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Silniki elektryczne i napędy VFD – porady
i narzędzia efektywnego zarządzania
w odpowiedziach eksperta
Prezenter webcastów odpowiada na dodatkowe pytania dotyczące porad i narzędzi zarządzania
silnikami elektrycznymi.

S

ystemy elektrycznych napędów silnikowych zużywają około połowy energii elektrycznej generowanej na
całym świecie. Najprawdopodobniej też i w Waszym
zakładzie są one systemami najbardziej energochłonnymi. Zmniejszanie kosztów zużywanej energii poprzez ulepszanie tych systemów może być proste dzięki lepszym praktykom zarządzania silnikami elektrycznymi.
W niedawnym webcaście Plant Engineering, dostępnym
w archiwach na stronie internetowej tego portalu, Michael Lyda – inżynier specjalizujący się w silnikach i napędach
elektrycznych – dzieli się swoją wiedzą fachową z uczestnikami. Omawia sposoby usprawniania praktyk zarządzania silnikami, szybkiego zwiększania niezawodności procesów oraz
zmniejszania kosztów zużywanej energii.
Po dokonaniu prezentacji Michael Lyda odpowiadał na
pytania osób uczestniczących w webcaście. Poniżej zaprezentowano te pytania i odpowiedzi Michaela, na które nie zdążył odpowiedzieć podczas swojej prezentacji, ze względu na
ograniczenia czasowe.
Uczestnicy webcastu pytali o specyfikacje przy nabywaniu, analizę kosztów cyklu życia silników elektrycznych,
a także najlepsze praktyki ich obsługi i konserwacji. Ponadto

poruszono temat napędów o zmiennej częstotliwości (VFD,
przemienników częstotliwości, falowników), w tym ich podstawową obsługę, korzyści z oszczędności energii oraz potencjalne zastosowania.
Pytanie: Proszę rozwinąć nieco wspomniany przez Pana
temat cyklu życia napędów VFD.
Michael Lyda: Podobnie jak w przypadku silników, żywotność napędów VFD zależy zarówno od warunków otoczenia,
jak i obsługi. Napędy VFD powinny pracować w takich temperaturach otoczenia, jakie podano w ich specyfikacji. Nie
należy dopuszczać do zapychania otworów wentylacyjnych
obudowy. Trzeba się upewniać, że wentylator pracuje tak jak
powinien. Odnośnie wentylatorów napędów VFD warto zauważyć, że może się on cyklicznie włączać i wyłączać podczas
pracy urządzenia, w zależności od pobieranego prądu. Większy prąd powoduje intensywniejsze nagrzewanie się radiatora
falownika, tak więc przy niższych obciążeniach wentylator
może się nie włączać. Ponadto istnieją najlepsze praktyki obsługi napędów VFD, których należy przestrzegać. W tej sprawie zalecam skonsultowanie się z producentem urządzenia.

Fot. 1. Typowy test
przeprowadzany w obecności
klienta w firmie Advanced
Energy. Klienci mogą oglądać
testy w laboratorium i bierze
w tym udział wielu inżynierów.
Źródło: Advanced Energy
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Pytanie: Proszę porównać cykle życia silników indukcyjnych oraz silników z magnesami trwałymi, zasilanych
z przemienników częstotliwości.
Michael Lyda: Dostępne na rynku silniki prądu zmiennego
z magnesami trwałymi (permanent magnet alternating current – PMAC) są pewną nowością. Chociaż ich konstrukcja
jest znana od lat, zwykle były produkowane tylko na specjalne
zamówienie. Wielu producentów obecnie posiada je w swoich katalogach, jednak mogą one być dość drogie oraz mieć
bardzo długie czasy realizacji zamówień. W naszym laboratorium przeprowadziliśmy testy kilku silników PMAC, ale tylko
w celu stworzenia map sprawności (charakterystyk zależności
sprawności od prędkości i momentu obrotowego), nie zaś cyklu życia czy niezawodności. Byłbym zainteresowany takimi
wynikami, gdybym posiadał dane z testów.
Pytanie: Czy istnieje narzędzie programowe do efektywnego określania rzeczywistej mocy pobieranej przez silnik?
Michael Lyda: Większość urządzeń pomiarowych powinna
być sprzedawana wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
W naszym laboratorium wykorzystujemy precyzyjne analizatory mocy o wysokiej dokładności, produkcji firmy Yokogawa, wraz ze sprzętem do akwizycji danych firmy National
Instruments oraz jej oprogramowaniem LabView. Jednym
z moich ulubionych mierników, wykorzystywanych do pomiarów i weryfikacji na obiektach, jest Fluke 355. Mierzy
on napięcie, prąd oraz współczynnik mocy. Jest droższy od
standardowego multimetru, jednak umożliwia poznanie rzeczywistej wartości mocy, ponieważ mierzy też współczynnik
mocy.
Pytanie: Zakupiliśmy centralę wentylacyjną o mocy 250
HP (186,4 kW), która będzie wyposażona w napęd VFD.
Czy istnieje maksymalna odległość pomiędzy napędem
a silnikiem? Czy będą potrzebne filtry wyższych harmonicznych?
Michael Lyda: W przypadku tej specyficznej aplikacji zalecałbym konsultację z producentem napędu. Jego eksperci
mogą udzielić najlepszych porad na temat długości kabli oraz
wymaganego dodatkowego sprzętu, czy to filtra wejściowego,
dławika tłumiącego DC, filtra wyjściowego, czy też innych.
Pytanie: Jaka jest maksymalna długość kabla pomiędzy silnikiem AC a napędem VFD?
Michael Lyda: Wszystko to zależy od aplikacji. Im krótsze kable, tym lepiej, ponieważ dłuższe mogą spowodować większe
piki napięcia na zaciskach silnika. Należy w takich sprawach
skonsultować się z producentem napędu VFD – osobno dla
każdego przypadku.

Fot. 2. Wielki dynamometr wykorzystywany do testów. Jego moc znamionowa to
aż 300 HP (223,7 kW) przy 1800 obr./min. Do dynamometru podłączony jest silnik
o mocy 200 HP (149,1 kW). 
Źródło: Advanced Energy

Pytanie: Jakie są różnice pomiędzy „przekaźnikiem zarządzającym silnikiem” a „przekaźnikiem zabezpieczającym
silnik”?
Michael Lyda: W tej dziedzinie mam ograniczone doświadczenie, jednak myślę, że przekaźnik zabezpieczający silnik to
zabezpieczenie przeciążeniowe, które działa tylko w zależności od prądu. Przekaźnik zarządzający silnikiem (przekaźnik
silnikowy – przyp. tłum.) jest bardziej złożony i może monitorować zarówno prąd, jak i napięcie.
Takie urządzenie może monitorować

kolejność faz, wartości napięć oraz asymetrię napięć. Firma Advanced Energy
Podobnie jak
w przeszłości przeprowadziła testy i baw przypadku silników,
dania tych dwóch typów zabezpieczeń:
żywotność napędów
monitorujących kolejność faz oraz zwyVFD zależy zarówno
kłych przeciążeniowych.
Pytanie: Czy przy obliczaniu przeciążenia mechanicznego powinniśmy
uwzględnić współczynnik przeciążalności silnika?
Michael Lyda: Współczynnik przeciążalności silnika (ang. service factor, wg
Nema mnożnik mocy znamionowej sil-

od warunków
otoczenia, jak
i obsługi. Napędy VFD
powinny pracować w
takich temperaturach
otoczenia, jakie
podano w ich
specyfikacji.
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– VT) na tabliczkach znamionowych. Tak długo, jak obciążenie mieści się w tych granicach, dodatkowe chłodzenie
(chłodzenie obce – przyp. tłum.) nie powinno być potrzebne. W przypadku pracy silnika poza tymi zakresami prędkości czy momentu należy skonsultować się z producentem
silnika. Instalowanie napędów VFD, które mają charakter
pojemnościowy, wpływa na system, tak więc jeśli w danej
chwili mamy obciążenie głównie indukcyjne (czyli wiele
pracujących silników), to prawdopodobnie ogólny współczynnik mocy zakładu ulegnie poprawie. Jeśli głównymi
obciążeniami w zakładzie jest oświetlenie, inne odbiorniki
pojemnościowe lub odbiorniki czysto rezystancyjne, to napędy VFD nie poprawią współczynnika mocy, a nawet mogą
go pogorszyć.
Pytanie: Czy silnik przewymiarowany, sterowany przez
napęd VFD, także wykazuje niższy współczynnik mocy?
Michael Lyda: Trudno powiedzieć. Silnik, który jest przewymiarowany dla aplikacji, generalnie wykazuje niski
współczynnik mocy, ponieważ prąd magnesujący odgrywa
większą rolę w całkowitym prądzie pobieranym. Jeśli jednak dodamy napęd VFD, to pojemność systemu znacznie
wzrośnie, tak więc współczynnik mocy będzie zwiększony
dla wszystkich obciążeń. Chociaż nie jestem pewien o ile.
Aby uzyskać lepszą odpowiedź na to pytanie, można by wykorzystać jakieś dane z testów.

Fot. 3. Chociaż wiele silników indukcyjnych może być podobnych do siebie,
to jakość ich konstrukcji decyduje o niezawodności i żywotności. Podczas
pokazanego na zdjęciu badania silnika oceniana jest jakość jego konstrukcji
oraz przygotowywane zalecenia dla producenta na temat wprowadzenia
potencjalnych ulepszeń.
Źródło: Advanced Energy

nika – przyp. tłum.) dotyczy sytuacji krótkotrwałych. Jeśli
silnik pracuje ze zwiększoną mocą (np. ze współczynnikiem
przeciążalności 1,15 czy 1,25) w sposób ciągły, to prawdopodobnie nie będzie miał takiej żywotności, jak w przypadku
pracy z obciążeniem znamionowym.
Pytanie: Proszę odnieść się do wentylatorów w napędach
VFD. Jaka jest minimalna prędkość obrotowa wymagająca zainstalowania oddzielnego wentylatora do chłodzenia
silnika sterowanego przez napęd VFD? Czy instalowanie
napędów VFD wpływa na współczynnik mocy fabryki?
Michael Lyda: Będzie to wymagało przeanalizowania
osobno dla każdej aplikacji. Silniki przeznaczone do pracy z przemiennikami częstotliwości powinny mieć podane
wartości stałego momentu obrotowego (constant torque
– CT) i zmiennego momentu obrotowego (variable torque
4		 	

