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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Lacný, O.; Návrh řízení pásových dopravníků na povrchových dolech, Ostrava : Institut 

ESŘ-545 VŠB-TUO, 2008. 67 s. Diplomová práce, vedoucí: Ing. Řepka, M. 

 

  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci řízení pro laboratorní 

model šesti pásových dopravníků na povrchovém dole. K řízení technologického 

provozu daného laboratorního modelu je použit PLC automat Mitsubishi FX-32 MR a k 

řízení nouzového zastavení PLC automat Mitsubishi FX-24 DSS. Řídicí algoritmy jsou 

naprogramovány v programu GX IEC Developer. Automatizované řízení daného 

laboratorního modelu odpovídá reálnému stavu na povrchových dolech. 
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ANNOTATION OF THESIS  

Lacný, O.; Control design of belt conveyors on strip mines.,  Institute of Economics and 

Control Systems, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. 67 pages. Diploma 

thesis, head: Ing. Řepka, M.  

 

 This diploma thesis deals with control design and realization of  laboratory model 

of six belt conveyors on strip mine. PLC Mitsubishi FX-32 MR machine is used for  

technological operation control and PLC Mitsubishi FX-24 DSS machine is used for  

emergency stop control. Control algorithms are programmed in GX IEC Developer 

software. Automated control of this laboratory model corresponds with real situation on 

strip mine. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNA ČENÍ
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x M (1), x M (2), x M (3) ............jednotlivé póly motorků v obvodě reléového přepínače 

x L (1), x L(2), x L (3) .....jednotlivé póly červených LED v obvodě reléového přepínače 

x R (1), x R (2) ..................jednotlivé póly potenciometru v obvodě reléového přepínače 

PLC ..............................................................................programovatelný logický automat 

PC.. ..............................................................................................................osobní počítač 
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1.ÚVOD 

  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci řízení pro laboratorní 

model šesti pásových dopravníků na povrchovém dole. Tento model povrchového dolu, 

jenž také existuje v grafické podobě vytvořené v programu 3D studio MAX, bude 

v budoucnu dále obsahovat i laboratorní model kolejové dopravy a kolesového rýpadla. 

Dále by měl sloužit jako doplněk předmětu automatizace lomů a seznámit studenty 

s danou problematikou. 

 

Použitý hardware a software 

- PLC automaty    : Mitsubishi FX – 32 MR 

       : Mitsubishi FX – 24 DSS 

- Stavebnice    : Merkur 

- Napájecí zdroje   : 24V DC 

       : 9V DC 

 

- Programovací software pro PLC : GX IEC Developer 7.01 

- Operační systém   : Windows XP 

 

Cíle diplomové práce 

- vytvoření laboratorního modelu šesti pásových dopravníků  

- návrh, tvorba a zapojení elektrických obvodů příslušenství laboratorního modelu  

- vytvoření řídicího programu pro PLC automat, který zajišťuje technologický 

chod pásových dopravníků 

- vytvoření řídicího programu pro PLC automat, který zajišťuje nouzové zastavení 

pásových dopravníků 
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2. ANALÝZA ŘÍZENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů NA 

POVRCHOVÝCH DOLECH  

 Cílem této kapitoly je obecný popis pásových dopravníků a jejich automatického 

řízení na povrchových dolech. 

  Ve stručnosti popíšu technologický proces na uhelných povrchových dolech. 

Základní operace se dělí na rozpojování, nakládání, dopravu a zakládání materiálu. 

 

 

Obrázek 2-1 Technologický proces na uhelných povrchových dolech se zaměřením na pásovou dopravu 
materiálů 

 

1. Rozpojování - strojní  

 - cyklické      (lopatová, drapáková, škrabáková rýpadla,    

rýpadla s vlečným  korečkem) 

- kontinuální (kolesová, korečková) 

- trhacími pracemi  

- odstřely (clonové, řadové, plošné)  

2. Nakládání - při trhacích pracech se používají již zmíněné stroje pro 

rozpojování a navíc  kolové nakladače 

3.  Doprava   -  kolová 

 -  kolejová 

 -  pásová 

4.  Zakládání  -  zemní stroje,  rýpadla , skrývkové mosty, zakládací vozy,                                      

   zakladače (kolejové, pasové) 

[6]  
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2.1. PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY  

Pásový dopravník je určen pro přímočarou dopravu hmot  (uhlí,kamene a jiných 

nerostů) a za určitých podmínek i osob na vodorovných i úklonných dopravních 

cestách. Je nejen v hornictví nejběžněji používaným dopravním zařízením. Jeho tažným, 

ale i nosným elementem, je nekonečný dopravní pás, pohybující se po válečcích 

umístěných na nosné konstrukci dopravníku. [5] 

 

Obrázek 2-2 Pásový dopravník 

[5]  

1. Poháněcí stanice včetně příslušenství 

2. Nosná konstrukce s podpěrnými válečky horní (dopravní) a spodní    

    (vratné) větve 

3.  Vrátná stanice s kotvením 

4.  Dopravní pás 

 

Obrázek 2-3 Pásový dopravník na povrchovém dole 

[http://foto.solvayovylomy.cz/20-5-2005-bilina.php]
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2.1.1. POHÁNĚCÍ STANICE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

 Poháněcí stanice slouží k pohonu pásového dopravníku. Tažná síla se přenáší 

třením mezi povrchem bubnu a dopravním pásem. [5] 

 Pro pohon pásových dopravníků se většinou používá asynchronního 

elektromotoru s kotvou nakrátko. Asynchronní motory jsou konstrukčně velmi 

jednoduché a tím i provozně spolehlivé. Jejich jedinou nevýhodou je poměrně nevhodná 

momentová charakteristika, jehož důsledkem by mohly být problémy s rozběhem 

zaplněného dopravníku. Proto se mezi motor a převodovku vkládá rozběhová spojka. Ta 

začne přenášet kroutící moment z motoru na hnací buben až po dosažení určitých otáček 

motoru, t.j. až ve vhodnějších části jeho momentové charakteristiky. [5] 

 Poháněcí stanice může být provedena jako jednobubnová nebo dvoububnová.   

