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ZINTEGROWANY NAPĘD PRZEKSZTAŁTNIKOWY
NA NAPIĘCIE 3,3 kV
3.3 kV INTEGRATED POWER ELECTRONIC DRIVE
Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę związaną z realizacją zintegrowanego napędu przekształtnikowego średniego napięcia 3,3 kV, dużej mocy. Charakterystyczne dla tego napędu jest to, że w jednej obudowie zintegrowano silnik indukcyjny klatkowy z dwoma przekształtnikami: sieciowym – AC/DC
i silnikowym DC/AC oraz dławik sieciowy. Dzięki temu, w zwartej konstrukcji, uzyskano układ napędowy,
który zastępuje klasyczny silnik klatkowy i umożliwia: płynną regulację prędkości obrotowej w pełnym zakresie, pracę napędu w czterech ćwiartkach układu współrzędnych moment-prędkość oraz zachowanie quasi-sinusoidalnego prądu sieci przy współczynniku mocy bliskim jedności. Dodatkowo wykonanie tego napędu
w obudowie przeciwwybuchowej umożliwia jego stosowanie w środowisku zagrożonym wybuchem. W artykule omówiono właściwości i topologię przekształtnika, wybrane zagadnienia związane z konstrukcją i budową oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych prototypowego zintegrowanego napędu o mocy 850 kW.
Wyniki badań uzyskano dla pracy napędu przy różnych prędkościach obrotowych w stanie napędzania i hamowania.
Abstract: The paper presents a selected aspects of practical realization of medium voltage 3.3 kV, power
electronic high power drive. The main feature of presented drive is integration (in one casing) squirrel cage
induction motor, two converters (the AFE converter (AC/DC), motor inverter (DC/AC)) and the line chokes.
This leads to construction the compact drive which can replace classical squirrel cage induction motor and allows additionally: adjustable speed control in full range, operation as a motor or as a generator, quasi-sinusoidal line currents and power factor close to one. Additionally explosion proof construction of the drive ensures
possibility of operation of the drive in potentially explosive environments. Construction and topology of converter used in the drive is presented in the paper. Selected problems related to construction and assembling the
drive are described. Features of the drive and selected results of operation of the integrated drive (850 kW) are
detailed described in the paper. These results cover operation of the drive at different speed levels in operation
in motoring and regenerative breaking modes and results of thermal tests.
Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, napędy średniego napięcia, napędy zintegrowane, przekształtniki z diodami poziomującymi
Keywords: multilevel converters, middle voltage drives, integrated drives, neutral point converters,

1. Wstęp
Ze względu na wymagania procesów technologicznych w różnych branżach przemysłu często
stosuje się regulację prędkości obrotowej lub
momentu elektromagnetycznego. Potrzeba taka
występuje też coraz częściej w napędach dużej
mocy, średniego napięcia. W napędach takich,
zamiast przekształtników dwupoziomowych np.
z transformatorami, stosuje się przekształtniki
wielopoziomowe. Podyktowane to jest tym, że
maksymalne napięcie blokowania, obecnie produkowanych tranzystorów IGBT, wynosi
6,5 kV i jest ono zbyt małe dla przekształtnika
dwupoziomowego średniego napięcia. Przekształtniki wielopoziomowe umożliwiają budowę przekształtników na napięcia przewyższa-