Pytanie: Jeśli zainstalowany jest rezerwowy silnik i pompa, to jaka jest najlepsza praktyka obsługi tych urządzeń
rezerwowych?
Michael Lyda: Popularny jest tu proces naprzemiennego
włączania pomp (ang. lead-lag). Jeśli mamy silnik/pompę rezerwową, to możemy ich używać zamiennie z głównym, aby
zapewnić równomierne zużywanie się obu maszyn w czasie.
Każda z tych kombinacji silników/pomp może być rezerwową, a następnie pracować w dowolnym czasie wybranym
przez użytkownika – przez tydzień, miesiąc czy inny okres.
Pytanie: Czy silniki elektryczne do napędów pasowych
wymagają łożysk igiełkowych zamiast standardowych łożysk walcowych?
Michael Lyda: Łożyska igiełkowe zwykle są stosowane
w aplikacjach o bardzo wysokich prędkościach obrotowych
lub bardzo małym obciążeniu. Są one bardziej rozpowszechnione w przemyśle motoryzacyjnym. Silniki elektryczne do
napędów pasowych powinny mieć łożyska walcowe, a nie
standardowe łożyska kulkowe.
Pytanie: Czy typowe jest powstawanie zakłóceń elektrycznych (np. powodujących problemy z regulatorami i sterownikami) na skutek zainstalowania napędów VFD?
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Michael Lyda: Tak, to może być całkiem powszechny problem. Jest to jedną z przyczyn zalecania specjalnych kabli do
wszelkich połączeń napędów VFD z silnikami. Większość
producentów falowników zaleca takie rozwiązanie, zaś kable
te są droższe od standardowych, jednak dzięki ich wykorzystaniu można uniknąć pewnych problemów z zakłóceniami.
Pytanie: Jak dokonujemy przeliczania parametrów znamionowych silnika przeznaczonego do pracy w temperaturze otoczenia 115°F (46,1°C), panującej w stanie Teksas
(USA), plus dodatkowe 10°F w kotłowni (czyli razem 125°F
= 51,2°C)? Potrzebuję silnika do pracy w temperaturach
otoczenia do 55°C, jednak nie jest on normalnie dostępny.
Michael Lyda: Myślę, że jeśli Pana silnik pracuje w temperaturze otoczenia wyższej od znamionowej, to powinien Pan
przeliczyć dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń. Innymi słowy, jeśli miałby Pan silnik z izolacją klasy F, pracujący
w temperaturze otoczenia 40°C, to przyrost temperatury uzwojeń powinien maksymalnie wynieść 105°C. Podniesienie się
temperatury otoczenia aż do 55°C oznaczałoby, że dopuszczalny przyrost temperatury powinien być obniżony do 90°C lub
mniej. Jeśli chodzi o obniżanie mocy wyjściowej, to nie mam
pojęcia. Myślę, że producent powinien udzielić Panu rady na
ten temat. Jeszcze jedna rada, która może się sprawdzić. Jeśli
obecnie wykorzystuje Pan silnik z izolacją klasy F, to wymiana
go na silnik z izolacją klasy H (dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń 125°C – przyp. tłum.) może umożliwić Panu eksploatację urządzenia w wyższej temperaturze dopuszczalnej.
Pytanie: Mój zakład energetyczny dostarcza energię o dużej asymetrii napięć (czasami nawet 5%). Może Pan doradzić coś, jak przekonać ich do poprawienia tego i jaki
może być koszt utrzymywania się obecnej sytuacji, jeśli
chodzi o przedwczesną awarię silnika?
Michael Lyda: W umowie o dostarczanie energii elektrycznej zakład powinien być zobowiązany do utrzymywania
lepszego standardu jakości energii, niż asymetria napięć
wynosząca 5% (większość umów, jakie analizowałem, podawała 2–3 %). Skontaktowałbym się z nimi bezpośrednio,
aby przysłali fachowca z uprawnieniami, który pomierzy
i zweryfikuje napięcia w Pańskim zakładzie. Jeśli odmówią,
to będziecie musieli sami dokonać pomiarów i weryfikacji
albo wynająć jakąś firmę zewnętrzną. Jeśli wasze silniki pracują przy tak wysokiej asymetrii przez dłuższy czas, to doprowadzi to do poniesienia kosztów w jakimś odległym terminie. W przemyśle popularne jest powiedzenie „asymetria
prądów 7% na każdy 1% asymetrii napięć”. Przy asymetrii
napięć równej 5% prawdopodobne jest, że co najmniej jeden
z prądów fazowych znajduje się znacznie powyżej wartości
znamionowej dla każdego rzeczywistego silnika.
Pytanie: Ile energii pobiera silnik o mocy 50 HP (37,3
kW) przy pracy bez obciążenia? Czy ma sens wyłączanie

takiego silnika, gdy nie napędza on maszyny? A co ze zużywaniem się podzespołów, wynikającym z częstych rozruchów?
Michael Lyda: Przy braku obciążenia silnik o mocy 37,3
kW prawdopodobnie pobiera 1–2 kW (przy bardzo małym
współczynniku mocy). Jednak prawdopodobnie nie chce
Pan całkowicie wyłączać tego silnika, jeśli aplikacja wymaga częstych rozruchów. Jest to sytuacja, w której realnie pomóc może napęd VFD oraz automatyka sterująca procesem.
Gdy obciążenie nie jest wymagane, falownik spowoduje
obniżenie prędkości obrotowej silnika aż do zatrzymania,
a następnie, gdy zajdzie potrzeba włączenia, falownik może

Fot. 4. Przebieg napięcia na zaciskach silnika elektrycznego podłączonego
bezpośrednio do sieci energetycznej to czysta sinusoida. Po dodaniu do
obwodu napędu o zmiennej częstotliwości (VFD) pojemnościowy charakter tego
urządzenia powoduje powstanie harmonicznych napięć i prądów w instalacji. Na
zdjęciu pokazano oscylogram napięcia na zaciskach wejściowych napędu VFD,
podłączonego do w pełni obciążonego silnika (moc nieznana).

Źródło: Advanced Energy

zwiększyć prędkość obrotową silnika bez pobierania ekstremalnie wysokiego prądu rozruchowego (co ma miejsce przy
zwykłym podłączeniu silnika do sieci).
Pytanie: Kiedy zwraca się całkowicie koszt zakupu układu softstartu do silnika? Czy jest jakieś zalecenie wykorzystania softstartów na podstawie mocy silnika?
Michael Lyda: Nie jestem pewien. Myślę, że jest to specyficzne dla konkretnego zakładu i aplikacji, zależne od mocy
transformatora zasilającego oraz częstotliwości uruchamiania silników w całym zakładzie. Układy softstartu mogą
przynosić zyski, jeśli wykorzystywane są tylko do ograniczania prądów rozruchowych. Aby jednak uzyskać realne
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oszczędności energii, należy zamiast tych układów zakupić
i zainstalować (oraz zaprogramować) napęd VFD.
Pytanie: Wspomniał Pan, że przewymiarowany silnik
elektryczny ma za małą sprawność. Czy napęd VFD rozwiązuje ten problem poprzez dopasowanie obciążenia?

tury o 10–15°C. Do pracy z napędami VFD zalecam wykorzystywanie silników z izolacją co najmniej klasy F, a może
nawet klasy H. Ponadto należy się upewnić, że silnik jest
przeznaczony do pracy z przemiennikami częstotliwości
(ang. inverter-duty motor).

Michael Lyda: Dla aplikacji o zmiennym obciążeniu można zastosować i zaprogramować napęd VFD, aby zmniejszyć prędkość obrotową silnika, gdy wymagane są mniejsze
obciążenia. Zmniejszanie prędkości
obrotowej maszyny przynosi oszczędności energii na podstawie reguł po
dobieństwa. Jeśli jednak zaczyna się
Zmniejszanie
konfigurowanie napędu elektrycznego
kosztów zużywanej
od początku, falownik i silnik powinny
energii poprzez
zostać jak najdokładniej dopasowane
ulepszanie systemów
do wymaganego obciążenia w celu uzyelektrycznych napędów skania maksymalnej sprawności energetycznej. Należy pamiętać, że większy
silnikowych może być
silnik ma większy prąd magnesujący
proste dzięki lepszym
niż silnik mały. Na przykład, jeśli obpraktykom zarządzania
ciążenie wymaga mocy 5 HP (3,73 kW)
silnikami elektrycznymi.
i zastosuje się do napędu silnik o mocy
10 HP (7,46 kW), to nie uzyska się
takiej sprawności, jaka powinna być
przy obciążeniu wynoszącym tylko 50%. Pobór energii jest
zwiększony na skutek poboru większego prądu.

Pytanie: Czy producenci napędów VFD są w stanie podać informacje o harmonicznych generowanych przez ich
produkty w celu symulacji raportów na temat zniekształceń harmonicznych dla zakładów energetycznych?

Pytanie: Jaki jest współczynnik mocy mierzony na wejściu napędu VFD?

Michael Lyda: Niestety, jest to pojęcie względne. W każdym
wypadku im krótszy kabel, tym lepiej. Standard NEMA
MG-1 („Silniki i Generatory”) podaje zalecenia w celu ograniczenia wartości stromości napięcia (dU/dt). Wartość tej
stromości jest lepsza do oceny jakości połączenia napędu
VFD z silnikiem, niż tylko sama długość kabla.

Michael Lyda: Napędy VFD generalnie poprawiają współczynnik mocy systemu, ponieważ pojemność kondensatorów tych urządzeń dokonuje „przesunięcia” indukcyjności
silnika oraz linii zasilających. Jeśli falownik jest prawidłowo
dobrany do silnika, zaś silnik ten pracuje w pobliżu pełnego obciążenia, to współczynnik mocy powinien być wysoki.
Jednak nie wszystkie produkowane napędy VFD są takie
same. Przez lata swojej praktyki widziałem wiele napędów,
które wykazywały kiepski współczynnik mocy po stronie
zasilania.
Pytanie: Jak napędy VFD skracają żywotność silników?
Czy do współpracy z tymi napędami powinny być wykorzystywane silniki o specjalnej izolacji?
Michael Lyda: Napędy VFD mogą skracać żywotność silników na wiele sposobów. Kilka z nich przedstawiłem na prezentacji. Napędy mogą powodować przegrzewanie silnika.
Na podstawie doświadczenia w pracy w laboratorium mogę
powiedzieć, że gdy silnik jest zasilany z sieci o częstotliwości
60 Hz bezpośrednio, a następnie zasilany z częstotliwością
60 Hz z falownika, to można oczekiwać wzrostu tempera6		 	

Michael Lyda: Na harmoniczne w bardzo dużym stopniu
wpływa zarówno moc, jak i napięcie zasilające w zakładzie.
Jeśli producent napędu VFD zna moc oraz impedancję
transformatora zasilającego zakład oraz precyzyjne napięcie
wejściowe zainstalowanego tam napędu, to powinien być
w stanie dostarczyć informację o zawartości harmonicznych dla swojego produktu. Jeśli chcemy poznać wartości
harmonicznych publikowane dla aktualnie produkowanych
napędów VFD, to powinniśmy zapoznać się z certyfikowaną przez Stowarzyszenie AHRI (Air-Conditioning, Heating
and Refrigeration Institute, amerykańskie stowarzyszenie
handlowe producentów z branży klimatyzacji, ogrzewania
i chłodnictwa) listą dotyczącą producentów napędów VFD.
Pytanie: Co oznacza pojecie „krótki” w odniesieniu do
kabla łączącego napęd VFD z silnikiem?

Pytanie: Czy zna Pan dobre dane ogólne dotyczące sprawności silników zasilanych przez napędy VFD przy różnych obciążeniach oraz prędkościach obrotowych?
Michael Lyda: Dane dotyczące sprawności przy zasilaniu
z napędów VFD są trudne do znalezienia, chociaż wykonujemy często tego typu testy w naszym laboratorium. Niestety, większość wyników jest własnością firm zlecających te
testy. Jeśli zajrzy Pan do wspomnianej, certyfikowanej przez
AHRI listy producentów VFD, to znajdzie Pan tam wartości
sprawności systemu, które ci producenci opublikowali dla
swoich produktów współpracujących z silnikami.
Pytanie: Czy napęd VFD może być podłączony do każdego silnika 3-fazowego za pomocą kabla 3-żyłowego?
Michael Lyda: Ogólnie mówiąc, tak. Jednak należy się
upewnić, że napęd jest dopasowany do wartości znamionoSTEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

wych napięcia, prądu i częstotliwości silnika. Zwykłe zainstalowanie napędu VFD do pracy w aplikacji nie przyniesie
wielu korzyści. Zalecałbym przed użyciem napędu VFD
zainstalowanie silnika przystosowanego do pracy z przemiennikami częstotliwości. Ponadto dobrą praktyką jest
uziemienie wału oraz wykorzystanie silnika z izolacją klasy
F. Na koniec napęd VFD powinien być po zainstalowaniu
poprawnie zaprogramowany, aby zweryfikować, czy uzyskuje się prawidłowe sterowanie procesem oraz pożądane
oszczędności energii.
Pytanie: Znajdujemy obecnie dużą liczbę zestawów sprzętowych, które wykorzystują wiele silników indukcyjnych
w aplikacjach, w których obciążenie zmienia się od zera
do pełnego, zaś silnik jest często włączany w krótkich przedziałach czasowych. Mierniki pokazują bardzo złą wartość
współczynnika mocy, wahania napięcia oraz niepożądane
harmoniczne. Rozwiązania, które pasują do tego istniejącego schematu sterowania i przestrzeni fizycznych, stanowią wyzwanie. Może Pan coś powiedzieć na ten temat?

