Vodenje prenosnice žerjava s pomočjo brezžičnega ethernet omrežja
mag. Anton VERDENIK univ.dipl.inž.
TALUM d.d.
Tovarniška c.10 2325 Kidričevo, SI-Slovenija
toni.verdenik@talum.si
Control of crane transport system using
industrial wireless ethernet network

naprave in dve tastaturi za manipulacijo.
Napajanje je izvedeno preko drsnih vodov.

Abstract:
This
paper
present
the
modernisation project of the crane transport
system in aluminium smelter TALUM
Kidričevo. Due to the mechanical limitation is
not possible to establish comunication between
two PLC using phisical media. We present the
solution of using wireless LAN for the control
of transport machine in industrial enviroment.
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Uvod

Transportne naprave so pomembni del
proizvodnega procesa. Zaradi mehanskih ovir ni
vedno možna izvedba komunikacijskega vodila
med elementi distribuiranega sistema za vodenje
s kabelsko povezavo. V teh primerih je rešitev
brezžična povezava, katere izvedba pa je v
industrijskem okolju povezana s številnimi
težavami.
V članku je opisana rekonstrukcija sistema za
vodenje prenosnice žerjava v elektrolizi C
TALUM Kidričevo. Posebnost tega projekta je
povezava dveh krmilnikov preko industrijske
različice brezžičnega ethernet omrežja.
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Izhodiščno stanje

Prenosnica za žerjav v elektrolizi C,
prikazana na sliki 1 je sestavljena iz dveh
mehansko nepovezanih transportnih sistemov in
je namenjena za prečni prevoz žerjavov med
različnimi delovnimi in servisnimi lokacijami.
Za pogon naprave so vgrajeni štirje dvohitrostni
asinhroni elektromotorji moči 3,75kW, dva za
vsak transporter. Zraven tega ima vsak
transporter še elektro pnevmatske varnostne
zaklepe, senzorje za detekcijo različnih
položajev in hitrostnih con, signalizacijo stanja

Slika 1: Prenosnica žerjava
Krmiljenje transporterjev je bilo pred obnovo
izvedeno z dvema krmilnikoma TSX 27, ki sta
bila povezana preko serijske komunikacije.
Prenos podatkov je potekal preko posebnih
oddajno/sprejemnih fotocelic, ki so bile šibka
točka v sistemu zaradi zahtevne nastavitve in
občutljivosti na vplive okolja. Dvohitrostni
motorji so imeli možnost le hitre ali počasne
vožnje.
Zaradi potrebe po širšem območju
spreminjanja hitrosti, povečani razpoložljivosti
in zastarelih komponent smo se odločili, da
izvedemo celovito obnovo sistema vodenja. Prvi
korak je bil proučitev delovanja naprave, ki je
shematsko prikazana na sliki 2.
Delovanje naprave
naslednji način:

lahko

opišemo

na

Mesto upravljanja
Prenosnico je možno upravljati iz dveh
mest. Vodilni transporter je tisti iz katerega
se izvaja upravljanje.
Zaklepanje v končnem položaju
Ko doseže prenosnica končni položaj in je
poravnana z žerjavno progo se priklopi na
izvor komprimiranega zraka, ki zapre
varnostne zaklepe in onemogoči gibanje.

Slika 2: Funkcionalna shema prenosnice
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Način delovanja

3.1

a) Razstavljen ali servisni način:
Transporterja se lahko premika samostojno
b) Sestavljen ali delovni način
Transporterja se premikata sinhrono.
Teža bremena
Teža bremena se spreminja od prazne
prenosnice do 110 ton.
Hitrost vožnje
Hitrost prenosnice se spreminja glede na
hitrostno cono v kateri se giblje. Imamo tri
hitrostne cone : hitro, počasi in zelo počasi.
Za detekcijo hitrostne cone so uporabljena
končna stikala.

Tehnična rešitev
Koncept

Na sliki 3 je prikazana arhitektura
distribuiranega sistema za vodenje, ki smo jo
zasnovali tako, da so ključne komponente
povezane na krmilnik preko komunikacijskih
vodil. S tem smo zmanjšali ožičenje in povečali
fleksibilnosti. Oba transporterja imata enaka
sistema za vodenje. Za pogon elektromotorjev je
uporabljen frekvenčni regulator. Sinhronizacija
obeh sistemov za vodenje transporterjev je
izvedena preko brezžičnega omrežja. Razdalja
med transporterjema je 30m. Signalizacija je
narejena s klasičnimi svetlobnimi elementi in
operacijskim panelom. Upravljanje pa se izvaja
preko fleksibilne konzole.

