
Využitie nových softstartérov 
VONSCH pre asynchrónne motory   

Svetové trendy v nasadzovaní softstar-
térov majú jednoznačne stúpajúci cha-
rakter. Softstartéry sa stávajú bežným 
sortimentom elektrotechnických firiem a 
so znižovaním cien elektroniky sa vyrov-
návajú klasickým stýkačom pre spínanie 
asynnchrónnych motorov. 

Meniče frekvencie a softstartéry        
VONSCH sú odbornej verejnosti dobre 
známe. Teraz prichádza VONSCH s no-
vým modelom softstartérov pre asyn-
chrónne motory rady SINAM400, ktorý 
je oproti pôvodnému softstartéru realizo-
vaný na báze procesorov DSP. Použitím 
najmodernejšej výpočtovej techniky sa 
nové sofstartéry zaradili k inteligentným 
zariadeniam zabezpečujúcim takmer line-
árny rozbeh a dobeh asynchrónnych mo-
torov. Pomocou tejto techniky je možné 
v reálnom čase modelovať priebeh         
vhodnej momentovej charakteristiky pre 
rozbeh resp. pre dobeh motora. 

METÓDY POUŽÍVANÉ K ROZBEHU 
MOTOROV

Pre lepšie pochopenie súvislostí Vás 
prehľadove oboznámim s metódami, kto-
ré  sa v súčasnosti k rozbehu motorov 
používajú.

1. metóda priameho pripojenia 
    motora k sieti pomocou stýkača, 
    obr. 1: 

Táto metóda sa používa len u malých 
motorov do výkonu 15 kW. V praxi sa 
však stretávame s prípadmi, že ak je na-
pájacia sieť dostatočne dimenzovaná, 
pomocou tejto metódy (aj keď je normou 
od určitého výkonu zakázaná) sa rozbie-
hajú aj vyššie výkony motorov. Nevýho-
dou je vysoký záberový prúd 7× In moto-
ra a vysoký nekontrolovaný záberový 
moment, ktorý sa prenáša do záťaže.      
Zastavenie motora sa uskutoční odpoje-
ním napätia, čo je v niektorých prípadoch 
nevyhovujúce. 
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2. metóda  pripojenia motora k sieti
   pomocou stýkačov v zapojení  Y/D,  
   obr. 2: 

Táto metóda sa používa najčastejšie 
vzhľadom k tomu, že umožňuje znížiť      
záberový moment motora a záberový 
prúd motora.  Nevýhodou opäť ostávajú 
mechanické rázy do sústavy pri zopnutí 
a pri prepnutí vinutia do trojuholníka. 
K tejto metóde možno priradiť aj metódu 
zvyšovania napätia pomocou autotrans-
formátora. Zastavenie motora sa usku-
toční odpojením napätia alebo znížením 
napätia autotransformátorom. 

3. metóda rozbehu motora pomocou 
    softstartéra,
    obr. 3 a 4: 

Použitie softstartéra a metódy plynu-
lého nárastu napätia na svorkách mo-
tora sa stáva v nových zariadeniach do-
minantné. Jedinou podmienkou je, aby 
moment záťaže pri rozbehu bol pod ma-
ximálnym záberovým momentom moto-
ra. Pomocou softstartéra je možné tiež 
regulovať dobeh asynchrónneho motora.

Principiálne sa jedná o zapojenie šie-
stich tyristorov, ktoré sú vo dvojiciach        
zapojené antiparalelne pre každú napája-
ciu fázu. Impulzným spínaním týchto ty-
ristorov, ktoré je riadené procesorom 
DSP sa dosahuje požadovaných regulač-
ných vlastností. Technické principiálne 
riešenie zapojenia softstartéra je zobra-
zené na obr. 5.