Michael Lyda: Czy Pański zakład obecnie wykorzystuje napędy VFD? Jeśli nie, to warto to zmienić. Napędy te mogą
poprawić nieco współczynnik mocy oraz zmniejszyć wahania napięcia, przy jednoczesnym utrzymywaniu niższych
prądów rozruchowych indywidualnych silników. Dwiema
opcjami są tu: wykorzystanie jednego napędu VFD do sterowania wieloma silnikami lub wykorzystanie wielu napędów
oraz programowalnego sterownika logicznego (PLC).
Firma Advanced Energy oferuje szkolenia przeprowadzane w ciągu całego roku. Współpracujemy z zakładami
energetycznymi, rządem oraz wieloma różnymi organizacjami prywatnymi na rynku obiektów mieszkalnych,
handlowych i przemysłowych, paneli solarnych, silników
i napędów elektrycznych oraz transportu elektrycznego.
Nasze dostosowane do użytkownika usługi obejmują: badania, testy, szkolenia, doradztwo oraz tworzenie programów
oszczędzania energii. W celu otrzymania informacji o nadchodzących szkoleniach proszę o przesłanie adresu e-mailowego, a ja dodam daną osobę do listy newsletterów.
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Nowe napędy Delta Electronics
Nowe możliwości
Falowniki serii ME300 / MS300
Serwonapędy serii ASDA-A3 / ASDA-B3

Szczegóły na www.induprogress.pl
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Nowe wymagania w zakresie
minimalnego poziomu sprawności
silników asynchronicznych
Nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych
wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej – Rozporządzenie Komisji UE 2019/1781

R

ozwój szeroko pojętego przemysłu nie może odbywać
się kosztem środowiska naturalnego. Liczne ograniczenia
dotyczące emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem
ubocznym procesów wytwarzania energii (np. z węgla) są bodźcem
do poszukiwania nowych źródeł energii (m.in. źródła odnawialne)
oraz ulepszania aktualnie istniejących urządzeń i procesów przemysłowych w celu ograniczenia zużycia produkowanej energii. Dodatkowym czynnikiem determinującym ww. działania jest znaczący
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do
możliwości wytwórczych.
Około 50% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce
wykorzystywane jest przez układy napędowe z silnikami elektrycznymi. Z tego względu zastosowanie energooszczędnych układów
napędowych z silnikami elektrycznymi o wysokiej sprawności może
przynieść znaczące efekty w ograniczaniu ww. negatywnych skutków rozwoju naszego kraju przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych oszczędności dla użytkownika.

Rys. 1. Zależność pomiędzy sprawnością silników a klasami
sprawności IE.
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Klasy sprawności silników
Podstawową wielkością określającą przewidywane oszczędności
wynikające z zastosowania silnika energooszczędnego jest jego
sprawność, która powiązana jest z klasą sprawności (rys. 1).
Na terenie Unii Europejskiej podział silników elektrycznych pod
kątem sprawności odbywa się przy wykorzystaniu klasyfikacji IE (International Efficiency) wg normy EN 60034-30-1:2014.
Przyporządkowanie silnika do danej klasy sprawności następuje
przez porównanie sprawności silnika wyznaczonej według ustalonej
metody pomiaru (wg normy EN 60034-2-1:2007) z wymaganiami
minimalnej sprawności dla danej klasy sprawności IE (rys. 2).
Należy podkreślić, że norma EN 60034-30-1:2014, określająca
klasy sprawności silników (IE) i powiązane z nimi minimalne wartości sprawności, jak wszystkie inne normy jest dokumentem do dobrowolnego stosowania – wymagania prawne (obligatoryjne) w za-

Rys. 2. Przykładowe wymagania sprawności
dla poszczególnych klas sprawności silników czterobiegunowych
2p=4 (sprawność wyznaczona wg normy EN 60034-2-1:2007).
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Nowe Rozporządzenie UE 2019/1781 dotyczące minimalnej sprawności silników elektrycznych
– zakres obowiązywania
• ogólnego przeznaczenia
• z przekładnią

Rodzaje silników

• wyposażone w zewnętrzny hamulec
• przeciwwybuchowe

Napięcie znamionowe

50 V ÷ 1000 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz, 60 Hz lub 50 Hz/60 Hz

Zakres mocy

0,12 kW ÷ 1000 kW

Rodzaj pracy

S1, S3≥80 %, S6≥80 %

Liczba biegunów

2p=2, 4, 6, 8
• IE2 (wysoka)

Klasy sprawności

• IE3 (premium)
• IE4 (super premium)

Temperatura otoczenia

-30°C ÷ +60°C

Temperatura wody chłodzącej
(dla silników o chłodzeniu wodnym)

0°C ÷ +32°C

Wysokość zainstalowania

do 4000 m n.p.m.
Silniki wyłączone z nowego rozporządzenia

• wielobiegowe, pierścieniowe i z mechanicznymi komutatorami
• s tanowiące integralną część produktu/urządzenia pod warunkiem, że sprawność silnika nie może być wyznaczona po wymontowaniu silnika z produktu/urządzenia
• z zabudowanym przemiennikiem częstotliwości pod warunkiem, że sprawność silnika nie może być wyznaczona z pominięciem przemiennika częstotliwości
• z zabudowanym hamulcem pod warunkiem, że hamulec stanowi integralną część konstrukcji silnika (jeżeli hamulec nie może być zdemontowany z silnika na czas badania jego sprawności)
• zatapialne (zaprojektowane i przeznaczone do pracy przy pełnym zanurzeniu w cieczy)
• s pełniające szczególne warunki dotyczące bezpieczeństwa obiektów jądrowych zdefiniowane w art. 3 dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM
• przeciwwybuchowe zaprojektowane i certyfikowane na potrzeby przemysłu górniczego
• w
 urządzeniach bezprzewodowych lub zasilanych za pomocą akumulatorów oraz w przenośnych urządzeniach
sterowanych ręcznie, przenoszonych podczas działania
• w
 urządzeniach przystosowanych do obsługi ręcznej, których ciężar podczas działania jest podtrzymywany
ręką
• w pełni zabudowane niewentylowane
• w
 prowadzone do obrotu przed dniem 2029-07-01 jako zamienniki identycznych silników stanowiących nieodłączną część produktów wprowadzonych do obrotu przed dniem 2022-07-01, wprowadzane do obrotu specjalnie w tym celu
• zaprojektowane specjalnie na potrzeby elektrycznych pojazdów trakcyjnych
Tabela 1.
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY 			
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kresie minimalnego poziomu sprawności silników wprowadzanych
na rynek UE określone są w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz powiązanych z nią rozporządzeniach.
Nowe rozporządzenie KE
W październiku 2019 roku Komisja Europejska opublikowała nowe
Rozporządzenie 2019/1781 (uchylające dotychczasowe Rozporządzenia 640/2009 i 4/2014) dotyczące minimalnych sprawności silników elektrycznych oraz przemienników częstotliwości wprowadzanych na rynek UE. Przedmiotowe Rozporządzenie związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, określa
nie tylko minimalne wartości sprawności i skojarzone z nimi klasy
sprawności (zbieżne z klasami sprawności IE zdefiniowanymi w normie EN 60034-30-1:2014), ale również definiuje cechy silników, które podlegają pod to Rozporządzenie (istnieją pewne wykluczenia)
– patrz tabela 1.
Nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/1781 wprowadza szereg zmian i nowych wyzwań przed producentami silników elektrycznych oraz ich użytkownikami. Najważniejsze z nich to
wymaganie sprawności w klasie IE3 dla silników przeciwwybuchowych (z wyłączeniem silników przeznaczonych dla przemysłu górniczego), określenie minimalnej klasy sprawności IE4 dla silników
o mocy od 75 kW do 200 kW oraz wprowadzenie poziomu IE3 również dla silników zasilanych z przemienników częstotliwości (wykluczenie możliwości wprowadzania na rynek silników w klasie sprawności IE2 do zasilania z przemienników częstotliwości) – szczegóły
wymagań wraz z datami obowiązywania podano w tabeli 2.

Państw członkowskich odnośnie weryfikacji efektywności energetycznej silników dostępnych na rynku oraz wytyczne dla producentów w kwestii dokumentacji technicznej dołączanej do silników.
Pełny tekst przedmiotowej regulacji dostępny jest na stronie
Komisji Europejskiej (http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1781/oj).
Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Komisję Europejską szacuje się, że przedmiotowe nowe wymagania w zakresie
sprawności silników (określone w nowym rozporządzeniu) przyczynią się do ograniczenia rocznego zużycia energii elektrycznej
o około 10 TWh oraz do zmniejszenia rocznej emisji gazów cieplarnianych o 3 Mt ekwiwalentu dwutlenku węgla do roku 2030. 
n
mgr inż. Adam Owczarzy
CELMA INDUKTA S.A. – Dział Rozwoju
GRUPA CANTONI

Przedmiotowe Rozporządzenie UE 2019/1781 w zakresie minimalnego poziomu sprawności definiuje również wymagania dla
Typ silnika

3-fazowy

Wymagana klasa
sprawności
IE2

IE3

Silniki ogólnego
przeznaczenia

Silniki przeciwwybuchowe z wyłączeniem silników
dla przemysłu górniczego
Budowy wzmocnionej (Ex eb)

Pozostałe

2p = 2, 4, 6, 8
&
0,12 kW ÷ <0,75 kW

2p = 2, 4, 6, 8
&
0,12 kW ÷ 1000 kW

nie dotyczy

od 2021-07-01

od 2023-07-01

2p = 2, 4, 6, 8
&
0,75 kW ÷ 1000 kW

nie dotyczy

od 2021-07-01
IE4

2p = 2, 4, 6
&
75 kW ÷ 200 kW

2p = 2, 4, 6, 8
&
0,75 kW ÷ 1000 kW
od 2021-07-01

nie dotyczy

nie dotyczy

od 2023-07-01
1-fazowy

IE2

≥0,12 kW
od 2023-07-01

Tabela 2.
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Najważniejsze 5 parametrów napędów
o zmiennej częstotliwości, wprowadzanych
podczas ich konfigurowania
Programowanie napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), dokonywane w celu dopasowania ich
do większości aplikacji przemysłowych, wymaga jedynie przeprowadzenia najbardziej podstawowych
nastaw do obsługi podłączonego silnika elektrycznego. W artykule wyjaśniono 5 najważniejszych
parametrów napędów, które można ewentualnie zmienić w celu zoptymalizowania ich dopasowania
do najczęstszych aplikacji silników.

N

apędy o zmiennej częstotliwości (VFD,
przemienniki częstotliwości, falowniki) to
urządzenia elektroniczne wykorzystujące
szybkie elementy przełączające, np. tranzystory polowe z izolowaną bramką (IGBT),
do zamiany trójfazowego napięcia wejściowego na napięcie
wyjściowe o zmiennej częstotliwości i wartości, co umożliwia regulację predkości podłączonych silników elektrycznych. Konfigurowanie napędów VFD obejmuje ich programowanie oraz ustawienie pięciu głównych parametrów, co
wystarcza dla większosci aplikacji.
Zasilane z napędów VFD silniki elektryczne mogą być
wykorzystywane w szerokiej gamie aplikacji, ponieważ napędy te dają takie możliwości sterowania, jakie są niedostępne
przy zwykłym podłączeniu do sieci zasilającej lub za pomocą środków mechanicznych. Dzięki silnikom sterowanym
przez napędy VFD użytkownicy mogą
zoptymalizować efektywność systemu,
ponieważ mogą dokładnie dopasować

prędkość obrotową do wymagań tego
Dzięki silnikom
systemu. Większość aplikacji napędów
sterowanym przez
VFD zwiększa efektywność systemu
napędy VFD
i zapewnia zwrot z inwestycji w postaci
użytkownicy mogą
kosztów zaoszczędzonej energii – zwyzoptymalizować
kle w okresie krótszym od roku.
Tak jak w przypadku całej elektroefektywność systemu,
niki,
w napędach VFD dokonał się poponieważ mogą
stęp pod względem możliwości i funkdokładnie dopasować
cjonalności. Urządzenia te mają lepsze
prędkość obrotową
możliwości sterowania, co pomaga wydo wymagań tego
eliminować urządzenia zewnętrzne
systemu.
oraz programowalne sterowniki lo12		

	

giczne (PLC). Ze względu na wprowadzenie tych innowacji zrozumiałe jest, że użytkownik może być przytłoczony
perspektywą zaprogramowania falownika dla swojej aplikacji. Jednak większość zastosowań wymaga dokonania tylko
najbardziej podstawowych nastaw do sterowania silnikiem.
Spowodowane jest to tym, że napędy VFD są tak projektowane i konstruowane, aby uprościć ich obsługę.
W większości przypadków domyślne nastawy napędu
VFD są wystarczające dla aplikacji i nie wymagają żadnych
poprawek. Zwykle dokonuje się nie więcej niż kilkanaście
korekt nastaw dla aplikacji. Poniżej podano listę najważniejszych pięciu nastaw parametrów, wprowadzanych podczas
instalowania napędów VFD, wraz z objaśnieniami tych nastaw i uzasadnieniami ich wprowadzania.

