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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje popis absolvování individuální odborné praxe ve firmě Taurid 

Ostrava s.r.o., která se zabývá průmyslovou automatizací. V úvodní části je popsaná firma Taurid 

Ostrava s.r.o. spolu s jejím odborným zaměřením. Následně v bakalářské práci je rozebraná 

problematika týkající se PLC a HMI systému.  

Dále jsou zde uvedeny řešené úkoly, kterými byly řízení zákrytu zinkovací vany, řízení 

absorbéru, testovaní rozvodové skříně a návrh řízení dopravníkových linek. V posledních třech 

kapitolách Bakalářské práce jsou popsány uplatněné znalosti nabyté při studiu na Vysoké škole báňské 

- Technické univerzity Ostrava a scházející znalosti s následným zhodnocením individuální praxe. 

Abstract 

Thid bachelor thesis contains a description based on the completion of individual pofessional 

esperience on the comapany Taurid Ostrava Ltd, which id involved in industrial automation. in the firs 

part, the company Taurid Ostrava Ltd along with its professional specialization is presented. 

Subsequently, the thesis analyzes problem of the plc and the HMI systems. 

 Furthermore, there are also solving tasks, such as sugested solutions for the management 

challenges related to alingment of galvanizing baths, steering of the absorber, testing divorce case, and 

designing the controler of conveyor lines. In the last three chapters of the thesis, the applied 

knowledge acquired during particular studies at the VŠB - Technical university of Ostrava - and the 

missing knowledges are described by using subsequent evaluation of individual experiences. 

Klíčová slova 

Taurid Ostrava s.r.o., odborná praxe, zákryt zinkovací vany, absorbér, PID regulátor, LOGO! 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AC  -(Alternating Current) střídavý proud 

CD  -(Compact disc) kompaktní disk 

CPU  -(Central Processing Unit) centrální procesorová jednotka 

HMI  -(Human Machine Interface) rozhraní člověk - stroj 

H2O  -(Watter) voda 

I/O  -(Imput/Output) vstup/výstup 

IP adresa -(Internet Protocol) protokol internetu 

LAN  -(Local Area Network) – místní počítačová síť 

MPI  -(Multi Point Interface) komunikační a programovací rozhraní 

PC  -(Personal Computer) osobní počítač 

pH  -(Potential of hydrogen) vodíkový exponent 

PI  -(Proportional integral controller) proporcionální, integrační regulátor 

PID  -(Proportional integral derivative controller) proporcionální, integrační, derivační       

regulátor 

PLC  -(Programmable logic Controller) programovatelný logický automat 

ProfiBus -(Proces Field Bus) průmyslová komunikační síť 

ProfiSafe -(Proces Field Safe) bezpečnostní komunikační síť v průmyslu 

RS  -(Serial Interface)průmyslová komunikační síť 

Q  -(Output from PLC) výstup z PLC 

SCADA -(Supervisory Control And Data Acquisition) dispečerské řízení a sběr dat 

ST  -(Self tuning) automatický ladění 

TN-C-S -(Terre Neutral Combined Separated) typ napájecí soustavy 

TON  -(On Delay Timer)zpožděné zapnutí 

WLAN  -(Wireless Local Area Network)bezdrátová místní síť 

 



Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2 Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis pracovního 

zařazení studenta. .................................................................................................................................... 2 

2.1 Hlavní aktivity firmy ............................................................................................................... 2 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta ........................................................................................ 2 

3 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřením jejich časové 

náročnosti. ............................................................................................................................................... 3 

4 Postup řešení zadaných úkolů ......................................................................................................... 4 

4.1 Řídicí systém pro zákryt zinkovací vany a absorbér ............................................................... 5 

4.1.1 Řešený úkol ..................................................................................................................... 9 

4.1.2 Řešený úkol ................................................................................................................... 19 

4.2 Řízení teploty kapaliny v mořicích vanách pomocí PID regulátorů ..................................... 25 

4.2.1 Řešený úkol: .................................................................................................................. 25 

4.3 Návrh technického řešení řízení dvou dopravních linek ....................................................... 30 

4.3.1 Řešený úkol ................................................................................................................... 30 

5 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v 

průběhu odborné praxe. ......................................................................................................................... 33 

6 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe. ....................................... 34 

7 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení. .................................... 35 

Literatura ............................................................................................................................................... 37 

Přílohy k nalezení v elektronické podobě na CD. 



1 

 

1 Úvod 

Bakalářská práce popisuje a prezentuje mé působení při absolvování individuální odborné 

praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o., která byla založena v 2003. V současné době vyniká v oblasti 

automatizaci technologických procesů, zařízení a projekční činnosti kde vytváří i technickou 

dokumentaci pro výrobu rozvaděčů. Vyvíjí software v oblasti PLC a HMI a také ho vytváří pro danou 

zakázku. Kromě výroby rozvaděčů na dílně zkušenými pracovníky, je prováděná i samotná montáž u 

zákazníků po celém světě. 

Pro tuto formu bakalářské práce jsem se rozhodl z důvodu, že s dnešním vývojem techniky 

jsou kladeny stále větší požadavky na odborné znalosti pracovníků, kteří tuto techniku vyvíjejí, 

obsluhují nebo opravují. Dnešní předpoklad je ten, že tyto odborníky pro praxi připraví škola. Jednou 

z možností, jak škola může ovlivnit kvalitu svých budoucích absolventů je účast studentů na 

odborných praxích ve firmách již v průběhu studia. Z důvodů ověření svých teoretických a 

praktických znalostí získaných při studiu jsem se rozhodl prověřit či dokonce navýšit své znalosti 

absolvováním individuální odborné praxe. 

Ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. jsem prošel různými pracovními pozicemi pro lepší pochopení 

práce firmy. A pro lepší využití mých odborných znalostí mi bylo umožněno se podílet na mnoha 

zakázkách, které firma měla v době mého působení na odborné praxi. Tyto projekty se pohybovaly 

v oblasti automatizace a řízení průmyslových aplikací. Realizace projektů, na kterých jsem se podílel, 

probíhala jak v dílnách firmy, tak u samotného zákazníka. 

Průběh odborné praxe s popisem řešených problémů a realizovaných projektů jsou popsány 

v této bakalářské práci. 
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2 Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal 

odbornou praxi a popis pracovního zařazení studenta. 

Společnost Taurid Ostrava s.r.o. byla založena v roce 2003. Od té doby společnost realizuje 

řízení výrobních procesů v komplexních dodávkách a službách pro zákazníky na celém světě. Nabízí 

osvědčená řešení s přiměřenou dávkou inovace, dbá na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, rozvíjí 

dlouhodobou spolupráci se zákazníky na bázi vzájemné důvěry a spolehlivosti. Ke zlepšení těchto 

aspektů pomáhá pravidelné školení aplikace nových systémů měření, regulace a automatizace 

v průmyslu a díky tomu firma Taurid Ostrava s.r.o. staví své techniky do rolí odborníků ve svém 

oboru. Společnost klade důraz na spokojenost koncového zákazníka, kde rozhodujícím ukazatelem je 

plnění dohodnutých závazků v dohodnutém termínu a maximální kvalita odvedené práce. 

2.1 Hlavní aktivity firmy 

 Projekční práce v CAE ePLANv. 5 a P8. 

 Vývoj uživatelského software pro řídicí systémy (PLC). 

 Vývoj uživatelského software pro operátorské panely (HMI). 

 Vývoj uživatelského software pro vizualizační a monitorovací stanice (SCADA). 

 Projektování lokálních průmyslových sítí LAN, WLAN. 

 Vývoj softwarových modulů. 

 Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů. 

 Projektování elektrických stejnosměrných a střídavých regulovaných pohonů. 

 Dodávky, výroba. 

 Modernizace stávajících elektrických zařízení a morálně zastaralých systémů řízení. 

 Instalace a zprovoznění u konečného zákazníka. 

 Technická pomoc v režimu 24/7. 

 Záruční a pozáruční servis. 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Student bude zařazen u firmy Taurid Ostrava s.r.o. na pracovní pozici programátora PLC a 

HMI systémů. Postupně se seznámí s těmito  procesy ve firmě 

 Programování PLC. 

 Programování HMI. 

 Příprava výroby. 

 Výroba el. skříní. 

 Testování el. skříní. 
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3 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s 

vyjádřením jejich časové náročnosti. 

Student bude zařazen u firmy Taurid Ostrava s.r.o. na pracovní pozici programátora PLC a 

HMI systémů. Postupně však absolvuje pracovní činnosti na všech pracovních pozicích firmy Taurid 

Ostrava s.r.o.  Praxe bude probíhat v sídle firmy. Od pracovníka je vyžadována časová flexibilita, 

svědomitost a spolehlivost. Student bude samostatně a svědomitě plnit přidělené úkoly, které budou 

odpovídat jeho aktuálnímu pracovnímu zařazení. 

Pracovně bude student zařazen na aktuálně řešených projektech realizovaných zakázek. 

Časová náročnost plněných úkolů bude individuální dle právě řešených úkonů a dle pracovní pozice, 

na které bude momentálně zařazen. Na pracovních pozicích montéra, programátora se po většinu času 

předpokládá standardní pracovní doba 8 hodin.  

