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BADANIA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ NAPĘDU GÓRNICZEJ  

LOKOMOTYWY AKUMULATOROWEJ 
 

TESTING OF SELECTED DESIGNES DRIVE SYSTEMS OF MINE BATTERY 
LOCOMOTIVES 

 
Abstract: The paper describes stand tests of innovative drive system of Lea BM-12 mine battery locomotive, 
which are realized within the project number N R01 0009 06 entitled “Mechatronic drive system for rail vehi-
cles designed to operate in explosive atmosphere”. The innovative drive system of Lea BM-12 mine battery 
locomotive includes permanent magnet synchronous motor (PMSM) vector controlled from the voltage in-
verter. New drive system is supplied from explosion-proof battery pack. Scope of testing included preparation 
and implementation of regulator’s primary system, which controls locomotives drive system cooperating with 
braking device and testing of Lea BM-12 drive system according to known work cycle of the locomotive 
which was developed basing on the real communication system in one of mines. 
 
1. Przedmiot badań   
Przedmiotem badań był innowacyjny napęd 
górniczej lokomotywy akumulatorowej Lea 
BM-12, wykonany w ramach projektu ba-
dawczego rozwojowego nr N R01 0009 06 p.t. 
„Mechatroniczny układ napędowy do pojazdów 

szynowych przeznaczonych do pracy w atmosfe-

rze wybuchowej”, finansowanego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa. Głównym ele-
mentem innowacyjnego napędu górniczej lo-
komotywy akumulatorowej Lea BM-12 jest sil-
nik synchroniczny z magnesami trwałymi typu 
SMwsd 200 S-4 w wykonaniu przciwwybu-
chowym. W skład napędu wchodzą równieŜ 
moduł przekształtników typu MPE-1, w wyko-
naniu przciwwybuchowym, w którym znajdują 
się falowniki napięcia wraz z urządzeniami 
kontrolno - pomiarowymi oraz moduł baterii 
akumulatorów typu MBA-1 w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym, słuŜący do zasilania całego 
napędu lokomotywy Lea    BM-12. 

2. Opis napędu górniczej lokomotywy 
akumulatorowej typu Lea BM-12 

2.1. Silnik SMwsd 200 S-4 

W celu unowocześnienia napędu górniczej lo-
komotywy akumulatorowej Lea BM-12,  opra-
cowano nowy silnik napędowy. Zadanie to zre-
alizował BranŜowy Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, który 
zaprojektował i wykonał (w porozumieniu  
z KOMAG-iem) silnik synchroniczny z magne-
sami trwałymi – rys. 1. Dla nowego silnika za-
adaptowano (wydłuŜono) standardowy kadłub  

 
 

silnika górniczego typu 3SGKH 200S-4 pro-
dukcji DAMEL S.A. Ponadto poszerzono 
skrzynkę przyłączeniową dodając jeden  wpust  
sterowniczy.  
 

 

Rys.1. Silnik typu SMwsd 200 S-4 [materiały 

własne] 

Parametry znamionowe nowego silnika syn-
chronicznego z magnesami trwałymi typu 
SMwsd 200 S-4 są następujące: 

Napięcie znamionowe  88 V 
Moc znamionowa  18 kW 
Rodzaj pracy   S1 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Prąd znamionowy  140 A 
Prąd max. silnika  500 A 
Sprawność    91,6 % 
Prędkość obrotowa  1500 obr/min 
Moment znamionowy  115 N⋅m 
Moment bezwładności  0,26 kgm2 

Masa silnika   360 kg 
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Krotność momentu rozruchowego, jak i prze-
ciąŜalność momentem zaleŜna jest od wy-
dajności prądowej falownika. Silnik wykonano 
w formie kołnierzowej IM4001, chłodzony po-
wietrzem IC410.  Wewnątrz silnika zabudo-
wano enkoder absolutny typu BFF 1G24K 1024 
oraz hamulec elektromagnetyczny typu 
HPSX20 o napięciu pracy Uh = 24V DC i mak-
symalnym momencie statycznym hamulca  
M = 460 N⋅m. 

2.2. Falownik napięcia 

Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi 
wymagał zastosowania przekształtnika energo-
elektronicznego słuŜącego do zamiany prądu 
stałego z baterii akumulatorów na prąd prze-
mienny. Po analizie rynku okazało się, iŜ nie 
ma gotowego rozwiązania spełniającego wy-
magania nowego układu napędowego. Przy 
współpracy pomiędzy Instytutem Techniki 
Górniczej  KOMAG,  a  firmą  ENEL-PC Sp. 
z o.o. opracowano zatem dokumentację i wyko-
nano prototyp falownika napięcia typu FNT-
GIa-18/150/K – rys. 2 i 3.  
 

