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In het kader van afstuderen werd een alderzoek verricht naar de aandrijf
nogelijkheden van de graafkop (cutterdrum) van de "Thin-seanHniner" van de 
RSV. 
Het 'betreft hier een studie die onderandere de nogeli jkheden ITCet nagaan van de 
toepassing van een elektrische aandrijving. 
De •'Thin-seam-miner", een kolengraafmachine speciaal geschikt vt:X>r het del ven 
van dunne kolenlagen van ongeveer 60 cm tot 130 cm, is weergegeven in figuur 1. 
Aan de ma.chine zijn drie b::lofdelementen te alderscheiden, dat zijn de graafk:c::p 
plus het kolentransport:mechanisme, het base-frane en de fONer units. 
Gezien de grote afstand tussen de graafkop en de power unit, de graafk:q> rijkt 
tot 70 IN:!ter in de berg, is er een overbrenging nodig tusen de dieselnotor die 
de energie cpNekt en de graafk:q> die het lastproces vormt. 
Tijdens het ontwerp van de machine heeft men an redenen, die later nog ter 
sprake karen, gekozen voor een hydraulische overbrenging. 
Nu er een aantal. machines gel::x:::luwd zijn waarmee ervaring is opgedaan wil men de 
keuze van de overbrenging toetsen, tNl!t de ervaring die men tot nu toe heeft 
opgedaan. 
Bij het systematisch ootwerpen van een overbrenging dient men de volgende 
vragen te 'bea.ntwoorden : 

1) Welke eigenschappen ITCet de machine hebben? 
2) wat is de karakteristiek van het lastproces? 
3) Wat zijn de eigenschappen van de verschillende overbrengingen? 
4) H:::>e zit het tNl!t de praktische realiseerbaarheid? 

Figuur 1. 

Er zal getracht 'Narden bovenstaande vragen te beantwoorden en daarbij na te 
gaan in hoeverre een hydraulische respectieveliJK een elektrische overbrenging 
voldoet. 
Bij het alderzoek naar het gedrag van de hydraulische respectieveliJK: 
elektrisch aangedreven graafk:q>, 'NOrdt gebruik gemaakt van rrodellen waaruit de 
dynamische eigenschappen van de aandrijvingen zijn te voorspelen. 
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:Ebofdstuk 2 - De Kolengraafmachine. 

2 .1. Opbouw van de huidige machine. 

ZOals in het voorgaande vermeld kunnen we drie hoofdelementen aan de kolen
graafmachine onderscheiden, de cutterdrum met trans:pJrt-mechanisme, het basis 
frame en de power units. 
De cutterdrum bevindt zich samen met de aandrijfnotoren in de cutterheadrrodule. 
De cutterdrum kan in hoogte versteld worden met behulp van hydracilinders. 
Figuur 2 geeft deze beweging ~Neer. 
Tussen de cutterheadrrodule en het basisframe bevinden zich koppelstukken 
(pushbeams) waardoor de steenkool getrans:pJrteerd wordt naar het basis frame, 
via trans:pJrtwormen. 
In het base-frame gaat de steenkool via een verticale trans:pJrtwonn en een 
stortgoot in vrachtauto • s. 
Koppelstukken en cutterheadrrodule worden de berg in gedrukt met behulp van 
hydracilinders (sunp-cilinders) die zich op het base-frame bevinden. 
De energie die nodig is voor het aandrijven van de cutterdrum plus de hori
zontale trans:pJrtwo:rmen ( augers) wordt opgewekt in de H. P.M. (Hydraulic PONer 
r-b:lule) welke los van het base-frame mee rijdt. 
De energie voor de resterende bewegingen en regelingen, ZONel elektrisch als 
hydraulisch, wordt cpgewekt in de B.P.M. (Baseframe PONer M:::xiule). 
Bij de huidige hydraulische aandrijving vindt het energietransFOrt naar de 
hydro-rcotoren plaats via slangen, ~Nelke cpgerold zijn q:> grote smalle 
trcmnels. 
De cutterdrum wordt door twee hydrarotoren aangedreven. 'I\lssen de hydrarotoren 
en de cutterdrum bevindt zich nog een overbrenging bestaande uit een tand
wielkast en twee ketting overbrengingen. Het geheel is schematisch ~Neergegeven 
in figuur 3. Het toerental van de hydrarotor is 1500 of 3000 arw/min afhan
keliJK van de instelling. Het toerental van de cutterdrum bedraagt dan 60 of 
120 onw./min. 
De eigenschappen die men van de cutteraandrijving wenst zijn de volgende : 

- Een toerental van de cutterdrum, dat binnen zekere grenzen onafhankeliJK is 
van het belastend koppel. 

- De verliezen van de overbrenging noeten beperkt zijn. 
- De overbrenging noet robust zijn, weinig onderhoud vragen en een groot aantal 

bedrijfsuren kunnen rraken. 
- De notoren dienen een gering bouwvolume te hebben in verband met de platte 

constructie van de cutterhead nodule. 
Dit kan oOk voor andere componenten gelden zoals de tandwielkast. 

- Een heel belangrijke eis is dat de overbrenging explosieveilig is. 

In de praktiJK zal men ncx:>it aan al deze VOOJ:Waarden tegeliJK kunnen voldoen en 
zal men al tijd een CCIYpranis noeten aanvaarden. 
Aan de huidige machines zijn een aantal metingen verricht onder normale 
bedrijfscnstandigheden. Deze metingen hebben geresulteerd in een meetrap:pJrt. 
In dit meetrapport zijn een aantal eigenschappen van de hydraulische aan
drijving te zien. Literatuur (Para). 
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2. 2. Het lastproces van het graven. 

Bet lastproces van de aandrijving 'WOrdt gevontrl. door de cutterdrum die de 
steenkool graaft. 
De cutterdrum, welke aan twee zijden "WOrdt aangedreven, is een tremnel waarop 
zich een aantal 'beitels 'bevinden. Zie figuur 4. 
Van 'belang is te weten welke koppels tijdens het graven van de cutterdrum zijn 
te verwachten. Deze koppels "WOrden voor een 'belangrijk deel bepaald door het 
gedrag van het steenkoolsnijden. Verder zal van invloed zijn de regelna.a.t van 
aanzet van de cutterdrum en in welke mate de cutterdrum de losgewerkte 
steenkool kan afvoeren. Het zogenaanrle "lossen" van de graafkop. 
Van het gedrag van steenkoolsnijden was geen informatie bij de RJ:M a.anwezig en 
nen ging er van uit dat de snijkracht tijdens het steenkoolsnijden kleiner 
werd bij toenemende snijsnelheid, dit naar analogie van het snijgedrag van 
metalen. 
Qn nieuwe informatie te verkrijgen over het snijgedrag van steenkool is een 
kort literatuuronderzoek ingesteld. Q:lk is er een gesprek geweest met 
medewerkers van het Instituut vt:Or Mijnbouwkunde van de TH Aken. 
Literatuur onderzoek en het gesprek in Aken hadden tot doel toch enig inzicht 
te krijgen in het lastproces van de aandrijving. 
Kort samengevat blijkt uit de literatuur het volgende : 

De sniJkracht neemt lineair toe met de snijsnelheid in het gebied van 0-10 
m/sec. (Literatuur 1). De snijkracht neemt lineair toe met de spaanbreedte 
(Literatuur 2) • De snijkracht neemt ongeveer kwadratisch toe met de 
spaandiepte (Literatuur 2). Verder is de 'beitelgeanetric erg 'belangriJK voor 
een effectief snijproces. 

In de figuren 5-a t/m 5-d zijn enige belangriJKe karakteristieken gegeven die 
bij het staankoolsnijden van belang zijn. 

Figuur 4 

Cutterdrum met beitels 
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Het is echter niet rrogeli jk an met behulp van deze gegevens een schatting te 
maken van het lastkq:pel van de cutterdrum, oorlat de literatuurgegevens zijn 
bepaald met een ander type bei tel in een lineaire beweging. 
Verder staat de steenkool die de cutterdrum snijdt door gebergtedruk onder 
voorspanning, waarvan de invloedsfaktor onbekend is. Ook is niet bekend hoe 
goed de cutterdrum de losgewerkte steelkool afvoert. Is het zogenaam:le lessend 
vernegen van de cutterdrum slecht, dan zullen er grote wrijvingskrachten 
ontstaan. 
Nlll't'm3rieke waarden van het lastproces zijn dus niet te geven met behulp van de 
gevonden literatuur, doch wel het karakter van het lastproces en de invloed van 
de verschillende grootheden. 
Het gesprek met medewerkers van het Instituut voor Mijnbouwkunde van de TH -
Aken verschafte info:rnatie over de piek-koppels, die te verwachten zijn bij het 
graven. 
Deze piek-koppels ootstaan doordat de staalkool niet geleideliJK aan lossnijdt 
doch in brokken losspringt. Volgens de miji'llx>u\vdeskundigen in Aken zijn de te 
verwachten piek-koppels engeveer 200% van de gemiddelde kq:pel. 
De frequentie van de piekkoppels wordt bepaald door het aantal beitels op de 
drum en door de aanzet van de drum. 

2. 3. Invloed van de aanzet op het lastproces. 
De methode van aanzet van de cutterdrum, via pushbeams en cutterhead rrodule, 
heeft een sterkte invloed op de lastkarakteristiek. 
De aanzet, die gebeurt met behulp van hydrocilinders, kan op een aantal 
manieren plaats vinden. Ten eerste met konstante snelheid door de 
hydrocilinders met konstante snelheid uit te schuiven. Ten tvJeede met konstante 
kracht door de druk in de cilinders konstant te houden en ten derde een 
regeling, waarbij er een relatie dient te bestaan tussen het toerental van de 
cutterdrum en de aanzet van de cutterdrum. 

Bij de huidige machines is gekozen voor een aanzet met konstante snelheid. 
Het lastkoppel is nu als volgt te beschrijven. 
Voor een deel wordt het lastkoppel veroorzaakt door de snijkracht en verder 
door wrijvingskrachten. De sniJ'kracht is weer te verdelen in een kracht die 
evenredig is met de snijsnelheid, dus met het toerental, en een kracht die 
kwadratisch toeneemt met de schildikte. Zie hoofdstuk 2.2. 
Nu is de schildikte evenredig met de aanzetsnelheid en atgekeerd evenredig met 
het toerental dus de schildikte d = tt'Y-2)2. met b =konstante v = aanzetsnel-
heid en t.l = toerental. \ W 
Het lastkoppel is nu te schrijven als 

1 
Tlast = a.w + b~J + c + h.W (2.1.} 

met ëfYI i De bijdrage aan het kq:pel t.g.v. snijkracht welke evenredig is met w. 
b 1v a/c..>F De bijdrage aan het koppel t.g.v. de schildikte 

c =Konstante wrijvingskoppel. 
h. w. = Het wri jvingskoppel wat afhankelijk is van het toerental. 

Afhankelijk van de grootte van de konstanten a, b • en eh kan het lastkoppel 
toeneren als functie van het toerental of afnerren als functie van het 
toerental. Hoe de verhouding van deze konstanten in werkelijkheid is, is echter 
niet bekend. 
Samengevat kunnen we dus zeggen, dat er weinig van het lastproces bekend is. 
Wat bekend is, is : 

dat het lastproces erg dynamisch is, 
dat er piekkoppels optreden tot engeveer 200% van het gemiddeld koppel, 
dat de aanzet van grote invloed is op het lastproces, 
dat de aanzetsnelheid kwadratisch voorkcmt in de uitdrukking van het 
lastkoppel. 
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3. Het aanzetmechanisme van de graafkop. 

3 .1. r-bdel vorming van het aanzetmechanisme. 

