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1. Úvod 

Manuál popisuje demagnetizátor ložiskových kroužků NX-6025 a obsahuje tyto informace: 

 popis zařízení a technické parametry 
 provoz zařízení, údržba a odstraňování poruch 
 instalace zařízení 

 

1.1 Použití zařízení dle určení výrobce 

Demagnetizátor NX-6025 je samostatné zařízení určené k demagnetizaci kroužků valivých ložisek, 
obvykle po výrobních operacích využívajících magnetické upínání. 
 
Zařízení je výhradně určeno pro průmyslové prostředí. Napájení a okolní prostředí musí odpovídat 
specifikaci uvedené v kap. 2.3. 
 
Zařízení produkuje v okolí demagnetizačních cívek časově proměnné magnetické pole. Aby byly 
splněny požadavky nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, je 
uživatel povinen vhodným opatřením (kryt, oplocení) omezit pobyt osob v blízkosti demagnetizačních 
cívek – minimální vzdálenosti jsou uvedeny v kap. 2.3. 
 

 
Pozn.: Uvedené vzdálenosti vyplývají z referenčních hodnot magnetické indukce uvedených v nařízení 
vlády č. 480/2000 Sb., které jsou vypočteny pro homogenní magnetické pole a při nichž nedojde 
k překročení povolené proudové hustoty proudu indukovaného ve tkáni lidského těla. Magnetické pole 
vně cívek je silně nehomogenní a jeho intenzita se vzdáleností od cívek velmi rychle klesá a proto lze 
usuzovat, že proudová hustota nebude překročena ani v podstatně menší vzdálenosti od cívek. Přesné 
určení vzdálenosti by vyžadovalo komplikovanou počítačovou simulaci nebo měření na modelech 
lidského těla a bez této detailní analýzy je vhodné dodržet uvedené vzdálenosti. 

1.2 Obsah dodávky 

Dodávka obsahuje tyto komponenty: 

 rozvaděč s výkonovou a řídicí elektronikou 
 2 ks demagnetizačních cívek Ø150 mm s kabely 
 dokumentaci 

 
Součástí dodávky nejsou optické/indukční snímače pro vyhodnocení průchodu kusu, držáky a 
krytování cívek, protože jejich provedení je závislé na uspořádání výrobní linky. Lze je objednat jako 
příslušenství po dohodě s výrobcem.  

 I při dodržení referenčních úrovní stanovených nařízením vlády č. 480/2000 Sb. nelze 
vyloučit ovlivnění některých elektronických zařízení implantovaných do těla, které 
používají magnetické pole pro volbu režimu nebo přenos dat (např.  kardiostimulátory). 
 
V blízkosti demagnetizačních cívek může dojít k poškození nosičů dat používajících 
magnetický záznam (diskety, karty s magnetickým proužkem) a jemných mechanismů 
obsahujících feromagnetické součásti (hodinky, fotoaparáty). 
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2. Popis zařízení 

Zařízení se skládá z rozvaděče s elektronikou a dvojice demagnetizačních cívek. Cívky jsou upevněny 
v tzv. Helmholtzově uspořádání nad a pod dopravníkovým pásem pro ložiskové kroužky. Optický 
snímač umístěný z boku detekuje průchod kroužku a spouští demagnetizaci. 
Zařízení lze rovněž použít pro demagnetizaci kroužků dopravovaných pomocí skluzu. V tomto případě 
se cívky umístí svisle po stranách skluzu a průchod kroužku se detekuje indukčním snímačem 
umístěným ve dně skluzu. 

