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ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

  
 Současným trendem v průmyslu je optimalizace výroby. Na výrobní systémy je 

vyvíjen tlak, aby tuto optimalizaci umožňoval. K výrobním systémům neodmyslitelně patří 

řídicí systémy, které musí pružně reagovat na měnící se požadavky výrobní technologie. 

 Diplomová práce se zabývá výměnou třicet let starého řídicího systému formovací 

linky, která je jedním ze dvou stěžejních zařízení slévárny ve společnosti UNEX Olomouc. 

První část se zabývá analýzou systému, na ní navazuje návrh nového systému a poslední 

kapitola již řeší softwarovou aplikaci a návrh realizace nového požadavku na nový řídicí 

systém. 

 Výměna řídicího systému jedné formovací linky na základě této diplomové práce byla 

realizována v prosinci 2013. Řídicí systém druhé formovací linky bude vyměněn v květnu 

2014. 

 

 
ABSTRACT 
 

Nowadays, the trend in the  industry is optimalization of  the production.  There is a 

big  demand on production systems to enable  it. There are control systems that without no 

doubt belong to production systems. These control systems need to flexibly react on changing 

demand on production technology. 

My diploma work deals with the exchange of the  thirty years old control system of the 

moulding line, which is one of the main device in foundry company UNEX  Olomouc. In the 

first part of my diploma work there is analysed the system of  moulding line, in the second 

part of my diploma work there is proposed the new control system and in the last part there is 

solved the software application and proposed realization of new demand on new control 

system.  

The exchange of control system of one moulding line on the basis of my Diploma 

work was realised in December of the year 2013. The exchange of  control system  of second  

moulding line will be realized in  May of the year 2014. 
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1. Úvod 
 

Diplomová práce se zabývá již více než 30 let provozovaným starým zařízením – 

formovací linkou ve slévárně dnešní firmy UNEX a.s. pobočka Olomouc. Toto staré zařízení 

má rovněž starý řídicí systém TSX7 firmy Telemecanique (dnešní firma Schneider), který se 

už nevyrábí a je velký problém s dostupností náhradních dílů, přesněji řečeno s jejich 

opravou. 

Dalším problémem, se kterým se firma potýká, jsou požadované softwarové úpravy. 

Úpravy aplikačního softwaru tohoto starého řídicího systému jsou možné v prostředí PL7, 

které výrobce v minulosti instaloval pouze do speciálních programovacích přístrojů. Aby bylo 

možné provést úpravu softwaru, je nutný programovací přístroj a současně programátor, který 

dokonale zná prostředí PL7 a softwarovou aplikaci, aby mohl provést úpravu, což představuje 

vysoké náklady. 

Mezi současné standardní požadavky na řídicí systémy je získávání dat pro tvorbu 

znalostních databází, což starý řídicí systém TSX7 neumožňuje.  

 

Cílem diplomové práce je:  

1. Popsat funkci formovací linky  

2. Specifikovat stávající řídicí systém a jeho rozdělení  

3. Zjistit nové požadavky výroby na nový řídicí systém  

4. Navrhnout vhodný nový řídicí systém na základě požadavků  

5. Navrhnout rozdělení softwaru na hlavní funkční bloky  

6. Navrhnout řešení nového požadavku na nový řídicí systém 
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2. Popis a analýza systému formovací linky 

Formovací linka je subsystémem systému „Slévárna“ (viz obrázek 1). Systém 

„Slévárna“ se skládá ze sedmi podsystémů.  

 

 

Obr.1  Systém - Slévárna 

 

Podsystém „Tavírna“ – vyrábí tekutý kov, který následně přepraví do „Automatického 

licího zařízení“. Tekutý kov se vyrábí z železného šrotu, z příměsí, z nálitků a z vadných 

odlitků. 

„Automatické licí zařízení“ lije tekutý kov a dávkuje feroslitinu do prázdných 

pískových forem „Formovacích linek“. 
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Formovací linky, které jsou dvě, vyrábí prázdné pískové formy pro odlitky. Po nalití 

„Automatickým licím zařízením“ tyto formy po vychladnutí vyprázdní. 

Úkolem „Pískového hospodářství“ je výroba pískové formovací směsi pro formovací 

linky. Po vyprázdnění formy dochází k separaci odlitku a pískové směsi. Písková směs se 

regeneruje a dodává se do ní nový písek, bentonit a voda. Pískový odpad se ekologicky 

likviduje. Odlitek se přepraví do „Třídírny“. 

V „Třídírně“ se separují nálitky a vadné odlitky. Tyto pak se přepraví zpět do „Tavírny“ 

k přetavení. V „Třídírně“ rovněž dochází k separaci odlitků dle typu. Po separaci se jednotlivé 

typy odlitků přepraví do „Brusírny“. 

V „Brusírně“ se brousí zbytky nálitků, provádí se povrchová úprava a vyřadí se nově 

objevené vadné odlitky. Tyto se přepraví do „Tavírny“ k přetavení.  

Obroušené a povrchově upravené odlitky se přepraví do „Balírny a expedice“, kde je 

provedena výstupní kontrola. Odlitky jsou spočítány a zabaleny dle požadavků zákazníka. 

Zabalené odlitky se neskladují, ale přímo expedují zákazníkovi.  

Formovací linka pracuje s jediným elementem – formou (viz obrázek 2).  Tato forma je 

tvořena horní a spodní částí. Po vozíčkové dráze (tvořené dvěma kolejemi) se pohybuje na 

vozíku. Na horní části formy je zatěžovací deska o hmotnosti 300 kg, aby při lití kovu nedošlo 

k protečení formy. Tato zatěžovací deska má dva otvory, kterými se lije tekutý kov do formy.  

 

 

 

 

Obr.2 Forma 

 

Otvory pro 
lití kovu 

Zatěžovací deska 

Horní část formy – horní rám 

Spodní část formy – spodní rám 

Vozík 

Vozíčková dráha 
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Spodní i horní část formy tvoří vždy ocelový rám (viz obrázek 3), do kterého formovací 

stroje vylisují z pískové formovací směsi model. Ocelový rám má vnější rozměry 1200 x 850 

x 110 mm. Vnitřní rozměry ocelového rámu jsou 920 x 610 x 110 mm.  

 

 

Obr.3  Ocelový rám 

 

Do spodní části vylisované pískové formy (viz obrázek 4) dávkovací zařízení nadávkuje 

nastavené množství feroslitiny, zakladačka jader formu očistí stlačeným vzduchem a vloží 

jádra (vyrobené z pískové směsi), filtry, případně chladící segmenty.  

 

 

 

Obr.4  Spodní část formy 

 

Do horní části vylisované pískové formy vrtací stroj (viz obrázek 11), vyvrtá dva otvory 

pro nalití tekutého kovu. 

 

Systém „Formovací linka“ je rozdělena na osm částí. Topologické schéma je 

znázorněno na obrázku 5. Hydraulická stanice, která je součástí systému na topologickém 

schématu není, protože se nachází mimo formovací linku a je pouze zdrojem stlačeného oleje. 

 

Feroslitina Jádra Filtr Chladící segmenty Formovací směs 
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Na topologickém schématu formovací linky jsou dvě zařízení – „Automatické licí 

zařízení“ a „Dávkování feroslitin“. Tato zařízení jsou fyzicky umístěna u formovací linky, ale 

nejsou její součástí. Řídí je řídicí systém „Automatického licího zařízení.“ 

 

 

Obr.5  Topologické schéma formovací linky 
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2.1 Vozíčková dráha 

Vozíčková dráha je tvořena ocelovými kolejemi jednak na úrovni podlahy a jednak 

1,3 m nad úrovní podlahy, po kterých se pohybují ocelové vozíky. Tyto vozíky jsou v určité 

části formovací linky prázdné, v jiné části je na nich spodní část formy a v další části je na 

nich kompletní forma. Vozíčkovou dráhu můžeme z hlediska pozice rozdělit na horní 

vozíčkovou dráhu a na spodní vozíčkovou dráhu (viz obrázek 6). 

Horní vozíková dráha slouží k přepravě formy k licímu zařízení. Spodní vozíkovou 

dráhou se přepravují odlité formy k rozebrání a vyprázdnění formovacích rámů. 

