Urządzenia średniego napięcia
do zastosowań morskich
Poprawa wydajności na pokładzie statku

Zupełnie nowy wymiar
wydajności i osiągów
Rosnące koszty energii. Coraz bardziej restrykcyjne normy
środowiskowe. Rosnące zapotrzebowanie na większe
statki uniwersalnego przeznaczenia. Projektując wysokiej
klasy, efektywne ekonomicznie statki z napędem spalinowo-elektrycznym, współcześni konstruktorzy okrętów
muszą stawić czoła wielu wyzwaniom.
W przypadku każdego z tych wyzwań konieczne jest
opracowanie indywidualnego rozwiązania, które sprosta
wymogom środowiska morskiego, jednocześnie oferując
niewielkie gabaryty i masę oraz optymalizację pod kątem
konserwacji na morzu.
Urządzenia średniego napięcia marki Rockwell
Automation przeznaczone do zastosowań morskich są
tworzone pod kątem uzyskania wysokiej wydajności
roboczej napędu spalinowo-elektrycznego oraz prostoty
konstrukcji i niewielkich gabarytów.
Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają ponadto
lepsze sterowanie i zabezpieczenie napędu zapewniając
jego ciągłą pracę z optymalnymi parametrami.
Bez względu na rodzaj statku, nasze urządzenia średniego
napięcia umożliwiają osiągnięcie wyjątkowo wysokich
poziomów wydajności i osiągów statku.

Statki specjalne
• Pogłębiarki
• Holowniki
• Barki
• Lodołamacze
• Statki patrolowe
• Statki badawcze

Wycieczkowce i promy
• Statki wycieczkowe
• Promy
• Jachty

Statki handlowe
• Masowce
• Kontenerowce
• Zbiornikowce LNG
• Zbiornikowce wahadłowe
• Chemikaliowce

Statki wykorzystywane w
przemyśle wiertniczym
• Statki zaopatrzeniowe platform
• Statki zaopatrzeniowe obiektów wiertnictwa morskiego
• Statki wiertnicze
• Statki do obsługi kotwic
• Platformy
• Żurawie pływające

Oto podstawa optymalnego działania
Począwszy od napędu głównego i pędników sterujących,
poprzez układy pompowania i systemów pomocniczych,
do projektowania i instalacji, firma Rockwell Automation
stosuje urządzenia w technologii średniego napięcia, zapewniając sterowanie wymagane dla danej aplikacji.
Nasze urządzenia średniego napięcia przeznaczone do
zastosowań morskich są oparte na sprawdzonej technologii, od dawna cenionej za niezawodność działania w trudnych warunkach środowiska przemysłowego. Dzięki temu
w indywidualnych zastosowaniach morskich, wykorzystywane są identyczne możliwości zabezpieczenia, uzyskania
wydajności i sterowania napędu.
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex® 7000:
Przemienniki te są dostępne w szerokim zakresie mocy
znamionowych. Cechuje je zwarta budowa i konstrukcja
beztransformatorowa. Umożliwiają sterowanie prędkością,
momentem, kierunkiem obrotów oraz rozruchem i zatrzymywaniem standardowych silników indukcyjnych i synchronicznych. Zastosowania morskie obejmują: napęd
główny, pędnik i napędy pomocnicze.

Rozdzielnice silnikowe średniego napięcia: Nasze rozdzielnice silnikowe zapewniają szeroki wybór opcji sterowania,
mogą być wyposażone w technologię IntelliCENTER,
posiadają zintegrowane rozwiązania sprzętowe, programowe i komunikacyjne typu plug-and-play zapewniające
dostęp do informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym, co pozwala skrócić czas uruchomienia i przeglądów.
Aplikacje morskie obejmuja sterowanie i izolowanie wejścia i wyjścia napędów głównych, oraz odbiorów pomocniczych takich jak pompy.
Rozdzielnice łączeniowe średniego napięcia: Rozdzielnice
łączeniowe średniego napięcia dostosowywane do wymogów zastosowań morskich są kluczowym elementem
zarządzania rozdziałem mocy na statku.

Układy łagodnego rozruchu średniego napięcia SMC™
Flex: Softstarter umożliwia wybór trybu rozruchu i zatrzymania, a ponadto jest wyposażony w zabezpieczenie silnika oraz funkcje komunikacyjne i diagnostyczne. Do
zastosowań morskich zaliczane są pompy przeciwpożarowe, pompy ładunkowe i wciągarki hydrauliczne.
Przemiennik średniego napięcia PowerFlex7000,
softstarter SMC Flex oraz rozdzielnica do rozruchu
bezpośredniego silnika.