Pro podobnost s laboratorním modelem uvedu schématické uspořádání 

s jednobubnovým pohonem, kde je hnací buben zároveň i bubnem výsypným                

(viz. obrázek 2-4). [5] 

 

 

Obrázek 2-4 Uspořádání jednobubnové poháněcí stanice 

[5]  
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2.1.2. NOSNÁ KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

 Nosná konstrukce tvoří trať pásového dopravníku. Je tvořena stojany, podélnými 

nosníky, podpěrami horní a spodní větve a válečky horní a spodní větve. [5] 

 Podle uspořádání válečků horní větve rozeznáváme dvě provedení pásových 

dopravníků: 

- S plochým pásem  

- S pásem korýtkovým 

 Dále podle počtu válečků se dělí: 

- Dvouválečkové (toto uspořádání nejblíže odpovídá mému laboratornímu 

modelu, používá se hlavně pro pásové dopravníky do šířky pásu 650 mm, 

(viz obrázek 2-5) 

- Tříválečkové uspořádání (toto uspořádání je nejběžnější)  

- Čtyřválečkové a pětiválečkové ( prakticky moc nepoužívané) 

 Hlavně u povrchových dopravníků se dále používá girlandové uspořádání        

(viz obrázek 2-6). [5]  

 

 

 

Obrázek 2-5 Dvouválečkové uspořádání 

[5] 

 

Obrázek 2-6 Girlandové uspořádání 

[5] 
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2.1.3. VRÁTNÁ STANICE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

 Vrátná stanice s kotvením je konečným článkem dopravníku na vrátném konci. 

Vrátný buben mění směr pohybu pásu. Je uložen v jednoduché konstrukci na valivých 

ložiskách. Vrátný buben bývá stejného provedení jako výsypný buben u poháněcí 

stanice. [5] 

 

Obrázek 2-7 Vrátná stanice 

[5]  

 

2.1.4. DOPRAVNÍ PÁS 

 Dopravní pás je nejdražším elementem dopravníku. Je tažným, ale zároveň i 

nosným prvkem dopravníku. Požadavky na dopravní pás můžeme shrnout do čtyř bodů: 

- Dobrá pružnost v hlavní ose 

- Minimální průtažnost 

- Odolnost vlivům dopravovaného materiálu 

- Vysoká odolnost proti namáhání ohybem 

 Dopravní pás se skládá z nosné kostry tvořené vložkami z bavlny, polyamidu, 

případně jiného materiálu, chráněné oboustranně krycími vrstvami a ochrannými okraji. 

Nosná kostra přenáší celou tažnou sílu. [5]  

.  

Obrázek 2-8 Dopravní pás 

[5]  
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2.1.5. PŘESYP 

 Přesyp je určen pro plynulý a bezpečný tok těživa z jednoho pásového dopravníku 

na druhý. Používá se pro přímý směr, tzn. předávající a odebírající dopravník jsou 

v jedné ose (přímý přesyp, viz. obrázek 2-9), pro změnu směru od 0° do 105° doleva                                       

či doprava (zahnutý přesyp) nebo pro vybočení od přímého směru (vybočený přesyp). 

[5]   

  Základní části tvoří vlastní přesyp, umístěný na předávajícím dopravníku, a 

přesypová stolice, umístěná na odebírajícím dopravníku. Přesypová stolice slouží 

k usměrnění toku těživa na odebírajícím dopravníku. Upevňuje se k nosné konstrukci 

dopravníku. [5] 

 

  

Obrázek 2- 9 Přímý přesyp 

[5]  
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2.2. AUTOMATIZACE PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů NA POVRCHOVÝCH DOLECH  

 V této kapitole je popsána automatika spousťění a zastavování linek pásové 

dopravy na povrchovém dole. Tyto postupy budu využívat k řízení vytvořeného 

laboratorního modelu. 

 

2.2.1.POSTUP SPOUŠTĚNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

 K realizaci jsem použil jeden ze způsobů automatizovaného spouštění pásových 

dopravníků na povrchových dolech. Jedná se o spouštění proti směru toku materiálu, 

tzn. rýpadlo může začít těžit, až se spustí celá dopravní linka. 

 

Obrázek 2- 10 Postup spouštění dopravní linky 

 

Rozběh navazujícího pásového dopravníku se uskuteční až při dosažení 50% 

rychlosti předchozího dopravníku. 

Postup spouštění má dvě fáze: 

1) Kontrola připravenosti k provozu  

2) Start transportéru  

ad 1) Kontrola připravenosti k provozu  

Při kontrole musí být splněny následující podmínky, aby mohl být proveden start 

-  pásový dopravník nemá havarijní poruchu  

-  všechny spouštěče jsou ve výchozí poloze  

-  teplota spouštěčů nepřestoupila povolenou mez  

-  pásový dopravník není nouzově vypnut  

-  hlavní deblokační přepínač je v poloze ovládání  

-  deblokační přepínač spouštěčů a brzd jsou v poloze automatiky  
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ad 2) Start pásových dopravníků  

-  akustická signalizace, trvající až do zapnutí všech hlavních motorů:  

-  časová prodleva 20 sekund  

-  odbrzdění dopravníků 

-  zapnutí hlavních pohonů spodního bubnu poháněcí stanice včetně příslušných  

spouštěčů  

-  při poháněcí vratné stanici zapnutí pohonů vrátné stanice se zpožděním 0-6 

sekund včetně příslušných spouštěčů 

- zapnutí hlavních pohonů horního bubnu poháněcí stanice se zpožděním 

nastavitelným 0-10 sekund od zapnutí hlavních pohonů spodního bubnu včetně 

spouštěčů [4]  

 

2.2.2. POSTUP ZASTAVOVÁNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

Pásový dopravník je možno zastavit:  

-  technologicky  

-  programově   

-  nouzově  

-  total stop 6 kV  

Technologické zastavení  

Při technologickém zastavení je po impulsu k zastavení pásový dopravník             

v provozu po dobu nutnou k vyprázdnění materiálu z dopravníku.  

Povel pro technologické zastavení je dáván z dispečerského stanoviště. [4] 

 

 

Obrázek 2-11 Postup technologického zastavení dopravní linky 
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Programové zastavení 

Při programovém zastavení se po impulsu k zastavení transportér začne 

zastavovat s časovou prodlevou nastavitelnou 0-60 sekund.  

Programově lze zastavit dopravník:  

- z dispečerského stanoviště  

- tlačítkem z rozvodny poháněcí stanice 

- havarijní poruchou způsobující programové zastavení [4] 

 

Nouzové zastavení  

Při nouzovém zastavení se dopravník zastavuje okamžitě po impulsu k zastavení. 

Za poruchou dochází k technologickému zastavení.  

Povel k zastavení je dán:  

- rychlostní vazbou od následujícího dopravníku  

- z dispečerského stanoviště  

- havarijní poruchou způsobující nouzové zastavení  

- tlačítky nouzového vypnutí (z poháněcí i vratné stanice) [4]   

 
 

Obrázek 2-12 Postup nouzového zastavení dopravní linky 

 

Total stop 6 kV  

Tlačítkem s hřibovou hlavicí na poháněcí stanici, případně poháněcí vratné 

stanici nebo dálkovým ovládáním od dispečera, se vypínají přívodní vypínače 6 kV 

rozvoden dopravníků. [4]  
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2.2.3. MĚŘENÍ  STAVU 

 Na každém pásovém dopravníku se vyhodnocuje několik uvedených stavů. 

