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Anotace 
Cílem této práce je analýza stávajícího systému a návrh zcela nového systému 

měření provozních veličin a provozních stavů havarijního dopravního zařízení ČKD H 

1200 provozovaného ve státním podniku DIAMO, odštěpném závodě ODRA. 

V úvodní části je popsán stávající stav, princip, účel provozu havarijního 

dopravního zařízení a analýza současného způsobu měření. 

V další části je zpracován návrh inovativního řešení měření provozních veličin  

a stavů. Navrhovaný systém je založen na snímání provozních stavů pomocí 

bezkontaktních indukčních snímačů a vyhodnocování pomocí kompaktního 

programovatelného logického automatu a jeho softwarové aplikační nástavby.  

V závěrečné části je uvedeno posouzení vlivu implementace navrhovaného 

systému měření na funkci havarijního dopravního zařízení ČKD H 1200 na základě 

provozního ověření. 

 

Klíčová slova: DIAMO, ODRA, PLC, havarijní dopravní zařízení, systém měření, 

indukční snímače, 
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Summary 
The objective of this work is analysis of the current system and the proposal for a 

completely new operating parameters and conditions measurement system of the 

emergency transport equipment ČKD H 1200 operated in the state enterprise DIAMO, 

branch ODRA. 

The introduction describes the current situation, principle and purpose of 

operation of equipment and analysis of the current measurement method. 

Next part describes innovative solutions for measurement of operating parameters 

and conditions. The proposed system is based on operating conditions scanning with 

inductive sensors and data processing using compact programmable logic controller and its 

software application extension. 

The final part shows impact of proposed measurement system implementation to 

emergency transport equipment ČKD H 1200 functionality based on operation verification. 

 

Keywords: DIAMO, ODRA, PLC, emergency transportation equipment, measurement 

system, inductive sensors 
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Seznam použitých zkratek 
České zkratky 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

ČSUP  Československý uranový průmysl 

GEAM  Geologie, ekologie, atom Morava 

SUL   Správa uranových ložisek 

TÚU   Těžba a úprava uranu 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

MEZ   Moravské elektrotechnické závody 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

o. z.   Odštěpný závod  

s. p.   Státní podnik 

OKR   Ostravsko-karvinský revír 

HDZ  Havarijní dopravní zařízení 

ČKD  Českomoravská Kolben Daněk 

VJŽ  Vodní jáma Žofie 

EN  Evropská norma 

SNM  S nebezpečím výbuchu metanu 

SNP  S nebezpečím výbuchu uhelného prachu 

 

Cizojazyčné zkratky 

PLC  Programmable Logic Controller 

PAC  Platform Adapter Component 

HMI  Human - machine interface 

CPU  Central Procesor Unit 

AI  Analog input 

DI  Digital input 

DO  Digital output 

AO  Analog output 

ISO  lnternational Organization for Standardization 

IP  Ingress Protection 

LED  Light Emitting Diode 

AC  Alternating Current 

DC  Direct Current 

SD  Secure Digital 

SMD  Surface Mounted Device 

TFT  Thin Film Transistor 

LCD  Liquid Crystal Display 

QVGA  Quarter Video Graphics Array 

RAM  Random Access Memory 

ROM  Read Only Memory 

I/O  Input/output 

SELV  Safety Extra-Low Voltage 

USB  Universal Serial Bus 

RGB  Red-Green-Blue 
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ÚVOD 
V dnešní době jsou neustále zvyšovány požadavky na zajištění bezpečnosti práce. 

O to větší důraz je kladen na zařízení pro svislou dopravu na hlubinných dolech, kde 

všechna tato zařízení související s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým 

způsobem podléhají orgánům státního odborného dozoru tedy státní báňské správě.  

Z tohoto hlediska tématem této diplomové práce je návrh systému měření provozních 

veličin a stavů havarijního dopravního zařízení ČKD H 1200 provozovaném na lokalitě 

Žofie v Orlové ve správě státního podniku DIAMO odštěpného závodu ODRA. 

Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a aplikační část.  

V teoreticko-metodologické části je popsáno havarijní dopravní zařízení ČKD H 1200, 

jeho možnosti provozu, princip, a účel. Dále je zhodnocen současný stav měření 

provozních veličin a stanoveny nedostatky při provozu HDZ. Při návrhu systému měření 

jsem stanovil základní požadavky s ohledem na pořizovací cenu, spolehlivost, při dodržení 

platných vyhlášek a norem. Celý systém zaštiťuje kompaktní programovatelný logický 

automat se zabudovaným operátorským panelem, který plně vyhovuje podmínkám provozu 

v daných prostorech strojovny HDZ. Při návrhu inovativního systému snímání provozních 

stavů, jsem analyzoval parametry a následně popsal výběr z možných typů bezkontaktních 

snímačů, z nichž jsem nakonec dle zadaných kritérií vybral ten nejvhodnější typ. 

V části aplikační je popsána implementace navrženého systému měření do praxe, 

postup zpracování technické dokumentace, samotná montáž a dále funkční odzkoušení 

systému a uvedení do trvalého provozu. 

Cílem diplomové práce je návrh a aplikace nového systému měření provozních 

veličin, tak aby celý systém nebyl nijak nákladný, zajišťoval komfort v podobě snadné 

údržby, provozu, seřizování a především, aby zajistil zvýšení bezpečnosti provozu  

ve svislé dopravě a vše odpovídalo platné legislativě a nařízením orgánům státního 

odborného dozoru. Realizace tohoto systému měření představuje i úsporu pracovních sil. 

Celý navrhovaný systém měření provozních veličin, je mojí původní myšlenkou  

a na základě této diplomové práce je navrhovaný systém realizován, funkčně odzkoušen  

a uveden do trvalého provozu. 
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1 PROVOZOVATEL HDZ ČKD H 1200 
Provozovatelem havarijního dopravního zařízení ČKD H 1200 je odštěpný závod 

ODRA se sídlem v Ostravě Vítkovicích, který spadá pod státní podnik DIAMO se sídlem 

ve Stráži pod Ralskem. Státní podnik DIAMO se zabývá těžbou a zpracováním uranových 

rud, útlumem a sanací po hornické činnosti a likvidací ekologických zátěží z činnosti 

průmyslového odvětví České Republiky. [1]  

1.1 Historie podniku DIAMO 

V roce 1946 vznikl národní podnik Jáchymovské doly se sídlem v Jáchymově, 

který byl přímo podřízen ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci Ministerstva průmyslu. 

Koncem roku 1989 byl přijat útlumový program pro těžbu uranu a souvisejících činností. 

V tomtéž roce započala privatizace provozů a činností které s těžbou a zpracováním 

uranové rudy přímo nesouvisely. V roce 1991 došlo ke změně sídla ředitelství ČSUP, sídlo 

se z Příbrami přestěhovalo do Stráže pod Ralskem. V následujícím roce byl ČSUP 

přejmenován na DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. V roce 1997 byl na státní 

podnik, DIAMO převeden majetek lagun OSTRAMO Ostrava a v roce 2002 byla 

připojena útlumová část ostravsko-karvinských dolů, odštěpný závod ODRA. Dalšími 

odštěpnými závody státního podniku, DIAMO jsou TÚU, GEAM a SUL. [2]  

1.2 Odštěpný závod ODRA 

Odštěpný závod ODRA vznikl spojením uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, 

Ostrava a Odra. V roce 1998 byl připojen důl J. Fučík, v roce 1999 doly František, Paskov 

a v roce 2004 byl připojen závod Barbora dolu Darkov. Odštěpný závod ODRA se dělí  

na nižší organizační jednotky a to na středisko Povrch a středisko Důl. [3]  

1.3 Lokalita Žofie 

Jednou z lokalit státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA je bývalý 

závod Žofie, neboli důl J. Fučík závod číslo 5. Zde se nachází ve skipové budově výdušné 

jámy 5/4 řešené havarijní dopravní zařízení ČKD H 1200. 
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1.4 Historie lokality Žofie 

Historie lokality Žofie se píše již od roku 1842, kdy v prostoru budoucího dolu 

byly prováděny kutací práce měšťanským podnikatelem Josefem Zwierzinou. Samotný důl 

byl založen v roce 1871 těžařstvem bratří Gutmannů „Gebrüder Gutmann, Wien“. V roce 

1971 se začaly hloubit dvě jámy, jáma č. 1, která dosáhla konečné hloubky 719,4m  

a neutrální jáma která dosáhla konečné hloubky 805,2m. Další hloubenou jámou byla jáma 

č. 2, která se hloubila od roku 1931 do konečné hloubky 492.1m. V roce 1937 byl vyražen 

z povrchu úpadní překop o úhlu 22 stupňů a délce 321m. Pravidelná těžba byla zahájena 

roku 1874 a v roce 1879 bylo v dole nasazeno první parní čerpadlo v oblasti OKR. [4]  

 1854 – založení dolu Václav 

 1871 – založení dolu Žofie 

 1872 – založení dolu Pokrok a Hedvika 

 1898 – založení dolu Ludvík 

 1953 – vznik dolu Julius Fučík sloučením dolů Pokrok a Hedvika 

 1955 – vznik dolu Československý Pionýr sloučením dolů Evžen a Václav 

 1961 – důl Ludvík připojen k dolu Julius Fučík 

 1963 – důl Žofie připojen k dolu Československý pionýr 

 1970 – důl Československý Pionýr sloučen s dolem Julius Fučík (důl Žofie – závod 5 

dolu Julius Fučík) 

V roce 1994 byla těžba na závodě Žofie ukončena a v roce 1998 byly zasypány 

plavící a větrná jáma. [4] Dnes lokalita Žofie slouží pro ochranu Karvinské dílčí pánve 

před přítoky důlních vod ze zatápěných dolů. Pro účely čerpání zhruba 40 l/s byl v dole na 

osmém patře v hloubce 580m upraven stávající čerpací systém na potřebnou kapacitu  

a z tohoto důvodu zde byly nainstalovány čerpadla firmy SIGMA Group a.s. typu CDA  

a CDB o výkonu 75 l/s. 
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2 VYMEZENÍ CÍLŮ A POŽADAVKŮ 
Cílem této práce je navrhnout systém, který bude měřit provozní stavy a fyzikální 

veličiny havarijního dopravního zařízení ČKD H 1200. Toto havarijní dopravní zařízení je 

určeno k dopravě osob v jámě 5/4 a havarijnímu vyprošťování osob z dopravní nádoby 

v jámě 5/1 na vodní jámě Žofie v Orlové. Jedná se tedy o zařízení určené pro svislou 

dopravu, tudíž podléhá orgánům státního odborného dozoru tedy státní báňské správě. 