Wpływ zastosowanej metody
sterowania na programowanie
napędu VFD

1. Metody sterowania stosowane w napędach VFD
Pierwszą z nastaw, zwykle wprowadzanych przez instalatorów napędów VFD, jest metoda sterowania. Narzuca ona
możliwości zarządzania pracą silnika przez napęd poprzez
regulację prędkości obrotowej. Te rodzaje sterowania (tryby
pracy) można zakwalifikować do trzech grup: sterowanie ze
stałą zależnością pomiędzy napięciem wyjściowym a częstotliwością wyjściową (U/f = const., tryb skalarny, ang. volts-per-hertz control), sterowanie wektorowe bezczujnikowe
(ang. self-sensing vector control) oraz sterowanie wektorowe
ze sprzężeniem zwrotnym (ang. closed-loop vector control).
Sterowanie ze stałą zależnością pomiędzy napięciem
wyjściowym a częstotliwością wyjściową (U/f) jest najczęściej stosowaną metodą sterowania pracą silników elekSTEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Uzasadnienie wyboru metody
sterowania

Wybór metody sterowania jest funkcją spełniania potrzeb
aplikacji silnika. Niektóre z aplikacji są proste i wymagają
tylko pracy silnika z przybliżoną wartością zadanej prędkości
obrotowej, podczas gdy inne wymagają precyzyjnej i dynamicznej regulacji pracy silnika. Każdy z opisanych trybów
sterowania jest odpowiedni dla potrzeb aplikacji i/lub ogranicza prace związane z programowaniem napędu, które są
konieczne, by uruchomić system i utrzymywać jego działanie.
Sterowanie w trybie U/f jest zwykle wykorzystywane w systemach, które nie wymagają precyzyjnej regulacji
prędkości, takich jak wykorzystujące wentylatory czy pompy. W najbardziej podstawowych metodach sterowania U/f
dopuszczalne są odchyłki prędkości od wartości nastawionej. Niewielka zmiana prędkości nie ma dużego wpływu na
pracę całego systemu, ponieważ inny napęd tak skoryguje
prędkość obrotową, aby utrzymać wymagania systemu.
Na przykład, jeśli ustawi się prędkość obrotową wenty-

Prędkość znamionowa= 100%

Moment obrotowy (%)

trycznych za pomocą napędów VFD. Jest ona najbardziej
podstawową z trzech wymienionych.
W metodzie tej stosunek wartości do częstotliwości napięcia wyjściowego napędu VFD jest wstępnie ustalony, tak
więc silnik wiruje zgodnie z zaprogramowaną prędkością.
Wzorce U/f mogą być zmieniane tak, aby silnik miał wysoki
lub niski moment rozruchowy, w celu optymalizacji sprawności dla takich obciążeń ze zmiennym momentem obrotowym, które nie wymagają utrzymywania stałej wartości U/f.
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe jest metodą dającą możliwość dokładniejszej regulacji prędkości obrotowej
silnika. Napędy VFD mogą realizować tę metodę przy wykorzystaniu różnych skomplikowanych schematów sterowania. Zasadniczo wykorzystywane są tu skomplikowane
algorytmy monitorowania, interpretowania oraz reagowania na prądowy sygnał sprzężenia zwrotnego, co umożliwia
precyzyjną regulację prędkości obrotowej. Jednak najprostszym sposobem wyjaśnienia tej metody sterowania jest postrzeganie jej jako precyzyjnej metody regulacji prędkości
obrotowej silników bez potrzeby wykorzystywania enkodera (czujnika prędkości na wale silnika).
Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym
(w pętli zamkniętej) jest najbardziej zaawansowaną z dostępnych metod sterowania silnikami elektrycznymi. Jak
nazwa wskazuje, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym wykorzystuje zainstalowany w silniku enkoder do dostarczania
precyzyjnego sygnału sprzężenia zwrotnego prędkości oraz
eliminowania wszelkich uchybów regulacji przez VFD, generowanych przez reagowanie na sygnał sprzężenia zwrotnego. Dodanie enkodera powoduje, że napęd VFD uzyskuje
informacje na temat pracy silnika oraz jego reagowania na
zmienne obciążenie.

A: P
 rędkość max. dla silników Yaskawa
o oznaczeniu 200 LJ i powyżej
B: Prędkość max. dla silników Yaskawa
o oznaczeniach od 160 MJ do 180 LJ
C: P
 rędkość max. dla silników Yaskawa
o oznaczeniu 132 LJ i powyżej

Ciągły

Prędkość obrotowa [%]
Rys. 1. Napędy VFD mają wstępnie skonfigurowane maksymalne wartości
parametrów pracy, aby mogły obsługiwać wiele różnych typów silników, w tym
napędzających obciążenia o zakresie prędkości obrotowej 40:1 i zmiennym
momencie obrotowym, obciążenia o zakresie prędkości obrotowej 100:1
i stałym momencie obrotowym oraz niekonwencjonalnych, takich jak silniki
z magnesami stałymi. 
Źródło: Yaskawa America Inc.

latora jako połowę znamionowej i nie będzie on wtedy mógł
utrzymać zapotrzebowania na powietrze, to większość konfiguracji systemowych, poprzez pętlę regulacji PI sterownika VFD lub za pomocą urządzenia zewnętrznego zwiększy
prędkość silnika wentylatora, aby osiągnął wymaganą do
spełnienia zapotrzebowania. Sterowanie U/f jest metodą
najczęściej stosowaną, ponieważ wymaga niewiele programowania lub wcale.
Większość producentów napędów VFD przez lata uzyskała doświadczenie, tak więc wprowadzane fabrycznie domyślne nastawy regulacji są już skonfigurowane dla większości aplikacji związanych z wentylatorami i pompami. Te
nastawy domyślne oferują optymalne oszczędności energii
wraz z niewielkimi lub żadnymi potrzebami programowania sterownika. Nawet urządzania pracujące z niezmieniającym się momentem obrotowym, takie jak np. kompresory,
mogą wykorzystać zaletę sterowania U/f w postaci łatwej
konfiguracji sterownika.
Aby wprowadzić kluczowe informacje o silniku do napędu VFD, należy wykonać prostą procedurę. Polega ona
na odczytaniu z tabliczki znamionowej silnika takich danych znamionowych, jak prąd, napięcie i prędkość obrotowa, oraz wprowadzeniu ich za pomocą klawiatury napędu.
Urządzenia, które czerpią najwięcej korzyści z tej metody
sterowania, to: miksery/mieszadła, pralki oraz prasy wykrawające i prasy do tłoczenia.
Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym wykorzystuje sygnał prędkości obrotowej do maksymalizacji
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Wybór metody sterowania jest funkcją spełniania
potrzeb aplikacji silnika. Niektóre z aplikacji są
proste i wymagają tylko pracy silnika
z przybliżoną wartością zadanej prędkości
obrotowej, podczas gdy inne wymagają
precyzyjnej i dynamicznej regulacji pracy silnika.
możliwości sterowania procesem i minimalizacji konserwacji. Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej pozwala
na precyzyjną regulację prędkości obrotowej w zakresie aż
do jednego obrotu na minutę, wysoki moment obrotowy
przy zerowej prędkości (zatrzymanym silniku) oraz regulację momentu obrotowego. Cechy te są wykorzystywane
dla aplikacji, w których niemożliwe są odchyłki prędkości
od ustalonej większe od kilku obr./min, gdyż w przeciwnym
wypadku otrzymywane produkty nie bedą zgodne ze specyfikacjami.
Na przykład wiele wytłaczarek wykorzystuje enkoderowe sprzężenie zwrotne do utrzymywania prędkości silnika
według precyzyjnych wymagań, aby zapewnić spełnianie
przez produkt jego specyfikacji. Enkoderowe sprzężenie
zwrotne zapewnia ponadto dokładne monitorowanie momentu obrotowego, co pozwala napędowi VFD reagować
na wysokie wartości momentu, które mogą spowodować zapchanie lub uszkodzenie maszyny. Takie same wymagania
dotyczące sterowania silnikiem, jak w przypadku sterowania
wektorowego bezczujnikowego, dotyczą też sterowania wektorowego ze sprzężeniem zwrotnym. Służy to optymalizacji
sterowania silnikiem i redukcji kompensacji, wymaganej
przez enkoderowe sprzężenie zwrotne.
Im lepiej napęd VFD „rozumie” charakterystykę silnika, tym lepiej potrafi nim sterować. Jest to prawdą zarówno
w sterowaniu ze sprzężeniem zwrotnym, jak i bez niego. Zalety sterowania wektorowego w pętli zamkniętej wykorzystują takie urządzenia, jak wytłaczarki, wrzeciona wysokoobrotowe oraz odwijarki ze stałym naprężeniem.

Wprowadzenie wartości prądu
znamionowego silnika do napędu VFD

2. Wyjaśnienie pojęcia prądu znamionowego silnika
Ponieważ większość nastaw napędów VFD jest już dokonana fabrycznie na wartości domyślne dla najbardziej rozpowszechnionych aplikacji, rzeczywistą pierwszą nastawą
wprowadzaną przez każdego instalatora napędu jest prąd
znamionowy silnika (ang. full load ampere – FLA, prąd
w amperach przy pełnym obciążeniu). Silniki są zaprojektowane do pracy ciągłej przy prądzie znamionowym podanym
na tabliczce znamionowej, przy zachowaniu znamionowych
wartości mocy i napięcia. Wprowadzenie wartości prądu
znamionowego do pamięci sterownika VFD powoduje od14		

	

powiednie skonfigurowanie elektronicznego zabezpieczenia
termicznego, będącego częścią napędu, tak aby było dostosowane do sterowanego silnika.

Uzasadnienie wprowadzania wartości
prądu znamionowego silnika do napędu

Chociaż napędy VFD są naturalnymi układami softstartu
(miękkiego rozruchu), to silniki mogą pobierać prąd większy od znamionowego w krótkich odstępach czasu, takich
jak rozruch, obciążenia udarowe, gwałtowne hamowanie
czy zbyt długie cykle robocze. Jednak przepływ dużych prądów w długich odstępach czasu doprowadzi do nadmiernego nagrzania się silnika, co może skrócić jego żywotność
i spowodować przewczesną awarię. Ponadto w wyniku mechanicznego uszkodzenia w napędzanej maszynie czy elemencie sprzęgającym może dojść do zablokowania wirnika.
W miarę upływu czasu na skutek obciążeń zużywają się elemety silnika, co także może spowodować zwiększony pobór
prądu, przekraczający wartość znamionową.
Aby uniknąć awarii silnika, ustawienie wartości jego
prądu znamionowego w napędzie VFD powinno być dokonane według tabliczki znamionowej. Aktywacja elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika w napędzie
powoduje spełnienie wymagania zabezpieczania silników
elektrycznych przed przeciążeniem, podanego w amerykańskim standardzie National Electric Code (NEC) oraz przepisach lokalnych. Wykorzystanie tego elektronicznego zabezpieczenia termicznego wbudowanego w napęd pozwala
użytkownikowi wyeliminować możliwość mechanicznego
przeciążenia silnika, co eliminuje z kolei niepotrzebne koszty, potencjalne awarie oraz wszelkie wymagania prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem ciągłości obwodu
zabezpieczenia silnika.
Wbudowany w napęd VFD układ elektronicznego zabezpieczenia termicznego ocenia poziom przeciążenia silnika na podstawie prądu pobieranego przez silnik, częstotliwości wyjściowej napędu, charakterystyki cieplnej silnika
oraz czasu. Gdy układ ten wykryje przeciążenie silnika, następuje wyświetlenie informacji o awarii, zaś napęd odłącza
zasilanie silnika w celu uchronienia go przed uszkodzeniem
na skutek przegrzania.
Takie charaktystyki przeciążenia mogą być ustawione dla konkretnego silnika. Wiele silników napędzających
wentylatory pomp jest zaprojektowanych dla obciążeń ze
zmiennym momentem obrotowym, co oznacza, że nie są
przeznaczone do pracy przy prądzie znamionowym ze
zmniejszoną prędkością.
Zmniejszenie obciążeń ciągłych powoduje zmniejszenie
ilości prac konserwacyjnych oraz maksymalizację okresu
eksploatacji silnika. Napędy VFD mają wstępnie skonfigurowane przeciążenia, aby dostosować się do wielu różnych
typów silników, w tym napędzających obciążenia o zakreSTEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY
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Wykres zmian czasów przyśpieszania/hamowania napędu VFD
sie prędkości obrotowej 40:1 i zmiennym momencie obrotowym, obciążenia o zakresie prędkości obrotowej 100:1
i stałym momencie obrotowym oraz niekonwencjonalnych,
takich jak silniki z magnesami stałymi (rys.1).

Czasy przyśpieszania i hamowania

3. Określenie czasów przyśpieszania i hamowania
w systemie z elektrycznym napędem silnikowym
Napędy VFD są naturalnymi układami softstartu. Redukują
prąd rozruchowy silnika podczas zmian prędkości obrotowej. Aby to zrealizować, napęd VFD uruchamia i zatrzymuje
silnik na podstawie zaprogramowanych czasów przyśpieszania (zwiększania prędkości, acceleration time) i hamowania
(zwalniania, deceleration time). Czasy te, (ang. także ramp
rates) określają czas, jaki napęd potrzebuje na rozpędzenie
silnika od prędkości zerowej do częstotliwości maksymalnej
i odwrotnie. Mogą to być wartości ustalone lub zbiory wartości, które ustawia się w zależności od warunków pracy silnika czy poprzez polecenia wysłane do napędu VFD (rys. 2).

