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Automation of the LISCO system 
 
The main function of the LISCO system 
(Linear Strength Control system) is providing 
the constant tension in a cord at the mandrel. 
The paper describes the hardware settings of 
the machine and is followed by the 
presentation of the automation principle. 

1. Uvod 
V krutem konkurenčnem boju ima večanje proizvodnih 
zmogljivosti oz. večanje produktivnosti izredno velik 
pomen. Na žalost pa je reševanje tega problema z nakupi 
novih strojev v tujini izredno draga investicija, ki ima 
poleg visoke nakupne cene za posledico tudi izredno 
visoke vzdrževalne stroške s strani tujih strokovnjakov. 
Zato se vedno več proizvodnih podjetij odloča za lasten 
tehnološko-inženirski razvoj, katerega ekipa je pri 
izgradnji novega stroja ključni del domače 

multidisciplinarne projektne skupine.  
V gumarskem podjetju, ki izdeluje tehnične gumarske 
izdelke (jermene in zračne vzmeti), so se odločili za 
zgoraj opisani pristop pri izgradnji novega stroja za 
podajanje kordne nitke, ki naj bi bil v grobem čim bolj 
podoben obstoječim strojem, vendar z naslednjimi 
izboljšavami:   
• povečati točnost zagotavljanja napetosti v kordni 

nitki, 
• poceniti in poenostaviti elektro-mehansko zgradbo 

stroja, 
• povečati prijaznost do operaterja, tehnologa in 

vzdrževalca. 
Izredno zahtevno nalogo so poleti 2001 zaupali podjetju 
INEA d.o.o.. 

2. Zgradba sistema LISCO 
Sistem LISCO je del sistema za konfekcijo jermenov, 
katerega tvorita dva stroja, in sicer: 
• sistem LISCO (Linear Strength Control) – ki skrbi 
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Slika 1: Shema ene enote sistema LISCO. 
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za ustrezno dodajanje kordne nitke (glede na 
napetost v kordni nitki ter njeno hitrost), ki se med 
kordiranjem vijačno navija na boben. Senzorika in 
vgrajeni algoritmi vodenja na sistemu LISCO 
poskrbijo za neodvisno oz. samostojno (od GTJ-4) 
prilagajanje hitrosti dodajanja nitke, medtem ko 
informacijo o željeni napetosti v kordni nitki, GTJ-
4 pošilja sistemu LISCO preko analognega signala, 

• konfekcijski stroj GTJ-4 – ki služi za samo izdelavo 
hlačnice jermenov. 

V nadaljevanju je opisan zgolj sistem LISCO. 
Osnovna funkcija sistema LISCO (Linear Strength 
Control) je zagotavljanje konstantne sile v kordni nitki (v 
nadaljevanju kordna nit = vrv) na odjemnem mestu (npr. 
navijalni boben). 
Na zgornji sliki (slika 1) je shematsko prikazana zgradba 
ene enote za odvijanje vrvi.  Sistem LISCO tvorita dve 
taki odvijalni enoti, ki lahko poslužujeta eno ali dve 
odjemni mesti. 
Eno enoto torej sestavljajo: 
• svitek vrvi – na kolutu, ki ga s pomočjo hitrega 

vpenjanja nataknemo na stroj, je navita vrv, katero 
potrebujemo na odjemnem mestu, 

• pnevmatska zavora – a) zavira vrtenje koluta, kar 
onemogoča nekontrolirane in sunkovite obrate 
koluta in ima za posledico enakomerno odvijanje 
vrvi. S pomočjo I/P pretvornika reguliramo silo 
zaviranja tako, da vzdržujemo konstanten (željen) 
tok frekvenčnika, b) ko je zaščitni pokrov dvignjen, 
zavira z maksimalno silo os koluta in tako omogoča 
operaterju lažjo menjavo koluta, 

• motor s frekvenčnikom – poganja kolesce, s 
pomočjo katerega vlečemo vrv iz koluta. Zaradi 
boljšega oprijemnega kota je vrv speljana tudi okoli 
pomožnega kolesca in to z več ovoji. Frekvenca, s 
katero frekvenčnik poganja motor za  odvijanje vrvi, 
je odvisna od pozicije škripca, 

• merilnik sile (load cell) – služi za merjene sile v 
vrvi za potrebe prikaza le-te na operaterskem pultu, 

• pnevmatski aktuator – je izvršilni člen pri 
regulaciji sile v vrvi. Za doseganje željenih 
rezultatov se mora bat premikati skoraj brez trenja, 

• pnevmatski akumulator – služi za akumulacijo 
zraka, s čimer postane pnevmatski podsistem bolj 
robusten, t.j. manj občutljiv na manjša nihanja 
škripca, 

• merilnik tlaka – za potrebe nadzora oz. prikaza na 
operaterskem pultu merimo v akumulatorju tlak 
komprimiranega zraka, 

• I/P pretvornik – za potrebe regulacije sile v vrvi ter 
regulacije zavorne sile pretvarja I/P pretvornik 
električni tok v tlak, 

• merilna letev – za potrebo regulacije frekvence, 
podaja merilna letev pozicijo škripca, 

• IPS zgoraj, spodaj – induktivno končno stikalo. 
Zgornje služi za detekcijo zgornje končne pozicije 
škripca, spodnje pa za detekcijo spodnje končne 
pozicije škripca. 

