MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI
TRANSPORTURI

TEZA DE DOCTORAT
MODERNIZAREA SISTEMELOR DE COMANDĂ
A EXCAVATOARELOR CU ROTOR UTILIZATE
ÎN EXPLOATĂRILE LA ZI
THE MODERNIZATION OF BUCKET WHEEL
EXCAVATOR COMMAND SYSTEMS USED ÎN
OPEN PIT MINING

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
PROF.UNIV.DR.ING. NAN MARIN-SILVIU

DOCTORAND:
ING. DANDEA LIVIU-DAN

Petroșani
2014

CUPRINS
INTRODUCERE....................................................................................................................... 5
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII
PRIVIND
CONSTRUCŢIA
ŞI
FUNCȚIONAREA
EXCAVATOARELOR CU ROTOR ...................................................................................... 7
1.1 Consideraţii generale ........................................................................................................7
1.2 Extragerea mecanizată a lignitului din cariere ................................................................10
1.3 Prezentarea constructiv-funcțională a Excavatorului ESRC-1400-30/7X630..................15
1.4 Concluzii .........................................................................................................................26
CAPITOLUL II
STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢE ÎN MODERNIZAREA EXCAVATOARELOR CU
ROTOR .................................................................................................................................... 28
2.1 Consideraţii generale ......................................................................................................28
2.2 Tendinţe în automatizarea elementelor componente ale unui sistem de extragere a
lignitului ................................................................................................................................29
2.3 Studii de caz ....................................................................................................................35
2.4 Concluzii .........................................................................................................................51
CAPITOLUL III
MODELAREA, SIMULAREA ȘI CERCETĂRI EXPERIMENTALE ÎN SITU
ASUPRA SISTEMULUI DE CONDUCERE AUTOMATĂ A EXCAVATOARELOR
CU ROTOR ............................................................................................................................. 53
3.1 Considerații generale ......................................................................................................53
3.2 Schema sistemului de reglare a debitului de material excavat .......................................53
3.5 Rezultatele simulării .......................................................................................................66
3.9 Cercetări experimentale privind consumul specific de energie la dislocare ...................77
3.10 Concluzii .......................................................................................................................83
CAPITOLUL IV
CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR DE INSPECȚIE VIZUALĂ
LA MODERNIZAREA EXCAVATOARELOR CU ROTOR .......................................85
4.1 Considerații generale ......................................................................................................85
4.2 Camerele de inspecție vizuală DVT ...............................................................................85
4.3 Descrierea modului de funcționare .................................................................................93
4.4 Interfața software Intellect ............................................................................................105
4.5 Realizare practică ..........................................................................................................108
4.5.1 Conceperea sistemului de control a dinților cupelor de excavator .........................108
4.5.2 Conceperea unui sistem de calcul a poziției brațului excavatoarelor cu rotor .......115
4.6 CONCLUZII .................................................................................................................120
CAPITOLUL V
CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ȘI
DIRECȚII DE
CERCETARE ....................................................................................................................... 122
5.1 Concluzii finale .............................................................................................................122
5.2 Contribuţii personale .....................................................................................................126
5.3 Direcții de cercetare viitoare .........................................................................................126
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................... 128
ANEXA 1 ............................................................................................................................... 134

IINTRODU
UCERE
U
Una din prooblemele prrincipale alee creşterii eeficienţei meecanizării eextragerii materialelor
neomoggene la moddul general şi a stratellor de ligniit respectiv a rocilor sterile
s
din ddescoperta
acestoraa, în speciall o reprezinttă modernizzarea sistem
mului de tăieere-încărcaree a excavatooarelor cu
rotor, ţinnând seamaa de condiţiile concrete de exploataare şi de dotaarea tehnicăă a cariereloor.
E
Este cunosccut faptul căă la extragerrea cărbunellui brun şi a lignitului, atât la noi în ţară cât
şi pe plan mondiaal se utilizeează liniile tehnologice în care uutilajul connducător îl reprezintă
c lanţ-portcupe).
excavatoorul cu rotoor (mai rar exxcavatorul cu
ÎÎn lucrarea de față ss-au studiatt și s-au ssoluționat o serie de probleme legate de
moderniizarea excavatoarelor ccu rotor priin introduceerea unor siisteme de automatizaree moderne
care să aibă la bazză tehnologiia informațiiei în vederrea creșterii performanțțelor în expploatare la
extragerrea lignituluui din cariereele din Baziinul Oltenieei.
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ÎÎn cadrul caarierelor de lignit din România
R
exccavatoarele cu
c rotor foloosite sunt reelativ mici
(SRs 20000 cu o maasă de 3200 t, EsRc 14000 cu o massă de 2050 t)
t faţă de exxcavatoarelee de 750013000 t,, care funcţiionează în ccarierele dinn Germania.
E
Excavatorull EsRc 14000-30/7×630 (fig. 1.1) see constituie în obiectul de studiu all prezentei
teze de doctorat. Înn acest sens,, în parte a ccapitolului sunt prezenntate câteva date generaale privind
provenieenţa acestui tip de exccavator. Suunt prezentaate principallele subansaambluri carre intră în
componnenţa excavvatorului cuu rotor, resspectiv sistemele: de deplasare ppe şenile, de rotire,
acţionarre a roţii cuu cupe, de riidicare, de aacţionare a cabinei de comandă, m
macaraua rootitoare de
10 t, sisttemul de riddicare şi de translaţie a cărucioruluui.