Nasze kompleksowe rozwiązania są przyjazne dla środowiska.
Urządzenia średniego napięcia firmy Rockwell Automation przeznaczone do zastosowań
morskich umożliwiają sterowanie silnikami i zarządzanie energią na całym statku w celu
zwiększenia wydajności statku i zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Począwszy od
łagodnego rozruchu do aktywnej kontroli współczynnika mocy i monitorowania stanu, nasze
urządzenia zostały zaprojektowane pod kątem optymalizacji obciążenia generatora i działania
silnika wysokoprężnego oraz zmniejszenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany.

Przemiennik średniego napięcia do zastosowań morskich PowerFlex 7000
Po prostu lepszy na morzu
Jednymi z najbardziej kosztownych i obciążonych energetycznie urządzeń na statku są główne układy napędu statku i pędnika sterującego.
Przy mocach znamionowych w zakresie od 600 kW do 24 MW, chłodzone cieczą przemienniki do zastosowań morskich PowerFlex 7000
zapewniają łagodny rozruch i sterowanie z regulacją prędkości konieczne do znacznego zwiększenia wydajności energetycznej.
Ponadto w przemiennikach PowerFlex 7000 zastosowano zaawansowaną technologię inteligentnego sterowania silnikiem. Umożliwia to
monitorowanie stanu i kontrolowanie procesów w czasie rzeczywistym.
Większa wydajność, ulepszone sterowanie – wszystko to w jednym ekonomicznym, certyfikowanym do zastosowań morskich urządzeniu.

Mniejsze. Lżejsze. Prostsza architektura zasilania
Przemiennik do zastosowań morskich PowerFlex 7000 upraszcza
architekturę zasilania statku dzięki zastosowaniu technologii
Direct-to-Drive™. Technologia ta jest kombinacją prostownika PWM
(AFE – Active Front End), tyrystorów SGCT i ochrony przed składową
zgodną napięcia i pozwala na bezpośrednie przyłączenie przemiennika
do sieci zasilającej na statku bez konieczności stosowania
wielkogabarytowego transformatora izolacyjnego. Możliwe jest
również zasilanie z przemiennika nowego lub istniejącego silnika
bez konieczności użycia dodatkowych filtrów silnikowych.
Rezultat? Mniejsze koszty inwestycyjne, szybsza instalacja, mniej części oraz
znacznie mniejsza przestrzeń zajmowana przez urządzenia.

Sterowanie zoptymalizowane pod kątem zastosowań
w warunkach morskich
Zaprojektowany pod kątem większej elastyczności, możliwości kontroli i
bezpieczeństwa, przemiennik do zastosowań morskich PowerFlex 7000
umożliwia sterowanie współdzieleniem obciążenia w wielu wariantach
napędu statków, a ponadto jest idealny do zastosowań w rezerwowych
układach napędowych.
Aby zapobiec występowaniu braku zasilania, przemiennik został
wyposażony w unikalny wbudowany interfejs ograniczania mocy, który
zarządza poborem mocy przemiennika stosownie do obciążenia i
dostępnej zdolności wytwórczej. W przypadku wymaganego hamowania

dynamicznego przemiennik może zostać wyposażony w taką funkcję
poprzez opcjonalny pakiet zintegrowany.

Obudowa do zastosowań morskich
Warunki morskie, częstotliwość drgań skrzydła śruby napędowej i inne
działania sprzętu powodują wytworzenie jedynych w swoim rodzaju
warunków wstrząsów i wibracji na pokładzie statku. Obudowa
przemiennika PowerFlex7000 została zmodyfikowana i wyposażona
w dodatkowe elementy i wzmocnienia zaprojektowane pod kątem
przepisów morskich i wymogów instalacji na pokładzie statku.

