
 

    
    
  

Referencie spolo nosti ABB na Slovensku 

Podzemná ventilátorov a a rozvod a pre otvárku horizontu pod 323 
m.n.m.  
SMZ, a.s. Jelšava 

Základné údaje 

Zákazník: SMZ, a.s. Jelšava 

Odvetvie: minerals 

Termín: 02/2006 – 12/2007 

Produkty ABB:  ABB, FlaxWood 

Kontaktná osoba za projekt: Pavol Ivani  

 

Požiadavky zákazníka 

Dodávka jednostup ového axiálneho ventilátora, 

otá kovo regulovaného, pre priamy pohon medzi 

470-620 ot./min.  

Riešenie ABB 

Regulovaný pohon ventilátora pozostáva z 

nasledovných astí:  

 Frekven ný meni  ABB typu AXS800-07-

1060-6, 1060kVA, 690 V  

 Trojfázový asynchrónny motor ABB typu 

HXR500 LK8, 679kW, 690V  

 Meni ový transformátor ABB typu 

DTE1000A8S, 1000kVA, 6/0.69kV  

 Riadiaci systém pre zber údajov z 

technológie a riadenie chodu ventilátora typu 

ABB AC500  

 

Ventilátor je axiálnej konštrukcie, s nekrytým 

nasávacím otvorom a priamym pohonom. Na 

stojacom ventilátore sa dá nastavova  uhol nato enia 

lopatiek obežného kolesa. Pohon ventilátora je 

riadený cez frekven ný meni . Ventilátor je pohá aný 

cez pružnú spojku, ktorá sa nachádza medzi 

motorom a hlavným hriade om. Ventilátor je opatrený 

systémom signalizácie porúch. Zaznamenávané 

údaje sa prenášajú do riadiaceho systému 

zákazníka, ktorý nepretržite vykonáva výpo et 

sú asného za aženia motora ventilátora a porovnáva 

ho so zá ažovou krivkou uloženou v riadiacom 

po íta i.  

Banský ventilátor je možné ovláda  dia kovo z 

banského dispe inku alebo z miesta ventilátora. 

Operátorský panel je umiestnený v priestore 

ventilátorovne. Režim ventilátora poskytuje 

informácie o aktuálnych teplotách motora a okolia, 

teplotách ložísk, vibráciách ventilátora, 

atmosférickom tlaku a tlakovom náraste vo 

ventilátore. Obsluha može zariadenie ovláda  z 

miesta pomocou tla idiel štart, stop a zadáva  

požadovanú rýchlos  a sledova  aktuálne 

prevádzkové hodnoty a stavy ventilátora.  

Po prepnutí do dia kového režimu je možné ho 

ovláda  z banského dispe inku v rovnakom rozsahu 
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ako z miestneho ovládacieho panela, rozšírené o 

možnos  grafického monitorovania zvolených hodnôt.  

Prínosy pre zákazníka 

Otvárka a vetranie nového horizontu 220 m.n.m. 

Zabezpe enie dostato ného objemu erstvých 

vetrov, pri banskej innosti horizontu 220 m.n.m. 

Vetranie vz ažných a výdušných chodieb, vetracích 

prepážok. 

Realizácia 
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