Pokud některý ze stavů neodpovídá provozním podmínkám, vyhodnotí se daný stav 

jako poruchový a dojde k nouzovému zastavení. (viz kapitola 2.2.2.) 

 

- měření rychlosti - většinou se používá tachodynamo SLZ, vyhodnocuje se 

100%, 90%, 60% a 50% rychlosti; 15% jako 0 rychlost.  

- hlídání přesypu - radioizotopovým snímačem MKD 103, kapacitní snímače  

- měření teploty a oteplení - měří se odporovými snímači nebo pomocí pozistorů 

nastavených na definovanou teplotu.  

- napnutí pásu  – snímač síly u hlavních napínacích pák  

- vybočení pásu – kontroluje se pomocí mechanických snímačů  

- kontrola celistvosti pásu – podélné nebo příčné roztržení pásu, pásy s vpleteným 

tenzometrem (přetržení drátku)  

- kontrola prokluzu pásu – teplotou poháněného bubnu nebo snímání rychlosti 

otáček bubnu a pásu přes dotykové snímače  [4] 
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3. NÁVRH A POPIS LABORATORNÍHO MODELU PÁSOVÝCH 

DOPRAVNÍK Ů 

 Cílem této kapitoly je seznámení se s návrhem a popisem laboratorního modelu 

šesti pásových dopravníků. Jde o popis nosné konstrukce daných dopravníků, 

samotných bubnů, dopravního pásu, poháněcího motorku, ovládacího panelu a 

optických závor na sledovaní vybočení pásu. 

 

3.1. MODEL   

Model je účelově definovaný systém na základě principu podobnosti 

s originálem, s cílem umožnění či usnadnění řešení problému ( jenž je definován na 

originálu systému ) pomocí modelu. Na modelu lze provádět experimenty vedoucí k 

posouzení kvality hypotéz vyřčených k originálu problému [prof. Alois Burý – 

Modelování a simulace]. 

 

Obrázek 3-1 Vymezení pojmu MODEL 
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3.2. NOSNÁ KONSTRUKCE  

 Celá nosná konstrukce laboratorního modelu všech pásových dopravníků je 

sestavena z dílů stavebnice Merkur (viz obrázek 3-2). Jednotlivé díly jsou k sobě 

přidělány pomocí šroubků a matic. 

 

 

Obrázek 3-2 Stavebnice Merkur 

  

  Válečkové uspořádání, které je vidět na obrázku 3-3, jsem se snažil napodobit tak, 

aby odpovídalo dvouválečkovému uspořádání na reálných pásových dopravnících. 

 

Obrázek 3-3 Nosná konstrukce s dvouválečkovým uspořádáním 
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3.3. POHÁNĚCÍ A VRÁTNÝ BUBEN  

 Model vrátného i poháněcího bubnu  jsem si nechal vysoustružit z dřevěného 

materiálu. Jedná se o 2 stejné kusy na jeden dopravník (viz obrázek 3-5). Celkem jsem 

si jich tedy nechal vyrobit 12 kusů. Poháněcí buben se od toho vrátného liší tím, že je 

opatřen dílem stavebnice Merkur, který umožňuje pevné přichycení bubnu k ose a tedy 

znemožní jejich vzájemný prokluz. Všechny kusy jsou stejných rozměrů (viz obrázek   

3-4). Tedy délka je 50 mm, šířka na koncích je 30 mm, šířka uprostřed je 25 mm, rádius 

je 126,25 a šířka otvoru v ose je 4 mm. 

 

Obrázek 3-4 Rozměry vrátného i poháněcího bubnu 

 

Obrázek 3-5 Model vrátného i poháněcího bubnu 
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3.4. DOPRAVNÍ PÁS 

 Jako dopravní pás jsme použil textilní gumu, která je běžně k dostání v galanterii. 

Svojí pružností, přiléhavostí a barvou splňuje požadavky. Šířka pásu odpovídá šířce 

bubnů, tedy 50 milimetrům. 

 

Obrázek 3-6 Dopravní pás 

 

3.5. POHON – STEJNOSMĚRNÝ MOTOREK  

 Jako pohon laboratorního modelu pásových dopravníků jsem použil 

stejnosměrné motorky vyráběné přímo firmou Merkur. Při automatickém řízení je 

napájím stejnosměrným napětím o hodnotě 9V, při manuálním řízení je pak možnost 

jejich napětí regulovat v rozmezí 0-9 V. Kinetická energie se přenáší pomocí ozubených 

kol. Jedno ozubené kolo je přiděláno k ose motorku, druhé k ose poháněcího bubnu. 

 

  

 

Obrázek 3-7 Stejnosměrný poháněcí  motorek 
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3.6.  OVLÁDACÍ PANEL  

 Ovládací panel slouží nejen k automatickému, ale také i k manuálnímu ovládání 

laboratorního modelu. Je také vybaven světelnou signalizací, která je paralelně spojena 

se světelnou signalizací na jednotlivých pásových dopravnících. Na jednotlivých 

schématech zapojení je vždy zobrazeno zapojení pouze pro jeden pásový dopravník, pro 

zbývající je zapojení zcela totožné. 

 

3.6.1. OBVODY REGULACE OTÁ ČEK STENOSMĚRNÝCH MOTORK Ů  PRO MANUÁLNÍ          

OVLÁDÁNÍ  

 Jedná se o obvody určené pro regulaci otáček stejnosměrných motorků. Disponují 

napájecím napětím o hodnotě 5-24 V. Rozsah regulace je v rozmezí 1-99 % změnou 

šířky impulsu, kmitočet spínání je 250 Hz. Zapojení neobsahuje zpětnou vazbu pro 

udržení nastavených otáček. Jako generátor řídicích impulsů proměnné šířky pro buzení 

MOS spínacího tranzistoru T3 (IRF Z44) slouží časovač NE555 v astabilním zapojení. 

Tranzistor T3 je vybaven malým chladičem do maximálního proudu 3A. 

 

 

Obrázek 3-8 Potenciometry sloužící  pro regulaci stejnosměrných motorků



Diplomová práce  3. Návrh a popis laboratorního modelu pásových dopravníků 

- 26 - 

 

 

S
T
A
R
T
S
T
O
P
T
O
T
A
L
 

S
T
O
P

 

Obrázek 3-9 Schéma zapojení obvodu pro regulaci stejnosměrných motorků na ovládacím panelu 

 [11][12] [14] 

 Plošné spoje obvodů pro regulaci stejnosměrných motorků jsem si nechal 

zhotovit podle obr. 3-10, které jsem poté osázel součástkami popsané v tabulce 3-1. 

