Inteligentní řízení motorů

	Zvyšte produktivitu v rámci celého
životního cyklu automatizačních systémů
n	Zvyšte informovanost pro lepší možnosti
rozhodování
n	Pomozte zajistit bezpečnost svých
provozních operací
n	Zabezpečte kvalitu svého okolního
prostředí
n

Účinné motory podporují
výkonnost v průmyslu
V rámci mnoha aplikací lze považovat elektromotory za součást, která udržuje průmysl v pohybu
a používá se kdekoli od systémů řízení pohybu, ventilátorů a dopravníků až po čerpadla a kompresory.
Vzhledem k centrální pozici motorů pro účely výroby a průmyslových aplikací obecně mohou být
případy jejich selhání velmi podstatná a projevit se náklady v řádech tisíců, a dokonce statisíců za hodinu
ztracené výroby. Platí současně to, že nejdražší motor nemusí být nutně nejkritičtější: selhání malého,
samostatného motoru u mísiče může stačit k tomu, aby způsobilo zásadní narušení produktivity celé
továrny.

Kolik vás stojí
nepředvídaná
selhání motorů?

Náklady na motory
• Motory jsou největšími
spotřebiči energie
v průmyslovém
prostředí
• Jsou odpovědné za
více než 50 % celkové
spotřeby energie
v průmyslu
• Každoroční náklady
na motor mohou činit
až desetinásobek jeho
původní kupní ceny
• Snížení otáček motoru
o 20 % může ušetřit až
50 % energie

Proč motory selhávají
• Nejběžnější příčiny
selhání motorů jsou
následující:
– Tepelné přetížení
– Provoz na jednu fázi
– Závada ložisek
– Závada rotoru
– Závada statoru
– Znečištění

Náklady na odstávky
zařízení
• Ztráta produkce
• Odpad z výroby
• Zjištění příčiny závady
(mechanické/elektrické)
• Náklady na opravy
motorů a systémů
• Bezpečnostní problémy
• Dopad na jiná zařízení

75%

závadám motorů lze
zamezit příslušnými
ochrannými opatřeními
Zdroj: Zpráva o petrochemickém průmyslu IEEE PCIC-94-01

Volitelné možnosti
údržby
• Pokročilé diagnostické
informace
• Preventivní, nikoli
reaktivní údržba
• Možnost plánování
odstávek
• Mějte svůj provoz pod
kontrolou
• Nižší náklady na údržbu

Zvýšená produktivita
• Snížení objemu
neplánovaných
odstávek zvyšuje
produktivitu
• Mějte svůj výrobní
proces pod kontrolou
• Snižte náklady na
energie
• Rozhodujte
podle skutečnosti
díky pokročilým
diagnostickým
informacím
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Motory se používají v mnoha průmyslových aplikacích a jsou kritickou
součástí z hlediska produktivity celého podniku.
Na základě řešení pro inteligentní řízení motorů je možné monitorovat
provozní stav a výkonnost každého motoru, a tak v předstihu
identifikovat potenciální problémy, které by mohly vést k nežádoucí
odstávce zařízení nebo snížení úrovně produktivity.

Blíží se selhání některého ze
zásadně důležitých motorů?

! ČAS DO
VYBAVENÍ JIŠTĚNÍ
NA ČERPADLE 1
(SEKUNDY)

1 2 5 0

PLÁNOVANÁ
ÚDRŽBA NA MOTORU
DRTIČE (DNY)

!
Varování: Upozornění na
vibrace na čerpadle 7.

Jste si vědomi spotřeby energie
v souvislosti s aplikacemi motorů?

Vyžadována údržba

STAV
NEDOSTATEČNÉHO
ZATÍŽENÍ

0 0 2 5

! ! ! !

!