K vozíčkové dráze patří dvě koncové stanice a čistící zařízení. 

 

2.1.1 Koncová stanice 1 

Koncová stanice 1 slouží k přemístění vozíku s naplněnou formou z horní části dráhy do 

spodní části dráhy. Všech šest pohybů je realizováno prostřednictvím tří hydraulických válců 

(viz obrázek 6). Před odebráním vozíku z horní dráhy musí být zvedací válce v poloze nahoře 

a koncová stanice musí být přiklopena k dráze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 Koncová stanice 1 

Hydraulický válec pro zdvih vykonává vertikální pohyb nahoru a dolů, při čemž jeho 

krajní polohy jsou snímány indukčními snímači a signály slouží jako vstupní signály pro 

Koleje horní 
vozíkové dráhy 

Koleje spodní 
vozíkové dráhy 
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řídicí systém. Koncová stanici 1 při pohybu nahoru je prázdná, při pohybu dolů je v ní vozík 

s plnou formou.  

Hydraulický válec pro posun vozíků do koncové stanice 1 funguje jako brzdící 

nárazník, který tlumí rázy horních rámů. V dolní poloze hydraulický válec vytlačuje vozík 

s plnou formou po spodní dráze, při čemž tlačí před sebou všechny vozíky, z nichž poslední 

se přemísťuje do koncové stanice 2. Podmínkou pro jakýkoliv horizontální pohyb je 

přiklopení obou koncových stanic. 

Přiklopení a odklopení koncové stanice je realizováno hydraulickým válcem. 

Podmínkou pro tento pohyb je koncová poloha hydraulického válce pro posun vozíku. 

V případě, že by došlo k odklopení nebo přiklopení, aniž by byl vozík ve správné pozici, 

mohlo by dojít ke kolizi, nebo dokonce k pádu vozíku s formou. (Pozn. Jednalo by se o pád 

více než 600 kg předmětu z  výšky 6 m do prostor, kde se mohou pohybovat lidé. V historii 

slévárny už k tomu došlo.) Pro snímání polohy přiklopení a odklopení koncové stanice jsou 

použity indukční snímače.  
 

2.1.2 Koncová stanice 2 

Koncová stanice 2 slouží k přemístění již prázdného vozíku (bez formy) z dolní části 

vozíkové dráhy do horní části dráhy. Všech šest pohybů je podobně jako u koncové stanice 1 

realizováno prostřednictvím tří hydraulických válců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Koncová stanice 2 

Hydraulické 
válce 

Prázdný 
vozík 

Indukční 
snímače 
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Hydraulický válec pro zdvih vykonává vertikální pohyb nahoru a dolů, při čemž jeho 

krajní polohy jsou snímány indukčními snímači a signály slouží jako vstupní signály pro 

řídicí systém. V koncové stanici 2 při pohybu nahoru musí být prázdný vozík, při pohybu dolů 

je koncová stanice 2 prázdná.  

Hydraulický válec pro posun vozíků do koncové stanice 2 funguje jako brzdící 

nárazník, který tlumí rázy horních rámů (obdobně jako u koncové stanice 1). V horní poloze 

hydraulický válec vytlačuje prázdný vozík po horní dráze, při čemž tlačí před sebou všechny 

vozíky, z nichž poslední se přemísťuje do koncové stanice 1.  

Přiklopení a odklopení koncové stanice je realizováno hydraulickým válcem. Pro tento 

pohyb platí stejné podmínky jako u koncové stanice 1. Pro snímání polohy přiklopení a 

odklopení koncové stanice 2 jsou použity rovněž indukční snímače.  

 

2.1.3 Čistící zařízení 

Úkolem čistícího zařízení je odstranit písek z vozíku po odebrání formy. Zařízení se 

skládá ze „smetáku“ umístěném na pístu hydraulického válce, který se při stojící dolní části 

vozíčkové dráhy vysune a opět zasune, čímž dojde k očištění vozíku. Polohy pístu jsou 

snímány indukčními snímači, aby nedošlo ke kolizi. 

 

2.2 Rozebírací stanice 

Po odebrání zatěžovací desky se odlitá forma postupně přesune do rozebírací stanice, 

kde vytlačovacím válcem se písková forma s odlitkem vytlačí do vstupního otvoru 

olamovacího bubnu, kde se separuje písek a odlitek. V rozebírací stanici pak zůstanou dvě 

prázdné části formy – spodní rám a horní rám. Spodní rám se přesune na dráhu spodních rámů 

a horní rám na dráhu horních rámů.  

 

2.3 Lis spodních rámů 

Lis spodních formovacích rámů (viz obrázek 8) je poměrně složité hydraulické 

zařízení. Slouží k lisování spodní části formy. Ve spodní části tohoto zařízení je tzv. 

modelové zařízení, do kterého se upíná model. V závislosti na druhu odlitku se mění i model.  

Před samotným lisováním se stlačeným vzduchem očistí model. Poté je na model 

aplikována kontaktní tekutina. Následuje zvednutí modelu do úrovně spodního rámu. Pak se 

otevře násypka a rám s modelem ve spodní části se zasype pískovou formovací směsí. Po 

nasypání směsi v horní části lisu vyjede speciální přítlačná deska. Poté dojde k lisování. Při 
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pohybu lisu dolů se zapne vibrátor a dojde k seřízení úrovně stěrače v závislosti na 

spěchovatelnosti pískové směsi. 

 

 

Obr.8 Lis spodních formovacích rámů 

 

2.4  Lis horních rámů 

Formovací stroj horních formovacích rámů je stejný jako formovací stroj spodních 

formovacích rámů. Rozdíl spočívá jen v používaných modelech. Pro horní formovací rámy se 

používají jiné modely než pro spodní rámy. 

 

2.5 Dráha spodních rámů 

Dráha spodních rámů slouží k přemísťování dolních rámů od lisu dolních rámů 

k překlápěcí stanici. 

Součástí dráhy spodních rámů je překlápěcí stanice. Překlápěcí stanice (viz obrázek 9) 

na prázdný vozík, který je na první pozici vozíkové dráhy překlopí spodní část formy z dráhy 

spodních rámů. Veškeré pohyby provádí hydraulické válce a pozice jsou snímány indukčními 

snímači. Můžeme je rozdělit na pohyb překlápění, pohyb zavření čelistí pro uchopení 

Model 
 

Násypka 
 

Pneumatický 
válec 

 

Hlavní 
píst 

 

Snímače 
polohy 

 

Rámeček 
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spodního rámu na dráze spodních rámů a pohyb otevření čelistí pro uvolnění spodního rámu 

na vozíkové dráze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Překlápěcí stanice 

 – vlevo se překlápí na dráhu spodních rámů 

– vpravo se překlápí na vozíčkovou dráhu  

 

Podmínkou pro pohyb překlápěcí stanice na dráhu spodních rámů je prázdné místo na 

dráze spodních rámů a otevřené svorky překlápěcí stanice. Podmínkou pro pohyb překlopení 

překlápěcí stanice na vozíčkovou dráhu je signál, že na vozíčkové dráze je přítomen prázdný 

vozík, horní dráha stojí a spodní rám je upnut svorkami na dráze spodních rámů.  

 

2.6 Dráha horních rámů 

Dráha horních rámů slouží k přemísťování horní části formy na připravenou spodní 

část formy. Na dráze horních rámů je umístěno vrtací zařízení (viz obrázek 11), které vyvrtá 

do formy dva otvory pro nalití tekutého kovu.  

 

 

Obr.10 Přenášeč pokládá horní část formy 
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Po odvrtání otvorů dráha se horní rám posune k přenášeči (viz obrázek 10), který 

přenese horní část formy nad vozíčkovou dráhu a položí ji na spodní část formy. 

 

 

 

 

Obr.11  Vrtací zařízení 

 

2.7 Zatěžovací zařízení 

Po odlití formy se tato postupně přesune do spodní části dráhy a odlitek předává část 

své tepelné energie pískové formě a chladne. Když se přesune odlitá forma do pozice 

u zatěžovacího zařízení, je jí zatěžovacím zařízením odebrána zatěžovací deska, která se 

položí na složenou dosud nezatíženou formu na horní části dráhy (viz obrázek 12). 