Łatwość użytkowania. Łatwość konserwacji.
Od początkowego programowania poprzez eksploatację i utrzymanie
w ruchu przemiennik PowerFlex 7000 został zaprojektowany pod kątem
łatwości użytkowania i wykonywania przeglądów. Kreatory montażu i
konfiguracji upraszczają rozruch i oddanie do eksploatacji. Ponadto
zintegrowany wielojęzyczny interfejs operatora umożliwia bezpośrednie
wyświetlanie komunikatów i alarmów systemowych, ułatwiając kontrolę
i monitorowanie systemu.
Prosta konstrukcja i dostęp do wyposażenia od przodu oraz uproszczone
narzędzia i zestawy instrukcji zmniejszają średni czas pomiędzy naprawami.
Opatentowana obudowa PowerCage® umożliwia wymianę półprzewodnikowego urządzenia mocy w mniej niż 10 minut.

Po co kupować wielouzwojeniowy
transformator zasilający przemiennik, jeśli
transformator może nie być wogóle potrzebny?

Transformatory ważą zazwyczaj około 4500 kg
(9920 funtów) lub więcej i zajmują ponad 5 m3
(180 stóp kwadratowych) przestrzeni na statku.
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Przemiennik do zastosowań morskich PowerFlex 7000 MV zajmuje małą przestrzeń oraz ułatwia czynności montażowe i konserwacyjne dzięki prostocie konstrukcji beztransformatorowej i uproszczonemu okablowaniu.
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Zastosowanie zintegrowanego dławika liniowego eliminuje konieczność stosowania
transformatora izolacyjnego.
Obudowa PowerCage umożliwia wymianę elementów półprzewodnikowych w mniej niż 10 minut.
Uchwyty zaprojektowane pod kątem montażu na pokładzie statku.
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Zastosowanie stycznika wyjściowego i odłącznika umożliwia odizolowanie
silnika.
Wielojęzyczny i przyjazny w obsłudze terminal operatora.
Pompa rezerwowa do układu chłodzenia cieczą.

Prosta architektura zasilania
Topologia pozwalająca zaoszczędzić miejsce umożliwia zminimalizowanie przestrzeni zajmowanej przez urządzenia oraz polepszenie niezawodności działania ze względu na małą
liczbę komponentów. Ponadto konfiguracja z 3 kablami wejściowymi i 3 kablami wyjściowymi umożliwia zmniejszenie czasu koniecznego do wykonania montażu.

3300 – 4160 V: 12 tyrystorów w prostowniku i 12 tyrystorów w falowniku = w sumie 24 tyrystory

6000 – 6600 V: 18 tyrystorów w prostowniku i 18 tyrystorów w falowniku = w sumie 36 tyrystorów

Technologia AFE (Active Front End)

Przebiegi od strony generatora

Przebiegi od strony silnika

Technologia AFE użyta w przemienniku PowerFlex 7000 łagodzi fale harmoniczne na wejściu, umożliwiając
uzyskanie kompatybilności z sieciami zasilającymi na pokładzie statku.
Kształt przebiegów napięcia i prądu wyjściowego zbliżony do sinusoidalnego zapewnia kompatybilność z
nowym lub istniejącym silnikiem (nie jest wymagany specjalny silnik do pracy z falownikiem).
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Półprzewodniki, układ chłodzenia i drivery tyrystorów są
umieszczone w opatentowanej kasecie PowerCage.
• Łatwy dostęp w celu konserwacji i napraw przy użyciu
prostych narzędzi
• Brak konieczności odłączania przyłączy wody i dużych
modułów mocy

Pewność podczas rejsu
Współpraca z firmą Rockwell Automation to zaangażowanie
dedykowanego zespołu składającego się z specjalistów ds. sprzedaży,
menedżerów handlowych ds. projektowania, menedżerów ds. projektów i inżynierów aplikacji, którzy skupią się na spełnieniu wymagań
klientów.

Spełnienie podstawowych
wymogów technicznych
• Pomoc techniczna przez telefon oraz
wsparcie online
• Usługi szkoleniowe

Współpracujemy z klientami i ich głównymi wykonawcami, stoczniami
i integratorami rozwiązań branży morskiej. Możemy również rozszerzyć
skład zespołu o ekspertów ds. morskich, dostępnych w naszym programie sieci partnerskiej PartnerNetwork™. Nasz program umożliwia klientom dostęp do globalnej sieci wiodących firm, z uwzględnieniem
dystrybutorów, integratorów systemów, konstruktorów maszyn, firm
partnerskich i dostawców produktów uzupełniających.
Oprócz możliwości w zakresie dostawy urządzeń oferujemy również
przekrojową ocenę pracy, rekomendacje w zakresie usług oraz udzielanie wsparcia w celu spełnienia podstawowych wymogów technicznych i
maksymalizacji zwrotu z inwestycji w urządzenia automatyki.

