
Predmetom tohto dokumentu je prezentácia výrobného portfólia spoločnosti I. E. S. (Inteligentné
elektrické systémy) s.r.o. zameraného na technickú kontrolu a riadenie technologických uzlov pri
spracovaní  nerastných  surovín  (kameňa  a  rudy) za  účelom  vyhodnotenia  nežiaducich
prevádzkových stavov a zabezpečenia ochrany technologických zariadení. Prezentované výrobky
sú  univerzálne  (neviazané  na  špecifické  priemyselné  odvetvie)  ale  spôsob  ich  aplikácie  je
prispôsobený pre lomy a kameňolomy.

1 POŽIADAVKY A ŠPECIFICKÉ PROBLÉMY V ODVETVÍ 

Dobývanie  a  spracovanie  nerastných surovín  (kameňa a rúd)  predstavuje  technologický
náročný proces, ktorý sa vyznačuje zvýšenými požiadavkami na spoľahlivosť a odolnosť
technických zariadení. V praxi dochádza k odchýlkam v technologickom procese, spojenými
s  nerovnomerným  zaťažením  jednotlivých  zariadení  (resp.  ich  častí)  a  výsledkom  je
prekročenie  limitných  parametrov,  ktoré  môžu  mať  negatívny  vplyv  na  životnosť  celého
technického zariadenia. S ohľadom na ochranu týchto zariadení je vhodné monitorovať ich
stav  a  v  prípade  výskytu  neštandardných  situácií,  ktoré  môžu  viesť  k  ich  poškodeniu,
zabezpečiť v čas ich identifikáciu a prijať náležite opatrenia. Medzi základne technologické
zariadenia v odvetví, ktoré sú predmetom kontroly a riadnia našimi výrobkami patria:

a) drviče, 

b) dopravníkové pásy

c) zásobníky. 

Technická kontrola a riadenie technologických uzlov pri 
spracovaní nerastných surovín (kameňa a rúd)

(vyhodnotenia nežiaducich prevádzkových stavov a 
zabezpečenia ochrany technologických zariadení)
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2 RIEŠENIA

Spoločnosť I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o. vytvorila technicky nenáročné a
ekonomicky prijateľné riešenia pozostávajúce z aplikácie jednotlivých produktov vlastného
portfólia  ako  sú  snímače  (polohy,  rotácie,  nastavenia  medzery),  monitorovacie  relé,
regulátory magnetov a pohonov (motorických vibračných podávačov). Funkcionalita týchto
produktov  sa  vzájomne  dopĺňa  a  vytvára  jednotný  systém  umožňujúci  komplexné
sledovanie  celého  technologického  procesu  v  reálnom  čase.  V  prípade  identifikácie
nežiaduceho stavu takto  sledovaného systému je možné operatívne (automaticky)  prijať
preventívne opatrenia brániace vážnejšiemu poškodeniu technických zariadení. 

Snímače umožňujú získavať informácie o sledovanom zariadení (resp. procese) a tvoria
základný prvok systému kontroly. Snímače môžu byť samostatné (KMS-U resp. MSK-25)
alebo integrované do komplexnejších zariadení (napr. IMR05A-EP). Snímače sú určené pre
kontrolu dopravníkových pásov, nastavenie vzduchovej medzery a koncových polôh. 

Regulátory umožňujú riadenie vibračných podávačov v zásobníkoch a reguláciu magnetov
na kontrolu prítomnosti kovov na dopravníkom páse. 

Univerzálnejším  produktom,  ktorý  spája  funkciu  snímania  a  aktívneho  člena  v  jednom
kompaktnom celku je elektronické monitorovacie relé IMR05A-EP. IMR05A-EP je primárne
určené pre kontrolu chodu drvičov a dopravníkových pásov. IMR05A-EP vyhodnocuje stav
zariadenia na základe priamych meraní priebehu prúdu. Samostatné analógové a digitálne
vstupy  a  reléový  výstup  umožňujú   flexibilne  rozšíriť  aplikácie  o  doplňujúce  funkcie  v
závislosti od požiadaviek technologického procesu a prevádzkovej obsluhy.

Produkty  sú  navrhnuté  s  ohľadom  na  jednoduchú  inštaláciu  a  autonómnosť  zariadení
(nevyžadujú sa doplňujúce zariadenia ani  zásah do existujúcej zariadení).  Výsledkom je
decentralizovaný systém s priamym prístupom prevádzkovej obsluhy v reálnom čase.

