
 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 

 
 

 

 

 

 

 

 

Řízení stroje pro cementaci 

Cementation Machine Control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016                                                      Petr Havelka 



 
 

  



 
 

 



 
 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

 

Řízení stroje pro cementaci 

Cementation Machine Control 

 

 

Studijní program:  B2649 - Elektrotechnika  

Studijní obor:   2612R041 - Řídicí a informační systémy 

Rok odevzdání:  2015/2016 

Vedoucí:  Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D. 

Student:   HAV0109 - Petr Havelka 

Datum zadání:  1. 9. 2014 

Datum Odevzdání: 9. 4. 2016 

Cílem bakalářské práce je návrh a implementace řízení stroje pro vnitřní a vnější cementaci pro 
demonstrační účely.  

 

V souhrnu je práce charakterizována těmito body: 

1. Rešerše technologie cementace a jejího řízení. 

2. Návrh a realizace projektové dokumentace. 

3. Návrh a implementace řídicího softwaru. 

4. Návrh a realizace monitorování procesu. 

5. Zhodnocení dosažených výsledků. 

 

 

 



 
 

Seznam doporučené odborné literatury 

[1] PETRUZELLA, Frank. Programmable Logic Controllers. 4th ed. McGraw-Hill 
Science/Engineering/Math, 2010. ISBN 978-0073510880. 

[2] MARTINEK, Radislav. Senzory v průmyslové praxi. 1. vyd. Praha: BEN - technická 
literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-354-8. 

[3] KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika. 1. vyd. Praha: BEN - technická 
literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-314-2. 

[4] KOSMATKA, Steven H. Design and Control of Concrete Mixtures. 14th ed. Portland 
Cement Association, 2002. ISBN 978-0893122171. 

 

  



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení výrobní linky pro aplikaci 
vláknitocementové izolace vnějšího povrchu potrubí a cementové izolace vnitřního povrchu 
trubek. Praktická část pak obsahuje návrh programu a vyladění celé linky řízené 
programovatelným automatem a vizualizaci grafického rozhraní. 

Klíčová slova: 

vláknito-cementová izolace potrubí, programovatelný automat, vizualizace, TIA Portal V12, 
Wonderware InTouch, německá norma (DVGW) GW- 340, česká norma ČSN EN 10298, 
Simatic S7 – 1516. 

 

Abstract  

This bachelor thesis deals with problematics of designing a production for application 
of concrete mixture isolations of external surfaces of piping and cement isolations of their 
internal surfaces. Practical part of the thesis consists of three parts: program design, 
programmable logic controller operated line set-up and graphic user interface visualization.  

Key words:  

concrete mixture, programmable logic controller, visualization, TIA Portal V12, Wonderware 
InTouch, German standard (DVGW) GW – 340, Czech standard ČSN EN 10298, Simatic S7 – 
1516.
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Úvod 
Bakalářská práce si klade za hlavní cíl vytvořit návrh aplikační linky cementové směsi 

na vnitřní stěnu trubky od průměru 219,1 mm, při tloušťce stěny 2,6 mm a následně i vnější 
stěnu trubky od průměru 88,9 mm. Jelikož linka má být dimenzována pro trubky až do průměru 
820 mm, o tloušťce stěny 6,3 mm, jejíž váha jen se základní PE izolací se pohybuje okolo 1,2 t, 
je nutné myslet také na bezpečnost pracovníků a ochranu výrobní linky 
i materiálu před poškozením. 

Bakalářská práce také popisuje základní informace a normy vláknitocementové izolace, 
a to jak pro vnitřní, tak i pro vnější aplikaci.  

Návrh se zaměřuje na elektronickou stránku věci, zejména pak na řízení a ovládání 
celého výrobního procesu co nejekonomičtější cestou při co nejnižších nákladech na provoz, 
avšak zároveň je nutné dodržení kvality i rychlosti výrobního procesu. Celá výrobní linka bude 
řízena PLC Simatic S7 – 1516. Díky modulárnímu automatu řady S7 – 1500 je možné jej 
v budoucnu použít i pro řízení většího počtu linek, periferních PLC nebo pro supervizní řízení 
provozu. Program automatu je psán v TIA Portal V12, tudíž v softwaru výrobce PLC. Obsluha 
pak řídí provoz vizualizací. Datová komunikace PLC a vizualizačního softwaru je 
zprostředkována pomocí OPC serveru, který umožňuje vzájemnou výměnu dat. Vizualizaci 
výrobního procesu obstarávají grafická okna navržená ve Wonderware InTouchi. Tento 
software je jedním z celosvětově nejpoužívanějších softwarů pro SCADA/HMI  vizualizaci. 
Vizualizace a celkové ovládání je koncipováno pro obsluhu bez programátorského povědomí, 
tudíž velice jednoduše. 
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1. Rešerše technologie cementace a jejího řízení 
Bez možnosti centralizovaného řízení linku musí obsluhovat 5 až 6 lidí. Tato 

technologie výroby je nepřesná a často i ztrátová, a to nehledě na časté chyby ze strany 
obsluhy. Například při namíchání špatného poměru nebo nezkušené obsluze dochází ke škodám 
a časovým skluzům v pracovním plánu. Tato neutomatizovaná linka pracuje na podobném 
systému, jak je popsáno níže. 

 

1.1 Výrobní linka 
Rozmístění vnitřní cementace a vnější cementace umožňuje funkci obou částí 

s využitím stejné koleje, aplikačního vozíku i mísiče. Tímto rozvržením byla ušetřena potřebná 
plocha i prostředky, ale za cenu nemožnosti funkce obou částí paralelně. V levé části stojí mísič 
a zásobníky jednotlivých složek. Od ústí mísiče vede kolej ve stejné ose jako připravená trubka 
na vnitřní cementaci v pravé části obrázku. Doprava při vnitřní cementaci ocelových trubek 
z místa prozatímního skladování přímo do výrobního procesu linky je bez automatizace 
zdlouhavý proces, v němž je mnoho prostoru, kde obsluha linky může udělat chybu a tím 
způsobit zdržení nebo i zranění nebo škodu na majetku. Pro eliminaci této hrozby je dopravní 
systém automatizován. 