Zapojení je znovu pro každý dopravník totožné. 
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Obrázek 3-10 Plošný spoj obvodu pro regulaci stejnosměrných motorků 
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Označení Název Hodnota  

R1,R2,R4 rezistor 4,7 kΩ 

R3 rezistor 3,3 kΩ 

R5 rezistor 1 kΩ 

R6 rezistor 100 Ω 

D1 dioda BA 159 

T1 tranzistor BC 546B 

T2 tranzistor BC 556B 

T3 tranzistor IRF 540 

C1 kondenzátor 10 nF  

C2 kondenzátor 10 nF (keramický) 

C3 kondenzátor 47 µF 

ZD1 Zenerova dioda 12V / 0,5W 

IO1 integrovaný obvod NE 555 

P1 potenciometr 500 kΩ/N 

Tabulka 3-1 Seznam součástek obvodu pro regulaci stejnosměrných motorků 

 

 

3.6.2. OBVOD PRO PŘEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATICKÝM A MANUÁLNÍM  OVLÁDÁNÍM  

 Přepínání mezi automatickým a manuálním ovládáním jsem zrealizoval pomocí 

devíti přepínacích relé. Bylo nutné přepnout 18 kontaktů najednou. Každé relé obsahuje 

tedy dva nezávislé přepínací kontakty. Ke každému relé jsem připájel vždy dvě 

svorkovnice po třech kontaktech (viz obrázek 3-13). Přepnutí nastane po přivedení 

stejnosměrného napětí o hodnotě 9V na všechny relé najednou. Dané relé a svorkovnice 

jsem připájel do mnou vytvořeného plošného spoje, který je zobrazen na obrázku 3-14.  
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Obrázek 3-11 Přepínač mezi automatickým a manuálním ovládaním 
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Obrázek 3-12 Schéma zapojení obvodu pro přepínání mezi automatickým a manuálním ovládáním na 
ovládacím panelu 
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3.6.3. MANUÁLNÍ VYPÍNANÍ A ZAPÍNÁNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

 Manuální vypínání a zapínání jednotlivých pásových dopravníků je realizováno 

pomocí dvopolohových přepínačů.  Při vypnutém stavu dojde k odpojení napájení od 

jednotlivých stejnosměrných motorků. 

 

 

 

Obrázek 3-15 Přepínače vypínání a zapínání manuálního ovládání pásových dopravníků 

 

 

Obrázek 3-16 Přepínač vypínání a zapínání manuálního ovládání pásových dopravníků na ovládacím 
panelu 
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3.6.4. SVĚTELNÁ SIGNALIZACE NA OVLÁDACÍM PANELU  

 Světelná signalizace se skládá z šesti červených a šesti zelených LED diod. Zelené 

LED jsou paralelně spojeny se stejnosměrnými motorky, tzn. jsou rozsvíceny, pokud 

jsou dané motorky v provozu. Červené LED jsou připojeny na vstupy PLC automatu. 

LED dioda (Light Emitting Diode) emituje viditelné světlo, jestliže je provozováno 

v propustném směru. V sérii každé LED diody je před anodou zapojen rezistor o  

hodnotě 500 Ω, který slouží ke snížení napětí na dané diodě. Všechny LED diody jsou 

napájeny stejnosměrným napětím o hodnotě 9V.  

 

Obrázek 3-17 Světelná signalizace tvořená LED didodami 

 

 

Obrázek 3-18 Schéma zapojení LED diod na ovládacím panelu 
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3.6.5. AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

 Automatické ovládání se skládá z tlačítek START, STOP a TOTAL STOP. 

Všechna tlačítka jsou napojena na vstupy PLC automatů. 

  

 

Obrázek 3-19 Tlačítka automatického ovládání 

 

 

Obrázek 3-20 Schéma zapojení tlačítek START,STOP a TOTAL STOP na ovládacím panelu 
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3.6.6. ZAPOJENÍ KONEKTOR Ů OVLADACÍHO PANELU  

 Ovládací panel je vybaven dvěma třicetišestipinovými rozpojovacími konektory 

a také konektorem určeným pro přívod stejnosměrného napětí o hodnotě 9V 

z napájecího zdroje. Zapojení jednotlivých pinů je popsáno v tabulce 3-2. Rozložení 

pinů je zleva doprava, kde pin č.1 je úplně vlevo a pin č.36 úplně vpravo ze zadního 

pohledu (viz obrázek 3-21). 

 

 

Obrázek 3-21 Rozpojovací konektory ovládacího panelu 

 

 

1     2 
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Konektor č.1      Konektor č.2 

     

 Tabulka 3-2 Popis jednotlivých pinů konektoru č.1 a konektoru č.2 
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3.7. SVĚTELNÁ SIGNALIZACE NA PÁSOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH  

 Světelná signalizace na jednotlivých pásových dopravnících je paralelně spojena 

se světelnou signalizací na ovládacím panelu. Zapojení je tedy shodné se zapojením, 

které je popsáno v kapitole 3.6.4.  

 

 

Obrázek 3-22 Světelná signalizace na pásových dopravnících 

 

3.8. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE NA PÁSOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH  

 Zvuková signalizace je realizována pomocí malého reproduktoru, který je 

napájen stejnosměrným napětím o hodnotě  9V a připojen na výstup PLC automatu (viz 

obrázek 3-23). 

 

Obrázek 3-23 Schéma zapojení připojeného reproduktoru 

 

Obrázek 3-24 Reproduktor zvukové signalizace 
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3.9. OPTICKÉ ZÁVORY – SNÍMAČE VYBOČENÍ PÁSU 

Optická závora se skládá ze zdroje světla (LED dioda) a detektoru               

(foto-tranzistoru) v jednom pouzdře. 

Funkce LED diody již byly popsány v kapitole 3.6.4. Tranzistor je polovodičová 

zesilovací součástka. Použit je bipolární tranzistor typu NPN, který má dvě elektrody, 

emitor E, kolektor C, a báze je nahrazena světlo-citlivou vrstvou, reagující na světlo 

dané vlnové délky. V případě, že světlo nedopadá na bázi tranzistoru, tzn. že pás je v 

dané závoře, je tranzistor uzavřený (RCE = 195 kΩ), což znamená, že jím protéká jen 

nepatrný proud (na vstupu PLC je logická 0). V opačném případě je otevřený         

(RCE = 550 Ω), tzn. světlo dopadá na bázi tranzistoru, protéká jím proud (na vstupu 

PLC je logická 1). [Martin Reimer] 

 

 

 

 

Obrázek 3-25 Optická závora na pásovém dopravníku 

 



Diplomová práce  3. Návrh a popis laboratorního modelu pásových dopravníků 

- 37 - 

R
2
=
1
k

R
1
=
1
k

R
6
=
1
k

 

 

Obrázek 3-26 Schéma zapojení optických závor s odpory o hodnotě 1 kΩ 

[Schéma zapojení jsem konzultoval s Ing. Michalem Řepkou] 

 

3.10. HOTOVÝ LABORATORNÍ  MODEL PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

 Na obrázku 3-27 je zobrazen hotový laboratorní model šesti pásových 

dopravníků. Vytvořil jsem také krajinu povrchového dolu. Použil jsem hnědou barvu a 

modelářské uhlí. Natažené propojovací dráty kolem modelu jsou opatřeny černou 

bužírkou a jsou uloženy v lištách. 