2.1 Základní princip 

Feromagnetické materiály mají silně nelineární závislost mezi intenzitou mag. pole a mag. indukcí, 
kterou lze graficky vyjádřit jako tzv. hysterezní smyčku. Demagnetizace ložiskových kroužků se 
provádí vnějším magnetickým polem tlumeného sinusového průběhu. Parametry průběhu jsou voleny 
tak, aby na počátku průběhu došlo k přesycení materiálu kroužku a postupným zmenšováním rozkmitu 
intenzity magnetického pole se zmenší velikost hysterezní smyčky až k nule. 
Kvalita demagnetizace (velikost zbytkového mag. pole) je závislá na schopnosti demagnetizátoru 
přesytit materiál kroužku v celém objemu a na co nejpomalejším poklesu rozkmitu. Při konstrukci 
demagnetizátoru je nezbytné zvolit určitý kompromis s ohledem na velikost cívek, odvod ztrátového 
tepla z cívek, rychlost demagnetizace atd. To vede k tomu, že se při překročení určitého průřezu 
kroužku zvětšuje zbytkové magnetické pole. Vzhledem k neznámým magnetickým vlastnostem 
materiálu kroužku a k deformaci magnetického pole, která závisí na geometrickém tvaru kroužku, je 
obtížné stanovit maximální velikost kroužku a údaj uvedený v kap. 2.3 je nutno brát pouze jako 
orientační a vhodnost demagnetizátoru pro daný typ kroužku ověřit experimentálně. 

2.2 Koncepce zařízení 

Blokové schéma zařízení je na obr. 2.1. 
 

 
 

Obr. 2.1 – Blokové schéma demagnetizátoru 
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Měnič nabije kondenzátor C1 na pracovní napětí a po příchodu kroužku do prostoru demagnetizačních 
cívek (detekováno optickým/indukčním snímačem) se sepne polovodičový spínač V2. Tím se uzavře 
rezonanční obvod tvořený demagnetizačními cívkami L1, L2 a kondenzátorem C1, který vytvoří 
požadovaný sinusový průběh proudu v cívkách. Utlumení průběhu je zajištěno činným odporem cívek. 
Po skončení průběhu spínač V2 rozepne a měnič znovu nabije kondenzátor C1 na pracovní napětí. 
Řídicí elektronika řídí celou sekvenci, provádí detekci chybových stavů (příchod kroužku před plným 
nabitím kondenzátoru, porucha měniče apod.) a zajišťuje spolupráci demagnetizátoru s ostatní 
technologií prostřednictvím dvouhodnotových vstupů a výstupů. Ke kondenzátoru C1 je připojen 
vybíjecí obvod tvořený relé K2 a odporem R2, který zajišťuje rychlé vybití kondenzátoru na bezpečné 
napětí při vypnutí demagnetizátoru. 

2.3 Technické parametry 

Technické parametry jsou uvedeny v tab. 2.1. 
 
Tab. 2.1 – Technické parametry 
Jmenovité napětí 230 Vac ±10% / 50 Hz 
Příkon nabíjení 50 W, klidový stav < 10 W 
Náběhový proud < 10 A 
Jištění interní, pojistka T 3,15 A 
 
Pracovní napětí na kondenzátoru 950 Vdc 
Pracovní frekvence 1) 250 – 450 Hz 
Magnetický tok (špičkový) 0,004 Wb 
Doba demagnetizace 0,1 s 
Min. délka pracovního cyklu 2,5 s 
 
Napájení pro snímač kroužků 24 Vdc +15% -10% 
Vstup pro snímač kroužků dle IEC/EN 61131-2 typ 1 
Dvouhodnotové vstupy 2) dle IEC/EN 61131-2 typ 1, galvanicky odděleno 
Dvouhodnotové výstupy 3) bezpotenciálový kontakt 250 Vac / 30 Vdc / 10 A 
 
Rozměry rozvaděče 380 x 380 x 210 mm 
Hmotnost rozvaděče 15 kg 
Krytí IP54 
Pracovní teplota 0 – 45 ºC 
 