Při montážní fázi realizace zakázky poblíž sídla firmy u koncového zákazníka bude student 

přidělen na pracovní pozici montážního pracovníka. Bude mu umožněno vyzkoušení svých 

dosavadních znalostí na zařízení. Na této pozici je možná flexibilní pracovní doba dle charakteru 

projektu.  

Studen při vykonávání odborné praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. měl následující úkoly. 

Výroba rozvaděčových skříní, kde časová náročnost úkolů závisela na zručnosti studenta. Poté jako 

programátor řídících systému musel vytvořit dva řídicí systémy na platformě LOGO! od firmy 

Siemens. Student dále testoval rozvaděčovou skříň, kde ověřoval správnost zapojení a správnou 

funkčnost. Posledním zadaný úkol byl návrh řídicího systému dvou dopravníkových linek s přibližnou 

cenou materiálu. Blíže popsané úkoly naleznete v následující kapitole.  
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4 Postup řešení zadaných úkolů 

Při absolvování individuální praxe jsem si vyzkoušel většinu pracovních míst, která firma 

Taurid Ostrava s.r.o. nabízí. Při řešení přidělených úkolů jsem převážně využíval znalosti získané při 

mém studiu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Přidělené úkoly a jejich následné 

řešení při plnění pracovních povinností na daných pracovních pozicích jsou popsány v následující 

části textu. 

Následující kapitola je koncipována tímto způsobem. V každé podkapitole se nachází 

minimálně jeden řešený úkol, který je vždy rozdělen do následujících části: zadaní, popis problému, 

postup řešení. V první části řešeného úkolu se uvádí zadaní, které písemně pošle firma dodávající 

zařízení koncového zákazníkovi. Obdržené zadání obsahuje výkres celého zařízení se seznamem 

elektrických zařízení, dále jsou zde specifikovány funkce celého zařízení. V následující částí jsou 

vypsané a popsané použité komponenty. Komponenty vybralo projekční oddělení při vypracování 

projektové dokumentace, v této části zakázky již docházelo k odborným konzultacím mezi mnou a 

projekčním oddělením. V poslední části řešeného úkolu je podrobně popsaná má práce na dané 

zakázce. 
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4.1 Řídicí systém pro zákryt zinkovací vany a absorbér 

PLC je programovatelný logický automat - je relativně malý průmyslový počítač používaný 

při automatizaci procesu v reálném čase nebo při nahrazení vnitřní logiky rozvaděče, která by byla 

tvořena pomocí spínacích relé. Používá se k řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Program 

v PLC se vykonává v tzv. cyklech to je pro PLC charakteristické. K PLC lze připojit vstupní a 

výstupní moduly (I/O karty). Tyto moduly existují jak digitální tak analogové. Jelikož procesor PLC 

pracuje jen digitálně proto analogové signály, které přichází na vstupy analogového modulu. Se 

převedou na signál digitální, aby byla umožněna další práce se signálem. Tento převod signálu je 

proveden v PLC pomocí funkčního bloku Scale. Poté se v CPU učiní požadované operace. Digitální 

signál se poté převede zpátky na analogový signál a následně vystupuje z PLC přes výstupní 

analogový modul. 

 
Obr. 4.1.1: Blokové schéma PLC [2.] 

 
Obr. 4.1.2: Operační cyklus PLC [2.] 
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Rozdělení programovatelných automatů  Siemens: 

1) Rozdělení podle konstrukčního hlediska. 

 Kompaktní PLC  Kromě CPU obsahuje i I/O. Přesto je to možné dále rozšiřovat o 

přídavné moduly. Často menší automaty.(Logo!, S7 1200, S7 3xxC). 

 Modulární PLC  Složen z modulů (CPU, I/O, CP…) Možno kombinovat moduly dle 

potřeby. Za výkonnější PLC někdy i za menší PLC.(S7 300, S7 400, S7 1500). 

2) Rozdělení podle výkonů. 

 Mikro PLC (nano PLC)  Zpracovávají jednotlivé I/O; max. několik desítek, často 

kompaktní, nejmenší aplikace – malé stroje, domácí automatizace (Logo). 

 Malé PLC  Desítky I/O; jsou to malé aplikace, často stroje (S7 1200, S7 300). 

 Střední PLC  Stovky I/O ; střední aplikace, Stroje, procesy, rozsáhlé komunikační 

možnosti, výkonné funkce (S7 300, S7 1500). 

 Velká PLC  Tisícovky I/O; největší aplikace, zejména procesy.  

 

3) Typy procesorů pro PLC S7 300 [4]. 

 Standardní CPU  Lze zvolit z několika typů. Všechny jednotky mají standardně osazeny 

programovacími a komunikačními rozhraními MPI. Podle komunikačního rozhraní jsou 

procesory dále děleny na daný typ:  

- PROFIBUS (315-2DP, 317-2DP, 318-2DP). 

- Ethernet (315-2PN/DP, 317-2PN/DP). 

 

 Kompaktní CPU  Doplněné o digitální a analogové v/v, rychlé čítání, měření frekvence, 

polohování a PID regulace. Typy rozhraní: 

- PROFIBUS (313C-2DP, 314C-2DP). 

- RS422/RS485 (313C-2PtP, 314C-2PtP). 

 

 Bezpečnostní CPUZajišťuje co nejvyšší stupeň bezpečnosti obsluhy.Provozní 

standardní komunikace a bezpečnostní komunikace je na jedné síti např. PROFIBUS. 

Nutné použít profil (ProfiSafe). 

 

 Technologické CPU  Pro výkonné technologické funkce a funkce pro řízení polohy a 

pohybu. Dynamické řízení pohybu v několika osách současně (317T-2DP). 

Při řešení zadaných úkolu je použito PLC od firmy Siemens. Název základní jednotky je 

LOGO!. Je to univerzální řídicí jednotka, která je určena především pro nejjednodušší aplikace. 

LOGO! obsahuje řídicí člen, klávesnici, zobrazovací jednotku a zdroj. Svým modulárním designem 

umožňuje nasazení v průmyslu i v automatizaci veřejných a soukromých budov. LOGO! má ve své 

nabídce před-programované základní funkce, které jsou velmi často využívané při každodenní práci. 

Jsou to logické funkce, čítače, funkce zpožděného zapnutí a vypnutí, proudová pulzní relé nebo 

zobrazení zpráv na displeji. LOGO! umožňuje rozšíření přesně podle požadavků aplikace. Základní 

modul nabízí 8 vstupů a 4 výstupy, maximální konfigurace je však až 24 vstupů, 16 výstupů, 8 
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analogových vstupů a 2 analogové výstupy. LOGO! programujeme v softwaru jménem LOGO! Soft 

Comfort v7. 

LOGO! Nabízí:  

 Přeprogramované základní funkce, PI regulátor, funkce ramp, analogový multiplexor.  

 PI regulátor má nastavenou periodu vzorkování na 0,5ms (není možno měnit).  

 Základní modul nabízí 8 vstupů a 4 výstupy, z nichž vstupy I7 a I8 jsou analogové 0-10V.  

 I přes možnost rozšíření vstupů/výstupů pomocí přídavných modulů je LOGO! schopné 

ovládat maximálně 24 vstupů a 16 výstupů. 

 Vysokorychlostní vstupy do 2kHz - I5 a I6 (platí pro LOGO! 12/24 RC/RCo a LOGO! 24/24o 

– generace OBA5).  

 Celkem obsahuje 37 integrovaných funkcí a je možno vytvořit program až o 130 funkcích.  

 Různé druhy rozšiřovacích analogových modulů pro PT100, analogové vstupy 4-20mA,0-10V.  

 Komunikační moduly AS-interface Slave, instabusEiB,od řady OBA7 obsahuje periferii 

Ethernet  [2.] 

 
Obr. 4.1.3: LOGO! typ OBA7[9.] 

Další informace o typech PLC od společnosti Siemens k nalezení [9.] 

PLC od firmy Siemens se programují ve více vývojových prostředích např.: 

 Step7 - Vývojové prostředí pro programování PLC (S7 300, S7 400). 

 TIA portál - Vývojové prostředí pro programování HMI a PLC (S7 1500, S7 1200). 

 LOGO! Soft Comfort - Vývojové prostředí pro programování PLC (LOGO!). 
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HMI 

HMI je počítačové vizualizační pracoviště, které poskytuje jednotný integrovaný pohled na 

všechny řídící a informační zdroje. Umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům 

prohlížet a reagovat na průběh veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického 

znázornění těchto procesů. Tyto vizualizační pracoviště bývají umísťovány v řídících místnostech a na 

velínech, taktéž bývají ochráněny před vlivy průmyslového prostředí. Propojení s vlastním řízeným 

systémem je provedeno pomocí nějaké komunikační linky, sběrnice. Tyto pracoviště využívají 

databázové systémy pro uchovávání dat, mohou být připojeny k podnikovým sítím nebo internetu [2.]. 

HMI pro operátorské panely od firmy Siemens se programují ve více vývojových prostředí 

například: 

 WinCC - Vývojové prostředí pro tvorbu HMI. 

 TIA portál - Vývojové prostředí pro programování PLC a HMI. 

 LOGO! Soft Comfort - Vývojové prostředí pro programování operátorského panelu 

(LOGO! TD). 