jące napięcie blokowania pojedynczych tranzystorów. W wielu zastosowaniach przemysłowych istotnymi cechami napędu są jego gabaryty i waga. Stąd ważne jest, aby w budowanym
przekształtniku wielopoziomowym nie istniała
potrzeba stosowania dużego transformatora
wielouzwojeniowego. Z tego też względu dla
napięcia znamionowego 3,3 kV odpowiednią
topologię ma 3-poziomowy przekształtnik
z diodami poziomującymi (NPC). Rozwiązanie
to wydaje się być optymalne w szczególności
dla napędów zintegrowanych, ponieważ do jego
budowy wymagane jest zastosowanie relatywnie niskiej liczby przyrządów półprzewodnikowych.
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W napędach niskiego napięcia często stosuje się
rozwiązania zintegrowane, które w odróżnieniu
od niezintegrowanych charakteryzują się mniejszymi gabarytami, zredukowanym okablowaniem itp. Wśród rozwiązań średniego napięcia
dostępne są prawie wyłącznie rozwiązania niezintegrowane. Wymaga to zainstalowania dodatkowych szaf z aparaturą zabezpieczeniową,
układami chłodzenia oraz, ze względu na potrzebę ograniczania wpływu na sieć zasilającą,
dodatkowych filtrów.
W artykule przedstawiono prototypowy napęd
na napięcie 3,3 kV o mocy 850 kW. Jest to
rozwiązanie zintegrowane, w którym w jednej
obudowie wykonano silnik indukcyjny klatkowy, przekształtnik AC/DC/AC oraz dławik
sieciowy. Na uwagę zasługuje to, że zastosowany przekształtnik pozwala na dwukierunkowe przekazywanie energii między siecią,
a silnikiem, przy jednoczesnej poprawie współczynnika mocy z punktu widzenia sieci zasilającej.
Zastąpienie istniejącego silnika indukcyjnego,
pracującego ze stałą prędkością obrotową przez
proponowany napęd zintegrowany nie wymaga
żadnych modyfikacji elektrycznych obwodów
zasilania i układu chłodzenia. Rozważany napęd wykonany jest w obudowie przeciwwybuchowej, co pozwala na jego stosowanie w środowisku niebezpiecznym. Należy zaznaczyć, że
wymiary geometryczne napędu zwiększyły się
tylko o około 75% w stosunku do wielkości
samego silnika, natomiast masa zwiększyła się
jedynie o 40%. W artykule przedstawiono pewne zagadnienia związane z konstrukcją i budową napędu oraz przedstawiono wybrane
wyniki badań laboratoryjnych prototypu, związane z fazą wdrożeniową realizowanego projektu.

2. Specyfikacja i właściwości napędu
Przyjmując za wartość graniczną możliwość
pracy z napięciem podwyższonym do 110%
wartości znamionowej, w rozważanym rozwiązaniu w obwodzie DC napięcie musi wynosić
co najmniej 5,2 kV. Ze względu na maksymalne napięcia blokowania tranzystorów IGBT
i diod równe 6,5 kV oraz potrzebę zachowania
odpowiednio dużego współczynnika bezpieczeństwa napięciowego konieczne jest użycie
przekształtnika o topologii trójpoziomowej.