 
Rys. 2.  Falownik  napięcia  typu  FNTGIa-

18/150/K  [materiały własne] 

 
Na rys.  2 przedstawiono pierwszy egzemplarz 
prototypu falownika napięcia wyprodukowa-
nego  przez  firmę  ENEL-PC Sp. z o.o. Na 
rys.3 zaprezentowano falownik napięcia, po 
zdjęciu pokrywy górnej. 

 
Rys. 3.  Falownik  napięcia  typu  FNTGIa- 

18/150/K po zdjęciu pokrywy górnej[materiały 

własne] 

PoniewaŜ innowacyjny układ napędowy górni-
czej lokomotywy akumulatorowej Lea BM-12 
składać się będzie z dwóch silników synchro-
nicznych z magnesami trwałymi, to teŜ na po-
trzeby ich sterowania powstały dwa egzempla-
rze falownika napięcia. Parametry falownika 
napięcia typu   FNTGIa-18/150/K są następu-
jące: 

Napięcie zasilania   144V DC±25% 
Maksymalna moc czynna  30 kW 
Napięcie wyjściowe   2-105 V AC 
Maksymalny prąd wyjściowy 260 A 
Temperatura pracy  <60 °C 
Częstotliwość przełączania  3 kHz 

Podstawowymi elementami falownika napięcia 
FNTGIa-18/150/K są moduły tranzystorowe 
CM400DU-5F, wyposaŜone w parę tranzysto-
rów komplementarnych IGBT (pozycja A na 
rys. 3). Układy elektroniki falownika napięcia 
(pozycja B na rys. 3) umieszczono bezpośred-
nio nad modułem tranzystorowym, co pozwala 
na wykonanie bardzo zwartej i prostej kon-
strukcji. Całość umieszczono na płycie mie-
dzianej (pozycja C na rys. 3) pełniącej funkcję 
radiatora. Ponadto falownik napięcia wyposa-
Ŝono w system mikroprocesorowy, oparty na 
mikroprocesorze sygnałowym TMS320F2812, 
wykonującym wszystkie funkcje związane  
z poprawną pracą przekształtnika oraz nadzoro-
waniem systemu zabezpieczeń. Falownik zabu-
dowano w module przekształtników  w  wyko-
naniu przeciwwybuchowym typu MPE-1, wraz 
z pozostałą aparaturą zabezpieczeniową i ste-
rowniczą. 

 

A 

B 

C 
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2.3. Skrzynia baterii akumulatorów 

Nowy układ napędowy górniczej lokomotywy 
akumulatorowej Lea BM-12 zasilany jest ener-
gią elektryczną z baterii akumulatorów, zesta-
wionej z ogniw typu SPzS 1000Ah firmy 
HAWKER. Jest to zespół 72 ogniw o pojemno-
ści 1000Ah i napięciu 2V DC kaŜde, połączo-
nych ze sobą szeregowo, w celu uzyskania wy-
maganego napięcia 144V DC. Takie połączenie 
ogniw pozwala na uzyskanie  energii o wartości 
144kWh, co wystarczy do zasilenia układu na-
pędowego, jak i urządzeń peryferyjnych w cza-
sie jednej zmiany. Baterię akumulatorów 
umieszczono w nowej, przeciwwybuchowej 
skrzyni akumulatorowej, wyprodukowanej 
przez Energo-Mechanik Spółka z o.o. Nowa 
skrzynia baterii akumulatorów nazwana została 
„Modułem baterii akumulatorów typu MBA-1” 
- rys. 4. 

 
Rys. 4. „Moduł baterii akumulatorów typu 

MBA-1” [materiały własne] 

Dane znamionowe „Modułu baterii akumulato-
rów typu MBA-1” są następujące: 

Wymiary         2500x1050x890mm  
Masa (z ogniwami)         ≈ 5500 kg 
Zakres temp. pracy              0°C do +40 °C 
Napięcie zasilania                144V DC 
Prąd maksymalny       350 A 

„Moduł baterii akumulatorów” składa się  
z trzech komór:  
- komory głównej o budowie wzmocnionej „e” 

(pozycja A na rys. 4), w której znajdują się 
ogniwa,  

- dwóch komór przyłączeniowych (pozycje C  
i D na rys. 4).  

Komora oznaczona jako D jest wykonana  
w osłonie ognioszczelnej „d”, w której znajduje 

się m.in. wyłącznik główny oraz urządzenia do 
kontroli stanu izolacji i ciągłości Ŝyły uziemia-
jącej. Komora oznaczona jako C jest komorą 
obwodów iskrobezpiecznych. Dodatkowo na 
rys. 4,  pod pozycją B, pokazano złącza wty-
kowe obwodów wysokoprądowych, za pośred-
nictwem których energia o napięciu 144V DC  
przesyłana jest do falownika napięcia. 