Izolace vnitřní cementovou vystýlkou má nespornou výhodu ve skutečnosti, že izolace 
je chráněna při převozu ocelovou trubkou, na níž je nanesena. Díky tomu je možno i čerstvě 
izolovanou trubku položit celou plochou na skladovací rošt. Na druhou stranu složení 
cementové směsi nedává prostor pro chyby při manipulaci. Zde opět přichází riziko, že obsluha 
přepravního jeřábu při odebírání trubky z cementační linky zavadí o součást stroje nebo provede 
prudký pohyb jeřábem a vnitřní izolační vrstva se tím může poškodit. Výsledkem jsou 

Obrázek 1 - Rozložení vnitřní a vnější cementace. 
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vyčnívající části izolační vrstvy dovnitř trubky, vzduchové bubliny, trhliny způsobené svezením 
směsi po stěně materiálu a spadnutí části nebo i celé izolační vrstvy. V případě drobných trhlin 
dovoluje norma dodatečné opravy cementovou směsí a to nejpozději do 24 hodin od první 
aplikace směsi. V případě nerovnoměrné vrstvy nebo velkých vad je nutné trubku očistit a celý 
výrobní proces nanášení opakovat. 

U vnější cementové izolace je třeba brát v potaz fakt, že trubka s izolací může svou 
váhou poškodit obal na opěrných místech roštu. Trubky s touto povrchovou úpravou musí být 
po dobu zrání podloženy pouze v krajích trubky, tj. v místech bez izolace.  

 

1.2  Povrchová úprava potrubí – vnější cementace 
 

 

Vnější cementace vláknito-cementovou izolací je vyráběna dle normy 
KN 42 0025, známé také jako GW – 340. Používá se pro ochranu potrubí v náročném terénu 
namísto podsypového materiálu, z toho vyplývá nutnost dodržení minimální tloušťky izolace 
a úprava konců izolace, aby v takovémto prostředí nedošlo k porušení chráněné trubky. 
Na ocelové trubky určené pro aplikaci vnější izolace je nejprve nanesen epoxidový nástřik a pro 
lepší přilnavost polyetylénové vrstvy je pod ni nanesena adhezivní (drsná) mezivrstva, to vše je 
popsáno normou DIN 30670-N-n U. Teprve na výslednou PE izolaci je možno nanášet vláknito-
cementovou směs. Existují dvě provedení této izolace značené FZM-N a FZM-S. FZM-S je 
označení speciálního provedení se zdrsněním povrchu základové PE izolace a je vhodné 
i k bezvýkopovému protlačování.  

Obrázek 2 - Řez vrstev vnější vláknito-cementové izolace. 
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 Při aplikaci (obr. 2) je základem směsi 3x praný křemičitý písek, vhodně uskladněný 
na suchém a stinném místě, např. ve velkoobjemovém silu (1). Písek potřebný pro výrobu 
izolační směsi je použit totožný jako u vnitřní cementace pro jednodušší skladování, dopravu 
i použití. Písek dopravuje rotující šroubovice uložená v trubce (2) hnaná elektromotorem, 
následně je písek vážen na váze (3) pro přesné dávkování a společně s vodou a cementem je 
v mísiči (7) následně rozmíchán. Řídící systém se stará o většinu funkcí, přesto je třeba zpětná 
vazba člověka, ta je realizována tlačítkovým panelem (12). Do přesně nadávkovaného množství 
vody přijde rozmíchat plastifikátor (4) a sekané polypropylénové vlákno (6) zlepšující plastické 
vlastnosti izolace i v dlouhodobém měřítku. Pro lepší manipulaci je do směsi přidáván 
i zpomalovač tuhnutí (5) pro zajištění dostatečné doby k aplikaci směsi na povrch trubky. 
Celková izolace se skládá ještě z polypropylénového vlákna, kterým je ovíjena nanesená vrstva 
vláknito-cementové směsi na trubce. Ta zajišťuje soudržnost materiálu do vyzrání směsi 
a zamezuje jejímu obití při přepravě a následnému vypraskání. Následuje důkladné rozmíchání 
s vodou a přelití směsi do zásobníku malty (11). Odtud je tlakovou pumpou (šminkem) směs 
tlačena vysokotlakou hadicí na beton do ústí hubice na aplikačním vozíku (8), odkud je také 
zadáván start či zastavení průběhu aplikace na tlačítkovém panelu (13). Koleje, na kterých jezdí 
aplikační vozík leží podél ocelové trubky (9) na stolcích. Stolec s hnacím motorem (10) je navíc 
vybaven i přítlakem (15) pro upevnění trubky. Veškerá elektronika, PLC, vizualizace i řízení 
se skrývá ve skříňovém rozvaděči (14). 

 Vozík je vybaven systémem odvíjení polypropylénové tkaniny, kterou se bude 
při aplikaci obalovat cementová směs, hnacím motorem zprostředkující pohyb po koleji 
a samozřejmě aplikační hubicí rozprostírající proud malty na předepsanou šířku.  

Trubka s PE izolací připravená na aplikaci vláknito-cementové izolace je položena 
na stolcích s koly. Jeden stolec je vybaven elektromotorem připojeným na hnací kolo, na druhé 
straně drží trubku stolec bez hnacího motoru. Je nutné, aby trubka byla usazena na posledních 
15 centimetrech, tím zajistíme dostatečný prostor pro správné ukončení cementové izolace. Oba 

Obrázek 3 - Popis linky vnější cementace. 
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stolce mají možnost změny rozteče mezi koly pro stabilnější ustavení trubky v nich. Při práci 
na trubkách o malém průměru a velké délce dochází k jejich prohnutí vlivem váhy směsi 
na trubce, v tu chvíli dochází k prokluzování hnacích kol a tím i k narušení celého chodu linky. 
Proto je nutné ke stolci s hnacím kolem přidat přítlak, který by zamezil skluzu trubky na kole.  

Při vlastní aplikaci je na trubku rotující na stolcích nanášena vrstva směsi řinoucí 
se z hubice na aplikačním vozíku. Ten odvíjí polypropylénové vlákno překrývající čerstvou 
vrstvu izolace s přesahem. Po celou dobu aplikace je aplikační vozík v přímočarém 
rovnoměrném pohybu rovnoběžně s trubkou, aby bylo docíleno jednolité stejnoměrné vrstvy.  

Ocelové trubky s vnější vláknito-cementovou izolací je třeba skladovat ve vlhkém 
prostředí a pravidelně rosit pro správné pomalé vyzrání izolace. K přepravě nebo k běžnému 
skladování je možné přistoupit po 3 až 5 dnech zrání.[1]  

Obrázek 4 - Stolec s hnacím kolem. 
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1.3  Povrchová úprava potrubí – vnitřní cementace 

Díky celistvé vrstvě, která musí být bez větších prasklin, a vhodně upraveným koncům 
trubek pro svařování prodlužuje tato izolace životnost celého potrubního systému o 20 až 30 let. 
A i krátce před koncem životnosti je zde možnost nástřik opakovat přímo v zavedeném potrubí 
a prodloužit tak životnost i několikrát, celkově až o dalších 10 let. Cementová izolační vrstva 
také zamezuje vzniku inkrustací minerálů z vody, které by mohly poškozovat ocelový povrch 
trubky. Díky zvětšení tloušťky izolací trubky dochází ke zlepšení hydraulických parametrů. 

