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„STANOWISKO DO BADAŃ SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO TYP: HM-9”. 

 

Stanowisko typu HM-9 zostało zaprojektowane  w celu wykorzystania do badań silników 

prądu stałego o następujących parametrach: 

• moc badanych silników do 9 kW, 

• prędkości obrotowa do 3500 obr/min, 

• napięcie zasilania do 400 VDC, 

• prąd obciążenia ciągły do 60A (oraz prąd przeciążenia I(30s) = 90A), 

• napięcie wzbudzenia do 440 VDC (moc maksymalna źródła napięcia wzbudzenia 1kW). 

            Stanowisko badawcze składa się ze stanowiska montażowego oraz pulpitu sterowniczo -

pomiarowego wyposażonego w aparaturę sterującą, pomiarową oraz źródła zasilania. 

Rama stanowiska montażowego została podzielona na dwie zintegrowane ze sobą części: cześć 

stała i część ruchoma. Część nieruchoma zwieńczona została stołem z rowkami teowymi, 

przystosowanymi do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych (silniki itp.). Część ruchoma 

pozwala na pionowy ruch stołu (góra-dół). 

 

Rys. 1. Stanowisko montażowe 

 



         W pulpicie sterowniczym umieszczono źródła zasilania mas
aparaturę zabezpieczającą, 

  

      

        

Rys. 2. 

 

 Sterowanie procesem pomiarowym odbywa się z pulpitu sterowniczego (stanowiska 

operatora) przy pomocy przycisków i pokręteł

Pulpit podzielony został na dwie części

• maszyna badana (z lewej strony pulpitu

• maszyna obciążająca (z prawej strony pulpitu).

Wszystkie podłączenia maszyn badanych, przełączenia można wykonywać jedynie przy 

wyłączonym pulpicie. Otwarcie drzwiczek lub przyciśnięcie przycisku 

odłączenie napięcia zasilania. 

Stanowisko zasilane jest z sieci prądu przemiennego 3x400V, f=50Hz w układzie 

pięcioprzewodowym. Maksymalny prąd pobierany z sieci (przy przeciążeniu) wynosi ok 200A.

 

 

 

 

 

umieszczono źródła zasilania maszyny badanej oraz obciążającej, 
aparaturę zabezpieczającą, sterującą, łączeniową oraz pomiarową. 

Rys. 2. Szkic pulpitu sterowniczego 

Sterowanie procesem pomiarowym odbywa się z pulpitu sterowniczego (stanowiska 

przycisków i pokręteł.  

Pulpit podzielony został na dwie części – dotyczy części widocznej ponad blatem oraz szafek:

maszyna badana (z lewej strony pulpitu), 

maszyna obciążająca (z prawej strony pulpitu). 

Wszystkie podłączenia maszyn badanych, przełączenia można wykonywać jedynie przy 

wyłączonym pulpicie. Otwarcie drzwiczek lub przyciśnięcie przycisku STOP/AWARIA

wisko zasilane jest z sieci prądu przemiennego 3x400V, f=50Hz w układzie 

pięcioprzewodowym. Maksymalny prąd pobierany z sieci (przy przeciążeniu) wynosi ok 200A.
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Sterowanie procesem pomiarowym odbywa się z pulpitu sterowniczego (stanowiska 

dotyczy części widocznej ponad blatem oraz szafek: 

Wszystkie podłączenia maszyn badanych, przełączenia można wykonywać jedynie przy 

STOP/AWARIA powoduje 

wisko zasilane jest z sieci prądu przemiennego 3x400V, f=50Hz w układzie 

pięcioprzewodowym. Maksymalny prąd pobierany z sieci (przy przeciążeniu) wynosi ok 200A. 