SOFTSTARTÉRY SINAM 400

Kvôli zabezpečeniu požadovaných vlast-
ností je hardvérová časť softstartéra vyba-
vená presným meraním napätia siete, 
meraním napätia na výkonových prvkoch 
a na motore, meraním prúdu motora 
v dvoch fázach.  Tieto merané veličiny sa 
privádzajú do riadiacich obvodov DSP 
procesora  ako skutočné hodnoty mera-
ných veličín a v procesore sa porovnávajú 
jednak so žiadanou hodnotou momentu 
(prúdu), žiadanou hodnotou rozbeho-
vých (dobehových) kriviek, maximálne 
nastaveným prúdom a jednak s mode-
lom momentu motora.  Celý regulačný 
proces je založený na okamžitom meraní 
výkonu motora (napätie, prúd, cos φ) 
a na pomerne zložitom porovnaní týchto 
odmeraných údajov s  modelom momen-
tu motora.  Tieto veličiny sú prepočítava-
né v konečnej fáze na riadiaci uhol šie-
stich tyristorov a výsledkom spínania 
týchto tyristorov je plynulá zmena napätia 
na výstupe softstartéra. Pri známej        
odmeranej a vypočítanej veličine okamži-
tého výkonu motora je možné zároveň 
optimalizovať príkon motora pri predi-
menzovanom motore. 

Zákazníci určite ocenia trvalé meranie 
prúdu motora po premostení výkonovej 
časti stýkačom, čím odpadá nutnosť pou-
žitia meracích transformátorov tepelnej Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
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ochrany. Dimenzáciou pre rôzne použitia 
si zákazník sám vyberá najoptimálnejšiu 
verziu hardvérového riešenia (premosťo-
vací stykač, ventilačná jednotka). Najmä 
pri veľkých výkonoch existuje možnosť 
zapojiť softstartér do vinutia motora, tzv. 
ekonomické zapojenie, čo sa priaznivo 
prejaví na cene zariadenia. 

Nové softstartéry VONSCH typového 
označenia SINAM 400 sa vyznačujú tý-
mito vlastnosťami:

a) Plynulá a nastaviteľná zmena
 momentu 
b) Dosiahnutie takmer lineárneho 
 nárastu (poklesu) rýchlosti rotora 
 asynchr. motora v čase (typický 
 časový priebeh zmeny rýchlosti 
 rotora pri rozbehu a dobehu je 
 na obr. č. 6) 
c) Nastaviteľné prúdové obmedzenie 
 od 0,5 do 5 násobku prúdu 
 softstartéra
d) Nastaviteľné prúdové obmedzenie 
 motora, nastaviteľný tepelný integrál 
 motora
e) Automatické nastavenie optimálneho
 príkonu do motora tzv. Energy 
 saving 
f) Monitorovanie motora meraním 
 prúdu a napätia motora aj po 
 premostení výkonovej časti 
 stýkačom
g) DC brzda – brzdenie jednosmerným 
 prúdom
h) Zhoda s európskou normou 
 STN EN 60947-4-2, 60947-6-2, 
 STN EN 50178  

Ostatné hardvérové a softvérové vyba-
venie dopĺňajú komfort zariadenia. Medzi 
hardvérové vybavenie patrí trojmiestny 
displej LED s klávesnicou, tri programo-
vateľné relé, digitálne programovateľné 
vstupy a výstupy, pripojenie komfortného 
panela k softstartéru, možnosť ovládania 
cez komunikačný modul Profibus DP, pria-
me pripojenie tepelných čidiel motora 
PTC (PT čidiel). K softvérovým novinkám 
možno radiť automatickú kontrolu výpad-
ku fáz, automatickú kontrolu počtu dovo-
lených rozbehov za jednotku času,        
automatické spínanie premosťovacieho         
stýkača, viacero programovateľných roz-
behových a dobehových kriviek vrátane 

S-krivky, zobrazenie prúdu, výkonu, prí-
konu, frekvencie siete a napájacieho        
napätia. 

Softstartéry VONSCH typovej rady         
SINAM 400 sú rozdelené do výkonových 
tried podľa veľkostnej rady motorov 
a podľa aplikácie. Pod aplikáciou sa ro-
zumie typ záťaže (tažká alebo bežná) 
a počet požadovaných zopnutí za jednot-
ku času. Výkonová rada softstartérov je 
navrhnutá pre 400 a 690 V sieť a motory 
od 1,5 kW až do 630 kW.  Podrobné tech-
nické údaje sú dostupné v katalógoch 
firmy VONSCH.