Technologie složení směsi zajišťuje hygienicky nezávadnou izolaci chránící povrch 
vnitřního potrubí proti korozi. Složení cementové izolace pro vnitřní aplikaci se složením velmi 
liší od vláknito-cementové směsi pro izolaci vnějšího povrchu trubek. Zatímco 
pro vláknitocementovou směs je třeba plastifikátor, zpomalovač tuhnutí a skelné vlákna, směs 
pro vnitřní aplikaci se musí bez těchto položek obejít. Nutnost vyplývá z účelu potrubí a to je 
zejména doprava pitné, ale i odpadní a užitkové vody o teplotě do 50°C. Kontroly vhodného 
složení, zejména pak pro využití k přepravě pitné vody, jsou přísné a právem, 
neboť zpomalovače tuhnutí i složky plastifikátorů jsou z dlouhodobého hlediska chemicky 
závadné živočišnému, tedy i lidskému, zdraví.  

Cementová směs se tedy připravuje pouze ze sušeného praného křemičitého písku, 
cementu, který vyhovuje normě EN 197 – 1, a čisté pitné vody. A to v poměru dle normy.  
Norma ČSN EN 10298 také povoluje při použití vysokopecního a portlandského cementu 
odolného síranům použití zkapalňovací přísady. Přesné dávkování je nezbytně nutné 
pro správnou konzistenci cementové směsi. Častým případem neobstání u hygienické kontroly 
izolace je právě špatný poměr zejména vody k zbytku směsi. V takovém případě totiž směs 
při nanášení má větší hmotnost a neudrží se povrchovým napětím na stěně trubky, následně 
při zrání se objevují praskliny. Často také vody vyplaví příliš mnoho cementu ze směsi a ten 
následně ztvrdne nikoliv rovnoměrně rozprostřený ve vrstvě, ale při stěně nebo naopak 
se vyplaví na povrch vrstvy. V případě, kdy je při stěně trubky nahromaděn cement, zbytek 
směsi jej logicky pozbývá, následně při uvedení do provozu je písek snáze odnášen tlakem 

Obrázek 5 - Řez trubky s vnitřní izolací. 
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vody. Pokud je cement usazený na povrchu stěny, je větší šance, že vyschne příliš rychle 
a dojde k tvorbě trhlin.[2] 

Aplikace cementové směsi na vnitřní stěnu trubky je pak prováděna rotační metodou, 
případně manuálně. „Rotační metodou, při které se malta roztočí vysokou rychlostí otáčení 

a rozdělí se v podélném směru trubky. Působením odstředivé síly zhuštěné pevné části malty 

vytvoří hladkou izolační výstelku a část původního obsahu vody se vytlačí. Izolační výstelka 

částečně zbavená vody odolá při přepravě trubky na místo vytvrdnutí.“1 Metoda metací hlavicí 
naopak vrhá maltu odstředivou silou hlavou pískometu na stěnu trubky. Při použití této metody 
zůstává obsah vody ve směsi téměř nezměněn. Dodatečné vyhlazení povrchu se provádí rotací 
trubky (obdobně jako u rotační metody) nebo mechanickým hlazením. Ruční metoda se používá 
nejčastěji pouze při drobných opravách, malta je nanášena a hlazena ocelovým povrchem 
hladítka. 

 V našem případě využijeme způsob aplikace cementové směsi metací metodou (obr. 6). 
Metací hlava (7) je roztočena stlačeným vzduchem z kompresoru (1), který se zde smíchá 
s cementovou směsí. Následně je pomocí lopatek hřídele odstředivou silou metán na stěny 
trubky (4). Cementová směs je ze zásobníku (2) šnekovou hřídelí tlačena do šminku. Šmink je 
kovové pouzdro s gumovou výstelkou a hnacím středovým šroubem, při roztočení je směs 
nasávána a pod tlakem tlačena hadicí až k metací hlavě. Plynulý pohyb metací hlavy skrz trubku 
zajišťuje aplikační vozík (3), ten je elektrickým motorem poháněn po kolejích. K aplikačnímu 
vozíku je připojen nástavec pro vnitřní cementaci skládající se z trubky, v níž je uložena hadice 
pro stlačený vzduch a hadice pro cementovou směs. Na konci této trubky je připevněna metací 
hlava. Aplikace probíhá od vzdálenějšího konce trubky směrem ke kolejím a zbytku linky. 
Protože metací hlava s hmotností cementu v hadici neudrží svůj přímý směr, je těsně 
před hlavou připevněna konzole s kolečky, které jí drží ve středu trubky. Po skončení aplikace 
cementové směsi na stěnu trubky vyjede aplikační vozík i s metací hlavou ven z trubky, 
hydraulicky se přitáhne vrchní přítlak (6) s kolečky pro lepší stabilitu a přilnavost trubky 

                                                      
1 ČSN EN 10298. Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě: Vnitřní izolační 

výstelka cementovou maltou. Praha: Český normalizační institut, 2006, s.9. 

Obrázek 6 - Boční pohled na vnitřní cementační linku. 
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na nosných a hnacích kolech (5). Nyní je linka připravena roztočit trubku a odstředivou silou 
vytlačit přebytečnou vodu pro lepší přilnavost cementové výstelky a možnost okamžitého 
přenosu bez potřeby čekání na vyzrání směsi. 

Při aplikaci směsi je důležitý stálý tlak vzduchu, aby nedocházelo ke zpomalování 
nebo úplnému zastavení metací hlavy. Pokud se do směsi dostane cizí předmět, ať už je 
to kámen nebo část papírového obalu cementového pytle, dojde k částečnému nebo úplnému 
ucpání hlavy. V tomto případě je vrstva výstelky menší než zamýšlená, případně směs přestane 
být metána úplně. Je tedy nezbytné hlídat dokonalou kvalitu cementové směsi.   