Při řešení zadaného úkolu se vytvořil HMI systém na textovém displeji LOGO! TD. 

LOGO! TD - externí textový displej pro LOGO! 0BA6. Displej je totožný s displejem na základní 

jednotce a odlišuje se tím, že s jeho pomocí LOGO! nejde programovat. Jedná se o pod světlený, čtyř-

řádkový displej s 12/24 znaky na řádku. K základnímu modulu je displej připojen speciálním 

konektorem prostřednictvím kabelu o délce až 10 m, který je již součástí balení. Displej obsahuje šest 

ovládacích a čtyři funkční tlačítka, která lze použít v programu jako vstupy. Pod světlení displeje je 

možné nastavit jako permanentní nebo ho ovládat programově. 

LOGO! TD nabízí: 

 Dodáván s kabelem pro připojení k jakékoliv verzi LOGO! a LOGO! Pure. 

 Napájení 12V DC nebo 12/24 V AC/DC. 

 Volitelný kontrast. 

 Identický s displejem na základních jednotkách LOGO!. 

 Stupeň krytí IP656 uživatelských tlačítek, které lze použít jako vstupy (4 standardní funkční 

tlačítka). 

 Jednoduchá konfigurace pomocí funkčního bloku „Textová zpráva“ v programu LOGO! Soft 

Comfort. Ovládací menu podporuje 10 světových jazyků [15.]. 
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4.1.1 Řešený úkol 

Vytvoření řídicího systému pro zákryt zinkovací vany pomocí PLC (LOGO!) ve vývojovém 

prostředí LOGO! SoftComfort. 

Zadání: 

Dodavatel dodá a namontuje prvky elektroinstalace dle následujícího rozsahu dodávky. 

Rozsah dodávky dodavatele: 

Vstupní vrata: 

 Pohyb vrat pomocí 1 ks elektro-převodovka Lenze. 

 Snímání koncových poloh vrat pomocí 2 ks indukčního čidla otevřeno/ zavřeno. 

 Ovládání pomocí tlačítek otevřít/ zavřít (tlačítko přidržovat pro pohyb). 

Výstupní vrata: 

 Pohyb vrat pomocí 2 ks elektro-převodovka Lenze. 

 Snímání koncových poloh vrat pomocí 4 ks indukčního čidla otevřeno/ zavřeno. 

 Ovládání pomocí tlačítek otevřít/ zavřít (tlačítko přidržovat pro pohyb). 

Boční stěny levá/ pravá: 

 Pohyb pomocí 4ks kladkostroj Giga, jedna rychlost. 

 Bez snímání horních koncových poloh ale s 2 ks koncovými spínači na spodní poloze zavřeno. 

 Bez bezpečnostní pojistky. 

 Ovládání pomocí jednoručního tlačítka otevřít/ zavřít (tlačítko přidržovat pro pohyb nahoru, 

zmáčknout a nedržet pro pohyb dolů/ zavírání. Dojede na koncové spínače). 

 Bočnice se budou zvedat obě najednou. 

Osvětlení zákrytu: 

 Ks reflektorů. 

 Ovládání pomocí jednoho tlačítka. 

Ovládací místa: 

 Dvě ovládací místa hlavní/ vedlejší. 

 Hlavní ovládací místo: vstupní vrata, výstupní vrata, boční stěny, osvětlení, EM stop. 

 Vedlejší ovládací místo: vstupní vrata, výstupní vrata, boční stěny, EM stop. 

Pro možnost zpracování projektové dokumentace zadavatel dodal „Seznam elektrických 

zařízení“. V seznamu el. zařízení  je uveden seznam použitých elektrických zařízení tj. pohonné 

jednotky a senzory s bližšími specifikacemi např.: typ, výkon, napětí, frekvence, počet kusů, použití.  
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Pol. Popis Počet Motor Specifikace Pn 

Celkem 

Pn 

    [ks]     [kW] [kW] 

1 
Řetězový 

kladkostroj 4   CH1 250.8-S 0,09/0,36 0,36/1,44 

2 
Elektro-

převodovka 2 

MXXMAXX 063-

12 g500-H45  0,12 0,24 

3 
Elektro-

převodovka 1 

MXXMAXX 063-

12 g500-H45  0,12 0,12 

4 Koncový spínač 4   GLDB01A1B     

5 Koncový spínač 2   GLDB01A1B     

6 Koncový spínač 2   GLDB01A1B     

7 SMD reflektor 6   RLEDF03-50W/5000K 0,05 0,3 

              

Un f In n Použití Výrobce   

[V] [Hz] [A] [min
-1

]       

400 50     Zdvih bočních stěn Giga   

230/400 50     Vstupní vrata – pohon Lenze   

230/400 50     Výstupní vrata – pohon Lenze   

        Vstupní vrata otevřeno/zavřeno Honeywell   

        

Výstupní vrata 

otevřeno/zavřeno Honeywell   

        Boční stěny – zavřeno Honeywell   

230 50     Osvětlení zákrytu Ecolite   

Tab. 4.1.1: Seznam elektrických zařízení. 

Se zadáním zákazník poslal také výkres zařízení. 

 
Obr. 4.1.4: Výkres zákrytu zinkovací vany. 
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Popis problémů:  

Spolupráce s firmou Taurid Ostrava s.r.o. na této lince spočívala v tom, že firma Taurid 

Ostrava s.r.o. se stará o elektrickou část tohoto zákrytu zinkovací vany. Zákryt zinkovací vany je 

tvořen vstupními vraty, které jsou konstruovány pomocí jednoho křídla. Výstupní vrata jsou tvořena 

jen dvěma křídly. Vana obsahuje také bočnici na levé a pravé straně. Tyto bočnice lze ovládat jen 

všechny najednou. Bočnice se dají vysouvat nahoru nebo dolů.  

Krajní polohy otevřeno nebo zavřeno vstupních i výstupních vrat jsou hlídané koncovými 

spínači. Stejným typem snímačů jako u vstupních a výstupních dveří je hlídaná i dolní poloha přední a 

zadní bočnice. Tyto koncové spínače jsou všechny jednoho typu a to GLDB01A1B. Tento typ 

koncového snímače vyrábí firma Honeywell. Pouzdro tohoto snímače tvoří plast, díky kterému tyto 

koncové spínače dosahují kryti IP66. Provozní teplota tohoto čidla je v rozsahu -20°C až 85°C. 

Mechanická životnost kontaktů je až patnáct milionů sepnutí. Maximální spínaný proud je 10A. 

 
Obr. 4.1.5: Koncový spínač GLDB01A1[10.]. 
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Obr. 4.1.6: Zapojení koncových spínačů na PLC. 

U bočnic je její horní poloha řešena skluzovou spojkou, která nahrazuje koncový spínač. 

Motory, které zajišťují pohyb bočnic, jsou vybaveny fyzickou brzdou při stavu, kdy není připojené 

napájecí napětí a jsou také zajištěny proti samovolnému pohybu vlivem hmotností bočnic. Při selhání 

brzdy v motoru by mohlo dojít k samovolnému pohybu bočnic. Proto z hlediska bezpečnosti se jako 

řešení se nabízí, aby se na každou bočnici přidaly dva bezpečnostní mechanismy, které budou 

ovládány elektromagnetem typu LCL 030035A00. Tento elektromagnet splňuje vysoké standardy 

v oblasti výkonu a životnosti. Malé rozměry, nízká spotřeba energie a časově rychlé přepínání 

charakterizuje tento magnetický zámek. Přední a boční strana cívky dosahuje krytí IP 40. Spojení 

zámku s vodičem je vytvořeno konektorem, který dosahuje krytí IP65. Standardní jmenovité napětí 

tohoto magnetického zámku je 24V až 205 V stejnosměrných. Při přivedení napětí na zařízení nastane 

jev při, kterém elektromagnet přitáhne kovovou tyčinku, která způsobí odjištění bezpečnostního 

zámku. Po odjištění zámku je pohyb bočnic možný. Při stavu, kdy na zámek není přivedené napájecí 

napětí, je zámek automaticky v poloze zamčen. To znamená, že zámek je vysunutý a tím dochází 

k zamezení pohybu bočnic. 

 
Obr. 4.1.7: Elektromagnet LCL 030035A00 [6.]. 



13 

 

Samotné řízení zákrytu zinkovací vany realizovala firma Taurid Ostrava s.r.o. a to od projekce 

elektro zařízení přes vytvoření programu do PLC, výrobou rozvaděče RM1, distribučního pultu DP1, 

až po samotnou montáž elektrického zařízení.  

Rozvodná skříň RM1 obsahuje motorové reverzní stykače pro ovládání 3fázových střídavých 

motorů, které realizují otevírání a zavírání jak vstupních tak i výstupních vrat. K ovládání motorů 

dveří jsou zde využity reverzní stykače typu 3RA1315 - 8XB30 - 1BB4. Pro spouštění elektrického 

řetězového kladkostroje jsou využity také reverzní stykače stejného typu. Elektrické řetězové 

kladkostroje jsou využívány k pohybu bočnic nahoru a dolů.  

Kombinace reverzních stykačů umožňují k přepínání mezi pravým a levým chodem motoru. 

