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II. 1 Zestaw do badania silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi 

wewnątrz wirnika (PMSM ). 

  

a) Silnik z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika (PMSM) o parametrach:  

-    napięcie zasilające falownik 3 x 400V,  

- PN= 1.5 kW  

- nn=1500 rpm 

- chłodzenie wymuszone, 

b)  Maszyna prądu stałego o parametrach: 

- PN=1,98 kW,  

- nn 1480 rpm +/- 10%  

- UDC=230V   

- chłodzenie wymuszone. 

 W przypadku pracy maszyny jako prądnicy moc i napięcie będą niższe niż w przypadku silnika. 

c) Przetwornik momentu dostosowany do pomiarów w warunkach dynamicznych (rozruch, nawrót) 

o powtarzalności pomiarów 0.1%, nn=5000 rpm bez wskaźnika, 

d) Platforma montażowa z możliwością zamocowania dodatkowego momentu bezładności o 

skokowej regulacji trójstopniowej od 0 do 10 x JN  (samego silnika),  

e) Dodatkowy moment bezwładności umieszczony pomiędzy momentomierzem, a maszyną prądu 

stałego, 

f) Sprzęgła montażowe dostosowane do pomiarów w warunkach dynamicznych, 

g) Przetwornik absolutny 10 bitowy do pomiaru położenia maszyny z magnesami trwałymi 

h) Tachoprądnica do pomiaru prędkości obrotowej zamocowana w maszynie prądu stałego PATO 

90/12 20V, 1000 rpm, 

i)  Układ zasilający wraz ze sterownikiem do silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi 

wewnątrz wirnika, 

 

II. 2 Zestaw do badania silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi 

powierzchniowo na wirniku (BLDC) 

 

a) Maszyna z magnesami trwałymi umieszczonymi powierzchniowo na wirniku  (BLDC) o 

parametrach:  

- napięcie zasilające falownik 3 x 400V,  

- PN=1,5 kW,   

- nn=1500 rpm, 

- chłodzenie wymuszone. 

b) Platforma montażowa identyczna jak w zestawie 1 z nawierconymi otworami przeznaczonymi 

do zamocowania przetwornika momentu i maszyny prądu stałego,  

c) Przetwornik absolutny 10 bitowy do pomiaru położenia maszyny z magnesami trwałymi, 

d) Układ zasilający wraz ze sterownikiem do silnika z magnesami trwałymi umieszczonym 

powierzchniowo na wirniku. 

e) Cyfrowy układ do regulacji prądu obciążenia prądnicy prądu stałego z jednoczesnym zwrotem 

energii do sieci zasilającej (praca czterokwadrantowa). Parametry zasilania z sieci: 3 x 400V~, 

Parametry wyjściowe układu: IDCN=25A, UDC=-440V … +440V. 
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II. 3 Zestaw do badania diagnostycznego silnika indukcyjnego (IM) 

 

a) Trójfazowa maszyna indukcyjna klatkowa o parametrach: PN=4 kW, UN=400 V (Y/∆), 

ns=1500 rpm (2p=4) o podwyższonej sprawności (minimum EFF1) z zainstalowanym zespołem 

czujników termoelektrycznych w stojanie  (trzy czujniki) i wirniku (drążony wał, dwa czujniki 

umieszczone w obszarze uzwojenia klatkowego po stronie napędowej i przeciwnapędowej z 

wyprowadzeniem końcówek po stronie przeciwnapędowej), 

b) Maszyna prądu stałego o parametrach:  

- PN=5,5 kW,  

- UN=440 V,  

- nn=1500 rpm z 

 hamulcem mechanicznym umieszczonym od strony momentomierza umożliwiającym dodatkową 

regulację momentu obciążenia i zablokowanie wirnika oraz chłodzeniem wymuszonym. W 

przypadku pracy maszyny jako prądnicy moc i napięcie będą niższe niż w przypadku silnika. 

c) Przetwornik momentu dostosowany do pomiarów w warunkach dynamicznych (rozruch, nawrót) 

o powtarzalności pomiarów 0.1%, nn=5000 rpm bez wskaźnika, 

d) Platforma montażowa z możliwością zamocowania dodatkowego momentu bezładności o 

skokowej regulacji trójstopniowej od 0 do 10 x JN  (samego silnika),  

e) Dodatkowy moment bezwładności umieszczony pomiędzy momentomierzem a maszyną prądu 

stałego, 

f) Płyty montażowe z regulacją wzniosu osi wału od 63 do 160 dostosowane do mocowania 

standardowych silników indukcyjnych, 

g) Sprzęgła montażowe dostosowane do pomiarów w  warunkach dynamicznych, 

h) Tachoprądnica do pomiaru prędkości obrotowej zamocowana w maszynie prądu stałego PATO 

90/12 20V, 1000 rpm 

i) Układ softstartera z kontrolą napięcia, prądu i momentu z możliwością programowania, 

 

II. 4 Stanowisko do badania maszyn prądu stałego 

 

a) Maszyna prądu stałego o parametrach:  

- PN  mieszcząca się w zakresie od 1,5 do 1,98 kW,  

- UN=220 V, 

-  nn=1480 rpm, 

b) Maszyna prądu stałego o parametrach:  

