
ABSTRAKT

Tato bakalá ská práce se zabývá ešením optimalizace chodu pohonu valníku, který je rozd len na

ty i sekce. Sekce jsou pohán ny asynchronními motory a napájeny pomocí frekven ních m ni

ABB. ešeny jsou dv  sekce, jejich optimalizace chodu, synchronizace spoušt ní a dohledání p in

vzniku poruch. Na základ  zjišt ných poznatk  navrhuje zp soby eliminace vznikajících poruch

úpravou programu ídícího systému a zm nou nastavení a obvodového zapojení frekven ních m ni
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ABSTRACT

This thesis deals with solving optimization of running of rulley drive, which is divided into four

sections. Sections are driven by asynchronous motors and supplied by frequency converters ABB.

Two sections are dealt with, their optimization of running, synchronization of trigger and trace and

searching for the causes of failure. Based on the findings it suggests ways to eliminate defects by the

adjustment of program of managing system and by changing settings and modifying the circuit

connection of ABB drives.
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Seznam použitých zkratek a symbol

=42.22_M001/1000-K02 – styka  valníku RTS motor M1 [ - ]
=42.22_M002/1000-K02 – styka  valníku RTS motor M2 [ - ]
=42.22_M003/1000-K02 – styka  valníku RTS motor M3 [ - ]
=42.22_M004/1000-K02 – styka  valníku RTS motor M4 [ - ]
=42.22_M005/1000-K02 – styka  valníku RTS motor M5 [ - ]
DB – datový blok [ - ]
DI – digitální vstup m ni e [ - ]
DW – datové slovo [ - ]
f1RTS – zadaná frekvence m ni e RTS p i referen ním nastavení [ Hz ]
FX134 – programový blok [ - ]
I2

ex – díl í proud z grafického záznamu pr hu proudu valníku RT1 [ A ]
Ie – ekvivalentní proud [ A ]
IeRT1 – ekvivalentní proud valníku RT1 [ A ]
iRT1 – p evodový pom r p evodovky valníku RT1 [ - ]
iRTS – p evodový pom r p evodovky valníku RTS [ - ]
k – korek ní koeficient [ - ]
M1-M5 – motory valníku RTS [ - ]
n1RT1 – otá ky motoru valníku RT1 p i referen ním nastavení [ -1ot min  ]
n1RTS – otá ky motoru valníku RTS p i referen ním nastavení [ -1ot min  ]
n1RTS(1Hz) – otá ky motoru RTS p i frekvenci 1Hz [ -1ot min  ]
n1RTS(1n2) – po et otá ek motoru RTS pro 1 otá ku vále ku RTS [ - ]
n2RT1 – otá ky vále ku RT1 p i referen ním nastavení [ -1ot min  ]
n2RTS – otá ky vále ku RTS p i referen ním nastavení [ -1ot min  ]
PLB – plynule litá brama [ - ]
RT – valníkový dopravník [ - ]
RT0 – valníkový dopravník sekce 0 [ - ]
RT1 – valníkový dopravník sekce 1 [ - ]
RT2 – valníkový dopravník sekce 2 [ - ]
RTS – valníkový dopravník pod pálicím strojem [ - ]
SB222 – programový blok [ - ]
ZPO – za ízení plynulého odlévání oceli [ - ]

 tx – díl í as z grafického záznamu pr hu proudu valníku RT1 [ s ]
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Úvod

Zadané   téma   diplomové   práce   jsem   si   zvolil,  protože   pracuji   v  elektroúdržb

v ArcelorMittal Ostrava a.s. na závod  Ocelárna  - plynulé odlévání oceli, kde se denn  setkávám jak

s regulovanými, tak i neregulovanými pohony, a m žu tak využít svých zkušeností získaných

kolikaletou praxí v oblasti odstra ování poruch na t chto za ízeních, a také erstv  nabytých

domostí získaných studiem na vysoké škole.

Za ízení pro plynulé odlévání oceli produkuje ocelové bramy o r zných parametrech. Pro p esun bram

se používají vále kové dopravníky.

Chod vále kových dopravník  m že být jednoduchý s pohybem vp ed a vzad, nebo složit jšího

charakteru, kdy rychlost a sm r chodu valníku m žou být plynule m ny.