Po aplikaci je nutné trubky utěsnit na obou stranách pro vytvoření vlhkého prostředí, 
v němž vrstva vyzrává 3 až 5 dní. V případě špatného utěsnění nebo příliš vysoké teploty může 
dojít k příliš rychlému vyschnutí výstelky a jejímu vypraskání.[4] 
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2. Návrh a realizace projektové dokumentace 
 Cementační linka je konstruovaná tak, že není možné paralelně pracovat na vnější 
a vnitřní izolaci trubek. Tím je dáno základní větvení programu, dále při údržbě je však třeba 
manipulace s jednotlivými segmenty celé linky, např. pouze pojezd aplikačního vozíku, vypnutí 
chlazení sila, atd. Proto má program při spuštění i možnost manuálního režimu, v němž je 
implementována volba editace přednastavených hodnot pro cementaci.  

  

Obrázek 7 - Principiální schéma. 
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Linka při startu zapne hydrauliku, kompresor a zkontroluje teplotu sila, případně zapne 
chlazení.  

Volbou režimu vnitřní cementace uživatel vybere rozměr trubek nachystaných 
k cementaci pro svou směnu. Systém nahraje data zadané trubky do paměti a začne nulovat 
stroj. Nulování skončí, jakmile všechny písty a aplikační vozík jsou na své výchozí pozici. 
Po kontrole linky může obsluha zvolit novou trubku, kterou dopravníkový systém uloží na kola 
linky (obr. 8). Dále program upne ramenem trubku a zamezí tím vyletění z uložení. V tuto chvíli 
je již možno zapnout sekvenci přípravy a míchání malty. Při dostatku cementové směsi 
v zásobníku může obsluha spustit běh programu cementace trubky. Výchozí parametry, jako 
rychlost pojezdu aplikačního vozíku, tlak cementové směsi nebo rychlost rotace odstředění, 
získal program na začátku směny a není třeba přílišných změn, jen jemného doladění, případně 
hlídání nežádoucích stavů či poruch. Následuje vyhlazení povrchu trubky odstředěním. 
Po doběhu systém uvolní trubku a vazač s jeřábníkem zajistí převoz hotového kusu, mezitím 
se systém vrátí do výchozí polohy a je připraven na další trubku. 

Při volbě režimu vnější cementace postupuje program stejně jako v předchozím případě. 
Samozřejmě je aplikační vozík zbaven odnímatelné části pro vnitřní cementaci a výchozí pozice 
je na začátku trubky ležící na stolci. Nyní probíhá příprava míchání, ale v programu je zahrnuto 
i dávkování plastifikátoru, zpomalovače tuhnutí i polypropylenových vláken. Po spuštění 
programu cementace trubky je automaticky řízena rychlost pojezdu aplikačního vozíku, rychlost 
průběžné rotace trubky i tlak malty a upnutí hladítka přidržující polypropylénovou síťovinu. 
Dokončení trubky dá signál pro nastavení stroje do výchozí pozice, tudíž se hladítko odtáhne 
od trubky a vozík se vrátí na začátek. Systém je připraven pokračovat dalším kusem, jakmile 
obsluha vymění hotovou trubku za čistou. 

  

Obrázek 8 - Uložení trubky na kola linky. 
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2.1 Nulování pozice 
Pro přesné nanášení směsi je nutné po každé aplikaci nebo po každém zapnutí 

vynulovat polohu aplikačního vozíku. Jedná se o první krok výrobního procesu. Aplikační vozík 
se rozjede po koleji směrem od vnitřní cementace, dokud jej nezastaví koncové čidlo. Při jeho 
sepnutí se aplikační vozík zastaví a vynuluje se poloha. V této poloze je linka připravena začít 
výrobní proces vnější i vnitřní cementace.  

 

2.2 Míchání 
Při startu linky je kontrolována teplota sila s pískem teplotním čidlem v něm uloženém, 

pokud teplota překročila nastavenou maximální teplotu, systém zapne chladící okruh sila. 
Jelikož provoz linky trvá 16 hodin denně, je třeba kontrolovat teplotu sila i během směny. 
Proto při začátku aplikace izolace na novou trubku zkontroluje systém teplotu znovu 
a vyhodnotí nutnost chlazení. Obsluha míchání má k dispozici ovládací panel pro mísič 
a přípravu míchání. Zapnutím sekvence přípravy směsi systém automaticky napustí do mísiče 
přesnou dávku vody, plastifikátoru, zpomalovače tuhnutí, vláken a tuto směs rozmíchá 
(v případě vnitřní cementace napustí pouze vodu). Mezitím naváží dávku písku, který si dávkuje 
šnekovou hřídelí poháněnou motorem ze sila. Následně obsluha přidá do odměrné nádoby 
s pískem pytlovaný cement, pak dá obsluha signál a program pokračuje dále, odměrnou nádobu 
vysype do mísiče. Za stálého míchání systém čeká na řídící impuls, na jehož základě vypustí 
během 25 sekund obsah mísiče do zásobníku malty.  Po uplynutí času vyhrazeného 
pro vypouštění se zavře vypouštěcí klapka mísiče, a po volbě dalšího cyklu míchání obsluhou 
se opět začne napouštět voda a ostatní složky.  

 

2.3 Aplikační vozík 
 Výchozí pozice aplikačního vozíku je u vnitřní i vnější cementace přesně 12,5 m 
od bodu, kde končí trubka ležící na kolech vnitřní cementace. Tím je zaručena dostatečná 
vzdálenost jak pro odstředění při vnitřní cementaci, tak i dostatek prostoru pro obsluhu 
při výměně trubek při vnitřní cementaci. Motor pojezdu aplikačního vozíku, stejně jako motor 
tlakového čerpadla, hnací motor stolce i motor hnací kola vnitřní cementace, je řízen 
frekvenčním měničem disponujícím digitálními i analogovými vstupy pro reset, start 
nebo zastavení apod. 

U provozu vnitřní cementace jsou načtena data pro nastavení rychlostí rotace trubky, 
pojezdu vozíku a rychlost tlačení malty. Při volbě nové aplikace trubky vozík najede metací 
hlavou do připravené trubky. Následně otevře ventil vzduchového kompresoru, po 5 sekundách 
roztáčení uvede do chodu i tlakovou pumpu (šmink). Nyní kvůli zpoždění začátku metání 
cementové směsi systém čeká na volbu obsluhy, která při plném metání spustí pojezd 
aplikačního vozíku. Aplikační vozík se pohybuje rychlostí načtenou ze souboru při počátku 
směny. Když urazí předepsanou vzdálenost 12 m, vypne systém tlakovou pumpu malty a uzavře 
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ventil vzduchového kompresoru, při vzdálenosti 12,5 m se vozík zastaví. Čeká pak na zbytek 
systému, aby mohl opět najet do nové připravené trubky. 