3. Cel i zakres badań  
Celem badań było zweryfikowanie, w skali la-
boratoryjnej,  poprawności  działania innowa-
cyjnego  układu  napędowego  górniczej loko-
motywy akumulatorowej Lea BM-12. Zakres 
badań obejmował [1]:  
- opracowanie i wykonanie układu napędowego 

regulatora, zarządzającego napędem lokomo-
tywy Lea BM-12, współpracującego z hamo-
wnią o mocy 233kW,  

- przeprowadzenie badań wykonanego układu 
napędowego lokomotywy według zadanego 
cyklu pracy, opracowanego na podstawie rze-
czywistego przebiegu cyklu pracy lokomo-
tywy na jednej z kopalń.  

Podczas badań mierzono:  
- moment napędowy i prędkość obrotową na 

wale silnika napędowego, 
- prąd i napięcie zasilania zespołu napędowego, 
- prąd i napięcie na baterii akumulatorów, 
- temperatury w wybranych miejscach baterii  

i modułu przekształtnika, w tym o najwyŜszej 
temperaturze podzespołów urządzeń zasilają-
cych. 

Wykorzystując informacje dotyczące rzeczywi-
stego cyklu pracy lokomotyw Lea BM-12 za-
modelowano cykl pomiarowy (program pracy 
napędu) – rys.5. Na jego podstawie dokonano 
doboru nastaw regulatora. Badania polegały na 
6-cio krotnym odtworzeniu cyklu  pomiaro-
wego. Uwzględniając przewidziane w docelo-
wych rozwiązaniach przekładnie, pomiędzy sil-
nikiem napędowym, a zespołami jezdnymi lo-
komotywy, przyjęto dla badań na hamowni li-
niową zaleŜność pomiędzy zadaną prędkością 
jazdy lokomotywy, a prędkością obrotową sil-
nika napędowego. Ponadto,  ze  względu  na  
właściwości dynamiczne połączonego z ha-
mownią zespołu napędowego lokomotywy Lea 
BM-12, ograniczono zadaną prędkość obrotową 
w pierwszej części cyklu pomiarowego do 90% 
prędkości zadanej, oraz ograniczono zadany 
napędowy moment obrotowy, w pierwszej częś-
ci cyklu pomiarowego do jego 90% wartości. 

D 

C 

B 

A 
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Rys. 5. Zamodelowany cykl pomiarowy [materiały własne] 

4. Opis stanowiska badawczego i układu 
pomiarowego  
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Rys. 6. Schemat układu badawczo-pomiarowego [materiały własne] 

Badania zostały przeprowadzone na hamowni. 
Schemat  układu  badawczo-pomiarowego prze-
dstawiono na rys. 6. Zasadnicze elementy ukła-
du badawczo-pomiarowego stanowiły:  

- zespół hamowni elektrodynamicznej złoŜony 
ze sterownika silnika hamowni zasilającego 
silnik prądu stałego 232 kW, 

ZESPÓŁ 
NAPĘDOWY ZESPÓŁ HAMOWNI 

ZESPÓŁ BATERII 
AKUMULATORÓW 
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-  zespół napędowy złoŜony ze sterownika, fa-
lownika oraz  silnika  podlegającego bada-
niom, 

-  zespół baterii akumulatorów zasilających ba-
dany zespół napędowy, 

-  układ nadrzędnego regulatora pracy, 
-  układ pomiarowo - rejestrujący wraz z prze-

twarzaniem danych. 
Silnik hamowni sprzęŜony był mechanicznie 
poprzez wał Cardana z badanym silnikiem [1]. 
W celu zrealizowania zadanego cyklu pomiaro-
wego, przedstawionego na rys. 5, zastosowano 
nadrzędny regulator pracy, którego zadaniem 
było wysyłanie i kontrolowanie, na drodze 
transmisji, zadanych parametrów regulacyjnych 
do sterownika silnika hamowni oraz sterownika 
badanego silnika.  
Parametrami tymi były: 
a) w przypadku badanego zespołu napędowego: 
-  moment obrotowy silnika badanego, 
-  prędkość obrotowa silnika badanego, 
-  kierunek obrotów silnika badanego, 
-  tryb pracy, 
b) w przypadku zespołu hamowni: 
- moment obrotowy silnika badanego, 
- prędkość obrotowa silnika badanego. 
Kierunek obrotów i  tryb  pracy  był identyfiko-
wany przez sterownik silnika hamowni na pod-
stawie zadanych parametrów. W trakcie reali-
zacji programu badawczego obydwa silniki 
pracowały w odrębnych trybach pracy: 
-  podczas pracy silnika badanego w trybie sil-

nikowym, silnik hamowni pracował w trybie 
pracy prądnicowej, oddając energię do sieci 
zasilającej 400V AC, 

-  podczas pracy silnika badanego w trybie 
prądnicowym silnik hamowni pracował w 
trybie pracy silnikowej, a badany zespół na-
pędowy oddawał energię do zasilającego go 
zespołu akumulatorów. 