Typ 3RA1315 - 8XB30 - 1BB4 se často vyznačuje svými parametry. Viz obr. 4.1.3 Tabulka 

parametrů. K těmto stykačům je možné přidat pomocné spínací kontakty. V našem případě jsme 

využili pomocné kontakty typu 3RT1916 - 1BB00, které vyrábí firma Siemens. 

 
Obr. 4.1.8: Tabulka jmenovitého ovládacího napětí 3RA1315 - 8XB30 - 1BB4[7.]. 

Řídící systém zákrytu zinkovací vany je realizován na PLC typu LOGO! od firmy Siemens 

řídící jednotka je typu 6ED1052 - 1MD00 - 0BA7. A je doplněna o dva rozšiřující vstupně/výstupní 

digitální moduly typu 6ED1055 - 1NB10 - 0BA.  

Projektant po vypracování elektro dokumentace pro zákryt zinkovací vany vytvořil tabulku 

vstupů/výstupů do PLC. Z tabulky vstupů/ výstupů vychází programátor, který vytváří program do 

PLC. 
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Tabulka digitálních I/O: 

Název I/O Rozsah Fyzikální rozsah Komentář 

Digitální vstupy 

Vs.vrata křídlo1 Ot. I 1 BOOL 24 V DC Koncový snímač polohy 

Vs.vrata křídlo2 Ot. I 2 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Vs.vrata křídlo1 Zav. I 3 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Vs.vrata křídlo2 Zav. I 4 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Výstupní vrata - Ot. I 5 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Výstupní vrata - Zav. I 6 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Přední bočnice - Dole I 7 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Zadní bočnice - Dole I 8 BOOL 24V DC Koncový snímač polohy 

Vstupní vrata - Ot. I 9 BOOL 25 V DC Ovládací kontakty 

Vstupní vrata - Zav. I 10 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Výstupní vrata - Ot. I 11 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Výstupní vrata - Zav. I 12 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Bočnice - Nahoru I 13 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Bočnice - Dolů I 14 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Osvětlení Zap/Vyp I 15 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Ovládací napětí - OK I 16 BOOL 24V DC Ovládací kontakty 

Digitální výstupy 

Ovládací napětí - OK Q 1 BOOL 24 V DC - 

Osvětlení Zap/Vyp Q 2 BOOL 24V DC - 

Vs.vrata křídlo1 Ot. Q 3 BOOL 24V DC Otevírání křídla 1 

Vs.vrata křídlo2 Ot. Q 4 BOOL 24V DC Otevírání křídla 2 

Vs.vrata křídlo1 Zav. Q 5 BOOL 24V DC Zavírá křídlo 1 

Vs.vrata křídlo2 Zav. Q 6 BOOL 24V DC Zavírá křídlo 2 

Výstupní vrata - Ot. Q 7 BOOL 24V DC Otevírá výstupní vrata 

Výstupní vrata - Zav. Q 8 BOOL 24V DC Zavírá výstupní vrata 

Přední bočnice - Nah. Q 9 BOOL 25 V DC - 

Přední bočnice - Dolů Q 10 BOOL 24V DC - 

Zadní bočnice - Nah. Q 11 BOOL 24V DC - 

Zadní bočnice - Dolů Q 12 BOOL 24V DC - 

Zad. Bočnice zam.1 Q 13 BOOL 24V DC - 

Zad. Bočnice zam.2 Q 14 BOOL 24V DC - 

Před. Bočnice zam.1 Q 15 BOOL 24V DC - 

Před. Bočnice zam.2 Q 16 BOOL 24V DC - 

Tab. 4.1.2: Tabulka I/O. 
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Postup řešení:  

Celé zařízení bude mít řídicí systém, který bude realizován na malém PLC LOGO!. Použití 

PLC je z důvodu uvolnění místa v rozvodové skříni, takové aby vnitřní logika nemusela být řešena 

reléovou logikou. Firma Taurid Ostrava s.r.o. dodá technickou dokumentaci, software, návod 

k obsluze a nainstaluje kompletní elektrické zařízení.   

Na tomto úkolu má práce spočívala ve vypracování programu pro PLC, kde podle projektové 

dokumentace a následného sdělení funkčnosti je potřeba vytvořit software v daném vývojovém 

prostředí podle typu PLC a následného nahrání do fyzického PLC. Podle možností následuje testování 

funkčnosti rozvodové skříně s PLC. Testuje se správnost zapojení rozvaděče a správná funkčnost 

programu v PLC. 

Ke splnění řešeného úkolu jsem dostal technickou dokumentaci s tabulkou I/O, kterou jsem 

nastudoval. Díky tomu jsem zjistil zapojení vstupů a výstupů. Dále mi byla vysvětlena funkčnost 

celého zařízení. Pomocí LOGO! jsou řízeny následující prvky: 

1) Vstupní dveře - Otevření / Zavření. 

2) Výstupní dveře - Otevření / Zavření. 

3) Bočnice - Nahoru / Dolů. 

4) Osvětlení Zapnutí / Vypnutí. 

Při vypracovávání tohoto úkolu jsem pracoval ve vývojovém prostředí LOGO!Soft Comfort 

v7. Tohle prostředí vyvinula společnost Siemens. Prostředí umožňuje vytvářet řídicí systémy na 

programovatelném automatu LOGO!. Programování je možné pomocí dvou způsobů a to pomocí 

Ladder diagramu nebo pomocí funkčních bloků.   

 
Obr. 4.1.9: Ukázka Ladder diagramu. 

K této zakázce jsem vytvořil řídicí systém pomocí funkčních bloků. Vývojové prostředí 

umožňuje také simulaci k ověření funkčnosti vytvořeného softwaru. Vývojové prostředí umožňuje 
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nahrání vytvořeného softwaru z PC do PLC pomocí rozhraní Ethernet. Připojení PC k PLC pomocí 

Ethernetového kabelu provedete tím, že tyto dva přístroje fyzicky propojíte a zároveň z displeje PLC 

přečtete IP adresu PLC. V PC musíte nastavit síťovou kartu na stejnou IP adresu jen s tím rozdílem, že 

poslední číslo IP adresy změníte. Díky tomu můžete pomocí vývojového prostředí nahrát vytvořený 

program do PLC. 

Řídícím systému jsou jen digitální vstupy/výstupy. Proto v programu jsou využity jen binární 

logické funkce typu součin, negace a součet. Využil jsem, také programovou funkci časového 

zpoždění TON, kdy časovač TON pracuje tak, že při přivedení log.1 na jeho vstup se po uplynutí 

nastaveného časového úseku objeví log.1 na výstupu z časovače. 

Bylo mi umožněno jet na místo zhotovení. Díky tomu jsem mohl vidět zákryt zinkovací vany 

na vlastní oči. Na místě jsem měl za úkol vyzkoušet a následně uvést do provozu řídicí systém, který 

jsem vytvořil po nahrání programu do PLC. Vyzkoušeli a zkontrolovali jsme zapojení a umístění 

koncových spínačů a otestovali směr otáčení motoru, pokud se točily opačným směrem, tak řešení 

bylo prohodit sled fází v rozvaděči. Po odzkoušení všech snímačů a spínačů jsme přešli k samotnému 

testu řídicího systému. V první řadě jsem otestoval funkčnost programu a následně blokovací stavy 

systému. Po jeho otestování a uvedení do provozu jsme měli za úkol změřit klešťovým měřicím 

přístrojem jmenovité proudy na jednotlivých fázích motorů. 

Měření jmenovitých proudů motorů 

Naměřené hodnoty jmenovitých proudů 
Nastavená hodnota na 

motorovém jističi [A] Název motoru L1 [A] L2 [A] L3 [A] 

4M1 0,51 0,53 0,53 0,45 

4M2 0,53 0,51 0,53 0,45 

4M3 0,53 0,54 0,54 0,45 

5M1 0,86 0,94 0,85 1,1 

6M1 0,89 0,95 0,85 1,1 

7M1 0,84 0,88 0,91 1,1 

8M1 0,85 0,94 0,95 1,1 

Tab. 4.1.3: Tabulka neměřených jmenovitých proudů motorů. 

Z tabulky jasně vyplynulo, že naměřené hodnoty motorů 4M1,4M2 a 4M3 jsou větší než 

nastavené hodnoty jmenovitých proudů na motorových jističích. Tato odchylka je způsobena tím, že 

tyto motory slouží k pohybu vrat. Ale pohyb s vraty je tak rychlý, že jsme v podstatě změřili spouštěcí 

proud motoru. U motoru 5, 6, 7, 8M1 se jedná o naměřený jmenovitý proud. Tyto motory pohybují 

bočnicemi. Zde děj pohybu bočnic není tak rychlý jako pohyb vrat. 
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Obr. 4.1.10: Fotografie Zákrytu zinkovací vany pohled zepředu. 

Část programu na ukázku: 

 
Obr. 4.1.11: Část programu pomocí funkčních bloků. 
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Popis funkčnosti programu:  

Řízení výstupních dveří: 

Výstupní dveře mají dvě křídla a jsou poháněné dvěma motory. Poloha křídel je hlídaná 

čtyřmi spínacími kontakty. Tyto spínací kontakty hlídají polohu zavřeno a otevřeno každého křídla. I 

když se otevření a zavření dveří ovládají ze dvou míst a to z RM1 a DP1, tak z tohoto důvodů jsou 

kontakty propojeny paralelně a díky tomu je na vstupním kontaktu PLC přiveden jeden signál. 