2.1 Príklady aplikácii

Drvič

Aplikované produkty: elektronické monitorovacie relé IMR05A-EP

Kontrolované nežiadúce stavy:  dlhá doba rozbehu, zablokovanie,  chod
naprázdno, preťaženie; fázová nesymetria a fázová porucha.

Riadené  procesy: nábeh  a  zastavenie  (na  základe  definovaných
blokovacích procesných veličín resp. vzdialeného ovládania) 

Problematické aspekty chodu drviča sú definované samotným priebehom
drvenia kameňa a rúd. Jedným z kritických fáz chodu je nábeh drviča Pri
rozbehu je rozbehový prúd odoberaný z napájacej siete niekoľkonásobne
vyšší než menovitý prúd elektromotora. Z tohto dôvodu čas trvania rozbehu
je  veľmi  dôležitý  faktor,  ktorý  môže spôsobiť   poruchu resp.  poškodeniu
elektromotora. Ďalším problematickým stavom drviča je jeho zablokovanie
pri  ktorom  môže  pri  nesprávnom  nastavení  ističa  dôjsť  k  prehriatiu
elektromotora.  Výsledkom  je  často  v  oboch  prípadoch  poškodenie
elektromotora.  IMR05A-EP  je  určené  práve  pre  kontrolu  týchto  stavov.
IMR05A-EP  umožňuje  taktiež  dodatočné  riadenie  chodu  na  základe
nastavených  premenných  priamo  cez  ovládanie  na  panely.  Sledovanie
chodu (zvolených premenných) je zabezpečené cez displej alebo prenosom
na vzdialený prístup.

Dopravníkový pás

Aplikované  produkty: magnetický  snímač  kontaktný  MSK-25,  regulátor
magnetu RMG-1, elektronické monitorovacie relé IMR05A-EP

Kontrolované  nežiadúce  stavy:  nerovnomernosť  chodu,  prítomnosť
kovových častí.

Riadené  procesy: nábeh  a  zastavenie  (na  základe  definovaných
blokovacích procesných veličín resp. vzdialeného ovládania)
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Pri  presune  materiálu  na  dopravníkom páse  je  cieľom aby  materiál  bol
transportovaný  rovnomerne  bez  nadmerného  zaťaženia  motorov
dopravnikového  pásu.  Pri  prevádzke  môže  dôjsť  k  pretrhnutiu,
zablokovaniu,  prešmykovaniu  pasu.  Tieto  stavy  je  možné  identifikovať
aplikáciou  magnetických  snímačov.  Elektronické  monitorovacie  relé
IMR05A-EP umožňuje dodatočné riadenie chodu na základe nastavených
premenných priamo cez ovládanie na panely.

Ďalším neželaným stavom pri prevádzke dopravníkových pásov, hlavne v
súvislosti s následným drvením, je prítomnosť kovových predmetov na pase
dopravníka.  Kovové  prvky  je  možné  separovať  magnetom.  K  riadeniu
magnetu je určený regulátor magnetu RMG-1. Cieľom je efektívne riadenie
sily  magnetu  a  tým  upravovať  separačnú  schopnosť  magnetu  a
optimalizovať spotrebu el. energie. 

Kontrola a regulácia zásobníkov (vrátane klapiek)

Aplikované produkty: kontaktný magnetický snímač  KMS-U a MSK-25,
regulátor pohonov RM7500 (motorických vibračných podávačov) 

Kontrolované  nežiadúce  stavy:  zaseknutie  klapky,  elektrická
charakteristika  motora  podávačov  mimo  definovaných  prevádzkových
rozsahov.

Riadené  procesy: riadenie  množstva  vydávaného  materiálu  (vibračný
podávač).

V rámci zásobníkov je proces vydávania materiálu určovaný hlavne chodom
podávačov  a  polohou  klapky.  Intenzitu  podávania  je  možné  regulovať  v
prípade vibračných motorických podávačov regulátorom RM7500. Cieľom je
optimalizovať  úroveň  vibrácii  vo  vzťahu  k  požadovanému  priebehu
vydávania materiálu. Súčasťou kontroly je aj identifikácia neštandardných
stavov,  ktoré  môžu  negatívne  ovplyvniť  motor  podávača.  Kontrola  stavu
klapky (otvorenie/zatvorenie) a jej  prípadného zablokovania je umožnená
cez kontaktný magnetický snímač  KMS-U resp. MSK-25

Pozn.: V prípade požiadaviek prekračujúcich kapacity našich produktov technické oddelenie
spol.  I. E. S.  (Inteligentné  elektrické  systémy) s.r.o.  ponúka  spracovanie  analýzy  potrieb
prevádzky a vypracovanie projektu systému riadenia.