Uit het voorgaande is gebleken dat de aanzet een belangrijke invloed heeft op 
het lastkoppel. Er zal nu een m:xiel van het aanzetmechanisme worden gerce.akt en 
aan de hand daarvan kunnen voorspellingen gedaan worden over het gedrag van de 
aanzet. De achtergrond hiervan is, dat er een vernoeden bestaat dat de 
"string", bestaande uit pushbeams plus cutterhead~ule, stick-slipt wat een 
zeer nadelige invloed zou hebben op het graafgedrag dus op de productie
capaciteit. 
De totale string verkrijgt zijn aanzet van de poNerhead. Deze poNerhead kan 
zich heen en weer bewegen in het basisframe en verzorgt de aanzet en de 
aandrijving van de horizontale transporteurs. 
De aanzet vindt plaats net behulp van vier hydrocilinders en een gripper 
systeem. De poNerhead locpt als het ware heen en weer net behulp van de vier 
hydrocilinders. In figuur 6a is een en ander schematisch weergegeven. 
In het m:xiel kcm:m de volgende CCI'Ip()nenten voor. Een nassa die de rrassa van de 
string vertegenwoordigd, een wrijvingscoëfficiënt die bepaald wordt door de 
wrijving tussen de string en de kolenlaag waarop de string ligt en verder is er 
dan nog een veer in het m:xiel aanwezig. 
Deze veer vertegenwoordigt de elasticiteit van de slangen, dat wil zeggen dat 
bij toenemende druk het vol1..llle van de slangen toeneemt. 
De CCI'IpOnenten worden samengesteld zoals in figuur 6b is weergegeven. 

I I 
powerhead baseframe 

. hydrocil. I /.I I I 
/ i' 

' ' 

I 

I l 

gripper 

Figuur 6a Aanzetmechanisme 
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3. 2. Berekening van het na.ssa-veersysteem. 

Met behulp van het nasaa-veersysteem van figuur 6 kunnen we nu vergelijkingen 
opstellen waarrree het gedrag van het nasaa-veersysteem geanalyseerd kan 'NOrden. 
De theorie die hierbij gebruikt 'NOrdt is afkc:::nstig van Derjaquin (Lit. 4.) die 
een belangrijke basis heeft gelegd voor de stick-slip theorie. 
Met behulp van deze theorie en het m::x:1el, weergegeven in figuur 6c, 
vinden we de volgende vergeli Jldng met de aanname dat de wrijving evenredig is 
met de snelheid. 

~ + hi + kx + sign (i - v) Fo - n (i - v) = 0 

waarbij : z = afstand t.o.v. een referentiepunt 
rn = na.ssa 
k = veerkonstante 
h = denpingskonstante 
Fo = wrijvingskracht wanneer (i - v) 0 
n = is de helling van de wrijving als functie van de relatieve 

snelheid (x - v). 

Stellen we c.J.-= ff = z; de natuurlijke hoekfreq. 

ene= de relatieve dempinga ooëfficient. 

dan volgt na herschrijven 

•• • t • fo n V 
x+ 2e (.l". x+ Wn x+ sign (x- v);n + ~ = 0. 

De oplossing van deze vergelijking is : 

- W.& t. 
x = e " (A cnsqt + B sini.U~rt) + C 

met A, B en C als konstanten en 1 - Q1 
1 - Q2 

Stel nu dat de slipsnelheid W =V - x en dat op het tijdstip t =ode overgang 
naar stick-slip optreedt. 
Op dat rrt:m:mt treedt er een discontinuiteit op in de versnelling van 0 rn/sec2 
a rn/ sec2, naar niet in de snelheid. 
Deze discontinue versnelling 'NOrdt veroorzaakt door een discontinue kracht ll·F 
die het verschil is tussen de statische wrijving Fs () Fo) en de dynamische 
wrijving Fo bij de snelheid W = +o. 



- 11 -
• • ,IQl F 

Dus voor t=O is v=x, w=O en ~=-x=--- Veronderstellen we m • 
dat op t=O, x=O dan kunnen we de konstanten A,B en C bepalen 

en vinden we voor de dimensieloze slipsnelheid 

w --
I _ e CA>c~.t ( e - '! 

1 _ e cos <Jcl.l:. -+ -:::::== 
~ V 

c.lLl) me. I:. AF 
'j = 

V v;;-v:: 

Uit rovenstaande fonrule volgt onmiddelliJK, dat als AF =Ij = o en 
er geen stick-slip rrogeli JK is. Hetgeen het geval is als de statische en 
dynamische wrijvingskracht niet verschillen. 
Figuur 7 geeft de dimensieloze slipsnelheid w/v als functie van de fase ~ t 
voor e = 0,1 en~ = 2,1. 

Figuur 7 

01111•''"'''"'"" ~'doáty of SiidrTJK, wJv = (v - i)/fl 

Het is echter ook rrogeliJK dat voor~> 0 er geen stick-slip optreedt als e maar 
groot genoeg is. Wanneer echter e voldoende klein is treedt er wel stick-slip 
op. De kritische waarde 9c, de uiterste waarden van e waarb~ stick-slip net 
niet optreedt voor een gegeven 'g, treedt op als de functie v = f'9 (t) juist de 
x - a~ . raakt op h;t punt Wd • t 1 0 of in andere woorden voor het punt f.ûc1· tr 
waarb~J lO = o en w = o. 

In figuur 8 zien we de dimensieloze slipsnelheid ~ voor een waarde van "f die 
net iets kleiner is als ~ c en een waarde die net iets groter is dan ~t. 
Door nu t op te lossen, waarvan de uitwerking hier achterwege ....ordt gelaten, 
kunnen we een inplicatie relatie vinden tussen ~c. en 9 nameliJK 

e aretan 

~c. e - 1 

In figuur 9 is ~<. als functie van 9 gegeven. Deze grafiek brengt tot 
uitdrukking dat voor ?Jnten roven lijn ~c. stick-slip onvennijdeliJK is. 

Fig 8 Dr•ncmwnlen Vdocuy of S/iJmg w'·v = \1' -x)/V 
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Parameter f/ 
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3 . 3 • Nurrmerieke waarden. 

We zullen nu een schatting maken van de waarden van 9 en '1 van de string. 
Aangezien er maar een beperkt aantal gegevens ter beschikking zijn, n .1. geen 
metingen gedaan aan de aanzet, neeten we ons beperken tot een niWe schatting. 
Als string nemen we drie pushbeams plus de cutterhead rrodule. 
De dynamische wrijvingskracht Fo bepalen we met behulp van het meetrapport van 
Paro waarin staat dat voor rovengenoerrde string een surrpdruk nodig is van 65 
bar an de wrijving te overwinnen. 
De aanzetsnelheid waarmee deze druk is geiteten is echter niet venneld. 

Fsump = Fo = Psurnp~ cilinders 
Fo = 65.103.226.10-4 
Fo = 146900 N 

In de literatuur staat venneld dat de statische wrijvingskracht naxirnaa.l drie 
maal de dynamische wrijvingskracht is (Lit. 4). Nemen we nu een tussenliggende 
waarde van Fs = 2 x Fo dan is dus 1::. F = Fs - Fo = 2Fo - Fo = Fo = 146900N. 
Nu bepalen we de veerkonstate K. 
Gaan we uit van een elasticiteit van de slangen van 20 ï:::m'3/100 bar :per meter 
dan vinden we bij 15 meter slang dat Q = 20.15 = 300 crn3 bij een druk van 100 
bar. Deze Q geeft een6X van : Q = Acilinder . .6X 

300 = 113. 6 x => 6 x = 2, 8 cm. 
waarna k volgt uit F = k.4x A s . -, 

100.10 • 118.10 = k - 0,028 

k = 3,9106. 

De massa van een string met drie pushbeams stellen we cp 25000 kg. 

VCXJr de natuur !i jke hoekfreq. van het massa-veersysteem geldt nu 

6 
3 ' 9 .lO- 12,6 rad/sec. 
25000 

Dit is een frequentie van f = 2Hz. 

VCXJr !i vinden we : .6F 
= 146900 6 = 18,82 

0,025.v25000.3,9.10 ~=--
V m.k 

voor v is de gemiddelde aanzetsnelheid genaren van 2, 5 cm/ arw. , bij een 
toerental van 60 crrw/sec. 
VCXJr de wrijvingskracht als functie van de snelheid maken we de volgende 
veronderstelling. Zie figuur 10. 

Fs 

helling 

\~------------------
\" 

\ 
4 

n=20.10 

; 

Figuur 10 
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voor e vlogt nu: 

e = h-n :::::; - ( -n) 
2 ym:T< 2 \{ffi.'R 

4 
= 20.10 6 = 

2 V2sooo.3,9.lo 0,3 

hierbij is veronderstelt dat h << jnj. 
h is I"l.alrelijk de toenarre van de dynamische wrijvingskracht als functie van de 
snelheid en in het algeneen is h « dan n. 
Voor de gevonden waarden van ~ = 18,82 en e = 0, 3 m::::let volgens figuur 9 stick
slip optreden. 

Kijken -we nu naar de praktijk dan bliJKt q;:> de stmpd.ruk een rinpel aanwezig te 
zijn van 2 a 3 Hz (Lit. 14 ) • Verder blijkt in de praktiJK, dat als de string 
langer 'WI:>rdt (dus de ne.ssa groter) Jreil minder snel kan aanzetten anders treedt 
vastlopen van de cutterdrlun op. Dit is volledig in overeenstemning met de 
theorie, want in de fonrule van '1 ene zit de ne.ssa in de noemer, dus bij 
toenemende ne.ssa 'WI:>rdt e nog slechter dan deze grootheid al was '! 'WI:>rdt wel 
iets beter, doch waarschijnlijk niet voldoende an stick-slip te voorkaren. 
Het bovenstaande is geen l:Je..rljs. D:x::h het is 'Wel zeer waarschijnliJK dat er 
stick-slip optreedt. 
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4. De hydraulische overbrenging. 

4 .1. De keuze voor een hydraulische overbrenging. 

Bij het ontwerp van de cutteraandrijving heeft men 'besloten over te gaan op een 
hydraulische aandrijving. De 'belangrijkste ovet'Neging daarbij was de 
veiligheidseis waaraan de machine rn:::let voldoen. Deze eisen WClrden 'bepaald en 
gecontroleerd door de Amerikaanse Safety and Health Admini.stration (M.S.H.A.) 
en 'betreffen onder andere veiligheidseisen t.a.v. de explosie veiligheid. Voor 
een elektrische installatie zijn deze eisen extreem hoog en vergen een lange 
pt'O:edure. 
Een andere ove~ing an de aandrijving hydraulisch uit te voeren was de 
veronderstelling dat de benodigde elektrarotoren te groot waren an te WClrden 
inge'bol:rr.Nd in de cutterheadncdule. 
In figuur 11 is het principescherre. weergegeven van de hydraulische overbrenging 
en in figuur 12 is nogrraals de rrechanische overbrenging van de hyd.rarot.or naar 
de cutterdrum weergegeven • 
.De hydrq:x:npen leveren ieder een konstante volurnestrcx:::m van 350 1/min, welke 
via slangen naar de nntoren WClrdt gevoerd. Het slagvolurne van de rcotoren is 
maximaal 225 cm3 en is instel'baa.r. De hydrarotor draait ongeveer 1300 Clt'!W/min • 
.De opzet van de hydraulische schakeling was een aandrijving te maken, waarvan 
het toerental over een groot gebied cna.fhankelijk van het 'belastend koppel zou 
zijn. Bijlage 1 geeft het volledige hydraulische schema. 