Z tohoto důvodu musí všechny komponenty systémů splňovat podmínky příslušných 

vyhlášek Českého báňského úřadu a harmonizovaných českých státních norem.  Dále musí 

splňovat požadavky na provoz dle zařazení prostor strojovny z hlediska nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. 

Systém měření bude řešen programovatelným logickým automatem. Příslušný 

programovatelný automat bude kompaktní a měl by v sobě integrovat řídící jednotku se 

vstupy a výstupy a současně zahrnovat uživatelské rozhraní (operátorský panel HMI). 

Samozřejmostí je možnost dalšího rozšiřování systému o další funkcionality, vstupy  

a výstupy.  

Dalším neméně důležitým požadavkem na systém, je jeho cena. Ta by měla 

korespondovat s užitnou hodnotou celého systému. Jednotlivé snímače, čidla a převodníky 

by neměli převyšovat cenu logického automatu a současně samotný automat by měl být 

v cenové relaci do desítek tisíc korun. Všechny komponenty musí splňovat podmínku 

dostupnosti. To znamená, že musí být k dispozici na skladě výrobce či distributora, pro 

případ že dojde k jejich poškození nebo ztrátě funkčnosti.  

Samotné měření fyzikálních veličin bude zahrnovat hodnoty napětí, proudu, tlaku, 

teploty a rychlosti. Naměřené veličiny budou vizualizovány na operátorském panelu 

s možností náhledu do historie trendů. Detekce provozních stavů havarijního vrátku bude 

realizována za pomoci bezkontaktních snímačů. Ty musí odpovídat stanoveným 

podmínkám provozu. Celý systém měření provozních veličin, má za úkol dle ČSN EN ISO 

12100 o bezpečnosti strojních zařízení, zvýšit bezpečnost při provozu strojního zařízení 

svislé dopravy ve smyslu Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Strategie pro výběr bezpečnostních a ochranných opatření je 

znázorněna na schématu (viz. Obrázek 1). 
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Obrázek 1 – strategie pro výběr bezpečnostních a ochranných opatření (Macura L.) 
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3 ANALÝZA HDZ ČKD H 1200 
V areálu lokality Žofie (dále jen VJŽ) jsou provozovány dvě jámy: 

 Vtažná jáma č. 5/1 (kruhového profilu o průměru 6000 mm) 

 Výdušná jáma č. 5/4 (od ohlubně jámy 32 m soudkového profilu 5090x2800 mm, dále 

pak kruhového profilu o průměru 7500 mm) 

Výdušná jáma č. 5/4 je v železobetonové „skipové“ věži (viz. Obrázek 2), zde je 

umístěno na plošině +8,4 m nad úrovní ohlubně havarijní dopravní zařízení ČKD H 1200. 

Jedná se o jednočinný dopravní vrátek, který je určen k dopravě osob z uvíznutých 

dopravních nádob těžních zařízení vtažné jámy č. 5/1 a výdušné jámy č. 5/4. Dopravní 

nádoba je tvořena kruhovou havarijní dopravní nádobou o průměru 850 mm. Dopravní 

dráha je na úrovni 9. patra, tedy 699 m pod ohlubní. S ohledem na skutečnost, že havarijní 

dopravní zařízení slouží k vyproštění osob z jam č. 5/1 a č. 5/4 je potřebná technologie 

umístěna na těžních věžích zmíněných jam. [5]  

 

Obrázek 2 – ohlubeň jámy 5/4, plošina + 8,400 m HDZ (Macura L.) 
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Na plošině +27,3 m těžní věže č. 5/4 je umístěna pevná a pojízdná lanovnice  

o průměru 1500 mm. Převáděcí lanovnice průměru 1500 mm na plošině +31,8 m slouží 

k převedení lana na těžní věž č. 5/1, kde jsou umístěny naváděcí lanovnice průměru 800 

mm. K převedení těžního lana s klínovým úvazkem z těžní věže č. 5/4 na těžní věž č. 5/1 

slouží nosné lano průměru 20 mm a transportní vozík kde je úvazek upevněn čepem  

o průměru 40 mm (viz. Obrázek 3).[5]  

 

Obrázek 3 – těžní věže 5/1 a 5/4 lanovnice HDZ (Macura L.) 

Aby systém provozu havarijního dopravního zařízení mohl fungovat, tak jak je 

popsán výše, bylo zapotřebí v roce 2004 provést repasování a částečnou rekonstrukci HDZ. 

Rekonstrukci provedla firma INCO Engineering s.r.o., přičemž rekonstrukce obsahovala, 

úpravu rozvodných skříní a jejich výzbroje, úpravy ovládací skříně, svorkovnicové skříně, 

signálního štítu, montáž lanovnic a opravy bezpečnostních zábran. Havarijní dopravní 

zařízení ČKD H 1200 je schváleno pro provoz při dopravní rychlosti max. 1 [m*s
-1]. Trvalý 

provoz HDZ byl povolen na základě stanoviska odborníků pro těžní zařízení a povolením 

na základě dokladu závodního dolu ze dne 30. 4. 2004. 
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3.1 Technické parametry HDZ H 1200 

Jak z předešlého popisu vyplývá, jedná se o jednočinné dopravní zařízení, které 

má jeden lanový buben (viz. Obrázek 4). 

 Průměr bubnu   D = 1200 mm 

 Průměr bočnic bubnu  Db = 1480 mm 

 Šířka bubnu   B = 700 mm 

 

 

Obrázek 4 – havarijní dopravní zařízení ČKD H 1200 – nárys (Macura L.) 

Havarijní vrátek pohání asynchronní motor o výkonu 90kW (viz. Tabulka 1). Na buben  

HDZ bylo naloženo těžní lano o průměru 14 mm (dle ČSN 02 4370.42). Užitečné 

zatížení je 300 [kg] a maximální tah v laně 35 [kN]. Dopravní rychlost havarijního 

dopravního zařízení je nastavena na [1 m*s
-1]. [6]  
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Tabulka 1 – parametry motoru HDZ H 1200 

Tabulka 

parametrů 

Motor HDZ 

MEZ Frenštát n.p. -  HRP 1243S8 091 

Výkon max. 100 [kW] r.v 1963 

Napětí  Y 500 [V] Rotor max. 371 [V] 

Proud max. 149 [A] Rotor max. 169 [A] 

Otáčky 730 [ot/min] Frekvence 50 [Hz] 

 

Samotný vrátek je v provozu od roku 1963 a ve své podstatě se jeho konstrukce 

nijak nezměnila nebo neupravila. HDZ se skládá z rámu, na kterém je upevněn poháněcí 

motor s postranicemi. V postranicích je uložen navíjecí buben, na jehož jedné straně je 

čelní ozubení, do kterého se zasouvá pastorek. Zasouvací pastorek je na předlohovém 

hřídeli uložen posuvně a poháněn převody od motoru. Druhé čelo HDZ je opatřeno 

pásovou brzdou k zajištění vrátku. 

Brzdy HDZ jsou vybaveny olejovým čerpadlem (viz. Tabulka 2)  

a elektromagnetem pro ovládání ventilu pojistné brzdy (viz. Tabulka 3). HDZ je upraveno 

tak, že strojník řídí rychlost stroje právě pákou brzdy. Kontrolérem jízdy, zadá rychlost, 

tedy směr jízdy a pákou brzdy ovládá rychlost stroje. Pro udržení provozní rychlosti, slouží 

strojníkovi ukazatele tlaku čerpadla a rychloměr na hloubkoměru HDZ. 

Tabulka 2 – parametry motoru olejového čerpadla HDZ H 1200 

Tabulka 

parametrů 

Motor olejového čerpadla 

MEZ Mohelnice n.p. - AF 344/6A 

Výkon max. 1,5 [kW] 
r.v 1961 

Napětí  Y 500 [V] 

Proud max. 2,9 [A] 
Frekvence 50 [Hz] 

Otáčky 940 [ot/min] 
 

Tabulka 3 – parametry elektromagnetu ventilu pojistné brzdy HDZ H 1200 

Tabulka 

parametrů 

Elektromagnet ventilu poj. 

Brzdy 

MEZ Postřelmov n.p. - MS 3 

Zdvih 5 [cm] 

Napětí  DC 110 [V] 

Proud max. 11.5 [A] 
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4 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
I přes provedenou rekonstrukci, kterou havarijní dopravní zařízení prošlo, je stále 

potřeba provádět prohlídky, kontroly a revize HDZ, které nám nařizuje Vyhláška Českého 

báňského úřadu č. 415/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě 

a chůzi. Právě při provádění pravidelných prohlídek a revizí, se projevily nedostatky při 

provozu HDZ. 

4.1 Sestava odporníků pro rozběh HDZ 

Jedním z nedostatků při provozu HDZ je problém s přehříváním rozběhových 

odporníků. Ty se při zapnutí HDZ připínají k asynchronnímu motoru a průchodem 

jmenovitého proudu dochází k jejich zahřívání. Sestava odporníků je chlazena ventilátorem 

MEZ Mohelnice o výkonu 180 [W] a však problém spočívá v jeho sepnutí. Aby mohlo 

dojít k ochlazení sestavy odporníků, musí strojník HDZ ručně sepnout start tlačítko na 

ovládacím panelu. Vzhledem k faktu že ventilátor je značně hlučný a chybí zde jakákoliv 

indikace aktuální teploty odporů, strojníci nechávají sepnutí vždy až na poslední chvíli. To 

zapříčiňuje rychlejší opotřebení odporů a značné namáhání kabelových vedení odporových 

sestav. V grafu (viz. Obrázek 5), je znázorněn dynamický model přechodové 

charakteristiky teploty odporníků HDZ H 1200. Tento dynamický model, znázorňuje 

charakteristiku oteplení a ochlazení odporů při spínání ventilátoru MEZ, za použití 

automatického řízení PLC a příslušného snímače teploty. 

 

Obrázek 5 – dynamický model teploty odporníků – dvoustavová regulace (Macura L.) 
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4.2 Páka jízdní brzdy 

Rychlost havarijního dopravního zařízení je řízena jízdní brzdou a to tak, že 

strojník pákou jízdní brzdy neustále reguluje sílu sevření brzdových čelistí, dosedajících na 

brzdnou plochu lanového bubnu. Problém nastává při celkovém zastavení HDZ. 

V okamžiku kdy strojník začne brzdit havarijní vrat, posouvá páku jízdní brzdy k sobě do 

nulové polohy. Než je páka dotlačena do oné nulové polohy, dochází k předčasnému 

vypnutí hydraulického čerpadla jízdní brzdy mechanickým koncovým vypínačem 

(Obrázek 6, Obrázek 8) a tím k vybavení brzdy pojistné, tedy protizávažím umístěným na 

rameni brzdy. Následkem vypnutí hydraulického čerpadla před dotažením páky brzdy do 

nulové polohy, dochází k zbytečnému a nepříjemnému záchvěvu těžního lana (viz. 

