
        
 

              

                    

     Wielofunkcyjne zespoły napędowe mogą być wykorzystywane dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
eksperymentów laboratoryjnych oraz dla celów naukowych i dydaktycznych z zakresu sterowania, badań własnośći 
regulacyjnych, dynamiki oraz badania wałów skrętnych w sposób umoŜliwiający skuteczny odczyt i rejestrację drgań 
skrętnych układu. Układ umoŜliwia: 
- zastosowanie róŜnych długości oraz średnic wymiennych wałów skrętnych dopasowanych do parametrów układu 
napędowego, 
- zmianę momentu bezwładności układu napędowego w zakresie zwiększenia o 40%, 80% i 120% własnego 
całkowitego momentu bezwładności, 
     Konstrukcja połączeń elementów wirujących układu napędowego zaprojektowana w sposób uniemoŜliwiający 
powstanie innych odkształceń poza odkształceniami wymiennych wałów skrętnych układzie napędowym oraz za-
wierająca podpory umoŜliwiające techniczne prostą wymianę wałów skrętnych z uwzględnieniem pracy nawrotnej.  
     Zespoły napędowe wyposaŜone są w prądnice prądu stałego umoŜliwiające róŜnorodne symulacje przebiegu 
momentu obciąŜenia oraz niskoinercyjne momentomierze z moŜliwością odczytu wskaźnikowego lub rejestracji 
przebiegu momentu obrotowego na wale silnika.      

BUDOWA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH 
A. ZESPÓŁ NAPĘDOWY O STEROWANIU  
    SINUSOIDALNYM 

B. ZESPÓŁ NAPĘDOWY O STEROWANIU   
    TRAPEZOIDALNYM 

1. Energoelektroniczny układ zasilająco-sterujący 
z moŜliwością oddawania energii do sieci elek-
troenergetycznej (rewersyjny przepływ energii): 

1. Energoelektroniczny układ zasilająco-sterujący  
    bez  moŜliwości oddawania energii do sieci:  
 

• moc ciągła 4 kW, • moc ciągła 4 kW, 

• napięcie zasilania 3 x 230 V; 50 Hz (lub 3 x 400 V; 50 Hz), 

• regulacja prędkości obrotowej w obydwu kierun-
kach -2nn≤0≤2nn, 

• regulacja prędkości obrotowej w obydwu kierunkach -
nn≤0≤nn, 

• przeciąŜalność chwilowa prądem do 300% z moŜliwością nastawy wartości ograniczenia,  

• sterowany enkoderem osadzonym na wale silni-
ka,  

• sterowany zespołem hallotronów osadzonych  we-
wnątrz silnika, 

• moŜliwość nastawy, regulacji, w tym w obydwu kierunkach, odczytu wskazań nastawy prędkości obrotowej,   

• moŜliwość pomiaru oraz rejestracji przebiegu czasowego napięć po stronie DC i wybranych tranzystorów po 
stronie AC,   

• moŜliwość regulacji wartości prądów w osi d i q  
w celu odwzbudzania i nastawy przeciąŜenia, 

• nastawa wartości prądu tylko w osi q, 

stopień ochrony IP44. 

WIELOFUNKCYJNE ZESPOŁY NAPĘDOWE  
Z SILNIKAMI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 

(BEZSZCZOTKOWYMI) 
BADAWCZE – LABORATORYJNE – DYDAKTYCZNE 



2. Silnik z magnesami trwałymi umieszczonymi 
obwodowo wewnątrz rdzenia wirnika sterowany 
sinusoidalnie: 

2. Silnik z magnesami trwałymi osadzonymi na po-
wierzchni wirnika sterowany trapezoidalnie: 

• moc znamionowa 4 kW przy S1; nn=1500 1/min, 

• na wale silnika od strony ND za chłodzeniem obcym osadzony enkoder, współpracujący i sterujący 
układem zasilająco-sterujacym (moŜliwość zastosowania hallotronów), 

• na drugim końcu wału osadzone sprzęgło membranowe do zesprzęglenia z momentomierzem, 

• stopień ochrony IP55, 

• wykonanie na łapach. 

3. Prądnica prądu stałego umoŜliwiająca regulację przebiegu i nastawę wartości momentu obciąŜenia:  

• moc znamionowa 5 kW przy S1; UN=230 V DC; nn= 1500 1/min, 

• wzbudzenie obce 220 V DC z dozwojeniem szeregowym, 

• wentylacja obca napędzana silnikiem 0,18 kW; 3 x 400 V; 50 Hz, 

• na wale prądnicy od strony ND osadzona tachoprądnica o stałej 20 V/1000 1/min, 

• na wale od strony D osadzone sprzęgło membranowe do zesprzęglenia z momentomierzem, 

• stopień ochrony IP23, 

• wykonanie na łapach. 

4. Przetwornik momentu obrotowego (momentomierz), sprzęgnięty poprzez sprzęgła membranowe z wałem 
silnika i wałem prądnicy umoŜliwiający: 

• pomiar i (lub) rejestrację wartości i przebiegu momentu obrotowego, 

• znamionowa wartość momentu – 75 Nm; maksymalnie 150 Nm, 

• wyposaŜony we wskaźnik średniej i maksymalnej chwilowej wartości momentu i (lub) w przetwornik umoŜliwia-
jący rejestrację i analizę przebiegów czasowych.   

5. Silnik i prądnica zamontowane są na ramie montaŜowej z osadzonymi od spodu amortyzatorami izolują-
cymi od podłoŜa.  

Zespół wyposaŜony jest w 3-metrowy kabel ekranowany, łączący silnik z przekształtnikiem oraz 3-metrowe kable 
ekranowane sterownicze, łączące enkoder lub zespół hallotronów z przekształtnikiem oraz przetwornik momentu  

z miernikiem i (lub) rejestratorem. 

Z zespołami dostarczone zostaną instrukcje uruchamiania, obsługi i eksploatacji zespołów.   
 

Wymiary gabarytowo-montaŜowe 

 
Uwaga: Zespoły lub wybrane moduły mogą być wykonane o innych parametrach 

 
WYKONANIE – DOSTAWA - INFORMACJE: 

BRANśOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL  
Zakład Doświadczalny, ul. Moniuszki 29, 41-209 SOSNOWIEC 

tel. 032 258 20 41, fax. 032 299 93 89, e-mail: zaklad@komel.katowice.pl, http://www.komel.katowice.pl 