Jednoduchý pohyb dopravníku je realizován pomocí elektrického obvodu se dv ma styka i pro

reverza ní chod. Dopravníky, u kterých se vyžaduje plynulý rozjezd a brzd ní, r zné rychlosti apod.

s ohledem na p evážený materiál,  jsou v sou asné dob  vybaveny asynchronními motory, a tyto jsou

pohán ny frekven ními m ni i. Výrobc  frekven ních m ni  je ve sv  mnoho, od drobných

výrobc  po velké koncerny. Mezi u nás nejznám jší pat í Siemens a ABB. Tématem mé bakalá ské

práce je optimalizace chodu valníkového dopravníku na za ízení plynulého odlévání oceli .2

v ArcelorMittal a.s.
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1. Analýza stávajícího stavu pohonu

Tato podkapitola je uvedena v neve ejné ásti bakalá ské práce.
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1.1. Zp soby ízení rychlosti asynchronních motor

Ze vztahu pro ur ení otá ek rotoru asynchronního motoru vyplývají možnosti regulace otá ek

motoru. Otá ky jsou dány skluzem s, frekvencí napájecího nap tí f1 a po tem pól p [1].

1
0

60
1 1

f
n n s s

p

kde n0 jsou synchronní otá ky.

ízení rychlosti asynchronního motoru je možno provád t zm nou kterékoliv z t chto veli in:

a) Regulace zm nou skluzu – za azením p ídavného odporu do obvodu rotoru. Lze použít pouze pro

motor s kroužkovou kotvou.

b) Regulace zm nou kmito tu – používá se u motor  s kotvou nakrátko. P ipojením m ni e kmito tu

žeme ídit nap tí a tím i vytvá ené magnetické pole statoru.

- Skalární ízení – ízení otá ek zm nou frekvence. Používá se u motor  s malými nároky

na dynamické vlastnosti ( erpadla,ventilátory)

- Vektorové ízení – odd lené ízení momentu a toku, pohony s vysokými nároky na

esnost a dynamiku ízení otá ek, pohony s regulací momentu

- ímé ízení momentu - spo ívá ve vytvo ení to ivého magnetického pole ve statoru

pomocí speciálního zp sobu spínání nap ového st ída e, alternativní k vektorovému

ízení.

c) Regulace zm nou po tu pól  – lze dosáhnout pouze skokové zm ny otá ek, protože po et

pólových dvojic musí být celé íslo.

1.1.1. Asynchronní motor [1]

Asynchronní motor je to ivý elektrický stroj, jehož magnetický obvod je malou mezerou rozd len

na dv ásti: stator a rotor. Ob ásti jsou opat eny vinutím. Jedno vinutí (obvykle statorové) je

ipojeno na zdroj st ídavého proudu a druhé (obvykle rotorové) je spojeno nakrátko a proud v n m

vzniká elektromagnetickou indukcí, podobn  jako u transformátoru. Odtud název induk ní stroj.

Nej ast jším druhem induk ního stroje je trojfázový induk ní motor, který využívá silového p sobení

statorového proudu (ze sít ) a rotorového proudu (indukovaného ve vinutí spojeném nakrátko).
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Trojfázový induk ní motor je jednoduchý, v provozu spolehlivý a nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu

a údržbu. Vyrábí se v širokém rozsahu výkon : od n kolika watt  až do 20 MW s velmi širokým

rozsahem otá ek od desítek otá ek za minutu až po 100 000 ot/min .

Asynchronní motor nakrátko je díky své konstruk ní jednoduchosti nejužívan jším motorem. Ve

srovnání se stejnosm rnými stroji vyniká jednoduchá konstrukce a prakticky bezúdržbový provoz

asynchronních stroj . Jejich rozší ení je spojeno s rozvojem st ídavých distribu ních a napájecích sítí.

edevším v neregulovaných pohonech  se využívá možnost jednoduchého spoušt ní p ímým

ipnutím na sí , i když problémy m že init vzniklý proudový náraz (p ti až sedminásobek

jmenovitého proudu) a velký odb r jalového výkonu. Snaha o omezení záb rového (spoušt cího)

proudu a spln ní požadavk  na regulaci vedla ke konstrukci speciálních stroj  bu  s vinutým

(kroužkovým) rotorem,  ímž však zanikla hlavní výhoda jednoduchých asynchronních stroj  s

klecovým rotorem, nebo stroj  vícerychlostních, umož ujících za cenu v tší složitosti statorového

vinutí stup ovou regulaci otá ivé rychlosti. Teprve nové poznatky v oblasti výkonové elektroniky a

regulace zcela vy ešily problémy s kmito tovým  ízením rychlosti asynchronních stroj , které tak

dnes získaly dominantní postavení i v oblasti regulovaných pohon  všeobecného použití.

Induk ní motor m že být podle statorového vinutí

a)  trojfázový,

b)  jednofázový (pro malé výkony),

a podle rotorového vinutí

a)  nakrátko

b)  kroužkový.

