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Streszczenie 
W referacie przedstawiono zagadnienia doboru metody 
sterowania i rodzaju napięciowych przemienników czę-
stotliwości dla zapewnienia zsynchronizowanej pracy 
dwóch silników napędowych wału taśmy powierzch-
niowego przenośnika taśmociągowego do transportu 
węgla brunatnego lub nadkładu. Do napędu wału prze-
nośnika zastosowano silniki klatkowe 2x315kW/500V. 
Silniki te są zasilane przemiennikami częstotliwości ste-
rowanych metodą VVC i FVC. Właściwy dobór prze-
mienników i metody sterowania pracą silników napędu 
wału umoŜliwia zapewnienie duŜego momentu rozru-
chowego i prędkości taśmy zaleŜnej od jej obciąŜenia. 
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1. KONFIGURACJA UKŁADU NAP ĘDOWEGO 
Przy napędzie wału przenośnika taśmowego dla spełnienia posta-

wionych warunków sterowania silnikami wybrano przemienniki 
umoŜliwiające: 

� sterowanie silnikiem w trybie zamkniętego/otwartego stero-
wania momentem w funkcji prędkości wału silnika - VVC 
(vector voltage control), 



� sterowanie silnikiem w trybie zamkniętego/otwartego stero-
wania prędkością wału silnika w funkcji momentu – FVC 
(flux vector control). 

Dla zapewnienia zamkniętego trybu sterowania prędko-
ścią/momentem silnika zastosowano wewnętrzny regulator PID 
przemiennika częstotliwości. Silniki wyposaŜono w enkodery inkre-
mentalne do precyzyjnego określenia prędkości wału i podłączono je 
bezpośrednio do przemienników częstotliwości. 

Wykorzystywany sterownik PLC, komunikuje się z przemienni-
kami protokołem Profibus DP. Pełni on głównie funkcje monitorujące 
pracę napędu przenośnika taśmowego oraz podaje jedynie podstawo-
we sygnały sterowania. 

Dla wypracowania głównych funkcji sterujących silnikami wyko-
rzystano nastawy programowe przemienników częstotliwości. Takie 
rozwiązanie sterowania zapewnia szybszą reakcję przemiennika na 
zmiany prędkości wału silnika i zapewnia moŜliwość pracy napędu 
nawet przy uszkodzonym sterowniku PLC. 

 
 

Rys. 1. Widok fragmentu wału napędu taśmy (2,50m x 1,20m):silnik, przekładnia, wał. 

Prace nad opracowaniem metody sterowania i doboru przemien-
ników napięciowych prowadzone były na stanowisku hamownianym 
Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badaw-
czym w Radomiu oraz w warunkach rzeczywistych na przenośniku 
taśmowym w KWB Konin. 
 

2. RÓWNOMIERNE OBCI ĄśENIE SILNIKÓW 
NA SZTYWNYM WALE NAP ĘDOWYM TA ŚMY  

Badania w warunkach rzeczywistych prowadzono na przenośniku 
o długości 470m i wzniesieniu 30m, w którym wał napędowy taśmy 
podłączony był poprzez przekładnie zębate z dwoma silnikami o mo-
cy 315kW, rys. 2. Silniki zasilane były z zaawansowanych technicz-



nie przemienników częstotliwości umoŜliwiających sterowanie silni-
ków w zamkniętym układzie regulacji prędkości lub momentu. 
Schemat blokowy zasilania silników i sterowania przemienników na-
pięciowych przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 2. Układ połączeń dwóch silników na wspólny wał napędu taśmy (2,50m x 1,20m). 
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Rys. 3. Schemat blokowy zasilania silników i sterowania napięciowymi przemiennikami 
częstotliwości. 
 

Przeprowadzono szereg badań w poszukiwaniu właściwej meto-
dy sterowania silnikami napędowymi sztywnego wału napędu taśmy 
transportera powierzchniowego. Najkorzystniejsze rezultaty uzyska-
no przy pracy w trybie zamkniętej regulacji prędkościowej jednego 
silnika(master) i zamkniętej regulacji momentowej drugiego silni-
ka(slave). Przemiennik częstotliwości-master, wysyła jako wartość 
zadaną do drugiego przemiennika częstotliwości-slave, informacje o 
aktualnie osiąganym momencie. Drugi z silników automatycznie sta-
ra się osiągnąć tą samą wartość momentu. Na rys. 4 przedstawiono 
przebiegi momentów, prądów i prędkości silników w czasie badań na 
stanowisku hamownianym. 



 
Rys. 4. Przebiegi momentów, prądów i prędkości silników o mocach 2x 5,5kW pracują-
cych na sztywnym wale napędowym w czasie badań na stanowisku hamownianym. 

 
3. PODSUMOWANIE 
Dobrą synchronizację momentów napędowych silników pracują-

cych na sztywnym wale napędowym taśmy przenośnika powierzch-
niowego uzyskano dzięki zaawansowanym funkcjom programowym 
przemienników częstotliwości. 

W układzie zamkniętej regulacji prędkościowej momentu silnika 
waŜne zadanie spełnia regulator PID przemiennika (master). UmoŜ-
liwia on utrzymanie stałego poślizgu silnika, a przez to uzyskanie 
duŜego momentu napędowego w całym zakresie prędkości, niezaleŜ-
nie od obciąŜenia. Właściwy dobór nastaw regulatora ma tutaj decy-
dujące znaczenie. Nastawy regulatorów były dobierane dla obciąŜe-
nia nominalnego silników. Dla łatwości wymiany przemienników 
między róŜnymi taśmociągami moŜna rozwaŜać moŜliwość zadawa-
nia przez PLC dwóch zestawów nastaw regulatora: dla pracy w sta-
nie nieobciąŜonym i dla pracy w stanie obciąŜonym, co zapewni 
zwiększoną niewraŜliwość napędu na pracę w róŜnych warunkach 
dynamicznych, będących skutkiem pracy w przenośnikach o róŜnych 
długościach i nachyleniu. 

Wprowadzone nastawy regulatora PID przemiennika (master) 
zwykle prowadzą do niestabilnej prędkości wału nieobciąŜonego 
przenośnika przy duŜych prędkościach. Nie jest to jednak krytyczne 
gdyŜ z załoŜenia prędkość nieobciąŜonego wału przenośnika jest w 
takich warunkach zmniejszona dla zapewnienia energooszczędności i 
zmniejszenia szybkości zuŜycia podzespołów mechanicznych. 



Celem dalszych prac jest zapewnienie właściwej współpracy 
między dwoma elastyczne sprzęŜonymi wałami napędowymi. Ela-
styczność tę wprowadza taśma przenośnika, i jest ona zaleŜna głów-
nie od stanu obciąŜenia przenośnika, rys. 5. 
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Rys. 5. Schemat układu napędu powierzchniowego przenośnika taśmociągowego. 
 
Przeprowadzone juŜ badania wskazują, Ŝe drugi wał napędowy 

powinien pracować w układzie całkowitego odsprzęŜenia prędko-
ściowego od pierwszego wału. Wtedy obydwa silniki tego wału na-
pędowego winny pracować w układzie regulacji momentu – slave, 
zadawanego od przemiennika wiodącego – master z napędu pierw-
szego wału przenośnika. 

 
ABSTRACT  
Experimental results of the two motors in drive of rigid 
conveyor shaft are presented. Low voltage cage motors 
supplied from Adjustable Frequency Drives were used. 
Main problem is how to ensure the same torque for both 
motors in different shaft speed and load. 
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