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ANNOTATION 

In the present work is elaborated description of the newly created information 

system of production line at Toyoda Gosei s.r.o. The first section describes the 

manufacturing processes on the line. In next step are specified the management's  

requirements on the information system. Then is present the description of used hardware 

for collect information in manufacturing line. 

Keywords: IS, PLC, automatiztion, senzor, manufacturing line 

 

ANOTACE 

V předložené práci je zpracován popis nově vytvořeného informačního systému 

výrobní linky ve společnosti Toyoda Gosei s.r.o. V první části jsou popsány výrobní 

procesy na lince. Dále jsou upřesněny požadavky managementu na daný informační 

systém. Následně jsou popsány principy hardwaru pro sběr informací použitého na výrobní 

lince. V další části je zpracován popis vytvořeného IS s cílem naplnění požadavků 

zákazníka a zlepšení kvality výroby. V předposlední části je popsán návrh, jakým směrem 

se ubírat pro další zjednodušování a zlepšení linky. Na závěr je zhodnocen výsledek celé 

implementace.  

 

Klíčová slova: IS, PLC, automatizace, senzory polohy, výrobní linka 
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 Seznam použitých zkratek 

ACH  Air Cleane Hose 

CCD  Charge-coupled device - elektronická součástka používaná pro   

   snímání obrazové informace (senzory, kamery, čtečky) 

CPU  Central Processing Unit – procesor  

CT  Cycle Time – potřebný čas na vykonání jednoho cyklu 

PLC  Programable Logic Controler – Logická programovací jednotka 

IS   Informační systém 

SW  Software – program pro nastavování zařízení 
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1. Úvod 

Jedním z cílů této bakalářské práce je představení různých typů prvků 

používaných v automatizační technice. Popsání jejich principů funkčnosti a kde je vhodné 

jednotlivá zařízení použít s představením konkrétních typů využití v procesu výrobní linky 

ve společnosti Toyoda Gosey s.r.o. 

Hlavním cílem je seznámení s výrobním procesem a právě vytvořeným 

informačním systémem montážní linky. Přípravu informačního systému realizoval 

dvoučlenný tým, kterého jsem se sám účastnil.  

Pro představu – jde o montážní linku umístěnou v rohu výrobní haly, která by se 

svou rozlohou vešla do menšího bytového pokoje. Vyrábí se zde komponent pro sací 

systém spalovacího motoru dodávaný do automobilového průmyslu, zvané Air Clean 

Hose. Kompletní výrobek se skládá z více dílů, které jsou většinou z pryže či plastu. 

Výroba jednoho dílu zahrnuje několik procesních kroků, počínaje vstupem vylisovaného 

dílu do procesu, vrtání záslepky, lepení, osazování dalších komponentů, následuje finální 

inspekce a balení.  

Základním impulzem pro implementaci IS byly opakované reklamace ze strany 

zákazníka, který následně požadoval zlepšení základní koncepce výrobní linky. Z tohoto 

důvodu jsme vytvořili systém, jehož primárním úkolem je prevence proti opakujícím se 

procesním chybám operátora a následné omezení vlivu lidského faktoru, jako je 

nedokončená operace, přeskočená operace apod. K tomuto účelu jsme využili řadu  

automatizačních prvků - optických, laserových či indukčních senzorů, optických bran, PLC 

automatů, ovládacího panelu, atd. Účelem tohoto opatření je nastavení výroby s jednotným 

standardem a úplná eliminace chyb, vznikajících při nepozornosti operátora, jenž může 

v konečném důsledku zapříčinit odeslání nekompletního či špatně smontovaného dílu  

k zákazníkovi. Další neméně důležitou funkcí je světelná signalizace, které operátory  

naviguje a zvyšuje tak kvalitu i produktivitu v montážím procesu. Řídící pracovníci tohoto 

úseku dále využívají získaná data z již proběhlé výroby pro další účely, jako například 

podklady pro  výrobní reporty, grafy produkce apod.. Implementace informačního systému 

by měla vést ke zlepšení kvalitativních parametrů dodávek zákazníkovi, což je základní 

požadavek managementu naší společnosti. Následné výrazné snížení reklamací a 
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spokojenost zákazníků vede ke vzestupu v žebříčku dodavatelů a možnosti ucházet se o 

další obchodní zakázky. 

K závěru práce je představena vize do budoucna pro další vývoj, zlepšení a 

zjednodušení výrobní linky, včetně bilance  případných výhod a nevýhod. 
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2. Charakteristika a technologie linky  

Pracuji ve společnosti Toyoda Gosei Czech, s.r.o., která se zabývá dodávkami 

různých druhů komponentů pro automobilový průmysl. Mimo jiné vyrábí funkční díly 

motorů zvané Air Cleane Hose (ACH – vzduchové hadice), které se z části vyrábí a finálně 

kompletují na naší montážní lince. 

 
Obr. 1 – Vzorky vyráběných dílů [zdroj: vlastní] 

2.1 Popis procesů 

V základu je linka určená pro jednoho montážního dělníka, který kompletuje díly 

a je koncipována tak, aby byla univerzální pro všechny typy vyráběných produktů, které 

mají více, či méně podobných znaků. Standardní procení mapa výrobku je znázorněna na 

obr.č.1.  