Motor nakrátko má rotorové vinutí spojeno trvale nakrátko. Vinutí je zhotoveno z masivních ty í,

spojených po obou stranách vodivými kruhy.

Kroužkový motor má na rotoru trojfázové vinutí. Za átky vinutí jsou vyvedeny na t i kroužky

umíst né na h ídeli. Na kroužky dosedají uhlíkové sb rací kartá e, jejichž pomocí m žeme do

rotorového vinutí za adit vhodný odpor a tím zmenšit záb rný proud motoru nebo jeho otá ky a zv tšit

záb rný moment.
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1.1.2. Vlastnosti pohon  s frekven ním ízením asynchronních motor  [2]

Frekven ním  ízením st ídavých motor  lze v sou asné dob  docílit tém  vlastností

stejnosm rných regula ních pohon  a lze o ekávat ješt  další rozmach v tomto sm ru s ohledem na

výhody st ídavých motor  v i stejnosm rným, které spo ívají p edevším v tom, že tyto stroje nemají

komutátor. U motor  nakrátko (a bezkroužkových synchronních motor ) odpadají i sb rací

kroužky.Mechanická robustnost a jednoduchost konstrukce ve srovnání se stejnosm rnými motory

klade menší požadavky na údržbu, (což je na p íklad základní požadavek pro pohony v jaderné

energetice), umož uje vyšší mezní výkony, vyšší otá ky, použitelnost pro prostory s nebezpe ím

výbuchu v hornictví a v chemii a vyzna uje se malým momentem setrva nosti. Zatímco stejnosm rné

motory dovolují maximální obvodovou rychlost rotoru 110 m/s, synchronní motory s hladkou kotvou

130 m/s, asynchronní motory 200 m/s a homopolární stroje s masivním rotorem až 400 m/s. Relativn

malé setrva né rotující hmoty umož ují realizovat i dynamicky náro né pohony. Malá m rná

hmotnost na jednotku výkonu a malé rozm ry zvyšují v sou asné dob  p itažlivost st ídavých motor  i

pro trakci. Konstantní synchronní otá ky umož ují splnit požadavky na synchronní chod

mnohomotorových pohon  v textilním pr myslu. Hlavní dosud uvád ná nevýhoda tj. obtížná regulace

rychlosti, je p i sou asném stavu moderní výkonové elektroniky a výpo etní mikroelektroniky ve

sv  tém  odstran na. S výjimkou ventilových kaskád byly zatím všechny probrané zp soby  ízení

rychlosti asynchronních motor  spojeny se zna nými ztrátami. Nejb žn jší zp sob ízení rychlosti je

sou asné ízení frekvence a nap tí nebo proudu, které s rozvojem tyristorových st ída  se rychle

rozši uje. ízením frekvence f  se m ní synchronní rychlost motoru

0
2

p

f
p

V následujícím rozboru zanedbáme úbytky nap tí na statorové impedanci.

Zmenšení frekvence f vede p i konstantním nap tí U1 k vzr stu toku m , k nasycení stroje a zv tšení

magnetiza ního proudu Iµ, tedy ke zhoršení energetických ukazatel , p íp. k nadm rnému oteplení.

Zv tšení frekvence f i konstantním nap tí U, vede ke zmenšení magnetického toku a p i stálém

momentu na h ídeli motoru

2 2cosmM K I
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zp sobí vzr st rotorového proudu, nadm rné oteplení vinutí a nedostate né využití magnetického

obvodu. Sníží se rovn ž maximální moment Mmax . Z uvedeného rozboru vyplývá  nutnost sou asné

regulace frekvence a nap tí nebo proudu, v závislosti na zatížení. Rozsah ízení bývá 1 : 15 až 1 : 20

pod základní rychlost 0 a  1  ;  2  až 1:4 nad 0 . U speciáln  konstruovaných stroj  se horní hranice

rychlosti m že mnohonásobn  zvýšit proti uvedeným údaj m, spodní hranici m žeme snížit

automatickou regulací rychlosti.