Obrázek 7), což není žádoucí. 

 

Obrázek 6 – přechodová charakteristika - sepnutí mech. koncového spínače (Macura L.) 

 

Obrázek 7 – dynamický model rozkmitání dopravní nádoby HDZ (Macura L.) 
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Obrázek 8 – dynamický model přechodové charakteristiky zastavení HDZ H 1200 (Macura L.) 
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4.3 Pozice dopravní nádoby 

Na krytu lanového bubnu, jsou umístěny značky pozice dopravní nádoby. Značení 

je 9/1 a 9/4 (viz. Obrázek 9). Toto číselné značení vychází z dob činnosti závodu Fučík 5, 

kdy jámy byly označovány v pořadí závodů. Značky analogicky souhlasí s novým 

značením 5/1 a 5/4. Tyto značky strojníkovi signalizují pozici dopravní nádoby 

v nárazištích. Značky jsou na kryt lanového bubnu nanášeny křídou, což není úplně 

spolehlivý systém značení. 

 

Obrázek 9 – značky pozice dopravní nádoby (foto - Macura L.) 

4.4 Signalizace rozpojení hloubkoměru 

Při přetažení jízdního lana, do věže č. 5/1 (viz. kapitola 3), musí obsluha HDZ 

rozpojit hloubkoměr vratu. Při tomto rozpojeném stavu zcela chybí jakákoliv signalizace. 

Rozpojení hloubkoměru se provádí vytažením čepu na spojce převodovky hloubkoměru. 

Při převedení provozu zpět, tedy zatažením lana do věže 5/4, může docházet k opomenutí 

zapojení hloubkoměru zpět do funkce, což může přivodit značné potíže při rektifikaci 

hloubkoměru. 
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5 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 
Řešením provozních nedostatků havarijního dopravního zařízení, je návrh  

a konstrukce systému měření provozních veličin. Pomocí programovatelného logického 

automatu, příslušných snímačů a reléové skříně, zajistím měření, sběr a zpracování dat. 

Programovatelný logický automat (dále jen PLC), musí obsahovat patřičný počet vstupů  

a výstupů dle předem zadaných parametrů. Vizualizaci naměřených dat, bude zajišťovat 

operátorský panel, který musí být součástí PLC. Ovládání PLC bude realizováno za 

pomoci operátorského panelu a to v podobě dotykové obrazovky. 

V případě stávajících mechanických spínačů je nutno navrhnout odpovídající 

náhrady v podobě bezkontaktních spínacích snímačů s digitálním výstupem, které budou 

odpovídat vstupům PLC. Taktéž pro páku jízdní brzdy, snímání pozice lana a signalizaci 

rozpojení hloubkoměru, budou použity vhodné bezkontaktní snímače. Pro měření proudu  

a napětí budou použity převodníky, a snímače tlaku a teploty musí taktéž odpovídat 

vstupům PLC. Pro měření rychlosti HDZ bude použit stávající tachogenerátor, který je 

instalován na HDZ. 

 

Obrázek 10 – schéma HDZ H 1200 dle ČSN EN ISO 12100 (Macura L.) 
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Systém měření provozních veličin bude zasahovat pouze do části ovládacího 

systému. Ten se skládá, jak lze vyčíst z (viz. Obrázek 10) ze signalizace, ručního ovládání, 

ukládání dat, logické/analogové zpracování dat a senzorů. Schéma znázornění stroje, 

vychází z ČSN EN ISO 12100. 

5.1 Programovatelné logické automaty 

Programovatelný logický automat neboli PLC  je relativně malý průmyslový 

počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase, řízení strojů nebo výrobních 

linek v továrnách. Pro PLC je charakteristické, že program probíhá v tzv. cyklech.  

V moderním pojetí je výraz PLC nahrazován výrazem PAC, i když označení PLC je 

celosvětově rozšířenější. [7]  

Programovatelné logické 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, 

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

konkrétního systému. [7]  

Z hlediska konstrukce se PLC dělí na kompaktní a modulární systémy. Kompaktní 

systém obsahuje CPU, digitální a analogové vstupy/výstupy a základní podporu 

komunikace, v některých případech i zdroj v jednom modulu. Rozšiřitelnost kompaktních 

systémů je omezena. U modulárních systémů jsou jednotlivé komponenty celku rozděleny. 

Celý systém PLC se tak 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. [7]  

První používané PLC byly převážně schopny zpracovávat binární logiku řízení, 

jejich prvotním cílem byla náhrada reléových automatů. Postupně se s rozvojem 

polovodičových součástek rozšiřovalo spektrum použitelnosti těchto systémů na 

zpracování analogových signálů, matematických funkcí, až po možnost realizace složitých 
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systémů řízení obsahující zpracování binárních signálů, analogových hodnot, komunikaci s 

jinými systémy, přenos dat, archivaci naměřených hodnot, vlastní diagnostiku, tiskové 

výstupy atd. [7]  

Původně malé počítače pro automatizaci již dorostly do výkonných řídicích 

systémů, kdy jádro řídicího systému obsahuje i několik procesorů, z nichž má každý svoji 

specifickou funkci. Malé a levné jednotky neobsahují veškeré vymoženosti a komfort jako 

výkonově velké CPU. U velkých CPU je architektura (více procesorů) použita z důvodu 

zajištění potřebné odezvy a rychlosti zpracování dat v reálném čase. Každé CPU obsahuje 

jeden „hlavní“ procesor, který zpracovává programový algoritmus řízení, vytvořený 

programátorem jako uživatelská aplikace a další procesory, které jsou tomuto podřízeny. 

Tyto podřízené procesory zajišťují komunikaci po interní sběrnici s jednotkami 

vstupu/výstupu, komunikaci s dalšími procesory, sběr dat z decentrálních periferií a další 

funkce. V dnešní době není výjimkou ani případ, kdy CPU obsahuje web server, což 

umožňuje připojení do sítě a být sledováno a řízeno za použitím běžného web browseru. 

Řídící jednotky některých modulárních systémů jsou ve skutečnosti klony osobních 

počítačů v provedení se zvýšenou odolností vůči vnějším vlivům a s upraveným 

standardním desktopovým operačním systémem. [7]  

 

Obrázek 11 – bloková struktura programovatelného automatu (Macura L.) 
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Orientačně se cena malých kompaktních systémů pohybuje v cenách od 1 500 do 

60 000 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 především závislá na systému, 

který má řídit, protože velkou část pořizovacích nákladů tvoří ne samotné PLC, ale právě 

snímače a programování funkčního programu. V případě modulárních systémů 

samozřejmě i počet samotných modulů. [7]  

5.2 Senzory 

Senzor je funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce, který je v přímém 

styku s měřeným prostředím. Místo pojmu senzor se také používají termíny snímač, 

převodník nebo detektor. Citlivá část senzoru se někdy označuje jako čidlo. Senzor snímá 

sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a transformuje ji na výstupní 

veličinu. Nejčastěji se jedná o analogový nebo číslicový elektrický signál. [8]  

Senzory se dají rozdělit dle měřené veličiny na: 

 senzory teploty, tlaku, průtoku, optických veličin, mechanických veličin, zrychlení, 

síly, senzory elektrických a magnetických veličin aj.  

Dle fyzikálního principu: 

 senzory odporové, indukční, kapacitní, magnetické, piezoelektrické, pyroelektrické, 

optické, chemické, biologické aj.  

Dle styku senzoru s měřeným prostředím: 

 dotykové a bezdotykové (v robotice dále proximální a taktilní) 

Dále se dělí dle transformace signálu, technologie, typu výstupu a na aktivní  

a pasivní senzory. Typické parametry charakterizující základní statické a dynamické 

vlastnosti senzorů lze shrnout v následujících bodech: 

 Citlivost a její stabilita (multiplikativní chyby) 

 Dynamický rozsah (rozsah měřených veličin pro spec. nejistotu měření) 

 Offset a jeho stabilita (aditivní chyby) 
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 Linearita 

 Hystereze, reprodukovatelnost  

 Celková přesnost (maximální chyba) 

 Dynamické parametry (časová konstanta, šíře pásma, rychlost čísl. přenosu) 

 Odolnost vůči prostředí (vibrace, magnetické pole, radiace, …) [8]  

5.2.1 Magnetické snímače 

Magnetické snímače jsou založeny na principu magnetického pole, kde zdroj 

magnetického pole je z pravidla trvalý magnet (viz. Obrázek 12). Dnes se magnetické 

snímače především používají jako náhrada za mechanické potenciometry. Za tímto účelem 

byly vyvinuty miniaturní magnetické enkodéry. [9]  

 

Obrázek 12 – blokové schéma magnetického snímače (Macura L.) 

Magneticky citlivý prvek, který je umístěn v pouzdře klasického induktivního 

snímače, reaguje na změnu magnetického toku generovaného permanentním magnetem. 

Snímání probíhá bezkontaktně, tedy přes vzduchovou mezeru. Výstupem těchto 

miniaturních enkodérů je dvoukanálový sinusový signál, který je možno zpracovávat 

přímo v průmyslovém počítači, nebo napěťový signál, který je lineární a má určený rozsah. 

Při použití tohoto lineárního výstupu, získáme jednoduše vyhodnotitelný absolutní 

převodník úhlu natočení na elektrický signál. [9]  

Magnetické snímače, mají z pravidla maximální pracovní frekvenci 20kHz. 

Snímání informace probíhá bezkontaktně, což umožňuje nasadit tyto snímače i do značně 

znečištěného prostředí. [9]  

Nejčastější aplikace magnetických snímačů jsou jednoduché identifikační 

systémy, snímání hladin kapalin, snímání sypkých materiálů, bezkontaktní jedno otáčkový 

potenciometr, měření úhlu natočení, nebo použití ve funkci bezpečnostních senzorů. [9]  
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5.2.2 Optické (fotoelektrické) snímače 

Optické snímače jsou založeny na principu vratného světelného paprsku, který je 

emitován vlastním snímačem nebo vysílačem (viz. Obrázek 13). Paprsek světla je vždy 

pulzně modulován, pro potlačení vlivu okolního světla. Zdrojem světla je zpravidla 

infračervená LED nebo laserový modulátor. [9]  

 

 

Obrázek 13 – blokové schéma optického snímače (Macura L.) 

Optické snímače jsou nejvíce používanou a nejrozšířenější kategorií snímačů v 

průmyslové automatizaci. Při své velké škále typů a druhů použití se dají rozdělit do čtyř 

základních skupin a to na reflexní, reflexní s reflexní závorou, jednocestné závory  

a vláknová optika. Dále se dají dělit na snímače s binárním nebo analogovým výstupem. 