Figuur 11 Hydraulisch principe scherre.. 

filter 

~veiligheid 

pomp motor 
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Cutterdrum 

Cutterchain 

Pivotshaft 

Drivechain 

Gearbox 

Hydramotor 

(Elektromotor) 

~ = 11/9 

i= 25/17 

i=I2,44 

t 

0 
Figuur 12 Mechanische overbrenging 
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4.2. Modelvorming. 

We zullen nu aan de hand van een rrodel de eigenschappen van de hydraulische 
overbrenging analyseren. 
In principe ziet de hydraulische overbrenging er als volgt uit. 
Eem poop welke een konstante volume strcx::rn levert. Een slang tussen de patp en 
de rrotor en tenslotte de m:::>tor. Na de m:::rtor volgt nog de mechanische 
overbrenging naar de cutterdrum. 
We reduceren het rrassatraagheidsrrcment van de cutterdnml op het toerental van 
de hydrarotor en zullen hiennee in het vervolg rekenen. 
In tabel 1 is deze reductie weergegeven. 
Nu m:::>eten de slangen nog op een juiste rrani.er in het rrodel worden weergegeven. 
Deze slangen bezitten een hydraulische weerstand, de strcmingsweerstand, en een 
hydraulische capaciteit ten gevolge van de elasticiteit van de slangen. 
Het eenVI:llldigst m:::>del is het T vervangschema naar analogie van in de elektro
techniek gebruikte m:::>dellen. Het hydraulisch m:::>del ziet er nu als volgt uit met 
het T vervangschema van de slangen. 

c J~ + Tlast + Twr 

Pomp Motor 

Figuur nr. 13 - T-vervangschema. 

De capaciteit staat parallel aan de :parp arèat bij toenemende druk de slangen 
zwellen, waardo::>r het volume van de slangen toeneemt. De volume strocm van de 
:parp gaat dan niet naar de rrotor maar vult het extra volume van de slang op. 
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i) MASSATRAAGHEIDSMOMENT CUTTERDRUM 

3C Bits van 8 kg op R=0,22 M 

DruM Di = 215 MM, Du = 270 MM 

L :: 22!00 MM 

2) MASSATRAAGHEIDSMOMENT PIVOTSHAFT 

D = 200 MM ) L = 600 MM 

,-.2..\_ 

:3) MASSAH~AAGHEIDSMOMENT GEARBOX 

Opgave f ,3 brie k 

4) MASSATRAAGHEIDSMOMENT HYDROMOTOR 

Rexroth A2F 250 

J = i i) 6 kgM 

J ··- S,6 kgM 

TOTAAL MASSATRAAGHEIDSMOMENT GEREDUCEERD OP MOTOR -------------------------------------------------
J i aantal Jred 

CutterdruM 17 22,36 1 0,034 

Pivotshaft 0) 7 18,29 ':> 0,004 .... 

~Gearbox 0,04 2 0,08 
"' J "-\<..- .:.;1 

- HydroMotor o,os 2 0,106 
---

':> .... 

2 

J Totaal 0,225 kgM 

Tabel 1 

2 
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De as van de IIDtor noet een koppel leveren aan het rrassatraagheid.sm:ment 
(gereduceerd}, aan de wrijving van de mechanische overbrenging en aan de last. 
In eerste instantie is er van uitgegaan van ideale patp- en rector 
karakteristieken. 
Zie de figuren 14 en 15. 

W =const. p 

Op 

Om=const. 

c...lm 

Fig. 14 - Pompkarakteristiek Fig. 15 -Motor karakteristiek 

De filters, overstroarkleppen en dergelijke zijn weggelaten uit het rrodel. 
Het filter geeft een klein drukverlies in verhouding tot de slangen vandaar dat 
het filter weggelaten lNOrdt. De veiligheidskleppen lNOrden weggelaten arrlat in 
het nor.male bedrijfsgebied deze kleppen gesloten blijven. 
De vergelijkingen voor het rrodel zijn nu als volgt. 

Q = p 

A Pc 

V .W p p 
2 • "'f 

1 

}< = ë 

1 s ( Qp -c 

T = rn 

= Q -p 

Wm .v m 
Q -p 2. 'Tr 

w .v m m 

p .v m m 
2. 1T 

w = 
m 

Q • 21T 
m 

V m 

.A p = op + Q .R2 c m m 

) dt 

w .v m m 

2 .1i 
) dt - Ap m = 2 .1i .R2 
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A Pm = vm 
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1) w .v 
- ( Q - m m) dt - 2lT( J ddtCJm + Tb 1 + T ) = 
C p 2 • 1T V m e wr 

Differentiëren naar t en herschrijven geeft: 

1 

J 

vergelijking 4.1 beschrijft het toerental van de hydra

motor als functie van het belastings- en wrijvings

koppel in de tijd. 

4.1 
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Een ander vervangschema voor de slangen is het II-vervangschema. 
het m:xiel reet het II vervangachene is weergegeven in figuur 16. 

Rh 

Pomp Motor 

Figuur 16 - TT -vervangschena. 

VCXJr dit m:xiel kunnen de 'VOlgende vergelijkingen \t.Orden afgeleid. 
De afleiding van deze vergelijkingen is gegeven in een bijlage. 

dP 
_P= 
dt 

d9n 
dt = 

J 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Met behulp van sinulaties zullen we nu nagaan hoe het gedrag is van de 
aandrijving. 
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4. 3. Berekening van het hydraulisch m::xiel. 

We berekenen als eerste de gegevens van de slang. 
De capaciteit kunnen we door schatting bepalen net behulp van literatuur 
(Paro). 
In figuur 17 is de cutterdruk (notordruk) weergegeven als functie van de tijd. 
Tevens is het toerental van de notor gegeven. 
ZOOra de notor stil gaat staan zal Q notor nul 'Narden en zal de konstante 
volt.nnestrocm van de parp de slang opladen. 

VCXJr de druktoename geldt : dAP Qc ~ 
dt = c = h eh 

Q 
waaruit volgt : Ch = .:E.... 

d6P 
dt 

Met Qp = 3301/min = 5,41/~ec. en &p/dt = 218 bar/sec. 
volgt een Ch van 0, 25 10- m5/N. 
VCXJr de gebruikte slangen geldt een volt.nnetoename van 26 cm3 /100 bar per rreter. 
De totale lengte van de slang is ongeveer 80 rreter. 

~(m) .lengte 
De capaciteit die hieruit volgt is : Ch = _.;;..;_ _____ _ 

-9 5; eh= 0,2.10 m N 
p 

= 
-6 26.10 .80 

100.10
5 = 

Dit is dus in goede overeenstemning net de eerste gevonden waarde, aangezien in 
het laatste geval niet de compressibiliteit van de olie neegenomen is. 

VCXJr de berekening van de hydraulische weerstand gaan we uit van volgende 
gegevens. 
Inwendige doorsnede aanvoerleiding = 38, 1 mn. 
Inwendige doorsnede retourleiding = 50,8 mn. 
Volumestroom Q = 5,46.10-3 ~/sec. 
P olie = 850 kg/~. _4 
Viscositeitolie/U = 600.10 NS/~. 
Lente leiding 1 = 80 m. 

Hieruit volgt voor de aanvoerleiding 
Q Q 

V olie = A = 1; 4 1r D 2 ~ V olie = 4, 8 m/ sec. 

Re= f ,.: D ~ Re = 2584 

0,316/~ = 0,044 

À·.f· l.v 
6P =------ ~ AP = 9 bar. 

2 D 
~dezelfde manier vinden we vrJOr de retourleiding 4P = 4 bar. 
Het totale drukverlies is dus 9 + 4 = 13 bar, afgezien van filters en 
kcppelingen. Bij de berekeningen is aangenanen dat de straning in de leiding 
turbulent is. Aangezien de werkelijk gemeten drukken tussen de 12 en 15 bar 
liggen, is dus de laatste aanname wel gerechtvaardigd. 

s 
VCXJr de hydraulische weerstand volg nu : Rh = AQP = 13 

· 
10 

_3= 34.108 Nsec/. 
5,46.10 
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Figuur 17 

Gemeten druk en toerental aan een machine 
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Samenvattend vinden we nu voor het T verva.ngscherra van figuur 15 het volgende: 

-6 vm = 225.10 m3 
-3 

Qp = 5,46.10 ~/sec. 

R 2 = Rl = 1, 2 1o8 N sec/rrP 
-9 

Ch = 0,25.10 m?/N 

J = 0,1 kgm2 

Er is een sinulatie rret het rrodel genaakt met rovenstaande gegevens. 
VOJr het lastkoppel is een konstant koppel genanen van 300 Nm waarbij 
plotseling een puls optreedt van 150 Nm. Zie figuur 18. 
Het aanlopen van de notor en de responsie op het toerental zijn te zien in 
figuur 19. 
De verklaring van de responsie op de plus is als volgt. 
De snelheid waannee het notorkoppel kan stijgen wordt bepaald dOJr de snelheid 
waannee de druk in het systeem kan stijgen. 
Door de grote capaciteit van het systeem is deze drukstijging relatief klein. 
Hierdoor is tijdelijk 'lhotor(Tlast en het toerental daalt. Aangezien nu ()rotor 
( Qparp worden de slangen opgeladen en de druk stijgt volgens Ap = f(ç)= dt = .l.J (Qp - On) dt. ~} 

c. Het notorkoppel stijgt en het toerental neemt uiteindeliJK weer toe. 
Door de aa.IlW'ezigheid van de massatraagheid wordt het toerental tijdelijk iets 
te hoog doch uiteindelijk slingert het toerental naar een nieuwe statiooaire 
bestand. 
Door de capaciteit in het systeem is het notortoerental sterk afhankelijk 
geworden van het belastend koppel. 
De capaciteit bepaalt de naxinale drukstijging per tijdseenheid aan de notor 
dus OJk de rraximale koppelstijging. 

De drukstijging is d!lP = ~ = Qp- Gm 
d t c., Ch 

is dus rraximaal als Qn nul is (On kan niet negatief zijn). 
Nurrtreriek is dit 

\I dT t. Pm . v", 
met behulp van Trrot.or = '2.. 1T" volgt dan dat d t = 7 8 2 Nm/ sec is. 
wat de rraximale koppel toename per tijdseenheid is. 
Stellen we dat het toerental niet meer dan 10% nag dalen dan geldt dat Qc is 
10% van c.:p waaruit volgt dat d A P = 21,8 bar/sec. of wel d T = 78,2 
Nm/ sec. d. 1:. ""lt. 
Vervolgens is een sinulatie gemaakt waarbij het belastend koppel niet alleen 
een functie van de tijd rraar cx:k een functie van toerental is, dus Tbel = T 
(CN, t) . Dit is gedaan an de veronderstelling afnamend koppel bij toenerend 
toerental te sinuleren. 
De functie die gebruikt is ziet er als volgt uit : 

Tbel= 
A 1 + Bsin 2 ".ft 

Wm 

De afgeleide van deze functie, die in de differentialvergeliJ'king 4.1. voorkant 
is : 

d '!bel = 
dt 

21TfBcos2 ft 

Wm 

Al + Bsin21Tft dl4n 

dt 
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Al is het konstante deel van de belasting en B het tijd afhankeliJKe deel. 
Nemen we voor Tkonst = 300 Nm dan volgt voor Al bij 1500 arw/min. ( l.Urn= 50"11' ) 
dat Al = 15000 '"1T • We nemen B = P. •/2. 
De belasting als functie van de tijd is weer dezelfde als in figuur 18. 
De responsie op de belasting is te zien in figuur 20. 
De ver.va.chting was dat als gevolg van het afnemen van het toerental, waardoor 
het belastend koppel toeneemt, er een currulatief effect zou optreden dus lager 
belastend koppelhoger toerentallager enz. 
Echter indien het toerental afneemt zal de volunestrocrn Qc = Qp - On naar de 
condensator toenemen. De druk zal dan onmiddelliJK toenemen. 
Het koppel neant dus toe ten gevolge van een afnemend toerental. 
Van een currulatief effect hoeft dan ook geen sprake te zijn zoo.ls uit figuur 20 
ook blijkt. 
Tenslotte is er een vergelijking gemaakt tussen het m::xlel met het T 
vervangschena en dat met het 1T -vervangschena. Figuur 21 geeft het belastend 
koppel waarmee beide m::xlellen zijn gesinuleerd en in figuur 22 is de responsie 
van beide m::xlellen te zien. Het verschil in uitkanst tussen beide m::xlellen is 
minimaal. Sinulaties kunnen dus voldoende nauwkeurig uitgevoerd 'I.Orden met het 
T-vervangschena welke de voorkeur heeft 'boven het "TT vervangschena aangezien er 
dan een differentiaal vergelijking minder is. 
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Figuur 21 

HYDR~ULISCHE A~NDRIJVING 
VERGELIJKING 1-E EN 2-E ORDE MODEL 
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In de gebruikt rrodellen is de kinetische energie van de stranende olie 
vexwaarloosd. Bij berekening bliJK:t echter dat 

~ m v2 olie < ~ J w2m < ~ en sp2 nameliJK 

~ m olie. v2 olie = 888,4 Joule :: 3% 
~ J WJ:n2 = 1233, 7 Joule : : 4% 
~ en sp2 · = 2,8.lo4 Joule :: 97 % 

De verwaarlozing is dus gerechtvaardigd. 
Bij de sinulatie is gebruik gemaakt van het mneriek cplossen van differentiaal 
vergelijkingen. 
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4. 4. t:b3eli J"ke . oplossing voor de huidige aandrijving. 