Prvním procesním krokem je vrtání. Vylisovaná hadice má v ústí vždy záslepku, 

kterou musíme pomocí speciálního vrtáku odstranit. Jelikož hadice je z měkké pryže a má 

obvykle zahnutý tvar, bylo by vrtání bez pomocného přípravku ve tvaru kolena velmi 

problematické. Pomocné koleno je připevněno pod vrtačkou, zafixované na své pozici a 

uzpůsobeno tak, aby po vložení výrobku – hadice, její ústí se záslepkou směřovalo kolmo 

k vrtáku. Samozřejmě při změně projektu je nutné vrtací přípravek (pomocné koleno) 

pokaždé měnit na daný typ produktu. 
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Dalším krokem je nanášení silikonu, to se provádí z důvodu usnadnění montáže 

na motor automobilu, která je až následně u zákazníka. Z důvodu dodržení výkresové 

specifikace je nutno přesně dodržet množství aplikovaného silikonu. Nanesení silikonu se 

provádí pákovým stlačením průmyslového aplikátoru – obdoba stříkačky, která pomocí 

nastavených dorazů nanese do dílu vždy stejné množství silikonu. 

Dále se dostáváme k vlastní montáži. Hotový výrobek se obvykle skládá ze 6ti až 

9ti komponentů. Montážní dělník je má připravené v boxech, které mu průběžně doplňují 

operátoři, kteří se starají o zásobování dílů výrobní linky. Stejně jako v případě vrtání, i 

zde je nutno použít montážního přípravku pro uchycení výrobku – koleno. Do ústí hadice 

se vloží průchodka, kterou nelze bez montážního kolena přesně usadit. Pro složitější 

projekty, kde je k montáži potřeba obou rukou, nebo se následně ještě šroubují spony, 

využíváme dalších fixačních držáků. Následně se výrobek uchytí za pevnou část a poté 

mohou být kompletovány zbylé části výrobku. 

 

Obr. 2 – Procesní diagram [zdroj: vlastní] 
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Šroubování neboli dotahování spon, které se v předchozím kroku nasadily, 

provádíme ve stejném fixačním držáku. Ten zajistí, aby spony byly na správném místě a 

daly se lehce dotáhnout. Pro dotahování se může použít elektrický nebo pneumatický 

utahovák s regulací utahovacího momentu – ten je specifikován v zákazníkem 

odsouhlasené technické dokumentaci výrobku. Jelikož se ale se sponou dotahují také 

pryžové části, pryž má tendenci se s časem přizpůsobit a tím poklesne hodnota utahovacího 

momentu. Proto je nutno s tímto jevem počítat a na utahováku se musí nastavovat vyšší 

moment, který je po definované době opět změřen a schválen inspekční kontrolou.  

Následující proces je lepení čelního kroužku. Kroužek se nasadí na otočnou rampu, 

aby se docílilo rovnoměrně nanesení lepidla po celém obvodu. Spoušť aplikátoru lepidla 

ovládá operátor nožním pedálem. U nových projektů je zákazníkem vyžadován dodatečný 

procesní krok – vyznačení bílé značky v určitém místě kroužku tak, aby se usnadnila 

montáž na motor. 

Po dokončení poslední operace operátor zkontroluje kompletnost a nepoškozenost 

dílu. Následně jej zabalí do krabice, která je pro příslušný projekt určená. 
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3. Požadavky na IS a kritéria jeho výběru 

Žádná protiopatření a tvorba informačního systému na montážní linku by nebyla 

nutná, kdyby nedocházelo k chybám při kompletaci výrobku. Přiznejme si, že právě 

výrobní dělník mnohdy bývá nejčastějším zdrojem chyb. Právě proto jsme přistoupili 

k implementaci dostatečně robustního opatření, které poskytne dostatečnou ochranu a 

odstíní tak případný vliv lidského faktoru, který má během osmihodinové pracovní doby 

velmi kolísavý průběh.  

3.1 Zákaznické požadavky 

Objem výroby se postupně zvyšoval a tím rostl i počet špatně vyrobených dílů. 

Reklamace od zákazníka se jen hrnuly a během půl roku se vyskytly reklamace na 

prakticky každý montovaný díl výrobku. Vrcholem bylo, když náš vadný výrobek 

zapříčinil poškození motoru. Proto byla zákazníkem požadována stoprocentní kontrola dílů 

a překontrolování skladů již vyrobených produktů. 

3.2 Manažerské požadavky 

Prvotní rychlé nápravné opatření bylo provádět kontrolu celého objemu výroby za 

pomoci oddělení inspekce. Toto opatření, které opět záviselo na lidském faktoru bylo 

funkční jen částečně. Bylo tedy potřeba vytvořit systém, který odbourá nutnost kontroly 

pomocí inspektorů – eliminovat lidský faktor. Proto, aby systém zajistil plnou kontrolu, 

musí být monitorován každý procesní krok. 

Jelikož jsou investované náklady důležitým kritériem, které je „vždy až na prvním 

místě“, je nutno zajistit vysokou úroveň variability tak, aby byla opatření aplikovatelná na 

všechny projekty a přechody mezi nimi byly rychlé.  

Proto jsme zvolili systém, který bude řízen PLC jednotkou a různými snímači.  

Aby se projekty mohly snadno a rychle střídat v průběhu výrobní směny, bude 

linka obsahovat čtečku čárových kódů, pomocí které se do systému načte čárový kód 

přiřazen na kanbanové kartě výrobku. Využitím tohoto kódu se linka připraví na výrobu 

daného produktu. Pro vizuální kontrolu se použije dotykový panel použitý jako informační 

tabule pro zobrazení projektu, který je právě načtený. S kanbanem je spjat i počet kusů, 
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který se má na pracovišti vyrobit. Obvykle množství koresponduje s velikostí balící 

jednoty, v našem případě jde o obsah krabice. Proto by na panelu neměl chybět počet kusů 

a kolik jich je ještě třeba vyrobit. 

