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IGBT inverter for high pressure hydraulic pump drive. 

For testing purposes of regulated drives introduction in a local coal mine an IGBT inverter for 
150kW motor power was developed and build. For high pressure hydraulic pump control a 
sensorless motor speed control was chosen. The actual pressure value is derived from an existing 
sensor with fast CAN bus interface. Monitoring and control is implemented locally and remotely 
over a second slow speed CAN bus. A mechanical realization, thermal design of power components 
and results from test power plant are presented. Expected benefits of regulated drives introduction 
were confirmed. Many other benefits were also verified and confirmed. 

 

 

Kratek pregled prispevka 

Za potrebe uvajanja reguliranih motorskih pogonov v jamo Premogovnika Velenje je bil zgrajen 
IGBT pretvornik v eksplozijsko varnem ohišju za moči elektromotorja do 150kW. Izvedena je 
brezsensorska regulacija hitrosti na objektu visokotlačne črpalke. Meritev tlaka je izvedena na 
obstoječi opremi. Prenos merjenih vrednosti se vrši preko hitrega CAN vodila. Nadzor in 
upravljanje pretvornika je izvedena lokalno in daljinsko iz nadzornega centra zunaj jame preko 
obstoječega počasnega CAN vodila. Prikazana je mehanska izvedba pretvornika, termični izračun 
izgub močnostnega dela ter podani so rezultati meritev na testnem objektu. Potrdile so se 
pričakovane prednosti pred standardno izvedbo pogonov. Odpravljene so slabosti zaradi direktnega 
zagona motorja pri klasični izvedbi, poraba energije se je bistveno znižala, saj se zaradi uvedene 
regulacije tlaka sistem optimalno prilagaja zahtevam objekta. Uvedba reguliranih pogonov tudi v 
tako težkih pogojih dela kot je rudnik je upravičena, saj prinaša mnoge prednosti in pozitivne 
ekonomske učinke. 



1 Uvod 

Za potrebe uvajanja reguliranih motorskih 
pogonov v jamo Premogovnika Velenje je bilo 
potrebno zgraditi pretvornik z naslednjimi 
osnovnimi karakteristikami: 

 Pretvornik bo priključen na galvansko ločeno 
rudniško omrežje 3x550V/50Hz. 

 Moč motorja bo največ 150kW. 

 Vgrajene naj bodo vse potrebne zaščite, ki jih 
zahteva zakonodaja s področja rudarstva. 

 Regulacija hitrosti motorja je izvedena brez 
senzorja hitrosti. 

 Izvedba omare (ohišja) pretvornika mora biti 
eksplozijsko varna. 

 Meritve tlaka se izvedejo na obstoječi 
merilni opremi. 

 Nadzor pretvornika se izvede na osebnem 
računalniku preko obstoječega CAN vodila 
iz nadzornega centra zunaj jame [1], [2]. 

 

Izbrana je bila konfiguracija pretvornika, ki 
je prikazana na sliki 1. 

 

Slika 1: Shema izvedbe pretvornika 

Pretvornik se na omrežno napetost priklopi 
preko ločene – zunanje stikalne omare. V tej 
omari so vgrajeni kontaktor, varovalke, merilni 
sistem za detekcijo zemeljskega stika, 
diferenčna pretokovna zaščita in prikaz 
napetosti.  

Na vhodu pretvornika so vgrajene filtrske 
dušilke za glajenje toka. Za omejevanje 
amplitude vklopnega toka smo vgradili 
polkrmiljeni tiristorski mostič, ki se vklopi šele, 
ko napetost na enosmerni zbiralki pretvornika 

doseže stacionarno stanje. Napetostno območje 
vhodne napetosti je med 500 in 550Veff, kar 
nam na zbiralki da najvišjo enosmerno napetost 
780V. V neobremenjenem stanju je na omrežni 
strani lahko prisotna napetost tudi do 600V. 
Delovna enosmerna napetost pretvornika je tako 
lahko kratkotrajno do 900V. Na to najvišjo 
napetost je tudi projektirana kondenzatorska 
baterija. Kondenzatorji so med seboj povezani z 
nizkoinduktivno zbiralko ter opremljeni z 
izenačevalnimi upori, ki hkrati služijo tudi kot 
praznilni upori.  

Za trifazni IGBT most je bil izbran 
inteligentni modul firme Semikron SKiiP 
342GD120-314CTVU. Ta v sebi poleg IGBT 
tranzistorjev združuje prožilno vezje, DC/DC 
pretvornik, merilne senzorje za tok, napetost in 
temperaturo, kratkostično pretokovno zaščito, 
detekcijo zemeljskega stika in zaporo 
napačnega proženja. Dovoljuje delovanje pri 
napetosti zbiralke do 900V, največja trajna 
tokovna obremenitev je 300A, najvišja 
preklopna frekvenca pa 10kHz. 