Uzasadnienie wprowadzania wartości
czasów przyśpieszania i hamowania do
napędów VFD

Wprowadzenie do napędu VFD odpowiednich wartości
czasów przyśpieszania i hamowania znacznie zmniejszy
wartość prądu rozruchowego oraz udarów prądowych,
powstających podczas zmian prędkości obrotowej silnika.
Prowadzi to do wydłużenia żywotności silnika (mniej wydzielającego się ciepła) oraz układu napędzanego (mniej
dynamiczne zmiany wysokiego momentu obrotowego). Ponadto napęd VFD izoluje te prądy od sieci energetycznej.
Tak więc transformator zasilający instalację elektryczną nie

Rys. 2. Wprowadzenie do napędu VFD odpowiednich
wartości czasów przyśpieszania i hamowania znacznie
zmniejszy wartość prądu rozruchowego oraz udarów
prądowych podczas zmian prędkości obrotowej silnika.
Mniejsze prądy rozruchu wydłużają żywotność silnika (mniej
wydzielanego ciepła) oraz napędzanego układu (mniej
dynamiczne zmiany wysokiego momentu obrotowego).
Ponadto napęd VFD izoluje te prądy od sieci energetycznej.

Źródło: Yaskawa America Inc.

musi dostarczać dużych prądów, które mogłyby powodować
jego niepotrzebne nagrzewanie się lub wpływać na napięcie
zasilające, co z kolei może wpływać na pracę napędu VFD
czy innych odbiorników w instalacji elektrycznej. Mniejsze
prądy rozruchu oznaczają mniejsze opłaty na rzecz zakładu
energetycznego, ponieważ wyeliminowane są duże chwilowe wartości pobieranego prądu/mocy z sieci.
Napędy VFD mają wprowadzone fabrycznie jako domyślne powszechnie stosowane wartości czasów przyśpieszania i hamowania, w zależności od przeznaczenia napędów. Napędy do silników wentylatorów czy pomp mają
dłuższe czasy rozruchu, podczas gdy napędy przemysłowe
ogólnego przeznaczenia – krótsze. Pomaga to uprościć
proces instalowania napędu. Jednak nie wszystkie wartości
domyślne sprawdzają się dla każdej aplikacji. W niektórych
przypadkach potrzebna będzie korekta czasów rozruchu,
aby utrzymać prądy pobierane przez napęd i silnik w dopuszczalnych granicach.
Dzięki bezwładności obciążenia możliwe jest szybsze
uruchomienie i zatrzymanie napędzanej maszyny, niż wynika to z prądów napędu/silnika. Agresywne przyśpieszanie
czy hamowanie prowadzi do przepływu większych prądów,
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Rys. 3. Punkty przegięcia krzywej „S”
przyśpieszania/hamowania występują
na początku i końcu każdego zakresu
częstotliwości wyjściowej napędu. To
tam wymagany jest największy moment
obrotowy lub prąd do wykonania
przez silnik pożądanego ruchu.
Tak więc w sytuacjach, gdy ogólnie
czasy przyśpieszania i hamowania
muszą pozostać krótkie, może być
wykonana korekcja do tych punktów
w celu skrócenia całkowitego czasu
przyśpieszania/hamowania. Punkty te
są nazywane korekcjami czasowymi
charakterystyki „S”.
Źródło: Yaskawa America Inc.

Praca do
przodu
Praca do
tyłu

Częstotliwość
wyjściowa

Wykres czasowy krzywej „S” – praca do przodu/do tyłu

co może doprowadzić do zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych czy nadprądowych. Ustawienie poprawnych
wartości czasów przyśpieszania i hamowania zapewnia prawidlową pracę systemu oraz brak wyzwalania zabezpieczeń.
Standardowa charakterystyka przyśpieszania/hamowania napędów jest liniowa. Napędy VFD mają również możliwość pracy według charakterystyki typu „S”. Funkcja ta jest
przydatna w napędach o obciążeniu zmiennym w zależności
od obrotów. Punkty przegięcia krzywej „S” przyśpieszania/
hamowania występują na początku i końcu każdego zakresu częstotliwości wyjściowej napędu. To tam wymagany jest
największy moment obrotowy lub prąd do wykonania przez
silnik pożądanego ruchu. Tak więc w sytuacjach, gdy ogólnie
czasy przyśpieszania i hamowania muszą pozostać krótkie,
może być wykonana korekta do tych punktów w celu skrócenia całkowitego czasu przyśpieszania/hamowania Punkty
te są nazywane korekcjami czasowymi charakterystyki „S”
(ang. jerk / s-curve timing adjustments). Nastawy te rozciągają czas w punktach dużych zmian prędkości w przedziale
przyśpieszania lub hamowania, w celu zmniejszenia wpływu
na ogólne czasy rozruchu/zatrzymania (rys. 3)

Polecenie pracy oraz wartość zadana
prędkości – informacje wymagane przez
napęd VFD

4. Wyjaśnienie pojęć polecenia pracy oraz wartości
zadanej prędkości
Napęd VFD w każdej chwili swojego działania wymaga
dwóch rzeczy: polecenia pracy (run command) oraz wartości zadanej prędkości (speed reference). Polecenie pracy
mówi napędowi, że ma włączyć silnik, natomiast wartość
zadana prędkości mówi napędowi, z jaką częstotliwością ma
zasilać silnik. Te dwie informacje są wymagane przez napęd,
aby realizował sterowanie silnikiem. W przeciwnym razie
silnik nie zostanie uruchomiony. Nieprawidłowa konfigura16		

	

cja napędu lub jej brak to najczęstsze problemy zgłaszane
przez instalatorów napędów VFD na infolinię producenta
czy dostawcy.

Uzasadnienie wprowadzania polecenia
pracy oraz wartości zadanej prędkości
do napędu VFD

Wprowadzenie prędkości obrotowej silnika oraz polecenia
pracy w napędzie VFD bardziej dotyczy tego, w jaki sposób
użytkownik chce obsługiwać silnik, a mniej tego, czy chce
lub nie, aby silnik pracował. Większość producentów napędów wyposaża swoje produkty w wejścia cyfrowe i analogowe. Do napędu są podłączane styki i przekaźniki, które
pozwalają na wykonanie polecenia pracy, pochodzące z napędu. Natomiast wejścia analogowe są używane do doprowadzania sygnału prędkości zadanej do napędu. Te wejścia
analogowe obsługują sygnały napięciowe 0-10 V DC, +/-10
V DC i prądowe 0-20 mA lub 4-20 mA. Każde z tych typów
wejść ma swoje zalety. Napięciowe jest łatwe do generowania i zrozumienia, natomiast sygnały prądowe mogą być
przesyłane na większe odległości bez dużej wrażliwości na
zakłócenia od pobliskich urządzeń elektrycznych. Pozostałe
parametry sterowania są wprowadzane za pomocą klawiatury na sterowniku lub przez sieć informatyczną.
Każdy z tych sygnałów wartości zadanej przekazuje do
sterownika VFD dokładną wartość prędkości, która jest
wymagana do obsługi silnika. Im dokładniejszy jest sygnał
prędkości zadanej silnika zasilanego przez VFD, tym dokładniej napęd ten realizuje wymagania systemu. Dokładne
spełnianie tych wymagań systemu oznacza większe oszczędności energii osiągane przez napęd VFD. Celem każdego
interfejsu poleceń jest osiągnięcie takiego sterowania systemem, które maksymalizuje sprawność systemu, jakość wyrobów oraz bezpieczeństwo ludzi.
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Resetowanie awarii

5. Określenie resetowania awarii w sterowniku VFD
Istnieje wiele warunków zewnetrznych, które mogą sprawić,
że parametry pracy sterownika znajdą się poza określonymi
w specyfikacji. Aby przedłużyć czas swojej eksploatacji i zapobiec awariom, napędy VFD mają wbudowane zabezpieczenia. Przykładami warunków, które mogą spowodować
awarię napędu, są: agresywne czasy rozruchu, agresywne
czasy zatrzymania, utrata zasilania oraz zablokowanie mechaniczne wirnika sterowanego silnika.

Uzasadnienie aktywowania funkcji
resetowania awarii podczas
konfigurowania napędu VFD.

Wiele napędów VFD ma funkcję automatycznego resetowania awarii. Pozwala to napędowi wykryć parametr pracy
wykraczający poza zaprogramowany zakres i wyzwolić zabezpieczenie, aby chronić sam napęd, sterowany silnik oraz
resztę systemu mechanicznego. Funkcja resetu awarii pozwala wykryć niekorzystne zdarzenia i po ich wyeliminowaniu przywrócić napęd do normalnej pracy. Celem tego autoresetu jest eliminacja irytujących zadziałań zabezpieczeń
i utrzymania ciągłości pracy. Przestój na produkcji oznacza
utratę pieniędzy, tak więc funkcja autoresetu pozwala systemowi utrzymać pracę w przypadku zdarzeń, które nie
okazały się konieczne do zatrzymania produkcji i wezwania
specjalistów w celu zbadania przyczyn awarii.
Przykładem takiej sytuacji może być przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym podczas burzy.
Takie przepięcia występują rzadko i nie powinny wymagać
dalszej analizy. W przypadku przepięcia napęd sam zatrzy-

muje działanie i w ten sposób się zabezpiecza. Następnie
funkcja autoresetu pozwala napędowi na wznowienie pracy
bez interwencji użytkownika, co oznacza oszczędność czasu
i pieniędzy.

Należy upewnić się, że wprowadzono
5 najważniejszych parametrów napędu
VFD

Istnieje wiele sposobów wdrażania technologii VFD do
zautomatyzowania sterowania pracą silników elektrycznych. Konfiguracja napędu może być skomplikowana, jednak większość aplikacji wymaga dokonania tylko kilku korekt nastaw fabrycznych, aby urządzenie mogło rozpocząć
pracę. Ponadto w napędach VFD usprawniono proces instalowania. Można tego dokonać na podstawie procedur lub
kreatorów konfiguracji.
Procedury te prowadzą instalatora przez proces programowania napędu poprzez różne rodzaje menu z pytaniami
i odpowiedziami. Zapewnia to, ża sterownik zostanie zaprogramowany do danej aplikacji i będzie pracował jak powinien. Napędy VFD są projektowane tak, aby były łatwe
w obsłudze, zaś zwrot z inwestycji (ROI) był maksymalny
– poprzez optymalizację sprawności systemu, jakości produktów i bezpieczeństwa ludzi.
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Bryan Knight, Dakota Miller, Yaskawa America

Silniki serwo do napędu bezpośredniego
a motoreduktory serwo – zestawienie korzyści
z obydwu rozwiązań (część 1)
Motoreduktor serwo może być użyteczny w technologii ruchu obrotowego, jednak istnieją tu problemy
i ograniczenia, których użytkownicy muszą być świadomi.