 

 

 

Obr.12 Položení zatěžovací desky 

Základními podmínkami pro přesunutí zatěžovací desky jsou: 

a) odlitá i prázdná forma je v pozici zatěžovacího zařízení  

Vrtáky 

Pohony 
vrtáků 

Hydraulický 
píst 

Formovací 
směs 
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b) obě části vozíčkové dráhy stojí 

c) přenašeč z horní části dráhy nesmí kolidovat se zatěžovacím zařízením 

 

Veškeré pohyby jsou realizovány pomocí hydraulických válců (viz obrázek 13) a 

polohy pístů i zatěžovací desky jsou snímány indukčními snímači. 

 

 

Obr.13 Mechanická část zatěžovacího zařízení 

 

2.8 Hydraulická stanice 

Součástí formovací linky je i hydraulická stanice pro výrobu stlačeného oleje. 

V hydraulické stanici (viz obrázek 14) je umístěna nádoba s hydraulickým olejem o objemu 

500 dm3. V ní je umístěno šest hydraulických čerpadel, z nichž se provozuje pouze pět, jedno 

slouží jako záložní pro případ poruchy. Z hydraulické stanice je pomocí potrubí rozveden 

hydraulický olej do všech elektrických i hydraulických ventilů formovací linky. 

 

 

Obr.14 Hydraulická stanice 

Elektromotory 
hydraulických 

čerpadel 
 

Připojovací 
elektrická skříň 

 

Nádoba s olejem 
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Tlak v systému se udržuje otevíráním a zavíráním elektrických ventilů (viz obrázek 

15), kterými se olej pouští nebo nepouští by-pasem zpět do nádrže. Motory hydraulických 

čerpadel tedy pracují nepřetržitě. Řízení ventilů je pomocí řídicího systém formovací linky.  

 

Obr.15 Elektrické ventily 

 

Zajímavostí u tohoto starého systému je fakt, že hydraulický olej se vůbec nemění. 

Úniky oleje díky netěsnostem manžet jsou tak velké, že měsíčně se doplní do systému 

600 dm3 nového oleje. Mění se pouze olejové filtry. 
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3. Funkční popis stávajícího řídicího systému 

 Řídicí systém TSX 7 firmy Telemecanique (dnešní Schneider) je vzhledem 

k rozsáhlosti umístěn ve čtyřech polích elektrického rozvaděče umístěném na velínu 

formovacích linek. Blokové schéma hardwarové konfigurace je na obrázku 16. 

 

3.1 Hardwarová konfigurace řídicího systému TSX7 

 
Obr.16 Blokové schéma hardwarové konfigurace TSX 7 
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Jednotlivé moduly řídicího systému TSX7 jsou uloženy v tzv. racích (z angl. rack). 

V hardwarové konfiguraci formovací linky jsou použity čtyři dvojracky a jeden jednorack. 

Každý rack začíná zleva zdrojovým modulem, následuje procesorová jednotka nebo 

komunikační modul a ostatní moduly (viz obrázek 17). 

 

 
 
 

 
 
 

Obr.17 Část řídicího systému TSX 7 umístěném v poli 9 

 

Hardwarová konfigurace řídicího systému formovací linky TSX7 obsahuje následující 
moduly. 
 

3.1.1 Zdrojový modul 

 V řídicím systému jsou použity čtyři zdrojové moduly TSX SUP 80 (dvojracky) a 

jeden zdrojový modul TSX SUP 40 (jednorack). Elektrické příkony jsou obsaženy v názvu – 

80W a 40W. Napájení modulu může být buď 240VAC nebo 110VAC. Řídicí systém 

v UNEXU Olomouc je napájen 240VAC. 

 Zdroje mají integrovaný spínací kontakt, jehož sepnutí signalizuje bezporuchový stav 

zdrojových modulů. Kontakty všech zdrojů jsou sériově zapojeny (viz obrázek 18) a jejich 

sepnutí je podmínkou pro vykonávání programu. 
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Obr.18 Sériové zapojení kontaktů zdrojů 

 

 

3.1.2 Procesorová jednotka  

 Procesorová jednotka TSX 87-20 (viz obrázek 17) je do racku v poli 9 vložena vedle 

zdrojového modulu. Obsahuje jeden slot pro 8, 16 nebo 32 KB paměťovou kartu typu 

EPROM nebo RAM se záložní baterií. Procesorovou jednotku lze přepínat ze stavu RUN do 

stavu STOP pomocí hardwarového klíče.  

 V horní části CPU jsou LED diody, které signalizují stavy jednotky: 

 

RUN - svítí zeleně, signalizuje provoz 

CPU - svítí červeně, signalizuje poruchu CPU 

MEM - svítí červeně, signalizuje poruchu paměťové karty nebo její absenci 

I/O - svítí červeně, signalizuje poruchu některého ze signálních modulů 

 

Ve spodní části jsou dva konektory (viz obrázek 17). Jeden slouží k připojení 

programovacího přístroje k procesorové jednotce, druhý slouží k připojení dalších racků 

pomocí komunikačních modulů. 

 

3.1.3 Paměťový modul a paměťové karty 

Vedle procesorové jednotky viz (viz obrázek 17)  je umístěn paměťový modul TSX 

MEM 41, který slouží k rozšíření paměti. Do paměťového modulu lze vložit maximálně čtyři 

paměťové karty typu EPROM nebo RAM se záložní baterií o kapacitě 8, 16 nebo 32 KB viz 

(viz obrázek 19). Paměť lze tedy rozšířit až o 128 KB.  
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Obr.19 Paměťová karta 32 KB 

 

V řídicím systému pro řízení formovací linky jsou použity dvě karty velikosti 32 KB, 

z nichž jedna je vložena do procesorové jednotky a druhá do paměťového modulu. 

 

3.1.4 Komunikační modul 

Každý rack vyjma racku s procesorovou jednotkou, obsahuje komunikační modul viz. 

(viz obrázek 20), který slouží ke komunikaci s procesorovou jednotkou. Označení modulů 

v racích je LES 20.  

 

 

Obr.20 Komunikační modul 

 

V horní části komunikačního modulu je LED dioda (označena jako RUN), která 

signalizuje stav modulu. Svítí-li zeleně, modul je v pořádku, svítí-li červeně, signalizuje 

poruchu. Ve střední části modulu je LED dioda (označena I/O), která signalizuje stav 

signálních modulů v racku. Zelená barva signalizuje bezporuchový stav, červená signalizuje 
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poruchu. Ve spodní části modulu je patnácti pinový konektor pro připojení komunikačních 

kabelů. 

 

3.1.5 Vstupní signální modul  

V řídicím systému je použito celkem dvacet vstupních modulů TSX DET 1612. Jedná 

se o šestnácti bitové moduly s napájením 24VDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.21 Vstupní signální modul 

 

 

Vstupní signální modul (viz obrázek 21 vpravo) je zasunutý v racku. Stav vstupu je 

signalizován červenou LED diodou. Je-li na vstupním bitu napětí, červená LED svítí. Do 

signálního modulu se zasouvá čelní konektor (viz obrázek 21 vlevo), do kterého jsou 

připojeny vodiče a který rovněž slouží k popisu jednotlivých bitů.  

 

3.1.6 Výstupní signální moduly 

Výstupní signální moduly použité v řídicím systému jsou dvojího druhu a liší se 

jednak počtem bitů a jednak velikostí maximálního spínaného proudu. Napájecí napětí je u 

obou druhů 24VDC. Vzhled je obdobný jako na obrázku 21 s čelním konektorem a stav 

jednotlivých bitů je signalizován červenou LED diodou. 

 

TSX DST 1682 – jsou šestnácti bitové výstupní moduly, které mohou spínat proudy 

do 0,5 A. V řídicím systému je těchto modulů použito patnáct.   
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TSX DST 882 – jsou osmi bitové výstupní moduly, které mohou spínat proudy do 

2 A. V řídicím systému je těchto modulů použito rovněž patnáct.   

 
 
3.2 Signály  

 Řídicí systém formovací linky pracuje pouze s binárními vstupy a výstupy. 