Vsi polvodniški močnostni elementi so 
montirani na vodno hlajeno bakreno ploščo. Za 
kroženje zraka v omari skrbi ventilator, tako da 
nam omogoča efektno hlajenje tudi elementov, 
ki niso neposredno montirani na to ploščo. Na 
zadnji strani plošče je površina povečana z 
dodatnimi rebri, ki zmanjšujejo termično 
upornost prehoda zrak-plošča. 

Dodatno je v pretvornik vgrajena tudi lastno 
varna detekcija zemeljskega in medfaznega 
stika izhodnega kabla in motorja, ki onemogoči 
vklop ob prisotnosti napake. 

Pretvornik je za potrebe regulacije, nadzora 
in parametriranja opremljen z dvema vodiloma. 
Prvo je lokalno RS232 vodilo na katerega 
priklopimo osebni računalnik in služi 
parametriranju in hitremu prenosu podatkov 
med pretvornikom in računalnikom. Drugo je 
CAN vodilo preko katerega se prenašajo 
merjene vrednosti tlaka ter vrši nadzor in 
vodenje iz nadzornega centra zunaj jame. Za 
povezavo na jamsko CAN vodilo smo uporabili 



dodatni standardni galvansko ločeni vmesnik. 
Na isto vodilo je vezan tudi alfanumerični 
prikazovalnik in tipke za upravljanje na omari. 

Celoten pretvornik je vgrajen v eksplozijsko 
varno omaro, ki je bila zgrajena po standardni 
specifikacija namensko za ta pretvornik. 

Za potrebe proženja tiristorskega usmernika 
je bil razvit prožilni modul z detekcijo 
prisotnosti vhodnih napetosti.  

2 Termični izračun pretvornika 

Dimenzioniranje polvodniških elementov je 
določeno z vhodnimi podatki, od parametrov, ki 
jih dobimo od proizvajalca in hlajenja 
(temperature) elementov [3]. 

Vhodni podatki so: 

 Topologija vezja 
 Nazivna napetost 
 Nazivni tok 
 Faktor preobremenitve 
 Preklopna frekvenca 
 Podatki o hlajenju 
 Podatki o bremenu 
Dimenzioniranje lahko ločimo na vhodni del 

(usmernik) in izhodni del (tranzistorski 
razsmernik).  

Tabela 1: Vhodni usmernik 

Vhodni usmernik: 

Vin 550 V 
Iout  250 A  
Iout rms 250 A 
fin 50 Hz 
Faktor oblike 1.7321 
Faktor preobr. 1.5 
Trajanje preobr. 10 sek 

 

Mnogi podatki, še posebno podatki o 
termičnih lastnostih elementov in toplotnih 
izgubah za različne režime delovanja niso znani 
ali pa so pomanjkljivi. Za pomoč pri 
dimenzioniranju pa proizvajalci [SEMIKRON- 
SEMISEL] nudijo preprosta orodja. 

Tabela 2: Izbran element 

Komponenta : 
SKKH 132/18E 

Zaporna napetost 1800 V  
Max. temp. elementa 125 °C 

VT0.25 1.13V 
VT0.125  0.98V 
rT.25  1.36 mOhm 
rT.125  1.68 mOhm 
Rth(j-s) 0.28 K/W 

 
Slika 2: Simulacija segrevanja usmernika 

Tabela 3: Izhodni razsmernik 

IGBT razsmernik: 

Vd 800 V 
Vout 500 V 
Iout 183 A 
Pout 135 kW 
fout 50 Hz 
cos(φ) 0.85  
fsw 8 kHz 
Vmin out 68 V 
fmin out 2 Hz 
Faktor preobr. 1.5 
Trajanje preobr. 10  sec 

 

Tabela 4: Izbran element 

Komponenta: 
SKiiP1213GB123 

Transistor Dioda 
Etr  221 mJ (@600V) Ed  42 mJ 
VCE0.125 1  V VT0.125 0.9  V 
rC.125  2.167  mOhm rT.125  1.5  mOhm 
VCE.sat  2.30  V  Vf  1.80  V  
Ic  600.00  A If  600.00  A  
Rth(j-c)  0.03  K/W Rth(j-c)  0.094  K/W 



Tabela 5: Hlajenje 

Vodno 
hlajenje: 

Rth(sensor-water) 0,009 K/W 
Temp. okolice 40 °C 
Najvišja temp. hl. 50 °C 

 
Slika 3: Simulacija segrevanja razsmernika 

Kot vidimo simulacijski program [4] od nas 
zahteva zelo natančno poznavanje objekta, 
načina delovanja in hlajenja. Za izbrane 
elemente iz nabora aktualnih izdelkov lahko 
nato zelo hitro preverimo ali bo pretvornik 
deloval znotraj želenih meja oziroma lahko 
ugotovimo zgornjo mejo obremenitve, ki jih 
izbrani elementi omogočajo. 