In het voorgaande is gebleken dat het toerental van de hydraulische aandrijving 
sterk afhankelijk is van het belastend k~l door de aanwezigheid van de 
capaciteit in dit systeem. 
De vraag is nu welke l'I'Cgeli)Kheden er zijn an de eigenschappen van de 
aandrijving te verbeteren. 
Een veel gehoorde oplossing is door een extra massatraagheid in de vonn van een 
vlieg.ri.el aan te brengen op de as van de rrotor. 
Aangezien de kinetische energie Pldn = ~ Jw2 levert dit een aanzienlijke 
bijdrage door het hoge toerental van de hydrarotor. 
Doordat eerst de kinetische energie verbruikt ~NCrdt, zal het toerental minder 
sterk de neiging vertonen af te nemen. Een eenmaal sterk afgenaren toerental 
heeft echter ook veel langer tijd nodig an naar het oorspronkelijke toerental 
terug te keren. Eerst neet de ma.ssatraagheid -weer geladen INOrden rret kinetische 
energie. 
Zuiver ma.thematisch gezien kan ook aangetoond INOrden, dat een grotere 
massatraagheid een negatieve invloed heeft. In de uitdrukking voor het IlOdel 
rret het T vervangschema volgt voor de denpingscoëfficiënt o(= vtn2 R1/41T 2J 
dus bij een toenemende J ~NCrdt de denping kleiner, het systeem slingert dan 
neer op. 
Voor de natuurlijke hoek fr~entie van het systeem geldt dat W = vtn2 / 411'2 CJ 
dus het systeem ~NCrdt trager bij toenemende J. 
Wat er is feite rroet gebeuren is dat de rrotordruk zich zeer snel kan aanpassen 
aan de nieuwe belastingstoestand. 

Het is dus van belang de invloed van de capaciteit zoveel l'I'Cgelijk te 
elimineren. 
Een l'I'Cgeli JKheid hiertoe ~NCrdt gegeven door de hydraulische overbrenging uit te 
voeren zoals in figuur 23 is weergegeven. In figuur 24 is het regelcircuit 
getekend dat bij dit systeem INOrdt toegepast. 

solonoïd 

PS 

Fig24 Terugkoppel 

Figuur 23. overbrenging met terugkoppeling. 

Zo dicht l'I'Cgeli JK bij de rrotor ~NCrdt een druk regel ventiel aangebracht. 

uref 

utach. 

cir. 

De slangen "INOrden op een zo hoog l'I'Cgeli jk.e konstante druk gehouden door de 
pcrrp. Het drukregel ventiel "INOrdt nu geregeld met behulp van een stuursignaal 
van de rrotoren. Voor dit stuursignaal zou men kunnen kiezen : 

a) Het lastkoppel 
b) Het toerental 

Het lastk~l als stuursignaal heeft als nadeel dat het noeiliJ"k meetbaar is 
en het toerental is onbepaald aangezien de volurrestrcx::m naar de rrotor niet vast 
ligt. 
Waar het uiteindeliJK an gaat is het toerental zoveel l'I'CgeliJ"k onafhankelijk te 
maken van het belastend koppel. Door nu het toerental als stuursignaal te 
gebruiken kan men de gewenste eigenschap gebruiken. 

Het bovenstaande m::xlel "INOrdt nu beschreven door de volgende vergelijkingen. 
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J d (,.,)"" = Tm - Tlast met Tm = j:)"' · Vm 
d.l:. 2.11' 

Ps is het stuursignaal uit de regelaar en bij een naninale werkdruk van de 
not.or van 150 bar en een naninaal toerental van 1500 arw/min. volgt voor 
kl = 112 .los. AfhankeliJK van hoeveel toerendaling toelaatbaar is bij 
belasting heeft k2 de waarden tussen 5 en 10. Pk is het signaal van de 
regelschuif. Dit signaal heeft een tijdsvertraging "'C vanwege de nassa van de 
regelschuif. ""C is ten h<x:>gste 100 rn sec. Pk is in feite het drukverlies over de 
regelschuif. 
Er is een sinulatie gemaakt van rovenstaand rrodel en in figuur 25 is het 
belastend koppel weergegeven, dat toegepast is bij de sinulatie. 
In figuur 2ó zijn de druk over de not.or en de druk over het regel ventiel 
weergegeven. Tenslotte is in figuur 27 het toerental weergegeven. 
Het bliJKt dat de aandrijving een aanzienliJK beter karakter krijgt doordat het 
toerental veel minder afhankelijk is van het belastend koppel. 
Het nadeel van het toepassen van en regel ventiel is dat er kontinu 20 a 30 KW 
gedissipeerd wordt. Dit nadeel is echter voor een groot deel te voorkanen door 
nog andere terugkoppelingen aan te brengen. 

Deze andere terugkoppelingen zijn. Een terugkoppeling van het not.ortoerental 
naar de aanzet inrichting. Hierdoor kan een gelijkmatiger belastingspatroon 
ontstaan voor de not.or waardoor de A p over het drukregel ventiel kleiner kan 
zijn. 
Een andere rrogelijke terugkoppeling is die van de gemiddelde AP over het 
drukregel ventiel naar het slagvolume van de parp. 
DJor de gemiddelde AP over een zekere tijdseenheid te meten, en deze gemiddelde 
AP te minimaliseren met behulp van het slagvolume van de parp, kan het 
energieverlies over het drukregel ventiel ook gern:ini.maliseerd worden. 
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4.5. Samenvatting. 

Uit de voorgaande analyse is gebleken, dat de hydraulische aandrijving 
dynamisch een slechte eigenschap krijgt door de aanwezigheid van een grote 
hydraulische capaciteit in de vo:rm van lange slangen tussen de parp en de 
ltD'tor. 
Metingen in de praktijk 'bevestigen het sterk wisselende toerental tijdens 
'belasting. Zie figuur 28. 
Verder is uit de analyse gebleken, dat nen de eigenschappen van de overbrenging 
aanzienlijk kan verbeteren door het aanbrengen van een regel ventiel. Het 
aanbrengen van een regel ventiel met terugkoppeling is een relatief eenvoudige 
ingreep. ZoNe! het aanbrengen van het regel ventiel als het aanbrengen van de 
tachogenerator vragen een minimale aanpassing. 

Het verbeteren van de eigenschappen gaat wel gepaard met extra energieverlies, 
maar het gaat uiteindeliJK. an de verhoging van de produktiecapaciteit die 
bereikt kan ....urden dc::or het aanbrengen van een regelsysteem. 

Voorgaande analyse had tot doel de eigenschappen van de hydraulische over
brenging aan het licht te brengen. Het is niet zo zeer de bedoeling geweest an 
exacte berekeningen voor het toerental te vinden. 
In dat geval heeft nen meer gegevens en na\.1\Alkeuriger gegevens no:lig, onder 
andere van het lastproces. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat het nogeli)K. rroet zijn een hydraulische 
aandrijving te konstrueren met goede eigenschappen door het toepassen van 
regelsystemen. De voorwaarde daarbij is echter dat nen sarrenwerkt met 
specialisten op het gebied van de hydraulische regeltechniek an het geheel tot 
een goed eind te brengen. 
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5. De elektrische overbrenging. 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we de mogelijkheid nagaan van een elektrische 
overbrenging. De elektrische overbrenging heeft tot taak de energie 
van de dieselnotor in de por.ver unit over te brengen naar de cutternead. 
Bij het ontwerpen van zo'n overbrenging dienen we de eigenschappen 
van de kolengraafmachine nauwlettend in de gaten te houden. 
Bij het ontwerpen van een elektrische installatie kant echter nog een 
extra eis naar voren namelijk de veiligheidsfactor. 
De elektrische installatie dient veilig te zijn voor de mensen die er mee 
omgaan en dient veilig te zijn voor de omgeving waarin hij toegepast 
wordt. Dit laatste punt kant nu heel sterk naar voren atrlat het 
hier cm een mining-installatie gaat, waaraan extreem hoge eisen gesteld 
worden t.a.v. de explosieveiligheid. cm die reden zijn we in de keuze 
van de motor direct beperkt tot die motoren die geen collector 
of sleepringen hebben. De kortsluitankermotor is daardoor vrijwel de 
enige motor die in aanmerking kant. Deze motor heeft overigens 
eigenschappen die goed van pas komen in de kolengraafmachine. 
De rrotor is zeer robust, heeft een hoog aanloopkoppel en bevat 
geen vonkende onderdelen. 
In het algemeen is het nadeel van een elektrische installatie het veel 
grotere rouwvolume. In hoeverre dit van belang is, rroet uit 
d~ berekeningen volgen. 
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5.2 Het model van de elektrisChe overbrenging 

Al vorens nader in te gaan op de model vorming zullen we een begrip 
verklaren dat veel gebruikt wordt in de elektroteChniek, mmelijk het 
begrip : ncminaal. 
Bij alle elektrisChe apparaten wordt gesproken over nominale spanning, 
ncminale stroom, ncminaal vernogen, ncminaalkcppel enz. 
Het beste kan een voorbeeld gebruikt worden ter verduidelijking. 
Stel dat op het naamplaatje van een rrotor het volgende staat, 
Un=220V Pn=5 .KH In=22, 7 A n=l470 arw./rnin. In=32,5 Nm. 
dan betekent dit dat de spanning waarvoor de rrotor genaakt is 
220V is, het maximaal continu af te geven vernogen 5 KW is, 
de stroom bij 100% belasting 22,7 A is, het toerental 1470 arw./min. en 
het lastkoppel daarbij 32,5 Nm bedraagt. 

Nu het sdherca van de overbrenging. De overbrenging zal er uit zien zoals 
in figuur 29 schematisch is weergegeven. 

schakelaar 

kabel 

generator motor 

Fig.29 Sdherra elektrisChe overbrenging. 