 

 

Obrázek 3-27 Hotový laboratorní model šesti pásových dopravníků na povrchovém dole 
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 Na obrázku 3-28 je zaznačeno číslování a daná pozice pásových dopravníků 

vzhledem k signalizaci na ovládacím panelu. Toto číslování je důležité pro elektrické 

zapojení, které bylo popsáno v průběhu kapitoly 3. 

 

Obrázek 3-28 Číslování a pozice laboratorního modelu pásových dopravníků na povrchovém dole 
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4. NÁVRH A REALIZACE ŘÍDICÍHO SYSTÉM Ů PRO NAVRŽENÝ 

LABORATORNÍ MODEL  

 V této kapitole popíšu programovací software, dané PLC a automatizaci 

laboratorního modelu pásových dopravníků na povrchovém dole. Popíšu také propojení 

mezi osobním počítačem, dvěma PLC a laboratorním modelem. 

 

 

Obrázek 4-1 Propojení PC-PLC-model 

 

4.1.  PROGRAMOVACÍ SOFTWARE GX IEC  DEVELOPER 

 Programovací software GX IEC Developer firmy Melsoft mi posloužil 

k naprogramování  PLC automatů. 

 V první řadě je nutné vybrat vhodný typ PLC, do nějž chceme nahrát vytvořený 

program (viz obrázek 4-2). 

 

 

Obrázek 4-2 Výběr typu PLC 

 

 V dalším kroku volíme typ programovacího jazyka, kterým daný program 

budeme dále vytvářet (viz obrázek 4-3). 
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Obrázek 4-3 Volba grafického  programovací jazyku,  „Ladder diagramu“ 

 

4.1.1. PROGRAMOVÁNÍ V  LADDER DIAGRAMU  

 Ladder (žebříčkový) diagram je grafický programovací jazyk založený na 

reléových schématech s tím rozdílem, že příčky reléových schémat mají „elektrickou 

spojitost“, kdežto příčky v ladder diagramech mají „spojitost logickou“. Žebříčkový 

program se skládá z jednotlivých příček. Každá příčka obsahuje vstupní a výstupní 

instrukce, přičemž vstupní instrukce jsou umístěny vlevo a výstupní vpravo u konce 

příčky. Výstupní instrukce se provádí v případě, že k ní „existuje logická cesta“, která 

obsahuje pouze pravdivé (true) instrukce. [Ondřej Janík] 
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4.1.2  STAVBA (STRUKTURA ) PROGRAMU  

Standard navzájem přibližuje širokou škálu instrukcí definovaných jednotlivými 

výrobci PLC a umožňuje podle přesně daných pravidel jejich zápis do programových 

modulů. Tyto programové moduly jsou nazývány POU (Program Organisation Units) a 

tvoří základ budoucího programu.  

 

Obrázek 4-4 Programové moduly POU (Program Organisation Units) 

[7] 
  

Existují celkem tři různé typy POU, rozdělené podle jejich funkce: 

- Programy 

- Funkce  

- Funkční bloky 

 

Program vznikne sloučením jednotlivých programových modulů do jedné nebo 

více úloh (Task). Všechny úlohy (Tasky) jsou při kompilaci automaticky převedeny do 

formy skutečného PLC programu (kódu) v takzvaném Task Pool. 

Program může obsahovat instrukce z knihoven, funkce nebo funkční bloky. Způsob a 

organizace vykonávání jednotlivých POU jsou řízeny pomocí správce úloh (Tasku). 

POU definované jako funkce nebo jako funkční blok je nezávislý programový element 

sdružující větší skupinu samostatných instrukcí do jednoho bloku. Funkce a funkční 

bloky mohou být následně použity v programových modulech (Program POUs) 

podobně jako samostatné instrukce. [7] 

 Funkční bloky mohou být volány z programových modulů (Program POUs) 

nebo z jiných existujících funkčních bloků. Nemůže být volán z funkce. Funkční blok 
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může obsahovat instrukce z knihoven, jiné funkční bloky nebo funkce. Výstupem z 

funkčního bloku může být více proměnných. Všechny vnitřní hodnoty a hodnoty 

výstupních proměnných funkčního bloku jsou po zpracování bloku uloženy do vnitřní 

paměti a při dalším vyvolání bloku jsou následně opět použity. Díky tomu je možné, že 

stejný funkční blok zpracovaný dvakrát se stejnými vstupními hodnotami může mít 

různé výstupní hodnoty. [7] 

 Funkce mohou být volány z programových modulů (Program POUs), funkčních 

bloků nebo z jiných existujících funkcí. Funkce může obsahovat instrukce z knihoven 

nebo jiné existující funkce. Výstupem z funkce je vždy pouze jedna hodnota a funkce si 

neuchovává stavy vnitřních proměnných. To znamená, že při stejných vstupních 

proměnných je vždy výstupem stejná hodnota. [7] 

 

4.1.3 POPIS POUŽITÝCH PROM ĚNNÝCH  

 Program se skládá z řádků, každý řádek má příčky obsahující vstupní (vlevo) a 

výstupní (vpravo) proměnné. 

Vstupní proměnné mohou být aktivní jak v normálním stavu, tak i v negovaném 

stavu (viz. obrázek 4-4).  

 

Obrázek 4-5  Vstupní proměnné 1. Normální 2. Negovaná 



Diplomová práce   4. Návrh a realizace řídicího systému pro navržený laboratorní model 

 

- 43 - 

Výstupní proměnné mohou být aktivní v normálním stavu, tedy pokud je aktivní 

příslušná vstupní proměnná . Dále ve stavu SET, tedy natrvalo nastavená na logickou 1, 

anebo ve stavu RESET, tedy natrvalo nastavená na logickou 0.  

 

 

Obrázek 4-6 Výstupní proměnné 1. Normální 2. Ve stavu SET  3. Ve stavu RESET 

 

 Dále jsem použil funkci časovače TIMER_M a také pomocné proměnné M 

(viz. obrázek 4-6). Pokud je aktivní příslušná vstupní proměnná, aktivuje se proměnná 

TCx a spustí se časování (1 sekunda přísluší hodnotě 10). Po dokončení časování se 

aktivuje vstupní proměnná TSx a tedy i příslušné výstupní proměnné.  