! PROVOZ MÍSIČE 3
V HODINÁCH

Výměna řemenu
na motoru 1

0 5 0 0

!
Změna směny – změna
parametrů měniče

FLC – číslo mísiče 2

0 4 7.5

Proud v A

!
Stav zablokování na
vstupu dopravníku
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Inteligentní řízení motorů
Inteligentní řízení motorů nabízí trvalý tok důležitých
procesních a diagnostických dat pro vaše konstrukční prostředí,
systém vizualizace, informační software a programovatelný
automatizační procesor GuardLogix™ – umožňuje realizovat
platformu The Connected Enterprise a pomáhá zvýšit
produktivitu a minimalizovat odstávky při současném snížení
celkových nákladů na vlastnictví.

Connected Enterprise/průmysl 4.0
Konstrukční
prostředí

Vizualizace

Bezpečnost

Informační
software

Energie

Programovatelný
automatizační procesor
Logix

Výhody
inteligentního
řízení motorů

Zabezpečení

Mobilita
Proměnné otáčky

Pevné otáčky

Polohování

EtherNet/IP

Elektronická
ochranná relé

DistribuovaSoftstartéry né motorové
ř adiče 
ArmorStart®

NízkonapěVysokonapěťové
ťové
frekvenční měniče
frekvenční Inteligentní
měniče motorová řídicí
centra

Sledování provozních podmínek
zařízení

EtherNet/IP

Polohování

Integrované sledování
provozních podmínek
zařízení

Elektronická
ochranná relé
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Inteligentní řízení motorů podporuje inteligentní stroje pro
použití v propojeném podniku (The Connected Enterprise)
Řešení pro inteligentní
řízení motorů se
programují v softwaru
Studio 5000®

Jediné vývojové
prostředí na konfiguraci
a programování

Podíl využití tepelné kapacity v %

Integrace řešení pro inteligentní řízení
motorů Allen-Bradley pomáhá zkrátit dobu
programování, usnadňuje spuštění
a uvedení do provozu a zjednodušuje
diagnostiku. Umožnění kompletního
programování, konfigurace, ovládání
a údržby zařízení a systému v softwarovém
vývojovém prostředí Studio 5000 pomáhá
k minimalizaci celkové komplexnosti
a množství potenciálních chyb.

Inteligentní řízení motorů poskytuje
klíčové diagnostické informace,
které vám umožňují optimalizovat
výkonnost na základě přístupu
k provozním a výkonnostním trendům
v reálném čase.

Add-On profily pro
zjednodušení vývoje,
obsluhy i údržby strojů

Historie vypnutí
jištěním/varování
Proud
Napětí
Čas do
vybavení jištění
Čas do resetu

Současný inteligentní přístup
nH
 ladká komunikace a vzájemné
propojení systémů pro vyšší
výkonnost a flexibilitu
nŘ
 iďte a udržujte výkonnost
motoru prostřednictvím
inteligentních zařízení a sítí

n S nižte objem neplánovaných
odstávek pomocí alarmů
a pokročilých diagnostických
informací
nM
 onitorujte spotřebu energie
nZ
 jednodušte odstraňování potíží
a zkraťte časy najíždění systému

Energie a příkon
Počet spuštění
Počet provozních hodin
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Scénář 1:
Nedostatečné
zatížení motoru
• Pomáhá odhalit mechanické závady a informuje
o nich

Zařízení s inteligentním
řízením motoru informuje
personál o problému

Poškozený nůž mísiče,
mísení méně účinné

3

1

Mechanické poškození mísiče

2

Automatické upozornění odesláno obsluze

4

Umístění závady lze rychle nalézt.

• Snižuje náklady související s výrobními ztrátami
• Může napomoci k minimalizaci nákladů na opravu
díky řízenému vypnutí
• Kratší doba opravy a opětovného spuštění
procesu
• Umožňuje porovnávat a monitorovat maximální
efektivitu

Varování v podobě
snížení momentálního
proudu

3

S nížení momentálního proudu v softstartéru
SMC-50 spustilo vydání varování.

Očekává se pozorování
normálního proudu
motoru při plném
zatížení

Mísicí nádoba
vyprázdněna, vyčištěna,
nůž vyměněn

5

Závada je rychle odhalena a opravena

6

Zařízení v normálním provozu.
Historická data jsou k dispozici.