Z drugiej strony istotne jest, aby integrowany
z silnikiem przekształtnik miał jak najmniej
przyrządów półprzewodnikowych, co również
prowadzi do rozwiązania trójpoziomowego.
W pracy zdecydowano się na użycie przekształtnika trójpoziomowego z diodami poziomującymi NPC – Neutral-Point Clamped [1],
[2], który należy do najczęściej stosowanych
rozwiązań wielopoziomowych. W trójfazowym
przekształtniku NPC stosuje się 12 tranzystorów IGBT i 6 diod poziomujących. Taki przekształtnik wymaga stosowania odpowiednich algorytmów modulacji sygnałów sterujących
tranzystorami, w którym oprócz kształtowania
napięć wyjściowych uwzględnia się algorytmy
wyrównywania napięć obwodu DC. Dzięki zastosowaniu przekształtnika trójpoziomowego
prądy fazowe sieci i silnika charakteryzują się
mniejszą zawartością odkształceń. Ogranicza to
negatywne zjawiska w silniku i sieci zasilającej.
Dodatkowo istnieje możliwość zmniejszenia
częstotliwości przełączania tranzystorów, przez
co można zwiększyć sprawność przekształtnika.
Dzieje się tak, ponieważ w przekształtniku wykorzystującym tranzystory IGBT na napięcie
6,5 kV znaczący udział w całkowitych stratach
mocy mają straty przełączania.
Ze względu na potrzebę opracowania napędu
umożliwiającego pracę długotrwałą przy napędzaniu, jak i hamowaniu oraz ze względu na
potrzebę ograniczenia wpływu na sieć zasilającą wybrano do budowy przekształtnik
AC/DC/AC, który składa się z dwóch przekształtników NPC. Na rys. 1 pokazano schemat
obwodów głównych prototypowego napędu
zintegrowanego z silnikiem asynchronicznym.
W skład napędu wchodzą: silnik asynchroniczny klatkowy, trójfazowy podwójny przekształtnik NPC AC/DC/AC, dławiki wejściowe
LF, stycznik główny SG oraz rezystory wstępnego ładowania Rr. Napęd zintegrowany podłącza się bezpośrednio do źródła zasilania, jak
klasyczny silnik klatkowy. Podczas uruchamiania napędu, najpierw po podaniu napięcia
3,3 kV, następuje ładowanie kondensatorów obwodu DC przez rezystory wstępnego ładowania
Rr, następnie załączany jest stycznik główny SG,
a później uruchamiane są oba przekształtniki
NPC.
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Rys. 1. Schemat obwodów głównych prototypowego zintegrowanego napędu na napięcie 3,3 kW
Przekształtnik sieciowy AC/DC wraz z dławikami LF umożliwia kształtowanie prądów sieci.
Zbudowany jest on z 12 przyrządów (tranzystory T11-T34 i diody D11-D34) oraz 6 diod poziomujących D15-D36. Przekształtnik sieciowy
AC/DC zapewnia niską zwartość harmonicznych w prądach sieci i wysoki współczynnik
mocy. Cechuje się również mniejszymi gabarytami niż często stosowany w napędach
średnich napięć prostownik diodowy 12-pulsowy z transformatorem. Przekształtnik AC/DC
pozwala dodatkowo na zwrot energii do sieci
przy hamowaniu napędu, co prowadzi do rezygnacji z rezystorowego układu rozpraszania
energii, który w przypadku napędów dużej mocy miałby znaczne gabaryty.
Zadaniem przekształtnika silnikowego DC/AC
(tranzystory T41-T64, diody D41-D64 oraz diody
poziomujące D45-D66) jest zasilanie silnika klatkowego. Przekształtnik ten zapewnia regulację
prędkości obrotowej i momentu elektromagnetycznego silnika. Odbywa się to dzięki układowi sterowania, w którym zastosowano sterowanie skalarne oraz sterowanie polowo-zorientowane. Ze względu na zastosowanie stosunkowo wolnych tranzystorów IGBT na napięcie 6,5 kV, ograniczone gabaryty oraz możliwości układu chłodzenia, przyjęto częstotliwość przełączeń tranzystorów równą 1050 Hz.
Biorąc pod uwagę obecność dwóch baterii kondensatorów C1 i C2 w obwodzie DC przekształtnika, konieczne jest uwzględnienie w sterowaniu algorytmu wyrównywania napięć występujących na nich. Sprowadza się to do stabilizacji potencjału punktu środkowego obwodu
DC. Brak algorytmu stabilizacji może spowodować zmiany potencjału punktu środkowego
w szerokim zakresie, a tym samym prowadzić
do uszkodzenia przyrządów półprzewodnikowych przekształtnika. Problem ten staje się wi-

doczny szczególnie przy niskich prędkościach
obrotowych. Przyłączenie danej fazy do punktu
środkowego powoduje, że prąd tej fazy doładowuje jeden i rozładowuje drugi kondensator.
Przy większych prędkościach napędu wyjścia
danych gałęzi przekształtników rzadziej są
przyłączane do punktu środkowego obwodu
DC, co też zmniejsza zmiany potencjału punktu
środkowego.
Zastosowany w rozwiązaniu algorytm wyrównywania bazuje na dodawaniu składowej
wspólnej napięcia do napięć wyjściowych we
wszystkich fazach [3]. Dodawana składowa
wspólna zależy od kąta wektora przestrzennego
napięcia zadanego, wartości chwilowych prądów przekształtnika i znaku różnicy napięć
kondensatorów. Działanie algorytmu wyrównywania napięć w obwodzie DC przekształtnika
NPC, który zastosowano w niniejszym rozwiązaniu przedstawiono w [4].

