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Nové pohony zlepšili 
výkon oceliarskej 
spoločnosti
Oceliarska spoločnosť Evraz Highveld Steel and Vanadium 
Limited, sídliaca v meste Mpumalanga v Južnej Afrike nahradila 
analógové jednosmerné pohony za digitálne od spoločnosti 
Control Techniques. Išlo o aplikáciu budenia elektromagnetov, 
kde sa podarilo skrátiť čas odstávok a zvýšiť prechodový výkon 
na výrobnej linke oceľových tyčí.

Elektromagnety sú umiestnené na vrchu žeriavov na viacerých 
miestach a v rámci výrobného procesu sa používajú na uchopenie 
a prenos oceľových tyčí. Analógové jednosmerné pohony používa-
né v minulosti neboli až také spoľahlivé a boli príčinou zničenia 
mnohých elektromagnetov. Dôvodom bolo nadmerné budenie, 
 ktoré so sebou prinášalo nadbytočný tok prúdu. Spoločnosť sa teda 
rozhodla, že zmena na presnejšie riaditeľné digitálne jednosmer-

né pohony bude tým správnym 
krokom, pričom voľba padla na 
jednosmerné pohony Mentor 
MP od spoločnosti Control 
Techniques. Dodávku zabezpe-
čovala miestna pobočka Control 
Techniques Southern Africa Pty, 
ktorá dodávala aj celé inžinier-
ske riešenie, okrem inštalácie 
pohonov, ktorú si zákazník spra-
vil sám. Vďaka tejto zákazke sa 
stal Control Techniques a jeho 
riešenia štandardom pre celý 
výrobný závod.

Riešenie zahŕňalo dodávku 
210A/480V štvorkvadrantových 
jednosmerných pohonov Mentor 
MP pre každý z elektromagne-

tov v spojení s diódami pre chod naprázdno. Tieto zabraňujú  účinku 
spätnej elektromagnetickej sily pri odpojení magnetu od zdroja 
 elektrickej energie a predstavujú vybíjaciu cestu pre prúd.

Evraz Highveld mal požiadavku, aby bolo možné regulovať prúd 
veľmi presne a predchádzať tak vzniku a nežiadúcim účinkom nad-
merného prúdu a tým zničeniu elektromagnetov. Novoinštalované 
pohony boli nakonfigurované pre riadenie točivého momentu moto-
ra. Implementované nastavenia zabezpečili, že intenzita magnetic-
kého poľa sa udržiava bez ohľadu na teplotu okolitého prostredia.

Mentor MP od spoločnosti Control Techniques je piata generácia 
jednosmerných pohonov, ktorá teraz integruje platformu pre riade-
nie z inteligentných striedavých pohonov – Unidrive SP, vďaka čomu 
dosahujú pohony Mentor vysokú účinnosť a veľmi prispôsobiteľné 
možnosti prepojenia.

Výsledkom náhrady analógových jednosmerných pohonov 
za  jednotky Mentor MP sa podarilo úplne odstrániť ničenie  vinutí 
elektromagnetov spôsobované prúdovým preťažením, znížili sa 
 požiadavky na údržbu a čas a zvýšil sa priemerný výkon výrobnej 
linky oceľových tyčí.

Zdroj: New DC Drives Improve Steel Throughput, Case Study, 
Emerson Industrial Automation, Control Techniques, dostupné on-
line 6.3.2013 na http://www.emersonindustrial.com/en-en/docu-
mentcenter/ControlTechniques/Applieds/Applied-0115-0184.pdf
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Najväčším impulzom pre rozvoj nových technológií 
vrátane automatizačných sú reálne investície do nich. 
Slovensko od svojho vzniku čelí nedostatku silných 
 domácich investorov, najmä v oblasti priemyslu. 
Začiatok dvadsiateho prvého storočia nám ukázal, 
že základnými podmienkami príchodu zahraničných 
investorov sú stabilné podnikateľské prostredie, 
prehľadný daňový systém, proinvestičné stimuly, 
kvalitná pracovná sila a v neposlednom rade vybu-
dovaná   infraštruktúra. Toto boli podmienky, ktoré 
k nám  pritiahli investorov ako Volkswagen, PSA, KIA, 
Samsung a mnohých ďalších. Tí vytvorili nové pracovné 
miesta a zároveň priniesli technológie, na ktoré mohli 
nadviazať slovenské dodávateľské spoločnosti aj školy.

S príchodom prvej vlny krízy sa však krátke obdobie 
zdanlivého blahobytu skončilo. Zahraniční investori 
napriek pozitívnym deklaráciám našich vlád neprichá-
dzajú, skôr odchádzajú. Ostatné zvyšovanie daňového 
a odvodového zaťaženia, ako aj zmeny zákonníka práce 
budú nových investorov len odrádzať. Preto je veľmi 
dôležité, aby sa Slovensko aspoň v oblasti budovania 
infraštruktúry vybralo proinvestičným smerom.

Jedným z prvých krokov by mohlo byť urýchlenie 
výstavby diaľnic. O ich dôležitosti pre rozvoj regiónov, 
ako aj formách ich financovania sa povedalo a popísalo 
už veľmi veľa. Z môjho pohľadu vnímam ich urýchlenie 
aj ako možnosť rozvoja slovenských automatizérskych 
a elektrikárskych firiem a škôl. Diaľničné úseky sú 
dnes vybavené čoraz sofistikovanejšími informačnými 
 systémami, ktoré monitorujú hustotu dopravy na diaľni-
ci, rýchlosť, hmotnosť a rozmery prechádzajúcich vozi-
diel, meteorologickú situáciu na cestách, stav vozovky 
a mnohé ďalšie. Každý dlhší diaľničný tunel je navyše 
vybavený systémami hlavného a záložného napájania, 
elektronickými bezpečnostnými, protipožiarnymi, 
havarijnými, ventilačnými, detekčnými, dopravnými, 
osvetľovacími, rádiovými a inými systémami. Informácie 
získavané z rôznych snímačov, kamier a detekčných 
zariadení na diaľnici a v tuneli sa prenášajú do dozorní 
(dispečingov), kde sa mnohé automaticky vyhodnocujú 
v riadiacom systéme, ktorý posiela  riadiace informá-
cie do informačných tabúľ premenlivých dopravných 
značiek, závor, osvetlenia a iných systémov tak, aby 
sa maximalizovala bezpečnosť a plynulosť dopravy. 
Na Slovensku máme dnes kapacity na vývoj a aplikáciu 
takýchto systémov. Je to jedna z oblastí, kde sa nám 
darí držať krok so svetom. Ak sa však v tomto smere 
nebude v krátkej budúcnosti investovať viac a pri 
týchto investíciách sa neuplatnia slovenskí dodávatelia 
(napríklad v tuneli Sitina boli tieto systémy realizované 
českou spoločnosťou), obávam sa, že aj v tomto odbore 
stratíme kontakt so svetom.

Ing. Zoltán Lovász
výkonný riaditeľ
PPA ENERGO s.r.o.
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