De dieselirOtor drijft een generator aan die een konstante spanning afgeeft. 
Na de generator volgt een hoofdsChakelaar en daarna kamt de voedingskabel 
van de rrotor. 
We gaan uit van een rrotor die een toerental heeft van 1500 orrw./rnin., waardoor 
deze direct past op de bestaande tandwielkast. 
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Van af de tandwielkast is de situatie naar de cutterdrum ongewijzigd. 
De motor en generator hebben een driefasen wikkeling. In het model 
nemen we steeds een fase. De waarden die hieruit volgen voor het 
koppel en het venrogen, rroeten met drie vermenigvuldigd worden om 
de uiteindelijke waarden te vinden. 
Het model van de overbrenging ziet er nu als volgt uit. Zie figuur 30. 

u gen. 

kabel 

Fig 30 Model overbrenging 

motor 

r 
-r s 

Voor het model van de kortsluitankermotor is gebruik gemaakt van het 
algemeen in de literatuur gebruikte vervangschema voor de kortsluitanker
motor, zie onder andere literatuur 7,8 en 9. 
Nemen we de kortsluitankermotor even apart, figuur 31, dan geldt 
het volgende 

Fig 31 Model K.A.motor 

rs is de statorweerstand, xs is de statorspreiding, xr de rotorspreiding, 
rm verteger:rwcordigt de ijzerverliezen en xm levert het hoofdveld, 
rr is de rotorweerstand. 
Met de letter s wordt de slip bedoeld, dit is de verhouding tussen de 

wr 
rotorfrequentie en de statorfrequentie s= ws en bij stilstand is s=l 
en bij het nani.nale toerental is s:::::0,02. 
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rr 

De in het model getekende schijnbare weerstand s kan opgesplist worden 
rr 1-s 

in : s = rr + -s- rr waarbij rr de verliezen in de rotor vertegenwoordigt 
1-s 

en s rr het af te geven verrrogen vertegenwcx:>rdigt. 
Voor het koppel geld nu 

.2. rr 
Te= m. Uf s 

Ws f rr 
P ( rs + s )4 + (xs + xr)4] 

Door deze functie naar s te differentiëren vinden we het maximum 
koppel het zogenaanrle kipkoppel • 

.t 
Tk = .;.;m.;.;.·.;;.U.;:.f _________ _ 

~s 

p. 2. ( rs + V rs~ 

p = aantal poolparen 
rs = stator weerstand 
rr = gereduceerde rotor weerstand 
xs = stator spreiding reactantie 
xv = rotor spreiding reactantie 
Uf = fase spanning 
ws = statorveld hoeksnelheid 
m = aantal fasen 

+ (xs + xr}t 

( J1) 
( .n) 
(11) 
(51) 
(V) 
(rad/sec) 
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Het tot nu toe behandelde model van de kortsluitankermotor was geldig 
voor een rotor met een enkele kooi. Het nadeel van een dergelijke enkelkooi
rotor is een laag aanloopkoppel. 
Een oplossing voor dit probleem is een rotor toe te passen met een 
dubbele kooi. Bij deze kooi vindt de zogenaanrle strocmverdringing plaats 
bij aanloop waardoor een veel hoger aanloopkoppel ontstaat. ( Li t 7) 
Het vervangscherca van zo'n dubbelkooirrot.or is getekend in figuur 32 • 

x m 

Fig.32 Model dubbelkooirrot.or 

De uitdrukking voor het kcppel van deze rrotor is echter niet zo eenvoudig 
als voor de enkelkooirrot.or. 
Het is echter mogelijk door een substitutie weer gebruik te rnaken van 
het enkelkooi vervangscherca. 

rb.ro 
Stelt men Rg = rb+ro 
dan is af te leiden, zie 

ro xo 
Y = rb en Xg = { 1 + y ):l. 

liter a tuur 7 • 

1 y~ (Xg/Rg):t sl 

Kws = 1 + 1 + y:l. • (Xg/Rg)~ . sl Kbs = 1 + yZ • (Xg/Rg):t . s.2. 

met Kws. Rg is de werkweerstand 
en Kbs. Xg is de werkreactantie 

Het vervangscherra is nu te herleiden tot figuur 33. 

x m 

KbS·~ 

Fig.33 Herleid model dubbelkooirrot.or. 
We kunnen nu voor het berekenen voor het koppel weer gebruik rnaken 
van de oorspronkelijke formules. 
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5.4 Berekening aan een motor van het kortsluitanker type. 

Aan de hand van het vervangschema kunnen we nu het kq:pü berekenen. 
We doen dit nu op twee manieren. Ten eerste door het dubbelkooi vervangschema 
te reduceren tot een enkelkooi vervangschema en ten tweede door het 
dubbelkooi vervangschema uit te rekenen met behulp van 
de carplexe rekerr.vijze. De laatste methode heeft het voordeel dat 
ook de opgenamenstroam, de verliezen en het rendement eenvoudig berekend 
kunnen worden. 
We gaan uit van een kortsluitankermotor met de volgende gegevens. 
Nominaal vermogen 140 KV spanning 380V (fasen) 
toerental 1470 OltW./min. frequentie 50 Hi. aantalpoolparen p=2 
Het vervangschema ziet er uit zoals in figuur 34 is getekend. 

380 V 

r 5 =0, 0315Jl. 

r = m 
38 S\. 

Xs=0,338J1 Xr=0,047 J1 

I 

x = m 

x = 
0 

0,388Jl 

11, 2 J1 

r = 
0 

0, 064/s J1 

Figuur 34 Model 140 KW motor 

r -b-

0, 316/s .n 

ro 0,064 
VCX)r dit schema. volgt: y=rb = 0,316 = 

ro+rb 0,064 x 0,316 
0,2 Rg= ro+rb = 0,064 + 0,316 = 0,053 

Xo 0,388 
Xg= (1-ty)~ = (l+0,2)!t = 0,27 
Met behulp van deze waarden kunnen KWs en KBs berekend worden. 
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Het gereduceerde vervangschema. ziet er nu uit zoals in figuur 35 is 
weergegeven. 

r = m 
38.fl 

Kbs.Xg. 

x = m 
11,2.fl 

Fig.35 gereduceerd rrodel 140 K\v notor. 

Het koppel kan nu berekend worden met behulp van 

Te = 3p Uf.:l. Kws Rg 
stJ

5
. ~ (rs + kw- Rg/S)i + (xs + Kbs.Xg).t J 

In tabel 2 zijn nu voor de verschillende waarden voor s de 
werkbareweerstand KWs. Ra en de werkbarereactantie KBs. Xg gegeven 
en tevens is het bijbehorende koppel gegeven. 

Kws.Rg/s 

Bovenstaande berekeningsmethcd.e voor het koppel is een goede methcd.e 
cm een snel inzicht te krijgen in het koppelgedrag. 
De tweede methcd.e van berekenen, die met de catplexe rekenwijze, geeft 
direct de rrogelijkheid an meerdere grootheden te berekenen. 
Er wordt uigegaan van het oorspronkelijke dubbelkooirrodel. 
Zie fig.34. ·· 

We berekenen nu de ccrrplexe stranen in alle takken. 
De berekeningsmethcd.e gaat als volgt. 

Stel jxo + ro = Zl, 
vervolgens : Z3 = 

dan volgt 
Z2 + jxr. 

Z2 
rb/s • Zl 

= rb/s + Zl 

nn • xm 
Stellen we Z 4 de parallel schakeling van rm en xm als Z4 = rm + xm 
dan vinden we ZS door de parallelschakeling van Z4 en Z3 

Z4 • Z3 
dus zs = Z4 + Z3 en met Z6 = rs + jxs vinden we uiteindelijk 

Ztot=Z5+Z6 Uf 

De ingangsstrcx:m is nu !tot = Ztot 
Uf- I+ Z6 

De magnetiseringsstrcx:m is Im = Z4 
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Tabel 2 
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de spanning over nagnetiserings~tie is Ul=Uf - Ir • Z6 
De totale rotorstrcx:m is Ir = It - Im en als U2 = Ul - Ir.xr 
volgen tenslotte de stromen door ro en rb uit : 

U2 U2 
Iro = zl en Irb = rb/s 
De verschillende dissipaties volgen nu uit 

Ul 
Pstator = 3 It~rs Pijzer = 3 ( rm )~ rm 

Pro = 3 Iro~ r 0 Prb = 3 I ~b • rb 
De factor 3 kant van het aantal fasen. 
Het totaal toegevoerde vermogen is: 
Ptotaal = Pstator + Pijzer + Pro/s + Prb/s 
Het afgegeven vermogen is 

1-s 1-s 
Paf = Pro s + Prb s 
Het verlies is Pverlies = Ptotaal - Pafgegeven en het 
rendement is "1.. = Paf/Ptoe. 
Het koppel volgt uit Te= (Pro+ Prb)/s.ws. 

Het gedeelte van het programma, dat het koppel berekent, is bijgevoegd fig.36 
Er zijn daarbij andere letter toegepast, sl is de slip en het statement 
"cabs" naakt van een CCJll'lex getal een reëel getal door de rrodulus 
van het CCJll'lex getal te nemen. 
Met behulp van het programma kunnen we alle relevante grootheden 
van de nachine bepalen. 
Als eerste hebben we de statische karakterestieken van de motor bepaald, 
d.w.z. we bepalen de verschillende grootheden zoals strocm, koppel, rendement 
als functie van het toerental. Dit doen we in het programma door de 
slip te varieren van één tot nul. 
In de figuren 37a t/m 37e zijn de verschillende grootheden van de machine 
grafisch weergegeven. 
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>'Y=3*SM»'SM*RMi 
PSTÄ=3iST:o:S"Tl:Ril 
~R0=3*SR8*SROIRC1 
PRU=3*SRU*SRU*Rli 
PTOE=~STA+PRO/S+lRU/S+PY 

~PF=PR0*(1-Sl!S+PRUl(1-SliS 
;:,;JEP =PT JE_;) PF 
REND=PPoF PDE 
TE=!PR8~P~L)/(S*JSJ 

Fig 36 
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5.5 Het dynamisch gedrag van de elektrische aandrijving 

Bij het bepalen van het dynamisch gedrag van de elektrische 
aandrijving gaan we uit van het scherra in figuur 38 

x 5 =0,338Jl xr=0,047Jl 

x = m 
11, 2.Jl. 

r = m 
38J1. 

r = 
0 

0,064 0, 316Jt 

5 

Fig.38 Model voor dynamisch gedrag 

We veronderstellen de generatorspanning konstant. 
Voor de weerstand in de voedingskabel geldt het volgende. 
Motoren met een ve:rnogen van 100-140 KW worden aangesloten met 
een kabel die een koperdoorsnede heeft van 3 x 150 mmf. 

s 

Een voedingskabel van 70 meter lengte heeft dan een weerstand per fase 
L 

van Rk = 56.A met L= lengte (m) en A = doorsnede (mmf) 
70 

dus Rk = 56x150 = 0.0083 .Jl 
Nemen we nu voor de spanning Uf in de koppelformule niet de klemspanning 
van de motor maar de generator spanning en verwaarlozen we de 

rr 
kabelweerstand t.o.v. de weerstand rs + s dan maken we een 
fout van minder dan 1%. 
Voor het berekenen van het rrotor koppel nemen we dus straks de generator
spanning en verwaarlozen we de kabelweerstand. 
Voor het dynamisch rrodel rroeten we nagaan welke ti jdkonstanten 
een rol spelen i.v.m. de orde van de differentiaalvergelijking. 
De grootste tijdkonstante is de mechanische tijdkonstante "Cm, 
die bepaald wordt door de massatraagheid. 
De tweede ti jdkonstnte is die van de rotorstroan. Deze tijdkonstante 
is bepalend voor de tijd, die de rotorstroom nodig heeft om een nieuwe 
stationaire waarde aan te nemen. We gaan er verder van uit, dat de 
voedingsspanning van de motor konstant is, hetgeen betekent dat de tijdkonstante 
van het hoofdveld geen rol speelt. 
De mechanische tijdkonstante van rrotoren van ongeveer 100 KW heeft de 
grootte van"t.mech ~ 0,8 sec. Zie literatuur 11. 
De massatraagheid J van een motor van 100 KW is ongeveer 0, 9 Kgm2. 
Tevens hebben we in tabel 1 gezien dat het gereduceerde massatraag
heidsnunent 0,11 Kgm2 per motor is, hetgeen betekent dat de massatraagheid 
van de rrotor bepalend is. Dit betekent dat ook de mechanische 
tijdkonstante door de motor bepaald wordt. 
De tijdkonstante voor de rotorstroom voor de in het rrodel gebruikte motor 

Lt ls + lr 0,002 H 
is"'Cr = Rt = rs + rr/s = 2,53 = 0,008 sec. 
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Hieruit volgt dus dat de tijdkonstante van de rotorstrocm verwaarloosbaar 
is t.o.v. de mechanische tijdk.onstante. 
Om die reden houden we bij de berekening van het dynamisch gedrag 
van de elektrische aandrijving alleen rekening ll'et de ll'echanische tijdk.onstante. 
vle nell'en dus het volgende eerste orderrodel aan 

J dWm = Tmotor - Twrijving - Tlast 
dt 

Dit lijkt een wat eenvoudige benadering, doch zij is voor eenmaal 
ingeschakelde motor een verantwoorde benadering. 
Voor uitgebreide dynamische modellen voor kortsluitankermotoren wordt 
verwezen naar literatuur 10. 
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5.6 Simulatie met behulp van het dynamisCh model 