[9]  

Nejčastější aplikace optických snímačů jsou přesné analogové polohování, měření 

vzdálenosti, měření tloušťky, kontrola kvality (toleranční měření), bezpečnostní technika a 

mnohé další. [9]  

Nevýhodou u optických snímačů je velké množství rušivých vlivů. Mohou to být 

například zářiče, žárovky, slunce, cizí snímač, kolísání teploty okolí, zašpinění atd. Další 

problémy mohou nastat v případě chybného mechanického nastavení nebo nepřesného 

elektrického nastavení. [9]  

Optické snímače mají také vyšší pořizovací cenu. Ta je zapříčiněna integrací 

mikropočítače do snímače a také tím že optické snímače jsou mnohdy vyráběny kusově. 

Na rozdíl od indukčních nebo kapacitních snímačů, kde je použití obecné, jsou 

optické snímače vyráběny a vyvíjeny pro konkrétní aplikace a použití. [9]  
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5.2.3 Ultrazvukové snímače 

Snímače na principu odrazu zvukových vln v ultrazvukové oblasti (viz. Obrázek 

14), nejsou příliš často využívány i přesto že jsou schopny detekovat přítomnost 

snímaného prvku či měření vzdálenosti. [9]  

Výhodou ultrazvukových snímačů je použití i na zcela transparentní objekty, se 

kterými např. optické snímače mohou mít problémy, nebo na materiály lesklé a vysoce 

odrazivé. Omezení použití je na zvuk pohlcující materiály, jako je vata, polyuretanová 

pěna, textil apod. Další nevýhodou může být širší prostorový úhel paprsku a závislost 

šíření ultrazvuku na teplotě okolí. [9]  

 

Obrázek 14 – blokové schéma ultrazvukového snímače (Macura L.) 

Ultrazvukové snímače mají také vyšší pořizovací cenu a to ze stejných důvodů 

jako tomu je u snímačů optických. Integrací mikropočítače (odpadá externí zpracování 

signálu) do těla snímače, kusovou výrobou a výrobou snímačů pro konkrétní aplikace. [9]  

Výhodné vlastnosti ultrazvukových snímačů jsou například - konstantní rozlišení 

v celém rozsahu měření, možnost použití ve značně znečistěném prostředí, měření hladiny 

kapalin, detekce transparentních a lesklých předmětů atd. [9]  

Nevýhody ultrazvukových snímačů jsou širší detekční paprsek, delší doba odezvy, 

nutnost "naučit" pracovní rozsah a potřeba omezení rychlostí proudění vzduchu v blízkosti 

snímače. [9]  
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5.2.4 Kapacitní snímače 

Kapacitní snímače pracují na principu vyhodnocení změny permitivity prostředí 

(viz. Obrázek 15). Aplikace kapacitních snímačů jsou nejčastěji v oblasti detekce polohy  

a přítomnosti nemagnetických materiálů, jako jsou kámen, sklo, keramika, plastické 

hmoty, dřevo, kapaliny apod. [9]  

 

Obrázek 15 – blokové schéma kapacitního snímače (Macura L.) 

V praxi se nejčastěji uplatňují například v potravinářském průmyslu, 

farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, technologiích pro snímání hladin v zásobnících 

kapalin a sypkých látek, na balicích a plnicích linkách, pro bezdotykové měření výšky 

hladiny při plnění atd. [9]  

Kapacitní snímače mají značné omezení v aplikacích, kde jsou rušivé vlivy jako 

například tyristorové regulátory, magnetické ventily nebo rádiové vysílače. Další 

nevýhodou při užití kapacitních snímačů je poměrně velká náchylnost na změny teplot 

okolí. Tyto teplotní vlivy mohou ovlivňovat spínací vzdálenost až o 20% dle typu  

a výrobce. Také nízká spínací frekvence nepřispívá k přesnosti měření přiblížení. [9]  

5.2.5 Indukční (induktivní) snímače 

Princip indukčního snímače je založen na vzájemném působeni mezi kovovými 

vodiči a střídavým elektromagnetickým polem. V kovovém snímaném tlumícím materiálu 

jsou indukovány vířivé proudy, které odebírají energii z pole a snižují velikost oscilační 

amplitudy. Tato změna je indukčním snímačem vyhodnocena (viz. Obrázek 16). [9]  

Indukční snímače mohou detekovat i neferomagnetické materiály, ale jejich 

snímací vzdálenost se zkracuje podle typu materiálu. Výhodou těchto snímačů je možnost 

pracovat ve standardním teplotním rozsahu od -25 do +75°C. Některé typy mohou 

pracovat až do 180˚C. Taktéž ochrana krytem je u těchto snímačů standardně vysoká a to 

IP 67 nebo IP 69K. [9]  
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Nejčastější aplikace v průmyslové praxi je detekce polohy, krokování dopravního 

pásu, detekce feromagnetických materiálů, bezkontaktní spínání, měření přiblížení, 

snímání otáček apod. [9]  

 

Obrázek 16 – blokové schéma indukčního snímače (Macura L.) 

5.2.6 Elektronický snímač tlaku s keramickou membránou 

Tyto snímače disponují membránou z keramického materiálu, to zaručuje, že 

nekorodují a jsou dlouhodobě stabilní. Tyto snímače jsou mimořádně odolné proti 

tlakovému přetížení a proti dynamickým tlakovým špičkám, které vznikají u rychle se 

zavírajících ventilů nebo v hydraulických systémech, kde jsou používána zubová čerpadla. 

Vysoké odolnosti proti vibracím napomáhá metoda montáže SMD součástek, ty jsou 

pájeny přes pružný film na plošný spoj. Tlakoměrná membránová dóza je do pouzdra 

senzoru zhotoveného z ušlechtilé oceli vložena těsně, bez jakékoliv vůle a to z důvodů 

dokonalé těsnosti. 

Tyto vlastnosti umožňují použití těchto snímačů ve všech aplikacích spojených  

s regulací nebo kontrolou tlaku v hydraulických nebo pneumatických okruzích, například  

v automobilovém průmyslu, technickém zabezpečení budov, úpravnách vody apod. 

integrovaný čtyřmístný digitální displej. Snímače tlaku se vyrábějí v rozmezí od 1 baru do 

600 barů. 

Podle provedení lze snímače rozdělit do šesti základních typů: 

 analogový snímač s proudovým výstupem 4 až 20 mA 

 analogový snímač s napěťovým výstupem 0 až 10 V 

 univerzální snímač s proudovým výstupem 4 až 20 mA a se spínačem 200 mA 

 univerzální snímač s napěťovým výstupem 0 až 10 V a se spínačem 200 mA 

 tlakový spínač se dvěma 200mA výstupy 

 tlakový spínač s reléovým výstupem 2,5 A 
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5.2.7 Odporové kovové senzory teploty 

Odporové kovové teploměry fungují na principu teplotní závislosti odporu kovu 

na teplotě. Kov si lze představit jako soubor kladných iontů umístěných v mřížkových 

bodech krystalové mřížky a tzv. elektronového plynu tvořeného souborem chaoticky se 

pohybujících elektronů. [8]  

Nejrozšířenějšími odporovými kovovými teploměry jsou teploměry platinové. 

Platina se vyznačuje chemickou netečností časovou stálostí a vysokou teplotou tání. Měřící 

odpor, tvořící základní konstrukční část teploměru se vyrábí drátkovou technologií, 

tenkovrstvou technologií a nebo tlustovrstvou technologií. [9]  

5.2.8 Tachogenerátor 

Jedná se o elektrické čidlo otáček nebo rychlostí, které tyto neelektrické veličiny převádí 

na elektrické napětí. Společným požadavkem pro všechny typy tachogenerátoru je přesná 

lineární závislost mezi vstupní a výstupní veličinou a její nezávislost na vnějších vlivech 

např. teplotě. Tachogenerátory se používají zejména v systémech regulovaných pohonů. 

Rozlišují se:  

 tachodynamo, dynamo s cizím buzením nebo permanentními magnety 

 tachoalternátor, jedno- nebo vícefázový alternátor buzený permanentními magnety 

 asynchronní tachogenerátor, v principu dvoufázový asynchronní stroj 

6 NÁVRH INOVATIVNÍHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Pro systém měření provozních veličin bylo nutno vybrat vhodné PLC, analogové 

a digitální snímače, které splňovaly kompatibilitu a předem stanovené požadavky. Dále 

jsem zpracoval návrh reléové skříně, který obsahoval rozmístění součástek elektrické 

zapojení, zapojení vstupů a výstupů PLC. Na základě tohoto návrhu jsem sestavil reléovou 

skříň, do které bylo současně umístěno PLC a operátorský panel. Po sestavení  

a zdokumentování hardwaru systému měření, jsem naprogramoval PLC tak, aby splňovalo 

stanovené požadavky na funkčnost. 
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6.1 Výběr PLC 

Před výběrem vhodného PLC pro systém měření provozních veličin, jsem stanovil 

základní požadavky. Jednak s ohledem na užitnou hodnotu, cenu, technické parametry, 

možnosti rozšíření, komunikaci a vývojový software. V neposlední řadě také vybrané PLC 

musí splňovat platné vyhlášky a normy.  

Strojovna HDZ je zařazena dle ČSN 33 2000 -4-41 čl. 400.1.1N1 jako prostory 

nebezpečné. Z tohoto důvodu a dle čl. 412 z výše uvedené normy jsou stanoveny ochrany 

před nebezpečným dotykem živých částí.  Jedná se o ochranu izolací, kryty a přepážkami. 

Dle požadavků vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. §232 a §233 jsou 

prostory dále zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu metanu SNM0 a prostory bez 

nebezpečí výbuchu uhelného prachu SNP0. Z toho vyplývá, že reléová skříň a PLC musí 

splňovat požadavky na krytí, provozní teploty a provoz při relativní vlhkosti. 

6.1.1 Stanovení požadavků pro PLC 

 Cena PLC 

 Dostatečná paměť pro řídící program  

 Barevné dotykové HMI (min. 5”) 

 Analogové vstupy (min. 4x + 1x PT100 ) 

 Digitální vstupy (min. 8x) 

 Digitální výstupy (min. 8x 24 VDC/230 VAC 8A) 

 Vnitřní zdroj pro záložní napájení paměti 

 PLC v kompaktním provedení s možností rozšíření  

 Čtení a zápis SD karty 

 Komunikační porty (např. RS232, RS485) 

 Software pro programování PLC  

 Software pro tvorbu HMI 

 Krytí PLC (montáž do boxu) IP65 

 Provozní teplota v rozmezí 0 – 30°C 

 Provoz při relativní vlhkosti od 5 – 90% 

 Rozměry PLC 
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6.1.2 Výběr z možných variant 

Výběr vhodného PLC jsem provedl z katalogových nabídek firem SIEMENS, 

Schneider Electric a Unitronics. Dle dostupných informací a podkladů jsem zpracoval 

tabulku porovnání a vyhodnotil parametry jednotlivých PLC dle zadaných požadavků (viz. 