Vstupní signály získává z: 

- indukčních snímačů 

- kapacitních snímačů 

- ovládacích tlačítek  

- přepínačů 

- kontaktů relé 

- kontaktů stykačů 

 

Výstupní signály můžeme rozdělit na signály ovládající přímo elektromagnetické 

hydraulické ventily (výstupní signální moduly TSX DST 882 – viz 3.1.6) a na signály 

ovládající relé  a signální kontrolky (výstupní signální moduly TSX DST 1682 – viz 3.1.6). 

 

3.3 Komunikace 

 Systém "Formovací linka" komunikuje se systémem "Automatické licí zařízení" a se 

systémem "Pískové hospodářství".  

 Řídicí systém formovací linky zapnutím relé dává signál řídicímu systému 

automatického licího zařízení, že horní část vozíčkové dráhy stojí a může se provést nalití 

formy. Řídicí systém automatického licího zařízení zapnutím relé dává signál řídicímu 

systému formovací linky, že horní část vozíčkové dráhy se může posunout, protože neprobíhá 

lití. 

 Řídicí systém formovací linky pomocí kapacitních snímačů umístěných v násypkách 

snímá přítomnost formovací směsi. V případě nepřítomnosti formovací směsi signalizuje 

tento stav na ovládacích panelech lisů (viz obrázek 22) a panelu se signálními kontrolkami 

(viz obrázek 24). Operátor formovací linky o tomto stavu informuje dispečera, který řeší 

problém. Podobná situace nastává, když dojde k zastavení vratné větve odvádějící odlitky a 

formovací směs k separaci. Zastavení vratné větve způsobí výpadek napájení. 
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3.4 Režimy provozů 

Formovací linka pracuje ve dvou režimech – v režimu manuálním a automatickém (viz 

obrázek 22). 

 

Obr.22  Režimy provozů 

 

V manuálním režimu operátor pomocí sedmi ovládacích panelů (viz obrázek 23), může 

ovládat jednotlivé části formovací linky.  

 

 

Obr.23  Ovládací panel 
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Tento režim se používá:  

- v počáteční fázi výroby, kdy je třeba linku seřídit a uvést do tzv. základní (výchozí) 

polohy, aby mohl být spuštěn automatický režim 

- při změně vyráběného sortimentu - výměně modelového zařízení, seřízení, přestavení 

- při kolizích, kdy je třeba odstranit poruchu a uvést linku do základní polohy 

- při opravách formovací linky 

 

Po uvedení formovací linky v manuálním režimu do základní polohy, je možné 

přepnout formovací linku do režimu automat. V tomto režimu se spustí algoritmus v PLC a 

formovací linka automaticky vykonává všechny operace. 

 Stav formovací linky operátor sleduje na panelu se signálními kontrolkami (viz 

obrázek 24) a na ovládacích panelech (viz obrázek 23). Zelené kontrolky signalizují základní 

polohu formovací linky, žluté kontrolky signalizují opačnou polohu a červené kontrolky 

signalizují poruchový stav. K monitorování parametrů slouží zobrazovací jednotka a 

dotykový panel na panelu se signálními kontrolkami. 

 

 

Obr.24  Panel se signálními kontrolkami 

 

3.5 Ovládané části formovací linky 

 Formovací linka je rozdělena na osm částí (viz kapitola 2), které řídí řídicí systém 

TSX7 umístěný ve čtyřech polích (viz obrázek 16). V každém poli jsou signální moduly, které 

se vážou k určité části formovací linky. 

 Pomocí ovládacích panelů (viz obrázek 23) lze manuálně ovládat sedm částí formovací 

linky. Hydraulická stanice pracuje pouze v režimu automat. 
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3.5.1 Ovládací panel 1 

 Pomocí ovládacího panelu 1 lze ovládat vozíčkovou dráhu (viz kapitola 2.1).  Signální 

moduly jsou umístěny v poli 9.  

 

3.5.2 Ovládací panel 2 

 Pomocí ovládacího panelu 2 lze ovládat zatěžovací zařízení (viz kapitola 2.7) a 

přenášeč (viz kapitola 2.6). Signální moduly jsou umístěny v poli 9 a v poli 12.  

 

3.5.3 Ovládací panel 3 

 Pomocí ovládacího panelu 3 lze ovládat rozebírací stanici (viz kapitola 2.2). Signální 

moduly jsou umístěny v poli 10.  

 

3.5.4 Ovládací panel 4 

 Pomocí ovládacího panelu 4 lze ovládat lis spodních rámů (viz kapitola 2.3). Signální 

moduly jsou umístěny v poli 11. 

3.5.5 Ovládací panel 5 

 Pomocí ovládacího panelu 5 lze ovládat lis spodních rámů (viz kapitola 2.4). Signální 

moduly jsou umístěny v poli 12. 

 

3.5.6 Ovládací panel 6  

Pomocí ovládacího panelu 6 lze ovládat dráhu spodních rámů s překlápěcí stanicí (viz 

kapitola 2.6). Signální moduly jsou umístěny v poli 11. 

 

3.5.7 Ovládací panel 7 

Pomocí ovládacího panelu 7 lze ovládat dráhu horních rámů s vrtacím zařízením (viz 

kapitola 2.6). Signální moduly jsou umístěny v poli 12. 
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4. Definování požadavků na řídicí systém 

  

 Provozovatel na nový řídicí systém má tyto požadavky:  

 

4.1 Náhrada původního systému z hlediska funkčnosti 

 Nový řídicí systém musí zachovat 100% funkčnost jako původní řídicí systém. 

Původní vizualizace pomocí signálních kontrolek na ovládacích panelech (viz obrázek 22) i na 

panelu se signálními kontrolkami (viz obrázek 24) musí být zachovány. 

 

4.2 Možnost rozšiřování systému 

 Záměrem provozovatele je v budoucnu rozšířit systém formovací linky o další část – 

přesuvnu, která umožní rychlejší a kvalitnější produkci odlitků. Nový řídicí systém musí 

umožňovat integraci nových zařízení do systému. 

 

4.3 Rozšířit řídicí systém o řízení očkovacích jednotek 

 Na licím zařízení jsou dvě očkovací jednotky. Vzhledem k nespolehlivosti současného 

řízení je požadavkem na nový řídicí systém, aby tyto jednotky řídil. 

 

4.4 Možnost vizualizace stavů systému 

 Současná vizualizace stavů systému pomocí signálních kontrolek je v některých 

případech nedostatečná. Nový řídicí systém musí umožňovat doplnit vizualizaci těchto 

interních stavů systému.  

 

4.5 Možnost nastavovat parametry systému 

 Současný systém neumožňuje měnit některé parametry. Nový řídicí systém musí 

umožnit nastavovat parametry pro: 

- čistící zařízení (možnost čistit vozík v rozsahu 1-3 krát během jednoho cyklu) 

- vrtací zařízení (možnost vrtání horního formovacího rámu v rozsahu 1-2 krát během jednoho 

cyklu) 

- naftování u obou lisů (možnost nastavit frekvenci naftování)  
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4.6 Řídicí systém bude výrobcem firmy Siemens 

 Protože ve společnosti UNEX Olomouc všechny nové řídicí systémy jsou produkty 

firmy Siemens, požadavkem na nový řídicí systém je, aby byl rovněž produktem této firmy. 

Hlavními důvody jsou spolehlivost systému, stejné programové prostředí a dostupné náhradní 

díly použitelné ve všech řídicích systémech. 

 

4.7 Komunikace prostřednictvím ethernetu 

 Současným standardem v komunikaci je komunikace prostřednictví ethernetu. Nový 

řídicí systém proto musí tuto komunikaci podporovat. 

 

4.8 Možnost získávat ze systému data 

 Současný řídicí systém neumožňuje získávat data ze systému pro další zpracování. 

Nový řídicí systém toto musí umožňovat.  
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5. Návrh a realizace řídicího systému 

Při řešení výměny řídicího systému se nabízí dva způsoby, jak tuto výměnu provést. 