3. Konstrukcja przekształtnika i sterownika napędu zintegrowanego
Obwody mocy napędu składają się z czterech
podstawowych części: dławika sieciowego
z układem rozruchowym, przekształtnika sieciowego AC/DC, obwodu pośredniczącego
napięcia stałego DC z baterią kondensatorów
oraz przekształtnika DC/AC (silnikowego). Oba
przekształtniki NPC są połączone ze sobą za
pomocą zestawu blach przyłączeniowych o odpowiedniej konstrukcji stanowiących tzw. busbar. Dławik wejściowy został umieszczony
w osobnej komorze, ze względu na wymagania
dotyczące konstrukcji całego zintegrowanego
napędu, wymiary własne i znaczną masę.
Wszystkie elementy napędu będące źródłem
znaczących strat mocy są chłodzone cieczą.
Radiatory wodne przekształtników zostały zaprojektowane jako dwie identyczne płyty mie-
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dziane zaopatrzone w sieć kanałów wodnych.
W celu uproszczenia systemu chłodzenia przepływ cieczy jest zorganizowany tak, aby najpierw chłodzić oba przekształtniki, następnie
dławik i na końcu silnik. W ten sposób temperatury wszystkich elementów nie przekraczają
wartości dopuszczalnych.
Projekt przekształtnika NPC został wykonany
w środowisku SolidWorks. Pozwoliło to na
łatwiejszą integrację przekształtnika z silnikiem
oraz szybkie przygotowanie dokumentacji do
wykonania elementów przyłączeniowych i radiatora wodnego. Projekt zintegrowanej, pojedynczej fazy obu przekształtników z elementami łączeniowymi (szyny DC) i baterią kondensatorów przestawiono na rys. 2.
Wykonanie szyn DC w systemie busbar pozwoliło na zminimalizowanie indukcyjności
połączeń między kondensatorami i zaworami,
a tym samym ograniczenie przepięć komutacyjnych, co ma szczególne znaczenie
ze względu na klasę napięciową tranzystorów
IGBT. Upraszcza to także montaż i ewentualne
prace serwisowe w przypadku przeglądów czy
napraw, co w trudnych warunkach ma szczególne znaczenie. Oba przekształtniki wykonane
zostały na bazie : tranzystorów IGBT oraz diod
firmy Hitachi o napięciu 6,5 kV. Dodatkowe
elementy układu sterowania stanowią przetworniki LEM do pomiaru prądu sieci i silnika oraz
wysokonapięciowe przetworniki DV-4200
firmy LEM do pomiaru napięcia. Ze względu
na wymagania układu sterowania mierzone są
dwa międzyfazowe napięcia sieci oraz dwa napięcia obwodu pośredniczącego przekształtnika.
Zdjęcie przekształtników przedstawia rys. 3.
Układ sterowania obu przekształtników NPC
został oparty na mikrokontrolerze sygnałowym
DSC TMS 320F28335 [5], a jego zdjęcie zostało przedstawione na rys. 4. Kluczowym elementem mikrokontrolera wykorzystywanym do
sterowania tranzystorów IGBT przekształtników są bloki ePWM. Sygnały przez nie generowane, po właściwym przetworzeniu, są przyłączone do układów nadajników światłowodowych widocznych po prawej stronie zdjęcia na
rys. 4. Dalej są one doprowadzone do zaprojektowanych wysokonapięciowych układów
drajwerów. Przyjęto rozwiązanie, w którym
drajwery są oddalone do samych tranzystorów
IGBT, a sygnały bramkowe i zwrotne do zabezpieczenia są dołączone do modułów za pomocą ekranowanych przewodów z izolacją wysokonapięciową. Takie rozwiązanie ma zmniej-

szyć narażenie drajwera na zakłócenia wynikające ze zjawisk komutacyjnych w tranzystorach
i obwodach mocy. Zespół czterech drajwerów
jednej gałęzi przekształtnika pokazano na rysunku 5.