Tabulka 4). 

Tabulka 4 – porovnání PLC SIEMENS, Unitronics, Schneider Electric 

  SIEMENS Unitronics Schneider Electric  

Model PLC SIMATIC S7-200 Vision Twido 

Typové označení CPU 222 V570 TWD LCA 24DRF 

HMI (touch) barevný 
Modul TP 177 micro  

IP65 
ANO 

Modul XBT 6T 2120 / 

IP65 

Úhlopříčka HMI min. 5" 5,7" 5,7" 5,7" 

AI min. 4x + 1x PT100 

6ES7 231-0HF22-

0XA0  6ES7231-

7PB22-0XA0 

Modul V200-18-E6B Modul TWD AMI 4LT 

DI min. 8x ANO Modul V200-18-E6B ANO 

DO min. 8x 24 

VDC/230VAC 8A 

Modul 6ES7222-

1EF22-0XA0 
Modul V200-18-E6B ANO 

Vnitřní zdroj pro záložní 

napájení paměti 
ANO ANO ANO 

PLC v kompaktním 

provedení s možností 

rozšíření 

Modulární systém ANO ANO 

Čtení a zápis SD karty Modul 4MB ANO NE 

Komunikační porty  ANO ANO ANO 

Software pro programování 

PLC 
ANO (placeny) ANO (zdarma) ANO (zdarma) 

Software pro tvorbu HMI ANO (placeny) ANO (zdarma) ANO (zdarma) 

Krytí IP20 IP20/boxIP65 IP20 

Provozní teplota v rozmezí 0 - 55°C 0 - 50°C 0 - 55°C 

Provoz při relativní vlhkosti 30 - 95% 5 - 95% 30 - 95% 

Hodiny reálného času ANO ANO Modul TWD XCP RTC 

Cena 43 000,- Kč 25 000,- Kč 48 000,- Kč 
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Z předešlé tabulky vyplývá, že nejlépe z porovnání vyšlo PLC Vision V570, firmy 

Unitronics. V technických a provozních parametrech mnoho rozdílů nenalezneme. PLC 

firmy SIEMENS je modulární, ale nabízí veškeré požadované vybavení. U PLC firmy 

Schneider Elektric, chyběla možnost zápisu a čtení SD karty. Hlavním rozdílem mezi 

jednotlivými typy, je jejich pořizovací cena. Zde jednoznačně vede PLC Vision V570. Po 

zhodnocení všech parametrů a ceny byl vybrán právě tento model firmy Unitronics. 

PLC Vison V570 je kompaktní PLC v rozměrech 197 x 147 [mm] s možností 

zabudování do stěny rozvaděče nebo rozvodné skříně. Toto PLC disponuje integrovaným 

dotykovým panelem HMI. Jde o TFT LCD displej s úhlopříčkou 5,7“ s rozlišením 320 x 

240 pixelů (QVGA) podsvícený bílými LED. Display se vyznačuje velmi citlivou 

rezistivní dotykovou plochou, což zaručuje velmi rychlou odezvu. 

Dále PLC disponuje záložní 3V lithiovou baterií, která zálohuje RAM při 

výpadku napájení. V RAM se zálohují aktuální proměnné a data programu, např. aktuálně 

naměřené hodnoty. PLC V570 má také flash paměť, do které se dá nahrát vytvořený 

program, který tam zůstane „vypálen“ i při vybití baterie.  

Na zadní straně PLC je I/O connector cap, který slouží pro připojení I/O karty, 

tzv. Snap-in I/O modulu, což je rozšiřující jednotka vstupů a výstupů, která se po připojení 

stává plnou součástí PLC. Pro účely systému měření provozních veličin, plně vyhovuje 

Snap-in I/O modul V200-18-E6B (viz. Tabulka 6). Další technické parametry PLC (viz. 

Tabulka 5). 

 

Obrázek 17 – PLC V570, Snap-In I/O modul V200-18-E6B (Unitronics) 
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Tabulka 5 – technická specifikace PLC Vision V570 57 T20B 

Technická specifikace Vision V570 -57 - T20B 

Napájení 12 - 24 VDC 

LCD  TFT 

Podsvícení White LED 

Displej 320x240 QVGA, 5,7" 

Počet barev 65 536 

Dotykový displej Odporový 

Klávesnice virtuální 

Program  2 MB 

Obrázky 12 MB 

Fonty 1 MB 

Dynamická data 120k 

Fixní data 192k 

HMI až 1024 

Cyklus 9 μsec pro 1k aplikaci 

Komunikace RS232, RS485, CANbus port 

Krytí  IP20/box IP65 

Provozní teplota 0 - 50°C 

Relativní vlhkost 5% - 95%  

 

Tabulka 6 – technická specifikace Vision Snap-In I/O modul V200 18 E6B 

Technická specifikace Vision Snap-In I/O 

modul V200 - 18 - E6B 

Digitální vstupy 18 

Analogové výstupy 5 

Digitální výstupy 15+1 

Analogové vstupy 5 (2xPt) 

Napájení 24 VDC 

Krytí  IP20 

Provozní teplota -20 - 60°C 

Relativní vlhkost 10% - 95%  

 

Výhody PLC Unitronics V570: 

 Programové vybavení pro PLC V570 firma Unitronics poskytuje zcela zdarma. 

  Program Visilogic integruje software pro HMI i pro programování logiky PLC. 

 Velká úspora místa v rozvaděči (Integrace HMI + PLC) 

 Cenová úspora 

 Odpadá datová komunikace mezi oddělenými PLC a HMI 

 Výbava (I/O, čtečka SD, ethernet, CANopen, RS-485, dotyková obrazovka atd.). 

 Velký výpočetní výkon umožňující řídit i složité aplikace 
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6.2 Výběr digitálních a analogových snímačů 

Při výběru analogových a digitálních snímačů, jsem stanovil základní podmínky. 

Podmínkou pro digitální bezkontaktní snímače, je nízká cena. Cena vybraného typu by 

měla odpovídat cenové relaci stávajících mechanických spínačů, což je přibližně 2 000,- 

Kč za jeden kus. 

Druhou podmínkou pro oba typy snímačů je dostupnost. Snímače musí být 

dostupné na skladě výrobce nebo distributora, pro případ že dojde ke zničení nebo snímač 

přestane fungovat. 

Třetí podmínkou je odolnost proti rušivým vlivům jako jsou, magnetické pole 

hlavního asynchronního motoru, vibrace při provozu HDZ, nízká nebo žádná náchylnost 

na diferenci teploty okolí a odolnost proti proudění vzduchu, které může nastat při otevření 

vstupních tlakových vrat ohlubně. 

Čtvrtou a poslední podmínkou jsou technické parametry, kterými má příslušný 

snímač disponovat a to například krátkou dobou odezvy, minimální nebo žádné 

nastavování parametrů, vysoké krytí IP, malou nebo žádnou náchylnost na znečištění  

a pěvně nastavený pracovní rozsah. 

U digitálních bezkontaktních snímačů, které by splňovaly tyto podmínky, jsem 

vybíral z řad magnetických, optických, ultrazvukových, kapacitních a indukčních. Tyto 

snímače jsou popsány v odstavcích 5.2.1 až 5.2.5. 

Po zhodnocení vlastností a technických parametrů jednotlivých druhů snímačů, 

jsem pro snímání brzd, těžního lana a páky jízdní brzdy zvolil bezkontaktní indukční 

snímače. Pro kontrolu rozpojení hloubkoměru HDZ, jsem zvolil optický (kontrastní) RGB 

snímač.  Svými vlastnostmi, cenou a dostupností, vyhovují mnou zadaným podmínkám. 

S ohledem na praktické a provozní zkušenosti jsem pro měření tlaku přistoupil 

rovnou k výběru elektronického snímače s keramickou membránou. Jeho odolnost  

a netečnost jsou ideální vlastnosti pro měření tlaku hydraulického systému vratu. V případě 

měření teploty odporníků, jsem taktéž přistoupil k osvědčenému odporovému kovovému 

snímači teploty. Rychlost HDZ bude tachogenerátorem, který je již součástí výzbroje HDZ 

a pro měření napětí a proudu budou použity stávající převodníky. 
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6.2.1 Indukční snímač XS6 

Pro bezkontaktní snímání jsem vybral snímače XS6 18B1MAU20 firmy 

Schneider Electric. Jedná se o bezkontaktní spínací snímače produktové řady OsiSense XS, 

které jsou blíže popsány v technické dokumentaci číslo 01 0115/P06 (součást příloh na 

CD). Snímače jsou celokovové s krytím IP 67, válcového tvaru se závitem M18 na 

povrchu. Jmenovité napájecí napětí je 24-240 [V] AC/DC, což plně odpovídá digitálním 

vstupům PLC systému měření provozních veličin. Jmenovitý dosah snímače je 8mm, 

přičemž pracovní oblast je od 0 do 6,4 [mm]. 

 

 

Obrázek 18 – snímač XS618B1MAU20 Schneider Electric (Macura L.) 

6.2.2 Tlakový snímač XMLG 

Snímač tlaku jsem taktéž vybral z nabídky firmy Schneider Electric. Jedná se  

o snímač XMLG 010D21, produktové řady OsiSense XM. Bližší popis je uveden 

v technické dokumentaci číslo 01 0115/P05 (součást příloh na CD). Maximální provozní 

tlak snímače je 10 [bar]. Typ výstupního signálu je 4-20 [mA] a napájecí napětí je 12/24 

[V] DC. Tyto parametry plně odpovídají vstupům PLC. Doba odezvy snímače je menší 2 

[ms] a mechanická odolnost je rovna 10 mil. cyklů. Krytí snímače je IP 67. 

 

 

Obrázek 19 – snímač XMLG 010D21 Schneider Electric (Macura L.) 
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6.2.3 Snímač teploty Pt 100 

Pro měření teploty odporníků jsem vybral praxí ověřený snímač teploty Pt 

100/3850 firmy SENSIT. Jedná se o teplotní snímač s tenkovrstvým platinovým odporem. 

Ohmický odpor při 0 [°C] tohoto snímače je roven 100 [Ω]. Snímač se také vyznačuje 

dlouhodobou stabilitou odporu, která je rovna 0,03% po 1000 hod při teplotě 400 [°C]. 

Měřící proud je 1 až 3 [mA], při teplotním rozsahu 30 až 80 [°C]. Krytí snímače je IP 67. 

Bližší popis je uveden v technické dokumentaci číslo 01 0115/P04 (součást příloh na CD). 

Výstupní signál snímače je napěťový. 

 

Obrázek 20 – snímač teploty PT 100 (Macura L.) 