První způsob, který nabízí výrobce řídicích systémů – firma Schneider, spočívá ve: 

- stažení softwarové aplikace - upload 

- konverze do nového prostředí (ovšem pouze firmy Schneider, čímž nesplňuje 

požadavek uvedený v kapitole 4.6) 

- návrh nové hardwarové konfigurace 

- přesměrování vstupů a výstupů 

- download aplikace do nové řídicí jednotky 

- fyzická instalace nové řídicí jednotky 

- testování 

- předání do užívání 

 

 Druhý způsob, který nabízí několik dalších firem, spočívá v: 

- analýze systému formovací linky 

- zjištění a specifikaci nových požadavků na nový řídicí systém 

- návrhu nového řídicího systému 

- návrhu a vytvoření nové hardwarové konfigurace 

- vytvoření nového aplikačního softwaru 

- fyzické instalaci řídicí jednotky 

- downloadu aplikace do nové řídicí jednotky 

- testování 

- předání do užívání 

 

Důležitým faktorem pro manažery je cena nového řídicího systému a doba odstávky 

zařízení, což souvisí s náklady. Cena první varianty (nabídka firmy Schneider) je 

1.800.000 Kč bez DPH. Doba odstávky by trvala celkem 10 dní. Cena druhé varianty 

(nejnižší cenová nabídka – firma Elektropráce Spáčil) je 1.050.000 Kč. (Pozn. ceny 

nezahrnují vizualizaci) Doba odstávky formovací linky by trvala 14 dní. Vzhledem k tomu, že 

během roku jsou plánovány vždy dvě odstávky trvající 14 dní, při jejich využití pro výměnu 

řídicích systému náklady spojené s odstávkou zařízení odpadají.  

Vzhledem k pořizovací ceně se manažeři společnosti UNEX Olomouc rozhodli pro 

druhý způsob. 
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5.1 Hardware - náhrada původního 

 Volba nového řídicího systému vychází z požadavků dodavatele. Musí splňovat 

podmínky uvedené v kapitole 4. 

 

5.1.1 Volba CPU 

 Jedním z důležitých parametrů pro výběr vhodné CPU (Central Processing Unit), je 

velikost pracovní paměti. Systém TSX7 používá dvě 32 KB paměti, tedy celkem 64 KB, z níž 

využívá 27 KB, tedy 42%. Nový systém musí mít větší paměťovou rezervu pro možnost 

rozšíření. Jelikož systém pracuje pouze s binárními vstupy, rychlost zpracování instrukce 

nehraje roli. 

Firma Siemens nabízí tři řady CPU vhodné pro tuto aplikaci. Řada Simatic S7-300, 

Simatic ET200S a Simatic S7-1500. 

 
SIMATIC S7-300   CPU315-2 PN/DP 
 

Pracovní paměť   - 384 KB 

Doba zpracování 1 bitu  - 50 ns 

Ceníková cena:   - 53.382 Kč bez DPH 

Programovací prostředí  - STEP 7 V5.5 nebo TIA PORTAL 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Obr.25 CPU315-2 PN/DP 

 
SIMATIC ET200S - IM151-8 PN/DP 
 

Pracovní paměť   - 192 KB 

Doba zpracování 1 bitu  - 60 ns 

Ceníková cena:   - 16.860 Kč bez DPH 

Programovací prostředí  - STEP 7 V5.5 nebo TIA PORTAL 
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Obr.26 IM151-8 PN/DP 

 

SIMATIC S7-1500   CPU 1511-1 PN 
 

Pracovní paměť   - 150 KB 

Doba zpracování 1 bitu  - 60 ns 

Ceníková cena:   - 17.025 Kč bez DPH 

Programovací prostředí  - TIA PORTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27 CPU 1511-1 PN 

  
 

CPU315-2 PN/DP - je nejrychlejší a má největší pracovní paměť, čemuž odpovídá cena. V 

řadě S7-300 jsou i procesory s menší pracovní pamětí, ale tyto 

neumožňují komunikaci po ethernetu. 

 



33 
 

CPU - IM151-8 PN/DP - je to procesorová jednotka řady S7-300, která má trochu jiný 

design - je širší a je přizpůsobena pro přímé připojení signálních 

modulů řady ET200S. Její výhodou jsou tři integrované 

konektory RJ45, takže může posloužit současně jako switch. 

 

CPU 1511-1 PN - je nejmenší a nejnovější procesorová jednotka řady S7-1500, která 

postupně nahradí řadu S7-300. Její výkon i cena je na úrovni IM151-8 

PN/DP. Tato CPU navíc podporuje funkci traces, díky níž je možné 

monitorovat dynamické chování až 16 proměnných současně. 

  

Vzhledem k trendům firmy Siemens a požadavkům na nový řídicí systém s 

přihlédnutím k ceně CPU je vhodnou variantou CPU 1511-1 PN. 

 

5.1.2 Volba distribuovaných vstupů a výstupů 

 Základem každé distribuované jednotky je komunikační procesor, ke kterému se pak 

připojují signální moduly. Firma Siemens nabízí několik variant distribuovaných systémů, z 

nichž vhodné pro náš účel jsou tři.  

 

ET200M 
 Tento typ komunikačního procesoru umožňuje rozšiřovat systém o signální moduly 

Simaticu řady S7-300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.28 Komunikační procesor ET200M 
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ET200MP 
 Tento typ komunikačního procesoru umožňuje rozšiřovat systém o signální moduly 

Simaticu řady S7-1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.29 Komunikační procesor ET200MP 

ET200SP 
 Tento typ komunikačního procesoru umožňuje rozšiřovat systém o signální moduly 

Simaticu řady S7-200SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.30 Komunikační procesor ET200SP 

 

 Protože všechny tři distribuované systémy odpovídají požadavkům na nový systém, 

rozhodujícím faktorem pro výběr bude cena. Jedná se o cenu nejen komunikačních procesorů, 

ale o cenu kompletního systému včetně signálních modulů. 
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ET200M  
Komunikační 

procesor 

Binární 
vstupy    
16 x 

24VDC 

Binární 
vstupy        
32 x 

24VDC 

Binární 
výstupy      

8 x 
24VDC    

/2A 

Binární 
výstupy     

16 x 
24VDC   
/0,5A 

Binární 
výstupy     

32 x 
24VDC  
/0,5A 

Konektor 
40 pin 

Konektor 
20 pin 

Pole 9 6 759 4 097 16 500 18 368 22 824 3 792 2 995 
Pole 10 6 759 16 500 9 184 5 692 11 412 2 844 1 797 
Pole 11 6 759 4 097 16 500 13 776 22 824 3 792 2 396 

Pole 12 6 759 4 097 16 500 22 960 5 692 11 412 2 844 4 193 

Suma 27 036 12 291 66 000 64 288 11 384 68 472 13 272 11 381 

 

Tab.1 Kalkulace distribuovaného systému ET200M 

 
 Celková ceníková cena distribuovaného systému ET200M je 274.124 Kč bez DPH. 
 

 

ET200MP 
Komunikační 

procesor 

Binární 
vstupy      
16 x 

24VDC 

Binární 
vstupy      
32 x 

24VDC 

Binární 
výstupy     

8 x  
24VDC 

/2A 

Binární 
výstupy      

16 x   
24VDC 
/0,5A 

Binární 
výstupy    

32 x  
24VDC 
/0,5A 

Konektor 
40 pin 

Konektor 
20 pin 

Pole 9 10 175 4 922 15 400 17 708 21 944 3 628 2 735 
Pole 10 10 175 15 400 8 854 5 225 10 972 2 721 1 641 
Pole 11 10 175 4 922 15 400 13 281 21 944 3 628 2 188 
Pole 12 10 175 4 922 15 400 22 135 5 225 10 972 2 721 3 829 

Suma 40 700 14 766 61 600 61 978 10 450 65 832 12 698 10 393 

 
Tab.2 Kalkulace distribuovaného systému ET200MP 

  
Celková ceníková cena distribuovaného systému ET200MP je 278.417 Kč bez DPH. 

 
 

ET200SP 
Komunikační 

procesor 
Binární vstupy 

16 x24VDC 

Binární 
výstupy       

4 x 24VDC 
/2A 

Binární 
výstupy        

16 x 24VDC 
/0,5A 

Patice 
neprůchozí 

Patice 
průchozí 

Pole 9              7 150              10 240              13 416              9 516                6 985              2 160     
Pole 10              7 150                8 192                6 708              7 137                4 445              1 440     
Pole 11              7 150              10 240              10 062              9 516                5 715              2 160     
Pole 12              7 150              10 240              16 770              7 137                8 255              1 800     

Suma           28 600              38 912              46 956            33 306              25 400              7 560     

 
Tab.3 Kalkulace distribuovaného systému ET200SP 

 
 Celková ceníková cena distribuovaného systému ET200SP je 180.734 Kč bez DPH. 