Rozměry cívek 200 x 200 x 30 mm 
Střední průměr vinutí 150 mm 
Délka přívodů k cívkám 2000 mm 
Bezpečná vzdálenost – radiální 4) 400 mm od osy cívek 
Bezpečná vzdálenost – axiální 4) 600 mm od středu soustavy cívek 
1) Závisí na vzdálenosti cívek 
2) Vstupy mají záporný pól spojen na svorkovnici propojkou (svorky 15,16,17), kterou lze v případě 

potřeby vzájemného galvanického oddělení demontovat. 
3) Výstupy mají jednu stranu kontaktu spojenu na svorkovnici propojkou (svorky 9,10,11), kterou lze 

v případě potřeby vzájemného galvanického oddělení demontovat. 
4) Pro splnění požadavků nařízení vlády č. 480/2000 Sb. 
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3. Provoz 

Demagnetizátor se zapíná a vypíná hlavním vypínačem Q1 umístěným na dveřích skříně rozvaděče – 
viz obr. 3.1. 
Po zapnutí napájení se rozsvítí zelená kontrolka P1 „NAPÁJENÍ“ a po několika sekundách měřidlo 
P4 ukáže nabití kondenzátoru na pracovní napětí 950 V. Po prvním nabití se spustí demagnetizace, 
aby došlo k odmagnetovaní kroužků, které se mohou případně nacházet v prostoru cívek. Po 
opětovném nabití kondenzátoru se aktivuje výstup Ready a demagnetizátor očekává příchod kroužků. 
Po příchodu kroužku optický/indukční snímač spustí demagnetizaci – projeví se to rychlým poklesem 
napětí kondenzátoru k nule a jeho pozvolnějším návratem na pracovní hodnotu. 
Pokud činnost demagnetizátoru neprobíhá popsaným způsobem nebo se během provozu rozsvítí / 
rozbliká některá z červených kontrolek P2, P3 a aktivuje se výstup Fault, došlo k poruše – viz kap. 
3.4. 

 
Obr. 3.1 – Ovládací prvky demagnetizátoru 

 

3.1 Seřízení vzdálenosti cívek 

Vzdálenost cívek se nastavuje posouváním horní cívky ve vodicích drážkách držáku po povolení 
upevňovacích šroubů. Správná vzdálenost je taková, aby mezi horní cívkou a kroužkem byla mezera 
cca 10 mm. Po nastaveni výšky je nutné upevňovací šrouby řádně dotáhnout, protože mezi cívkami 
působí při demagnetizaci rázové síly, které mohou způsobit uvolnění cívky. 

3.2 Seřízení snímače pro detekci kroužků 

Snímač musí být umístěn v takové poloze, aby spustil demagnetizaci ve chvíli, kdy je kroužek zhruba 
ve středu cívky. Citlivost snímače musí být nastavena tak, aby byla zajištěna spolehlivá detekce 
kroužku a zároveň se zamezilo falešnému vícenásobnému spouštění. 
Pozn.: Okamžik, kdy dojde k demagnetizaci, lze rozpoznat akusticky – cívky vydávají charakteristický 
zvuk („lupnutí“). 
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3.3 Seřízení podávání kusů 

Rychlost linky a dopravníku musí být nastavena tak, aby kroužky do demagnetizátoru přicházely 
v intervalech větších než 2,5 s a vzdálenostech větších než 0.2 m. 

3.4 Poruchy 

Pokud se rozsvítí červená kontrolka P2 „PORUCHA PODÁVÁNÍ KUSŮ“ (umístěná 
v prosvětlovacím tlačítku S2), přišel další kroužek ve chvíli, kdy kondenzátor ještě nebyl plně nabit na 
pracovní napětí. Je potřeba seřídit podávaní kroužků podle kap. 3.3. Demagnetizátor se opět spustí 
stisknutím tlačítka S2 nebo pomocí vstupu Reset. 
Ostatní nejběžnější poruchy jsou shrnuty v tab. 3.1. Některé poruchy je řídicí jednotka schopna sama 
rozpoznat a signalizovat blikáním kontrolky P3 „PORUCHA“. Typ poruchy je rozlišen pomocí 
čtveřice kratších / delších bliknutí následovaných vždy delší prodlevou (viz Tab. 3.1). V tomto případě 
je nutné vypnout demagnetizátor, vyčkat cca 5 sekund a znovu ho zapnout. Pokud se porucha po 
zapnutí opakuje nebo se opakovaně vyskytne během provozu, je nezbytný servisní zásah. 
 