Následně PLC vykoná naprogramovanou logiku, která je zobrazena v příloze. Následně se na 

výstupních svorkách Q3 a Q5 objeví log. 1, čímž se následně začnou otevírat obě křídla najednou. 

Proces otevírání se zastaví po sepnutí spínacích kontaktů v poloze otevřeno. Kdyby nastal případ, že 

jedno z křídel dojede do mezní polohy dříve než druhé, v tom případě je program ošetřen tak, že křídlo 

dosažené mezní polohy se zastaví a druhé dále vykonává proces, tak dlouho dokud také nedojede do 

mezní polohy. Po celou dobu procesu je nutné držet tlačítko „Otevření vstupních dveří“ v sepnutém 

stavu. Při rozepnutí tlačítka se proces zastaví. Při vzájemném sepnutí tlačítek „Otevření vstupních 

dveří“ a „Zavření vstupních dveří“ se proces zastaví, protože tento úkon nelze vykonat. Proto je tento 

stav ošetřený v programu. 

Zavírání dveří je řešeno obdobně jako otevírání. 

Řízení vstupních dveří: 

Řízení je řešeno obdobně jako u výstupních dveří s tím rozdílem, že vstupní dveře nemají dvě 

křídla. Z toho vyplývá, že poloha dveří je hlídaná jen dvěma spínacími kontakty. A dveře pohání jen 

jeden motor. Poruchové stavy jsou ošetřeny stejně jako u vstupních dveří. 

Řízení bočnic: 

Na zařízení jsou nainstalované dohromady dvě bočnice, které se nachází na levé a pravé 

straně. Každou bočnici pohání dva motory. Bočnice se dají ovládat jen najednou, ne však každá 

zvlášť. Pro jízdu bočnic nahoru je potřeba držet tlačítko „Bočnice - Nahoru“. Ve stejném okamžiku se 

zapnou všechny čtyři motory a po uplynutí 600ms se zapne elektromagnet a bezpečnostní zámek se 

odjistí. Při dosažení vrcholu bočnice nebudou dále vyjíždět, protože zařízení je vybaveno skluzovou 

spojkou, přičemž se indukční zámek opět aktivuje. Po puštění tlačítka se bezpečnostní mechanismus 

opět zajistí. Blokace programu nastane v případě vzájemného stlačení tlačítek „Bočnice - Nahoru“ a 

„Bočnice - Dolů“. 

Pro pohyb dolů je zapotřebí po dobu 600ms vyjet s bočnicemi nahoru, protože technické 

řešení zámků nedovoluje okamžitý pohyb dolů. Technické řešení zámků je vidět na obrázku Obr. 

4.1.12. Pohyb bočnic dolů se uskuteční držením tlačítka „Bočnice - Dolů“. Moment, kdy bočnice 

sjedou dolů je hlídán dvěma spínacími kontakty. Pokud jedna z bočnic dojede do mezní polohy dříve 

než druhá, tak se zastaví, přičemž druhá bočnice pokračuje v procesu do té doby, než také nedojede do 

mezní polohy. Bezpečnostní zámek se aktivuje vždy, když bočnice není v pohybu. Blokace programu 

nastane ve stejném případě jako při jízdě nahoru. 
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Zapnutí / Vypnutí osvětlení: 

Zapnutí / Vypnutí osvětlení se provede přepnutím přepínače do druhé polohy na RM1. V PLC 

je vstup přímo propojen s výstupem 

 
Obr. 4.1.13: Konstrukce zámku u bočnic. 

Tento řídicí systém jsem nejprve otestoval v na dílně, zda je rozvodová skříň správně zapojena 

a poté provedl test řídicího systému. Díky pozdějším softwarovým úpravám jsem jel na místo 

realizace, kde jsem provedl dodatečnou úpravu programu a také foto dokumentaci celého zařízení. 

4.1.2 Řešený úkol 

Vytvoření řídicího systému na platformě LOGO! pro laboratorní úlohu absorbéru na základě 

již vytvořeného projektu. Absorbér je zařízení sloužící k zadržení škodlivých látek z výparů mořicích 

van. 

Zadání: 

Laboratorní úloha se zabývá řízením absorbéru. Absorbér je zařízení, které pohlcuje výpary 

z různých chemických lázní. Při styku molekul H2O se škodlivými výpary nastane chemická reakce, 

při které molekuly vody na sebe navážou škodlivé látky. Tím dochází k absorpci škodlivých látek. Po 

průchodu zařízením jsou výpary zbavené škodlivých látek. 

Zařízení je tvořeno následujícími prvky: 

 Nádrž s H2O. 

 Oběhové čerpadlo. 

 Čidlo pro měření hladiny v nádrži spojitě. 

 Ventil pro dopouštění vody. 

 Ventilátor. 
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Úloha bude doplněna o dávkování absorbentu (louhu). Koncentrace je měřena pomocí pH 

metru, která má být udržována v rozmezí 7 - 8. Ovládání bude řešeno pomocí operátorského panelu 

LOGO TD!. 

Řešení bude obsahovat následující části: 

 Funkční specifikace absorbéru. 

 Zpracování aplikačního software pro LOGO!. 

 Zpracování aplikačního software pro LOGO TD!. 

Jako pomoc při vypracování úkolu poslouží technická dokumentace již vytvořeného projektu. 

Pro realizaci úlohy navrhněte a vytvořte dva analogové snímače, které budou sloužit 

k simulaci hladiny v nádrži a měření pH vody.  

Seznam I/O signálů: 

Název I/O Rozsah Fyzikální rozsah Komentář 

Digitální vstupy 

Jistič čerpadlo I 1 BOOL 24V DC Cirkulační čerpadlo 

Potvrzení poruchy I 2 BOOL 24V DC - 

Zapnutí F 1 BOOL 24V DC Zap. Prvek na obrazovce 

Vypnutí F 2 BOOL 24V DC Vyp. Prvek na obrazovce 

Předchozí obr. F 3 BOOL 24V DC Přechod mezi obrazovkami 

Následující obr. F 4 BOOL 24V DC Přechod mezi obrazovkami 

Digitální výstupy 

Cirkulační čerpadlo Q 1 BOOL 24V DC - 

Ventil vody Q 2 BOOL 24V DC - 

Maják Q 3 BOOL 24V DC - 

Siréna Q 4 BOOL 24V DC - 

Ventilátor Q 5 BOOL 24V DC - 

Ventil louhu Q 6 BOOL 24V DC - 

Analogové vstupy 

Hladina AI 1 (0 - 10) V (0 - 1000) mm Měření hladiny v nádrži 

pH AI 2 (0 - 10) V (0 - 14) Měření pH vody 

Tab. 4.1.4: Seznam I/O pro LOGO!. 
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Obr. 4.1.14: Nákres absorbéru. 

Postup řešení:  

Po nastudování technické dokumentace již řešeného projektu, a následné ústní konzultaci o 

funkčnosti absorbéru s bližší specifikaci procesů probíhající v zařízení, jsem vytvořil funkční 

specifikaci zařízení. Funkční specifikace slouží jako zadání pro programátory, kteří vytváří program 

pro řídicí systém zařízení. 

Funkční specifikace:  

Regulace vody v nádrži: 

Měření hladiny vody v nádrži probíhá spojitě. Nastavené jsou tři úrovně hladin. Minimální 

hladina, kdy při poklesu vody pod minimální hladinu nelze spustit oběhové čerpadlo z důvodů 

možného zničení čerpadla. Další hladina je pracovní. Na této hladině se bude voda neustále udržovat. 

Poslední hladinou je hladina maximální, při dosažení této hladiny se napouštěcí ventil uzavře a nebude 

možné jej otevřít z důvodů přetečení vody z nádrže. Tento stav je vyhodnocen jako havarijní. Při 

ručním dopouštěním vody do nádrže nastává blokace při dosažení pracovní hladiny. 

Řízení oběhového čerpadla: 

Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci vody v nádrži a přívod vody do sprchy. Čerpadlo je 

možné spustit jak v ručním, tak i v automatickém režimu. Pro zapnutí čerpadla je nutné splnit 

následující podmínky: 

 Musí být zapnutý jistič od čerpadla. 

 Voda v nádrži nesmí být pod minimální hladinou z důvodu zničení čerpadla. 
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Řízení ventilátoru: 

Ventilátor odsává chemické výpary. Ventilátor je možné spustit ve dvou režimech a to 

v manuálním nebo automatickém. V manuálním režimu nenastává žádna blokace. V automatickém 

režimu je ventilátor možné spustit jen v případě, že oběhové čerpadlo je v provozu. V případě, že 

přejdete z automatického režimu do manuálního nebo během automatického režimu dojde k vypnutí 

čerpadla. Ventilátor zůstane zapnutý po dobu 30 min. 

pH vody: 

Pro správný chod zařízení je nutné udržovat pH vody v rozmezí 7-8. Pomocí pH metru je 

měřeno pH vody. Výstupní signál z pH metru je spojitý tj. analogový. Regulace pH probíhá 

následovně: pH metr změří pH vody. Jestliže pH není v uvedeném rozmezí, potom se na 5s aktivuje 

ventil, který nasype do nádrže absorbent. Po nasypání absorbentu do nádrže je nutné počkat na další 

měření 10 min. Pokud pH není v rozmezí, celý proces se opakuje až do té doby než pH vody dosáhne 

požadované hodnoty. Jestliže pH vody má požadovanou hodnotu, poté probíhá jen proces měření. 