Na každém procesním kroku budou instalována světelná návěští, která slouží pro 

navigaci operátora tak, že se příslušné návěští rozsvítí podle toho, jaký krok má následovat. 

A i přestože operátorovi návěští signalizuje, co má v dané chvíli udělat, může se stát, že 

operátor činnost přeskočí nebo nedokončí a začne jinou. Pro tyto případy musí být systém 

opatřen zaznamenáním chyby. Vždy, když se stane, že operátor použije špatný díl nebo 

přeskočí operaci, spustí se zvukový i světelný alarm a na display se zobrazí, o jakou chybu 

se jedná a další postup musí být blokován. Resetování chyby bude možné pouze přes 

klíček, který budou mít u sebe pouze předák nebo jiný řídící pracovník výrobní linky. 

Na montáž bude určena tabule s boxy pro všechny komponenty a ke všem 

projektům. Za pomoci senzorů pro kontrolu použití správného komponentu takto odpadne 

nutnost zásobovacího operátora uklízení starého a příprava nového materiálu při každé 

změně výroby.  

Pro zpětnou kontrolu musí být uchována historie o spuštění chyb s datem a časem. 

Dále na žádost výroby bude linka sbírat data o počtu vyrobených kusů a CT, ze 

kterých mohou vedoucí pracovníci získávat potřebné informace pro analýzu výrobního 

procesu. 
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4. Dostupné IS 

Informační systém (IS) je soubor lidí, technologických prostředků a metod, které 

zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací 

pro potřeby uživatelů. 

Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha 

došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a 

může být i v papírové podobě. 

Informacemi míníme sdělení, které odstraňuje nejistotu nebo nevědomost, daty 

míníme jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Jako zvláštní pojem zde vystupuje také 

znalost představující zobecnění poznání určité části reality. Informaci je možno také chápat 

jako data s nějakým přidaným významem (data + význam). 

Informace je údaj (množné číslo data), ke kterým si člověk přiřadí význam. 

4.1 PLC 

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém 

přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů, mnohdy specializovaný 

na úlohy převážně logického typu (obzvláště u starších typů nebo u nejmenších systémů). 

Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). Řídící jednotka 

používaná pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů, výměníkových 

stanic nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program se 

vykonává v tzv. cyklech. 

Hlavní předností PLC je možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení 

nemusí uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a včas objednat vhodnou sestavu modulů 

programovatelného automatu (konfiguraci) pro danou aplikaci, napsat a odladit uživatelský 

program – a pak vše zrealizovat a uvést do chodu. 

Jen výjimečně se podaří, že první varianta řešení zůstane tou poslední a konečnou. 

Představy zadavatele a koncového uživatele, ale i projektanta a programátora postupně 

zrají, požadavky se průběžně vyvíjejí a rozšiřují. Při uvádění do provozu je třeba všechny 

funkce důkladně prověřit a odstranit mnohé chyby a slabá místa. Mnohé nedostatky zadání 

a zvoleného způsobu řešení se projeví právě ve fázi finalizace zakázky – v této fázi 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartot%C3%A9ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_seznam
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha_do%C5%A1l%C3%A9_po%C5%A1ty&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha_do%C5%A1l%C3%A9_po%C5%A1ty&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_automatizovan%C3%BD_pomoc%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF&action=edit&redlink=1
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přicházejí s řešením poprvé do styku i noví lidé, kteří dříve neměli k zadání a k projektu 

přístup, nebo nebyli schopni domyslet detaily a souvislosti. Dodatečné požadavky a zadání 

nových funkcí vznikají i po několika měsících a letech rutinního provozu. U řídicího 

systému s pevnou logikou je každá změna zdrojem problémů. Při použití 

programovatelného automatu stačí mnohdy jen opravit, změnit nebo rozšířit uživatelský 

program. Pokud požadavky vyžadují použití nových vstupů a výstupů, můžeme někdy 

vystačit s využitím existujících rezerv v konfiguraci. V opačném případě stačí doplnit 

potřebné moduly, doplnit projekt a program – všechno opět důkladně odladit, otestovat a 

zdokumentovat, seznámit operátory a všechny zúčastněné se změnami a doplňky. 

PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají 

program cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na 

technologické procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy a 

digitální výstupy. Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny 

analogové vstupy a analogové výstupy pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem 

automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných 

k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly např. pro polohování, komunikační 

procesory pro sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního 

systému. 

4.1.1 Technické řešení  

PLC zajišťuje pro aplikace připojení požadovaného počtu druhu vstupů a výstupů, 

výkonnost, vnější provedení a druhy komunikace. Provedení PLC lze rozdělit do 

následujících tří skupin.  

 Mikro PLC  

Nejmenší a nejlevnější kompaktní PLC systémy (mikro PLC) nabízejí uživateli 

pevnou sestavu vstupů a výstupů, obvykle jen binárních, například 8 binárních vstupů, 8 

binárních výstupů. Uživatel se v tomto případě může rozhodnout pro jeden typ systému, 

který již nemůže dodatečně rozšiřovat. Svým kompaktním provedením, malými rozměry a 

nízkou cenou (v jednotkách tisíc Kč) se mikro PLC řadí do kategorie „spotřebního 

materiálu“ 
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 Kompaktní PLC 

Nejvíce rozšířenou skupinou provedení PLC jsou kompaktní PLC. Kompaktní 

systém znamená, že v jednom modulu obsahuje CPU (Central Procesor Unit), digitální a 

analogové vstupy/výstupy a základní podporu komunikace, v některých případech i zdroj. 