• Wsparcie na miejscu
• Usługi naprawcze
Maksymalizacja zwrotu z
inwestycji w urządzenia
automatyki
• Zarządzanie zasobami MRO
• Usługi komunikacyjne i ochrona
• Usługi zabezpieczeń i dostawy energii
• Usługi zarządzane na miejscu
Począwszy od koncepcji projektu poprzez wsparcie,
nasz zespół oferuje pełen zakres możliwości dostarczenia rozwiązań do zastosowań morskich – zarówno na
morzach, jak i w portach.
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Przemiennik średniego napięcia do zastosowań morskich PowerFlex 7000
Specyfikacja techniczna
Konstrukcje przemienników

Zakres mocy wyjściowych
(wartości mocy znamionowych
silników)

Główne napięcie zasilania
(50/60 Hz)
Napięcie silnika
Współczynnik mocy na wejściu
Impedancja wejściowa
Urządzenie impedancyjne
Częstotliwość wyjściowa
przemiennika
Współczynnik mocy wyjściowej
Napięcia sterowania
pomocniczego
Zewnętrzne źródło wody
chłodzącej (zapewnione
przez klienta)

Prostownik beztransformatorowy w
technologi AFE (Active Front End)

18-pulsowy
Napięcie
wejściowe

4160 V

Pojedyncza
jednostka
zasilająca

800 kW – 3,6 MW

800 kW – 6 MW

800 kW – 3,25 MW

800 kW – 5,2 MW

Podwójne
jednostki
zasilające

1,6 MW – 7,2 MW

1,6 MW – 12 MW

1,6 MW – 6,5 MW

1,6 MW – 10 MW

Poczwórne
jednostki
zasilające

3,2 MW – 14,4 MW

3,2 MW – 24 MW

3,2 MW – 13 MW

3,2 MW – 21 MW

4160 V

6600 V

4160 V

6600 V

6600 V

4160 V

6600 V

4000 V
6600 V
4000 V
6300 V
0,95
1,0 (jeden)
>96%
>97,5%
Transformator wielofazowy
Dławik liniowy
50/60 Hz maks. 75 Hz. Aby uzyskać informacje na temat dostępności urządzeń o mniejszej częstotliwości
podstawowej, proszę skontaktować się z firmą Rockwell Automation.
Silnik asynchroniczny (indukcyjny): typowo >0,84; Silnik synchroniczny (AC, bezszczotkowy): 0,95
3 x 400 do 690 V AC – 50/60 Hz
1 x 120/230 V AC z zewnętrznego źródła zasilania bezprzerwowego
Temperatura przy wlocie: min. 5 °C, maks. 36 °C (maks. 42 °C przy zmniejszeniu dopuszczalnego obciążenia)
Spadek ciśnienia: od 7 do 43 kPa, w zależności od konstrukcji wymiennika ciepła
Natężenie przepływu wody świeżej z instalacji u klienta: 100 – 300 l/min, w zależności od topologii
przetwornika mocy
Wymiennik ciepła zintegrowany w komorze pompowania

Główne cechy konstrukcji
Klasa bezpieczeństwa (obudowy)
Przepust kabla elektroenergetycznego

Przepust kabla sterowania
Zasilanie czynnikiem chłodzącym

Stosowane normy
Robocza temperatura
otoczenia

IP21, IP42, opcjonalnie IP44, z uszczelnieniem oraz układem blokowania kluczykiem
Wierzch lub spód
Wierzch lub spód
Wierzch, spód lub bok
IEC 61800-3, 61800-4, 61800-5-1, dyrektywa EMC 89/336 /EEc, CE, UL 508C, UL347A, IEC 60068-2-6 (Fc)
Min +5 °C, maks. +45 °C
Działanie poniżej 0 °C. Aby uzyskać informacje na temat dostępności urządzeń o mniejszych
parametrach znamionowych, proszę skontaktować się z firmą Rockwell Automation

Kolor obudowy
Masa
Interfejsy sterujące
Interfejsy analogowe
Interfejsy komunikacji
szeregowej

RAL 7035 Light Sandtex Gray, RAL 9004 Black: drzwiczki obudowy i pokrywy torowisk przewodów
Ok. 1500 kg/m długości
WE/WY – sterowanie cyfrowe
4 wybieralne i skalowalne kanały (0 – 10 V, 4 – 20 MA)
Opcje: Ethernet, Profibus, Modbus. Aby uzyskać informacje na temat dostępności innych interfejsów
komunikacyjnych standardów przemysłowych proszę skontaktować się z firmą Rockwell Automation

