:0
2

:0
0

1
2

:0
2

:1
0

1
2

:0
2

:2
0

1
2

:0
2

:3
0

1
2

:0
2

:4
0

n  [ob r/m in ] * 10

M  [N m ]

M

n

 
 

Rys.8. Rozruch silnika pod obciążeniem 

 
Rys.9. Skokowe zmiany obciążenia silnika 
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Rys.10. Przeciążenie silnika 
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4. Możliwości zwiększenia prędkości ob-
rotowej silnika z magnesami trwałymi 
 

Wobec podniesienia wymagań dotyczących 
prędkości maksymalnej silnika, jego projek-
tanci zostali postawieni w bardzo trudnej sytu-
acji. Mianowicie dla silników o omawianej 
konstrukcji prędkość obrotowa silnika zależy 
tylko od wartości napięcia zasilania przyłożo-
nego na jego zaciski. Silniki projektuje się tak, 
aby projektowaną prędkość maksymalną uzy-
skać dla maksymalnego dostępnego napięcia 
zasilania. Ponieważ napięcie zasilania nie mo-
gło być podniesione, projektanci do zwiększe-
nia prędkości obrotowej teoretycznie mogli 
wybrać jedną z następujących dróg postępowa-
nia: 
• zmiana danych nawojowych silnika po-

przez zmniejszenie ilości zwojów - wymaga 
wymiany uzwojenia, rozwiązanie kosz-
towne, ale co więcej, w omawianym silniku 
niemożliwe do wykonania z uwagi na bar-
dzo małą liczbę zwojów, 

• zmiana danych nawojowych poprzez 
zmianę liczby żłobków- wymaga wymiany 
całej części czynnej stojana – rozwiązanie 
bardzo kosztowne, 

• zmiana układu połączeń z gwiazdy (Y) na 
trójkąt (D)- dla silników z magnesami 
trwałymi umieszczonymi w wirniku roz-
wiązanie stosunkowo tanie, ale nie pole-
cane, z uwagi na występowanie 3-harmo-
nicznej prądu w uzwojeniu stojana. Roz-
wiązanie to zostało sprawdzone- w uzwoje-
niu stojana płynął prąd o częstotliwości  
3-harmonicznej, co powodowało nie tylko 
obniżenie sprawności, ale również induk-
cyjne nagrzewanie niektórych elementów 
konstrukcyjnych silnika, 

• zastosowanie metody osłabiania strumienia 
pola magnetycznego pochodzącego od ma-
gnesów [3] – rozwiązanie nie stosowane do 
tej pory w silnikach o tak dużej mocy 
znamionowej oraz w przypadku umiesz-
czenia magnesów na powierzchni wirnika. 
Ponieważ wcześniejsze metody postępowa-
nia zostały wykluczone, był to jedyny spo-
sób sprostania nowym wymaganiom dla już 
istniejącego silnika. 

 

5. Metoda osłabiania strumienia pola 
magnetycznego 
 

Wzrost prędkości kątowej wirnika ωm w zakre-
sie pracy T = const. powoduje liniowy wzrost 