V ručním režimu nastává blokace v případě, že pH vody je v daném rozmezí a dávkovat je možné jen 

5s. 

Zpracování aplikačního software pro LOGO!  

Software pro programovatelné relé LOGO! je naprogramovaný v jazyce Ladder diagram. 

Tento jazyk je schváleny normou IEC 61131, která se zabývá programovacími jazyky pro 

programovatelné automaty. Program je rozdělen na čtyři menší části.  

V první části programu je řešeno řízení oběhového čerpadla pomocí logického součtu pro 

řízení v automatickém nebo ručním režimu. Výstupní signál z logického součtu je přiveden na vstup 

logického součinu, kde v rámci korekce programu jsou společné podmínky pro spuštění oběhového 

čerpadla. 

Druhá část programu řeší řízení ventilátoru. V automatickém režimu je použita funkce 

logického součinu. Jejími vstupy je informace o provozu čerpadla, a zda je navolen automatický 

režim. Výstup z funkce logického součinu je přiveden na vstup časovače se zpožděným vypnutím. 

Výstup z časovače je přiveden spolu s ručním režimem na vstup funkce logického součtu. Výstupní 

signál z logického součtu je přiveden na výstup z PLC, který slouží k ovládání ventilátoru. 

Třetí část programu řeší regulaci hladiny vody v nádrži. Vstupní analogový signál je přiveden 

do porovnávacího členu, který při dosažení nastavených hodnot má digitální výstup. V programu jsou 

použity tři porovnávací členy. Jsou to hlídání minimální hladiny v nádrži, pracovní hladiny a 

maximální hladiny. Otevření napouštěcího ventilu je řešeno pomocí logického součinu. Vstupními 

signály je informace zda požadujeme otevření ventilu a jestli je aktivní manuální režim. Výstup 

z hradla je přiveden na vstup logického součtu spolu s informací o automatickém režimu. Výstup 

z hradla je přiveden na vstup logického součinu spolu s výstupy z porovnávacích členů. Výstupní 

signál je přiveden na výstup Q2. 
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V následující tabulce jsou uvedeny nastavené hodnoty pro určité úrovně hladiny vody 

v nádrži. 

Úrovně hladiny vody 

v nádrži 

Název Hodnota 

Minimální hladina 200 

Pracovní hladina 500 

Maximální hladina 700 

Tab. 4.1.5: Zobrazení nastavených hodnot pro určité hladiny. 

Ve čtvrté části programu je řešeno dávkování louhu do nádrže. Analogový vstup je přiveden 

do porovnávacího členu, který má na výstupu logickou jedna. V případě, že pH vody je pod hodnotou 

7 a celé zařízení je v automatickém režimu, tak se spustí časovač, který po uplynutí 5 sekund vypne. 

Výstup z časovače je přiveden na vstup logického součtu spolu s časovačem z ručního režimu. Výstup 

z hradla je přiveden na výstup Q6. Na sestupnou hranu časovače pomocí funkce set reset. Provede set, 

který je přiveden na vstup časového vypnutí. Po uplynutí 10 min se na sestupnou hranu časovače 

vyresetují oba časovače. V manuálním režimu po stisknutí tlačítka se otevře ventil louhu na 5 sekund.  

V další části programu je řešeno ovládání operátorského panelu, kde přepínání mezi 

jednotlivými obrazovkami je řešeno pomocí kláves F3, F4 a čítačů. Podle aktivní obrazovky pomocí 

kláves F1, F2 zapnete nebo vypnete dané zařízení. V této části jsou mimo jiné definované poruchové 

stavy. Pokud nastane poruchový stav, projeví se následujícím způsobem. Aktivuje se maják, siréna a 

poruchová obrazovka na operátorském panelu. Po odstranění poruchy je potřeba ji potvrdit tlačítkem. 

Celý program je v příloze na CD. 
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K realizaci této laboratorní úlohy jsem použil programovatelné relé LOGO! od firmy Siemens 

s operátorským panelem LOGO! TD podle zadání. K simulaci jednotlivých vstupů jsem použil 

následující prvky. Přepínač k simulaci jističe cirkulačního čerpadla, tlačítko na potvrzení poruchy a 

dva odporové děliče s potenciometrem, na jehož výstup je 0 - 9,6V k simulaci analogových snímačů. 

Jako napájení slouží zdroj 24V, který napájí LOGO! a LOGO! TD. Odporový dělič se skládá 

z rezistoru, který má odpor 15K Ohm a potenciometru s maximální hodnotou 10K Ohm. 

 
Obr. 4.1.15: Fotografie laboratorní úlohy. 
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4.2 Řízení teploty kapaliny v mořicích vanách pomocí PID regulátorů 

4.2.1 Řešený úkol: 

Vytvoření systému pro regulaci teploty kapaliny ve dvou mořicích vanách za použití dvou PID 

regulátorů. 

Zadání: 

Firma Taurid Ostrava s.r.o. dostala poptávku na vytvoření systému pro regulaci teploty 

kapaliny ve dvou mořicích vanách. Ohřev kapaliny bude probíhat pomocí  páry ve výměníku. 

Pro představu součástí zadání bylo blokové schéma s 3D modelem mořicí vany viz. Obr. 4.2.4, Obr. 

4.2.5.  

 
Obr. 4.2.1: Blokové schéma ohřevu kapaliny. 

 
Obr. 4.2.2: Nákres mořicích van. 
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V seznamu elektrických zařízení viz. Tab. 4.2.1 je uvedeno, jaké prvky budou na zakázce 

použity. 

Označení 

elektrod Popis Napětí 

  HCl vana 1     

P5 Čerpadlo odstředivé s magnetickou spojkou   400V 

TV 01 Elektroventil regulace páry Řízení 0-10Vdc 24V DC 

TIC 01 Termočlánek 4-20mA 24V DC 

  HCl vana 2     

P6 Čerpadlo odstředivé s magnetickou spojkou   400V 

TV 02 Elektroventil regulace páry Řízení 0-10Vdc 24V DC 

TIC 02 Termočlánek 4-20mA 24V DC 

Výrobce Označení výrobce Ele. Výkon otáčky 

  HCI vana 1     

Envicomp CM MAG-P30, motor:IEC GR90 B3-B5 2,2kW 2900ot/min 

Spirax sarco  Elektropohon NVK24A-MP-RE     

JSP Pt 100     

  HCI vana 2     

Envicomp CM MAG-P30, motor:IEC GR90 B3-B5 2,2kW 2900ot/min 

Spirax sarco  Elektropohon NVK24A-MP-RE     

JSP Pt 100     

Tab. 4.2.1: Seznam elektrických zařízení. 

Součásti poptávky je také propojení s informačním systémem mořírny. Propojení bude 

realizováno proudovým signálem 4-20 mA. Velikost signálu představuje informaci o teplotě. 

Součásti dodávky je: 

 Dokumentace vč. projektu. 

 Rozváděč osazený ovládacími prvky. 

 Instalační materiál (kabeláž, chráničky). 

 Montáž vč. potřebných revizí (Slovensko). 

Popis problému:  

Po nastudování zadání projektant neprojektoval technickou dokumentaci projektu, podle které 

byl následně zapojen rozvaděč. Technickou dokumentaci naleznete v příloze. Aby bylo možné 

provádět zadanou regulaci, bylo nutné zvolit vhodný PID regulátor. Projektant pro tuto regulaci zvolil 

PID regulátory typu E5_N-H od výrobce Omron. 
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Pro ovládání čerpadel byly použity motorové jističe 3RV1011 - 1GA10 tyto jističe vyrábí 

firma Siemens. Následné spínaní čerpadla je provedeno pomocí tří fázového výkonového stykače typu 

3RT1015 - 1BB41, který vyrábí firma Siemens. Stykač má pomocné spínací kontakty, jmenovitá 

provozní kapacita je 3kW AC3, přičemž provozní životnost je přibližně 1,3milionů spínacích cyklů. 

Na žádost zákazníka jako čerpadla P5 a P6 byly použity motory, které jsou k nalezení 

v tabulce Tab. 4.2.1 - Seznam elektrických zařízení.  

Jako elektroventily byly použity zdvihové motory uvedené v Tab. 4.2.2: Seznam elektrických 

zařízení, kde řízení těchto motorů je pomocí stejnosměrného napětí v rozsahu 0 - 10V. Tento 

elektroventil představuje akční člen v regulovaném systému. Bližší specifikace ventilu naleznete 

v příloze. 

Zpětnovazební měřící člen v tomto systému představuje odporový termočlánek Pt100. 

