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ANOTACE 
 
 
 
 
Tato práce se zabývá aplikací �ídících systému ve slévárenském pr�myslu. Popisuje zp�soby 

komunikace mezi jednotlivými kooperujícími systémy výrobních za�ízení. Pro pochopení 

�innosti t�chto systém� jsou jednotlivé výrobní linky popsány po technologické stránce. 

Záv�rem práce popisuje �ídící sí� spole�nosti a jejím rozborem vybírám pro svou analýzu 

�ídící systém licí linky. Ten potom podrobím zlepšovacímu návrhu a zhodnotím výsledky. 

 
 
 
 
 
 
This work deals with application of control system in foundry industry. It describes manners 

of communication among single cooperating systems of production facilities. For 

understanding activities of these systems, the individual production lines are described 

technologically. In its conclusion, the work describes control net of the company. By its 

analysis I select a control system of pouring line. Subsequently I subject this to improvement 

proposal and valorize the results. 
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1. Úvod 
Cílem bakalá�ské práce je popis výrobní technologie mexické firmy NEMAK s.r.o. 

Provoz za�al v roce 1981 specializovanou výrobou hliníkových automobilových komponent�. 

Firma trvale roste a dnes je vedoucí spole�ností v automobilovém pr�myslu. To se jasn� 

ukázalo expanzí výrobních linek. Dnes má 28 výrobních závod� umíst�ných ve 13 r�zných 

zemích Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie a pracuje zde tém�� 15000 zam�stnanc�. 

Spole�nost je p�ipravena plnit rostoucí nároky sv�tového automobilového pr�myslu. 

Zkušenosti v technologii, snižování náklad� a kvalita v�asné dodávky umožnily firm� vyráb�t 

High-Tech automobilové komponenty, které spl�ují nebo p�ekra�ují požadavky zákazník�. 

Firma je d�ležitou sou�ástí pr�myslového koncernu ALFA, která je leaderem v oblasti kde 

vyrábí. Díky svým výrobk�m a strategickým spojením získala ALFA vedoucí pozici ve svém 

hlavním p�edm�tu podnikání. Výrobní závod Nemak Czech Republic byl uveden do provozu 

roku 2003 v souladu se strategií expanze v Evrop�. Je umíst�n v Ústeckém kraji poblíž m�sta 

Mostu v pr�myslové zón� Joseph a zam�stnává p�es 200 zam�stnanc�. Výrobní kapacita 

tohoto závodu je 600000 výrobních jednotek za rok a zárove� je uznáván pro svou 

bezpe�nostní a environmentální politiku. P�i výrob� válcových hlav a blok� motor� je 

používána technicky dokonalou technologii SPM(=p�ímé lití do pískových jader) a to 

z hlediska designu i licího procesu. Rovn�ž se zabývá výrobou jiných menších díl�, jako jsou 

díly p�evodovek. Ovšem hlavními produkty, které jsou znázorn�ny na obrázku �.1, jsou 

válcové hlavy, které dopravují vzduch a benzín do spalovací komory a bloky motor�, ve 

kterých probíhá p�em�na energie vzniklé ve spalovací komo�e na energii mechanickou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvními odb�rateli Nemaku jsou p�ední sv�tové automobilové výrobní závody        

a jejich seznam je patrný z obrázku �.2. 

 

 

Obrázek 1 - Produkty firmy 
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Obrázek 2 - Firemní zna�ky všech odb�ratel� 

 
Bakalá�ská práce se zabývá analýzou výrobního systému a samotného 

technologického za�ízení, které je sou�ástí výrobního závodu Nemak Czech Republic. Pro 

lepší pochopení funkce poloautomatického provozu je poslední kapitola v�nována analýze 

informa�ního a �ídicího systému, který je na výrobní za�ízení aplikován.  
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2. Popis výrobního systému 