 

 

 

Obrázek 4-7 Časovač TIMER_M a pomocné proměnné M 

 

Popis Název  Typ 

Vstupní proměnná z PLC X BOOL 

Výstupní proměnná z PLC Y BOOL 

Časovač  TIMER_M (TC,TS) BOOL 

Pomocná proměnná M,START BOOL 

 

 Tabulka 4-1 Použité proměnné 
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4.2. PLC  

PLC (Programmable Logic Controller), tedy programovatelný logický automat. 

Programovatelné automaty (dále PLC)  jsou zařízení, které za pomoci programu řídí 

činnost v oblasti průmyslových a technologických procesů. 

PLC dnes tvoří páteř průmyslové automatizace. Jsou vhodné pro řízení 

jednotlivých strojů, jednodušších procesů, výrobních linek, podsystémů velkých 

technologických proces. 

 

4.2.1. PLC FIRMY M ITSUBISHI  

 Pro řízení laboratorního modelu jsem použil dvě PLC od firmy Mitsubishi. 

Jedná se o PLC FX-32 MR a PLC FX- 24 DSS. 

FX - značí sérii 

32   - značí počet vstupů a výstupů 

M   - značí typ přístroje 

R    - značí typ releových výstupů 

DSS – značí napájení DC 24 V a typ tranzistorových výstupů [Ladislav Kozák] 

 PLC FX-32 MR má tedy 16 vstupů a 16 reléových výstupů a  je napájeno 

střídavým napětím o hodnotě  230V. 

  PLC FX- 24 DSS má 12 vstupů a 12 tranzistorových výstupů a je napájeno 

stejnosměrným napětím o hodnotě 24V. 

 

4.2.2. VSTUPY PLC FIRMY M ITSUBISHI  

Vstupní zařízení jako např. koncové spínače a snímače, se připojí na vstupní 

svorky přístroje. K napájení vstupů je k dispozici vnitřní zdroj stejnosměrného napětí o 

hodnotě 24V. Je možno také použít napájecí napětí. [10] 
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  Popis Technická data  

Vstupní napětí  DC 24 V  

Vstupní proud  FX 7mA FX0S vstupy X0-X3 8,5mA, další vstupy 7mA  

Vstupní citlivost  vyp.->zap. min 4,5 mA, zap.->vyp. min. 1,5 mA  

Galvanické oddělení  Optočlen 

Doba zpoždění standardně 10 ms  

Tabulka 4-2 Technická data vstupů PLC 

[10] 

Označení svorek: 

- Vstupní svorky: X0, X1, X2... 

- Vnitřní napájecí napětí 24V DC: 0V, 24 V 

- Všechny vstupy mají jednu společnou svorku S/S 

 

4.2.3. RELÉOVÉ VÝSTUPY PLC FIRMY M ITSUBISHI  

Na výstupní svorky se připojí výstupní řízené přístroje. Některé výstupní svorky 

mají jeden společný připojovací bod ( svorka COM). Na tuto společnou svorku lze 

připojit různá externí napětí, například o hodnotě 115V střídavých, 230V střídavých  

nebo 24V stejnosměrných, aby bylo možno spínat různou zátěž. [10] 

 

  Popis Reléový výstup  

Externí napájení  max.240V AC, max.30V DC  

Max.proud  2A-1 výstupní svorka, 8A-4 výstupní svorky  

Maximální žárovková zátěž  100W  

Doba zpoždění 10 ms  

 

Tabulka 4-3 Technická data reléových výstupů PLC 

[10] 
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Označení svorek 

- Výstupní svorky: Y0, Y1, Y2... 

- Společné svorky: COM0, COM1... 

Vnitřní okruhy PLC a vnější proudové okruhy jsou vzájemně odděleny cívkami 

a kontakty výstupních relé. Jednotlivé skupiny (COM) jsou také vzájemně odděleny. 

[10] 

 

4.2.4. TRANSISTOROVÉ VÝSTUPY PLC FIRMY M ITSUBISHI  

Na výstupní svorky se připojí výstupní přístroje. Některé výstupy mají jeden 

společný připojovací bod (svorka +V). Na tyto společné svorky můžeme připojit různá 

externí napětí pro spínaní. [10] 

 

 Popis Tranzistorový výstup  

Externí napájení  5-30V DC  

Max.proud  0,5A-0,8A  

Maximální induktivní zátež  12W  

Maximální žárovková zátěž  1,5W  

Zbytkový proud  0,1 mA  

Doba zpoždění  0,2 ms  

Napěťový úbytek pro jeden tr.výstup  max. 1,5 V  

 

Tabulka 4-4 Technická data transistorových výstupů PLC 

[10] 

 

Označení svorek 

- výstupní svorky:Y0, Y1, Y2... 

- společné svorky, kladný pól externího napájení DC: Označení +V0,+V1... 

Vnitřní proudové okruhy PLC a vnější proudové okruhy jsou vzájemně odděleny 

optočleny. Jednotlivé skupiny spínačů jsou také vzájemně odděleny. [10] 
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4.2.5. PROVOZ A REŽIMY PLC FIRMY M ITSUBISHI  

Režim-STOP: 

-   je možno přenášet program z programovacího přístroje do paměti PLC FX a 

naopak  

- uložený program v paměti se v tomto režimu nevykonává 

- je možno dělat programové změny pomocí programovacího přístroje  

- při přepnutí z režimu RUN do režimu STOP se hodnoty zálohovaných 

proměnných uloží do paměti EEPROM a výstupy se nastaví na hodnotu ,0’ 

- všechny hodnoty ostatních proměnných se vymažou  

[10] 

 

Režim-RUN:  

- program je cyklicky zpracováván 

- běží v programu odstartované časové úlohy 

- jsou čteny stavy vstupů 

- v programu nastavené výstupy se aktivují 

- změna programu není možná. Každý pokus změnit program je ignorován. 

- nastavení čítačů a časovačů je možno změnit přímo v režimu RUN. Při změně 

nastavené hodnoty časovačů a čítačů v režimu RUN se programový cyklus 

krátkodobě prodlouží 

- režim RUN je možno nastavit, i když programová paměť je prázdná  

[10] 
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4.3. PROPOJENÍ PC-PLC 

 Vytvořený program v softwaru GX IEC Developer je nutné převést do PLC. Je 

tedy nutné zajistit komunikaci mezi počítačem a automatem. Použil jsem pěti žílový 

kabel, který je k PC připojen přes sériový port a k PLC pomocí svorky SC-09, určenou 

pro modely Mitsubishi série FX. 

 

  

 

Obrázek 4-8 Propojovací kabel PC-PLC 

 

4.4. PROPOJENÍ PLC – MODEL  

 Jelikož už známe součástky použité při konstrukci modelu a konfiguraci 

automatu, je načase seznámit se s jejich zapojením. To je popsáno v této kapitole. 