V našem případě je termočlánek typu T1070 s jímkou. Výstup z termočlánku je 4 - 20mA. Pro 

přepočet proudu na stupně Celsia byl použit převodník do hlavice termočlánku Pt100. Typ převodníku 

je P5310. Pt 100 má čtyřvodičové zapojení, přičemž měřicí rozsah termočlánku je -70 až 500°C. 

 
Obr. 4.2.3: odporový termočlánek Pt100[16.]. 

Pro řízení celého sytému byl požit regulátor typu E5_N-H. Tento regulátor vyrábí firma 

Omron. Regulátor se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

 Rychlý (60 ms) a přesný (0,1% procesní hodnoty). 

 Má univerzální vstupy a modulární výstupy. 

 Programátory profilu nastavené hodnoty (8x32 segmentů). 

 Řízení ventilů. 

Regulátor má rychlé vzorkování vstupů a kratší regulační periodu. Díky tomu je přesnější 

řízení topných těles v rychle se měnicích  aplikacích, které jsou citlivé na rušení. Regulátor má funkci, 

kdy při přerušení vodiče nebo selhání senzoru se rozezní alarm regulátoru. Funkce pomáhá k rychlé 

opravě poruchy. 



28 

 

Regulátory E5_N-H od firmy Omron regulují teplotu. Regulátor umí PID regulaci nebo 

diskrétní regulaci. Je potřebné nastavit požadovaný typ regulace. Dále je možné nastavit rychlost 

vytápění, jednotky °C nebo K, a také alarm. Regulátor nabízí 3způsoby nastavení PID regulace: 

 Auto-Tuning -  Kde nastavení časových konstant PID se provádí automaticky a v průběhu 

regulace je může měnit. 

 Self-Tuning – Nastavení časových konstant PID se provede jednou automaticky a dále pak již 

zůstanou neměnné. 

 Manual Setup – Zde nastavení časových konstant PID provádí obsluha a ty jsou neměnné do 

další změny obsluhou. 

 
Obr. 4.2.4: Omron PID regulátor[17.]. 

Řešení problému:  

Na této zakázce jsem se podílel testováním rozvaděčové skříně. Z důvodu studia regulátoru 

Omron jsem mohl jet na montáž, kde mohu nastavit regulátor. Také bych se pokusil změřit odezvu 

soustavy na jednotkový skok a následně mohl vypočítat přenos, ze kterého bych zjistil přenos 

soustavy. 

Testování el. rozvaděče: 

Testování rozvaděče probíhalo následujícím způsobem. Po připojení termočlánku na regulátor 

a voltmetru na výstup z regulátoru jsem na napájecí svorky rozvaděče přivedl 1 fázové napětí o 

velikosti 230V v síti TN-C-S. Následně pro nastudování manuálu regulátoru jsem nastavil regulátor a 

vyzkoušel jeho funkčnost. Zahříval jsem termočlánek a následně jsem sledoval napěťové změny na 

výstupu z regulátorů. 

Nastavení regulátorů: 

Po zapnutí rozvaděče a regulátoru je nutné jako první nastavit typ teplotního členu. Toto 

nastavení se provede stisknutím ⧇ s následným přidržením tlačítka po dobu 3sekund. Touto akcí se 

dostaneme do nastavení, ve kterém se pohybujeme pomocí tohoto  tlačítka. Najedeme na CN-T, 

kde natavíme pomocí tohoto  tlačítka hodnotu 4. Hodnotu jsme získali z manuálu, který naleznete 

zde [4.] .Hodnota představuje platinový odporový teploměr typu JPt 100. 
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Nastavení PID regulace provedeme následujícím způsobem. Podržte ⧇ po dobu tří sekund, 

následně v menu najedeme na funkci zobrazenou na obrázku:  

 

 - Vyberte PID parametr a stikněte . 

 

 

Postup pro zapnutí funkce Self-Tuning je následující: 

          

          

1) Podržíme ⧇ po dobu tří sekund a v menu najeďte na funkci St. 

         

         

       

2) Vybereme funkci St a stisknete . 

3) Stiskneme  tlačítko a vyberte ON. ON je nastavené od počátku. 

 

 

 

4) Zpátky na počáteční obrazovku se dostaneme podržením ⧇ po 

 dobu tří sekund. Teplota na displeji bude blikat a to znamená, že 

ST režim je aktivní. 

Montáž rozvaděče proběhla ve dnech 16. a 17.12.2014. Bohužel v těchto dnech probíhal 

zápočtový týden. Z toho důvodu jsem se nemohl zúčastnit montáže. Kolega, který se účastnil montáže, 

dostal za úkol změřit odezvu systému na jednotkový skok. Z časových důvodu však kolega nemohl 

provést měření. 
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4.3 Návrh technického řešení řízení dvou dopravních linek 

4.3.1 Řešený úkol 

Vypracování návrhu technického řešení řízení dvou dopravníkových linek. Návrh obsahuje 

cenovou nabídku pro zákazníka. 

Zadání: 

Zákazník poslal předběžnou poptávku na elektrické vybavení linek osmi kusů pásových 

dopravníků. Součásti zadání byl nákres požadovaných dopravníkových linek. Nákres je k nalezení 

v příloze.  

Dopravníky označené 1.1 až 1.8 zákazník rozděluje na dvě linky. Dopravníky 1.1, 1.2 a 1.6 

jsou označeny jako linka 1. Ostatní dopravníky tvoří linku 2. Součástí elektrické dodávky budou 2 

rozváděčové skříně s třemi resp. pěti frekvenčními měniči. Na konci každého dopravníku bude 

umístěn optický člen (můžeme dodat od firmy Sick) s následující funkcí. Výrobek najede na paprsek 

optického členu, dopravník se zastaví, výrobek je odebrán a poté se dopravník automaticky rozběhne. 

Pohony u dopravníků budou mít maximální výkon 180W. Rozváděčové skříně budou 

umístěny na začátku dopravníku 1.1 a 1.3. Na rozvaděčové skříni musí být ovládací tlačítka START, 

STOP a hlavní vypínač. Na lince 1 bude rozmístěno 5x centrál stop. Všechny centrál stopy vypínají 

současně pohony obou linek. Zobrazení stavu jednotlivých centrál stopů bude na dveřích rozvaděčů 

pomocí signálek. Dále je požadována zvuková signalizace u dopravníků 1.6 a 1.8, které jsou koncové. 

Zvuková signalizace bude sloužit k hlášení přivezení výrobků na konec dopravníku. 

Mezi dopravníky jsou umístěny tři stanoviště (laser, konzervace a balička). Je požadována 

komunikace s těmito stanovišti pomocí bez potenciálového kontaktu. Signály budou obsahovat 

informaci zasunutí dopravovaného ložiska do stroje a vyjetí ložiska ze stroje na dopravník. 

Nákres dopravních linek je k vidění v příloze z důvodu velikosti nákresu. 

Úkol: 

Proveďte návrh ovládání a řízení obou linek. Vytvořte soupisku materiálu, se seznamem 

elektrického zařízení. 

Řešení: 

Po důkladném nastudování zadání jsem vypracoval návrh na řízení obou linek. Každá linka 

bude mít svou rozváděčovou skříň, kde podle počtu řízených dopravníku bude umístěn stejný počet 

frekvenčních měničů. Řídicí systém každé linky bude po domluvě s panem Ing. Hofmanem realizován 

na programovatelném automatu od firmy Siemens typu Logo! 7. PLC bude umístěno v obou 

rozváděčových skříních. Můj návrh byl vytvořit řídicí systém na jednom programovatelném automatu 

pro obě linky za použití programovatelného automatu od firmy Siemens řady S7 typu 1200. U tohoto 

automatu je možnost ovládání většího počtu I/O.  Z důvodů levnější údržby jsme se rozhodli použít 

realizaci řídicího systému pomocí dvou PLC LOGO!. Hlavní úkol PLC bude řízení frekvenčních 
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měničů. Vstupy do PLC budou signály z jednotlivých optických členů a komunikace s jednotlivými 

stanovišti. 

Z důvodů výsledné ceny dopravníkového systému bylo nutné udělat cenu pro řízení zadaného 

dopravníkového systému. Měl jsem za úkol vytvořit seznam materiálu základního materiálu.  Seznam 

neobsahuje materiál jako vstupní/výstupní svorky, jistící prvky, spínací kontakty a ovládací prvky 

umístěné na rozvaděčové skříni atd. Vytvořený seznam obsahuje následující informace a to název 

materiálu, výrobce, typ, počet kusů a využití. 

Seznam materiálu: 

Název materiálu Výrobce Typ Kusů Komentáře 

Optočlen Sick  wl9-3p2230 8 Slouží k indikaci výrob. 

Odrazka Sick p250 8 Vrací paprsek Optočlenu  

Frekvenční měnič Lenze 6ESMD251X2SFA 8 Ovládání pohonů 

Pohon Lenze MxxMAxx 063-12 8 Dodává zadavatel 

Převodovka Lenze g500-h45 8 Dodává zadavatel 

Rozváděč Rittal AE 1055.500 2 Rozměry 800x600x300 

Ventilátor Rittal sk 3239.100  2 Chlazení rozvaděče 

Mřížka Rittal sk 3239.200 2 Na ventilátor 

Hl. vypínač Siemens 3LD2003-0TK53 2   

Bezpečnostní relé Siemens 3TK2821-1CB30 1 Odpojení napájení motor. 