3 PRÍNOSY

Kontrola  parametrov  zariadenia  umožňuje  prevádzke  vyhodnotiť  chod  zariadenia  a
jednoznačnejšie  určiť  príčiny  prípadných  poruch  a  následne  prijať  opatrenia  na  ich
elimináciu.  Automatické  zásahy  do  technologického  procesu  pri  neštandardnom  stave
znižujú pravdepodobnosť poškodenia zariadenia, tým že minimalizujú trvanie tohto stavu a
prenosu jeho negatívneho pôsobenia na technické zariadenie.  Výsledkom je  odstavenie
zariadenia iba po dobu nevyhnutnú na odstránenie vzniknutej príčiny. Rozsiahlejšie opravy
alebo  náhrady  zariadenia  z  dôvodu  jeho  vážnejšieho  poškodenia  by  mali  byť  týmto
spôsobom eliminované.

Vytvorením základného systému kontroly  sa  taktiež  vytvára  priestor  pre  širšiu  aplikáciu
riadiacich  systémov,  ktoré  umožňujú  kvalitatívne  vyššiu  úroveň  automatizácie.  Práve
aplikácia  prezentovaného  kontrolného  systému  predstavuje  vhodný  smer  zavádzania
automatizácie do prevádzky hlavne v prípadoch kedy komplexná automatizácia v jednom
kroku je riziková. Prezentované riešenia sú autonómne a ekonomicky prijateľné a prípadne
zmeny nevyžadujú rozsiahle zmeny. Systém je možné budovať postupne a prispôsobovať
ho meniacim sa požiadavkám prevádzky. Následne ak je známa koncepcia komplexnejšej
automatizácie, je možné pristúpiť k nasadeniu ďalších úrovni riadenia. 

Zvyšovanie úrovne automatizácie technologických procesov v dlhšom časovom horizonte
posilňuje konkurencieschopnosť podniku a zvyšuje jeho trhovú hodnotu.
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4 PRODUKTY

4.1 Elektronické monitorovacie relé IMR05A-EP   

Zariadenie  IMR05A-EP  slúži  na  komplexnú  kontrolu
elektropohonu. Je špecificky určené pre kontrolu AC 1-
3  fázového  elektromotora,  ktorý  priamo  alebo  cez
prevodovku  poháňa  technické  zariadenie
(dopravníkový  pás,  ventilátor,  čerpadlo  a  pod.).
IMR05A-EP je určené k priamej inštalácii pre jednotlivé
elektropohony. Výsledkom je nezávislý (autonómny) a
decentralizovaný systém riadenia a kontroly pre každé
zariadenie. 

IMR05A-EP meria prúd elektromotora a vyhodnocuje z
neho  stúpajúcu  teplotu  a  ďalšie  poruchy.  Zariadenia
IMR  obsahujú  širokú  škálu  preddefinovaných  funkcií
pre vyhodnotenie vstupov v závislosti  od prevádzkou
zvolených  režimov.  IMR05A-EP obsahuje  rozširujúce
vstupy  komparátorov  pre  priame  meranie  teploty
motora, 2 impulzné digitálne vstupy pre kontrolu otáčok
a 2 analógové vstupy prúdovej slučky preIMR05A-EP
pripojenie  externých  senzorov  napr.:  vibrácií,  teplôt,
tlakov  a  pod.  Tieto  rozširujúce  vstupy  komparátorov
umožňujú  nastaviť  hranice  v  ktorých  sa  môže
elektropohon prevádzkovať.

Pokiaľ dôjde k neštandardnému stavu nastáva porucha
a zapojený stýkač odopne elektromotor,  alebo zopne
niektoré  zo  4  výstupných  relé  čo  môže  slúžiť  na
spínanie akčných členov (klapka, ventil a pod.).