1.1.3. Frekven ní a nap ové ízení asynchronního motoru [2]

Uvedené  ízení se ozna uje jako tzv. skalární  ízení asynchronního motoru. Toto  ízení posta uje

pro dynamicky nenáro né pohony, které  asto pracují v ustáleném stavu. Existují dva zp soby

skalárního  ízení: frekven  nap ové a frekven  proudové. Skalární ízení je založeno na dvou

edpokladech:

a)  motor je popsán rovnicemi v ustáleném stavu (jsou zjednodušené)

b)  magnetický tok statoru s je konstantní

2 2

11
max max

1 1

n
n

n

fUM M
U f

1

1

n
k kn

f
s s

f

Z rovnice vyplývá, že moment asynchronního motoru je úm rný  tverci nap tí, takže asynchronní

motor je citlivý na kolísání sí ového nap tí.

i stálém momentu na h ídeli M = konst. je nutné udržet konstantní magnetický tok m , což vede k

sou asnému ízení nap tí U a frekvence f  tak, aby platilo U / f = konst.

Maximální moment a skluz zvratu pro aktuální hodnotu nap tí a kmito tu ur íme z výše uvedených

rovnic.

Mechanické charakteristiky jsou znázorn ny na obr. 2a) za p edpokladu, že nap tí je  ízeno dle výše

uvedeného vztahu U / f = konst. V p ípad , že ídíme nap tí U1, úm rné frekvenci f1

i pro nízké rychlosti, je vyzna ená mechanická charakteristika  árkovan  (moment klesá vlivem

úbytku nap tí na statorovém odporu). P i ízení rychlosti nad základní rychlost (pom rná rychlost

vztažena na jmenovitou hodnotu > 1) by p i ízení nap tí dle výše uvedeného vztahu rostl s nap tím

také typový výkon, a proto se ast ji v této oblasti užívá zeslabení magnetického pole podobn  jako u

stejnosm rného motoru. Toto zeslabení však nemá vliv na rychlost naprázdno (jako u ss motoru),
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nýbrž pouze na pr h momentu. Zpravidla se p i rychlostech nad 0 udržuje konstantní jmenovité

nap tí U1= U1n. V tom p ípad  moment motoru klesá dle vztahu

2
nMM

v
.

Tomuto  ízení v obou rozsazích odpovídají mechanické charakteristiky znázorn né na obr. 2b.

Obr. 2. - Mechanické charakteristiky AM p i frekven ním ízení

1.1.4. ímé ízení momentu asynchronního motoru [3]

Základní myšlenka metody p ímého ízení momentu - DTC (Direct Torque Control) je nazna ena

na obr. 3. Jádrem systému jsou hysterezní regulátory momentu a magnetického toku, které využívají

optimalizovanou spínací logiku,  ímž  odpadá  prvek modulátoru. Velmi d ležitou ástí ízení je

esný model motoru. V n m se vypo ítává skute ný moment, statorový magnetický  tok  a  otá ky

ídele z proudu m eného ve dvou fázích motoru a ze  stejnosm rného nap tí v meziobvodu. Tyto

výpo ty  jsou  b hem  jedné  sekundy uskute ny 40000 krát, takže DTC „ví“ p esn , jak se chová

ídel motoru. P esnost modelu motoru závisí na tzv. identifika ním b hu,  který  se  uskute ní  p i

uvád ní  pohonu do provozu. Hlavními parametry modelu motoru jsou prom nné parametry

náhradního obvodu motoru. Je respektován jak vliv teploty, tak i sycení.

Referen ní hodnoty momentu a toku jsou porovnávány se skute nými hodnotami a ídicí  signály  jsou

generovány  dvouúrov ovou hysterezní  logikou. Vysoká kvalita ízení  je dána tím, že každý
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regula ní cyklus trvá pouze 25 µs. To je také hlavní rozdíl mezi metodou DTC a tradi ními metodami

ízení st ídavých pohon .

Obr. 3. – Blokové schéma metody p ímého ízení momentu

V  DTC  není  samostatný  pulzn  ší kový  modulátor   (PWM  –  Modulator),  který  by  ídil  nap tí  a

frekvenci. Optimální spínací logika je realizována procesorem ASIC (Application Specifc Integrated

Pulse Width Circuits,  aplika   specifické  integrované obvody). Referen ní hodnoty pro v tve (S1,

S2, S3) silového modulu jsou dány výstupem této  logiky. Zp tnovazební  informace o stavu

výkonových  sou ástek  jsou  použity  pro výpo et skute né velikosti a polohy nap ového vektoru.