PLC Siemens 

6ED1052-1MD00-

0BA7 2 Logo! 

Zdroj 230V AC/24V DC Siemens 6EP1332-1SH52 2   

Nouzový vypínač Sneider - elektric XALK178G 8   

Ovládací skříňka Sneider - elektric XALD211 2 Ovládání linek start/stop 

Relé Elko EP. VS316K-24 8 Komunikace se stanovišti 

Signálka Sneider - elektric ZB5AV043 8 Signalizuje centrál stop 

Centrál stop hřib Sneider - elektric ZB5AS54 2 Centrál stop na rozváděči 

Signálka s tlačítkem žl. Sneider - elektric ZB5AA58 2 Porucha / reset 

Signálka s tl. bílá Sneider - elektric ZB5AA18 2 Ovládací napětí 

siréna Eaton - elektric SL-A24 2 Zvuková signalizace 

Tab. 4.3.1: Seznam komponentů. 

K seznamu materiálu pochopitelně patří seznam kabelů. Seznam jsem vytvářel pomocí 

obrázku Obr.4.3.1, podle kterého jsem počítal potřebnou délku kabelu. Seznam má následující 

informace a to využití, typ, počet žil, průřez, počet metrů 
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Seznam kabelů:  

Využití Typ Počet žil 

Průřez 

[mm^2] Počet metrů 

Pohony YCY - JZ 4 1,5 79 

Total stop YY-OZ 4 1 39 

Signalizace Total stop LiYCY  4 0,5 69 

Optočleny LiYY  3 0,34 71 

Sirena YY-JZ 3 0,5 29 

Propojení rozvaděčů 

HYSLY - 

JZ 25 1 13 

Tab. 4.3.2: Seznam kabelů. 
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5 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia uplatněné studentem v průběhu odborné praxe. 

V průběhu absolvování individuální odborné praxe ve firmě jsem mnohokrát uplatnil znalosti 

získané v průběhu studia, neboť tyto znalosti byly velice důležité a nezbytné k úspěšnému řešení 

zadaných úkolů. Za nejužitečnější a nejvíce využívané dovednosti považuji: 

 Znalost základní práce s programovatelnými automaty. 

 Při plnění zadaných úkolů jsem plně využil dosud získané znalosti čtení elektro dokumentace. 

 Při plnění zadaných úkolů jsem hodně využíval anglický jazyk, ve kterém jsou psané veškeré 

návody a datasheety. 

 Při programování PLC jsem využíval znalosti z Booloevy algebry. 

 Velkou výhodou byla znalost spojité a diskrétní regulace. 

Výše zmíněné znalosti jsem získal díky úspěšnému absolvování následujících předmětů: 

 Technická dokumentace. 

 Kybernetika. 

 Číslicová a mikroprocesorová technika I. 

 Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systému. 

 Analýza regulačních systému. 

 Anglický jazyk. 

Citelným přínosem při plnění jednotlivých úkolů v průběhu absolvování odborné individuální 

praxe byla znalost a dovednost s programováním programovatelných logických automatů společnosti 

Siemens. Problematika programování programovatelných logických automatů a tvorba vizualizací je 

ovšem velice obsáhlá. Získané zkušenosti s programovatelnými automaty však byly dostačujícím 

základem ke zvládnutí zadaných úkolů. Při programování PLC jsem využíval znalosti Booleovy 

algebry, jejíž znalost je nezbytná pro práci s digitálními signály. 

Velmi užitečná byla znalost anglického jazyka. Anglický jazyk jsem využíval především při 

testování rozvaděče pro regulaci teploty hladiny, protože mým úkolem bylo nastavit PID regulátory. 

Návod na nastavení regulátoru byl psaný v anglickém jazyce, proto je jeho znalost nezbytná. 

Znalost, kterou jsem využíval při řešení každého úkolu, jenž mi byl zadán v průběhu 

absolvování individuální praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. je čtení elektro dokumentace. Tato 

znalost mi velice pomohla k dosažení požadovaných výsledků.  
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6 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 

praxe. 

Při řešení zadaného úkolů spočívajícím ve vypracování návrhu řízení dvou dopravníkových 

pásů, jsem se setkal s velkým nedostatkem schopnosti promyslet do detailů řízení již výše 

zmiňovaných dopravníkových linek. Tato oblast je však velice obsáhlá z důvodů velkého množství 

snímačů, různých motorů, frekvenčních měničů a PLC. Během studia není možné probrat vše. Navíc 

dalším aspektem je neustále se vyvíjející nová technologie. Užitečná by však byla základní teorie pro 

správný návrh realizace řízených systémů. 

Jako nedostatečnou považuji také znalost čtení výkresových elektro dokumentací, které se 

týkají zapojení rozvodových skříní, kde jsem měl určité nedostatky při zapojování rozvodových skříní. 

Scházející nedostatky jsem získával z daných manuálů a příruček dodávaných výrobcem 

k jednotlivým komponentům a přístrojům publikovaných na firemních webových stránkách 

konkrétních výrobců [4.] [5.] [6.] [7.] [8.] nebo při konzultacích se zkušenějšími spolupracovníky, 

kterými byli projektanti, programátoři a montéři. 
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7 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 

zhodnocení. 

Při absolvování individuální odporné praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. jsem měl možnost 

vyzkoušet několik pracovních zařazení a podílet se aktivně na několika zakázkách. Z časového důvodu 

se mi nepodařilo vyzkoušet všechny pracovní pozice. Za dobu trvání mé praxe jsem měl možnost 

vyzkoušet následující pracovní procesy: 

 Výroba elektrických skříní. 

 Testování elektrických skříní. 

 Programování PLC. 

 Programování HMI. 

Na pracovní pozici technického pracovníka byla hlavní náplní mé práce výroba elektrických 

skříní v prostorách dílny. Pro splnění veškerých zadaných úkolů na této pracovní pozici byla nutností 

dokonalá znalost a orientace v elektro dokumentaci a manuální zručnost. Na této pozici zaměstnanec 

potřebuje schopnosti jak v elektrické oblasti, tak i v zámečnické oblasti. Zámečnické schopnosti 

využije při úpravě elektrické skříně pro usazení signalizačních a ovládacích prvků. Při seznamování 

s tímto pracovním procesem jsem si zdokonalil znalosti elektro dokumentace a elektrických prvků. 

V této pracovní pozici jsem zapojil několik elektrických skříní, které nejčastěji tvořili jistící prvky, 

motorové jističe nebo frekvenční měniče, PLC Simatic z řady S7.  Na pozici technického pracovníka 

jsem se účastnil montáže, která byla prováděna ve firmě, která zajišťuje kompletní dodávku zařízení. 

Na této montáži jsem měl za úkol vytvořit kabelové trasy a zapojit třífázové asynchronní motoru 

s fyzickou brzdou a teplotním čidlem. Kabelové trasy byly především tvořeny z drátěných žlabů. 

Dalším pracovním zařazením byl post programátora PLC a HMI. Na této pracovní pozici jsem 

nejvíce využil znalosti získané ze studia na Vysoké škole Báňské. Mým úkolem  bylo naprogramovat 

řídící systém na linku žárového na PLC LOGO! od firmy Siemens. Po vytvoření řídicího systému jsem 

jel na místo montáže provést dodatečné úpravy programu a odzkoušet funkčnost zařízení a programu. 

Na místě jsem provedl měření jmenovitých proudů motorů, výsledky z měření jsou uvedeny 

v Bakalářské práci. 

Následujícím úkolem na programátorské pozici bylo vytvoření řídicího systému pro řízení 

absorbéru. Řídicí systém je vytvořený na programovatelném automatu typu LOGO!. Součástí 

vytvořeného řídicího systému je vizualizace vytvořená na ovládacím panelu LOGO! TD. Z důvodu 

nezískané zakázky absorbéru jsme byli nuceni vytvořit absorbér jako laboratorní úlohu, kde jsem si 

mohl vyzkoušet vytvořený řídicí systém na skutečném PLC a operátorském panelu. Při vypracování 

této úlohy jsem získal cenné zkušenosti z oblasti programování PLC a HMI.  

Součástí zadání obou výše zmíněných úkolů bylo vypracování návodu pro obsluhu, který 

obsahuje návod k obsluze zařízení s vypsanými blokacemi programu. 
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Součástí pozice programátora je testování elektrických skříní. Za dobu absolvování praxe jsem 

testoval dvě elektrické skříně. U testovaných elektrických skříní jsem hlavně kontroloval správnost 

zapojení skříně s funkčností řídicího systému a funkčnost celého zařízení. Tento test se provádí vždy 

před montáží u zákazníka. 

Hlavním přínosem odborné individuální praxe bylo získání a následné zlepšování zkušeností 

jak postupovat pří řešení zadaných úkolu nebo řešení problému v oblasti s elektrických zařízení, jak 

samostatně, tak v rámci skupiny. Dalším významným poznatkem bylo zdokonalení v oblasti 

programování PLC, čtení elektro dokumentace a pochopení důležitosti jednotlivých prvků. 

Dalším velkým přínosem byl náhled do již několik let existující firmy v oboru. Seznámil se 

s jejím fungováním a způsobem zpracování zakázek. 
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