Standardy morskie
Certyfikacja w zastosowaniach
morskich
Właściwości konstrukcji
standardowych

IEC 6000092m UEC 721-3-6m UEC 68-2-(1, 2, 6, 30, 52)
Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami UE
Dostępne jednostki: Lloyd’s, DNV, ABS, BV i inne – na życzenie
Miejscowy sprzęt sterowniczy – interfejs operatora, stop, start, zatrzymanie awaryjne, wartość wzorcowa
prędkości, automatycznie – ręcznie, miejscowo – zdalnie
Konstrukcja odporna na wibracje 0,7 Gin
zakres częstotliwości 13,2 – 100 Hz
Elementy ustalające położenie drzwiczek
Uchwyty drzwiczek przystosowane do
Właściwości ognioodporne
użytkowania w warunkach morskich
Oprzewodowanie bez halogenu
Ogrzewacze przeciwkondensacyjne
Uziemiające trzpienie kulowe
Otoczkowanie
Komory kablowe z szyną zasilającą i szyną uziemiającą
Powłoki przeciwskroplinowe
Nachylenie 25°
Interfejs sterowania WE/WY PMS

Właściwości konstrukcji do zastosowań morskich

Sprzęt
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Wybierz firmę Rockwell Automation jako dostawcę kompletnego rozwiązania do
zastosowań morskich
Aby uzupełnić ofertę urządzeń średnich napięć, firma Rockwell Automation oferuje dodatkowe możliwości spełnienia wymogów klienta w zakresie kompletnego sterowania i rozwiązań informacyjnych na pokładach statków. Dzięki
naszemu systemowi Architektury Zintegrowanej pomagamy we wdrożeniu jednej skalowalnej infrastruktury w celu
polepszenia wydajności, elastyczności i efektywności na statku oraz w porcie.

Możliwości:
Sterowniki programowalne
Sterowniki programowalne Allen-Bradley® są konstruowane pod kątem niezawodności działania na lądzie i
morzu. Dostępne są różne typy i rozmiary, stosownie
do wymogów specyfikacji.
• Łatwa w konfiguracji funkcja alarmu i monitorowania
• Ponad 300 typów kart z możliwością wymiany
podczas pracy urządzenia
• Kompatybilność ze standardowymi sieciami
otwartymi
• Gabaryty zmniejszone o jedną trzecią w porównaniu
z poprzednimi systemami
Monitorowanie stanu
Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia dostęp
do informacji o stanie zasobów na pokładzie statku.
• Monitorowanie wibracji, stanu zużycia, ilości oleju,
wartości prądu i ciepła
• Funkcje predykcyjne umożliwiające uniknięcie
zbędnej konserwacji

Wizualizacja
Środki wizualizacji umożliwiają pogląd na krytyczne
informacje o sterowaniu na pokładzie statku lub w
porcie.
• Wyświetlacze o wysokiej jasności do użytku na
pokładzie w dzień i w nocy
• Klawiatura i interfejsy ekranów dotykowych
Przemienniki częstotliwości
Przemienniki marki Allen-Bradley z rodziny produktów
PowerFlex są dostępne w szerokim zakresie trybów
sterowania, funkcji, opcji i opakowań do skoordynowanego sterowania pompami, wentylatorami i układami
uzdatniania powietrza, wciągarkami, pompami ładunkowymi i układami sprężarkowymi.

Produkty certyfikowane przez uznane agencje badań morskich
Firma Rockwell Automation jest obecna w branży morskiej od dziesięcioleci, oferując produkty i systemy certyfikowane
przez najbardziej uznane światowe organizacje.
Det Norske Veritas, Korean, RINA, Bureau Veritas, Lloyds, American Bureau Shipping, Russian Maritimes
Registar of Shipping

Russian Maritime Register of Shipping

Informacji o ROKAutomation szukaj również na Twitterze.

Dołącz do nas Facebooku i LinkedIn

Allen-Bradley, Direct-to-Drive, IntelliCENTER, PartnerNetwork, PowerCage, PowerFlex, Rockwell Software i SMC Flex są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nie będące własnością firmy Rockwell Automation należą do odnośnych firm.
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