napięcia E0 indukowanego w uzwojeniu twor-
nika przez stały strumień wzbudzenia od mag-
nesów trwałych, liniowy wzrost napięcia szcze-
linowego Ei indukowanego w uzwojeniu przez 
wypadkowy strumień magnetyczny główny w 
szczelinie powietrznej oraz liniowy wzrost na-
pięcia V1 na zaciskach silnika (zakładając że 
I1 = const). W tym zakresie pracy silniki pra-
cują przy stałym stosunku napięcia do często-
tliwości U/f, czyli ze stałym strumieniem w 
obwodzie magnetycznym. 
Przy pewnej prędkości kątowej wirnika, napię-
cie V1 osiąga maksymalną dopuszczalną war-
tość, wynikającą z wartości napięcia stałego 
UDC zasilającego przekształtnik energoelektro-
niczny poprzez który zasilany jest silnik. Dla 
prądu I1 = I1N, prędkość kątowa mechaniczna 
przy której osiągane jest napięcie maksymalne 
na zaciskach silnika V1max, określana jest mia-
nem prędkości kątowej bazowej ωb. Przy prą-
dach I1 > I1N, (chwilowe przeciążenie) maksi-
mum napięcia V1max osiągane jest przy prędko-
ściach kątowych ωm < ωb, co wynika ze zwięk-
szonego spadku napięcia na reaktancji synchro-
nicznej poprzecznej Xq oraz na rezystancji sto-
jana R1. Przy prądach I1 < I1N maksimum napię-
cia V1max osiągane jest przy prędkościach kąto-
wych ωm > ωb. 
Aby umożliwić pracę silnika PMSM przy pręd-
kościach obrotowych większych od prędkości 
bazowej ωb, konieczne jest zastosowanie jakiejś 
metody osłabiania strumienia magnetycznego 
w szczelinie powietrznej silnika. W żadnym z 
punktów pracy silnika przy prędkościach kąto-
wych ωm > ωb napięcie indukowane w uzwoje-
niu twornika przez strumień skojarzony z tym 
uzwojeniem nie może bowiem przekroczyć 
wartości maksymalnej wynikającej z wartości 
napięcia stałego zasilającego przekształtnik. Je-
śli ta wartość napięcia zostanie przekroczona do 
uzwojenia silnika po prostu przestanie dopły-
wać prąd zasilania z przekształtnika. Inaczej 
mówiąc, powyżej prędkości bazowej ωb silnik 
PMSM pracuje przy stałym napięciu zasilania, 
a przy wzrastającej częstotliwości w tworniku,  
aby taka praca była możliwa konieczne jest 
ograniczanie strumienia głównego w szczelinie 
powietrznej stosownie do wzrostu częstotliwo-
ści. 
Osłabienie strumienia magnetycznego w szcze-
linie powietrznej silnika PMSM w celu rozsze-
rzenia zakresu prędkości obrotowych może być 
osiągnięte poprzez zastosowanie odpowiedniej 
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techniki sterowania wektorowego tego typu 
maszyny. Wykorzystuje się tu fakt, że wektor 
spadku napięcia na indukcyjności magnesującej 
stojana w osi podłużnej może być tak usta-
wiony, aby zmniejszał on napięcie na zaciskach 
silnika V1. Sytuacja taka ma miejsce, 
gdy uzwojenie stojana zostanie zasilone prądem 
zawierającym ujemną składową podłużną Id. 
Zasadę osłabiania strumienia w szczelinie po-
wietrznej silnika PMSM ujemnym prądem pod-
łużnym Id wyjaśnia Rys. 11. Dla uproszczenia 
przyjęto że silnik PMSM jest konstrukcji 
Xd = Xq (Surface Mounted PMSM).  
 

 
Rys.11. Zasada osłabiania strumienia magne-

tycznego w  szczelinie powietrznej silnika 

PMSM ujemnym prądem podłużnym Id. Wektor 

spadku napięcia na indukcyjności magnesującej 

Ld jest w przeciwfazie do wektora napięcia od 

magnesów trwałych E0. 

Zasilenie uzwojenia stojana ujemnym prądem 
podłużnym Id jest równoznaczne z wytworze-
niem strumienia reakcji twornika w osi podłuż-
nej silnika, skierowanego przeciwnie do stru-
mienia wzbudzenia od magnesów trwałych. Na 
wykresie wektorowym silnika PMSM sytuacji 
tej odpowiada takie położenie wektora spadku 
napięcia na reaktancji magnesującej Xmd, że jest 
on w przeciwfazie do wektora napięcia od ma-
gnesów E0, czyli oba te wektory odejmują się 
geometrycznie. Przez odpowiednie sterowanie 
wartością ujemnego prądu Id można tak osłabić 
strumień wzbudzenia od magnesów trwałych, a 
więc i wypadkowy strumień w szczelinie po-
wietrznej silnika, że napięcie V1 na zaciskach 
silnika przy prędkościach kątowych ωm > ωb 
zostanie utrzymane w granicach wartości do-
puszczalnej, wynikającej z warunków napię-
ciowych zasilania przekształtnika. 