 

 

 

Obrázek 4-9 Propojené PLC Mitsubishi FX-24 DSS a FX-32 MR  
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PLC jsou připevněny na DIN lištu. Režim RUN je ovládán pomocí přepínačů 

umístěných v blízkosti PLC (viz horní část obrázku 4-9). Schéma zapojení propojení 

obou PLC s modelem je zobrazeno na obrázku 4-10. Popis jednotlivých vstupů              

a výstupů je pak v tabulkách v příloze. 

 

 

Obrázek 4-10 Schéma zapojení PLC - model  

(zapojení ovládacího panelu, modelu a optických závor již bylo popsáno v kapitole 3) 
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4.5. REALIZACE AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ LABORATORNÍHO MODELU   

PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů NA POVRCHOVÉM DOLE  

 V této kapitole jsou rozebrány řídicí programy vytvořené v programovacím 

softwaru GX IEC Developer a také je popsáno automatické řízení laboratorního modelu 

pásových dopravníků na povrchovém dole. Podrobně je rozebráno spouštění, 

technologické zastavení, nouzové zastavení a také total stop pásových dopravníků. 

 

4.5.1. POPIS ŘÍDICÍCH PROGRAM Ů  

Řídicí program PLC Mitsubishi FX-32 MR zajišťuje spouštění, technologické 

zastavení a total stop. Řídicí program PLC Mitsubishi FX-24 DSS zajišťuje nouzové 

zastavení a total stop. Oba programy jsou vytvořené v softwaru GX IEC Developer (viz 

kapitola 4.1. ).  

 

Řídicí program PLC Mitsubishi FX-32 MR 

 Na obrázku 4-11 je znázorněna podmínka vedoucí k aktivaci pomocné 

proměnné M92, pokud jsou všechny optické závory ve stavu logická 1 (tedy pokud není 

v dané závoře dopravní pás). Tato podmínka slouží k zamezení spuštění pásových 

dopravníků při signalizované poruše. 

 

 

Obrázek. 4-11 Aktivace výstupní pomocné proměnné při bezporuchovém stavu (PLC FX-32 MR) 

 

Vstupní proměnná START na obrázku 4-12 zajišťuje rozsvícení všech 

červených LED při spuštění PLC.  Tato proměnná je natrvalo nastavena na logickou 1. 

 

 

Obrázek. 4-12 Rozsvícení červených LED při spuštění(PLC FX-32 MR) 
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 Pokud je aktivní vstupní proměnná M92, bude po zmáčknutí tlačítka Start 

(vstupní proměnná X0) aktivována pomocná proměnná M82 (dojde také k resetování 

několika výstupních proměnných, které jsou použity v dalších částech programu), a poté 

se spustí zvuková signalizace (výstupní proměnná Y14), což je realizováno pomocí 

časovačů (TIMER_M) (viz obrázek 4-13). Stejně je vytvořena zbylá část algoritmu pro 

spouštění pásových dopravníků, tzn. dojde rozblikání červených LED také pomocí 

časovačů a spouštění samotných dopravníků. 

 

 

Obrázek. 4-13 Část algoritmu pro spouštění pásových dopravníků (PLC FX-32 MR) 

 

 Při sepnutí posledního dopravníku při procesu spouštění se aktivuje pomocná 

proměnná M99 (viz obrázek 4-14) a teprve tehdy se po stisku tlačítka Stop (vstupní 

proměnná X1) nastaví pomocná proměnná M98 a dojde k technologickému zastavování 

pásových dopravníků. 
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Obrázek. 4-14 Část algoritmu pro technologické zastavení pásových dopravníků (PLC FX-32 MR) 

 

 Za jakékoliv situace dojde po stisku tlačítka Total stop k vypnutí všech pásových 

dopravníků, červených LED a případně i reproduktoru. 

 

Obrázek. 4-15 Část algoritmu pro Total stop (PLC FX-32 MR) 
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 Pokud bude na příslušné optické závoře logická 0 (tedy není–li v ní dopravní 

pás), pak se vypnou všechny pásové dopravníky a všechny červené LED a dojde 

k aktivaci PLC Mitsubishi FX-24 DSS. Podmínka bude platit pouze tehdy, pokud bude 

dopravník dané optické závory v provozu (viz obrázek 4-16). 

 

 

Obrázek. 4-16 Část algoritmu pro poruchový stav(PLC FX-32 MR) 

 

Dokud nebude odstraněna porucha, bude tento stav signalizovaný zhasnutou 
červenou LED na příslušném dopravníku. 

 

Obrázek. 4-17 Algoritmus pro signalizaci poruchového stavu (PLC FX-32 MR) 
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Řídicí program PLC Mitsubishi FX-24 DSS  

Vstupní proměnná START na obrázku 4-18 zajišťuje nastavení výstupní 

pomocné proměnné M200. Tato proměnná je natrvalo nastavena na logickou 1. Po 

stisknutí tlačítka Start (vstupní proměnná X0) dojde ke spuštění příslušného časovače, 

který má pro každý dopravník různou časovou hodnotu, a to proto, aby se zamezilo 

nouzovému zastavení daného dopravníku dříve, než bude v provozu. V případě poruchy 

(v tomto případě logické 0 na vstupní proměnné X3) dojde k vyresetování pomocné 

proměnné M200, aby se předešlo opětovnému spuštění časovačů dříve, než dojde 

k úplnému nouzovému zastavení.  

 

 

Obrázek. 4-18 Část algoritmu pro nouzové zastavení (PLC FX-24 DSS) 
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Za jakékoliv situace dojde po stisku tlačítka Total stop k vypnutí všech pásových 

dopravníků i červených LED. 

 

Obrázek. 4-19 Část algoritmu pro Total stop (PLC FX-24 DSS) 

 

4.5.2. POPIS AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍK Ů 

 V této podkapitole jsou slovně popsány kroky automatického řízení, tzn. 

spouštění, technologického a nouzového zastavení a total stopu pásových dopravníků. 

 

 

Obrázek 4-20 Číslování sloužící k popisu automatického řízení laboratorního modelu pásových 
dopravníků 

(Číslování neodpovídá číslování sloužícímu k popisu elektrických zapojení) 
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Postup spouštění  

 Spouštění laboratorního modelu pásových dopravníků se provádí stisknutím 

tlačítka START na ovládacím panelu. Po tomto kroku následuje zvuková signalizace a 

začne blikat červená LED dopravníku č.6 (viz obrázek 4-11) a posléze jeho spuštění. 

V tomto okamžiku začne blikat červená LED dopravníku č.5 a po dosažení 50%  

rychlosti dopravníku č.6 (řešil jsem pomocí časovače na PLC) dojde k zapnutí 

dopravníku č.5. Stejný postup proběhne až k dopravníku č.1. Postup spouštění pásových 

dopravníků tedy odpovídá reálnému stavu. 