 

3.5 Údržba 

Kromě případného očištění optiky snímače pro detekci kroužků nevyžaduje zařízení žádnou údržbu. 
 

 Vzhledem k nebezpečnému napětí uvnitř rozvaděče a kondenzátorům, které mohou 
v případě poruchy vybíjecího obvodu obsahovat zbytkový náboj, je nezbytné, aby servisní 
zásah prováděla osoba s příslušnou kvalifikací. Doporučujeme svěřit servis výrobci nebo 
s ním alespoň konzultovat postup. 
 
Před demontáží bezpečnostního krytu uvnitř rozvaděče je vhodné vyčkat nejméně 5 min po 
vypnutí napájení a před zahájením práce ověřit velikost napětí na kondenzátoru C1. 
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Tab. 3.1 – Poruchy a jejich příčiny 

Popis poruchy Indikace Možná příčina poruchy 

Po zapnutí se nerozsvítí kontrolka 
P1 a demagnetizátor nepracuje 

 1) Přerušený přívod elektrické energie 
2) Vadný zdroj G1 
3) Vadný hlavní vypínač Q1 
4) Vadná kontrolka P1, přerušené vodiče 

Po zapnutí se rozsvítí kontrolka 
P1, ale nedojde k nabití 
kondenzátoru na pracovní napětí 

 1) Řídící jednotka nedostává signál ENBL 
(signál indikován LED „ENBL“ na řídicí 
jednotce A1) – přerušené vodiče,  hlavní 
vypínač Q1 

2) Vadná řídicí jednotka A1 

Demagnetizátor neaktivuje výstup 
Ready 

 1) Vadné relé na řídicí jednotce A1 
2) Přerušené/zkratované vodiče 
3) Vadná řídicí jednotka A1 

Při průchodu ložiskového 
kroužku cívkami nedojde ke 
spuštění demagnetizace 

 1) Chybné seřízení snímače pro detekci 
kroužků 

2) Vadný snímač, přerušené/zkratované 
vodiče ke snímači 

3) Vadný vstup pro snímač (signál indikován 
LED „TRIG“ na řídicí jednotce A1) 

Porucha ventilátoru chlazení P3 
. . . - 

1) Vadný nebo znečistěný ventilátor 
2) Vadná řídicí jednotka A1 

Chyba budiče tranzistoru měniče P3 
. . - . 

1) Vadná řídicí jednotka A1 

Nadproud v obvodu měniče P3 
. . - - 

1) Vadná řídicí jednotka A1 

Přepětí v obvodu měniče P3 
. - . .  

1) Vadná řídicí jednotka A1 

Příliš velký svodový proud P3 
. - . -  

1) Zkrat nebo svod kondenzátoru C1 
2) Zkrat nebo svod spínače VS1 
3) Poškozená kabeláž k C1, VS1, R1 
4) Neodpojený vybíjecí odpor R1 – vadné 

vybíjecí relé 
5) Neodpojený vybíjecí odpor R1 – vadný 

výstup pro spínání vybíjecího relé 
6) Jiná závada na řídicí jednotce A1 

Porucha vybíjecího obvodu – 
nedošlo k vybití kondenzátoru C1 
po připojení vybíjecího odporu 
R1 přes kontakt vybíjecího relé 

P3 
. - - . 