6.2.4 Kontrastní snímač FT 25-RGB 

Pro kontrolu stavu rozpojení hloubkoměru HDZ jsem zvolil binární, kontrastní 

snímač s více barevným světlem FT 25-RGB firmy SENSOPart. Jedná se o kontrastní 

snímač s vícebarevnou analýzou. Tento optický snímač má stupeň krytí je IP 69, snímací 

dosah 12 [mm] s hloubkou ostrosti ± 3 [mm] a může být provozován při teplotách od -20 

do + 50 [°C]. Bližší popis je uveden v technické dokumentaci číslo 01 0115/P32 (součást 

příloh na CD).  

 

Obrázek 21 – kontrastní optický snímač FT 25- RGB (Macura L.) 
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6.2.5 Tachogenerátor J13A1 

Pro měření rychlosti HDZ slouží tachogenerátor firmy MEZ Náchod, typ J13A1. 

Tento snímač je součástí původní výzbroje HDZ a bude použit pro systém měření 

provozních veličin. Bližší popis je uveden v technické dokumentaci číslo 01 0115/P12 

(součást příloh na CD). Výstupní signál tachogenerátoru je v rozpětí od -5 [mV] do +56 

[mV], což plně odpovídá napěťovému vstupu PLC V570. 

 

Obrázek 22 – tachogenerátor J13A1 (Macura L.) 

6.2.6 Převodníky proudu a napětí OMX 39 

Měření proudu a napětí je zajišťováno stávajícími převodníky OMX39, firmy 

ORBIT MERRET. Jedná se o převodníky na din lištu pro prosté měření veličin bez dalšího 

ovládání. Přesnost těchto převodníků je ± 0,1% z rozsahu. Bližší popis je uveden 

v technické dokumentaci číslo 01 0115/P07 (součást příloh na CD).   

6.3 Návrh reléové skříně 

Před návrhem reléové skříně, byl definován účel, prostředí a podmínky provozu 

zařízení. Reléová skříň slouží pro uchycení a montáž PLC V570 Unitronics, dále bude 

obsahovat zdroj 24 [V] DC pro napájení PLC, analogových a digitálních snímačů a pro 

digitální reléové výstupy. Současně jsou v reléové skříní (dále jen rozvaděč) jistící prvky  

a svorkovnice shromažďující všechna kabelová vedení vstupů a výstupů PLC. Pro funkci 

digitálních snímačů, je rozvaděč osazen relé pro oddělení smyček snímačů od PLC a dále 

jsou všechny větve digitálních i analogových snímačů samostatně jištěny, taktéž z důvodu 

zvýšení bezpečnosti provozu systému. 
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Jak již bylo zmíněno v odstavci 6.1, strojovna HDZ je zařazena dle ČSN 33 2000 

-4-41 čl. 400.1.1N1 jako prostory nebezpečné. Z tohoto důvodu musí rozvaděč splňovat 

stanovené provozní podmínky. Ty jsou dány ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, 

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení a v neposlední řadě ČSN 33 2000-5-51 

ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí, kterou se současně stanový podmínky provozu.  

6.3.1 Základní podmínky na elektrická zařízení 

 veškeré vybavení, tj. zařízení, umístěné v daném prostoru musí být bezpečné, a to pro 

lidi hospodářská nebo domácí zvířata, i pro majetek 

 musí co nejlépe, tj. také spolehlivě, plnit svůj účel 

 nepůsobit škodlivě na okolí, 

 být dostatečně odolné vůči působení z okolí (působení vnějších vlivů), 

 nepůsobit nežádoucím způsobem na jiná zařízení a nebýt jinými zařízeními 

nežádoucím způsobem ovlivňováno 

 zabírat co nejméně místa, tedy aby prostor sloužící danému účelu mohl být co 

nejmenší, 

 spotřebovávat co nejméně a co nejlevnější energie 

 mít co nejjednodušší přívod energie 

 musí být snadno ovladatelné a jeho funkce se musí přizpůsobovat okamžitým 

podmínkám a potřebám jeho provozování, 

 montáž zařízení musí být co nejsnadnější a nejlevnější 

Dále jsou stanoveny normální podmínky používání, základní ochrana – ochrana před 

přímým dotykem, dotykem živých částí, automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo 

zesílená izolace a malé napětí SELV. 
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6.3.2 Zpracování technické dokumentace 

Před samotným sestavením reléové skříně, jsem zpracoval prováděcí technickou 

dokumentaci a pro techniky pověřené technickým dozorem nad těžním zařízením  

a odborníky obvodního báňského úřadu dokumentaci v podobě studie. Obě verze 

dokumentu obsahují technickou zprávu a výkresovou část. Dokumentace v podobě studie, 

slouží k seznámení a následnému schválení sestavení a montáže systému měření na HDZ 

H 1200. Dokumentace prováděcí slouží k samotné stavbě a realizaci systému měření.  

Jak již bylo zmíněno výše technická dokumentace ať už v podobě prováděcí či 

studie obsahuje technickou zprávu a výkresovou část. V technické zprávě je obsažen 

soubor dokladů a příloh, kde jsou např. datasheety, prohlášení o shodě, certifikáty, návody 

aj. Dále je uveden seznam výkresů, popis rozsahu projektovaného zařízení, podklady které 

jsou použity pro zpracování, výpis souvisejících předpisů, norem, zákonů a technický 

popis řešeného systému.  

Část výkresová obsahuje: 

 Nákres rozmístění součástek v rozvaděčové skříni 

 Nákres rozměrů PLC a Sanp-In modulu Unitronics 

 Popis vstupů a výstupů Snap-In modulu (adresy, operandy, zkratky) 

 Popis svorkovnic I/O s adresováním vodičů 

 Schéma napájení (24VDC, 230VAC) 

 Schéma zapojení cívek relé pro DI bezkontaktní snímače 

 Schéma zapojení kontaktů relé DI – Snap-In modul (konektor Degson 2edgk-5.0) 

 Schéma zapojení snímačů AI – Snap-In modul (konektor Degson 2edgk-5.0) 

 Schéma zapojení reléových výstupů DO (konektor Degson 2edgk-5.0) 

 Nárys HDZ ČKD H 1200 

 Půdorys HDZ ČKD H 1200 

 Nákres odporníkových skříní HDZ ČKD H 1200 

 Nárys páky jízdní brzdy (sedadla strojníka) 

 Nákres rozmístění snímačů na HDZ H ČKD 1200 

 Nákresy stavební a funkční HDZ H ČKD 1200 

 Polohopis budovy Skip č.28 (strojovny HDZ) 
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6.3.3 Reléová skříň systému měření 

Pro účely systému měření provozních veličin, jsem navrhl rozvaděč firmy Hensel, 

typového označení Mi 90300. Jedná se o modulový rozvaděč v rozměru 450 x 300 [mm], 

z termoplastického materiálu, který je UV stabilní. Třída krytí tohoto rozvaděče je IP 65  

a třída ochrany II. Výrobce dále stanovil jeho provozní teploty a to od -20 do +70 [°C]. 

Všechny tyto parametry vyhovují podmínkám, které stanoví příslušné české státní normy 

(viz. Odstavec 6.3). Víko je uchyceno k rozvaděči rychlouzávěry, což usnadňuje celkovou 

manipulaci jak s rozvaděčem tak samotným PLC. 

Výzbroj rozvaděče se skládá z hlavního vypínače, kontrolky stavu sepnutí, 

hlavního jističe, zdroje stejnosměrného napětí, pojistkových odpojovačů, reléových patic, 

relátek a v neposlední řadě svorkovnic. Všechny komponenty jsou blíže popsány 

v dokumentaci 01 0115 (součást příloh na CD).   

 

 

Obrázek 23 – rozložení výzbroje rozvaděče Hensel Mi90300 (Macura L.) 
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6.4 Programování PLC V570 Unitronics 

Po sestavení reléového rozvaděče systému měření jsem přistoupil 

k naprogramování jednotlivých funkcionalit a vizualizace PLC Vision V570. 

Programování a tvorbu vizualizace, jsem provedl v programu VisiLogic verze 9.7.9 build 

2, který je zdarma dostupný na webu firmy Unitronics. To samo o sobě přispívá k užitné 

hodnotě PLC a následně celého systému měření. Skutečnost že program a vizualizace se 

vytváří v jednom vývojovém prostředí, napomáhá k lepší orientaci jak v samotném 

programu, tak v systémovém nastavení prvků vizualizace. Také to přispívá k většímu 

komfortu práce programátora.  

Program VisiLogic využívá jazyka příčkového diagramu. Tento grafický jazyk, 

který je někdy nazýván jazykem kontaktních schémat je založen na grafické reprezentaci 

reléové logiky. Program je zapsán sítí propojených grafických prvků. V programu 

VisiLogic je tvořené schéma zleva ohraničeno svislou čarou, která se nazývá napájecí 

sběrnice. Napravo od ní se tvoří tzv. příčka, která může být rozvětvena. Každý úsek příčky, 

vodorovný nebo svislý, může být ve stavu „zapnuto“ nebo „vypnuto“. Tyto stavy 

reprezentuje prvek kontakt. Jako výstup v příčkové logice je použit prvek cívka. Oba tyto 

základní prvky mají své funkční varianty (viz. Obrázek 24). Pravá strana schématu je 

považována za zem, přes kterou se uzavírá tok energie. Další funkční prvky jsou například 

hodnoty typu boolean, matematické funkce, logické funkce, komunikace a další. 

 

Obrázek 24 – prvky příčkového diagramu VisiLogic (Macura L.) 
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Program VisiLogic má dvacet typů datových souborů. Soubory typu Input  

a Output jsou omezeny počtem reálných vstupů a výstupů Snap-In modulu, nebo 

rozšiřujících karet. V tabulka 7 jsou uvedeny jejich názvy, zkratky, velikost a hodnota.  

 

Tabulka 7 – datové typy souborů (Program VisiLogic) 

Datové typy souborů 

Zkratka Typ Velikost Počet bitů 

I Input  544 Bit 

O Output 544 Bit 

T Timers 384 Bit 

MB Memory Bits 8192 Bit 

MI Memory Integer 4095 16-bit 

SB System Bits 512 Bit 

C Counters 32 16-bit 

NET Network 27 Bit + 16-bit 

ML Memory Long 512 32-bit 

DW Double Word 256 32-bit 

XB X Bits 124 Bit 

XI X Integer 512 16-bit 

XL X Long 256 32-bit 

XDW X Double Word 64 32-bit 

MF Memory Float 64 32-bit 

SI System Intiger 512 16-bit 

SL System Long 56 32-bit 

SDW System Double Word 64 32-bit 

# Signed Constants Dynamic 

uNs# UnSigned Constants Dynamic 

6.4.1 Konfigurace Snap-In modulu  

Před připojením PLC k osobnímu počítači a samotnou tvorbou programu  

a vizualizace, bylo zapotřebí nakonfigurovat Snap-In modul. Na zadní straně plošné desky 

(viz.  

