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Úvod
Cílem tohoto dokumentu je definovat zkušební metody pro určování celkových ztrát včetně
přídavných vysokofrekvenčních ztrát motorů a účinnosti motorů napájených z měničů. Kromě ztrát při
nominálně sinusovém napájení se objevují přídavné vysokofrekvenční ztráty stanovené metodami
v IEC 60034-2-1:2014 Výsledky dosažené podle této normy jsou určeny k tomu, aby se umožnilo
porovnání ztrát a účinnosti různých motorů při napájení z měničů.

Norma navíc poskytuje sedm normalizovaných pracovních bodů pro charakterizování vývoje ztrát
a účinnosti v celém rozsahu točivého momentu/otáček. Pro výpočet ztrát a účinnosti v libovolném
pracovním bodu (moment, otáčky) je poskytnuta metoda interpolace.

Pokud jde o systémy výkonových pohonů (PDS), motor a měnič kmitočtu vyrábí často různí
dodavatelé. Motory stejného provedení jsou vyráběny v masovém měřítku. Mohou se provozovat ze
sítě nebo z měničů kmitočtu různých typů, které jsou dodávány různými výrobci. Jednotlivé vlastnosti
měniče (spínací kmitočet, napěťová hladina stejnosměrného meziobvodu atd.) budou mít také vliv na
účinnost systému. Jelikož je nepraktické určovat ztráty motoru pro každou kombinaci motoru,
měniče kmitočtu, připojovacího kabelu, výstupního filtru a nastavení parametrů, tato norma popisuje
omezený počet přístupů v závislosti na napěťové hladině a jmenovitých údajích zkoušeného stroje.

Ztráty stanovené podle této normy nejsou určeny k tomu, aby reprezentovaly ztráty v konečné
aplikaci. Poskytují však objektivní základ pro porovnání motorů různých provedení s ohledem na
vhodnost pro provoz s měničem.

Obecně jsou ztráty při napájení z měniče vyšší než při provozu na systému nominálně sinusového
charakteru. Přídavné vysokofrekvenční ztráty závisí na harmonickém spektru vnucené výstupní
veličiny měniče (proud nebo napětí), které je ovlivněno jeho zapojením a metodou řízení. Další
informace viz IEC TS 60034-25:2014.

Účelem této normy je definovat zkušební postupy pro systémy výkonových pohonů nebo pro
samostatné měniče kmitočtu.

Porovnatelný měnič

Nejnovější zkušenosti a teoretická analýza ukázaly, že se přídavné vysokofrekvenční ztráty obecně
příliš nezvyšují se zatížením. Metody uvedené v této normě jsou založeny především na napájení
s pulzně šířkovou modulací (PWM).

S ohledem na tyto typy měničů a narůstající potřebu ověřování souladu s národními energetickými
předpisy, které se týkají účinnosti, tato norma definuje pro zkoušky nízkonapěťových motorů
takzvaný „porovnatelný měnič“.

Porovnatelný měnič je v podstatě napěťový zdroj s typickým obsahem harmonických vysokých
kmitočtů, který slouží k napájení zkoušeného stroje. Není použitelné pro středně napěťové motory.

Omezení pro použití porovnatelného měniče

Je nutné poznamenat, že zde popsaná zkušební metoda s porovnatelným měničem je normalizovanou
metodou určenou k dosažení porovnatelných hodnot účinnosti při normalizovaných zkušebních
podmínkách. Jmenovité hodnoty motoru mohou být odvozeny s ohledem na vhodnost pro provoz
s měničem. Není to však ekvivalentní s určováním skutečných ztrát motoru při provozu s konkrétním
měničem, což vyžaduje zkoušku kompletního systému výkonového pohonu (PDS) s daným měničem



použitým v konečné aplikaci.

U motorů poháněných víceúrovňovým napěťovým nebo proudovým měničem, kde se přídavné
vysokofrekvenční ztráty liší markantněji v závislosti na otáčkách a zatížení než u dvouúrovňových
napěťových měničů, se rovněž očekávají odchylky. Proto se při určení ztrát a účinnosti mají
přednostně používat postupy, při nichž je motor provozován společně se stejným měničem, jakým je
poháněn v provozu.

Další volbou je stanovení přídavných vysokofrekvenčních ztrát motoru výpočtem. Pokud tento způsob
zákazník požaduje, je zapotřebí tvar impulzu. Takový postup není součástí tohoto dokumentu.

Předložená metoda interpolace pro určení ztrát a účinnosti v libovolném pracovním bodu (moment,
otáčky) je omezena na základní rozsah otáček (rozsah konstantního točivého momentu, rozsah
konstantního toku).



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60034 specifikuje zkušební metody a metodu interpolace pro určování ztrát a účinnosti
motorů napájených z měničů spadajících do rozsahu platnosti normy IEC 60034-1:2017. Motor je
tedy částí systému výkonového pohonu s proměnným kmitočtem (PDS), jak je definováno
v IEC 61800-9-2:2017.

Při uplatnění přístupu porovnatelného měniče je účinnost motoru, stanovená pomocí této normy,
použitelná pouze pro porovnání motorů různých provedení.

Norma také specifikuje postupy pro určování ztrát motoru v libovolném zatěžovacím bodu (točivý
moment, otáčky) v základním rozsahu otáček (rozsah konstantního točivého momentu, rozsah
konstantního toku), který je založen na určení ztrát v sedmi normalizovaných zatěžovacích bodech.
Tento postup je vhodný pro jakékoli střídavé motory s proměnnými otáčkami (asynchronní
a synchronní), které jsou dimenzovány podle IEC 60034-1:2017 pro provoz s výkonovým zdrojem
proměnného kmitočtu a proměnného napětí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    EN 60034-1:2010 zavedena v ČSN EN 60034-1 ed. 2:2011 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část
1: Jmenovité údaje a vlastnosti.