Rys. 2. Model pojedynczej fazy przekształtnika

Rys. 3. Zespół przekształtnikowy zintegrowanego napędu na napięcie 3,3 kV

Rys. 4. Sterownik przekształtnika NPC

Rys. 5. Fragment przekształtnika AC/DC z zespołem drajwerów tranzystorów IGBT
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Program sterujący został przygotowany
w środowisku CCS i obejmuje wszystkie niezbędne elementy pozwalające na sterowanie
napędem, komunikację z użytkownikiem, nastawę parametrów, kalibrację wejść analogowych, zabezpieczenia i diagnostykę przekształtnika oraz silnika. Blok sterujący przekształtnika silnikowego pozwala na pracę ze
sterowaniem skalarnym i sterowaniem polowozorientowanym. Zastosowano modulator regularny z rozszerzonym zakresem osiąganej wartości 1-harmonicznej napięcia wyjściowego.
Zasadnicza różnica w algorytmie sterowania,
w stosunku do klasycznego przekształtnika
dwupoziomowego polega na dodaniu funkcji
stabilizacji napięć obwodu pośredniczącego
i rozszerzeniu systemu zabezpieczeń obu przekształtników.
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o topologii AC/DC/AC. W ostatecznej postaci,
silnik został wykonany w postaci bryły złożonej
z: walcowej części mieszczącej obwód elektromagnetyczny zamknięty z obu stron tarczami
łożyskowymi, nabudowanej na górze silnika
skrzyni z aparaturą energoelektroniczną i układem wstępnego ładowania oraz obudowy mocowanej od strony przeciwnapędowej, mieszczącej dławik sieciowy. Dzięki temu źródło
ciepła jakim jest dławik nie wpływa bezpośrednio na temperaturę w jakiej pracuje przekształtnik. Całość uzupełniona jest skrzynką zaciskową i dodatkową skrzynką z aparaturą sterowniczą. Widok silnika w ostatecznej postaci
pokazuje rys. 6.

4. Integracja silnika z przekształtnikiem
Bazą do opracowanego zintegrowanego napędu
przekształtnikowego na napięcia 3,3 kV były
wcześniejsze doświadczenia związane z opracowanym w latach ubiegłych w DFME
„DAMEL” S.A., przy współpracy z firmą
ENEL-PC, całego typoszeregu silników zintegrowanych z przekształtnikiem częstotliwości
[6]. Napędy te charakteryzują się zakresem
mocy od 60kW do 500kW i napięciem znamionowym 1000V i 1140V. Napędy te pozwalają
na wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak znaczny wzrost obciążeń dynamicznych wpływających niekorzystnie na trwałość
przekładni, taśmy transporterowej oraz współpracujących z nią elementów napędowych występujących na przykład w maszynach górniczych, a w szczególności napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Prezentowane
rozwiązanie, w stosunku do produkowanych,
oprócz wyższego napięcia pracy charakteryzuje
się układem zwrotu energii do sieci zasilającej,
co rzutowało na konstrukcję napędu. Na bazie
prezentowanego rozwiązania opracowywana
jest rodzina silników zintegrowanych z przekształtnikami o mocach od 500kW do 850kW
i napięciu znamionowym 3,3 kV.
Przy konstrukcji tak nowoczesnego napędu wykorzystano wieloletnie doświadczenie z zakresu
konstrukcji mechanicznej silnika, pozwalające
na zabudowę skomplikowanego układu energoelektronicznego, jakim jest przekształtnik NPC

Rys. 6. Widok z boku napędu zintegrowanego
Przy zabudowie przekształtnika w silniku, należało zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
rozmieszczenie zaworów energoelektronicznych pod względem prowadzenia przewodów
elektrycznych obwodów mocy oraz obwodów
sterowniczych wykonanych jako obwody iskrobezpieczne kategorii ib. Dodatkowo cała zabudowa musiała uwzględniać wodny układ chłodzenia, który został zaprojektowany jako jednolity system z obiegiem wymuszonym obejmujący moduły przekształtnika, dławik wejściowy i obwód elektromagnetyczny silnika.
Widok rozmieszczenia aparatury energoelektronicznej zabudowanej w silniku przedstawiono na rys. 7. Wykonany układ napędowy
ma
wymiary
L=2312mm,
S=950mm,
H=1450mm oraz masę 7100kg. W porównaniu
do typowego silnika na napięcie 3,3kV, o mocy
850 kW, uzyskano napęd przekształtnikowy
zintegrowany o wymiarach większych jedynie
o około 75% i masie większej jedynie o 40%.
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Rys. 7. Widok silnika od góry z zabudowanym przekształtnikiem na napięcie 3,3 kV

