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Falownik N.5000
firmy Hyundai Heavy Industry
– case study
Tomasz Adamczyk

Falowniki úredniego napiÍcia N.5000 firmy Hyundai Heavy Industry naleøπ do najnowoczeúniejszych rozwiπzaÒ dedykowanych dla silnikÛw duøych mocy: 300 kW ñ 10 MW. Urzπdzenia
sπ dostÍpne w ofercie firmy Centrum Elektroniki Stosowanej (CES).

D

ziÍki zastosowaniu najnowszej
technologii IGTB falowniki
N.5000 Hyundai Heavy Industry
zapewniajπ:
ï wysokπ sprawnoúÊ, co przek≥ada siÍ na
ma≥e koszty eksploatacji,
ï wysokπ jakoúÊ sterowania silnikÛw,
ï prostπ aplikacjÍ ñ nie wymagajπ dodatkowych nak≥adÛw inwestycyjnych
w przystosowanie silnikÛw czy sieci zasilajπcej,
ï moøliwoúÊ p≥ynnej regulacji prÍdkoúci
silnikÛw w zaleønoúci od cyklu produkcji
ñ oszczÍdnoúÊ energii oraz ograniczenie
iloúci emitowanego CO2 do atmosfery.
DziÍki konstrukcji w minimalny sposÛb
wykorzystujπcej kosztowne elementy úredniego napiÍcia, urzπdzenia sπ rÛwnieø
atrakcyjne cenowo. Pozwala to uzyskaÊ
szybszy zwrot kosztÛw poniesionych na
zakup falownika.

Regulacja obrotÛw silnika ssawy
Przyk≥adem wdroøenia falownika Hyundai N.5000 jest aplikacja przetwornicy
czÍstotliwoúci do napÍdu silnika ssawy
(wentylatora) w ArcelorMittal Poland Oddzia≥ w Krakowie. WydajnoúÊ pracujπcej
w fabryce ssawy gazowej wynosi 72 tys. m3
na godzinÍ, przy czym bateria produkuje
podczas tej godziny 30-34 tys. m3 gazu
koksowniczego. Przed zmianπ regulacja
wydajnoúci ssawy odbywa≥a siÍ za pomocπ klapy d≥awiπcej. Jednak przy tego typu
regulacji, zuøycie energii przez silnik by≥o
ciπgle na niezmiennym, bardzo wysokim
poziomie oko≥o 1 MW. Wykonane wczeúniej analizy ekonomiczne wskazywa≥y na
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nieop≥acalnoúÊ inwestycji w falownik úredniego napiÍcia, ze wzglÍdu na bardzo wysoki koszt urzπdzenia. Dopiero pojawienie
siÍ na rynku przetwornicy N.5000 i wykonanie analizy ekonomicznej pod kπtem zastosowania tego w≥aúnie modelu wskaza≥o
wstÍpnie na ekonomicznπ zasadnoúÊ modernizacji. Falownik N.5000 dla silnika

1 MW / 6 kV w ArcelorMittal zosta≥ uruchomiony w maju 2010 roku. Urzπdzenie
dostarczy≥a i zamontowa≥a firma Centrum
Elektroniki Stosowanej. Falownik zastosowano do regulacji obrotÛw silnika, przez
co osiπgniÍto spadek zuøycia energii elektrycznej z 650 000 kWh do 420 000 kWh
miesiÍcznie. Czas zwrotu poniesionych na

Tabela. 1. Falownik N.5000 ñ silnik ssawy 1 MW / 6 kV
Zuøycie energii bez falownika/ miesiÍcznie

650 000 kWh

Zuøycie energii po zainstalowaniu falownika/miesiÍcznie

420 000 kWh

Zwrot inwestycji

Poniøej roku

Tabela 2. Dwa falowniki N.5000 630 kW / 6 kV ñ instalacja odpylania
Zuøycie energii bez falownikÛw/miesiÍcznie

620 000 kWh

Zuøycie energii po zainstalowaniu falownikÛw/miesiÍcznie

210 000 kWh

Stan na listopad 2012 r.