Met behulp van het eerste ordermodel zijn nu een aantal simulaties gemaakt. 
Het elektrisch koppel dat hierbij gebruikt is, is berekend met de methode 
zoals eerder behandeld. 
Het belastend koppel is als volgt samengesteld. We gaan uit van een 
gemiddeld koppel van 600 Nm met daarboven op pulsvormige koppels 
oplopend met 300 Nm tot 2100 Nm. De tijdsduur van de puls is 
een halve seconde. 
Het maximale belastend koppel ligt hoger dan het maximale koppel 
van de elektrarotor ( kipkoppel) 
In figuur 39-a is het belastend koppel als functie van de tijd weergegeven. 
In de figuren 39-b t/m 39-g zien we als responsie op de belasting 
de versChillende grootheden van de elektromotor. 
Kijken we als eerste naar het toerental dan blijkt dit stabiel, 
An < 10%, zolang het belastend koppel maar onder het kipkoppel van de 
motor blijft. Zodra eChter het koppel groter wordt als het kipkoppel 
treedt er een aanzienlijke toerendaling op. 
Bij de stroom zien we dat in eerste instantie de stroom evenredig met 
het koppel is, zodra eChter het koppel in de buurt van de 170% van 
het ncminale koppel kant neemt de stroom meer dan evenredig toe. 
Bij het totaal vermogen zien we bij het optreden van het maximale belastend 
koppel het totaal vermogen ineens sterk afnemen. 
Zodra TB Te wordt eerst de kinetische energie verbruikt, waardoor 
het toerental sterk afneemt. D::lor het lage toerental zal de motor 
veel minder vermogen afgeven. 
We hadden al gezien dat bij de hoge belastingspieken grote stranen optraden. 
Aangezien de dissipatie in de machine toeneemt met het kwadraat van 
de stroom ontstaan bij de hoge belastingpieken grote dissipaties, 
wat een sterke verwarming van de motor tot gevolg zal hebben. 
Ook zien we dat het rendement bij overbelasting sterk afneemt. 
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Het effect van het vergroten van de rra.ssatraagheid is te zien in 
de figuren 39-h en 39- j. 
Nu blijken het toerental en rendement veel mindersterk af te nemen. 
Dit komt omdat er nu voldoende kinetisChe energie in de roterende massa 
aanwezig is an het tijdelijke tekort op te vangen. 
Er is ook nagegaan wat het effect is als we de rrotor, nu weer Ine!t 
norrra.le rnassatraagheid, niet aansluiten op een oneindig sterk voedingsnet 
dodh op een voeding die een irlW'endig impedantie heeft. 
In het roodel hebben we daarvoor rs met 30% verhoogd en xs met 3% 
In de figuren 39-k en 39-1 zien we het gevolg van een voeding 
met impedantie. 
Indien de koppels niet groter worden dan 150% van het naninale koppel 
gebeurt er niets bijzonders, worden de koppels eChter hoger dan zal t.g.v. 
de sterk toenemende stroom er een aanzienlijk spanningsverlies 
optreden. De spanning aan de rrotor daalt en aangezien het elektrisch 
koppel kwadratisch afhankelijk is van de spanning treedt er een sterke 
daling van het rrotorkoppel op, gevolg is een sterke toerendaling. 
Tenslotte nog iets over de koppeltoename per tijdseenheid dT/dt 
wat een belangrijk dynamische grootheid is. 
In het vergaande hebben we gezien dat de tijkonstante van de rotorstroom 
0,8 msec was. Een wistregel is, dat de nieuwe stationaire toestand na 
5 ~ beri jkt is, dus in dit geval na 5. 0, 8=4 msec. Nemen we 
een overbelastbaarheid van 2 dan is Tmax.=SOO x2 = 1600 Nm 
Naaruit volgt dat dT/dt rra.x. = 1600/0,004 = 40.lo3 Nm/sec. 

Om nog eens te bevestigen dat het toegepaste eerste order roodel een 
betrouwbare resultaat geeft is een vergelijking gerra.akt tussen een 
eerste en tweedeorde roodel door in het eerste order roodel de rotorti jd
konstante in te bouwen door middel van 

"'t:r d Ir2 = Irl - Ir2 
dt 

met tr is de tijkonstante in de stroom zonder tijdvertraging en 
Ir2 de stroom met tijdvertraging. 
In figuur 40 is het belastendkoppel \veergegeven en in figuur 41 
de responsie van het eerste- en tweede orde model InE!t~O,l sec. 
wat aanzienlijk trager is dan de werkelijke ~r. 
Uit de responsie blijkt, dat de verschillen tussen de uitkansten van het 
eerste - en van het tweede-orde roodel nihil zijn. 
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5.7 Warmte ontwikkeling bij kortsluitankermotoren 

Zoals bij elke machine waarin dissipatie plaats vind~ zullen ook de 
verliezen van de elektramotor in voldoende mate moeten worden afgevoerd 
om ontoelaatbare temperatuur stijging van de motor te voorkomen. 
Bij de elektramotor wordt de verlieswarmte niet afgevoerd door het 
meditun dat de energie aanderrotor toevoerd zoals b.v. in de 
hydraulische aandrijving het geval is. De wannte zal ter plaatse 
moeten worden afgevoerd. 
De hoeveelheid warmte die in de motor ontwikkeld wordt hangt sterk 
af van de belastingstoestand van de motor. Zo zal een motor die in een 
relatief korte tijd vaak in-en uitgesChakeld wordt, veel warmer worden 
dan een motor die een in de tijd konstante belasting heeft. Ook een 
belasting die veel gebruik maakt van de overbelastbaarheid van de 
motor, zal een sterke warmte ontwikkeling tot gevolg hebben. 
De temperatuur van de motor is daarc:m belangrijk, cm:iat de levensduur 
van de rrotor sterk samenhangt met de temperatuur. 
De veroudering van de isolatie wordt namelijk vooral bepaald 
door de temperatuur. 
In figuur 42 zien we bijvoorbeeld de levensduur als functie van 
de temperatuur van isolatie klasse A. 

Fig.42. 
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Uit experi:rrenten heeft men de volgende betrekking gevonden voor de 
levensduur van de motor :rret klasse A isolatie. 

4 - 0,088 "_ 
t= 7,15 • 10 • e (jaren) 

1}= temperatuur. (C 0
) 

In figuur 43 zijn de temperatuur klasse weergegeven. 
Voor klasse A geldt b.v. t max. = 105°C. 
Er wordt uitgegaan van een <XIl3'evings temperatuur van 40 °C. en de toe
laatbare temperatuur-verhoging is dan 60°K. 

Temperature rise limits for the temperature classes la1d down in 
IEC Pub!. 85 (and Swedish Standard SEN 0406). 

1 . Omgevings temperàtuur 
2. Temperatuurstijging 

Tempersture classes 

105 120 130 

(A) (E) (B) 

155 

(F) 

3 • Veiligheidsmarge 

3 

2 

1 

fig.43. 

Voor de verwarming ten gevolge van het aanlopen geldt het volgende: 

Pdiss,r 
Te=--

W- Wm 

Indien de motor onbelast aanloopt behoeft 
J te worden versneld en er geldt dan: 

~ = Te = 
dt J 

Pdiss,r = dissipatie in 
de rotor. 

Te = elektro magn.koppel 

alleen het massatraagheid moment 

Pdiss,r 
J (!JJ_(A)J 
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Als in de tijd to tot te de snelheid veranderd van w

0 
tot co, 

dan is de in de rrotor ontwikkelde warmte : 

tl 
w, 

JJ (w-w") Qr= J Pdiss,r dt = dm 

to Wo 

1 
J 

cJ,- Wo 
( 2. - Wo~ Wt) = 2 w 

Bij aanlo:Jp geldt : W
0 

=o en W1:W en de in de rotor gedissipeerde energie 
is dan : 

Qr,diss = ~ J~ 

Er is dus evenveel energie omgezet in warmte als in kinetische energie. 
Deze betrekking is onafhankelijk van de soort rotor, netspanning, 
methode van aanlopen e.d. 
Deze betrekking geldt overigens voor alle soorten mechanische of 
elektrische slipkc:ppelingen. 
Voor een rrotor van 150 KW geldt dat J~l kgm2 en als het 
toerental vanderrotor 1470 cmN/min bedraagt vinden we voor 
Qr,diss : 

Qr,diss = ~ ~ = ~. 1.1532 = 11848 joule 

Op zich hoeft deze warmte ontwikkeling geen probleem te zijn, 
als er maar voldoende tijd is Clll de warmte af te voeren. 
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In figuur 44 zien we de aanlooptijden voor kortsluitankermotoren. 
tot 100 K\'l rret p=l (3000 arw/rnin) en rret p) 1 (n ~ 1500 atW/rni.n) 
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schluOmotoren 

Figuur 44 

P= aantal poolparen. 

Omdat het aanlopen, zoals in figuur 40 te zien is, in een relatief korte tijd 
plaats heeft, zal de warmte afgifte van de wikkeling aan de omgeving 
in eerste instantie verwaarloosbaar zijn het gevolg is dat de wikkeling sterk 
in temperatuur zal stijgen. 
In figuur 45 zien we de verwarndng van de rotorwikkeling bij eenmalige 
aanloop. Vooral bij de grotere notoren treedt er een aanzienlijke 
temperatuur stijging op. 
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5.8 Schaalwetten bij elektrarotoren 

Algemeen geldt dat de warmte belasting voor de grotere motoren 
zwaarder is dan voor de kleinere. De reden daarvan kunnen 
we vinden door naar de sChaalwetten te kijken. 
Een benadering van de schaalwetten verloop als volgt. 

~ 
Unan = dt 

Inan = J.A 

d 
= dt 

zodat Pnan = Unan. Inan : : [ L J 4 
Hieruit volgt voor het vermogen per kg. 

Pnan :: N : : [L J ' 
G [Lp 

(B.A) :: [L] 2 

:: [LJ 2 

Dus naarmate de motor groter wordt is de verhouding vermogen/ gewicht 
gunstiger. 
Voor de verliezen geldt het volgende 

Pdiss = r2 R = r2 1 p 

A 

Pdiss 
Hieruit volgt Pnan 

Pdiss 
en~=l Pnom 

(L] 3 
. . [LJ 4 

Dit betekent, dat het rendement van de motor beter wordt naarmate 
e motor groter wordt. 
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De oppervlakte van de machine waardoor de warmte afgegeven kan 
worden groeit reet A dus : : [L] 2 
We zien nu dat voor de warmte afgifte per oppervlakte eenheid 
geldt 

Pdiss 

A 

.. . . 
(LJ 2 

Naarmate het motor vermogen groeit kan de motor slechter zijn warmte 
kwijt. 
Bij stationaire verwarming hangt de warmte afgifte van de motor 
sterk af van de constructie. 
Een deel van de warmte wordt afgegeven door straling en door 
natuurlijke convectie. De warmte afgifte coefficiënten hiervan zijn 

resp. (l's = 6 watt / oan2 en i) c = 8 watt;oan2 
a:n het bouwvolume van de motor zo beperkt mogelijk te houden 
past men overhet algemeen geforceerde koeling toe. 
De hoeveelheid koelmedium die benodigd is volgt uit : 

V= 
Q verlies 

C1J' (m3 / sek) met Q verlies = verlieswarmte 
c = warmte capaciteit rredium 
1Y = tenp. stijging rredium 

Als voor'beeld nemen we een motor van 22 KN reet een verlies 
van 2, 9 KW. Stellen we een tenperatuur stijging van de lucht 
met 20° K dan volgt met een c=l,l KW;oerrt' voorlucht. 

V= 
Q V 

cv 
2,9 

= 1 ,1.20 = 0,131 rrf. / sek. = 8 ~/min. 
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In figuur 46 is voor deze motor de temperatuur van de wikkeling 
weer gegeven en de ve:rwanning van de lucht als functie van de 
luchtverplaatsing. 

m~. ~.-~---,--,--, 

'Ci 
Y~. --~-----------4 

_ . Erwärmung der Luft 
und der Wicklung in Abhän!ti;r

keit ;on der LuftmengE> 

Figuur 46 

Bovenstaande beschouwingen zullen we straks gebruiken als we kijken 
naar de praktische realiseerbaarheid van de elektrische aandrijving. 
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5.9 Beveiliging van de motoren. 