Slika 3: Arhitektura sistema za vodenje

3.2

Krmilnik

Za krmiljenje je uporabljen krmilnik
Premium proizvajalca Schneider Electric. Izbran
CPU omogoča modbus povezavo s frekvenčnim
regulatorjem, unitelway povezavo s panelom in
modbus tcp/ip povezavo med krmilniki.
3.3

Frekvenčni regulator

Za pogon asinhronih elektromotorjev je
uporabljen frekvenčni regulator Altivar71,
proizvajalca Schneider Electric. Na en
frekvenčni regulator sta priključena dva
motorja. Preko modbus protokola krmilnik
pošilja želeno vrednost vrtljajev, smer vrtenja in
ukaze za vklop in izklop. Kontrola delovanja se
nadzoruje s čitanjem statusne besede. Sestavni
del integracije frekvenčnega regulatorja je
nastavitev parametrov. Najprej se določi profil
delovanja tako, da regulator upošteva referenco
in ukaze preko modbus kanala. Drugi del
parametriranja pa je optimizacija vožnje, ki
obsega vnos osnovnih podatkov motorjev,
autotuning, ter obliko in strmino ramp za
speljevanje in ustavljanje.
3.4

3.5

Opis
Za razvoj aplikacije je bilo uporabljeno
programsko orodje PL7Pro. Aplikacija ima
standardne funkcije za zajemanje signalov,
komunikacijo s frekvenčnim regulatorjem,
alarmiranje in signalizacijo ter nadzor vožnje
transporterjev. Izmed naštetih funkcij sta v
nadaljevanju izpostavljeni dve, ki sta v tej
aplikaciji specifični.
Sinhronizacija krmilnikov
Za sinhronizacijo krmilnikov je uporabljen
sistemski servis global data, ki je zgrajen po
arhitekturi Publisher/Subscriber. Omogoča
izmenjavo podatkov v realnem času med
enotami, ki pripadajo isti distribucijski skupini,
kar pomeni, da imajo enak multicast IP naslov.
Servis, ki je vgrajen v ethernet modulu
krmilnika deluje po protokolu RTPS (Real Time
Publisher Subscriber). Uporaba te rešitve
prinaša nekatere prednosti in sicer:
•

Brezžična ethernet mreža

Brezžično LAN omrežje se za vodenje in
nadzor v industriji uporablja izjemoma, saj je
težko najti kompromis med visokimi zahtevami
po zanesljivosti prenosa podatkov in motnjami,
ki so v industriji običajne. Zadovoljive rezultate
smo dosegli z:

Programska oprema

•

za prenos podatkov in detekcijo napak na
komunikaciji skrbi sistem – programiranje
ni potrebno.
multicast način komunikacije - minimalna
obremenitev komunikacijskega omrežja

Na sliki 4 je prikazan princip sinhronizacije
podatkov med obema transporterjema.

• uporabo ustrezne opreme
• izbiro komunikacijskega protokola med
krmilniki, ki je usklajen z IDA (Interface
for Distributed Automation).
• zaporo dostopne točke naključnim
uporabnikom
V vsak transporter smo vgradili vstopno
točko BAT11b proizvajalca Hirschmann, ki
omogoča 11Mbit/s na razdalji 30 m znotraj
stavbe. Oprema je industrijske izvedbe in
skladna s standardom IEEE802.11b. Zaradi
kovinske stavbe in transporterjev smo
zanesljivo delovanje dosegli šele z vgradnjo
zunanjih anten.

Slika 4: Sinhronizacija podatkov

Enakomerna obremenitev motorjev
Zaradi neenake obtežitve transporterjev,
rahlega naklona in drobnih ovir na tračnicah je
vožnja nemirna. V nekaterih primerih so motorji
enega transporterja preobremenjeni, na drugem
pa delujejo skoraj v praznem teku.
Za rešitev tega problema smo razvili
programsko funkcijo, ki skrbi za enakomerno
obremenitev motorjev v sestavljenem načinu
delovanja. Pri tem ne potrebujemo dodatnih
senzorjev ampak izkoristimo podatke, ki nam
jih nudi frekvenčni regulator. Funkcija deluje
tako, da krmilnik vodilnega transporterja v
realnem času korigira željeno vrednost vrtljajev
podrejenega transporterja po kriteriju minimalne
razlika med tokovi elektromotorjev. Z uporabo
te funkcije je vožnja bolj mirna, motorji pa
enakomerno obremenjeni.

3.6

Slika 6: Krmilna omara s PLC in ATV71
.

Fotografije po izvedbi projekta

Slika 5 prikazuje obnovljeni transporter s
pozicijo ključne opreme. Na sliki 6 je prikazana
elektro omara s krmilnikom, frekvenčnim
regulatorjem in ostalo stikalno opremo.
Slika 7: Signalizacija in upravljanje

Slika 5: Obnovljen transporter s ključno opremo
Slika 8: Brezžični LAN BAT11b in antena
Na sliki 7 je krmilna omarica z vgrajenim OP,
ter fleksibilna posluževala konzola. Slika 8
prikazuje brezžično LAN vstopno točko
montirano v ločeni omarici in zunanjo anteno,
ki je pritrjena na ohišje transporterja.

Prevoz remontnega žerjava s katodnim koritom
je prikazan na sliki 9. Teža bremena je v tem
primeru 110 ton. Na sliki 10a in 10b pa je
prikazan prevoz delovnega žerjava v servisno
delavnico.

4

Slika 9: Prevoz remontnega žerjava s katodnim
koritom elektrolizne celice – skupna teža110 ton

Zaključek

V članku je opisan projekt obnove
zastarelega sistema za vodenje s katerim smo
brez zamenjave motorjev ali konstrukcijskih
sprememb povečali funkcionalnost, zanesljivost
in razpoložljivost naprave za prevoz žerjava. To
smo dosegli z vgradnjo moderne krmilno
regulacijske opreme in distribuiranim sistemom
za vodenje, ki je povezan preko brezžičnega
ethernet omrežja.
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Slika 10a: Prevoz delovnega žerjava v
servisno delavnico

Slika 10b: Prevoz delovnega žerjava v
servisno delavnico – dosežen končni položaj