Fig. 1.1 Vedere generalăă a excavatorrului EsRc-1400 30/7×6330

S
Sunt
prezenntate soluţiile constructtiv-funcţionnale pentru sistemele de
d tăiere-înccărcare ale

excavatoarelor cu rotor EsRc 1400·30/7·630.
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Modernizarea echipamentelor utilizate în mineritul de suprafaţă asigură dezvoltarea unor
noi capabilități cum ar fi: acţionarea cu viteză variabilă a motoarelor electrice sau posibilitatea de
a transmite date la distanţă prin protocoale performante. Utilizarea receptorilor GPS a deschis
calea obţinerii în timp real a profilului topografic al carierei.
Principalele direcţii de modernizare din punct de vedere electric şi de automatizare ale
excavatorului cu rotor sunt:
- utilizarea acţionărilor cu viteză variabilă;
- sisteme integrate de control şi automatizare;
- infrastructura de comunicaţii.
Avantajele majore ale utilizării echipamentelor şi a conceptelor moderne de automatizare
nu rezidă numai în faptul că au o fiabilitate mult mai bună ci mai ales în faptul că permit operaţii
ce înainte erau greu de realizat. Integrarea tuturor utilajelor, comanda şi controlul acestora de la
dispeceratul central poate asigura până şi obţinerea unor calităţi controlate de cărbune prin
utilizarea eficientă a datelor din modelul geologic al zăcământului. Toate aceste pentru
îndeplinirea dezideratului major actual: obţinerea unei calităţi controlate a cărbunelui cu o
productivitate maximă în condiţii de costuri minime.
3.
MODELAREA, SIMULAREA ȘI CERCETĂRI EXPERIMENTALE ÎN
SITU ASUPRA SISTEMULUI DE CONDUCERE AUTOMATĂ A EXCAVATOARELOR
CU ROTOR
Reglarea vitezei de tăiere, respectiv de pivotare în vederea obţinerii unui debit excavat de
material aproximativ constant, fapt ce conduce la menţinerea puterii de acţionare a utilajelor
poziţionate în aval la o valoare apropiată de cea nominală, reprezintă un domeniu în care în
prezent pe plan mondial se fac ample cercetări.
Pentru analiza sistemului de reglare a debitului excavat există în literatura de specialitate
metodologii de calcul bine structurate şi care țin seama atât de caracteristicile constructivfuncţionale ale excavatorului cât şi de tehnologia de extragere.
Simularea procesului ce urmează a fi automatizat se bazează pe relaţia de calcul a
capacităţii momentane de excavare:
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(1.1)

Schema de simulare a sistemului de reglare automată (SRA) a debitului excavat la
excavatoarele cu rotor, conceput şi propus a fi folosit, figura 3.1

Fig.. 3.1 Schem
ma de simulaare a SRA a debitului dee cărbune exxcavat
la exccavatoarele cu rotor
Î urma reaalizării proccesului de ssimulare penntru reglareea debitului excavat s-aau obţinut
În
diagram
mele de variiaţie ale parrametrilor reglaţi (respectiv vitezaa de tăiere, viteza de pivotare
p
şi
debitul excavat), ccare oferă informaţii despre dinnamica sisteemului de reglare a pprocesului
mentul sistem
mului, în bllocul D_reff s-au considderare trei
simulat.. Pentru a se evidenția comportam
3
3
3
debite dde referință: 1500m /h, 2000m /h șși 3100 m /hh. Timpul dde simulare a fost stabillit la 1000
secundee. În figura 33.2 se prezinntă rezultatuul simulării.

Fig. 3.2 V
Variaţia în tiimp a debitullui prescris (vverde) şi a deebitului reglaat (albastru)

ÎÎn partea a doua
d
a capittolului s-au prezentat rrezultatele m
măsurătoriloor în situ a vvariaţiei în
timp a: curentului absorbit
a
de motorul de acţionare aal rotorului, puterii actiive P, puterrii reactive
Q şi factorului de putere coss. Cu acesste date s-aa calculat cconsumul sppecific de energie
e
la
dislocarre.
C
Comparând valorile rezzultate în urrma măsurăătorilor efecttuate în conndiții reale cu
c valorile
din metoodologia prrezentată, a rrezultat fapttul că: conssumul speciffic de energgie la dislocaare este în
medie dde 0,368 kW
Wh/m3 pentrru o putere medie absoorbită de căătre motorull de acționaare de 292
kW în ccazul măsurrătorilor și vvalori mai m
mici cu maxxim 6% în cazul condiiției de funccționare la
debit coonstant și puutere absorbbită apropiaată de puterrea nominală consideraată în metoddologia de
calcul annterior prezzentată.