4.2 Kontaktný magnetický snímač K  MS-U a M  S  K  -25  

Kontaktný  magnetický  snímač  KMS-U  resp.  MSK-25
slúži k ovládaniu a signalizácii automatických pochodov
v  prevádzkach  prepravy  materiálu  dopravníkovými
pásmi,  korčekovými  dopravníkmi,  reťazovými
dopravníkmi a pod. Snímač sa v obvodoch zapája ako
spínací  prvok  (bez  elektronického  obmedzenia
spínaného  prúdu)  do  série  so  záťažou.  Maximálna
hodnota spínaného prúdu 1A,  je  dosiahnutá použitím
pomocného  obvodu  v  snímači.  Dané  riešenie,  popri
zachovaní  vysokej  životnosti  snímača,  umožňuje
aplikáciu  snímača  pri  požiadavke  priameho  spínania
záťaží  alebo  logických  obvodov  (relé,  stýkač,  vstupy
riadiacich systémov a pod.). Rozopnutý stav kontaktu je
signalizovaný LED diódou.  Pre  pripojenie  snímača je
použitý dvojvodičový kábel H07RN-F 2x1mm2. 

Rozdiel  medzi  KMS-U  a  MSK-25  je  v  tvarovom
vyhotovení a v súvisiacom spôsobe snímania. KMS-U
je snímač v tvare U, ktorý je aktivovaný bezdotykovo,
zasunutím clony  z  feromagnetického materiálu  (napr.
oceľový plech) do priestoru medzi ramenami snímača.
V  prípade  MSK-25  je  snímač  umiestnený  na  konci
zapuzdreného  valčeka,  ktorý  je  aktivovaný
bezdotykovo,  priblížením  magnetu  v  dostatočnej
vzdialenosti kolmo k rovine podstavy valčeka.
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4.3 Regulátor magnetu R  MG-1

Regulátor  RMG-1  slúži  na  reguláciu  prúdu  v cievke
separačného elektromagnetu,  pracujúceho na  princípe
fázovej  regulácie.  Regulátor  umožňuje  plynulé
nastavenie  prúdu  záťaže,  pričom výstupné napätie  sa
mení v závislosti od uhla otvorenia výkonového tyristora.
Frekvencia  je  daná  napájacou  sieťou  a nemení  sa.
Jednotlivé  funkčné  bloky  regulátora  RMG-1  sú
konštrukčne  umiestnené  na  masívnom  chladiči  pre
zabezpečenie  odvodu  tepla  z  výkonových  obvodov
a zakrytované plastovým (poprípade plechovým) krytom.
Regulátor RMG-1  je napájaný z jednofázovej siete cez
zabudovaný  vypínač.  Výstupný  prúd  regulátora  sa
nastavuje  (miestne)  zadávacím  prvkom  umiestneným
priamo na regulátore a (diaľkovo) pomocou vstupného
napäťového signálu (Ur) 0-10V, alebo prúdového signálu
(Ir) 0/4-20mA. 

4.4 Regulátor RM7500

Regulátor  RM7500  slúži  na  reguláciu  atypických
pohonov  technologických  zariadení,  na  princípe
frekvenčného  meniča.  Regulátor  sa  dodáva  na
montážnej  doske,  určenej  k  montáži  do  rozvádzača.
Vyznačuje  sa  jednoduchou  montážou  a  zapojením
regulátora  na  vstupnej  a  výstupnej  strane.  Regulátor
umožňuje plynulú reguláciu otáčok.  Regulátory  RM sú
napájané  z  trojfázovej  siete  cez  zabudovaný vypínač.
Výstupné otáčky sa nastavujú napäťovým signálom 3÷8
VDC,  alebo  prúdovým  signálom  4÷20 mA.  Výber
regulačného  signálu  je  automaticky  podľa  pripojenia  ,
bez  potreby  nastavovania.  Zapínanie  a  vypínanie
regulátora (štart - stop) je voľným kontaktom privedeným
na  ovládaciu  svorkovnicu.  Ochranu  pohonov
zabezpečujú  tepelné  relé,  ktoré  je  potrebné  nastaviť
podľa  pripojených  pohonov.  Tri  signalizačné  relé
signalizujú  stavy  regulátora  /pripravený  do  prevádzky,
chod,  rozpojenie  regulačného  signálu/.  Na  displeji
regulátora  sú  zobrazené  otáčky  a  prúd  dodávaný
regulátorom.  V  prípade  poruchy  aj  kód  poruchy.
Regulátor  umožňuje  pripojenie  nadradeného  systému
po  RS485,  Profibus,  DeviceNet,  CANopen,  EtherCAT,
Ethernet (Profinet RT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP).
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