  Se zvolením vnějšího aplikačního procesu je ze souboru načtena hodnota rychlosti 
rotace trubky na stolci, pojezdu aplikačního vozíku a rychlost tlačení směsi. Po zvolení startu 
cementace se spustí na 5 sekund tlaková pumpa směsi a na 10 sekund rotace trubky na 20 % 
výkonu pro kvalitnější nájezd hrany izolace. Poté se motor pojezdu spustí nastavenou rychlostí 
směrem cementace, rychlost rotace se zvýší na 100 %, taktéž je po dobu cementace v běhu 
tlaková pumpa směsi. Koncová hrana izolace se ošetřuje podobně jako začáteční. Pojezd 
aplikačního vozíku i tlaková pumpa směsi se zastaví 20 cm před koncem trubky, rychlost rotace 
se sníží na 20 % po dobu 10 sekund, než se zastaví úplně. Obsluha odřízne krycí tkaninu 
a stiskne tlačítko pro pokračování. Aplikační vozík se vrátí do výchozí pozice, kde čeká 
na opětovné spuštění. 

 Při vnitřní cementaci, po volbě nové aplikace trubky, aplikační vozík s tlakovou metací 
hlavou zajede do trubky k jejímu vzdálenějšímu konci. Po dosažení požadované vzdálenosti 
se vozík zastaví a pustí tlakovým ventilem stlačený vzduch k metací hlavě, která se vlivem 
proudění stlačeného vzduchu roztočí. Toto roztočení trvá nejdéle 3 sekundy, ale pro jistotu další 
krok programu začíná po 5 sekundách. Dalším krokem je spuštění tlakového čerpadla betonové 
směsi. Tlak směsi dosáhne ústí za 3 sekundy, zároveň s tímto je zapnut aplikační vozík jedoucí 
konstantní rychlostí a vtahuje metací hlavu trubkou po celé její délce. Po ujetí délky trubky, 
se zastaví tlakové čerpadlo betonu, uzavře se ventil stlačeného vzduchu, pojezd aplikačního 
vozíku se zastaví s koncovým čidlem, aby byl zajištěn dostatek manipulačního prostoru 
pro obsluhu jeřábu apod.  

 

2.4 Uchycení trubky a odstředění 
Vnitřní aplikace cementové vrstvy je, co se týče uchycení trubky, náročnější. Je třeba 

myslet na velkou rychlost rotace trubky a váhu cementové směsi uvnitř. Pro eliminaci možných 
vibrací by měla být tato část cementace přikotvena do podlahy. Trubka určena k cementaci je 
přitlačena na nosné a hnací kola rameny s volnými koly.  

Sekvence uchycení trubky začíná přitažením ramena k trubce. To zařizuje píst 
přitažením ramena, dokud není vypnut koncovým čidlem pístu. Následně se zapíná píst přítlaku 
trubky, který dosedne v koncové poloze na trubku tak, aby zabránil jejímu vyletění 
při odstřeďování cementové směsi v závěru aplikace. Uvolnění trubky probíhá v opačném 
pořadí než upnutí. 

Po dokončení aplikace hnací kola roztočí hotovou trubku na 30 vteřin. Betonová směs 
uvnitř trubky se vyhladí a vyrovná, takže případné menší nerovnoměrnosti v tloušťce nanesené 
vrstvy se srovnají. Doběh trubky je nastaven na 15 vteřin, za tu dobu trubka pozvolna zastaví. 
Doběh je nutný protože prudkým zastavením rotace by došlo k porušení integrity povrchu směsi 
a jejímu popraskání nebo dokonce odpadnutí. Následně se trubka uvolní a obsluha zkontroluje 
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a případně upraví zakončení dle přání zákazníka. Nasazení vík z obou konců trubky je bráno 
jako „ošetření povrchu betonu nepropustnými membránami je založeno na zabránění odpaření 

volné vody z povrchu betonu.“
2
 

 

2.5 PLC Simatic S7 
Jedná se o řadu programovatelných automatů společnosti Siemens, novinka S7-1500 

byla představena roku 2012 na norimberském veletrhu automatizace, pohonů a elektrotechniky. 

„Simatic S7-1500 s mnoha převratnými inovacemi nastavuje nové standardy 

v produktivitě a efektivnosti výrobních technologií. Díky hladkému začlenění a perfektní 

integraci do TIA Portal software lze i vývoj uživatelských aplikačních programů pro stroje 

a technologická zařízení maximálně zefektivnit. Pro práci se systémem Simatic S7-1500 je 

potřeba platná licence nového programovacího softwaru Step7 V12.“
3
 

Oproti předchůdcům disponuje tento nový modulární programovatelný automat až 40x 
větším výpočetním výkonem oproti S7-400, což vzhledem k možnosti přidávání dalších modulů 
umožňuje v budoucnu tento systém používat pro řízení celé výrobní haly, včetně připojení již 
použitých PLC na ostatních pracovištích.[9] 

Námi použitá varianta S7-1516-3 PN/DP je vhodná pro takovéto řízení. A to právě díky 
komunikaci přes Profibus DP, který je určený pro komunikaci typu master-slave po RS-485, 
případně po optickém vláknu. Tím je zajištěna vhodná komunikace a možnost dodatečného 
                                                      
2 COLLEPARDI, Mario. Moderní beton. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2009, s. 20. 
3 SIMATIC S7-1500: maximum produktivity a efektivity. Industry Fórum. 2012, 3, s. 18-19. 

Obrázek 10 - Možné schéma řízení propojením periferií. 



 

23 
 

rozšiřování automatizace v objektu. Dalším usnadněním pro řízení provozu je možnost připojení 
k internetové síti pomocí dvou rozhraní Profinet. První rozhraní Profinet má dva porty (P1R 
a P2R). Tyto porty kromě základních funkcí také podporují Profinet IO RT (In/Out realtime 
řízení v reálném čase)  nebo připojení k Ethernetu. Druhé rozhraní Profinet má pouze jeden port 
(P1) podporující základní funkce a HMI komunikaci, komunikaci s konfigurací systému, 
komunikaci se sítí vyšší úrovně nebo komunikaci s jinými automatizačními buňkami.4 S7-1516-
3PN/DP má odnímatelný displej pro možnost umístění na přehlednější místo. Ze zadní strany 
krytu je možno připojit i paměťovou kartu Simatic pro rozšíření paměti automatu, přepínač 
módů PLC, MAC adresu a samozřejmě svorky napájení (DC 24V).  Maximální počet 
analogových a digitálních IO modulů je 30, až 3 napájecí moduly a 8 modulů Profinet/Profibus, 
aj.[10, 11]

