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V súèasnosti u� neexistuje oblas� priemys-
lu, kde by neboli v �irokom rozsahu nasa-
dzované striedavé regulované pohony s
menièmi frekvencie. Tomuto novodobému
vývinu sa nevyhli ani �eriavy v�etkých dru-
hov, kde doteraz silne dominovali striedavé
pohony s indukènými motormi s vinutým
rotorom. Na tento spôsob ovládania poho-
nov �eriavov sú v súèasnosti najviac zvyk-
nutí aj operátori �eriavov, ktorí v snahe
�urýchli�� svoju prácu výhodne vyu�ívajú
tzv. brzdenie motorov protipo¾om. Okrem
toho, �e sú prúdy motora obmedzované ro-
torovými odporníkmi, tento spôsob ovláda-
nia �eriava priná�a so sebou nadmerné na-
máhanie mechaniky príslu�ného pohonu.
Tento pracovný re�im síce po urèitú dobu
priná�a zvý�enie výkonu �eriava, je v�ak
draho zaplatený zvý�enými nárokmi na
údr�bu �eriava, prièom trpia predov�etkým
mechanické èasti pohonu. Zvý�enému na-
máhaniu sú v�ak podrobované aj elektric-
ké obvody, ako trolejové vedenie pre napá-
janie �eriava a samotné pohonné motory.
Nebýva zriedkavé, �e sa v mechanickej
èasti objavujú také poruchy, ktoré si vynu-
cujú vymeni� kompletné prevodové sústro-
jenstvo pohonu vrátane výmeny �ukrúte-
ných� hriade¾ov, a to nieko¾kokrát do roka.
Zabráni� tomuto spôsobu ovládania teraj-
�ou technikou je nemo�né a apelova� na
uvedomelos� operátora �eriava tie� nie je
najschodnej�ia cesta.

Pou�itie menièov frekvencie, ktoré v sú-
èasnosti disponujú vynikajúcimi regulaèný-
mi vlastnos�ami, toto�nými s regulaènými
vlastnos�ami jednosmerných pohonov, vy-

sokou úèinnos�ou a zároveò vysokou spo-
¾ahlivos�ou, prinieslo pri ich nasadení na
pohony �eriavov nieko¾ko výhod. V spojení
s jednoduchým riadiacim automatom, kto-
rým mô�e by� ¾ubovo¾ný typ programova-
cieho logického automatu, sa dostávajú po-
hony �eriavov na kvalitatívne vy��iu
úroveò.

Hlavné výhody nasadenia frekvenène re-
gulovaných pohonov do �eriavov mô�eme
zhrnú� do nasledovných bodov:
� Zní�enie nárokov na údr�bu mechanic-

kých èastí �eriava. Na základe presnej-
�ích výpoètov a dlhodobej�ích skúsenos-
tí bude navy�e aj mo�né v budúcnosti
zní�i� rozmery týchto mechanických
èastí.

� Mo�nos� pou�itia �tandardných induk-
èných motorov s kotvou nakrátko, ale
i bezproblémové pou�itie u� nasadených
motorov s vinutou kotvou prostým vy-
krátením rotora.

� Jednoduchá implementácia antikolízne-
ho zariadenia do pohonného systému.

� Bez pou�itia frekvenèných menièov as-
poò pre pohon maèky a posun �eriava
nie je mo�né nasadenie systému, ktorý
zabraòuje rozkývaniu bremena (ASLC).

� Mo�nos� pou�itia �tandardných kontro-
lérov ovládania pohonu. Nie sú potrebné
nové ovládacie stereotypy pre operátora
�eriava.

� Energetické úspory vyplývajúce z vyu�i-
tia frekvenènej regulácie otáèok induk-
èného motora. Pri známom pracovnom
re�ime �eriava sa dajú tieto úspory do-
statoène presne vyèísli�, ich výpoèet
v�ak presahuje rozsah a náplò tohto prí-
spevku.

� Zní�ené namáhanie napájacieho troleja,
a tým aj vy��ia spo¾ahlivos� zberacieho
ústrojenstva troleja.

� Zní�enie nárokov na kompenzáciu jalo-
vej energie siete, preto�e súèasné meni-

èe frekvencie odoberajú zo siete praktic-
ky len èinnú energiu.

� Priestorová i váhová úspora vyplývajúca
z vynechania regulaèných rotorových
odporníkov indukèného motora.

Medzi nevýhody nasadenia menièov frek-
vencie mô�eme zaradi� tvorbu vy��ích har-
monických, ktoré sa potom dostávajú do
napájajúcej energetickej siete. Pri ve¾kom
poète nasadených menièov na jednom na-
pájacom mieste je potrebné tieto vy��ie
harmonické filtrova� �peciálnymi ladenými
filtrami.
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