- PN=1,98 kW,  

- UN=230 V,  

- nn=1480 rpm  

- z chłodzeniem własnym, 

c) Przetwornik momentu dostosowany do pomiarów w warunkach dynamicznych (rozruch, nawrót) 

o powtarzalności pomiarów 0.1%, nn=5000 rpm bez wskaźnika, 

d) Platforma montażowa, 

e) Sprzęgła montażowe dostosowane do pomiarów w warunkach dynamicznych, 

f) Tachoprądnica do pomiaru prędkości obrotowej zamocowana w maszynie PATO 90/12 20V, 

1000 rpm 
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II. 5 5. Stanowisko do badania silników napędowych stosowanych w napędach 

pojazdów elektrycznych 

 

a) Silnik indukcyjny ułożyskowany jednostronnie typu AMT 7121, ze sterownikiem typ 1234, 

b) Wykonanie przejściówki podpierającej wał silnika oraz łączącą go z momentomierzem (silnik z 

przejściówką łączony za pomocą wieloklina, natomiast przejściówka z momentomierzem za 

pomocą sprzęgła), 

c) Przekładnia planetarna o przełożeniu 1:3, 

c) Maszyna prądu stałego o parametrach: 

- PN=5,5 kW,  

- UN=440 V,  

- nn=1500 rpm  

- chłodzenie wymuszone,  

e) Przetwornik momentu umieszczony pomiędzy przejściówką a przekładnią dostosowany do 

pomiarów w warunkach dynamicznych (rozruch, nawrót) o klasie 0.5, nn=16000 rpm, TN=20Nm 

bez wskaźnika, 

f) Platforma montażowa z możliwością zamocowania dodatkowego momentu bezładności o 

skokowej regulacji trójstopniowej od 0 do 10 x JN  (samego silnika),  

g) Dodatkowy moment bezwładności umieszczony pomiędzy momentomierzem a maszyną prądu 

stałego, 

h) Sprzęgła montażowe dostosowane do pomiarów w warunkach dynamicznych, 

i) Tachoprądnica do pomiaru prędkości obrotowej zamocowana w maszynie prądu stałego PATO 

90/12 20V, 1000 rpm. 

 

 

II. 6 Stanowisko do badania różnych typów silników reluktancyjnych 

przełączalnych (SRM) 

 

a) Maszyna prądu stałego o parametrach:  

- PN=5,5 kW,  

- UN=440 V,  

- nn=1500 rpm  

- chłodzenie wymuszone, 

b) Przekładnia planetarna o przełożeniu 1:3, 

c) Przetwornik momentu umieszczony pomiędzy silnikiem SRM a przekładnią dostosowany do 

pomiarów w warunkach dynamicznych (rozruch, nawrót) o klasie 0.5, nn=12000 rpm, TN=50 Nm 

bez wskaźnika 

d) Platforma montażowa z możliwością zamocowania dodatkowego momentu bezładności o 

skokowej regulacji trójstopniowej od 0 do 10 x JN  (wybranego silnika),  

e) Dodatkowy moment bezwładności umieszczony pomiędzy momentomierzem a maszyną prądu 

stałego, 

f) Sprzęgła montażowe dostosowane do pomiarów w warunkach dynamicznych, 

g) Tachoprądnica do pomiaru prędkości obrotowej zamocowana w maszynie prądu stałego PATO 

90/12 20V, 1000 rpm 

h) Silnik SRM 12/8  

- wykonany na bazie silnika indukcyjnego (obudowa aluminiowa, standardowe tarcze łożyskowe), 

- o wzniosie wału 100  

według dostarczonych przez zleceniodawcę projektów wykrojów blach. Zakres prac podano 

poniżej, 
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i) Silnik SRM 16/12 

- wykonany na bazie silnika indukcyjnego (obudowa aluminiowa, standardowe tarcze łożyskowe), 

- o wzniosie wału 100  

według dostarczonych przez zleceniodawcę projektów wykrojów blach. Zakres prac podano 

poniżej, 

j) do każdego silnika SRM należy zamocować przetwornik obrotowo-impulsowy w zależności od 

rodzaju o rozdzielczości 360 (SRM 4/2), 720 (SRM 8/4; 6/4), 1024 (SRM 8/6; 12/8; 16/12) 

impulsów ze sprzęgiełkami mieszkowymi dostosowanymi do współpracy z przetwornikiem. 

 

Zakres prac przy wykonywaniu silników SRM jest następujący: 

1. Zakup obudowy aluminiowej z tarczami łożyskowymi stosowanymi do produkcji silników 

indukcyjnych o podwyższonej sprawności, 

2. Wykrojenie blach stojana i wirnika w oparciu o  uzgodniony typ blachy możliwej do pozyskania 

w niewielkiej ilości, 

3. Spakietowanie stojana - (nie należy stosować metody spawania do łączenia blach stojana i 

wirnika), 

4. Wykonanie uzwojeń stojana i ich montaż - uzwojenia skupione możliwe do nawinięcia poza 

silnikiem, 

5. Wprasowanie stojana wraz uzwojeniami do kadłuba, 

6. Przeprojektowanie i wykonanie wałka do wirnika dostosowanego do montażu przetwornika 

obrotowo-impulsowego oraz średnicy wewnętrznej wałka wynikającej z projektu blachy wirnika, 

7. Spakietowanie blach wirnika i ich ewentualnie zabezpieczenie przed rozwarstwianiem się np. 

pierścieniami aluminiowymi, 

8. Wyważenie wirnika, 

9. Złożenie silnika, 

10. Montaż przetwornika obrotowo-impulsowego. 

 