 

 

 Pro PLC je použita řada modulů S7-1500/ET 200MP, tedy modulů navržených přesně 
pro řídící jednotky řady S7-1500. Konkrétně pro digitální vstupy to je modul DI 32x24VDC 
HF. V tomto případě je modul vybaven 32 vstupy ve dvou elektricky izolovaných skupinách 
(CH0 – CH31) s programovatelnou dobou odezvy 0,05 ms až 20 ms, diagnostikou či možností 
hardwarového přerušení a 4 vstupy pro napájení vnitřních obvodů. Digitální vstupy jsou tvořeny 
moduly S7-1500/ET 200MP DQ 32x24VDC/0,5A ST. Obsahují 32 digitálních výstupů 
ve 4 elektricky izolovaných skupinách se jmenovitým napětím 24 V DC a jmenovitým proudem 
0,5 A na kanál. Výstupy jsou vhodné i pro řízení elektromagnetických ventilů, DC stykačů 
a kontrolek. Pro napájení vstupních a výstupních obvodů slouží napájecí modul PM 70 W 
120/230 VAC. Modul se automaticky nastaví na jmenovité napětí i frekvenci sítě.[11] 

                                                      
4 SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP (6ES7516-3AN00-0AB0) Manual. Nürnberg Germany, 
2014. 

Obrázek 11 - Principielní schéma zapojení napájení PLC a modulů. 
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 Řízení motorů zprostředkovávají frekvenční měniče Danfoss VLT 2800 series. Nutnost 
řízení otáček motoru ve výrobní lince vyplývá z nutnosti regulace otáček trubky 
při odstřeďování při vnitřní cementaci a při rotaci trubky na stolci při vnější cementaci. Dále je 
nutné řídit rychlost aplikačního vozíku, zejména pak při vnější cementaci. Hnací motory jsou 
použity stávající.[3] 

Pro vážení písku je použita podlahová plošinová váha 1x1m s váživostí do 300 kg 
s komunikací RS-232. Pro vodu, plastifikátor a zpomalovač jsou vybrány vestavěné snímače 
průtoku s výstupem digitálních pulzů při každé přednastavené naměřené periodě. V případě 
průtokoměru vody se jedná o měření průtoku s dovoleným průtokem 3,3-33 l/min a přesností 
3% z naměřené periody. U plastifikátoru a zpomalovače tuhnutí je pak průtok do 0,5 l/min 
se stejnou přesností.  Ke spínání přítoku je použit elektromagnetický ventil, který je bez napětí 
zavřený a schopný pracovat i s nulovým tlakem, průměr ventilu je volen dle průměru 
průtokoměru. [6, 7] 

  

Obrázek 12 - Příklad adresování vstupů. 
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3. Návrh a implementace řídícího softwaru 
Návrh jednotlivých funkcí je dán potřebami linky, tedy řízení rychlosti motoru 

tlakového čerpadla, pojezdu aplikačního vozíku a rotací trubky při vnější i vnitřní aplikaci 
směsi. Program je však oproti původnímu zařízení obohacen o řízení ve vizualizačním softwaru, 
samočinné dávkování složek směsí, automatizaci upevnění trubky, apod. Uvnitř vývojového 
prostředí je vše popsáno komentáři a jasnými názvy proměnných, což je pomocí i při simulaci 
a kontrole funkčnosti aplikace. 

 

3.1 Základní informace  
V průmyslové automatizaci výrobních procesů se využívá vrstva SCADA/HMI 

neboli řízení a sběr dat dispečerským pracovištěm s rozhraním člověk-stroj. Tento způsob 
zpracování dat vidíme na schématu: 

   

Komunikace mezi technologiemi a PLC je komunikací na tzv. fyzické vrstvě. Pracuje 
bez komunikačních protokolů, jedná se o prosté přenášení informace na I/O obvody PLC. 
Na druhou stranu další komunikace s OPC serverem pracuje s využitím sběrnic, jako například 
RS485 nebo ethernet. Pro průmyslovou komunikaci se používají protokoly Profibus, Profinet, 
aj. Následný přenos dat k vizualizaci je zprostředkován pomocí komunikačních protokolů 
např. OPC, SuiteLink, DDE (Dynamical Data Exchange) nebo Message Exchange. OPC server 
pak zprostředkovává čtení i zápis dat do PLC a zpět.[5] 

Řídící software PLC je naprogramován v Totally Integrated Automation Portal V12, 
což je vývojové prostředí určené pro PLC řady Simatic S7. Simulace řídícího softwaru 
se provádí skrze program S7 PLCSIM V12, který rozšiřuje možnosti TIA Portalu V12. Dokáže 
nastavováním vstupních proměnných kontrolovat běh systému. Kompilací programu se odhalí 
chyby syntaktické, ale teprve simulace odhalí chyby ve funkčnosti. 

Program vytvořený ve vývojovém prostředí však není čitelný pro běžnou obsluhu 
výrobní linky. Proto je nutné HMI, tedy již zmíněné rozhraní člověk-stroj. Tímto rozhraním 

Obrázek 13 - Schéma komunikace PLC a vizualizace. 
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bude vizualizace operátorského panelu navržená ve Wonderware Intouch. Intouch je jedním 
z nejpoužívanějších softwarů SCADA/HMI pro vizualizaci a vzdálené řízení.[5] 

Prostředníkem v komunikaci těchto dvou systému je DeltaLogic OPC server, 
který zprostředkovává datovou komunikaci se Siemens Simatic S7 pomocí komunikačních 
protokolů TCP/IP, MPI, Profibus, aj.  

 

3.2 Program PLC 

 

 

 Základem programu je cyklický blok Main [OB1] vyvolaný při startu PLC. V těle 
tohoto bloku je ošetřen začátek směny, tedy zapnutí hydraulického čerpadla, volba vnitřní 
nebo vnější cementace a spuštění bloku CHLAZENI [FB2]. 

Blok funkce CHLAZENI1 [FB2] neustále vyhodnocuje teplotu písku ve spodní části 
sila. V případě překročení mezní teploty spustí chladící čerpadlo. Blok také v případě 
nedostatku chladiva spustí výstrahu a upozorní obsluhu.  

 

 

 

Obrázek 14 - Blokové rozvržení řídící aplikace. 
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 Souběžně s tímto blokem je aktivní blok MICHANI [OB125], který čeká na spuštění 
cyklu obsluhou. Po spuštění systém zavře výpusť míchačky a začne připravovat míchání. 
Do odměrného vozíku pro písek a cement se naváží požadovaná dávka písku a do míchačky 
zatím přitéká voda. V případě volby vnější cementace se odměří i dávka plastifikátoru, 
zpomalovače tuhnutí a polypropylenových vláken. Směs se následně smíchá a vypustí 
do zásobníku betonové směsi.  