  

 Z porovnání cen distribuovaných systémů vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnějším 

distribuovaným systémem je systém ET200SP. 
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5.1.3 Vizualizace 

 Na velínu formovacích linek je velmi omezený prostor pro operátory. Na jedné straně 

je umístěn panel se signálními kontrolkami (viz obrázek 24) a na druhé straně je prosklená 

plocha, skrze kterou operátor sleduje formovací linku. Řešením další vizualizace je použití 

malých dotykových panelů, které nebudou bránit ve výhledu operátora. Po konzultaci 

požadavků operátorů formovacích linek na vizualizaci bylo dohodnuto, že bude použito pět 6“ 

dotykových panelů firmy Siemens – KTP600 PN.  

 
Dotykový panel 1  

- bude umožňovat zastavení a spuštění linky (viz obrázek 31) 

- bude zobrazovat nastavené zpoždění taktu linky  

- bude se na něm nastavovat počet čištění během jednoho cyklu dle požadavku 

z kapitoly 4.5 

- bude se na něm nastavovat počet vrtání během jednoho cyklu dle požadavku 

z kapitoly 4.5 

- bude se na něm nastavovat frekvence naftování dle požadavku z kapitoly 4.5 (viz 

obrázek 32) 

- bude zobrazovat parametry obou lisů 

 

 

Obr.31 Dotykový panel 1 – hlavní obrazovka 
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Obr.32 Dotykový panel 1 – obrazovka pro horní lis 

  
Stisknutím tlačítka „HORNÍ LIS“ na hlavní obrazovce se zobrazí obrazovka pro 

zobrazení a nastavení parametrů horního lisu (viz obrázek 32). Stisknutím tlačítka „SPODNÍ 

LIS“ se zobrazí obdobná obrazovka pro zobrazení a nastavení parametrů spodního lisu. 

Stisknutím tlačítka „Zpět“ se zobrazí hlavní obrazovka. 

 

Dotykový panel 2  

- bude zobrazovat stavy dráhy horních rámů 

- bude zobrazovat stavy zatěžování 

 

Dotykový panel 3  

- bude zobrazovat stavy rozebírací stanice 

 

Dotykový panel 4  

- bude zobrazovat stavy vozíčkové dráhy (viz obrázek 33) 

- bude zobrazovat stavy dráhy spodních rámů 

- bude zobrazovat stavy obou lisů 
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Obr.33 Dotykový panel 4 – obrazovka pro vozíčkovou dráhu 

 

Dotykový panel 5  

- bude zobrazovat počítadla pro počítání forem 

- bude zobrazovat prostoje formovací linky 

- bude zobrazovat prostoje automatického licího zařízení 
 

 

Obr.34 Dotykový panel 5 – hlavní obrazovka 
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5.1.4 Hardwarová konfigurace 

 Nová hardwarová konfigurace (viz obrázek 35) bude obsahovat CPU 1511-1-PN, která 

bude propojena ethernetovou sítí s distribuovanými jednotkami ET200SP umístěnými v 

rozvaděčových polích 9, 10, 11 a 12. Signální moduly distribuovaného systému budou 

připojeny na stávající svorkovnice. Jelikož distribuovaný systém ET200SP používá pouze 

čtyřbitové výstupní 2A výstupy, použije se dvojnásobný počet výstupních modulů oproti 

původnímu řídicímu systému. 

 
Obr.35 Blokové schéma hardwarové konfigurace nového řídicího systému 

 
 Na velínu formovacích linek bude řešena vizualizace systému pomocí pěti barevných 

dotykových panelů KTP600 PN (viz kapitola 5.1.3) propojených ethernetovou sítí s CPU. 
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5.2 Softwarová aplikace - náhrada původní  

 Softwarová aplikace řídicího systému se skládá z jednotlivých funkcí FC, které budou 

vloženy do organizačního bloku OB1, ve kterém budou postupně vykonávány. Funkce (viz 

obrázek 36) jsou rozděleny na tři části.  

 

Obr.36 Struktura softwarové aplikace 

 

FC1 – FC8 obsahují program pro automatický režim formovací linky. Zpracované 

výsledky budou uloženy v příslušných datových blocích DB1 - DB8. Funkce FC1, FC5 a FC6 
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využijí funkční blok FB2 pro nastavování doby pomocí tlačítek. U FC1 to bude nastavení 

doby zpoždění taktu formovací linky, u FC5 a FC6 nastavení doby lisování. 

FC9 – FC15 jsou funkce pro ovládání elektrických hydraulických ventilů a relé v 

manuálním a automatickém režimu. V manuálním režimu jsou ventily a relé ovládány 

přepínači a ovládacím tlačítky, v automatickém režimu jsou ventily a relé se čtou informace z 

příslušných datových bloků, kam je zapsaly funkce FC1 - FC8. Příkladem ovládání 

elektrického magnetického ventilu je kontaktní schéma (viz obrázek 37). 

 

 

Obr.37 Kontaktní schéma ovládání elektrického magnetického ventilu 

 

Fyzický výstup Q212.0 je připojen k ventilu MV16a. Bude-li aktivován, otevře ventil 

brzdového válce spodní dráhy a dojde k posunutí pístu. K aktivaci může dojít dvěma způsoby:  

Jsou-li současně aktivní vstupní signály I123.0 (= ovládací panel 6 je přepnut do 

manuálního režimu) a I123.1 (= tlačítko na ovládacím panelu pro pohyb "brzdový válec 

zpět"), dojde k aktivaci výstupu v manuálním režimu. 

Není-li aktivní vstupní signál I123.0 (= ovládací panel 6 není přepnut do manuálního 

režimu, je tedy v režimu automatickém) a v datovém bloku pro spodní dráhu je pro brzdový 

válec aktivní bit, dojde k aktivaci výstupu v automatickém režimu.  

 FC16 – FC22 jsou funkce pro aktivaci signálních kontrolek (viz obrázek 23 a obrázek 

24). Tyto funkce využívají funkčního bloku FB1 - blikání kontrolek, který zjednodušuje 

softwarovou aplikaci.  

 Signální kontrolky signalizují: 
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- aktuální polohu nebo poruchový stav - kontrolka svítí 

- požadovanou polohu, která nebyla dosažena - kontrolka bliká 

 

 Softwarová aplikace je napsána v jazyku kontaktním schémat LAD. Jednotlivé části 

jsou psány v blocích, nazývaných Networky.  

 

5.2.1  FC1 - Vozíčková dráha 

 Tato funkce (viz obrázek 38) řeší základní postavení stanic 1 a 2 (Networky 1 a 2), 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 3) a podmínky pro spuštění 

jednotlivých akcí (Networky 4 - 12). Ve druhé části funkce se řeší jednotlivé kroky (Network 

13 - 26). 

 

 

 

Obr.38 FC1- vozíčková dráha 
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5.2.2  FC2 - Rozdělovací stanice 
  

 Tato funkce (viz obrázek 39) řeší nejprve základní polohu rozdělovací stanice 

(Network 1), počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2) a podmínky pro 

spuštění jednotlivých akcí (Networky 3 - 5, 9 a 11). Ve zbývajících Networcích funkce se řeší 

jednotlivé kroky (Networky 6, 7, 8, 10, 12 - 19). 

 

 

 
 

Obr.39 FC2- rozdělovací stanice 
 
5.2.3  FC3 - Spodní dráha 
 

 Tato funkce (viz obrázek 40) řeší nejprve základní polohu spodní dráhy (Network 1) a 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2). Poté řeší překlápěcí stanici 

(Networky 3 - 7), která je součástí spodní dráhy a následně posuny spodních rámů na spodní 

dráze (Networky 8 - 12). 
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Obr.40 FC3-spodní dráha 
 
5.2.4 FC4 - Horní dráha 

 Tato funkce (viz obrázek 41) řeší nejprve základní polohu horní dráhy (Network 1) a 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2). Poté řeší posun horních rámů 

po horní dráze (Networky 3 - 6), následně vrtání licích otvorů (Networky 6 - 7) a nakonec 

pohyby skládací stanice (Networky 8 - 11). V Networku 12 se vygeneruje signál pro počítání 

rámů. 