Ponavadi moramo pri izračunu (simulaciji) 
uporabiti nekatere elemente, ki se povsem ne 
ujemajo z vgrajenimi. Tudi termični modeli, ki 
se uporabljajo pri simulaciji ne morejo 
upoštevati vseh realnih pogojev delovanja. 
Samo z meritvijo na realnem objektu v realnih 
pogojih delovanja lahko potrdimo pravilnost 
izbora. Meritve so podane v nadaljevanju, kjer 
je opisano tudi merilno mesto.  

3 Merilno mesto in postopka merjenja 

Predno smo pretvornik vgradili na objekt 
črpališča, smo opravili obsežno testiranje. V ta 
namen je bilo v Premogovniku Velenje [5] 
usposobljeno merilno mesto za potrebe 
izvajanja meritev obremenitve pretvornika. Kot 
testni motor smo imeli na voljo standardni 
elektromotor moči 132 kW nazivne napajalne 
napetosti 3x500V. Obremenitev smo nastavljali 
s pomočjo vodne turbine, ki smo ji lahko zvezno 
krmilili količino dovodne vode in nastavljali 
pretok izstopne vode.  

    

Slika 4: Laboratorijsko merilno mesto 

Uporabljeni princip vodenja asinhronskega 
motorja temelji na direktnem vodenju v polju 
rotorskega magnetnega sklepa, ki za delovanje 
ne potrebuje mehanskega dajalnika hitrosti oz. 
položaja. Ključni del algoritma je observer 
rotorskega fluksa, ki iz merjenih statorskih 
faznih tokov in statorskih napetosti ocenjuje 
rotorski magnetni sklep [1],[6]. Na podlagi tega 
signala regulacijski algoritem vzdržuje ustrezno 
orientacijo polja, ki omogoča vodenje vrtilnega 
navora. Ocenjevanje rotorskega magnetnega 
sklepa uspešno deluje od hitrosti 100 vrt./min. 
navzgor. Za nižje hitrosti informacije o 
rotorskem magnetnem sklepu nimamo na voljo 
in v tem delu obratovalnega področja 
uporabljamo krmiljenje z vsiljeno statorsko 
frekvenco. 
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Slika 5: Simulacija zagona motorja 



Algoritem vodenja je najprej bil preizkušen 
s simulacijo [6], implementirali pa smo ga  tudi 
na ciljnem sistemu, ter testirali na 
laboratorijskem merilnem mestu.  

Hitrost motorja smo regulirali na približno 
1% natančno v območju do nazivnih vrtljajev 
1500vrt/min, pri tem pa smo motor lahko 
obremenili do vrtilnega navora 720Nm in moči 
105kW. 

Iz slike5 lahko razberemo, da je regulacijska 
proga stabilna, ker je motor v praznem teku pa 
ima hitrostni odziv na stopnično vzbujanje 
prenihaj, ki je posledica velikih časovnih 
konstant sistema in filtrov ter omejitev toka in 
navora vgrajenih v regulacijsko progo. Start s 
hitrosti nič, ki je izveden zaradi omejitev 
regulacijske sheme pri hitrost nič s krmiljenjem 
in preklop na regulacijo je stabilen, saj ni 
opaziti prehoda [1], [5], [6]. 

4 Izvedba ohišja pretvornika 

Pretvornik je vgrajen v eksplozijsko varno 
omaro, ki je bila zgrajena po standardni 
specifikacija namensko za ta pretvornik. Za 
hiter dostop do notranjosti ima posebno izvedbo 
vrat, ki se odpirajo s posebnim mehanizmom. 
Predno se vrata odprejo, varnostni mehanizem 
odklopi energetsko napajanje. Na bočni strani 
omare sta dva močnostna konektorja za priklop 
dovoda in elektromotorja. Lokalno upravljanje 
se vrši preko lastno varne enote s CAN vodilom. 
Na vratih omare so tudi odprtine, zaščitene z 
ustreznim steklom za montažo prikazovalnikov. 
Hlajenje elementov v omari je izvedeno preko 
hladne bakrene plošče, skozi katero teče 
hladilna voda. Na zadnji strani te plošče je 
pritrjeno klasično narebričeno hladilno telo. S 
pomočjo ventilatorja se vrši prisilna cirkulacija 
zraka v omari, ki preko tega telesa odvaja 
toplotno energijo preko hladilne vode v okolico. 

Morebitna eksplozija znotraj ohišja se zadrži 
v notranjosti tako, da plamen ugasne predno 
doseže zunanjost.  