Hlavní částí programu řídící linku při vnitřní cementaci je VNITRNI_BLOK [FB5]. 
Aplikační vozík je poslán ve směru „+“ až ke koncovému čidlu. Po sepnutí koncového čidla 
dojde k vynulování pozice aplikačního vozíku. Jelikož je pro určení polohy použito 
inkrementální čidlo, je třeba zajistit vynulování, aby systém mohl vypočítat polohu. Na pokyn 
obsluhy je zavolán funkční blok DOPRAVNIK2 [FB6]. V těle programu je sled instrukcí 
pro ovládání dopravníku linky, který trubku uloží na kola a zajistí ramenem proti nebezpečnému 
pohybu trubky. Vykonání tohoto bloku umožní další pokračování programu zahájením sekvence 
příkazů. Aplikační vozík jede ve směru „-“, dokud hodnota aktuální polohy aplikačního vozíku 
"POLOHA_VOZIKU".CV se nerovná proměnné "DELKA_TRUBKY_VNITRNI". První 
proměnná je vypočítávána během jízdy inkrementálním čidlem, druhá je vypočtena po zadání 
délky trubky přičtením vzdálenosti manipulačního prostoru. [8] 

Obrázek 15 - Pohled na vývojové prostředí a část programu míchání. 
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Dále pomocná paměťová proměnná „P04“ ovládá otevření ventilu stlačeného vzduchu 
a zapnutí tlakového čerpadla cementové směsi. Časovač zpoždění zapnutí TON po 4 sekundách 
vyšle aplikační vozík ve směru „+“. S dosažením konce trubky aplikace směsi skončí a spustí se 
sekvence odstředění. S negativní hranou výstupu ovládajícího odstřeďování se spustí po časové 
prodlevě blok funkce DOPRAVNIK3 [FB7]. Ten uvolní trubku z výrobní linky a připraví 
se na další aplikaci. Uvolnění trubky je řízeno časovači, kdežto upnutí je řízeno čidly. Řízení 
čidly je spolehlivější, proto je použito při upevňování. Na druhou stranu díky časovačům jsou 
ušetřeny vstupy PLC a kabeláž.[12] 

Blok dále obsahuje část řízení rychlosti a výpočet pozice aplikačního vozíku i nastavení 
rychlosti rotace trubky. Tato část programu je společná i pro blok vnější cementace. 

Obrázek 16 - Detail programu vnitřní aplikace. 

Obrázek 17 - Detail programu dopravníku a uvolnění trubky. 
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Druhou částí programu řídící linku při vnější cementaci je VNEJSI_BLOK [FB8]. Blok 
programu vyčká na spuštění operátorem a splnění podmínek jako vynulování vozíku a dostatek 
betonu. Při začátku aplikace cementové směsi je na 5 sekund nastaveno 20% normálního 
výkonu motoru pomocí frekvenčních měničů řídících rotaci trubky a tlakové čerpadlo betonové 
směsi. Obdobně jako vnitřní cementace je aplikace zastavena při dosažení rovnosti aktuální 
hodnoty polohy vozíku a délky trubky, ale již bez odstřeďování.  Blok dále obsahuje řízení 
rychlosti a výpočet pozice aplikačního vozíku i nastavení rychlosti rotace trubky, stejně jako 
blok předchozí. Obsluha po odříznutí polypropylenové tkaniny tlačítkem ukončí aplikaci 
trubky. Soustava se pak opět nastaví do výchozí polohy a je připravena na další cyklus. 

 

3.3 Simulace 
Průběžně při psaní programu je třeba si ověřovat funkčnost již napsaného kódu. Čím 

zkušenější programátor je tím, delší kód píše bez simulace. Problém je však v tom, že při delším 
kódu se obtížněji hledají případné chyby ve funkci. Simulace je pro programátora přínosem 
i tím, že nemusí být připojen přímo k fyzickému PLC, ale dokáže nasimulovat podmínky 
a vstupy se stejnými výsledky, jako by připojen byl. Některá vývojová prostředí, například 
Br Automotion Studio obsahují simulaci přímo v základním softwaru. Tím odpadá nutnost 
nastavování připojení a spouštění další aplikace. TIA Portal má ve své nástrojové liště zástupce 
PLCSIM, přes který se program spouští.  

Obrázek 18 - Detail programu vnější aplikace. 
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 Pro začátek simulace je nejprve nutné označit si celý projekt případně jeho část 
a tu zkompilovat. Tedy převést z ladder diagramu na data pro PLC. Software zkontroluje 
syntaktické chyby, tedy chyby zápisu. Nejčastěji se jedná o nedokončená vlákna, vstupy 
bez připojení výstupů nebo návaznosti, nenadefinování adres aj., pokud kompilace syntaktické 
chyby objeví, zobrazí upozornění v záložce „Info/Compile“. Součástí této výstrahy je upřesnění, 
o jakou chybu se jedná, ve kterém bloku se nachází i přesnou pozici. V ladder diagramu je 
navíc chybný network (odstavec kódu) označen červeným pruhem na levé hraně. [5] 

 Po odstranění všech chyb a varování je třeba kód nahrát do spuštěného simulátoru. 
V tomto kroku software nakonfiguruje hardware, komunikaci a směrování. Vytvoří dle 
nastavení v TIA Portalu imaginární PLC, moduly vstupů, výstupů, komunikace, aj. v něm 
použité. Přiřadí vstupům a výstupům proměnné dle adres. Do simulátoru zapsané proměnné 
zobrazí v tabulce své hodnoty, adresy, symbolická jména a po spuštění CPU je možné pomocí 
vstupů ovládat nahraný program. V okně TIA Portalu lze nástrojem Monitoring spustit 
zvýraznění běhu programu, ve kterém je znázorněn tok dat. 

  

Obrázek 19 - Simulace části programu. 
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3.4 Komunikace s OPC serverem 
Pro možnost vizualizace je nutné přenést data z PLC ke zprostředkovateli, k tomu 

se využívají tzv. OPC servery.  