O

Rys.1. W typowym serwonapędzie luz kątowy, ruch obrotowy oraz luz mechaniczny są nieodłącznymi elementami
procesu napędu. 
Źródło: Yaskawa America
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d dziesięcioleci motoreduktory serwo (silniki
serwo z wbudowaną przekładnią) są jednym
z najczęściej wykorzystywanych podzespołów
w automatyce przemysłowej. Motoreduktory
serwo znajdują zastosowanie w pozycjonowaniu, dopasowywaniu prędkości, krzywkach elektronicznych, nawijaniu, naprężaniu i dokręcaniu. Wbudowane przekładnie efektywnie dopasowują moc silnika do obciążenia. Powstaje więc
pytanie: czy motoreduktor serwo jest najlepszą opcją dla technologii ruchu obrotowego, czy istnieje jeszcze lepsze rozwiązanie?
Idealnie byłoby, gdyby serwonapęd obrotowy posiadał
znamionowy moment i prędkość obrotową dopasowane do
aplikacji, a więc nie był ani przewymiarowany, ani niedowymiarowany. Kombinacja silnika elektrycznego, elementów
przeniesienia napędu i obciążenia powinna mieć nieskończoną
sztywność skrętną oraz zerowy luz kątowy. Niestety, rzeczywiste systemy obrotowe serwo odbiegają od tego ideału w różnych stopniach.
W typowym systemie serwo luz kątowy jest definiowany
jako opóźnienie kątowe ruchu obciążenia w odpowiedzi na
rozpoczęcie ruchu przez silnik, spowodowane przez tolerancje
mechaniczne elementów przeniesienia napędu. Pojęcie luzu
kątowego obejmuje wszelkie opóźnienia ruchu w przekładniach, paskach i łańcuchach napędowych oraz elementach
sprzęgających. Gdy maszyna jest włączana, to jej obciążenie
będzie „pływało” gdzieś w środku tolerancji mechanicznych
(rys. 1A).
Zanim samo obciążenie może być poruszone przez silnik,
to musi on zacząć wirować, aby usunąć wszelkie luzy mechaniczne istniejące w elementach przeniesienia napędu (rys.1B).
Gdy silnik zaczyna hamować na końcu ruchu, to położenie obciążenia może w rzeczywistości na skutek rozpędu przekroczyć
położenie silnika.
Silnik musi więc znowu zlikwidować luz mechaniczny
w przeciwnym kierunku, zanim zacznie napędzać obciążenie
w celu jego wyhamowania (rys.1C). Ten obrót silnika przy
chwilowym braku ruchu obciążenia nazywany jest luzem kątowym i zwykle mierzony jest w minutach kątowych (arcmin,
1/60 stopnia). Przekładnie zaprojektowane do pracy z serwonapędami w aplikacjach przemysłowych często mają luzy kątowe
w granicach od 3 do 9 minut.
Sztywność skrętna jest oporem przeciwdziałającym skręcaniu wału silnika, elementów przeniesienia napędu oraz obSTEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

ciążenia, powstającym na skutek oddziaływania momentu
obrotowego silnika. System o nieskończenie wielkiej sztywności będzie przenosił moment obrotowy do obciążenia bez żadnego odchylenia kątowego w stosunku do osi obrotu, jednak
w rzeczywistości nawet wały wykonane z dobrego gatunku stali
lekko skręcają się pod wpływem dużych obciążeń. Wielkość
odchylenia zmienia się w zależności od wartości momentu
obrotowego silnika oraz materiału i kształtów elementów przeniesienia napędu. Intuicyjne długie i cienkie elementy powinny się skręcać bardziej niż krótkie i grube. Ten opór stawiany
momentowi skręcającemu jest podstawą działania sprężyn
zwijanych, ponieważ ściskanie sprężyny lekko skręca każdy
zwój drutu. Sprężyny wykonane z grubszego drutu są sztywniejsze. Każda sztywność skrętna mniejsza od nieskończoności
powoduje, że system działa jak sprężyna. Oznacza to, że gdy
obciążenie będzie stawiało opór momentowi obrotowemu, to
w systemie tym będzie magazynowana energia potencjalna.
W połączeniu ze sobą sztywność skrętna mniejsza od nieskończoności oraz luz kątowy mogą znacznie pogorszyć pracę systemu serwo. Luz kątowy może wprowadzić niepewność
sterowania, ponieważ enkoder silnika wskazuje położenie wału
nie tam, gdzie luz ten dopuścił umieszczenie obciążenia. Luz
kątowy powoduje także problemy z regulacją układu, ponieważ obciążenie na krótko sprzęga się z silnikiem i odsprzęga,
gdy obciążenie i silnik odwracają względny kierunek obrotów.
Natomiast skończona wartość sztywności skrętnej powoduje magazynowanie energii poprzez zamianę części energii
kinetycznej na potencjalną, która jest uwalniana później. To
opóźnione uwalnianie energii powoduje oscylacje obciążenia,
indukuje rezonans, zmniejsza maksymalne użyteczne wartości
nastaw wzmocnienia regulatora oraz wpływa negatywnie na
czułość i czas ustalania się położenia obciążenia. We wszystkich przypadkach zmniejszanie luzu kątowego oraz zwiększanie sztywności skrętnej systemu poprawia pracę serwonapędu
i upraszcza jego regulację.

Konfiguracje osi obrotu silników serwo

Najczęściej stosowaną konfiguracją serwonapędów obrotowych jest silnik serwo z wbudowanym enkoderem jako czujnikiem położenia oraz przekładnią mechaniczną, która dopasowuje dostępne wartości momentu i prędkości obrotowej
silnika do wartości wymaganych przez obciążenie. Przekładnia
jest urządzeniem o stałej mocy, czyli mechanicznym odpowiednikiem transformatora, który dopasowuje napięcie i prąd
obciążenia do sieci zasilającej.
W ulepszonej konfiguracji sprzętowej wykorzystywany
jest silnik serwo z bezpośrednim napędem obrotowym. Dzięki
bezpośredniemu sprzęgnięciu obciążenia z silnikiem wyeliminowano elementy przeniesienia napędu. Podczas gdy w motoreduktorach do połączenia silnika z wałem o stosunkowo małej
średnicy wykorzystywany jest element sprzęgający, to w systemach z napędem bezpośrednim obciążenie jest bezpośrednio
przykręcone do znacznie większego kołnierza wirnika. Ta
konfiguracja eliminuje luz kątowy i znacznie zwiększa sztywność skrętną. Większa liczba biegunów oraz generujące wysoki

Rys. 2. Wydajność
motoreduktora serwo
oraz silnika serwo do
napędu bezpośredniego
jest testowana przez
podłączenie każdego
z nich do standardowego
obciążenia, co symuluje
obrotowy stół indeksujący
o dużej inercji.
Źródło: Yaskawa America

moment obrotowy uzwojenia silników napędu bezpośredniego są dopasowane do momentu obrotowego i charakterystyki
prędkości motoreduktora z przełożeniem 10:1 lub większym.
Najmniej popularny oraz najbardziej skomplikowany jest
motoreduktor serwo ze sprzężeniem zwrotnym (działający
w pętli zamkniętej). Standardowy silnik serwo i przekładnia
lub inne elementy przeniesienia napędu są połączone z drugim
enkoderem, wykorzystywanym do pomiaru położenia obciążenia, co maskuje, ale nie eliminuje wpływu luzu kątowego. Takie rozwiązanie jest znacznie droższe i bardziej skomplikowane
ze względu na dodanie drugiego enkodera oraz dodatkowe
elementy mechaniczne, osprzęt montażowy, oprzewodowanie
i konserwację.
Z tych trzech opisanych systemów silnik serwo do bezpośredniego napędu obrotowego oferuje najlepszą pracę i najmniejszą złożoność systemu, jednak po wyższych kosztach
niż motoreduktor serwo. Próby określenia korzyści z działania serwonapędów jedynie na podstawie katalogów oraz
instrukcji producentów są bezcelowe, ponieważ silniki pod
względem podanych tam specyfikacji wydają się bardzo do
siebie podobne.
W części 2 artykułu opisane zostaną testy porównawcze
wydajności motoreduktora oraz serwonapędu bezpośredniego
(rys. 2), wykonane przez podłączenie każdego z nich do standardowego obciążenia, co symuluje obrotowy stół indeksujący o dużej inercji. Przy wykorzystaniu 30-bitowego enkodera
pierścieniowego rejestrowany jest ruch obciążenia dla każdego
z typów silników i porównywany ze sobą. Następnie oceniane
są wskaźniki wydajności, takie jak: dokładność pozycjonowania, luz kątowy, czas ustalania położenia obciążenia oraz czas
całkowitego cyklu ruchu. Są one porównywane z kosztami
i złożonością każdego z systemów.
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Silniki serwo do napędu bezpośredniego
a motoreduktory serwo – zestawienie korzyści
z obydwu rozwiązań (część 2)
Wyniki testów silnika serwo do napędu bezpośredniego oraz motoreduktora serwo pokazują, że w praktyce
istnieje kilka znaczących różnic pomiędzy obydwoma rozwiązaniami.

A

rtykuł opisuje test motoreduktora serwo oraz
silnika serwo do napędu bezpośredniego,
przeprowadzony przy użyciu tego samego obciążenia, profilu ruchu oraz elementów montażowych. Test symulował zastosowania tych
dwóch napędów w świecie rzeczywistym, zaś celem było określenie, czy zalety wydajności napędu bezpośredniego przewyższają jego wyższe koszty początkowe (w części 1 tego artykułu opisano zmniejszanie luzu kątowego oraz zwiększanie
sztywności skrętnej w serwonapędach).
Dla celów opisywanego testu wzięto pod uwagę następujące kryteria:
■ Dokładność pozycjonowania
■ Luz kątowy
■ Czas ustalania się odpowiedzi na wymuszenie
■ Koszt maszyn oraz czas zwrotu z inwestycji
■ Złożoność konstrukcji
Dla celów testu stworzono system serwo, który był reprezentatywny dla aplikacji obrotowego stołu indeksującego
o wysokiej inercji. Wybrano taką inercję obciążenia, wartość
uśrednioną (RMS) momentu obrotowego oraz wymagania

dotyczące prędkości obrotowej, aby motoreduktor oraz silnik
do napędu bezpośredniego pracowały w pobliżu swoich znamionowych wartości granicznych. Aby zmierzyć dokładność
pozycjonowania oraz czas cyklu tej symulowanej „maszyny”,
do obciążenia przymocowano enkoder zewnętrzny, który precyzyjnie mierzył położenie samego obciążenia. Enkoder ten
nie był wykorzystany jako element pętli sprzężenia zwrotnego,
jedynie zaś jako niezależne narzędzie pomiarowe dla celów
testu. Różnice w wydajności obydwu napędów zostały określone ilościowo przy wykorzystaniu danych zebranych zarówno z enkoderów silników, jak i sygnału zwrotnego z enkodera
pierścieniowego po stronie obciążenia.
Przed zaprojektowaniem rzeczywistego sprzętu testowego
wybrano dla celów porównawczych motoreduktor serwo oraz
silnik serwo do napędu bezpośredniego. Wybrano takie typy
silników, ponieważ redukcja prędkości obrotowej 50:1 daje
motoreduktorowi moment obrotowy, prędkość obrotową i gabaryty porównywalne z silnikiem do napędu bezpośredniego,
jak zestawiono w tabeli 1. Na podstawie tych danych można
stwierdzić, że oba rodzaje silników mogą być porównane ze
sobą podczas sterowania nową maszyną.
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Szacowany moment obrotowy [Nm]

Rys.1. Przykład
testowego
profilu ruchu.
Źródło: Yaskawa
America

Położenie[deg], prędkość obr. [deg/s]

Testowy profil ruchu

Testowy profil ruchu
Prędkość obr.
Zakres

Czas [s]
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Motoreduktor serwo

Silnik serwo do napędu
bezpośredniego

Model

S7A02A-VL070-50

SGM7D-28I7C52

Luz kątowy (arcmin)

<5

0

Moment obrotowy (stały/szczytowy) [Nm]

28,7/50,0

0

Prędkość obrotowa (stała/szczytowa) [obr./min]

60/120

90/108

Długość [mm]

170,5

158

Szerokość [mm]

70

264

Obciążenie osiowe [N]

1100

40 000

Średnica wału drążonego [mm]

nie dotyczy

150

Tabela 1. Źródło: Yaskawa America

Po wybraniu silników oraz profilu ruchu za pomocą oprogramowania do doboru serwonapędów wyznaczono taką inercję obciążenia, aby wymusić pracę obydwu silników niemal
w pobliżu ich znamionowych wartości granicznych, zapewniając, że żaden z nich nie będzie ani przewymiarowany, ani
niedowymiarowany dla tej aplikacji. Jako profil ruchu wybrano trapezoidalny indeksujący obrót o kąt 45 stopni w czasie
200 ms, po którym następuje czas postoju równy 300 ms. Jest
to profil podobny do tego, który można zobaczyć na dużym
stole indeksującym podczas montażu, kontroli jakości czy pakowania wyrobów. Ten profil ruchu można przedstawić graficznie jak na rysunku 1.
Wykorzystując docelową wartość inercji obciążenia jako
kryterium projektowe, wyznaczono obciążenie zastępcze,

które spowodowałoby pracę obydwu silników w pobliżu ich
wartości granicznych RMS momentu obrotowego oraz umożliwiało przymocowanie zewnętrznego enkodera pierścieniowego. Rysunek 2 pokazuje układ testowy z motoreduktorem,
a rysunek 3 układ testowy z napędem bezpośrednim.
Dla celów tego testu definiuje się średni czas ustalania odpowiedzi obciążenia jako czas, który upływa pomiędzy zakończeniem sygnału wymuszenia ruchu a ustaleniem się położenia obciążenia w przedziale tolerancji położenia docelowego.
Jak pokazano w tabeli 2, obciążenie napędzane bezpośrednio
przez silnik ustalało przeciętnie swoje położenie znacznie
szybciej, niż gdy było napędzane przez motoreduktor.