 
 V této kapitoly je popsán výrobní systém výrobního závodu Nemak Czech Republic 

s.r.o. V ostatních výrobnách spole�nosti jsou výrobní systémy obdobné až na n�kolik 

odlišností. Nastavení celého systému je provedeno tak, aby nedocházelo ke zbyte�ným 

prostoj�m ve výrob� �i dodávkách vstupních surovin. Plynulost výroby udržuje 

vnitropodniková doprava (VPD), kterou zajiš�ují skladoví pracovníci s vysokozdvižnými 

vozíky. Naopak plynulost dodávek vstupních surovin je zajišt�na pomocí EDI komunikace se 

smluvními dodavateli, která je více popsána v kapitole Analýza informa�ního a �ídícího 

systému. Podle definice je tedy výrobní systém �len�n do n�kolika subsystém� takto: 

„Vn�jší subsystém zahrnuje tyto �innosti:  

a) technická p�íprava výroby 

b) p�íprava materiálu 

c) p�íprava výrobních pom�cek 

d) �ízení výrobní jednotky 

e) technická obsluha výroby 

Ve vnit�ním subsystému probíhají technologické procesy na základ� podmínek, které byly 

ur�eny vn�jším subsystémem. Vnit�ní subsystém obsahuje:  

f) výrobu na technologickém pracovišti (stroji) nebo skupin� stroj�), 

g) kontrolu výrobk�, 

h) dopravu a manipulaci vnit�ního subsystému, která má okruhy pro sou�ásti, výrobní 

pom�cky a odpad, 

i) �ízení výrobního procesu.“, viz. [2, s.575 - 576]. 

Výrobní systém Nemaku se skládá ze dvou subsystém�. Vnit�ní subsystém se �lení na 

n�kolik sekcí a popisuje chod materiálu ze skladu aditiv až po výrobu hotového výrobku na 

konci dokon�ovací linky. Každá sekce je tedy sledem technologických operací sm��ující 

k p�edem definované p�em�n� vstupní jednotky na výstupní. Naopak vn�jší subsystém 

popisuje zp�sob dopravy primárních surovin od dodavatel� a dopravu hotových výrobk� 

odb�ratel�m. Do vn�jšího subsystému je dále možno za�adit smluvní dodavatele zemního 

plynu a elektrické energie nezbytné pro chod stroj�. Kompletní popis výrobního systému je 

patrný z blokového schématu na obrázku �.3, který zachycuje všechny prvky podílející se na 

výrob� finálního výrobku. 
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Obrázek 3 - Blokové schéma výrobního systému 
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3. Popis technologického za�ízení 

3.1. Základní rozd�lení 
 

Strukturu výrobního závodu Nemak, která je patrná z obrázku �.4, tvo�í  italská licí 

linka od firmy FATA Aluminium, n�mecký jádrovací stroj  od firmy Hottinger, špan�lský 

jádrovací stroj od firmy Loramendi, n�mecký jádrovací stroj od firmy Croning, slovenský 

jádrovací stroj od firmy HOTBOX, švýcarské mixéry od firem L�BER a KLEIN pro p�ípravu 

jádra�ské sm�si, n�mecká pra�ka aminu od firmy BGT, n�mecká pneudoprava písku od firmy 

F.A.T., n�mecká tavicí pec od firmy STRIKO, n�mecký vyt�ásací stroj od firmy F&K, 

n�mecká pila od firmy M�SSNER a vále�kový dopravník, slovinský tryskací stroj od firmy 

SHOTBLAST, špan�lská klimatiza�ní jednotka od firmy LENOX pro 3D m��ení, anglické 

v�trací stropní žaluzie od firmy COLT, n�mecké roboty od firmy ABB. Chod t�chto stroj� 

zajiš�ují pomocné provozy. Konkrétn� se jedná o plynovou kotelnu, kompresorovnu, okruh 

chladící vody, okruh tlakového vzduchu a elektrickou rozvodnu. 

Obrázek 4 - Situa�ní plán rozmíst�ní výrobního závodu 
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3.2. Výroba pískových jader 
 

Skladování písku je zajišt�no pískovým silem na obrázku 

�.5. Kapacita jednoho sila je až 400 t k�emi�itého písku. V sile 

probíhá ultrazvukové m��ení hladiny, které slouží k ur�ení 

množství písku v sile. Zárove� jsou na sile implementovány 

st�ásací kladiva, díky kterým nedochází k usazování písku a 

vnit�ních st�nách sila. Písek je do sila dopravován pomocí 

pneumatického dmychadla, které dopravuje písek tlakovou 

hadicí z cisterny až k vstupnímu ventilu sila umíst�ného na 

strop� sila. U kuželového dna sila je umíst�n dávkovací ventil, 

který dávkuje písek vždy po jedné dávce (600 kg) do 

potrubního vedení.  