Jejich velká výhoda spočívá v možnosti rozšíření PLC o další moduly obsahující přidané 

vstupy a výstupy, což je výhodné při potřebě rozšíření stroje, aniž byste museli kupovat 

novou větší řídící jednotku. 

          

 Obr. 3 – Kompaktní PLC                    Obr. 4 – Modulární PLC  

 [zdroj: vlastní]     [zdroj: vlastní] 

 Modulární PLC 

Modulární systém je takový systém, kde jsou jednotlivé komponenty celku 

rozděleny do modulů. Celý systém PLC se potom skládá z modulů: zdroje, CPU, 

vstupů/výstupů, funkčních modulů. Modulární systém je možno dále rozšiřovat (s ohledem 

na limity výstavby systému) a to v nepoměrně větším rozsahu než u kompaktních systémů. 

 

Oblasti užití PLC 

87% pro řízení strojů  

58% pro řízení procesů 

40% pro řízení pohybů 

Vize do budoucna – využití pro řízení budov 
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Orientačně se cena malých kompaktních systémů pohybuje v cenách od 2 000 Kč, 

cena velkých a výkonově vyšších systémů v rozsáhlé konfiguraci může dosahovat částek 

500 000 Kč i vyšších. Vzhledem k efektivnosti těchto systémů v průmyslu nejsou tyto 

položky nijak závratné. Tato cena je ale hlavně závislá na systému, který má řídit, protože 

velkou část pořizovacích nákladů tvoří ne samotné PLC, ale právě snímače a napsání 

funkčního programu. V případě modulárních systémů samozřejmě i počet samotných 

modulů. 

Společnost Toyoda Gosei Czech, s.r.o. využívá programovatelné PLC automaty 

zejména od výrobců Siemens Simatic, Mitsubishi, Omron a iDec. 

4.2 Senzory polohy 

Senzor je přístroj, který reaguje na vnější fyzikální nebo chemický podnět (změna 

teploty, tlaku, přítomnosti chemikálie, její koncentrace) a převádí ho na fyzikální signál 

(světlo, elektřina), který je detekován pozorovatelem nebo přístrojem. 

4.2.1 Indukční senzory 

Indukční senzory, zvláště v provedení senzorů přiblížení (iniciátorů), mají široké 

použití v automatizovaném průmyslu. Pracují samozřejmě bezdotykově, bez zpětného 

působení a jsou díky uzavřenému pouzdru odolné vůči vlivům provozního prostředí a tím 

se vyznačují vysokou spolehlivostí. Indukční senzor je zcela polovodičový prvek, pracuje 

s vysokou spínací frekvencí, a pokud nedojde k jeho mechanickému poškození, má téměř 

neomezenou životnost. 

Jejich nejčastější použití jsou, jako náhrada za mechanický koncový spínač, 

zpětné hlášení polohy ventilu, inspekční úloha, počítání kusů. 

Princip spočívá v aktivním prvku senzoru, čímž je cívka umístěná na jádru 

poloviny feritového obalu. Vysokofrekvenční střídavý proud generovaný oscilátorem 

protéká cívkou a vytváří magnetické pole, které vystupuje z otevřené strany hrníčku. To je 

také aktivní plocha senzoru.  

Při přiblížení snímaného objektu, který je z elektricky vodivého materiálu, se 

v něm naindukují vířivé proudy, které naruší magnetické pole. Změna magnetického pole 
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působí zpátky na cívku tak, že změní elektrickou impedanci. Změna je zaznamenána a 

oznámena, jako vyhodnocení přiblížení předmětu.  

 

       Obr. 5 – Princip indukčního senzoru [zdroj: 2] 

4.2.2 Laserové senzory 

V mnoha případech je potřeba přesně, ale jednoduše a nepříliš draze měřit 

vzdálenosti. Pro tento účel velmi dobře mohou posloužit laserové snímače měřící v 

rozsahu 20 až 800 mm s přesností již od 0,6 mikrometrů! 

Princip měření 

Využívá se zde triangulace, tedy triangulačního principu měření vzdálenosti. Zde 

se vychází ze situace, že pokud se paprsek odráží od detekovaného předmětu pod 

konstantním úhlem, je vzdálenost dopadu odraženého paprsku na čelo senzoru úměrná 

vzdálenosti detekovaného předmětu od čela senzoru. Prakticky se tak nevyhodnocuje 

intenzita dopadajícího paprsku či doba jeho letu, ale místo, kam zpět odražený paprsek 

dopadl. Díky tomu je detekce výrazně spolehlivější a odolnější proti rušení, protože 

podmínka detekovatelnosti je dána pouze schopnosti optického přijímače senzoru 

zaznamenat dopad odraženého paprsku, ať již má jakoukoliv intenzitu větší než minimální 

detekovatelnou.  
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Konkrétně zde se u snímače vysílá z polovodičového laseru světelný paprsek, 

který vytváří na cílovém objektu světelný bod. Z něho odražené světlo pak dopadá na 

vstupní čočku optického přijímače pod určitým úhlem, který závisí na vzdálenosti cílového 

předmětu od čela snímače. Tento úhel dopadu na čočku se pak za čočkou opět 

vyhodnocuje jako vzdálenost světelného bodu na dopadové světlocitlivé ploše přijímače 

tvořené známým CCD senzorem, která ve výsledku odpovídá vzdálenosti snímaného 

objektu od snímače. 

