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Význam měničů frekvence

Měniče frekvence středních a velkých vý-
konů (obr. 1) jsou ve většině případů neodpo-
jitelnou součástí elektrického pohonu v hlav-
ních technologiích. To např. znamená, že 
měnič frekvence u pohonu odtahového venti-
látoru v cementárně, teplárně nebo elektrárně 
(obr. 2), běžně výkonu 0,5 až 2 MW, musí být 
v chodu vždy při provozu hlavní technolo-

gie. Vzhledem k velkým záběrným proudům 
asynchronního motoru nelze při případné po-
ruše měnič přemostit. Takové zařízení má pro 
provoz kritický význam a zájmem provozo-
vatele je v maximální možné míře zabránit 
neplánovaným výpadkům pohonu, které ob-
vykle bývají spojeny se značnými škodami.

Někdy jsou však stejně důležité i pohony 
výrazně menších výkonů, např. pohony do-
pravníků výrobních linek v nepřetržitých pro-
vozech, zejména v papírnách nebo válcovnách.

Provozovatel, vědom si těchto skutečnos-
tí, si klade dvě zásadní otázky:
– jak zařízení udržovat co nejdéle v bezpo-

ruchovém provozu,
– kdy dožilé zařízení vyměnit?

Stárnutí zařízení 

Zbytková životnost elektromotoru z větší 
části závisí na kvalitě izolací. Ta je měřitelná 

Měniče frekvence – řízení životního cyklu

různými diagnostickými metodami. Napro-
ti tomu životnost měniče frekvence je dána 
životností silové a řídicí slaboproudé elek-

troniky a měřit ji lze jen omezeně (obr. 3). 
Ve srovnání s motorem je tedy u měničů frek-
vence nezbytné důsledněji se řídit doporu-
čeními výrobce, vycházejícími ze statistik 
poruch a stanovených životností jednotli-
vých dílů.

Řízení životního cyklu měniče frekvence

Doporučení pro údržbu konkrétního mě-
niče frekvence od firmy ABB je obsaženo 
v plánu údržby (Maintenance Schedule). In-
formaci o aktuální fázi životního cyklu mě-
niče uživatel najde v dokumentu Product Life 
Cycle Announcement. Tyto dokumenty jsou 
dostupné na webových stránkách www.abb.
com u příslušných typů měničů frekvence. 
Obecně platí, že měnič lze udržovat po dle 
plánu údržby až do chvíle, kdy typově za-
stará a náhradní díly pro pravidelnou údrž-
bu přestanou být dostupné, nebo do chvíle, 
kdy se pravidelná údržba stane neekonomic-
kou (obr. 4). 

Aktuální informace o ukončení životního 
cyklu měničů ACS601

Měniče frekvence řady ACS600 byly vy-
ráběny v letech 1994 až 2005 ve výrobním 
závodě ABB v Helsinkách. Aktuálním ty-
pem jsou měniče ACS880, vyráběné od roku 

2011. Podrobnosti o aktuálních produk-
tech najdou zájemci na www.abb.com.

V roce 2013 končí životní cyklus 
měničů frekvence ACS601 (závěsné 
měniče řady ACS600). Znamená to, že 
od 1. ledna 2014 již nebudou dostup-
né náhradní díly, a výrobce doporuču-
je výměnu měniče v programu Drive 
Upgrade. Servisní služba Drive Up-
grade obsahuje výkonově srovnatel-
ný modul měniče frekvence ACS800 
v hardwarové konfiguraci odpovídající 
typologii měničů ACS601 (obr. 5). To 
znamená, že výměna a následné zpro-
voznění zařízení zaberou jen minimální 

dobu. Zásahy do nadřazeného řídicího sys-
tému, včetně úprav provozního nastavení, 
jsou minimální.

Článek pojednává o řízení životního cyklu měničů frekvence se zvláštním důrazem na mě-
niče ACS600 od firmy ABB a na možnosti jejich modernizace nebo náhrady moderněj-
šími měniči řady ACS800.

Obr. 1. Měnič frekvence pohonu odtahového 
ventilátoru (z obr. 2) o výkonu 1 MW

Obr. 2. Motor odtahového ventilátoru v ce-
mentárně v Čížkovicích

Obr. 3. Testovací zařízení desek řídicích pulzů výko-
nového tranzistoru ACS601

Obr. 4. Model řízeného životního cyklu
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Obr. 5. Modul Drive Upgrade s volitelným příslušenstvím (vlevo) a po montáži do rozváděče 
(vpravo) 

V rámci služby Drive Upgrade lze po-
hon doplnit o nové moduly a funkce měni-
čů řady ACS800:
– rozšiřující moduly analogových a digitál-

ních vstupů,
– komunikační moduly pro průmyslové sběr-

nice (Profibus, CANopen, Modbus),
– komunikační moduly pro sběrnice na bázi 

průmyslového Ethernetu (EtherNet-IP, 
Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink),

– komunikační moduly pro specializované 
sběrnice (LonWorks),

– hardware a software pro vzdálenou správu 
pohonu Drive Browser v prostředí veřejné 
internetové sítě,