6. Uzyskane wyniki 
Wykorzystując metodę elementów skończo-
nych oraz metody obwodowe w Komelu wyko-

nano szereg obliczeń silnika PMPg250 i opra-
cowano algorytm sterowania pozwalający za-
implementować do sterowania silnikiem me-
todę opisaną w rozdziale 6. Pracownicy ENELu 
przeprogramowali przekształtnik energoelek-
troniczny tak, aby realizował on nową metodę 
sterowania. Przeprowadzono nową serię badań 
laboratoryjnych, wyniki zawarto na rys. 7 
W tabeli 3 zawarto uzyskane wyniki badań sil-
nika przy nowym algorytmie sterownia. 
 

Tabela 3.  

Uzyskane wyniki badań silnika PMPG250L 
 

Silnik PMPg 250  
Praca 

S1 

Praca 

S2-60 

min. 

Praca 

S2-60 

min 

Moc  kW 33 60 33 
Napięcie  U 250 250 250 
Sprawność % 92,5 95 83 
Prędkość 
obrotowa 

obr/ 
min 

1500 1080 2250 

Przyrost 
temperatury 

∆ϑ  42 59 70 
 

Należy zwrócić uwagę na przebieg charaktery-
styki prądu fazowego stojana w funkcji obcią-
żenia. Dla prędkości obrotowych mniejszych od 
prędkości bazowej (dla omawianego silnika 
1500 obr/min) wartość skuteczna prądu jest li-
niowo zależna od momentu obciążenia - rys 5  
i 6. Natomiast dla prędkości wyższych od pręd-
kości bazowej wartość skuteczna prądu nie jest 
już zależna liniowo od momentu obciążenia – 
rys. 7. Następuje to na skutek wymuszania 
ujemnej składowej podłużnej prądu Id, która nie 
jest zależna od obciążenia.  

7. Podsumowanie 
Uzyskane parametry silników PMPg250L są w 
pełni zgodne z postawionymi wymaganiami, a 
nawet je przewyższają. Opracowanie nowocze-
snej konstrukcji silnika z magnesami trwałymi 
o mocy znamionowej 33/60 kW pozwoli na 
modernizację istniejących lokomotyw kopal-
nianych. Dzięki podniesieniu mocy silników (w 
stosunku do silników prądu stałego) umożli-
wiono zwiększenie uciągu lokomotywy, co po-
zwala na zmniejszanie kosztów i koncentrację 
wydobycia. 
Opracowane silniki i metoda sterowania to no-
wość na krajowym rynku maszyn elektrycz-
nych. Silniki z magnesami trwałymi znakomicie 
nadają się do tych zastosowań, w których wy-
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magana jest regulacja prędkości obrotowej, w 
tym zwłaszcza do zastosowań trakcyjnych. Z 
uwagi na znakomite parametry eksploatacyjne 
(wyższa moc z jednostki objętości, wyższa 
sprawność, duża przeciążalność momentem, 
możliwość pracy hamulcowej lub prądnicowej), 
a jednocześnie malejące ceny magnesów trwa-
łych można stwierdzić, że przyszłość napędów 
o regulowanej prędkości obrotowej należy do 
silników z magnesami trwałymi. 
Zarówno Komel jak i ENEL są przygotowani 
do oferowania napędów z magnesami do wielu 
zastosowań, wśród których wymienić należy: 
• trakcja elektryczna (szynowa i kołowa, np. 

pojazdy o napędzie elektrycznym), 
• górnictwo (napędy jazdy kombajnów, or-

gany urabiające, przenośniki itp.), 
• urządzenia pompowe o zmiennym wydatku 

lub ciśnieniu, 
• przemysł obrabiarkowy itp. 

 

Praca została zrealizowana przy wsparciu Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji w ramach projektu 
celowego 6ZR8 2005 C/06578 
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