  

Obr. 6 – Princip laserového senzoru  [zdroj: 5] 

Protože snímací plocha CCD senzoru přijímače má limitované rozměry, je i 

měřící rozsah vždy limitován v rozsahu od … do … . Konkrétní rozsah je pak dán optikou 

snímače a velikostí plochy CCD senzoru. Navíc tento princip umožňuje použít snímač i 

univerzálněji, než jen pro měření vzdálenosti k předmětu. Umožňuje totiž provozovat jak 

režim s potlačeným pozadím, tak s potlačeným popředím a měřit i tloušťku průhledných či 

průsvitných homogenních předmětů a ploch. V tomto případě se totiž na přijímači (na jeho 

CCD senzoru) vytvoří prostě jen dvě světelné stopy (část odraženého světla od horní 

vrstvy a část světla odražena od 2. vrstvy = podkladu). Dvě detekční místa totiž umožňují 

detekovat a rozlišit jak požadovaný předmět, tak například dopravní pás či podložku, na 

které jsou položeny. 
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4.2.3 Optické závory pro detekci objektů 

Optická závora je jedním z nejčastěji používaných prostředků ke snímání 

předmětů v automatizaci výrobních procesů. Existuje mnoho různých typů optických závor 

a jejich použití. V zásadě jsou používány dva typy závor: jednocestná optická závora a 

reflexní optická závora. Rozšířené optické závory disponují i vlastním SW a za jeho 

pomoci přizpůsobit bránu konkrétnímu výrobnímu procesu. S vlastností vymaskování části 

brány získáte oblast, která bude ignorována. Ta může bát statická nebo plovoucí. 

 

Obr. 7 – Optická závora [zdroj: 3] 

4.2.4 Jednocestná optická závora 

Jednocestné optické závory se skládají z vysílací a přijímací jednotky, které jsou 

umístěny na protilehlých stranách snímací cesty. Snímaný předmět přerušuje světelný 

paprsek a způsobuje sepnutí přijímače. Snímání není ovlivněno vlastnostmi povrchu 

snímaného objektu. Toto provedení optické závory je nejvhodnější do nepříznivého 

prostředí, kde se vyskytuje prach, vlhko, oleje apod. Dosah snímání jednocestných 

optických závor je až 60 m.  

 

Obr. 8 – Optická závora jednocestná [zdroj: 3] 
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Přijímač a vysílač mohou mít válcový tvar od průměru M8 × 1 po M30 × 1,5 nebo 

tvar kvádru nejrůznějších rozměrů. Speciálním typem jsou tzv. vidlicové závory, jejichž 

vysílač i přijímač jsou umístěny v jednom pouzdru tvaru U. Tato verze je určena pro 

speciální případy použití, např. na balicích linkách nebo v automobilovém průmyslu. 

 V místech, kde je minimální prostor pro montáž snímače, je vhodné použít 

závoru, která má v místě snímání jen optickou hlavu propojenou se spínací jednotkou 

světlovody s optickými vlákny. Optické hlavy se vyrábějí v nejrůznějších tvarech a 

rozměrech, aby vyhověly i těm nejsložitějším případům použití. 

 Jednocestné závory využívají červené, infračervené a laserové světlo. Laserové 

jednocestné závory jsou používány ke snímání velmi malých předmětů, např. na 

vzdálenost 30 m rozliší předmět o průměru 2 mm, zatímco na vzdálenost 3 m dokážou ve 

snímaném prostoru identifikovat předmět o velikosti 50 μm. 

  

4.2.5 Reflexní optická závora 

Vysílač a přijímač reflexních optických závor jsou umístěny v jedné rovině ve 

společném pouzdru. Na protilehlé straně snímací cesty je nainstalována odrazka, která 

odráží paprsek z vysílače zpět do přijímače. Snímaný objekt přeruší odražený světelný 

paprsek a způsobí změnu stavu výstupního signálu přijímače. Dosah závory tohoto typu 

může být až 20 m. 

Na rozdíl od jednocestné závory zde hraje důležitou roli povrch snímaného 

předmětu, resp. jeho odrazivé vlastnosti. Část světla vysílaného reflexními optickými 

systémy se totiž odrazí do přijímače od snímaných objektů s lesklým povrchem, tedy 

součástí z korozivzdorné oceli, hliníku, ale i ze skla a jiných materiálů. Jednoduché (a tedy 

i levné) reflexní optické závory nemusí příliš spolehlivě rozlišovat, které světlo dorazilo od 

odrazky. Proto je většina reflexních závor vybavena polarizačním filtrem, který ponechá ve 

světelném svazku pouze paprsky s jedním směrem polarizace. V součinnosti s odrazkou, 

opatřenou zrcadlem s optickými hranoly, zamezí polarizační filtry falešným odrazům od 

snímaného objektu. 
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Pro přesnější snímání zejména menších objektů se používají snímače s 

autokolimací. Zatímco běžné snímače reflexních závor mají dvě samostatné optické osy 

pro vysílač a přijímač, u snímače s autokolimací pracuje vysílač i přijímač se společnou 

čočkou, tedy s jednou optickou osou. Vysílané světlo prochází rozdělovacím zrcadlem a 

čočkou na odrazku. Odražené světlo se vrací zpět do stejné čočky a přes rozdělovací 

zrcadlo do přijímače. Tím se dosahuje paprsku s malým kruhovým profilem, a proto má 

snímač lepší rozlišení. Další výhodou je skutečnost, že tyto snímače nemají „mrtvou“ 

oblast pro snímání ani pro umístění odrazky a jejich spínací charakteristika je nezávislá na 

směru přiblížení. 