Obrázek 25), je sedm jumperů pro nastavení pěti analogových vstupů. Na těchto 

jumperech se nastavuje typ daných vstupů, tedy zda vstup bude proudový či napěťový. 

Dále se dá jeden vstup nakonfigurovat na malé vstupní napětí tedy v rozsahu od -5 [mV] 

do +56 [mV] a dva vstupy pro snímače teploty. Jumpery jsou továrně nastaveny na pět 

napěťových vstupů. Pro systém měření bylo zapotřebí nastavit tři vstupy proudové, jeden 

vstup napěťový s rozsahem -5 [mV] +56 [mV] a jeden pro připojení snímače PT100. Po 

nastavení jsem připojil Snap-In modul na zadní část PLC pomocí I/O connector cap. 
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Obrázek 25 – Snap-In modul - nastavení jumperů (Macura L.) 

6.4.2 Připojení a konfigurace PLC 

Po nakonfigurování a připojení Snap-In modulu jsem mohl připojit PLC 

k osobnímu počítači. Pro připojení pomocí USB kabelu a propojení s programem 

VisiLogic je zapotřebí nainstalovat ovladač USB/COM. Ovladač firmy Silicon Labs 

simuluje spojení přes COM port (RS232) po kabelu USB, po instalaci ovladače jsem 

provedl změnu v nastavení portu (viz. Obrázek 26) a v programu VisiLogic jsem vytvořil 

spojení s PLC (viz. Obrázek 27). Po navázání komunikace a úpravě základních nastavení 

(datum, čas, Baud Rate, aj.), jsem provedl konfiguraci hardwaru (viz. Obrázek 28). Pomocí 

předem nadefinovaných PLC, Snap-In modulů a I/O Expansions modulů, je velmi snadné 

nastavit programovaný hardware. Ze seznamu jsem vybral PLC Visio V 570 a Snap-In 

modul V-200-18-E6B. 

 

 

Obrázek 26 – nastavení COM portu - Windows - správce zařízení (Macura L.) 
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Obrázek 27 – nastavení komunikace PLC-PC (VisiLogic) (Macura L.) 

 

 
 

Obrázek 28 – nastavení hardwaru - VisiLogic (Macura L.) 

6.4.3 Nastavení I/O  

Pro nastavení typů, operandů, adres a popisů jednotlivých vstupů a výstupů, jsem 

otevřel nabídku nastavení Snap-In modulu (viz. Obrázek 29). Zde jsem nakonfiguroval 

všechny digitální, analogové vstupy a výstupy. Při konfiguraci jsem postupoval dle 

zpracované technické dokumentace, tedy podle výkresu 01 0115/03 (součást příloh na 

CD), kde je soupis jednotlivých vstupů a výstupů. 
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Obrázek 29 – nastavení Snap-In modulu - VisiLogic (Macura L.) 

6.4.4 Program 

 Po dokončení konfigurace hardwaru, jsem vytvořil strukturu rutin (programů)  

a subrutin (podprogramů). Každá rutina představuje určitou část systému měření. Pro 

samotný program jsem ponechal přednastavenou rutinu „!Main Module“, v které jsem 

vytvořil subrutiny (!Main Routime, Linear, Rychlost, SD karta, Ventilátor a Vyhodnocení 

poruchy). Pro vizualizaci jsem vytvořil rutinu „HMI“ a v ní subrutiny (Nastavení  

a Ventilátor). Toto rozdělení napomáhá k lepší orientaci v programu a následně k snazšímu 

doplňování logiky. V subrutině „!Main Routime“ běží například časovač pro úvodní 

obrazovku HMI, funkční bloky pro chod trendů, indikace stavu vnitřní baterie, časovač 

páky jízdní brzdy a volání ostatních subrutin v rutině „!Main Module“. V subrutině 

„Linear“ jsou nastaveny převody analogových vstupních hodnot na fyzikální jednotky, 

tedy tlak, teplota, rychlost, napětí a proud. Subrutina „Rychlost“ řeší vypnutí stroje 

v případě překročení maximální povolené přejezdové rychlosti HDZ. V subrutině „SD 

karta“ běží cyklus pro ukládání trendů na SD kartu. Subrutina „Ventilátor“ řeší 

vyhodnocení teploty odporníků, sepnutí a vypnutí ventilátoru pro chlazení. A v subrutině 

„Vyhodnocení poruch“ běží cyklus pro vyhodnocení poruchy snímačů a převodníků. 

Struktura žebříčkové logiky je zobrazena na obrázcích (Obrázek 30, Obrázek 31, Obrázek 

32, Obrázek 33, Obrázek 34, Obrázek 35). 



Bc. Lukáš Macura: Systém měření provozních veličin těžního zařízení H1200 

2015  40 

 

Obrázek 30 – !Main Module - subrutina (!Main Routine) VisiLogic (Macura L.) 
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Obrázek 31 – !Main Module - subrutina (Linear) VisiLogic (Macura L.) 

 

 

Obrázek 32 – !Main Module - subrutina (Rychlost) - VisiLogic (Macura L.) 
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Obrázek 33 – !Main Module - subrutina (SD karta) - VisiLogic (Macura L.) 
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Obrázek 34 – !Main Module - subrutina (Ventilátor) - VisiLogic (Macura L.) 
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Obrázek 35 – !Main Module - subrutina (Vyhodnocení poruch) - VisiLogic (Macura L.) 
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6.4.5 Vizualizace (HMI) 

Vizualizace je tvořena ve stejném vývojovém prostředí jako samotný program. 

Pro vizualizaci jsem vytvořil pomocnou rutinu „HMI“, kterou jsem dále rozdělil na 

subrutinu „Nastavení“ a „Ventilátor“. V subrutině „Nastavení“ je logika vynulování čítače 

a v subrutině „Ventilátor“ běží logika pro animaci ventilátoru (viz. Obrázek 36, Obrázek 

37). 

 

Obrázek 36 – HMI subrutina (Nastavení) VisiLogic (Macura L.) 

 

Obrázek 37 – HMI subrutina (Ventilátor) VisiLogic (Macura L.) 

Samotná vizualizace je rozdělena podobně jako rutiny programu. Hlavní rutina 

HMI je „!Start Up Module“. Dále jsem vytvořil deset subrutin (!Start Up Display, 

Přihlášení, Provozní hodnoty, HDZ H1200, Ventilátor, Mozaika, Trendy, Přihlášení 

nastavení, Nastavení, Trendy SD). Tyto subrutiny tvoří vizualizaci pro systém měření. 

Jednotlivé obrazovky a to jak na sebe navazují je řešeno v technické dokumentaci 01 

0115/17 (součást příloh na CD). V každé z obrazovek je nastaveno volání ostatních 

subrutin a současně jsou nastaveny operandy pro ovládací prvky, jak lze vidět na příkladu 

(viz. Obrázek 38). Soupis všech nastavených operandů v programu je součástí příloh. 

Pro ovládací plochu dotykové obrazovky PLC, disponuje program VisiLogic 

sadou předdefinovaných pasivních a aktivních prvků. Z řady pasivních to jsou například 

čára, elipsa, rám, text, obrázek, aj. Z řady aktivních to jsou tlačítko, binární text, binární 

obrázek, heslo, čítač, zásobník, bar graf, trendy atd. Pro každý z použitých prvků, v rámci 

vizualizace, bylo zapotřebí upravit nastavení a vlastnosti. Příkladem může být nastavení 

binárního obrázku animace ventilátoru (viz. Obrázek 39). Tento ventilátor se na obrazovce 

PLC roztočí vždy, když dojde k fyzickému zapnutí chladícího ventilátoru odporníku HDZ 

a to buď vlivem nastavené hystereze teploty, nebo ručním sepnutím tlačítka (Obrázek 40). 
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Obrázek 38 – nastavení volání subrutin HMI - VisiLogic (Macura L.) 

 

Obrázek 39 – nastavení binárního obrázku HMI - VisiLogic (Macura L.) 

 

Obrázek 40 – obrazovka HMI ventilátor - VisiLogic (Macura L.) 
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7 IMPLEMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Navrhovaný systém měření provozních veličin, který má za úkol dle ČSN EN ISO 

1200 o bezpečnosti strojních zařízení, zvýšit bezpečnost při provozu havarijního 

dopravního zařízení ČKD H 1200 ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu č. 

415/2003 Sb., popisuje a řeší technická dokumentace 01 0115 (součást příloh na CD). 

S touto dokumentací jsem seznámil vedení odštěpného závodu ODRA, techniky pověřené 

nad dozorem těžních zařízení a koordinačního technika. Vedení, společně s techniky pro 

část strojní a elektro, po nastudování technické dokumentace a seznámení se systémem 

měření provozních veličin zhodnotilo, že tento systém plně odpovídá zadaným 

požadavkům a kritériím v rámci bezpečnosti při provozu svislé dopravy. Na základě tohoto 

zhodnocení, koordinační technik vydal souhlasné vyjádření k montáži autonomního 

systému měření provozních veličin na dopravní havarijní zařízení, které je součástí 

technické dokumentace (součást příloh). 

Po obdržení souhlasného stanoviska koordinačního technika a techniků 

pověřených nad dozorem těžních zařízení, jsem přistoupil k samotné montáži, zapojení  

a oživení systému měření na HDZ. Dle dokumentace 01 0115 jsem sestavil a zapojil 

reléovou skříň, naprogramoval PLC Vision V 570 a provedl montáž systému na HDZ. 

7.1 Výroba konzolového uchycení 

Prvním krokem k montáži systému měření na HDZ, byla výroba konzolového 

uchycení a to jak pro snímače tak reléový rozvaděč. Jako materiál jsem zvolil pásovou ocel 

a to pro její odolnost a poměrně snadnou formovatelnost. Všechny konzoly jsou vyrobeny 

tak, aby jejich montáž byla co jak nejjednodušší a zároveň, aby byla provedena bez 

nutnosti použití svářecího aparátu. Vzhledem k umístění strojovny HDZ, tedy na výdušné 

jámě, je použití otevřeného ohně, nebo svařovaní elektrickým obloukem, poměrně náročné 

technicky a administrativně zajistit. Z tohoto důvodu, jsou všechny přípravky pro uchycení 

snímačů a rozvaděče, vyrobeny pro šroubovou montáž. Konzoly jsou vyrobeny přesně na 

míru všem komponentům systému měření (viz. Obrázek 41, Obrázek 42). U 

bezkontaktních snímačů bylo zapotřebí při výrobě konzol pamatovat na snímací rozsah 

čidel. Proto také bylo zapotřebí konzoly vyrábět podle předem vyrobených šablon 

z pozinkovaného plechu. 
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Obrázek 41 – konzoly pro reléový rozvaděč (foto - Macura L.) 