 Pro navázání komunikace se serverem je nutné znát IP adresu PC, ze kterého je PLC 
provozováno. Před konfigurací v OPC serveru je třeba nadefinovat proměnné vytvořením Alias 
souboru, který má obsahovat symbolická jména a adresy proměnných, se kterými bude 
komunikovat. Alias je textový soubor, kde každý řádek zastupuje jednu proměnnou. Pokud je 
prvním znakem na řádku libovolný znak, jedná se o komentář a celý řádek je ignorován. 
Pro zápis proměnné musí být prvním znakem na řádku tabulátor, následuje název proměnné, 
znovu tabulátor a adresa proměnné v PLC. 

 

 OPC server se spouští souborem OPC Tray, kde položkou Start Configurator otevřeme 
okno konfigurace. Zde se nastavuje typ komunikace, v našem případě protokol TCP/IP, 
a parametr připojení OPC, kde zapíšeme IP adresu PLC a vybereme typ PLC tedy S7-1500. 

Následně v záložce Connections zadáme vyhledávání zařízení. Tlačítkem Test OPC 
server vypíše kódové označení nalezeného PLC. K nalezené položce přiřadíme námi vytvořený 
Alias soubor a položku pojmenujeme. 

  

Obrázek 20 - Příklad zápisu Alias souboru. 
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3.5  OPC Toolbox klient 
Pomocí Deltalogic OPC klienta je možné sledovat námi nakonfigurovanou komunikaci. 

V pravém sloupci najdeme v seznamu OPC serverů DELTALOGIC S7/S5 OPC Server 
a pro sledování komunikace jej přetáhneme do levého sloupce, kde vytvoří položku group 
s indikátorem komunikace. Zelená odrážka položky group značí připojení, napůl červená značí 
chybu a červená odrážka ztrátu komunikace. V položce group nastavíme zobrazení všech 
proměnných v Alias souboru a v tabulce se zobrazí proměnné z tohoto souboru, jejich hodnoty, 
kvalita komunikace, aj.  

Obrázek 21 - Kontrola komunikace OPC s PLC. 
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4. Návrh a realizace monitorování procesu 

 

 

Wonderware InTouch je světově nejpoužívanější SCADA/HMI software pro vizualizaci 
a řízení výrobních procesů. InTouch umožňuje vzdálené řízení a sledování výrobních procesů 
v reálném čase. Datová komunikace probíhá na komunikačních serverech společnosti 
Wonderware i jiných firem. Standardem je i podpora komunikace s OPC servery. Jako mnoho 
podobných softwarů obsahuje nástroje k tvorbě vizualizačních obrazovek. 

K provádění interních výpočtů a rozhodování má software k dispozici skriptový jazyk 
s mnoha předkonfigurovanými funkcemi. K základní verzi InTouche jsou i další rozšíření, 
například Recipe Manager, Statistical Process Control, apod.  

Wonderware InTouch může být dále rozšiřován aplikacemi přidávající další funkce. 
Například InTouch Runtime Read-only je aplikací přidávající možnost přístupu pouze pro čtení, 
kde je zabráněno zasahování do procesů. 

 

4.1 WindowMaker a WindowViewer 
Wonderware InTouch se skládá ze dvou navzájem propojených programů. Jedná 

se o WindowMaker, který pracuje jako vývojové prostředí pro tvorbu grafických oken, jejich 
animací, skriptů apod. Přepnutím do WindowViewer aplikace se vytvořené prostředí zobrazí 
v režimu runtime, tedy se všemi aktivními prvky. 

Obrázek 22 - Komunikační protokoly dle automatizační 
pyramidy. 
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Obrázek 24 - Vizualizace procesu vnit
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se na obsluhu jeřábu, aby hotovou trubku odvezla. Stiskem tlačítka NEXT pak systém dopraví 
další trubku a je připraven na další aplikaci. 

Volbou vnější cementace v hlavní nabídce základního okna se spustí vizualizace vnější 
cementace. Již na první pohled se jedná o designově stejný ovládací panel. Změna je 
u indikátoru Rychlost rotace, zde se totiž jedná o rychlost rotace trubky na aplikačním stolci. 
Tlačítko NEXT zde vyčkává na obsluhu, která upraví zakončení vláknito-cementové izolace 
a provede vizuální kontrolu jakosti.  

Grafické zobrazení linky je zde tvořeno aplikačním vozíkem pohybujícím se po koleji. 
Tento pohyb je řízen aktuální polohou vozíku. Po dosažení konce trubky a stisknutí tlačítka 
NEXT se aplikační vozík rozjede zpět do výchozího bodu, kde se zastaví a rozsvítí indikátor 
Hotovo.  

  
 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 - Vizualizace procesu vnější cementace. 
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5.  Zhodnocení dosažených výsledků 
Původním zadáním bylo navržení automatizace pro výrobní linku aplikace vnitřní 

a vnější cementové izolace s možností dalšího rozšiřování automatizace ve výrobní hale. 
Volbou Simaticu S7-1516 je splněna možnost dalšího rozšiřování pod tímto PLC. Výsledný 
provoz haly by mohl být řízen tímto PLC. Kvůli technologické náročnosti přípravy a aplikace 
cementové směsi má systém ještě prostor pro zlepšení kvality izolace jako takové.  

Při tvorbě programu řídící PLC byl postup vcelku pomalý, zejména kvůli nutnosti 
spouštění simulace druhou aplikací. Proto vyladění chyb a nepředvídatelných stavů bylo 
zdlouhavé. Podobné potíže nastaly i při nastavování OPC serveru pro komunikaci s vizualizací. 
Zde IP adresa zapsaná v chybném formátu ve starší verzi DeltaLogic OPC serveru způsobovala 
problémy s připojením proměnných z PLC. Vše se vyřešilo instalací aktuální verze softwaru. 

Program jako takový je psán v jednotném stylu a s četnými komentáři, aby v případě 
použití v praxi byly možné změny či přidání nových funkcí a to i nezasvěceným 
programátorem. Program je členěn do funkčních bloků zastupujících jednotlivé části provozu. 
Všechny použité proměnné mají vlastní komentáře pro přehlednější práci s nimi, zvláště 
při simulaci.  

Vizualizace výrobní linky je jednoduchá a přehledná, jasné je i rozlišení indikátorů. 
Volbou mezi dvěma možnostmi je vybrán provoz vnější nebo vnitřní linky, které jsou 
znázorněny jasně rozpoznatelnými okny vizualizace. Po krátkém seznámení s řízením 
by pracovník obsluhy měl být schopen linku ovládat. 

Možností na vylepšení celé linky, zefektivnění, přidání nových funkcí, je vskutku 
mnoho, záleží jen na přání vlastníka. Stejně tak popis celého postupu přípravy a programování 
PLC, komunikace i vizualizace by vydalo na mnoho dalších stran. 
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