Písek je dopravován potrubím za pomoci pneudopravy od 

firmy FAT, která udržuje v potrubí stálý tlak 5,5 bar. Kdyby bylo 

toto potrubí napln�no po celé své délce, tak pojme až 12 t písku.    

U  tohoto dopravního potrubí se provádí m��ení tlaku vzduchu 

uvnit� potrubí a z d�vodu zamrzání v zimních obdobích je potrubí 

opat�eno systémem topných kabel�. Protimrazová ochrana je zde 

ješt� zajišt�n� správnou funkcí termostat�. Potrubím je písek 

dopraven do 12 t sila nad L�BER, což je za�ízení na úpravu písku 

znázorn�né na obrázku �.6. Tento zásobník je vybaven t�emi 

kapacitními sondami, které signalizují systému t�i stavy napln�ní. 

První stav EMPTY informuje o tom, že zásobník je prázdný. Druhý stav MINIMUM, posílá 

žádost o další dávku z pneudopravy. T�etí stav zásobníku je MAXIMUM a zde dojde 

k vypnutí pneudopravy a k uzav�ení vstupní klapky zásobníku. Dále je silo vybaveno 

výstupním ventilem do klimatiza�ního za�ízení tzv.fluidizéru. Ve fluidizéru dochází 

k separaci drobných prachových �ástic písku. Princip �innosti fluidizéru je následující. Dávka 

písku  cca.600 kg je dopravena samospádem p�es výstupní ventil sila. Po uzav�ení ventilu 

za�íná cyklus regulace teploty písku za pomoci vzduchu hnaného ventilátorem o teplot� 

cca.30 °C, vodního chlazení a elektrooh�evu se �ty�mi topnými t�lesy o výkonu 5 kW. Po 

ukon�ení cyklu jsou na výstupu dva produkty. Prvním produktem fluidizéru je zrnitostn�        

a teplotn� upravený písek a druhým nežádoucím produktem je separovaný drobný prach, 

který je dopravován potrubím p�es prachový filtr do zásobníku prachu. B�hem cyklu 

Obrázek 5 - Sila pískového  

hospodá�ství 

Obrázek 6 - Úpravna písku 
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fluidizéru probíhá n�kolik d�ležitých m��ení. Pomocí tenzometr� je váženo množství písku, 

dv�ma odporovými senzory Pt100 s p�evodníky je snímána teplota písku. Na základ� t�chto 

m��ení je provád�na na za�ízení pot�ebná regulace. Dochází zde k �ízení chladící vody za 

pomoci dvoupolohového elektropneumatického ventilu, ke spínání elektrooh�evu ve 

dvoustup�ovém režimu a to pro horní i dolní topení, regulaci vzduchu do fluidizéru                

a k regulaci vzduchu odvád�jícího prach z fluidizéru. Pod fluidizérem se nachází váha. Zde 

probíhá navážení písku dle p�edepsané receptury. Váha je vybavena vstupním a výstupním 

ventilem. Dále je k váze p�ipojen systém odtahu drobných prachových �ástic. Hmotnost písku 

ve váze je zjiš�ována op�t za pomoci tenzometr�. Z váhy je písek dopraven p�es výstupní 

ventil samospádem do mixeru. V mixeru dochází k d�kladnému promíchání písku s prysky�icí 

1 a 2, která je do mixeru dopravena dávkovacím vst�ikovacím za�ízením. Míchání písku 

s prysky�icí je zajišt�no 3fázovým asynchronním motorem, který má na svém h�ídeli 

namontovanou míchací lopatku. Po ukon�ení doby míchání se vozík, na kterém je mixer 

namontován p�esune za pomoci motoru �ízeného frekven�ním m�ni�em na požadovaný 

jádra�ský stroj, otev�e vypoušt�cí klapku vyprázdní obsah do násypky jádra�ského stroje. Po 

vyprázdn�ní jádra�ské sm�si dojde k uzav�ení vypoušt�cí klapky, zastavení pohonu mixeru     

a vozík se vrátí do výchozí pozice pod výstupní ventil pískové váhy. Krom� písku jsou do 