Metoda DTC je popisována jako spínání just in time, každé sepnutí je pot ebné a využité. U klasické

metody PWM bývá 30 % sepnutí nevyužitých. Hysterezní ízení statorového toku a momentu DTC

využívá teorii vektorového ízení a  teorii p ímého  ízení. K popisu veli in motoru  je použito  jejich

zobrazení ve  tvaru prostorových vektor . Vektory toku a proudu a vektory nap tí motoru jsou

reprezentovány ve  statorových  sou adnicích. Ve  dvouúrov ovém nap ovém st ída i je k dispozici

šest nap ových vektor  a dva vektory s nulovým nap tím (obr. 4).
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Obr. 4  – Spínací logika a poloha statorového vektoru toku

Moment je tvo en vektorovým sou inem prostorových  vektor  magnetického  toku statoru  a  rotoru

nebo  statorového  proudu a toku. Absolutní hodnota vektoru statorového toku je udržována pokud

možno konstantní a moment motoru  je  ízen velikostí úhlu mezi vektory statorového a rotorového

toku. Typická asová konstanta rotoru standardního induk ního stroje je v tší než 100 ms, takže

rotorový  tok  je  velmi  vyhlazený  a m ní  se ve srovnání se statorovým podstatn  pomaleji. To se

využívá k dosažení požadovaného momentu ovládáním jen vektoru statorového toku v pot ebném

sm ru.

Je-li  t eba zv tšit moment,  je požadován takový zp sob sepnutí m ni e, aby bylo co nejrychleji

dosaženo  požadované  velikosti. To  je umožn no  ízením okamžité hodnoty vektoru statorového

toku výstupním nap tím st ída e. Spínací logický obvod p esn  ur uje nejvýhodn jší vektor nap tí

podle skute né a referen ní hodnoty momentu. P i výb ru schématu sepnutí se rovn ž bere v úvahu

absolutní délka vektoru statorového toku, tj. jeho velikost. Vodivostní schéma spína  se m ní pouze

tehdy, liší-li se skute ný moment a statorový tok od referen ních hodnot více, než je povolená

hystereze (obr. 5).
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Obr. 5. – Hysterézní regulace momentu

Díky uvedeným vlastnostem nabízí DTC extrémn  rychlou momentovou odezvu (pod 2 ms)  a  velmi

rychlou  reverzaci. Moment vykazuje  zna nou  linearitu  v  celém  rozsahu otá ek, v etn  nulových.

esnost otá ek je velmi dobrá v celém otá kovém rozsahu, a to i bez nutnosti použít zp tnovazební

idlo otá ek. Navíc  p i použití idla otá ek  se pohon  rovná  stejnosm rnému pohonu (statická chyba

otá ek je 0,01 %), a spl uje tak nejvyšší požadavky jak na dynamiku, tak na p esnost. Dalšími

ednostmi DTC je možnost p eklenutí krátkodobých výpadk  napájecího nap tí, letmý start,

potla ení momentových ráz , snížení hladiny hluku, optimalizace magnetického toku motoru, brzd ní

tokem, dostupnost maximálního momentu  i  v  nulových  otá kách.

Následující kapitoly podle obsahu jsou uvedeny v neve ejné ásti této bakalá ské práce.
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5. Záv r

Cílem bakalá ské práce bylo zjistit stávající stav výb hových valník  RTS a RT1. Analyzovat

možné p iny poruchových stav , navrhnout optimaliza ní ešení, provést samotnou realizaci

navrhovaných ešení a nakonec zjistit stav po provedených úpravách.

Valník je komplex n kolika sekcí. Tématem této úlohy byly sekce dv , valník RTS a RT1. Režim

a zp sob ovládání je realizován pomocí ídícího systému, který zajiš uje referen ní hodnoty pro

frekven ní m ni e, logiku spoušt ní valník  a jednotlivých vále .

U valníku RTS docházelo k poškozování strojních sou ástí, lámání kardanových h ídel ,

poškozování p evodovek nebo k vybavování jistících prvk  a poruchám frekven ních m ni .

Provedenou kontrolou za ízení a m ením nebyly zjišt ny závažné nedostatky v konstrukci

valník  ani v použitých komponentech.

Nedostatky byly zjišt ny v nastavení parametr  frekven ních m ni , ízení m ni  ale nejv tší

problém byl v synchronizaci obou valník . Nesynchronní start m ni  a rozdílné otá ky valník

zp sobovaly zvýšené namáhaní valníku RTS. U stejného valníku m lo dopravní zpožd ní

hydraulického systému d sledek na p et žování motor  p i p ímém p ipojení motor  na  sí .

Dolad ním parametr  frekven ního m ni e, nastavením referen ních hodnot a úpravou ídicího

programu spole  s  použitím uživatelských maker v m ni i valníku RTS se poda ilo snížit namáhání

komponent  valníku RTS. V d sledku toho p edpokládám, že dojde k výraznému poklesu

poruchovosti a následn  k zvýšení spolehlivosti za ízení a zvýšení výrobního výkonu.
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