 

Postup technologického zastavení pásových dopravníků 

 Technologické zastavení laboratorního modelu pásových dopravníků se provádí 

stisknutím tlačítka STOP na ovládacím panelu. Po tomto kroku následuje rozblikání 

všech červených LED a postupné vypínání všech pásových dopravníků od č.1 až po č.6 

(viz obrázek 4-11). Při vypnutí jednotlivých dopravníků  daná červená LED přestane 

blikat a zůstane svítit. Následně je možno laboratorní model znovu spustit. 

 

Postup nouzového zastavení pásových dopravníků 

 Předpokládejme poruchu na pásovém dopravníku č. 4 (viz obrázek 4-11). Tedy 

vyjetí dopravního pásu z poháněcího bubnu a jeho zajetí do optické závory. Na daném 

vstupu PLC bude logická 0 a dojde k okamžitému zastavení dopravníků č. 4,3,2 a 1       

a rozsvícení červených LED na těchto dopravnících. U dopravníku č. 4 a 5 dojde 

k rozblikání červených LED a jejich technologickému zastavení. Následně červené LED 

zhasnou na dobu 15 sekund, v které není možné laboratorní model spustit. Další 

spuštění také závisí na odstranění poruchy, tedy vysunutí dopravního pásu z optické 

závory. Neodstraněná porucha je signalizována zhasnutím červené LED. 

  

Total stop 

 Total stop laboratorního modelu pásových dopravníků se provádí stisknutím 

tlačítka TOTAL STOP na ovládacím panelu. K jeho stisknutí může dojít při spouštění, 

technologickém zastavení i nouzovém zastavení laboratorního modelu pásových 

dopravníků a dojde k vypnutí všech dopravníků a zhasnutí všech LED najednou.
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5. ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo zkonstruovat laboratorní model šesti pásových 

dopravníků a zrealizovat jejich řídicí systém podle skutečného stavu na povrchových 

dolech. 

 

Shrnutí výsledků mé práce v bodech: 

- byl vytvořen fyzický model šesti pásových dopravníků 

- vytvořil jsem ovládací panel pro tento model, který obsahuje automatické 

ovládání, manuální ovládání a světelnou signalizaci 

- vodel jsem osadil optickými závory, které slouží pro snímání vybočení pásu 

z bubnů 

- navrhl jsem a realizoval propojení mezi modelem a PLC 

- vytvořil jsem program PLC, který zajišťuje spouštění a technologické zastavení 

pásových dopravníků 

- vytvořil jsem program PLC, který zajišťuje nouzové zastavení pásových 

dopravníků 

- vytvořil jsem krajinu modelu povrchového dolu 

 

Laboratorní model měl být také vybaven snímači prokluzu pásu, jsou však 

nainstalovány pouze optické závory na poháněcím i vrátném bubnu (viz obrázek 5-1). 

Chybí tedy jednotka, která by porovnávala rychlost poháněcího bubnu od vrátného a 

posílala signál do PLC. 

 Škola byla vybavena pouze demoverzí softwaru pro PLC firmy Mitsubishi, proto 

jsem si vyžádal sofware GX IEC Developer spolu s licenčním číslem od firmy 

AUTOCONT CONTROL SYSTEMS. 

 Laboratorní model pásových dopravníků bude také v budoucnu obsahovat 

přesypy, bude tedy možné dopravovat i materiál. 
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Celkový model povrchového dolu bude doplněn o model rýpadla a kolejové 

dopravy, takže můj vytvořený model dozná plné uplatnění až po celkovém dokončení.  

 

 

Obrázek 5-1 Optické závory na poháněcím i vrátném bubnu 
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Příloha č.1 Tabulka zapojených vstupů a výstupů PLC FX-32 MR 

 PLC FX- 32 MR 

Označení Adresa PLC Význam 

START X0 Tlačítko START 

STOP X1 Tlačítko STOP 

TOTAL STOP X2 Tlačítko TOTAL STOP 

OZ1 X3 Opt. závora dopravníku 1 

OZ2 X4 Opt. závora dopravníku 2 

OZ3 X5 Opt. závora dopravníku 3 

OZ4 X6 Opt. závora dopravníku 4 

OZ5 X7 Opt. závora dopravníku 5 

OZ6 X10 Opt. závora dopravníku 6 

M1 (D1+D2) COM 0 + 9 V 

1L (2) Y0 Červená LED dopravníku 1 

1M (2) Y1 Motorek dopravníku 1 

2L (2) Y2 Červená LED dopravníku 2 

2M (2) Y3 Motorek dopravníku 2 

M1 (D3+D4) COM 1 + 9 V 

3L (2) Y4 Červená LED dopravníku 3 

3M (2) Y5 Motorek dopravníku 3 

4L (2) Y6 Červená LED dopravníku 4 

4M (2) Y7 Motorek dopravníku 4 

M1 (D5+D6) COM 2 + 9 V 

5L (2) Y10 Červená LED dopravníku 5 

5M (2) Y11 Motorek dopravníku 5 

6L (2) Y12 Červená LED dopravníku 6 

6M (2) Y13 Motorek dopravníku 6 

REPRO + 9 V COM 3 + 9 V 

REPRO Y14 Reproduktor 
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Příloha č.2 Tabulka zapojených vstupů a výstupů PLC FX-24 DSS 

PLC FX- 24 DSS 

Označení Adresa Význam 

START X0 Tlačítko START 

STOP X1 Tlačítko STOP 

TOTAL STOP X2 Tlačítko TOTAL STOP 

OZ1 X3 Opt. závora dopravníku 1 

OZ2 X4 Opt. závora dopravníku 2 

OZ3 X5 Opt. závora dopravníku 3 

OZ4 X6 Opt. závora dopravníku 4 

OZ5 X7 Opt. závora dopravníku 5 

OZ6 X10 Opt. závora dopravníku 6 

M1 (D1+D2) +V0 + 9 V 

1L (2) Y0 Červená LED dopravníku 1 

1M (2) Y1 Motorek dopravníku 1 

2L (2) Y2 Červená LED dopravníku 2 

2M (2) Y3 Motorek dopravníku 2 

M1 (D3+D4) +V1 + 9 V 

3L (2) Y4 Červená LED dopravníku 3 

3M (2) Y5 Motorek dopravníku 3 

4L (2) Y6 Červená LED dopravníku 4 

4M (2) Y7 Motorek dopravníku 4 

M1 (D5+D6) +V2 + 9 V 

5L (2) Y10 Červená LED dopravníku 5 

5M (2) Y11 Motorek dopravníku 5 

6L (2) Y12 Červená LED dopravníku 6 

6M (2) Y13 Motorek dopravníku 6 
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Příloha č.3 Schéma zapojení přepínacích relé 

 