1) Přerušený vybíjecí obvod 
2) Vadný odpor R+ 
3) Vadné vybíjecí relé 
4) Vadný výstup pro spínání vybíjecího relé 
5) Jiná závada na řídicí jednotce A1 
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Příliš krátký nabíjecí čas 
kondenzátoru C1 

P3 
. - - - 

1) Odpojený kondenzátor C1 
2) Ztráta kapacity C1 
3) Jiná závada na řídicí jednotce A1 

Příliš dlouhý nabíjecí čas 
kondenzátoru C1 

P3 
- . . . 

1) Zkrat nebo svod kondenzátoru C1 
2) Zkrat nebo svod spínače VS1 
3) Poškozená kabeláž k C1, VS1, R1 
4) Neodpojený vybíjecí odpor R1 – vadné 

vybíjecí relé 
5) Neodpojený vybíjecí odpor R1 – vadný 

výstup pro spínání vybíjecího relé 
6) Jiná závada na řídicí jednotce A1 

Chybný tvar demagnetizačního 
průběhu 

P3 
- . . - 

1) Přerušení rezonančního obvodu (přívody 
k cívkám, kondenzátoru C1 nebo spínači 
VS1) 

2) Zkrat v cívkách nebo v přívodech k 
cívkám 

3) Zvětšený přechodový odpor svorek 
v rezonančním obvodu (velké tlumení) 

4) Chybná montáž cívek (nesouhlasná 
orientace) 

5) Ztráta kapacity C1 
6) Vadný spínač VS1 
7) Odpojené řízení spínače VS1 
8) Jiná závada na řídicí jednotce A1 
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4. Instalace 

Instalace demagnetizátoru zahrnuje mechanické upevnění rozvaděče a demagnetizačních cívek a 
připojení cívek (svorkovnice X2), snímače pro detekci kroužků, signálů pro komunikaci s linkou a 
napájecího přívodu (svorkovnice X1) – viz schéma rozvaděče. 

 

4.1 Montáž cívek 

Cívky se upevní do držáku pomocí 8 šroubů M8 tak, aby dutina se zalitým vinutím směřovala u obou 
cívek stejným směrem (u vodorovného uspořádání nahoru). Provedení držáku musí umožňovat 
nastavení vzdálenosti mezi cívkami – viz obr. 4.1.  
 

 
Obr. 4.1 – Demagnetizační cívky v držáku 

 

 

 Vzhledem k nebezpečnému napětí uvnitř rozvaděče je nezbytné, aby instalaci zařízení 
prováděla osoba s příslušnou kvalifikací. Doporučujeme svěřit instalaci pracovníkům 
výrobce. 
 

 Hloubka zašroubování upevňovacích šroubů nesmí přesáhnout 20 mm a držák se musí 
opírat o kovové závitové vložky (ne pouze o plastovou kostru), jinak může dojít při utažení 
šroubů k vytržení závitové vložky a poškození cívky. 
 
V nejbližším okolí cívek a zejména v prostoru mezi cívkami je nutné se vyvarovat použití 
větších kovových součástí (feromagnetických nebo představujících pro cívky závit 
nakrátko), jinak může dojít k ovlivnění výsledného magnetického pole a ke zhoršení kvality 
demagnetizace. 
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4.2 Montáž snímače pro detekci kroužků 

K držáku cívek se rovněž upevní snímač pro detekci kroužků. Upevnění snímače musí umožňovat 
snadné nastavení okamžiku spuštění demagnetizace. Snímač musí mít výstup s tranzistorem typu PNP 
– viz kap. 4.3.2. 
Jako optický snímač vyhovuje např. reflexní typ SICK VL18 s dosahem cca 0.5 m, upevněný maticí 
v oválném otvoru vyfrézovaném v bočnici držáku. Je vhodné ověřit, zda daný typ snímače bezpečně 
detekuje typy kroužků, které připadají v úvahu. Někdy může být nezbytné část držáku proti snímači 
polepit materiálem rozptylujícím světlo, aby se zamezilo odrazům. 
Indukční snímač pro uspořádání se skluzem může být prakticky libovolného vhodného typu. Je 
vhodné ho umístit do dna skluzu tak, aby jeho osa byla kolmá na osu cívek (omezí se tak napětí 
indukované při demagnetizaci do cívky snímače, které by mohlo vést k poškození snímače). 