I reflexní závory mohou být dodávány v provedení s oddělenou optickou hlavou 

připojenou ke spínací jednotce světlovody s optickými vlákny. V tomto případě vedou do 

jediné optické hlavy vlákna jak od vysílače, tak i od přijímače. Proti optické hlavě se 

umístí běžná odrazka, popř. odrazná samolepicí fólie. 

  

Příklady použití 

Na obr. 10a jsou uvedeny příklady použití optických závor k detekci objektů. Na 

obr. 1a kontroluje jednocestná optická závora, zda není zlomen vrták nebo hrot brousicího 

nástroje. Kontrolovat stav je možné na vzdálenost 2 až 3 m. Při použití červeného světla 

lze rozeznávat vrtáky od průměru asi 2 mm. Použije-li se laserové světlo, lze kontrolovat 

nástroje již od průměru 0,1 mm. 

 Na obr. 10b je znázorněno snímání hladiny v průhledných nádobách. Spínací 

jednotka spojená s optickými hlavami světlovody s optickými vlákny může být použita pro 

kontrolu úrovně kapaliny v průhledných nádobách. Jestliže kapalina není v úrovni paprsku, 

světlo prochází do přijímače. Je-li kapalina dostatečně vysoko, paprsek se přeruší a stav 

výstupu se změní. 

 Jednocestná závora na obr. 10c se používá při kontrole obsahu průhledných 

balení. Vysílač a přijímač jsou nastaveny tak, aby světlo procházelo, když je balení 

prázdné. Jestliže balení obsahuje výrobek, je paprsek přerušen a výstup snímače se 

aktivuje. 
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 Optické závory se často používají ke třídění dílů. Na obr. 10d je ukázáno třídění 

dílů různé výšky pomocí jednocestné optické závory. Vyšší díly přeruší paprsek a mohou 

být vyřazeny. 

 Na obr. 10e je ukázáno použití optické závory při počítání průhledných lahví, 

které absorbují velmi málo světla. Pro jejich spolehlivé snímání je proto vhodné zvolit 

reflexní optické závory s malou hysterezí. Je-li použit snímač s nastavením teach-in, lze 

měnit nastavení dokonce i v průběhu běžícího výrobního procesu. 

 

Obr. 10a - kontrola zlomení vrtáku, b - snímání úrovně hladiny v průhledných nádobách, c - kontrola obsahu 

průhledných balení, d - třídění dílů, e - počítání průhledných lahví    [Zdroj: 3] 

4.2.6 Senzory s optickými vlákny 

Optická vlákna patří k jedněm z nejmodernějších přenosových médií. Jejich 

vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před klasické 

kabelové a rádiové komunikační prostředky. V souvislosti s prudkým rozvojem 

optoelektroniky se optická vlákna neomezily, pouze na optické komunikace, ale jsou 

využívána v řídící a regulační technice jako různé senzory. 

Senzory a kabely s optickými vlákny jsou dokonalým řešením pro použití, kdy 

není možná přímá možnost kvůli omezenému prostoru, teplotním extrémům a podobně. 

Malé paprsky senzorů s optickými vlákny jsou ideální pro detekci drobných objektů. 
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5. Typová realizace 

Realizace systému je rozdělená na dvě části. V první části je popsán návrh 

konstrukce vlastní linky tak, aby vyhovovala všem kritériím. V druhé části je bilance 

současného stavu a odhad možného dalšího vývoje systému linky do budoucna, jako jsou 

různé úpravy, zjednodušení apod. 

5.1 Vytvořený systém 

Pro informační systém výrobní linky jsme museli použít velké množství různých 

snímačů, aby byla zajištěna dobrá kvalita odeslaných dílů. Každý procesní krok, každý 

operátorův pohyb musel být co nejefektivněji naplánován a standardizován tak, aby se dalo 

využít vytvořeného programu pro řízení a kontrolu správnosti výrobního postupu. 

Jako základ celého informačního systému jsme zakoupili řídící jednotku PLC 

iDec 123, do které postupem času byly dokoupeny i rozšiřující moduly na více vstupů a 

výstupů. Vybrána byla díky své nízké ceně a ne příliš vysoké náročnosti systému na 

softwarové požadavky (které můžeme mít například na kontinuálních linkách, jelikož se 

při programování nesmí zastavit a musí podporovat provádění úprav programu za chodu 

linky, Omron Q-řada). Tento konkrétní typ, jako většina starších PLC, se programuje 

pomocí notebooku s propojovacím kabelem RS-232. Řídící jednotky iDec mají svůj vlastní 

programovací software, díky kterému můžete vytvořit požadovaný program, který je ve 

tvaru liniového schématu a v budoucnu jej můžete kdykoliv upravovat. 

    
Obr. 11 – Zapojení rozvaděče       Obr. 12 – Zapojení PLC            

[zdroj: vlastní]        [zdroj: vlastní] 

Dalším důležitým prvkem pro IS je displej, který slouží k vizualizaci aktuálního 

stavu linky a případným stavovým hlášením. Naše řešení bylo užitím touchpanelu, který je 

kompatibilní s iDec PLC. Panel je připojený do řídící jednotky, a také samostatně 
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programovatelný. Přes SW si naprogramujete každou zobrazovací stránku zvlášť. Na této 

stránce se mohou nacházet například tlačítka, která vás odkážou na jinou stránku, nebo 

mohou provádět i jiné operace, jako spínání výstupů apod. Můžete vložit například 

informační okna s počtem vyrobených dílů, aktuálním datem a časem, různé grafy o 

chybách, obrázky atd. 