Zjistěte více na stránkách www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénář 2:
Optimalizace procesu

Kolik času je potřeba
k dosažení optimální
konzistence?

• Může pomoci zvýšit výrobní kapacitu

3

• Zkracuje zbytečné časy čekání
• Pomáhá zvyšovat kvalitu výrobků
• Optimalizuje efektivní využívání energie

Nyní je provoz řízen
automaticky na základě
příkonu motoru, čímž
se napomáhá k zvýšení
výrobní kapacity
jednotlivých dávek

Spuštění
procesu
mísení

optimální konzistence dávky již
1 Posouzení
není otázkou odhadu

2 Obsluha spustí dávkový proces

3 Viskozita dávky vyžaduje tím větší proud, čím

4 odběr proudu dosáhne 4,4 A.

více se blíží optimálnímu stavu

Optimální viskozity směsi je dosaženo, když

Automatické
upozornění
obsluhy

5 Obsluha je upozorněna automaticky o dokončení dávky.

6 Optimální směs je uvolněna pro další fázi výroby.

Zjistěte více na stránkách www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénář 3:
Přetížení motoru
• Zajištěna včasná výstraha a diagnostické funkce

3

• Minimalizuje odstávky výroby
• Pomáhá chránit vaše kritická provozní aktiva před
nákladnými poruchami

1

• Rozhodování na základě faktů s využitím
diagnostických informací v reálném čase

2 Čištění před spuštěním dávky 74

Čištění před spuštěním dávky 1

Vyšší tření = vyšší
odběr proudu
motorem

• Příležitost vykonávat spíše prediktivní než
reaktivní údržbu

3

Opakované čištění může mít dopad na pohyblivé díly

Obsluha je automaticky upozorněna na nadměrný

4 proud na motoru a jeho umístění

Iniciována údržba
díky varování od
inteligentního řízení
motoru

5

Lze vykonávat preventivní údržbu a tím
minimalizovat objem odstávek

Plánovaná údržba je minimalizována, protože stroj

6 upozorňuje na nutnost údržby.

Zjistěte více na stránkách www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénář 4:
Detekce proudu
při zemním zkratu
• Prediktivní monitorování provozního stavu motoru
• Je možné vykonávat proaktivní údržbu

3
V důsledku dlouhodobého provozu dojde k narušení

2 zkratu

3 ze zařízení inteligentního řízení motorů E300

Upozornění o zemním zkratu odesláno obsluze

4 závady

5 Motor lze rychle vyměnit

6 Výroba probíhá s minimálním rozsahem odstávky

1 izolace vinutí motoru.

Allen-Bradley E300 monitoruje výskytu zemního

• Omezení odstávek kritických zařízení

Je poskytnuta informace o umístění motoru a typu

Zjistěte více na stránkách www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
Řešení pro inteligentní řízení motorů
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Scénář 5

Inteligentní řízení
motorů (softstartér) řídí
motor mísiče
Přerušení sítě

Problém se sítí
• Lokální řízení procesu v případě problému se síťovou
komunikací
• DeviceLogix™ umožňuje decentralizovanou správu
informací a snižuje objem zbytečného síťového
provozu

3
1

Softstartér SMC-50 řídí motor mísiče

2 Ztráta komunikace k softstartéru SMC-50
Ztráta komunikace od PLC.

• Je možné udržovat řádný provozní stav kritických
aktiv

DeviceLogix v
softstartéru SMC50
převezme řízení a vede proces
ke konci dávky

• Dávkovou výrobu lze vykonávat s nižšími nároky na
odstraňování blokací a na čištění

Ztráta komunikace
od PLC. DeviceLogix
převezme řízení

DeviceLogix v softstartéru SMC-50 převezme řízení

3

Automatické upozornění obsluhy na problém

4 a vede proces ke konci dávky.

5

Dávka dokončena a DeviceLogix zastaví proces

6 Komunikace obnovena

Vadný kabel sítě Ethernet vyměněn.