Ca≥kowity zwrot inwestycji

styczeÒ 2013

falownik N.5000

DziÍki konstrukcji w minimalny sposÛb wykorzystujπcej kosztowne elementy úredniego napiÍcia,
znacznie ograniczono koszt urzπdzeÒ

Tabela 3. Podstawowe korzyúci z zastosowania falownikÛw N.5000

M
A

ï sterowanie
ï modu≥owa
wektorowe
budowa ñ celki
z enkoderem /
w wersji Ñrackî
bez enkodera /
umoøliwiajπce
sterowanie V/f,
szybkπ wymianÍ,
ï wysoki moment ï funkcja
przy starcie,
automatycznego
ï kontrola prπdu,
by-passu celki
prÍdkoúci oraz
falownika ñ
wibracji silnika,
zapewniajπca
ï szeroki zakres
ciπg≥oúÊ pracy
czÍstotliwoúci,
przy
ï zabezpieczenia: uszkodzeniu
nadprπdowe,
jednego modu≥u
nadnapiÍciowe,
przeciπøeniowe,
podnapiÍciowe,
przed
doziemieniem

A

BezpieczeÒstwo
uøytkowania

L

ï wytwarza sygna≥
wyjúciowy bliski
sinusoidalnemu, bez
zastosowania
dodatkowych filtrÛw,
ï moøliwoúÊ aplikacji
do istniejπcych
silnikÛw, bez
dodatkowych
modyfikacji,
ï ograniczona
szybkoúÊ zmian
napiÍcia w czasie
(du/dt), co znacznie
zmniejsza dodatkowe
straty mocy w silniku,
ï moøliwoúÊ
wykorzystania
istniejπcych kabli 6 kV,
brak ograniczeÒ co
do d≥ugoúci kabla
pomiÍdzy silnikiem
a falownikiem

Sterowanie
silnikiem

R

ï wysoka
ï bardzo duøa
sprawnoúÊ ñ
redukcja
oko≥o 97%,
harmonicznych
ï wspÛ≥czynnik
(THDi < 5%),
mocy powyøej
dziÍki
0,95
zastosowaniu na
ï brak koniecznoúci wejúciu uk≥adu
stosowania baterii 36-pulsowego,
kondensatorÛw,
ï spe≥nia najwyøsze
ï brak koniecznoúci wymagania IDEEstosowania
519 ñ bez
dodatkowych
dodatkowych
filtrÛw wej./wyj.
filtrÛw,
oraz
ï zabezpiecza
transformatora
pozosta≥e
podwyøszajπcego
urzπdzenia przed
szkodliwym
wp≥ywem
harmonicznych

WspÛ≥praca
z silnikiem

K

WspÛ≥praca
z sieciπ zasilajπcπ

E

Osiπgi oraz
sprawnoúÊ

inwestycjÍ kosztÛw by≥ w tym przypadku
krÛtszy niø rok (tab. 1).

Instalacja odpylania
W grudniu 2011 roku w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland firma CES zainstalowa≥a dwa kolejne przemienniki czÍstotliwoúci úredniego napiÍcia, pracujπce
dla instalacji odpylania. Przed zamontowaniem urzπdzeÒ silniki wentylatorÛw odpylania 630 kW / 6 kV pracowa≥y non stop. Po
zamontowaniu przetwornic, obroty silnikÛw z maksymalnych 880 obrotÛw na minutÍ (wydajnoúÊ niezbÍdna w momencie
wypychania koksu i za≥adunku komÛr suchego ch≥odzenia), obniøono do 400 na minutÍ w pozosta≥ym okresie pracy silnika, aø
do kolejnego wypchniÍcia koksu z komory,
zapewniajπc jednoczeúnie w≥aúciwπ skutecznoúÊ odpylania. Do listopada 2012 roku
ca≥kowity koszt inwestycji w urzπdzenie zosta≥ skompensowany przez oszczÍdnoúci
wynikajπce z jego zastosowania (tab. 2).
Falowniki N.5000 firmy Hyundai sπ polecane do aplikacji przemys≥owych duøych

mocy, takich jak: wentylatory, dmuchawy,
pompy, sprÍøarki, przenoúniki, kruszarki,
mieszalniki przemys≥owe i inne, dla napiÍÊ
zasilajπcych 6 kV oraz 10,5 kV.
mgr inø. Tomasz Adamczyk
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