PRAKTICKÉ VYUŽITE SOFTSTARTÉROV

Ak si čitateľ tento článok prečítal až        
potiaľto, bude mu viacej zrozumiteľná       
nasledujúca časť, ktorá pojednáva o prak-
tickom využití softstartérov. V podstate je 
možné použitie na každý asynchrónny 
motor, ktorý sa spúšťa niektorou z metód 
uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto článku.

Veľmi vhodný príklad využitia uvede-
ných výrobkov je aplikácia vo vodáren-
skej technike a vzduchotechnike. Vo       
vodárenskej technike pri rozbiehaní mo-
tora čerpadla sa v praxi z našich skúse-
ností darí udržať rozbehový prúd pod hra-
nicou 3-násobku menovitého prúdu 
a kvadratický moment odstredivého      
čerpadla sa pomocou softstartéra dá ply-
nule zvyšovať  z tzv. odtrhovej hodnoty 
momentu. Odstránia sa tým mechanické 
rázy do potrubných častí. Dôležitá čin-
nosť softstartéra sa uplatní aj pri dobieha-
ní motora čerpadla, lebo spätná klapka 
umiestnená v potrubí doľahne do púzdra 
plynule a tým nedochádza k jej nadmer-
nému opotrebovaniu. Pri správnom nasta-
vení veličín softstartéra sa dá dosiahnuť 
takmer lineárny rozbeh a dobeh motora 
čerpadla.  Vo vzduchotechnike sa jedná 
o analógiu s čerpadlovou technikou. 
Ventilátory sa tiež vyznačujú kvadratic-
kou chrakteristikou priebehu momentu 
ventilátora v závislosti od otáčok. U tých-
to zariadení sa dá vo väčšine prípadov 
využiť aj funkcia „SAVING ENERGY“.   
Táto funkcia umožňuje pri predimenzova-
nom motore čerpadla resp. ventilátora 
znížiť príkon do motora tak, že motora 
pracuje na nominálnom momente. Navy-
še sa v takomto prípade vylepší cos φ 
asynchrónneho motora, lebo motor         
nezaťažený nominálnym momentom vyka-
zuje cos φ horší ako motor zaťažený        
nominálnym mometom. 

K ďalším oblastiam využitia softstarté-
rov patria rôzne pohony dopravníkov,  
posuvov, otváranie brán, rozbeh kompre-
sorov (zabránenie preklzovaniu reme-
ňov), rozbeh drvičov, odstrediviek a pod. 
U spomínaných zariadení treba počítač 
s vyšším rozbehovým prúdom zvyčajne 
od 3-násobku (dopravníky a pod.) do 

4,5- násobku nominálneho prúdu motora 
(drviče, centrifúgy, kompresory).

Ceny softstartérov v porovnaní s kla-
sickým spínaním (Y/D+tepelná ochrana 
motora) sú pre vysoké výkony softstarté-
rov (od 132 kW vyššie) lepšie ako ceny 
stykačových riešení. Pre nižšie výkony od 
55 kW do 110 kW je cena stykačového 
riešenia zhruba v rovnakej úrovni ceny 
softstartéra (porovnávané Y/D+tepelná 
ochrana motora). K nižším výkonom pri-
raďujeme aj softstartéry od 22 do 45 kW. 
Tu je porovnanie ceny závislé na riešení 
spínania stykačmi (buď len jeden+ochra-
na resp. Y/D+ochrana). U najnižších     
výkonov od 4 kW do 15 kW, kde sa pou-
žíva k rozbehu len jeden stykač je cena 
stykačového riešenia stále ešte nižšia 
oproti softstartérom (cca 60 % ceny soft-
startéra).   

Je dôležité si uvedomiť, že na trhu sa 
objavujú softstartéry s reguláciou v jed-
nej, prípadne dvoch fázach. Tieto soft-
startéry sa kvôli regulačným vlastnostiam 
a tečúcim prúdom do motora dajú použiť 
len v obmedzených prípadoch. 

Softstartéry SINAM 400 regulujú na-
pätie vo všetkých troch fázach symet-
ricky a tým nezaťažujú motor dodatoč-
ným otepľovaním! Určite sami uznáte 
široké možnosti využitia softstartérov 
spoločnosť VONSCH...
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