Zjistěte více na stránkách www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
Řešení pro inteligentní řízení motorů
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Kompletní řada řešení pro
inteligentní řízení motorů
Společnost Rockwell Automation vám poskytuje podporu v podobě aplikačního know-how,
zkušeností z průmyslového prostředí a kompletního portfolia řešení pro inteligentní řízení
motorů pro řízení pevných či proměnných otáček i přesné řízení krouticího momentu
a poloh, čímž vám pomáhá dosahovat takového rozsahu řízení, který potřebujete.

Řízení pevných otáček
Motorové startéry a ochrana
Pro řízení pevných otáček ve vaší
aplikaci vám ucelené portfolio
spouštěčů umístěných přímo na vedení,
elektronických prvků ochrany proti
přetížení a softstartérů s integrovanými
schopnostmi ochrany umožňují
dosahovat přesně takový rozsah řízení,
ochrany a integrace, který potřebujete.
S propojením elektronické ochrany proti
přetížení a schopností komunikace do
vašeho systému Integrated Architecture®
máte možnost dosáhnout takové
transparentnosti, ochrany a diagnostiky
systému, jaké konvenční řešení nedokáží
nabídnout.

Řízení proměnných
otáček
Střídavé frekvenční měniče PowerFlex®
K dispozici máte ucelené portfolio od nízkonapěťových měničů s výkonem 0,2 kW
až po vysokonapěťové měniče s výkonem
25 MW, včetně volitelných verzí zkonfigurovaných podle vašich specifických
potřeb. Na základě zabudovaných specifických vlastností pro podporu mnoha
aplikací a bezproblémové integrace do
systému Rockwell Automation Integrated Architecture® vám řada střídavých
frekvenčních měničů PowerFlex nabízí
nekompromisní výkonnost a flexibilní
řízení, ať jsou vaše požadavky jakékoli.

Polohování
Integrované řízení pohybů Kinetix®
Systém Kinetix vám nabízí hardware,
software a aplikační know-how k dosažení
plné integrace logiky a řízení pohybů
v rámci platformy Rockwell Automation
Integrated Architecture.
Díky ucelenému portfoliu pohonů
pohybu přizpůsobených servomotorům
může integrace systému Kinetix
zjednodušit vaši aplikaci, aniž by jakkoli
omezila vámi požadované schopnosti
řízení.

Sledování provozních
podmínek zařízení
Řešení pro detekci a ochranu
Naše produkty pro sledování stavu
zařízení pomáhají vaší výrobní hale
fungovat produktivně pomocí odhalování
možných poruch zařízení. Řešení pro
inteligentní sledování stavu zařízení
zahrnují moduly ochrany v reálném čase,
senzory, přenosné přístroje a dohledový
software.
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Spolupráce se společností Rockwell Automation

Získejte ze svého propojeného podniku na platformě Connected Enterprise ještě
více – spojte se se společností Rockwell Automation a členskými společnostmi
našeho programu PartnerNetwork.
	Získejte odpovědi na vaše dotazy ohledně prodeje, produktů, služeb a technické
podpory na stránkách www.rockwellautomation.com/global/support.
	Získejte přístup k pomoci v oblasti návrhu, výroby a údržby vašeho systémového
řešení prostřednictvím partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork™ tvořené
předními distributory, systémovými integrátory a dalšími subjekty. Vyhledejte obchodní
kancelář nebo sídlo některého z partnerů na adrese
www.rockwellautomation.com/global/sales-partner.
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň
udržitelnosti světového vývoje. Na celém světě jsou naše prémiové produkty značek Allen-Bradley® a Rockwell Software® uznávány díky inovačnímu potenciálu a vynikající
kvalitě a výsledkům.
Spojte se s ROKAutomation v sítích Facebook, Twitter a Google Plus.
LinkedIn.

Přihlaste se k odběru našeho obsahu na portálu Youtube. Spojte se s námi v síti

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, PartnerNetwork™, GuardLogix™, Studio 5000® a Studio 5000® Logix Designer jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností.
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