Rys. 2a i 2b.
Układ testowy
z motoreduktorem
serwo.
Źródło: Yaskawa
America

Rys. 3a i 3b.
Układ testowy
z silnikiem serwo
do napędu
bezpośredniego.
Źródło: Yaskawa
America
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Tabela 2. Podane w procentach
wyniki testu pokazują znaczną
przewagę napędu bezpośredniego
nad motoreduktorem, jeśli chodzi
o czas ustalania się odpowiedzi
na wymuszenie.
Źródło: Yaskawa America

Przedział
tolerancji
[stopnie]

Czas ustalania się
położenia obciążenia –
napęd bezpośredni [ms]

Czas ustalania się
położenia obciążenia
– motoreduktor [ms]

Czas ustalania się
położenia obciążenia
w napędzie
z motoreduktorem
w stosunku do napędu
bezpośredniego [%]

0,050

25,4

130,8

415

0,010

34,6

307,6

789

0,001

51,3

407,2

694

Druga z wartości porównawczych, całkowity czas ruchu,
jest tu definiowana jako czas, który upłynął pomiędzy rozpoczęciem ruchu po wymuszeniu, a ustaleniem się położenia
obciążenia w przedziale tolerancji położenia docelowego.
Całkowity czas ruchu jest sumą czasu ruchu po wymuszeniu
i czasu ustalania się położenia. W tabeli pokazano, że serwonapęd bezpośredni ma krótszy czas ruchu od napędu z motoreduktorem, pomimo posiadania takiego samego profilu
ruchu wymuszanego.
Czasy ustalania się położenia obciążenia stają się bardziej
znaczące dla pracy maszyn z krótszymi czasami cyklu. W opisywanym teście nawet konserwatywny czas cyklu równy 500
ms, przy czasie ruchu równym 200 ms, daje robiące wrażenie
porównanie.
Rysunki 4 i 5 obrazują oscylacje położenia obciążenia,
które występują na końcu ruchu, zarówno przy napędzie za
pomocą motoreduktora, jak i bezpośrednim. Motoreduktor
wykazał tłumione oscylacje na końcu ruchu, typowe dla tej
konfiguracji mechanicznej, natomiast napęd bezpośredni dosłownie żadnych. Ta różnica w amplitudzie oraz czasie drgań
została zaobserwowana jednakowo podczas wszystkich testów.
Widoczne oscylacje oraz dodatkowy czas ustalania się
położenia obciążenia w napędzie z motoreduktorem są przypisywane połączeniu luzu kątowego oraz skończonej wartości
sztywności skrętnej, istniejących w przekładni. W rzeczywistości luz kątowy jest widoczny na rys. 4 jako położenie obciążenia wyprzedzające położenie enkodera podczas większości
ruchu hamującego przed odskoczeniem i oscylacjami. Elementy przekładni są blokowane w punkcie tolerancji mechanicznej przy obrocie do przodu podczas przyśpieszania, a na-

stępnie przesuwane do punktu tolerancji mechanicznej przy
ruchu wstecz podczas hamowania.
Hamowanie, w połączeniu ze sztywnością skrętną, skutecznie działa jak sprężyna, powodując że obciążenie podskakuje do tyłu i do przodu do chwili, aż siły tarcia i wewnętrzne
straty energii nie zatrzymają tego ruchu. Silnik serwo usiłuje
skompensować te oscylacje, jednak z powodu istnienia luzu
kątowego większość oscylacji jest odsprzęgnięta od silnika
i nie jest pokazywana jako błąd położenia przez enkoder silnika.
Warto ponadto zauważyć, że enkoder silnika pokazuje,
iż obciążenie ustaliło swoje położenie znacznie szybciej, niż
to nastąpiło w rzeczywistości. Jeśli realizowany proces technologiczny wymaga, aby obciążenie ustalało swoje położenia
z mniejszą tolerancją, niż jest osiągana w sytuacji, gdy silnik
serwo sygnalizuje, iż osiągnął już położenie docelowe, to może
być wymagane zastosowanie czasowych układów opóźniających. Te timery dodają marnowany czas do profilu ruchu,
ponieważ okres opóźnienia musi być wystarczająco konserwatywny, aby pozostał efektywny w całym szerokim zakresie
warunków operacyjnych.
Silnik serwo z napędem bezpośrednim daje znacznie bardziej bezpośrednie spojrzenie na rzeczywisty ruch obciążenia,
a zatem sygnał sprzężenia zwrotnego z enkodera jest wystarczający do optymalnej realizacji sekwencji ruchów maszyny,
bez dodatkowych układów czasowych. Innym rozwiązaniem
mogłoby być użycie zewnętrznego enkodera do pełnego zamknięcia pętli sterowania z obciążeniem, jednak wymaga to
dodatkowego projektowania, użycia dodatkowych podzespołów, prac konserwacyjnych oraz materiałów. Te koszty doda-

Przedział
tolerancji
[stopnie]

Czas ruchu – napęd
bezpośredni [ms]

Czas ruchu
– motoreduktor [ms]

Czas ruchu w napędzie
bezpośrednim w
stosunku do czasu
w napędzie z
motoreduktorem [%]

0,050

225,4

330,8

47

0,010

234,6

507,6

116

2

51,3

607,2

142
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Tabela 3. Co prawda krótsze
czasy ruchu dla napędu
bezpośredniego mogą wydawać
się mniej znaczące, jednak mogą
mieć znaczny wpływ na pracę
serwonapędów w długim okresie
czasu.
Źródło: Yaskawa America
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się położenia obciążenia – motoreduktor

Położenie [deg]

ją się do zestawienia materiałowego
Czas ustalania
(BOM), tak więc mogą być najpoważniejszym czynnikiem zniechęcającym
do wyboru takiego rozwiązania.
Podane w tabelach 2 i 3 procentowe porównania pokazują znacznie
lepsze parametry silników serwo
do napędu bezpośredniego, jednak
w rzeczywistości silnik taki oszczędza
kilkaset milisekund na jeden ruch.
Ta mała różnica w stosunku do motoreduktora może wydawać się mało
znacząca, jednak takie ułamki sekund
dodają się do siebie w okresie eksploatacji maszyny, co już daje znaczący
wynik.
Przeanalizujmy np. stół indeksujący posiadający osiem stanowisk.
Stół ten obraca się o kąt 45 stopni w ciągu 200 milisekund (nominalnie) podczas każdego indeksowania. Po wykonaniu tego
obrotu przez 300 milisekund jest realizowany kolejny proces,

Położenie wymuszane
Położenie enkodera silnika
Położenie enkodera obciążenia

Czas [s]
Rys. 4. Czas ustalania się położenia obciążenia
– napęd z motoreduktorem.
Źródło: Yaskawa America
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Położenie [deg]

Czas ustalania się położenia obciążenia – napęd bezpośredni

Położenie wymuszane
Położenie enkodera silnika
Położenie enkodera obciążenia

Rys. 5. Czas ustalania się
położenia obciążenia
– napęd bezpośredni.
Źródło: Yaskawa America

Czas [s]

który kompletuje cykl. Stół musi ustalić swoje położenie kątowe w zakresie 0,05 stopnia, aby dany produkt był wytworzony
poprawnie. Podczas każdego obrotu stołu wytwarzany jest
produkt o wartości 0,05 USD, zaś maszyna pracuje 8 godzin
dziennie.
W takiej sytuacji zwiększenie produkcji spowodowane
wykorzystaniem serwonapędu bezpośredniego pozwoliłoby,
aby koszty tego napędu zwróciły się w okresie krótszym od 14
dni, pomimo że system z napędem bezpośrednim jest znacznie droższy od systemu z motoreduktorem.
Można by przyjąć, że procesy technologiczne/produkcji
nie wymagają dokładności przedziału tolerancji ustalania się
położenia na poziomie 0,05 stopnia. Jednak na stole indeksu-

Silnik serwo do
napędu bezpośredniego

Motoreduktor
serwo

Motoreduktor
serwo ze
sprzężeniem
zwrotnym

Dokładność
pozycjonowania

najlepsza

najgorsza

średnia

Luz kątowy

najlepszy

najgorszy

najgorszy

Czas ustalania
się położenia
obciążenia

najlepszy

najgorszy

średni

Czas cyklu

najlepszy

najgorszy

średni

Koszt maszyny
i czas zwrotu
z inwestycji

najlepszy

średni

najgorszy

Złożoność
konstrukcji

najlepsza

średnia

najgorsza

Tabela 4. Silnik serwo do napędu bezpośredniego, chociaż droższy od pozostałych,
oferuje użytkownikom najlepszą wydajność ogólną. Źródło: Yaskawa America
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jącym o średnicy 5 stóp (1,52 m) tolerancja 0,05 deg pozwala
na luz na obwodzie +/- 0,026″ (0,6604 mm) lub nieco mniej
od 1/32 cala (0,79375 mm), w każdym z kierunków obrotu
stołu. Patrząc z tej perspektywy, łatwo zrozumieć, że większość procesów wymaga przedziału tolerancji nawet węższego
niż +/- 1/32 cala, aby były zrealizowane dokładnie, zaś taka
tolerancja nie jest wcale nieracjonalna jako taka.
Porównując te trzy podstawowe rozwiązania serwonapędów do stołów indeksujących, to jest motoreduktor, napęd
bezpośredni i motoreduktor z enkoderem zewnętrznym, dochodzimy do wniosku, że napęd bezpośredni oferuje najlepsze
korzyści. Jak widać w przeprowadzonym teście, rozwiązanie
z motoreduktorem nie jest w stanie konkurować z serwonapędem bezpośrednim pod względem dokładności pozycjonowania, luzu kątowego, czasu ustalania się położenia obciążenia
oraz czasu cyklu.
Motoreduktor z enkoderem zewnętrznym pod względem
wydajności zbliżony jest do serwonapędu bezpośredniego,
jednak dodatkowe koszty konstrukcji mechanicznej, instalowania, konserwacji oraz programowania systemu z pełnym
sprzężeniem zwrotnym czynią go najbardziej nieatrakcyjnym
cenowo oraz skomplikowanym technicznie.
Co prawda cena silnika serwo do napędu bezpośredniego
może spowodować, że inżynierowie w firmie zaczną się zastanawiać nad sensem jego zakupu, jednak zalety tego rozwiązania pod względem wydajności oraz bardzo szybki wzrost produktywności czynią go najlepszą opcją wyboru dla szerokiej
gamy aplikacji serwo z osią obrotową.

n

Bryan Knight jest menedżerem marketingu produktu,
a Dakota Miller jest specjalistką ds. produktów automatyki
w firmie Yaskawa America. Redakcja tekstu Chris Vavra,
redaktor współpracujący, Control Engineering, CFE Media and
Technology, cvavra@cfemedia.com.
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Oczekiwane szybkie odradzanie się
rynku motoreduktorów i przekładni
przemysłowych po pandemii COVID-19
Oczekuje się, że pomimo strat spowodowanych pandemią COVID-19 rynek motoreduktorów w ciągu
kolejnych kilku lat przejdzie okres utrzymującego się wzrostu.