OVer het algemeen bestaat de beveiliging van de kortsluitankermotor 
uit twee delen. Ten eerste de beveiliging tegen kortsluiting, meestal 
doormiddel van smeltveiligheden en ten tweede de beveiliging tegen 
overbelasting d.m.v. stroom-tijdrelais. 
Het probleem bij het beveiligen van een kortsluitankermotor is dat 
de beveiligings apparatuur niet meer aanspreken op de insChakelstroom 
van de motor die 5-10 maal de nominale stroom kan zijn. 
Daarom past men meestal bij de kortsluitbeveiliging trage smeltveiligheden 
toe. De conventionele overbelasting beveiliging bestaat uit een 
thermisch relais. Afhankelijk van de grootte van de stroom zal 
het relais uitsChakelen indien I> Inan. De tijdconstanten van de 
relais zijn zodanig geconstrueerd, dat de inschakelstroom onvoldoende 
wannte kan ontwikkelen an het relais te doen schakelen. 
De stroomtijd karakterestiek van een thermisch relais is weergegeven 
in figuur 4 7. Nemen we hiervan curve 2 dan zal een motor die 
3 maal de nominale stroom trekt na ruwweg 20 seconden 
uitgeschakeld worden 
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Strom-Zeit-Charakteristik fur U berstromrelais 3UA42 
(M;ttelwert des Streubandes) 

Figuur 47 
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Tegenwoordig worden veel elektronisch beveiliginga relais toegepast. 
Deze werken dan als overbelastings- en kortsluitbeveiliging. 
In figuur 48. is een karakterestiek van zo'n beveiliging weergegeven. 
De a-kromme is voor de overbelasting, de n-kromme voor de kortsluiting 
en verder is nog de tijdvertraging voor de inschakelstrcx:m door de 
kromme 1,2 gegeven. 

0.02r 

0.01 i------
0006 ;:::==-=-:__ __ 
0004 i-··-· 

O:oo3·, 1,5 2 

2 • Rush-Ver zögerung 

. =~~ .. __ 1 ' in Stellung 

Strom-Zeit-Charakteristik lur elektronisches \Jberstromrelais 85085 12 
Einstellbereiche: a = 10 bis 60 A 

n = 3 bis 12 x !, 
Verzàgerungsze1t e1nstellbar au!: etwa 20 ms- Stellung 1 

etwa 50 ms- Stellung 2 

1, Wert des eingestellten Nennstromes der a-Auslösung 

Figuur 48 

Voor grotere rrotoren heeft men nog een beveiliging methode. Men 't:x:Juwt 
in de spoelen van de drie fasen temperatuur voelers in. Dit is een 
zeer goede beveiliging tegen overbelasting, omdat men direct de temperatuur 
van de wikkeling bepaalt. Zodra één van de temperatuur voelers een 
te hoge temperatuur signaleert wordt er een uitschakel signaal 
naar de hoofdschakelaar gestuurd. 
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Het totale circuit van de motor ziet er nu als volgt uit. 

motor met temp.voelers. 

stroom/tijdrelais 

Hoofdschakelaar 

Smeltveiligheid 

R S T 

voeding Fig.49 

Uit bovenstaande volgt dat de schakel- en beveiligings apparatuur van een 
elektrische aandrijving relatief eenvoudig is. 
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5.10 De praktische realiseerbaarheid van een elektrische aandrijving. 

In het nu volgende gaan we de mogelijkheid na om een kortsluitanker
rrotor onder te brengen in de cutterhead m:Xiule. 
Voor wat de uitvoerings vorm van de elektrische installatie en de 
rrotor is rren gebonden aan de voorschriften van de MSHA. 
Alle ca:rp:>nenten die toegepast 'w'Orden in het elektrisch systeem dienen 
een certificaat te hebben dat de catpOnenten "intrinsically safe" zijn. 
Intrinsically safe betekent dat het systeem onvoldoende elektrische 
of thermische energie kan afstaan, onder normale en abnormale 
omstandigheden, om een ontsteking van een explosief mengsel te veroorzaken. 
Er zijn in Europa verschillende fabrikanten die componenten voor de 
elektrische installatie en motoren kunnen leveren, die aan de MSHA eisen 
voldoen. Als voorbeeld nemen we de rrotoren van het fabrikaat Siemens. 
Het betreft hier rrotoren speciaal genaakt voor mining equipment. 
De rrotoren alle van het kortsluitanker type, kunnen we in drie 
groepen indelen wat betreft hun koeling namelijk luchtkoeling, statorwaterkoeling 
en stater- plus rotorwaterkoeling. 
Bij het ontwerp gaan we er in eerste instantie van uit zo min rnogelijk 
van de bestaande machine te wijzigen. 
Verder dienen we eerste te onderzoeken twee kortsluitankerrrotoren 
parallel geschakeld werken (mechanisch gezien) • 
Stel dat twee rrotoren van het zelfde veneogen mechanisch gekoppeld zijn 
maar dat de karakterestieken iets verschillen. 
Aan de hand van figuur 50 gaan we na hoe de belasting over de 
beide rrotoren verdeeld zal 'w'Orden. 

Tt. Figuur 50 

Het toerental van beide rrotoren, wr, is gelijk vanwege de mechanische koppeling 
Beide koppeltoeren kromme gaan door het zelfde nulpunt ws. 
Zoals uit figuur 50 blijkt zal de belastingsverdeling over de motoren 
afhank:eli jk van de hoek o. zijn welke hier sterk overdreven is weergegeven. 
In de praktijk zit er tussen de koppeltoeren kromme een afwijking 
van minder dan 10% waardoor de belastingsverdeling dus ook 
minder dan 10% zal verschillen. 
De conclusie kan dus zijn dat twee mechanisch gekoppelde motoren 
van het zelfde veneogen van nature de belasting goed verdelen. 
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5.11 Uitvoeringsvorm elektromotor. 

Een standaard motor die geschikt is voor de mining industrie is weergegeven 
in figuur 51. 
De aansluitingen van deze motoren heeft men aan de bovenkant geplaatst. 
Deze extra opbouw voor de aansluitingen vraagt onevenredig veel ruimte 
in verhouding tot de werkelijke motor. Het is echter konstructief eenvoudig 
de aansluitingen niet aan de bovenkant doch aan de achterkant te plaatsen. 
In de cutterhead rrodule is narrelijk weinig ruimte in de breedt.e en in 
de hoogte maar wel voldoende ruimte in de lengte. 

Fig.51 
watergekoelde motor. 

Gaan we van deze gewijzigde constructie uit dan kunnen we aan iedere 
kant van de cutterhead een motor van 90 KH plaatsen. 
De gegevens van de motor zijn dan als volgt : 

Afgegeven verrrogen : 90 KH 
diarreter : 45 cm 
lengte ~ 125 cm inclusief : astap 
gewicht ~ 600 kg. 
massatraagheidsmoment : 0,8 kgmf 
nominaaltoerental : 1465 omw/min 
Rendement: 92,5 % 
Spanning : 1000 V (kan ook lager) 

Stroan : 65A 
koppel : 587 Nm 
CoS'J = 0,87 
koeling: stator waterkoeling 

Aanloopstroem : 5 x Inan 
Isolatieklasse : F (155°C) 
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In de figuren 52 en 53 is nog een weergegeven hoe een rrotor met opl:ouw 
gewijzigd kan worden in een rrotor met een aansluiting 
op de achterkant. Ook de flens waarmee de rrotor bevestigd wordt 
moet gewijzigd worden. 

43 52, 53 44 

Fig.52 

Fig.53 

In figuur 54 is de koppel-toeren krammen van deze motor weergegeven. 
Het aanloopkoppel is 2, 3 maal het ncminaal koppel en het kipkoppel 
is 2,2 maal het nominaal koppel. 
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Als we uitgaan van een gerrdddeld rendement van 90% dan moeten 
we voor een motor van 90 KW een verlies warmte afvoeren van 
0, 1 x 90= 9 KW. Koelen we de motor met lucht en laten we de 
tenperatuur van de koellucht 20° KW stijgen dan is de bencdigde 
hoeveelheidlucht. 

V -1 -
Qv 

1,1 20 

Q = 9 kW 
V 

Indien waterkoeling toegepast wordt waarbij een temperatuurs 
verhoging van 6 oK is toegestaan dan is de bencdigde hoeveelheid 
water met Qv--9J<W ON = 4,18 lo3 kJ/c::m3 en 'lrw=6°K 
gelijk aan 21 liter/min. 
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5 .12 Koelingsmethode van de rrotor. 

Uit de berekeningen volgt dat er een aanzienlijke hoeveelheid lucht 
nodig is voor koeling. Dit geeft twee problemen. Ten eerste zit de 
rrotor inge:t:ouwd in een gesloten ~iment, waardoor het m:::>eilijk is 
grote hoeveelheden lucht aan te voeren bij de rrotor. Ten tweede zal 
een dergelijke hoeveelheid lucht in een beperkte ruimte aanleiding geven tot 
grote luchtsnelheden waardoor veel kolenstof in beweging wordt gezet. 
Uit de berekeningen zagen we dat de benodigde hoeveelheid koelwater 
gering is. De koostructie van de cutterhead m:::x:lule, groot en massief, is 
zeer geschikt voor het maken van een gesloten koelcircuit door de stalen 
pijpen aan de binnenkant van de cutterhead module te lassen. 
De benodigde pijplengte kunnen we als volgt berekenen. 
Stel dat we voor het koelcircuit stalen pijp gebruiken met een il"..lrlendige 
diameter van 16 rnn dan volgt door de snelheid van het water 
in de pijp: 

Vw = Vw. Ap 
0,35.lo3 = vw. 'l~t 1r 0,0162 
w = 1,7m/sec. 

Vw = hoeveelheid koelwater per sec. 
vw = snelheid koelwater 

Ap = doorsnede pijp 

De wannte overdrachts coëfficiënt water-metaal is: 
cc. = 350 + 2100 vvw Joule/m2 s oe 
CC.= 350 + 3570 = 3920 J /m2 s oe 

De totale pijp oppervlakte volgt uit Qv = verleiswarmte 
A = oppervlakte pijp 
~t = temperatuursverschil 

water-pijp. 

kis een korrectiefactor aangezien At. niet overal gelijk is 
voor k wordt 0,5 genomen. 
dan volgt : 

Qv =k.ot..A.st. 
9000 = 0,5.3920.A.6 
A = 0,8 m2 

Een pijp van 16 rnn heeft per meter lengte een binnen oppervlakte van 
2. 1r .0,16.1 = 0,1 m2 

0,8 
De totaal benodigde pijplengte moet dan 0,1 = 8 meter worden 
In figuur 55 is getekend hoe de cutterheadm:::x:lule er uit ziet, 
indien er een elektrarotor als aandrijving is aangebracht. 
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5.13 De voeding voor de elektromotoren. 