 

 

 

Slika 6: Izvedba eksplozijsko varne omare 

 

Slika 7: Izvedba DSP procesorske kartice 

Za procesiranje smo razvili DSP kartico [7] 
temelječo na Texas Instruments TMS320C32 
procesorju [8], ki je za takšno aplikacijo povsem 
ustrezna, saj je s svojo procesorsko močjo 
povsem kos nalogi vodenja motorja brez 
mehanskega senzorja hitrosti. 

5 Merilni rezultati segrevanja 

Za potrebe meritve segrevanja smo dodatno 
vgradili 8 kanalni merilni sistem FieldPoint 
firme National Instruments s pomočjo katerega 
smo na PC računalniku beležili potek 



temperature v želenih točkah. Izbrali smo 
značilne točke v katerih smo lahko spremljali 
segrevanje in se na podlagi teh lahko odločili za 
izboljšave pri končni izvedbi. 

Na sliki 8. so prikazani merilni rezultati za 
dve stacionarni delovni točki.  
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a) Meritev: n=1000 1/min, M=720 Nm 
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b) Meritev: n=1330 1/min, M=720 Nm 

Slika 8: Meritev segrevanja pretvornika za 2 
različni obremenitvi 

Voda-o Temperatura vode na izstopu iz pretvornika
Voda-I Temperatura vode na vstopu v pretvornik
Skiip Temperatura IGBT tranzistorskega modula
Tiristorji Temperatura v bližini tiristorskih modulov
Elko: Temperatura ohišja elektrol. kondenzatorjev
Dušilke Temperatura jedra dušilk 
DC-DC Temperatura hladilnika lastnega napajanja
Zrak Temperatura zraka v omari 
Referenca Temperatura zraka okolice v bližini omare

Legenda merilnih točk 

Meritev smo izvajali tako dolgo, dokler se 
temperatura ni stabilizirala, oziroma dosegla 
določeno mejno vrednost. Izvedli smo jo pri 
treh stacionarnih delovnih točkah in najnižjem 
projektiranem pretoku hladilne vode.  

Merilni rezultati kažejo, da se temperatura 
polvodniških elementov, tiristorji, diode, IGBT 
modul, hitro stabilizira na stacionarnih 
vrednostih. Ostali elementi, ki niso neposredno 
montirani na hladno ploščo, pa imajo 
nadtemperaturo odvisno od temperature zraka v 
omari. Zrak v omari s pomočjo vgrajenega 
ventilatorja prisilno kroži in preko toplotnega 
izmenjevalnika na zadnji strani hladne plošča 
odvaja generirano toploto. Z vgradnjo 
ustreznega ventilatorja lahko zagotovimo, da 
temperatura teh elementov ostane znotraj 
projektiranih meja. 

6 Meritev tlaka in navora pri različnih 
vrtljajih motorja 

Želeli smo tudi preveriti statično 
karakteristiko pretoka in tlaka črpalke. 

Po pričakovanjih lahko vidimo, da je tlak 
premosorazmeren navoru in praktično 
neodvisen od vrtljajev črpalke in da 
potrebujemo za regulacijo tlaka in pretoka 
črpalke  regulacijo navora in hitrosti 
pogonskega elektromotorja. 
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Slika 9: Statična karakteristika črpalke 

7 Povzetek 

Primer izvedbe pretvornika za eksplozijsko 
nevarno okolje nas je postavil pred mnoge 
izzive, ki jih je bilo potrebno rešiti. Naloge, kot 
so mehanska izvedba, projektiranje močnostnih 
elementov, mikroprocesorske kartice in 
programske opreme so bile tako zahtevne kakor 
tudi zanimive.  



Z ustrezno izbiro senzorjev in funkcij, ki so 
bile vgrajene, kakor tudi način komunikacije 
preko CAN vodila smo zgradili pretvornik, ki 
združuje funkcionalnost, varnost in inteligenco, 
ki uporabniku omogoča na enostaven način na 
daljavo spremljanje in upravljanje pretvornika.  

Zaradi vpeljave reguliranega pogona so se 
glede na prejšnjo izvedbo bistveno zmanjšali 
zagonski tokovi in s tem tokovni udari v 
omrežju, prav tako je bila porabljena energija za 
izvrševanje enake naloge nižja, saj je pogon 
deloval z boljšim izkoristkom. Vektorska 
regulacija navora in hitrosti nam omogoča 
enostavno izvedbo regulacije tlaka in pretoka 
črpalke, kar je tudi osnovna naloga, ki jo je bilo 
potrebno izvajati. 

Z vpeljavo regulacije navora in hitrosti 
elektromotorja smo tudi optimirali potrebno 
moč črpalke in s tem izboljšali izkoristek, ker 
elektromotor deluje v optimalni delovni točki.  
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