5. Badania laboratoryjne napędu
W rozdziale przedstawiono wybrane wyniki
badań laboratoryjnych napędu zintegrowanego
o mocy 850 kW. Przedstawione wyniki prezentują właściwości napędu, natomiast zagadnienia stabilizacji napięć obwodu DC zostały
opisane w [4].
Na rys. 8 przedstawiono przebiegi napięcia
i prądu silnika uS, iS oraz napięcia i prądu sieci
uL, iL dla różnych częstotliwości napięcia wyjściowego i identycznego momentu obciążenia
2500 Nm. Przy najniższej częstotliwości (rys.
8.a) silnik zasilany jest napięciem międzyfazowym o trzech poziomach. Gdy częstotliwość
rośnie, zwiększa się liczba poziomów napięcia
międzyfazowego silnika do pięciu. Dzięki
temu, mimo relatywnie niskiej częstotliwości
przełączeń tranzystorów, prądy silnika nie są
znacząco odkształcone. W napięciu sieci widoczne są odkształcenia spowodowane przełączaniem tranzystorów. Wartości tych zmian
zależą od stosunku indukcyjności zastępczej
sieci do indukcyjności dławika sieciowego LF.
W czasie testów na stanowisku laboratoryjnym
napęd zasilany był ze stosunkowo miękkiej
sieci. Należy zaznaczyć, że zastosowany w prototypowym napędzie algorytm sterowania pozwalał na poprawną pracę także przy odkształceniach napięcia sieci. Przesunięcie między napięciem a prądem wynika z tego, że na
rys. 8 widoczne jest napięcie międzyfazowe
i prąd fazowy sieci.

a)

uS (3kV/dz.)

iS (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)

iL (100A/dz.)
b)

uS (3kV/dz.)

iS (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)

iL (100A/dz.)
c)

uS (3kV/dz.)

iS (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)

t (10ms/dz.)

iL (100A/dz.)

Rys. 8. Przebiegi napięcia uS i prądu iS silnika
oraz napięcia uL i prądu iL sieci, częstotliwość
zasilania silnika: a) 20 Hz, b) 30 Hz i c) 50 Hz
Na rys. 9 pokazano pracę napędową i hamowanie odzyskowe przy P=Pn w układzie, w którym
obciążeniem był silnik synchroniczny z magne-
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sami trwałymi i klatką rozruchową (LSPMSM)
o mocy 1,4 MW i napięciu 6 kV.
Ze względu na stałą prędkość obrotową silnika
(1500 obr/min) zmiany stanu pracy uzyskiwano
poprzez zmiany częstotliwości wirowania pola
w napędzie zintegrowanym. Uzyskane wyniki
pokazują, że zarówno dla pracy napędowej, jak
i hamowania odzyskowego napęd pracuje poprawnie w pełnym zakresie mocy.
uS (3kV/dz.)
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uF (3kV/dz.)

iL (200A/dz.)
uS (3kV/dz.)
t (10ms/dz.)

iS (200A/dz.)

Rys. 10. Rozruch napędu zintegrowanego

a)
iS (200A/dz.)

iS (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)

iL (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)
b)

t (20ms/dz.)

iS (200A/dz.)
uL (3kV/dz.)

t (4ms/dz.)

iL (200A/dz.)