4.3 Instalace rozvaděče 

Z rozvaděče se vyjme plastový bezpečnostní kryt (je upevněn 4 šrouby) a rozvaděč se připevní za 
rohové otvory k vhodnému stojanu. 

 

4.3.1 Připojení demagnetizačních cívek 

Přívody demagnetizačních cívek se protáhnou otvory na horní straně rozvaděče a průchodky se 
v otvorech upevní přiloženými maticemi. Konce přívodů s oky se zapojí do svorkovnice X2 tak, aby 
obě cívky byly v sérii a proud oběmi cívkami protékal ve stejném smyslu – začátek vinutí cívky je 
označen červenou návlečkou. Správné zapojení cívek je na obr. 4.2. Dotažení svorek musí být 
dostatečné, aby byl zajištěn co nejmenší přechodový odpor. Po připojení cívek se namontuje zpět 
bezpečnostní plastový kryt. 
 

 
Obr. 4.2 – Připojení cívek ke svorkovnici X2 

 

 Po demontáži bezpečnostního krytu je vhodné před zahájením dalších prácí ověřit velikost 
napětí na kondenzátoru C1. 
 

 UPOZORNĚNÍ! Není přípustné přívody jakkoliv zkracovat nebo prodlužovat, protože jsou 
součástí rezonančního obvodu a změna jejich odporu by měla vliv na průběh proudu 
v cívkách. 
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4.3.2 Připojení snímače pro detekci kroužků 

Optický/indukční snímač se připojí ke svorkovnici X1 na svorky 1/2 (L+), 3 (Trig), 4/5(M). Řídicí 
jednotka demagnetizátoru ignoruje zákmity na spouštěcím vstupu po dobu cca 250 ms od první 
náběžné hrany. Pokud se objeví zákmit po uplynutí této doby, je hlášena „PORUCHA PODÁVÁNÍ 
KUSŮ“. Snímač musí mít výstupní tranzistor typu PNP a v klidu musí být na jeho výstupu nízká 
úroveň, která se při příchodu kroužku změní na vysokou. 

4.3.3 Dvouhodnotové vstupy a výstupy 

Na svorkovnici X1 jsou vyvedeny 3 vstupy a 3 výstupy, určené pro komunikaci s ostatní technologií 
(linka, dopravník apod.). Parametry vstupů a výstupů jsou uvedeny v kap. 2.3. Standardní funkce 
vstupů a výstupů je uvedena v Tab. 4.1. 
 
Tab. 4.1 – Standardní funkce vstupů a výstupů 
I/O Svorka Funkce Popis 
IN0 12(+)/15(-) Reset Reset chyby podávání kusů 
IN1 13(+)/16(-)  Nepoužito 
IN2 14(+)/17(-)  Nepoužito 
 
OUT0 6/9 Ready Demagnetizátor připraven, lze spustit dopravník 
OUT1 7/10 Fault Chyba 
OUT2 8/11  Nepoužito 
 

4.3.4 Napájecí přívod 

Napájecí napětí 230 V~ se přivede na svorkovnici X1 na svorky 18 (L), 19 (N) a 20 (PE). 
 

4.4 Uvedení do provozu 

Demagnetizátor se zapne a zkontroluje se, zda jeho funkce odpovídá popisu v kap. 3. Pokud zařízení 
hlásí poruchu, postupuje se podle kap. 3.4. 

4.5 Likvidace zařízení 

Zařízení může být vráceno výrobci nebo zlikvidováno firmou pověřenou likvidací elektronického 
odpadu. 
  