úpravny písku je dopravovány ješt� další komponenty, kterýma jsou prysky�ice 1 a prysky�ice 

2. Tyto prysky�ice se nesmí p�ed vstupem do mixeru 

smíchat. Jsou dopravovány za skladu prysky�ic, kde jsou 

z manipula�ních sud� p�e�erpávány za pomoci pneu�erpadel 

do nádrží na obrázku �.7. V nádržích je m��ena výška 

hladiny v procentech. Dále jsou zásobníkové nádrže 

vybaveny topným a cirkula�ním za�ízením, aby nedošlo 

k zatuhnutí prysky�ice. Ze skladu aditiv je prysky�ice 

dopravována potrubím �erné barvy do mezizásobníku u úpravny písku. V tomto 

mezizásobníku jsou kapacitní hladinové sondy, které hlídají dopl�ování prysky�ice za skladu 

prysky�ic. Na výstupu mezizásobníku jsou vst�ikovací �erpadla, která pod tlakem vst�ikují 

ob� prysky�ice do mixeru. 

Výroba pískových jader probíhá na jádra�ských strojích LORAMENDI, 

HOTTINGER, HOTBOX a KMAG40 – CRONING. Stroje LORAMENDI a HOTINGER 

mají spole�nou úpravnu písku. Jádra�ský stroj HOTBOX má obdobnou úpravnu písku od 

firmy KLEIN. Speciálním p�ípadem je jádra�ský stroj KMAG40 – CRONING, který nemá 

Obrázek 7 - Nádrž s prysky�icí 
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násypku napojenou na úpravnu pisku, ale násypka tohoto stroje je napojena na p�ilehlý 

zásobník, do kterého je dopravena p�edem p�ipravena jádra�ská sm�s. 

 

 Princip výroby pískového jádra je na všech �ty�ech 

strojích velice podobný. Nejd�íve popíši výrobu pískového 

jádra na stroji LORAMENDI znázorn�ném na obrázku �.8. 

Do násypky je nasypána z mixeru jádra�ská sm�s, která je 

skladována ve vst�elovacím zvonu. Pod vst�elovací zvon se 

p�esune vst�elovací deska, která se po upnutí vst�elovacího 

zvonu p�esouvá nad jaderník. Zde dojde ke vst�elu 

jádra�ské sm�si do formy. Po vst�elu se vst�elovací deska 

p�esouvá do výchozí pozice a nad jaderník se p�esune deska 

zaplynování, která vpustí do formy p�edem dané množství zplyn�ného aminu. Po zaplynování 

se deska zaplynování odsouvá do výchozí pozice. Po otev�ení p�edních dve�í stroje vyjíždí 

ven stolové san� s jaderníkem a vyhazova�e vyzdvihnou pískové jádro z jaderníku. Operátor 

p�id�lený k tomuto stroji m�že potom odebrat pískové jádro a 

uložit ho do pojízdného paletového regálu. Do prostoru pojezdu 

stolových saní je velice nebezpe�né vstupovat, proto je tento 

prostor zabezpe�en bezpe�nostními prvky tzv.laser scannery, 

které p�i narušení bezpe�nostní zóny okamžit� vypínají cyklus 

stroje a stroj ztrácí provozní tlak. Pohyby všech desek a 

stolových saní jsou ovládány z hydraulické stanice na obrázku 

�.9, která je chlazena okruhem chladící vody. Úpln� totožný 

princip výroby až n�které výjimky je aplikován na stroji HOTTINGER.  