 

Obrázek 42 – konzoly pro snímače systému měření (foto - Macura L.) 
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7.2 Montáž reléového rozvaděče a snímačů 

Pro celkový přehled, dosažitelnost a možnost obsluhy, jsem reléový rozvaděč umístil 

naproti strojníka HDZ. Pro uchycení jsem využil očkové šrouby na horní straně 

asynchronního motoru, které primárně slouží pro manipulaci s tímto motorem. Pozice 

rozvaděče, umožňuje plnohodnotné ovládání systému za pomoci dotykového displeje (viz. 

Obrázek 43). Montáž a uchycení bezkontaktních snímačů, opotřebení brzdového obložení, 

dosednutí brzdových čelistí, páky jízdní brzdy, pozice dopravní nádoby a rozpojení 

hloubkoměru, je vidět na obrázcích (viz. Obrázek 44, Obrázek 45, Obrázek 46, Obrázek 

47, Obrázek 48).  

Snímač tlaku je namontován za pomoci trojcestného ventilu. Díky tomuto řešení je možno 

v případě poruchy snímače, odpojení od hydraulického systému bez nutnosti odstavení 

HDZ (viz. Obrázek 49). Montáž snímače teploty PT 100 je vidět na obrázku (viz. Obrázek 

50). 

 

Obrázek 43 – umístění reléového rozvaděče z pohledu strojníka (foto - Macura L.) 
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Obrázek 44 – bezkontaktní snímač opotřebení brzdových čelistí (foto – Macura L.) 

 

Obrázek 45 – bezkontaktní snímač dosednutí brzdových čelistí (foto – Macura L.) 
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Obrázek 46 – bezkontaktní snímač pozice páky jízdní brzdy (foto – Macura L.) 

 

Obrázek 47 – bezkontaktní snímače pozice dopravní nádoby (foto – Macura L.) 



Bc. Lukáš Macura: Systém měření provozních veličin těžního zařízení H1200 

2015  52 

 

Obrázek 48 – bezkontaktní snímač rozpojení hloubkoměru (foto – Macura L.) 

 

Obrázek 49 – snímač tlaku hydraulického čerpadla (foto – Macura L.) 
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Obrázek 50 – snímač teploty PT 100 pro odporníky HDZ (foto – Macura L.) 

7.3 Uložení kabeláže pro systém měření 

Plošina strojovny HDZ je ve výšce +8,4 [m] nad úrovní ohlubně, z tohoto důvodu 

bylo zapotřebí pro uložení kabelového vedení snímačů a napájení reléového rozvaděče, 

použít vysokozdvižnou plošinu (viz. Obrázek 51). Před zahájením prací, bylo nutno 

s vedoucím větrání odštěpného závodu zajistit technickoorganizační opatření, v podobě 

směnového příkazu pro práci s otevřeným ohněm. Důvodem tohoto opaření, je samotný 

plošinový prostředek v podobě samohybného manipulátoru New Holland, který je poháněn 

vznětovým motorem. Tedy při vjezdu do prostoru ohlubně, se činnost s tímto prostředkem 

považuje za práci s otevřeným ohněm. Samotné opatření spočívá ve vizuální kontrole 

ohlubně, rozmístění hasebních prostředků a pravidelném měření CH4 v ovzduší ohlubně, 

před zahájením, v průběhu a po dokončení práce. Dalším opatřením při kladení kabelových 

vedení, bylo použití bezpečnostních postrojů (viz. Obrázek 52). Samotná kabelová vedení 

pro systém měření, jsou uložena v kovovém kabelovém roštu, který je umístěn ze spodní 

strany plošiny HDZ (viz. Obrázek 53, Obrázek 54). 
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Obrázek 51 – samohybný manipulátor New Holland (foto – Macura L.) 

 

Obrázek 52 – pracovník v bezpečnostním postroji při ukládání kabeláže (foto – Macura L.) 
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Obrázek 53 – svod kabelového vedení systému měření (foto – Macura L.) 

 

Obrázek 54 – vstup do rozvodné skříně R500 (foto – Macura L.) 
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7.4 Uvedení systému měření do provozu 

Po uložení kabelů v roštech pod plošinou HDZ, jsem provedl kompletaci 

reléového rozvaděče, natažení jednotlivých kabelů pro snímače a převodníky, zaústění  

a zapojení kabelových svazků (viz. Obrázek 55), kontrolu funkčnosti a oživení systému. 

Všechny jednotlivé prvky systému měření ať už se jednalo o binární či analogové snímače, 

převodníky, zdroj, relé, nebo jistící prvky jsem funkčně odzkoušel, zkontroloval jejich 

uložení a zapojení. Dále jsem provedl kontrolu chrániček, v kterých jsou uloženy kabely 

jednotlivých snímačů. Po všech těchto úkonech, jsem systém měření odzkoušel jako celek 

a nechal prověřit ve zkušebním provozu. Strojník HDZ, provedl zkušební jízdy, na kterých 

se ověřila celková funkčnost, přesnost a spolehlivost systému. 

Po celou dobu montáže, zapojení a oživení systému měření, jsem zaznamenával 

úpravy, odchylky a změny do prováděcí dokumentace. Na tomto základě, jsem následně 

zpracoval projektovou dokumentaci dle skutečného stavu. Tato dokumentace plně 

odpovídá požadavkům vyhlášky 415/2003 sb. ve znění pozdějších předpisů a to zejména 

dle §70 odstavce a, d. Dokumentaci dle skutečného stavu, následně koordinační technik, 

zapsal do spisu o jízdě na laně dle vyhlášky 415/2003 sb. dle §5 odstavce 4 a tímto systém 

uvedl do trvalého provozu. 

 

Obrázek 55 – zaústění kabelových svazků do reléového rozvaděče (foto – Macura L.) 
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8 ZHODNOCENÍ VLIVU SYS. NA FUNKCI HDZ 
Jedním z nedostatků při provozu HDZ byl problém s přehříváním rozběhových 

odporníků. Ty se při zapnutí HDZ připínají k asynchronnímu motoru a průchodem 

jmenovitého proudu dochází k jejich zahřívání. Za použití snímače PT 100, systém 

kontinuálně měří a vyhodnocuje teplotu odporníků. V případě překročení nastavené meze, 

automaticky spíná ventilátor chlazení, v případě podkročení ventilátor vypne. Díky tomuto 

měření a automatice spínání, se zásadním způsobem snižuje opotřebení odporů  

a kabelových vedení odporových sestav. 

Při přetažení jízdního lana, do věže č. 5/1 (viz. kapitola 3), musí obsluha HDZ 

rozpojit hloubkoměr vratu. Při tomto rozpojeném stavu zcela chyběla jakákoliv 

signalizace. Tento nedostatek, pomohl vyřešit bezkontaktní optický snímač. Na rolně 

hloubkoměru jsem vytvořil značky (viz. Obrázek 48), které optický snímač vyhodnocuje  

a při pohybu lanovnice, potažmo rolny hloubkoměru dochází k cyklickému spínání 

optického snímače. To následně systém vyhodnocuje jako stav nerozpojeného 

hloubkoměru. Tedy na obrazovce PLC signalizuje rozpojení hloubkoměru, provozní stav 

v pořádku.  

Na krytu lanového bubnu, jsou nově umístěny indukční snímače, které nahrazují 

ručně psané značky pozice dopravní nádoby (viz. Obrázek 47). Snímače strojníkovy 

signalizují pozici dopravní nádoby v nárazištích. Tento systém signalizace umožňuje 

snadnou rektifikaci a variabilitu.  

Dalším nedostatkem při provozu HDZ, byl problém při celkovém zastavení vratu. 

V okamžiku kdy strojník začal brzdit havarijní vrat, posunutím páky jízdní brzdy do 

nulové polohy, docházelo k předčasnému vypnutí hydraulického čerpadla jízdní brzdy 

mechanickým koncovým vypínačem. Tento provozní nedostatek vyřešil indukční snímač 

(viz. Obrázek 46), umístěný na páce jízdní brzdy. Systém zaznamená sepnutí snímače 

páky, a s časovou prodlevou 2 sekund vypíná hydraulické čerpadlo.  

Implementací systému měření provozních veličin, došlo bezesporu k přispění 

bezpečnosti provozu HDZ. Vzhledem k celkovému provedení systému, za použití PLC 

s integrovaným HMI, indukčních snímačů, snímače tlaku, teploty, převodníků napětí, 

proudu a dalších se stala údržba a obsluha HDZ mnohem efektivnější a snazší. Možnost 

ukládání a náhledu do historie provozních stavů a dat naměřených při provozu HDZ, 
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usnadňuje identifikaci a následnou opravu možných závad. Přehlednost a variabilita 

vizualizace, také přispívá ke komfortu obsluhy.   

Veškerá měření provozních stavů, probíhají bezkontaktně a tudíž bez větších 

nároků na mechanickou odolnost použitých snímačů. Nastavování výchozích poloh 

snímačů, je značně usnadněno přesností vyrobených konzol uchycení. Další nespornou 

výhodou v případě indukčních snímačů pro snímání opotřebení, dosednutí brzdových 

čelistí, páky jízdní brzdy a snímání pozice dopravní nádoby je možnost za chodu HDZ, 

vizuálně kontrolovat jejich funkčnost. Na pouzdře těchto snímačů jsou vyvedeny oranžové 

LED, indikující sepnutí kontaktu snímače. To u běžných mechanických spínačů není 

možné.  
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9 ZÁVĚR 
Zadání této diplomové práce mne přivedlo na myšlenku autonomního systému 

měření provozních veličin HDZ ČKD H 1200. Tuto myšlenku jsem rozpracoval do formy 

dokumentace návrhu celého systému, který je unikátní a doposud nebyl nikde v této 

podobě realizován. 

Vzhledem k ceně použitých komponentů, není systém nijak nákladný, což  

v dnešní době je velmi důležitý ukazatel a přesto že náklady na tento systém jsou nízké, 

stále jsou dodrženy všechny standardy, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti při 

provozu těžního zařízení. 

Za velký přínos tohoto navrženého systému považuji, že se podařilo realizovat jej 

v provozu, čímž byly prokázány jeho nesporné výhody jako velmi snadné a komfortní 

nastavení snímačů do pracovních poloh, s následným usnadněním obsluhy, údržby a změn 

při seřizování a kontrole tohoto systému měření. 

Vedení odštěpného závodu ocenilo přínosy a výhody tohoto systému s tím,  

že předpokládá jeho další rozšíření a to konkrétně na TZ ČKD 1B 2013 ve strojovně -43 

[m] VJŽ. 
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