      
Obr. 9 – Použitý touchpanel    Obr. 10 – Čtečka čárového kódu                         

[zdroj: vlastní]      [zdroj: vlastní] 

Pro plánování výroby (kolik kusů a jakého výrobku se má vyrobit) se ve 

výrobních společnostech obvykle využívá řízení pomocí Kanbanového systému. Tu jsme 

využili k přiřazeným čárovým kódům. Každá série kanbanů (objednávkových karet) 

obsahuje jedinečný čárový kód. Aktuální kanban je vložen do připraveného místa 

„Rozpracovaná výroba“, kde kódy ze zadní strany automaticky načítá čtečka čárových 

kódů, která je připojena do systému. Pomocí tohoto kódu systém zjistí jaká je aktuální 

výroba a podle toho nastaví hlídané kroky a informace o průběhu výroby jako jsou 

zobrazení vyrobeného modelu, počet kusů v balení, počet aktuálně vyrobených kusů a 

kolik zbývá vyrobit dílů do zaplnění krabice.  

Aby systém mohl plnit svůj účel, tedy hlídání správnosti výroby a vyhodnocování 

dat, musí získávat i nějaké informace z průběhu výroby. Jak již bylo řečeno, k tomu 

využíváme různých snímačů polohy při každém procesním kroku. Při vrtání záslepky je 

hlídaná poloha vrtačky a při dojezdu vrtačky do koncové polohy dostane systém signál, že 

záslepka byla vyvrtána. Následuje signál z optické brány v odpadovém vedení, který je 

získán při propadnutí záslepky, a tím získáme jistotu, že se nezachytila uvnitř výrobku. 

Neprovrtání záslepky má hadice může způsobit poškození motoru v automobilu. K vrtání 

používáme dvě vrtačky, abychom nemuseli neustále měnit vrták a uchycovací přípravek 
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pro nasazení dílu. Aby operátor nezaměnil vrtačky, využili jsme světelného návěští, které 

se rozsvěcí podle daného projektu.  

         

Obr. 13 – Strojní vrtačka     Obr. 14 – Nástavce na uchycení dílů pro vrtání      

[zdroj: vlastní]      [zdroj: vlastní] 

  Kontrola aplikace silikonu probíhá na stejném principu jako vrtání. Vstřikuje se 

kovovou průmyslovým aplikátorem (stříkačkou) ovládaným  pákou. Zatáhnutím páky na 

doraz dosáhnete vstříknutí požadovaného množství a opět senzor zaznamená konečnou 

polohu a vyhodnotí jako správně provedený procesní krok.  

Dále se přesouváme k osazování komponentů. Aby se při každé změně modelu 

nemusely uklízet staré komponenty, vytvořili jsme na ně velkou tabuli se zásobníky pro 

všechny typy komponentů. Před každý zásobník jsme umístili optickou závoru se 

světelnou signalizací. Díky světelné signalizaci operátor pozná, který komponent má právě 

použít a osadit na díl a optická závora následně hlídá, zda právě tento komponent byl 

vytažen ze zásobníku. Jakmile tento krok bude splněn, rozsvítí se zásobník s následujícím 

komponentem. V případě sáhnutí do jiné buňky systém okamžitě vyhodnotí odebrání 

chybného dílu, přičemž se spustí zvuková i světelná signalizace a na panelu se vypíše 

chybová hláška „Odebrán chybný díl“. 

U některých dílů se určité komponenty musí lepit, proto používáme pumpu na 

lepidlo spínané nožním pedálem, a pomocí nanášecí jehly naneseme lepidlo na příslušné 

místo. Abychom zajistili, že tento procesní krok nebude přeskočen, využili jsme signál 
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z nožního pedálu a připojili jej opět k řídicímu systému. Pro zajištění, že se nanese 

požadované množství lepidla, jsme program nastavili tak, že pedál musí být stlačen 

alespoň vteřinu a půl. 

Dotahování spon jsme z důvodu nižší ceny řešili pomocí pneumatických 

utahováků, ale pro přesnou kontrolu dosažených utahovacích parametrů nám 

nevyhovovaly, proto jsme se vydali cestou elektrických utahováků. Jejich výhodou je 

snazší nastavení utahovacího momentu, ale mají jen určitý rozsah, kdežto u pneumatických 

stačí vyměnit pružinu. Po odzkoušení několika typů, a protože dotahování spon na gumě se 

chová jinak, než s pevným materiálem, jsme vybrali tu nejvhodnější i s řídící jednotkou. 

Díky řídící jednotce elektroutahováku můžete získávat informaci jako například dosažení 

utahovacího momentu. Díky tomu víte, že daný šroub byl správně dotažen. 

Když je celý díl zhotovený, probíhá finální inspekce. Na vybraném místě operátor 

udělá značku popisovačem jako podpis, že díl vyrobil on. Každý operátor má jinou 

popisovače. Užití popisovače je zaznamenáno při jeho vytažení z dokovací stanice. Dále 

vizuálně kontrolují vady na díle, jako jsou: natržení gumy, odřeniny, ulepený díl od 

lepidla. Správně smontovaný díl umístí na kontrolní přípravek. Tím se zajistí kontrola 

správnosti natočených klipů a spon tak, aby vše souhlasilo s požadavky v technické 

dokumentaci výkresu. Uložený díl v testovacím přípravku se potvrdí stisknutím tlačítka a 

za pomocí senzoriky je vyhodnocen. Pokud je vše v pořádku, ozve se charakteristický zvuk 

a na počítadle vyrobených kusů je připočítán další vyrobený kus. 