Delovanje sistema LISCO vodi krmilnik MITSUBISHI 
serije AnS s koprocesorjem SPAC20, komunikaciji s 
človekom pa je namenjen tekstovni operaterski pult 
MAC E200.  
 

 
Slika 2: Operaterski pult MAC E200. 
Celotno število signalov, priklopljenih na krmilnik, je 
naslednje: 
• 14 digitalnih vhodov, 
• 6 digitalnih izhodov, 
• 10 analognih vhodov, 
• 6 analognih izhodov. 

3. Princip delovanja 
Vrv je navita na kolutu, katerega s pomočjo sistema za 
hitro vpenjanje namestimo na stroj. Po vklopu stroja jo 
napeljemo čez vsa kolesca do odjemnega mesta. Stroj je 
tako pripravljen za avtomatsko delovanje. 
V avtomatskem delovanju: 
• sistem LISCO regulira tlak zraka v cilindru tako, da 

velja FDEJANSKA=FŽELJENA±toleranca, 
• frekvenčni regulator odvija vrv s koluta tako, da 

avtomatsko sledi odjemu vrvi. 

4. Računalniško vodenje 
Procesno moč računalniškega sistema za vodenje 
predstavljata PLK ter koprocesor SPAC20.  



AIG’03, MARIBOR 

218 

Slika 3: Regulacija hitrosti dodajanja vrvi, realizirana s programskim paketom IDR Blok 4.22. 
 
PLK služi zgolj za upravljanje raznih inicializacijskih 
funkcij, za komunikacijo z operaterskim pultom ter 
alarmno diagnostiko, medtem ko vsi pomembnejši 
regulacijski algoritmi tečejo na SPAC modulu. Algoritmi 
vodenja na tem modulu so izvedeni s programskim 
paketom IDR Blok 4.22. To je uporabniško prijazno 
okolje za grafično načrtovanje oz. programiranje 
regulacijskih shem, ki se prevedejo v izvršljivo kodo za 
programabilne logične krmilnike Mitsubishi serije AnN, 
AnS ter koprocesor SPAC20. Krmilnikom omogoča 
izvajanje operacij direktne digitalne regulacije (DDC), 
tako da so le-ti zmožni izvajati tudi kompleksne 
večzančne regulacije. 

4.1 Avtomatsko delovanje 
Naprave sistema LISCO lahko delujejo v enem izmed 
naslednjih režimov: 
• avtomatsko – naprava deluje v lokalnem ali 

daljinskem načinu, 
• servisno – vse naprave lahko serviser preko 

operaterskega pulta vklaplja direktno, t.j. brez 
varovanja. 

Preklop med režimoma se izvaja preko funkcijske tipke 
na operaterskem pultu in sicer za vsako napravo posebej. 
V avtomatskem režimu delovanja sta torej možna dva 
načina vodenja stroja, in sicer: 
• lokalno vodenje – kar pomeni, da sistem deluje 

samostojno, t.j. neodvisno od drugih sistemov, za 
kar pa mora operater, preko operaterskega pulta, 
vklopiti lokalno vodenje (L) ter vnesti numerično 
vrednost za željeno vrednost sile v vrvici, 

• daljinsko vodenje – kar pomeni, da sistem deluje v 
povezavi z drugimi sistemi, za kar pa mora operater 
preko operaterskega pulta vklopiti daljinsko vodenje 
(D), poleg tega pa morajo biti na sistem LISCO 
priklopljeni tudi vsi potrebni krmilni signali, in 
sicer: željena vrednost sile v vrvici ter sprememba 
željene sile v vrvici. 

Za pravilno delovanje sistema je izredno pomembna 
točna nastavitev parametrov stroja. Le-te ob samem 
zagonu ali ob določenih spremembah v sistemu, preko 
operaterskega pulta tehnolog vnese v krmilnik, služijo pa 
predvsem pravilnemu delovanju regulacijskih algoritmov 
v SPAC20 koprocesorju. 
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4.2 Servisno delovanje 
Posebno ročno vodenje, neodvisno od delovanja 
krmilnika, ni izvedeno. Vse ročne komande se izvajajo 
preko krmilnika in so namenjene zgolj v servisne 
namene. 
Preklop iz avtomatskega v servisno vodenje in obratno je 
mogoče za vsako napravo posebej.  

5. Zaključek 
Opisana izgradnja sistema LISCO predstavlja v 
primerjavi z obstoječimi stroji veliko inovacijo in s tem 
povezano izboljšavo, tako za tehnologe ter njihovo 
raziskovalno delo, kot tudi za podjetje samo, saj dviga 
tako produktivnost kot kvaliteto izdelka.  

Kar pa se zgoraj naštetih ciljev tiče (povečati točnost 
zagotavljanja napetosti v kordni nitki, poceniti in 
poenostaviti elektro-mehansko zgradbo stroja, povečati 
prijaznost do operaterja, tehnologa in vzdrževalca), pa 
lahko zaključim, da sistem izpolnjuje vse zgoraj 
postavljene zahteve in tako popolnoma opravičuje 
naročnikovo investicijo. 
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Slika 4: Izgled sistema LISCO. 