Rys. 9. Przebiegi napięcia uS i prądu iS silnika
oraz napięcia uL i prądu iL sieci dla pracy:
a) napędowej i b) hamowania odzyskowego
Na rys. 10 i 11 przedstawiono pracę napędu
w stanach dynamicznych. Na rys. 10 pokazano
proces rozruchu napędu z powiększeniem
fragmentu załączenia przekształtnika sieciowego AC/DC. Przedstawiono tu napięcie mierzone bezpośrednio na zaciskach przekształtnika i prąd sieci. W procesie rozruchu najpierw
następuje załączenie przekształtnika sieciowego, dzięki czemu kontrolowane jest napięcie
obwodu DC. Prąd sieci, po wstępnym doładowaniu obwodu pośredniczącego, ma niewielką
wartość. Następnie uruchamiany jest przekształtnik silnikowy DC/AC. Silnik zasilany
jest napięciem o niskiej częstotliwości i niskiej
wartości RMS. Ze względu na relatywnie długie czasy martwe w przekształtniku i czasy
przełączania tranzystorów 6,5 kV w początkowej fazie rozruchu prądy silnika ulegają odkształceniu, które redukuje się przy wzroście
częstotliwości lub obciążenia.

iL (200A/dz.)

Rys. 11. Przebiegi napięcia uS i prądu iS silnika
oraz napięcia uL i prądu iL sieci w czasie synchronizacji obciążenia - silnika LSPMSM
- z siecią 6 kV
Na rys. 11 przedstawiono proces synchronizacji
pracującego jako obciążenie silnika LSPMSM.
W tym przypadku badany napęd pracuje
z prędkością bliską 1500 obr/min i po
osiągnięciu warunków synchronizacji następuje
włączenie silnika LSPMSM. Powoduje to powstanie stanu przejściowego i niewielki wzrost
prądu silnika i sieci przez kilka okresów. Jak
można zauważyć na rys. 11, nie prowadzi to do
destabilizacji pracy układu napędowego.
Przeprowadzone zostały także badania termiczne, pozwalające na określenie najbardziej
nagrzanych punktów i skuteczności systemu
chłodzenia. Badania były wykonywane z wykorzystaniem kamery termowizyjnej oraz systemu
pomiarowego z 10 termoparami. Zostały one
zainstalowane w dopływie i odpływie cieczy
chłodzącej radiatorów obu przekształtników
oraz w otoczeniu kluczowych elementów półprzewodnikowych. Wykonano także klasyczną
próbę cieplną z pomiarami temperatur silnika,
dławika oraz innych elementów zagrożonych
zwiększonym wydzielaniem ciepła. W trakcie
badań długotrwałych maksymalne wartości
temperatur mierzonych punktowo w wybranych
miejscach radiatorów przekształtników osiągały
wartości do 54ºC, przy temperaturze wody
chłodzącej na wlocie rzędu 28 ºC.
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6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono prototypowy napęd
zintegrowany o mocy 850 kW na napięcie
3,3 kV. Napęd zintegrowany zawiera w jednej
obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym:
silnik klatkowy, dwa przekształtniki AC/DC
i DC/AC oraz trójfazowy dławik sieciowy. Ze
względu na napięcie pracy 3,3 kV zastosowano
3-poziomowe przekształtniki NPC. Dzięki odpowiedniej konstrukcji uzyskano układ napędowy, który zastępuje klasyczny silnik klatkowy i umożliwia: płynną regulację prędkości
obrotowej w pełnym zakresie, pracę napędu
w czterech ćwiartkach układu współrzędnych
moment-prędkość, quasi-sinusoidalne prądy
sieci i współczynnik mocy bliski jedności.
Omówione
zagadnienia
konstrukcyjne,
a w szczególności przedstawione wyniki badań
laboratoryjnych potwierdzają bardzo dobre właściwości napędu zintegrowanego. Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od napędów niezintegrowanych proponowane rozwiązanie może
zastępować bezpośrednio istniejące silniki
(wymaga identycznych podłączeń elektrycznych i układu chłodzenia jak klasyczny silnik).
Opracowany napęd zintegrowany ma wymiary
geometryczne większe o około 75% w stosunku
do samego silnika, a masę większą jedynie
o 40%.
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