Het voeden van de elektrarotoren kan gebeuren door iedere m::>tor 
een aparte voedingskabel te geven of door beide IOC>toren via een kabel 
te voeden. 
Het voordeel van het voeden met twee aparte kabels is dat alle 
beveiligings- en sChakel apparatuur zich op het base frame bevinden. 
bij de voeding met één kabel moet bij elke motor afzonderlijk een drietal 
stroomtransformatoren worden aangebracht. 
De schakel apparatuur kan altijd op het base frame geplaatst worden. 
Uitgaande van een spanning van lOOOV kernen er twee kabels van 
42 nm diameter indien iedere m::>tor apart gevoed wordt en indien 
de beide motoren via één kabel gevoed worden kant er een kabel van 
62 nm diameter. 
(2 x cordaflex 4 x 35 ~ resp. 1 x cordaflex 4 x 95 ~) 
De uitvoeringsvonn zou als volgt kunnen zijn. Van de twee huidige 
haspels, die op de machine aanwezig zijn, zou men één kunnen gebruiken 
voor de hydraulische voeding van de shear cilinders en de ander 
voor de voeding van de elektromotoren plus hulp apparatuur en signalering. 
Hydraulische en elektrische voeding zijn dan veilig gescheiden. 
Het koker systeem waarin de kabels en slagen nu liggen zou gehandhaafd 
kunnen blijven echter met een kleinere doorsnede, waardoor de 
totale lengte aan kabels en slangen groter kan worden dus de machine 
kan dieper graven. 
Alvorens het generatarisch deel te behandelen beschouwen we eerst 
nog eens een andere belangrijke aandrijving op de machine, de aandrijving 
van de horizontale augers. De hydramotor voldoet goed als aandrijving 
van de horizontale augers. De belasting is niet dynamisch waardoor het 
toerental vrijkonstant is. Het l:::ouwvolume is klein. 
Alleen de voeding via de slangen die verplaatsbaar moeten zijn is 
geccmpliceerd. 
Stel nu dat we de hydramotoren vervangen door kortsluitankerm::>toren. 
De aandrijf eigenschappen zullen even goed zijn als van de hydramotoren en 
aangezien de motoren zich op het base frame bevinden kunnen gewoon 
standaard motoren worden toegepast welke niet aan extra veiligheids 
eisen behoeven te voldoen. 
Nemen we per auger een m::>tor van 55 KW dan zal deze de volgende 
afmetingen hebben. Flensdiameter 55 cm, lengte 86 cm. 
Het nadeel van de grotere en zwaardere elektrarotor zal straks 
afgewogen moeten worden tegen de voordelen bij het generatarisch deel. 
De voeding van de elektromotoren is ook aanzienlijk eenvoudige dan die 
van de hydromotoren. 
Nu het generatarisch deel. Het totaal benodigde venrogen schatten 
we als volgt. 
De verticale auger, gesteld dat de constructie blijft zoals die op de 
huidige machine is, heeft 50 KW nodig. Horizontale augers 2 x 55 KW= 110 KW 
Cutterheadrrotoren 2 x 90 K\·1 = 180 KW. Hulpvernogen voor verwarming, 
verlichting, waterpanpen en elektronica is 60 KW. Dit te samen vraagt 400 KW 
Vle gaan nu uit, in verband met overdirnensionering, van 500 KW. 
In figuur 56 is nu een afbeelding gegeven van een veel voorkernende 
generator van dat vermogen. 
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Fig 56 Generator 

De afmetingen zijn als volgt : diarreter flens 
grootste breedte generatorhuis 

maximaal uitstekende klemmen kast 
totale lengte 

715nm 
850 nm 
245 nm 

1820 nm 

Gegeven Vermogen 540 KVA 
spanning naar keuze tot en met lOOOV 
frequentie 50 of 60 Hz 
toerental naar keuze 60Q-3000 cmv/min 
Isolatie klasse F (max. 155°C) 
Borstelloze generator. 
Inwendig gekoeld met lucht 
Hoeveelheid koellucht : 0, 9 d> /sec. bij 1800 cmv /min 
Gewicht 1600 Kg. 
Elektronische spanningsregelaar ingbouwd. 
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Met behulp van deze gegevens zijn we nu in staat een sChets te 
maken van de :po-ver unit waarin de energie voorzienning zit v<X>rzaNel 
de elektrische- als de hydraulische installatie. Zie figuur 53. 

hoofd schak. 
J----1 

hydropompen + filter 

+ koeler 

I I 

-,-
1 
I --

generator 

dieselmotor 

Figuur 57 Power unit 

Afmetingen po.o~er unit 
lengte 6 m 
breedte 2, 4 m 
hoogte 2,4 m 
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5.14 Samenvatting 

Samenvattend kunnen we van de elektrische aandrijving zeggen dat 
van de aandrijving een stabiel karakter verwacht kan worden, de 
elektrische installatie biedt de rrogeli jkheid om de machine carpacter 
te maken omdat het generatorisch deel kleiner in omvang 
zal worden doordat er een aanzienlijke olie voorraad kamt te 
vervallen en de olie koelers veel kleiner kunnen worden. 
Tevens is er de rrogelijkheid om dieper in de berg te graven, 
omdat de voedingskabels van de elektrc:m:>toren aanzienlijk dunner 
zijn dan de slangen van de hydramotor. 
Een feit is dat de elektromotoren veel zwaarder en groter zijn 
als de hydramotoren, doch er is nog voldoende ruimte in de 
cutterhead rcodule om de rrotoren in te lx:>uwen. 
De veiligheidseisen is een procedure kwestie en hoeft op wat 
langere termijn gezien geen belemmering te betekenen. 
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6. De vergelijking tussen een hydraulische en een elektrische overbrenging. 

In dit hoofdstuk zullen we vergelijkbare grootheden naast elkaar zetten 
van de hydraulische en de elektrische overbrenging. 
De vergelijking wordt gemaakt zonder nadere omsChrijving. 
Een deel van de conclusies van de voorgaande beschouwingen wordt 
door middel van deze lijst in het kort weergegeven. 
We gaan bij de vergelijking uit van een hydraulische- en een elektrische 
overbrenging van 100 KW. Voor de lengte van het conductieve deel wordt 
~ 70 rreter genanen. 

Grootheid 

Motor 

GeiN'ichts verhouding 
Rendement 
Levensduur 
Bedrijfsteroperatuur 
Overbelastbaarheid 
Aanloopkeppel 
Prijsverhouding 
Afvoer verlieswarmte 

Hydraulisch 

1 
+ 90% 
+ 8000 uur 
+ 90°C 

0 
::= 1 x Tnaninaal 

1 
via oliekoeler 

Elektrisch 

1 
+ 90% 
) 15000 uur 
+ 150°C 

kortstondig 2- 2, 5 maal 
~ 2 x Tnaninaal 

2 
plaatselijk via lucht 
of water. 
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Grootheid Hydraulisch 

Conduct.iefdeel 

3 Verhouding totale doorsnede 
Verlies in cond. dee 1 
Rendement 
Invloed lengte op rendement 
Negatieve invloed op aan
drijving 

groot zie fig.58 
niet zo gunstig fig.60 

groot 

Generatorischdeel 

Gewichtsverhouding pomp-gen. 
Rendement 
Levensduur 
Max. bedrijfstemp. 
OVerbelastbaarheid 

Vo 1 urne verhouding 
Afvoerverlies warmte 

Eigenschappen van de overbrenging 

Dynamische stabiliteit 
Statische stabiliteit 
Uitvoeringsvonn 
Totaalrendement 
Hoeveelheid onderhoud 
Bestand tegen vuil en ruwe orrgeving 
koppelsteilheid dT/dt 
kosten voor explosie veiligheid 
procedure explosie veiligheid 
Verbetering mogelijk van stabiliteit 
mogelijkheid tot toerenregeling 
Afvoeringsvonn toerenregeling 
Responsie regeling 
Regelbereik 
Schatting prijsverhouding 

groot 

1 
+90% 
+8ooo uur 
+9ooc 
0 
10 
via oliekoeler 

slecht 
goed 
gecatpliceerd 
slecht 
veel 
slecht 
800 Nm/sec 
laag 
eenvoudig 
ja 
ja dmv.slagvolume 
goedkoop 
langzaam 
beperkt 
1 

Elektrisch 

1 
klein zie figuur 59 
gunstig fig.61 
klein 

klein 

5 
+90% 

>Ï5000 uur 
+150°C 
I,2 
1 
ter plaatse via lucht 

goed 
goed 
relatief eenvoudig 
redelijk 
weinig 
goed 
40 .lo4 Nm/ sec 
hoog 
rroeilijk 

ja dmv. frequentie 
zeer duur 
snel 
groot 
1 
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VERLIES BIJ 100KW lH C0HDUCTIEr DEEL 
INYLOlll DOORSNllll OI' Nr.T YlRLIU 

28 

Di•31 .8CJ'I 
18 

16 

D2•39.!CII 
t• 

- - - - - 12 

.o:t•sa.•crt 
18 

---
' 

l 

I.EI«:TE IN liETERS 

Figuur 58 Hydraulisch 

VERLIES BIJ 100KW IH CONDUCTIEr DEEL 
tMYI.Otll KOPtR-liOORSII[IIE OP Hr.T YERL lts 

!6118 

2 
Al•9SI'Ut 

IZM 

2 
A4•l48MM 

- - - - -· 989 

2 
A3•1&8"" 

--- 68B 

388 

Figuur 59 Elektrisch 
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RENDEMENT VRN HET CONDUCTlEF DEEL 
GRAnEK VAN niE VERSCHILLENDE VERilOGINS 

RENDE~ENT IN ~ 
ue 

PI•28KW 

99 

P2•68KW 

----- 88 

P3•1B8KW 

- - - - -· 78 

68 

se 

LENGTE I H "ETERS 

Figuur 60 Hydraulisch 

RENDEMENT VRN HET CONDUCTlEF DEEL 
GAArlEK VAN DRIE VERSCHILLENDE VU~OGENS 

se8.e 
P1•29KW 

99.8 

''·' 
99.4 

99.2 

~3•188kW 
99.9 

99 .a 

98.6 

98.4 

98.2 

IIQ.Q 

28 38 49 58 68 79 88 98 U8 118 128 

LENGTE IN ~ETERS 

Figuur 61 Elektrisch 
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In de praktijk blijkt dat de hydraulische aandrijving van de cutterdrum 
slechte eigenschappen heeft in de vonn van een sterk van het belastendkoppel 
afhankelijk toerental. 

Met behulp van modelvorming is aangetoond dat de slangen, welke 
een grote capaciteit in het hydraulisch systeem veroorzaken, de belangrijkste 
oorzaak zijn van de slechte eigenschappen. 

De negatieve eigenschappen van de hydraulische aandrijving worden met 
zeer grote waarschijnlijkheid nog versterkt door het optreden van 
stick-slip in het aanzetmechanisrne. 

Het optreden van stick-slip wordt voor een belangrijk deel eveneens 
veroorzaakt door de aanwezigheid van hydraulische slangen in het 
aanzetmechanisme. 

In eerste instantie kunnen de eigenschappen van de cutterdrum aandrijving 
van de bestande machines verbeterd worden door het toepassen van een 
drukregelklep opgenaren in een regelcircuit. De methode berust op het 
principe van het elimineren van de capaciteitsinvloed van de hydraulische 
slangen door deze slangen onder konstante druk te zetten. 

Ook de eigenschappen van het aanzetmechanisme kunnen verbeterd worden door 
de cilinders op het baseframe te monteren en de voeding in stalenpijp 
uit te voeren. De capaciteit van het hydraulisch conductieve deel 
wordt dan aanzienlijk verkleind. 



- 88 -
8. Lijst van gebruikte syrrtx?len. 

Hydraulisch, rrechanisch Elektrisch 

T = Koppel Nm T =Koppel Nm 
F = Kracht N F = Kracht N 
p = Druk ba.r p = Vermogen watt. 
A = Oppervlakte m2 A = Oppervlakte rr?-
Q = Volumestraan m .3 /sec J = Massavaagheidmoment leg rr?-
J = massavaagheidmament k~ c = capaciteit Farad 
c = capaciteit m 5 /N R of r = Weerstand J'l 
Dof d = diameter m L = Zelfinductie Henry 
V = Slagvolume m!. f = frequentie Hz 
R = Weerstand Nsec/ms m = Aantal fasen 
trJ = Cirkelfrequentie rad/sec u =Spanning V 
V = Snelheid m/sec I of i = Strcx::m A 
m = Massa hg '1\. = Rendement 
k = Veerkonstante N/m z. = Inpedantie 
x = afstand m s =Slip 
1 = Lengte m x = reuctantie 

IJ = Vicositeit NS/m.:t 1 = lengtem 
«. = Dempingsexpoment 
"t = Tijdkanstante sec 

1. = Rendement 
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