Układ pomiarowy pracował „on line” i reje-
strował następujące wielkości: 
-  napięcie zasilania  badanego zespołu napędo-

wego, 
-  prąd pobierany z akumulatora, 
-  moment obrotowy na wale Cardana,              
-  prędkość obrotową silników, 
-  temperaturę wybranych podzespołów   
   sterownika silnika zespołu badanego. 
Przetwarzanie wyników pomiarów następowało 
w trybie „off line”. W wyniku przetwarzania 
wyznaczano: 
- sprawność badanego zespołu napędowego, 

- energię pobraną z akumulatora w zadanym 
cyklu pracy, 

- energię oddaną do akumulatora w zadanym 
cyklu pracy, 

- procentowy odzysk energii w zadanym cyklu 
pracy. 
 

 
Rys. 7. Stanowisko badawcze [materiały wła-

sne] 

 

 

Rys. 8. Stanowisko do rejestracji wyników po-

miarów w trybie ”on line”[materiały własne] 

Na rys. 7 przedstawiono stanowisko laboratory-
jne do badań innowacyjnego napędu górniczej 
lokomotywy akumulatorowej typu Lea BM-12. 
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi 
typu SMwsd 200 S-4 pokazano pod pozycją B. 
Ognioszczelny moduł przekształtników energo-
elektronicznych typu MPE-1 przedstawia pozy-
cja D, zaś elektrodynamiczną hamownię wraz 
ze sterownikiem pokazano pod pozycją C. Po-
zycja A pokazuje mechaniczne połączenie, za 
pomocą wału Cardana, silnika  SMwsd 200 S-4 
i hamowni elektrodynamicznej. Na rys. 8 przed-

B 

A 
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D 

A 

B 
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stawiono stanowisko do rejestracji wyników 
pomiarów. Komputery klasy PC posłuŜyły do 
zadawania danych w programie sterującym 
(komputer z pozycji B) i do rejestracji w trybie 
„on line” wyników pomiarów (komputer z po-
zycji A).  

 
Rys. 9. Silnik synchroniczny z magnesami 

trwałymi – cykl badawczy nr 3[materiały wła-

sne] 

Na rys. 9 przedstawiono przykładowe wyniki 
pomiarów z cyklu  pomiarowego nr 3. Przedsta-
wia on przebiegi: 
-  momentu, 
-  prędkości obrotowej, 
-  prądu, 
-  napięcia, 
-  temp. radiatora. 

 
Rys. 10. Sprawność zespołu napędowego z sil-

nikiem z magnesami trwałymi[materiały wła-

sne] 

Na rys. 10 przedstawiono przebieg sprawności 
układu napędowego w funkcji mocy pobieranej 
z baterii akumulatorów. Funkcja sprawności 
opisana jest równaniem kwadratowym. Ponie-
waŜ współczynnik regresji ma wartość bliską 
zeru, obserwujemy praktycznie liniowy przy-

rost sprawności w funkcji mocy pobieranej  
z akumulatorów. 

5. Podsumowanie  
Badania stanowiskowe wykazały, Ŝe moŜliwe 
jest  odzwierciedlenie  na stanowisku laborato-
ryjnym rzeczywistych warunków, w jakich bę-
dzie pracował innowacyjny układ napędowy 
górniczej lokomotywy akumulatorowej typu 
Lea BM-12. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków pomiarów, zaobserwowano wyŜszą spraw-
ność nowego układu napędowego lokomotywy 
Lea BM-12, w porównaniu z dotychczasowymi 
rozwiązaniami (napęd z wykorzystaniem silnika 
prądu stałego), rzędu kilku-kilkunastu procent, 
w zaleŜności od mocy pobieranej z akumula-
tora. Ze względu na fakt, iŜ opracowany cykl 
pomiarowy opierał się na danych uzyskanych  
z jednej z kopalń, naleŜałoby zebrać dodatkowe 
dane z innych kopalń, w celu  jak  najlepszego 
odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pra-
cy napędu. 
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