 

5.2 Vize technického vývoje linky 

Z počátku, když ve výrobě byly pouze tři, čtyři typy výrobků, vše fungovalo 

velmi dobře. Nyní, když se výroba navyšuje a přibyly nové zakázky, se portfolio výrobků 

rozrostlo již na deset rozdílných typů výrobků. Při tomto počtu linka ztrácí svou 

univerzálnost a při změně výroby jednotlivých projektů se musí měnit mnoho držáků, 

montážních přípravků a jiných inspekčních přípravků. A to ještě nebereme v úvahu 

možnost dalších nových projektů, které by vyžadovaly další kontroly - na to nejsme 

momentálně vybaveni. Byla by potřeba zakoupit nové PLC, nebo alespoň rozšíření vstupů 

a výstupů současného PLC. 
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Většina těchto přípravků je osazena senzory, což znamená pro přestavbu linky 

značný problém. Operátoři neustále musí přepojovat konektory ze senzoru na senzor a čím 

dál častěji dochází k jejich poničení v podobě zohýbaných pinů, vytržení kabelu, či 

skřípnutí kabelu pod držák. 

Tento problém bych chtěl z části vyřešit kvalitní kamerou. Jejím umístěním nad 

inspekční pozicí by mohla snímat celý výrobek a vyhodnocovat, zda je v pořádku či nikoli. 

Jejím užitím by se dále ušetřilo mnoho senzorů a snížila by se potřeba je přepojovat při 

výměně přípravků. Také by se odstranilo čím dále častější nakupování náhradních 

snímačů, jako náhradu těch poničených a odpadly by výrobní prostoje na jejich výměnu a 

nastavení. 

                

 Obr. 15 – Výrobek snímán kamerou   Obr. 16 – výrobek z pozice kamery                            

[zdroj: vlastní]      [zdroj: vlastní] 

 

Výhody: 

- Veškerá inspekční kontrola na jednom místě 

- Snížení potřebného času na přestavbu linky při změně produktu 

- Poměrně snadná úprava při zákaznické změně 
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- Pomocí kamery lze snímat 16-32 různých typů výrobků bez nutnosti 

rozšíření 

- Snížení rizik poničení senzorů 

- Méně výrobních prostojů na výměnu poničených senzorů 

- Snížení nákladů na náhradní díly 

- Úplné vyřazení nebo snížení počtu některých typů senzoru s nutností držet 

je skladem 

 

Nevýhody: 

- Vysoká počáteční investice (65 000 – 100 000 Kč) 

- Obtížné počáteční nastavení 

- Ovlivnitelné vlivem okolí (slunce, stín) 

- Nutno udržovat čisté prostředí 

- Potřeba speciálních držáků pro natočení dílu do ideální polohy 

- Kamera vyhodnotí pouze NG/OK neposkytne informaci, co je špatně 

- Pro vizualizaci chyby nutno zakoupit i display 

 

Množství výhod a nevýhod je poměrně vyrovnané, ale jejich váha nikoli. Když se 

opět zaměříte na nevýhody, zjistíte, že se týkají pouze začátku projektu a instalace linky, 

kdežto výhody z této investice využíváte po celý život projektu. 

To bylo důvodem schválení investice managementem společnosti a integrace 

kamerového systému je ve fázi testování zapůjčených kamer od firem Sick, Turk a 

Keyence. 
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6. Závěr 

Během tří měsíců se nám podařilo linku zkompletovat a uvést do výrobního stavu. 

Výroba na nové lince činila operátorům z počátku problémy, protože nemohli vyrábět 

podle svého naučeného systému. Každý operátor měl svůj postup, který mu nejlépe 

vyhovoval. Využili jsme nejlepšího a ještě jej upravili tak, aby ergonometricky a časově 

byl optimální a nastavili tento postup jako standard, podle kterého se každý z operátorů 

musel řídit. 

Jedna z výhod IS je i vizuální pomoc při postupu výroby všech projektů, což se 

nejvíce ocení při zaškolování nového operátora, který ještě nezná postupy nebo při změně 

vyráběného  projektu během výrobní směny. I v případě, že by například zapomněl 

provrtat záslepku, nebo ze zajetého cyklu předchozího projektu sáhnul pro jiný komponent, 

které si jsou mnohdy podobné, kontrolní systém ho zastaví. Spustí se zvukový signál a na 

panelu se mu rozsvítí chybová hláška, například „Vybrán špatný komponent“ 

Během týdne se operátoři přizpůsobili a hned následující týden byly vidět 

výsledky. Při stoprocentní inspekční kontrole řízené oddělením kvality nebyl nalezen 

jediný špatný kus. Po měsíční testovací výrobě byla linka předvedena zákazníkům, kteří 

odsouhlasili kontrolní systém, a následně byla inspekční kontrola zrušena a provádí se jen 

standardní kontrola při uvolnění výroby.  

Realizací kontrolního systému se podařilo dosáhnout požadovaných výsledků ba i 

více. Nejen že byly uspokojeny požadavky zákazníka, ale i v případě výpadku systému 

operátoři jevili značné nespokojení, že musejí vyrábět bez něj. 

Nyní po získání nových zakázek se rozrostl objem výroby a jedna linka kapacitně 

nestačila pokrýt poptávku. Proto byla instalována linka druhá. Ačkoli vytvořený systém 

původní linky fungoval dobře, máme plány na další jeho zlepšení a zjednodušení. Díky 

spolupráci s dodavateli jsme vytipovali inspekční kameru na finální kontrolu, kterou jsme 

implementovali na novou linku, zde je ve fázi testování.   
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