I

nteract Analysis, firma zajmująca się badaniami rynku inteligentnej automatyki, opublikowała niedawno kompleksowy
raport dotyczący odradzania się rynku motoreduktorów oraz
przekładni przemysłowych (przeznaczonych do pracy w ciężkich warunkach produkcyjnych) do 2024 roku. Spadek produkcji
motoreduktorów i przekładni o 7% w 2020 roku oznacza krótkotrwałe trudności dla producentów. Jednak wszystkie wskaźniki sygnalizują
okres trwałego odradzania się i wzrostu w latach 2021 i 2022, z nieco
wolniejszym wzrostem do 2024 roku. Głównym czynnikiem napędowym tego wzrostu jest popyt na bardziej zautomatyzowany i elastyczny
sprzęt w popandemicznym przemyśle.
Tempo wzrostu będzie się zmieniało w zależności od regionu.
Przewiduje się, że na czele dziesięciu głównych branż motoreduktorów
i przekładni przemysłowych znajdą się Chiny oraz Indie. Natomiast rynek niemiecki będzie odradzał się najwolniej z powodu uzależnienia
sektora od uszczuplonego rynku eksportu.
Rynek motoreduktorów wykorzystywanych w sektorze transportu
znajdzie się, jak można było się spodziewać, wśród rynków najwolniej
odzyskujących kondycję, zważywszy na to, jak branże lotnicza i motoryzacyjna ucierpiały na skutek pandemii. Przewiduje się jednocześnie, że
produkty wykorzystywane w sektorze logistyki będą się bardzo dobrze
sprzedawać, ponieważ gwałtownie rozrastający się e-handel i automatyka w tym sektorze tworzą stale rosnący popyt na przenośniki taśmowe

i maszyny pakujące – dwie z największych grup urządzeń wykorzystujących przekładnie.
Z tych różnych produktów wykorzystujących przekładnie – motoreduktory, przekładnie do pracy w ciężkich warunkach produkcyjnych,
przekładnie samodzielne i planetarne, najszybszego odzyskiwania kondycji doświadczą motoreduktory szczególnie dlatego, że coraz więcej
użytkowników końcowych dostrzega zalety nabywania napędów zintegrowanych od jednego producenta. Sektor przekładni przemysłowych
do pracy w ciężkich warunkach produkcyjnych będzie nadal na drugim
miejscu na rynku przekładni, jednak jego przewidywany wzrost będzie
minimalny, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) będzie poniżej przeciętnego – jedynie 0,9% w 2024 roku. Funkcjonowanie
rynku tych produktów jest bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem
takich gałęzi przemysłu, jak metalowy i wydobywczy, które doświadczyły
bardziej dotkliwego spadku produkcji wywołanego pandemią COVID,
tak więc będą potrzebowały dłuższego czasu do odzyskania kondycji.
Jak twierdzi Tim Dawson, główny analityk w firmie Interact Analysis, ogólnie mówiąc branża lżejszych motoreduktorów oraz samodzielnych przekładni odzyska kondycję znacznie szybciej niż branża
cięższych produktów. Te rozwiązania są coraz szerzej wykorzystywane
w sektorach maszyn oraz gałęziach przemysłu użytkownika końcowego,
które to ucierpiały mniej na skutek pandemii. Jednak niektóre gałęzie
przemysłu, takie jak magazyny i logistyka, zostały pozytywnie pobudzone przez koronawirusa. Obecnie realizowane
są coraz większe inwestycje w zautomatyzoCzas odzyskiwania kondycji przez rynek motoreduktorów i przekładni przemysłowych,
podany dla głównych grup produktowych
wane maszyny wykorzystujące przekładnie, co
jest reakcją na wysoki popyt na handel elektroniczny oraz potrzebę na zmniejszanie liczMotoreduktory (lekkie)
by pracowników w celu zachowania dystansu
społecznego. Ten ostatni czynnik jest znaczącą
siłą napędową takiego wzrostu, o jakim nikt by
nie pomyślał jeszcze 6 miesięcy temu. Taki jest
Przekładnie
samodzielne (lekkie)
ten zmieniający się świat, w którym żyjemy.

n
Przekładnie
przemysłowe (ciężkie)

Redakcja tekstu Chris Vavra, redaktor
współpracujący, Control Engineering, CFE
Media and Technology, cvavra@cfemedia.com.

Przekładnie planetarne

Procent wartości rynku w 2019 r.

Oczekuje się, że rynek motoreduktorów
doświadczy silnego wzrostu po załamaniu
spowodowanym pandemią COVID-19 w 2020
Źródło: Interact Analysis
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Dziesięć najlepszych sposobów
zabezpieczania inwestycji w napędy
o zmiennej częstotliwości
Napędy o zmiennej częstotliwości oferują oszczędności kosztów, jeśli są używane prawidłowo.

P

roducenci zwiększają wydajność swojego sprzętu, wykorzystując napędy o zmiennej częstotliwości (VFD, falowniki) do sterowania pracą
silników elektrycznych w zakładach. W porównaniu do przełączników gwiazda/trójkąt czy
starszych napędów prądu stałego, napędy silników prądu
zmiennego o zmiennej częstotliwości mogą przynieść użytkownikom oszczędności kosztów, ponieważ dają możliwość
lepszego sterowania pracą silników, przy niższych prędkościach obrotowych i wyższym współczynniku mocy (niemal
równym jeden). W miarę upływu czasu oszczędności te
zmniejszają koszty operacyjne oraz przynoszą zwrot z inwestycji. Jednak jest to możliwe jedynie wtedy, gdy zapewniona
zostanie maksymalizacja czasu i optymalizacja eksploatacji
tych urządzeń.
Poniżej podano dziesięć sposobów zabezpieczania inwestycji
w napęd o zmiennej częstotliwości.
1. Należy poznać swoją aplikację. Zabezpieczenie inwestycji w VFD rozpoczyna się jeszcze przed zakupem sprzętu. Na wybór właściwego modelu napędu ma wpływ kilka
czynników, takich jak: wydajność, zakres regulacji prędkości
i momentu obrotowego, komunikacja za pomocą magistrali
obiektowej fieldbus czy nawet wejścia i wyjścia. Poświęcenie
czasu na określenie przede wszystkim potrzeb danego zakładu przed zakupem sprzętu może często spowodować, że
projekt zostanie zrealizowany skutecznie, nie dojdzie zaś do
sytuacji, w której personel utrzymania ruchu będzie ciągle
wzywany do napraw, nawet w środku nocy.
2. Należy prawidłowo opracować system. Napęd VFD
musi zostać dobrany według obciążenia i warunków otoczenia, aby zapewnić, że silnik będzie mógł generować właściwy
moment obrotowy we wszystkich sytuacjach. Należy bezwzględnie skonsultować się z producentem napędu VFD, który posiada dostępne zasoby projektowe dla wsparcia klientów.
3. Należy ocenić warunki otoczenia. Jeśli w zakładzie
występuje zapylenie, cząstki przewodzące, zanieczyszczenia,
wilgoć, olej, wysokie temperatury oraz inne potencjalne niekorzystne czynniki, to należy zainwestować w napęd VFD w obudowie o stopniu ochrony NEMA 12 lub NEMA 4, aby zabez-
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pieczyć go przed tymi niekorzystnymi czynnikami. Ponadto
należy poznać temperaturę, wysokość i wilgotność w miejscu
zainstalowania przyszłego napędu i porównać go z podanymi
w specyfikacjach producentów. Ważnym i często pomijanym
czynnikiem jest też instalacja elektryczna – istniejące harmoniczne, różnice potencjałów, niezrównoważenia faz lub przepięcia w sieci zasilającej, które mogą niekorzystnie wpłynąć na
nowy sprzęt. Do zapewnienia prawidłowych warunków pracy
napędu VFD mogą być wymagane dodatkowe elementy, takie
jak filtry, dławiki oraz transformatory separujące.
4. Należy wybrać właściwy silnik. Nie wszystkie silniki
elektryczne są takie same. Ze względu na naturę przebiegów
napięcia z modulacją częstotliwości (PWM), które są generowane w falowniku w celu wytworzenia sinusoidalnego napięcia zmiennego, na wyjściu falownika mogą się pojawiać
przepięcia. Silniki dostosowane fabrycznie do współpracy
z napędami VFD mają dodatkową izolację w celu zabezpieczenia przed tymi przepięciami. Należy koniecznie skonsultować się z producentem silnika pod względem prędkości
obrotowych, współczynnika wypełnienia impulsów, izolowanych łożysk, szczotek uziemiających wał oraz środowiska
pracy. Dobry producent silników pomoże klientowi dobrać
właściwy produkt do aplikacji.
5. Należy dobrać prawidłowe bezpieczniki, kable
i filtry. Przed sfinalizowaniem instalowania napędu należy
koniecznie korzystać z instrukcji instalacji, dostarczanych
wraz z napędem VFD. Podają one cenne informacje dotyczące odpowiednich wartości bezpieczników, typów i przekrojów kabli (takich jak kabel VFD) oraz wszystkich innych
elementów zewnętrznych jak np. dławik obciążenia, które
zapobiegają wprowadzaniu harmonicznych do sieci. W dalszej kolejności należy użyć prawidłowego oprzewodowania
i praktyk wykonywania połączeń podczas procesu instalacji. Napęd VFD nie może utrzymać swojego stopnia ochrony NEMA 12 czy NEMA 4, jeśli nie użyje się odpowiednich
praktyk wykonywania połączeń oraz komponentów o tym
samym stopniu ochrony.
6. Sprzęt powinien zostać zainstalowany przez przeszkolony i wykwalifikowany personel, szczególnie
w trudnym środowisku pracy. Producenci określają
STEROWANIE, SILNIKI I NAPĘDY

Napędy AC o zmiennej częstotliwości pomagają użytkownikom oszczędzać koszty, umożliwiając lepsze sterowanie silnikami i dzięki
temu pracę systemu przy niższych prędkościach obrotowych oraz współczynniku mocy niemal równym jeden. 
Źródło: Danfoss

minimalne standardy dla instalowania, często zaś istnieją lokalne przepisy BHP przy urządzeniach elektrycznych, które
także muszą być przestrzegane. Przeszkolony i wykwalifikowany instalator będzie w stanie zapewnić, że napęd zostanie
zamontowany prawidłowo, zaś wszystkie kable i przewody
podłączone i uziemione prawidłowo. Będzie też zapewniony
prawidłowy przepływ powietrza oraz wszystkie pokrywy i bariery ochronne ponownie zamontowane prawidłowo.
7. Należy sprawdzić, czy osoby dokonujące uruchomienia i przekazania napędu VFD do eksploatacji są
dobrze zorientowane w temacie obsługi napędów
VFD. Znajomość i rozumienie tematu prawidłowego wprowadzania danych silnika do napędu, wykorzystywania regulacji PID oraz ustanowienia komunikacji poprzez magistralę obiektową pomoże dyrekcji firmy zapewnić, że założenia
budżetowe oraz terminy uruchomienia zostaną utrzymane
podczas instalacji.
8. Należy zainwestować w szkolenia. Posiadanie dobrej i kompleksowej znajomości funkcjonowania napędów
AC o zmiennej częstotliwości pomaga pracownikom obsługi
oraz utrzymania ruchu lepiej rozumieć, co jest uważane za
normalną pracę napędu, a co za odbiegającą od normalnej.
Poprzez wczesną identyfikację sytuacji odbiegających od normy można zapobiec nieoczekiwanym awariom i przestojom
oraz być w stanie lepiej rozwiązywać problemy w razie ich
wystąpienia.
9. Należy wykonywać regularnie prace konserwacyjne. Podobnie jak w przypadku większości sprzętu elek-

trycznego, producenci napędów VFD podają zalecane okresy
wykonywania prac konserwacyjnych, których należy przestrzegać. Pozwoli to zakładowi zaplanować terminy wyłączeń
w celu wyczyszczenia i sprawdzenia urządzenia, identyfikację potencjalnych problemów oraz usunięcie wszystkiego, co
może utrudniać przepływ powietrza i prawidłowe chłodzenie
napędu. Ponadto pozwala to określić standardowe warunki
operacyjne oraz identyfikować sytuacje, gdy coś zaczyna się
psuć, np. kondensatory elektrolityczne obwodu pośredniego.
10. Należy zainwestować w zalecane części zamienne oraz regularnie je sprawdzać. Nabycie części zamiennej to jedno, zaś wykorzystanie jej to drugie. Wiele dzisiejszych napędów VFD posiada kondensatory elektrolityczne
w stopniu pośrednim, które jeśli nie są używane, zaczynają
tracić swoje właściwości. Może to spowodować, że nieużywany napęd nagle się zapali po zainstalowaniu i uruchomieniu.
Podczas gdy ważne jest posiadanie do dyspozycji dodatkowych części zamiennych, zarówno takich jak bezpieczniki
i panele sterownicze, jak i całe napędy VFD, to równie ważne
jest regularne testowanie i badanie ich, aby zapewnić, że są
one w dobrym stanie technicznym i gotowe do użytku.
Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że co prawda każdy może zakupić napęd VFD i zainstalować go, jednak
koniecznością jest, aby proces instalowania był wykonany
precyzyjnie. Przez poświęcenie niezbędnej ilości czasu przed
zakupem, zainwestowanie w prawidłowy produkt dla aplikacji oraz regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych
uzyska się oszczędności energii oraz efektywności operacyjne
napędu VFD przez kolejne lata.

n
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FOLIA
Zielona rewolucja
w obróbce metali

Przyjazna środowisku gama produktów FOLIA jest rewolucją w dziedzinie obróbki metali.
Charakteryzuje się doskonałą zdolnością smarującą oraz siłą chłodzenia wody, oferuje
użytkownikom unikalne rozwiązanie do wielu różnych operacji obróbczych.

• Bezpieczny skład

• Brak zapachu

• Wydłużony czas pracy narzędzi

• Technologia wolna od boru

• Nie powoduje chorób skóry

• Wydłużony czas pracy produktu

• Brak symboli zagrożenia

• Nie pieni się

• Zmniejszona konsumpcja

• Nie zaoleja maszyn / miejsc pracy

• Zwiększona produktywność

Total Polska Sp. z o.o.
www.total.com.pl