 

 
 

Obr.41 FC4-horní dráha 
 
5.2.5 FC5 - Spodní lis 

 Tato funkce (viz obrázek 42) řeší nejprve základní polohu Spodního lisu (Network 1) a 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2). Poté řeší ofukování 

modelového zařízení a naftování (neboli nanášení kontaktní tekutiny na modelové zařízení) 

(Networky 3 - 5), poté proces lisování (Networky 6 -12) a nakonec pohyby stěrače určujícího 

výšku formovaného rámu (Network 13). Network 14 řeší poruchové stavy lisu. 
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Obr.42 FC5-spodní lis 
 
 
5.2.6 FC6 - Horní lis 

 Tato funkce (viz obrázek 43) řeší nejprve základní polohu horního lisu (Network 1) a 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2). Networky 3 a 4 řeší 

problematiku zahájení a ukončení formování, protože dráha horních rámů je o 11 rámů kratší, 

než dráha spodních rámů.  

 

 
 

Obr.43 FC6 - horní lis 
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 Jestliže se zahajuje formování (rámy jsou prázdné), formování zahajuje spodní lis a 

horní lis čeká 11 rámů. Teprve při formování dvanáctého rámu spodním lisem začne formovat 

také horní lis.  

 V dalších networcích (Networky 5 - 7) se řeší ofukování modelového zařízení a 

naftování (neboli nanášení kontaktní tekutiny na modelové zařízení), poté proces lisování 

(Networky 8 -14) a nakonec pohyby stěrače určujícího výšku formovaného rámu (Network 

15). Network 16 bude řeší poruchové stavy lisu. 

 
 
5.2.7 FC7 - Zatěžování 

 Tato funkce (viz obrázek 44) řeší nejprve základní zatěžovacího zařízení (Network 1) a 

počáteční stav pro spuštění automatického režimu (Network 2). Networky 3 - 6 řeší kolizní 

stavy a následující networky (Network 7 - 12) jednotlivé pohyby celého zařízení. 

 

 
 
 

Obr.44 FC7 - zatěžování 
 
5.2.8 FC8  - Hydraulická stanice 

 Tato funkce (viz obrázek 45) řeší otevírání jednotlivých hydraulických ventilů v 

závislosti na tlaku hydraulického oleje v systému. 

 

 
 

Obr.45 FC8 –hydraulická stanice 
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5.3 Návrh a realizace nového požadavku 

 Na licím zařízení jsou dvě stejné očkovací jednotky (viz obrázek 46), jejichž úkolem je 

v nastaveném množství sypat feroslitinové granule SRF do proudu kovu. Kov touto 

modifikací získá požadované vlastnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.46 Očkovací jednotka  

  

 Software dodaný italskou firmou Progelta obsahuje chyby, které výrobce neumí 

odstranit. Oprava softwaru vlastními prostředky vzhledem ke garancím a použitím 

přístupových hesel není možná. Zařízení tak způsobuje navýšení celkové zmetkovitosti o 1%. 

Požadavek na nový řídicí systém je, aby řídil i tyto dvě očkovací jednotky. 

 Očkovací jednotku tvoří ocelový zásobník s granulemi SRF, ze kterého se dostávají 

granule SRF pomocí šnekového podavače do výstupní trubice, odkud se sypou do proudu 

tekutého kovu. Roztavený kov se lije do formy tím, že dojde ke zvednutí licího kůlu nazývaný 

stoper a otevře se otvor nálevky.  Minimální úroveň granulí SRF v zásobníku signalizuje 

kapacitní snímač. Otáčení šneku signalizuje indukční snímač, který snímá otáčení mechanicky 

propojeného pastorku s hřídelí šneku. Tlak vzduchu, který pomáhá granulím SRF dostat se do 

proudu kovu je snímán tlakovým snímačem v trubici a regulován regulátorem tlaku vzduchu. 

Zásobník s 
granulemi 

 

Kapacitní 
snímač 

Rozvodná 
krabice 

 

Test tlačítko 
 

Regulátor 
tlaku vzduchu 

 

Výstupní 
trubice 

 

Šnekový 
podávač 

 

Tlakový 
snímač 
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Test tlačítko slouží k manuálnímu spuštění očkování. Porucha motoru je vyhodnocována 

řídicí kartou motoru umístěnou v rozvodné krabici. 

 
5.3.1 Výstupní signály 

 Výstupními signály bude řídicí systém ovládat pohon očkovacího zařízení, 

signalizovat probíhající očkování, umožňovat licímu zařízení odlévat, umožňovat posunutí 

horní části formovací linky a resetovat případnou poruchu motoru.  

 Binární výstupní signály  - Pohon očkovacího zařízení 1 start 

     - Pohon očkovacího zařízení 2 start 

     - Licí zařízení 1 uvolněno 

     - Licí zařízení 2 uvolněno 

     - Očkování 1 probíhá 

     - Očkování 2 probíhá 

     - Reset poruchy motoru 1 

     - Reset poruchy motoru 2 

     - Povolení posunutí linky  

  

 Analogové výstupní signály - Požadovaná rychlost otáčení motoru 1 (0 - 5V) 

     - Požadovaná rychlost otáčení motoru 2 (0 - 5V) 

 

5.3.2 Vstupní signály 

 Řídicí systém bude vyhodnocovat: 

 Binární vstupní signály - Licí zařízení 1 start 

     - Licí zařízení 2 start   

     - Licí zařízení 1 ovládáno manuálně 

     - Licí zařízení 2 ovládáno manuálně 

     - Impulsy otáčejícího se šneku 1 

     - Impulsy otáčejícího se šneku 2 

     - Test tlačítko 1 

     - Test tlačítko 2 

     - Minimální úroveň granulí v zásobníku 1 

     - Minimální úroveň granulí v zásobníku 2 

     - Porucha motoru 1 

     - Porucha motoru 2 
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     - Teplota motoru 1 nad 50°C 

     - Teplota motoru 2 nad 50°C 

  

 Analogové vstupní signály - Tlak vzduchu v trubici 1  (4 - 20mA) 

     - Tlak vzduchu v trubici 2  (4 - 20mA) 

     - Pozice stoperu 1   (0 - 10V) 

     - Pozice stoperu 2   (0 - 10V) 

    

5.3.3 Hardware - rozšíření 

 Jelikož automatické licí zařízení se nachází 40 m od velínu formovacích linek, kde 

jsou umístěny rozvaděče s řídicím systémem, využije se rozvaděče pro řídicí systém 

automatického licího zařízení. V něm se instaluje distribuovaná jednotka ET200SP a připojí 

se do sítě prostřednictvím ethernetu.  

 Pro řízení obou očkovacích zařízení je třeba 14 binárních vstupů, 4 analogové vstupy, 

9 binárních výstupů a 2 analogové výstupy. 

  

 Nová jednotka bude obsahovat: - komunikační procesor 

      - 16 bitový signální modul digitálních vstupů 

      - 4 bitový signální modul analogových vstupů 

      - 16 bitový signální modul digitálních výstupů 

      - 4 bitový signální modul analogových výstupů 

 

 Pro nastavování parametrů a jejich vizualizaci včetně vizualizace stavů systému se 

použije barevný dotykový panel KTP600 PN a bude propojen ethernetovou sítí s CPU. 

Velikost dotykového panelu je z hlediska zobrazovaných hodnot a stavů dostatečná, z 

hlediska možnosti instalace na ovládací pult licího zařízení maximální. 

 Rozšířená hardwarová konfigurace o řízení očkování je na obrázku č.47. 
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Obr.47 Rozšířená hardwarová konfigurace 

 

5.3.4 Softwarová aplikace - rozšíření 

 Softwarová aplikace je rozšířená pro přehlednost o tři funkce a jeden datový blok. 

Funkce FC23 zpracovává analogové signály, funkce FC24 vyhodnocuje vzniklé poruchy a 

funkce FC25 řeší samotné očkování. Hodnoty a výsledky se zapisují do nového datového 

bloku DB9. Funkce FC23 a FC24 jsou podpůrnými funkcemi funkce FC25. 