4.
CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR DE INSPECȚIE
VIZUALĂ LA MODERNIZAREA EXCAVATOARELOR CU ROTOR
În cadrul acestui capitol se analizează posibilitățile de utilizare a sistemelor de inspecție
vizuală la modernizarea sistemelor de comandă a excavatoarelor cu rotor.
Metoda propusă în lucrare se consideră că reprezintă o modalitate precisă de determinare
momentană a stării fizice a fiecărui dinte care echipează roata cu portcupe.
În acest sens sau stabilit instrumentele de măsurare, respectiv camera de verificare
montată în imediata apropiere a rotorului portcupe. Aceată configurație transmite informația(fig.
4.1) privind starea dinților către perifericele montate în cabina operatorului uman.

Fig. 4.1 Rezultatul verificării stării de uzură a dinților roților portcupe

Pentru perceperea informației s-a conceput un program care transpune valorile măsurate
de instrumentele de măsură în valori inteligibile astfel încât se poate lua o decizie în privința
activității de mentenanță.
În continuare se prezintă conceperea unui sistem de calcul a poziției brațului cu ajutorul
camerelor de inspecție.
Metodologia propusă permite stabilirea poziției momentane pe verticală a brațului.
Pentru a cunoaște poziția momentană a brațului la deplasarea și pe orizontală este necesar
să se aplice un factor de corecție determinat de ecuația de regresie impusă de metoda de
măsurare, în principal de eroarea de paralax. Modelul matematic stabilit în programul de calcul a
poziție brațului pe orizontală face corecția de perspectivă cu o precizie de ± 0,3%, ceea ce
reprezintă o eroare de model care se consideră a fi nesemnificativă față de situația reală.
5.
CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ȘI DIRECȚII DE
CERCETARE
În acest capitol sunt prezentate concluziile finale, contribuțiile și direcțiile de cercetare.
În urma elaborării lucrării s-au desprins următoarele contribuții personale:
1. Determinarea relației de calcul, respectiv a funcției de transfer, în vederea obținerii debitului
instantaneu de material excavat în funcție de necesitățile impuse de fluxul general al carierei.

2. Realizarea simulării sistemului de reglare automată a debitului la excavatoarele cu rotor.
3. Realizarea unor sisteme de reglare SRA1 şi SRA2, sisteme de reglare vectorială cu orientare,
după fluxul rotoric a vitezei motoarelor de inducţie. Puterea motoarelor și viteza motoarelor fiind
aleasă în conformitate cu caracteristicile tehnice ale excavatorului.
4. Acordarea parametrilor regulatorului PI (Proportional-Integrator) astfel încât sistemul de
reglare să răspundă în mod optim.
5. Determinarea experimentală a consumului specific de energie la dislocarea materialelor cu
ajutorul excavatorului EsRc 1400, măsurătorile fiind în concordanță cu rezultatele teoretice,
rezultând o diferență de aproximativ 6%.
6. Studiul teoretic al posibilităților de utilizare a camerelor de inspecție digitale la modernizarea
excavatoarelor cu rotor.
7. Implementare sistemului de inspecție pentru analiza stadiului de uzură a dinților, pe
excavatorul cu rotor.
8. Stabilirea instrumentelor de măsurare a dimensiunilor dinților pe două axe.
9. Stabilirea intervalelor de referință care sunt în strictă interdependență cu valorile prescrise de
literatura de specialitate din domeniu.
10. Conceperea unui program care calculează starea de uzură a fiecărui dinte în parte cu
influențe benefice asupra stabilirii programului de mentenanță a sistemului de tăiere. Programul
oferă date privind, media uzurilor cuțitelor pe ansamblul roții portcupe, ceea ce asigură o
imagine de ansamblu asupra stării de uzură a dinților în corelație cu consumul de energie.
11. Utilizarea sistemului de inspecție cu camere pentru stabilirea poziției brațului excavatorului
cu rotor.
12. Stabilirea modelului matematic privind corecția erorii de măsurare prin utilizarea camerelor
de inspecție la măsurarea unghiului de pivotare.
13. Controlul planeității și înclinării suprafeței de vehiculare a excavatorului cu rotor.
Direcții de cercetare viitoare:
1. Extinderea conducerii automate a excavatoarelor cu rotor prin utilizarea camerelor video în
lumină naturală și infraroșu.
2. Cercetări privind conceperea și realizarea unor sisteme de comandă și control a funcționării
transportoarelor cu bandă în vederea creșterii gradului de utilizare.
3. Cercetări privind controlul automat al forței de întindere a benzii și a debitului transportat la
transportoarele cu bandă.
4. Studiul arhitecturii sistemelor de dispecerizare în concordanță cu condițiile concrete a
carierelor de lignit din Bazinul Olteniei.
5. Cercetări privind folosirea sistemului GPS pentru exploatarea eficientă a sistemelor de
extragere în condițiile carierelor din Bazinul Olteniei.
6. Cercetări privind realizarea unui sistem integrat și de gestionare a intrărilor și ieșirilor în
cadrul întreprinderilor miniere din Bazinul Olteniei.