– jednoduchý programovací nástroj DriveAP 

pro náhradu reléových blokovacích obvo-
dů logickými funkcemi přímo v měniči,

– software DriveWindow – nástroj pro nasta-
vení funkcí pohonu a numerické i grafické 
monitorování provozních stavů.
Životní cyklus měničů ACS600 ve skříňo-

vém provedení (ACS604, ACS607 a ACS627) 
byl prodloužen: fáze s garantovanou plnou 
podporou do konce roku 2018 a fáze s ome-
zenou podporou do konce roku 2021. Spo-
lečnost ABB, oddělení Servis pohonů, nabí-
zí několik produktů pro pravidelnou údržbu 
a pro prodloužení životnosti těchto typů mě-
ničů frekvence: 
– IGBT Upgrade – instalace sady nových si-

lových tranzistorů,
– Exchange Unit – instalace modulu Recon-

dition ACS600,
– Retrofit – instalace nového modulu na bázi 

ACS800.
Podrobné informace o uvedených servis-

ních produktech si mohou zájemci vyžádat 
na adrese: pohony.servis@cz.abb.com.

(ABB)

V moderní chirurgii se stále důrazněji pro-
sazují tzv. minimálně invazivní operační me-
tody, při nichž je malým řezem do těla paci-
enta zaváděn katetr, prostřednictvím které-
ho se provádí vlastní chirurgický zákrok. Jde 
o techniku velmi šetrnou k pacientovi, výrazně 
zkracující dobu pooperačního doléčení a méně 
nákladnou než klasické operace. Během celé-
ho operačního výkonu však chirurg potřebuje 
mít k dispozici podrobnou anatomii operova-
ného pacienta se všemi detaily. Na monitorech 
v operačním sále se proto zobrazují potřebné 
rentgenové snímky v řezech nebo v prostoro-
vém (3D) zobrazení. Chirurg si v nich ale bě-
hem operace nemůže listovat, protože osoby 
v operačním sále se vzhledem k nebezpečí in-
fekce nesmějí dotýkat žádných předmětů s vý-
jimkou operačních nástrojů, a standardní po-
čítačové monitory tudíž nemohou obsluhovat.

Se zajímavým řešením nyní přišli odbor-
níci divize Healthcare a divize pro globál-
ní výzkum technologie (Globale Forschung 
Corporate Technology) firmy Siemens. Upra-
vili totiž techniku Kinect, kterou společnost 
Microsoft vyvinula pro své špičkové hrací 
konzole Xbox, tak, aby chirurgové mohli po-
hybem rukou a paží zadávat v průběhu opera-
ce povely k výběru rentgenových snímků, ke 
zvětšení vybraných detailů, k otáčení prosto-
rového zobrazení apod. a aktivně tak listovat 
v souboru rentgenových snímků operovaného 
pacienta zobrazovaných na monitoru (obr. 1).

Technika hrací konzoly na operačním sále
Systém Kinect je v podstatě pohybový 

ovladač, umožňující ovládat počítačové hry 
pohyby těla, který lze obecně využít pro bez-
dotykové ovládání zobrazovacích jednotek 
prostřednictvím gest. Jde v podstatě o prv-
ní komplexní senzor na světě, který v sobě 

kombinuje barevnou snímací kameru, čidlo 
vzdálenosti, mikrofony zvuku a výkonný pro-
cesor s běžícím speciálním softwarem. Zdroj 
infračerveného světla vysílá do prostoru bo-
dový paprsek a scéna je zaznamenávána ka-
merou z jiného úhlu. Trojrozměrné předměty 
nebo osoby v prostoru deformují zaznamena-
né vzorky, takže u každého bodu obrazu v ka-
meře lze určit jeho vzdálenost od zdroje svět-
la. Speciální software tyto prostorové shlu-
ky bodů identifikuje jako osoby v prostoru 

a dokáže rozpoznat jejich pohyby. V posled-
ní době systém Kinect doznal širokého vyu-
žití daleko překračujícího jeho původní urče-
ní pro počítačové hry nové generace. Úspěšně 
je využíván nejen v průmyslové automatizaci 
a robotice, ale i v lékařství.

Systém Kinect pro hrací konzole ovšem ne-
byl navržen k tomu, aby převáděl pomalé, přes-
né pohyby rukou chirurga na exaktní povely 
pro ovládání. K tomu vyvinuli experti z divi-
ze Corporate Technology speciální algoritmy, 
které umožňují nejprve ze shluku bodů v pro-
storu identifikovat ruce chirurga. Pro to cíleně 
analyzují pouze část prostoru před chirurgem, 
kde lze nejspíše očekávat jeho ruce s ovláda-
cími pohyby. Jakmile systém rozpozná ruce 
chirurga, registruje jejich pohyby, aniž by se 
nechal ovlivňovat jinými osobami v prostoru. 
Expertům divize Siemens Healthcare se tak po-
dařilo vytvořit unikátní spojení mezi identifika-
cí pohybů a zobrazením rentgenových snímků. 
Přesně určili gesta pro potřebné povely – např. 
že ruce vzdalující se navzájem od sebe zname-
nají pokyn ke zvětšení výřezu obrazu na mo-
nitoru. Po úspěšných zkouškách prototypu je 
nyní nová technika zkoušena v reálných pro-
vozních podmínkách ve dvou bavorských ne-
mocnicích, prozatím ale ještě bez pacientů.
[Technik von Spielkonsole im Operationssaal. 
Pressemitteilung Siemens AG, 24. února 2012.]

(Kab.)

Obr. 1. Technika hrací konzoly se nyní uplat-
ňuje i na operačním sále (foto: Siemens AG)