 Funkce FC25 (viz obr.48) nejprve řeší zpoždění zvednutí stoperu. Aktivuje-li licí 

zařízení signál pro zvednutí stoperu, nový řídicí systém tento signál (Licí zařízení start) 

použije jako vstupní signál pro zapnutí očkování (Pohon očkovacího zařízení start) a po 

nastaveném zpoždění na dotykovém panelu (viz obrázek 50) aktivuje výstup (Licí zařízení 

uvolněno).  
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Obr.48 FC25 Očkování 
 
 Technologie v závislosti na druhu odlitku požaduje zapnutí očkování, nebo vypnutí 

očkování.  Zapínání a vypínání očkování se provádí prostřednictvím dotykového panelu (viz 

obrázek 51). V případě, že očkování má být zapnuto, technologie stanoví celkové množství 

SRF ve formě a dobu, během které se musí forma odlít. Tyto hodnoty se nastavují na 

obrazovce dotykového panelu (viz obrázek 50). 

 Zaručena doba očkování je doba, která začíná zapnutím očkování a končí uplynutím 

nastavené doby. Během této doby může stoper  přerušit lití, avšak očkování bude pokračovat. 

Tato část aplikace řeší mimořádné stavy, ke kterým dochází především v manuálním režimu. 

Nastavení zaručené doby očkování pro automatický i manuální režim lití se provádí v 

obrazovce "Parametry" (viz obrázek 51). 

 Část aplikace nazvaná "Pozice stoperu v úrovni očkování" řeší problém, který si 

výrobci očkovacího zařízení neuvědomili. Při zastavení výroby dojde k vypuštění tekutého 

kovu z pánve (aby nezatuhl) a stoper zůstane zvednutý. Při opětovném napuštění pánve 

dochází při otevřeném stoperu k lití, aniž by bylo třeba měnit polohu stoperu. Autor 

softwarové aplikace výrobce předpokládá, že stoper nejprve pohybem dolů a uzavře otvor pro 

lití, poté dojde k napuštění pánve a následně stoper pohybem nahoru otevře otvor pro lití, 

čímž současně zapne očkování. Tento předpoklad ale není správný. 

 Popsaný problém lze řešit nastavením rozsahu pozic stoperu, ve kterém dochází k lití a 

ve kterému bude očkovací zařízení trvale očkovat. Tento rozsah je velmi malý - 1 - 15mm. 

Tento rozsah je možno nastavit na obrazovce "Stopery" (viz obrázek 53). 
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 V pravidelných intervalech obsluha zařízení provádí kalibraci (viz obrázek 52) a 

testovacím tlačítkem (viz obrázek 46) je třeba zapnout očkování na technologií stanovenou 

dobu 10 sekund. 

  V části aplikace nazvané "Pohon šnekového podávače - START" je souhrn všech 

podmínek, které ovlivňují zapnutí očkování. 

  

5.3.5 Vizualizace - rozšíření 

  Nový barevný dotykový panel KTP 600 PN bude označen jako "Dotykový panel 6". 

Součástí dotykového panelu je šest funkčních tlačítek označených F1-F6. Tato 

programovatelná tlačítka u dotykových panelů formovací linky nebyla použita. U dotykového 

panelu pro očkování je výhodné je použít.  

 

 
 

Obr.49 Hlavní obrazovka 
  

 Dotykový panel je umístěn na ovládacím pultu a obsluha by mohla snadno nechtěně 

přepínat obrazovky. Proto vznikl požadavek na možnost přepínat obrazovky funkčními 

tlačítky. Naprogramované funkční tlačítko je znázorněno žlutým trojúhelníkem v rohu 

tlačítka. Na dotykových panelech jsou hodnoty zobrazovány v poli s bílým nebo šedým 

pozadím. Je-li hodnota zobrazována v poli s bílým pozadím, je možno ji nastavit. Je-li 

hodnota zobrazována v poli s šedým pozadím, nelze ji nastavit a slouží pouze pro vizualizaci. 

 Na všech obrazovkách s výjimkou hlavní obrazovky nápisy SRF1 a SRF2 jsou buď v 

zeleném poli (tím je zobrazen stav - očkování zapnuto), nebo v červeném poli (stav - 

očkování vypnuto). 
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 Na "Hlavní obrazovce" se zobrazuje doba prostojů automatického licího zařízení 

dodaného italskou firmou Progelta. Nad funkčními tlačítky je zobrazen název obrazovky, 

kterou je možné stisknutím tlačítka aktivovat. 

 

 
 

Obr.50 Obrazovka - Množství 
 
 Na obrazovce "Množství" se nastavuje celkové množství feroslitinových granulí SRF 

v rámu a předepsanou dobu dávkování. Jednoduchým přepočtem se získá požadované 

množství feroslitinových granulí za sekundu. Ve spodní části obrazovky se nastavuje předstih 

očkování vůči otevření stoperu. 

 
 

Obr.51 Obrazovka - Parametry 
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 Na obrazovce "Parametry" se tlačítky zapíná a vypíná očkování. Současně se 

nastavuje zaručená doba očkování v režimech lití.  

 

Obr.52 Obrazovka - Kalibrace 
 
 Na obrazovce "Kalibrace" se z důvodů opotřebení mechanických částí zařízení a změn 

vlastností granulátu upravují koeficienty pro výstupní analogové signály řídící rychlost 

otáčení šnekových podávačů.  

 Ve spodní části obrazovky je zobrazována hodnota tlaku vzduchu v trubici, který se 

při očkování zvyšuje. Dojde-li k ucpání trubice, tlak se zvýší nad nastavenou maximální 

hodnotu a systém hlásí poruchu. 

 
 

Obr.53 Obrazovka - Stopery 
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 Na obrazovce "Stopery" se zobrazují aktuální pozice stoperů. Pole označena jako 

"minimální" a "maximální" slouží k nastavení rozsahu pozic, kdy očkovací zařízení bude 

očkovat. 

 
 

Obr.54 Obrazovka - Poruchy 
  
 Na obrazovce "Poruchy" se zobrazují aktuální poruchy systému. Je-li porucha aktivní, 

zelené šipky ze změní na červený křížek. Funkčním tlačítkem F6 (pouze v této obrazovce) se 

poruchy po jejich odstranění resetují a proces může pokračovat.  
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6.Závěr 

 Řídicí systém tak velkého rozsahu byl před třemi desítkami let v tehdejším 

Československu něčím mimořádným. Současné řídicí systémy svými parametry i rozsahem 

tento systém snadno překonají.  

 Nejnáročnější částí při realizaci tak velkého projektu byla analytická část. Teprve na 

základě pochopení všech funkcí jednotlivých částí formovací linky, jejich vzájemné závislosti 

mohl vzniknout návrh nové hardwarové konfigurace, rozvržení softwaru a nakonec samotný 

program. 

 Tuto diplomovou práci jsem se svým vedoucím diplomové práce započal v době, kdy 

se o výměně řídicího systému začalo ve společnosti UNEX Olomouc hovořit. Dnes je 

realitou. Nový řídicí systém funguje od 6.1.2014 a vizualizace byla dokončena 31.1.2014.

 Následovalo rozšíření řídicího systému o řízení očkovacích jednotek, což snížilo 

původní 1% zmetkovitost z titulu očkování na současnou 0,1% zmetkovitost (tato 

zmetkovitost již není softwarovou chybou, ale selháváním lidského činitele). 

 Společnost UNEX Olomouc bude během května 2014 realizovat výměnu řídicího 

systému i na druhé formovací lince. 

 Nový řídicí systém ve společnosti nastartoval realizaci požadavků na nový systém 

zmíněných v kapitole 4. Vznikají nové nápady, jak systém dále vylepšovat. Od 6.1.2014 do 

30.4.2014 se realizovalo více než dvacet softwarových úprav, které požadovala obsluha a 

technologie. Provádí se detailní analýza jednotlivých částí formovací linky, jejichž cílem je 

zvýšit kvalitu odlitků. 

 Připravuje se rozšíření systému o další část formovací linky – přesuvnu, která umožní 

rychlejší výrobu a kvalitnější odlitky. 

 Díky novému řídicímu systému a jeho možnostech se otevřela cesta ke zvýšení kvality 

i kvantity odlitků, což má za následek ekonomickou prosperitu celé společnosti. 
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