Do stroje HOTTINGER i LORAMENDI je dopravován vytvrzovací zkapaln�ný plyn 

amin ze skladu aminu, kde je skladován 

v tlakových nádobách. V prostoru tohoto 

skladu jsou zabudovány detektory úniku 

plynu, protože amin je jedovatý plyn              

a vysoká koncentrace tohoto plynu ve 

vzduchu je životu nebezpe�ná. Ze skladu 

aminu je amin dopravován potrubím hn�d� 

barvy do zply�ovacího za�ízení. Zde je kapalný 

Obrázek 8 - Jádrovací stroj 
LORAMENDI 

Obrázek 9 - Hydraulická stanice 

Obrázek 8 – Pra�ka aminu 
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amin p�em�n�n ze skupenství kapalného do skupenství plynného za p�sobení zply�ovací 

procedury. Takto p�ipravený amin je vysokotlakým potrubím dopraven do desky zaplynování, 

ze které je vypoušt�n do jádra�ské sm�si, která je vst�elena do jaderníku. Po pr�chodu aminu 

pískovým jádrem, je amin odtahovým za�ízením odsáván do pra�ky aminu na obrázku �.10,  

ve které probíhá neutralizace aminu za p�sobení kyseliny sírové. 

 

Naopak stroje HOTBOX a KMAG40, který 

zobrazen na obrázku �.11, pracující na zcela jiném 

principu, který vylu�uje p�ítomnost vytvrzovacího plynu 

aminu. Vytvrzení pískového jádra u t�chto stroj� 

zajiš�ují plynové ho�áky, které oh�ívají formu na 

provozní teplotu 200 °C. Jádra�ská sm�s písku                  

a prysky�ic, která je vst�elována ze vst�elovacího zvonu 

do jaderníku, je vytvrzena v jaderníku za p�sobení 

žáru z plynových ho�ák�.    

 

 

3.3. Výroba tekutého hliníku 
 

Další sekcí výrobní technologie je tavírna. Tavírna se 

skládá z n�kolika sektor�. První sekcí je tavicí pec od firmy 

STRIKO WESTOFEN a druhou sekcí je p�ípravna 

p�epravních pánví. Tavicí pec je za�ízení pro výrobu vysoce 

kvalitní hliníkové taveniny. Vstupní tavný materiál tavicí 

pece jsou hliníkové ingoty, které jsou k peci dopravovány ze 

skladu ingot�. Do skladu ingot� jsou hliníkové ingoty 

dopravovány kamionovou dopravou od smluvního 

dodavatele. Dalším zdrojem tavného materiálu jsou 

odst�ižené vtokové soustavy a zmetkovité odlitky, které neprošli výstupní kontrolou. Tavicí 

pec znázorn�ná na obrázku �.12 se skládá celkem ze t�í �ástí. První �ástí je dopravní výtah, 

který dopravuje ve speciálních vozících tavný materiál do tavicího prostoru. Založení vsázky 

probíhá ze dvou míst. Za sklepního prostoru jsou do výtahu nakládány vozíky s odst�iženými 

vtokovými soustavami a ze suterénu, který je na úrovni výrobní haly, jsou do výtahu 

nakládány hliníkové ingoty a zmetkovité odlitky. Pohyb výtahu nahoru a dolu zajiš�uje 

Obrázek 9 - Jádrovací stroj KMAG40 - Croning 

Obrázek 10 - Tavicí pec 



�������

 

3fázový asynchronní motor s p�evodovkou, který je umíst�n v šacht� výtahu v suterénu. 

Ovládání výtahu je možné v ru�ním režimu, nebo automaticky z PLC. Poloha výtahu je 

hlídána p�ti koncovými spína�i. První koncový spína� signalizuje polohu výtahu ve sklepním 

prostoru, další koncový spína� signalizuje polohu v suterénu. P�i aktivaci t�chto koncových 

spína�� v automatickém módu dojde k zastavení výtahu na daném stanovišti. Další koncový 

spína� je umíst�n v horní úvrati šachetního prostoru a dává motoru povel k taktování. Po 

najetí výtahu na další koncový spína� dochází ke krokování motoru a za�íná postupné 

vsypávání vsázky do tavicího prostoru. Poslední koncový 

spína� má havarijní funkci. P�i jeho sepnutí dochází 

k rozepnutí styka�e, což je elektronický spínací prvek pro 

p�ívodní nap�tí na motor výtahu. Pohyb výtahu je dále 

podmín�n spln�ním n�kolika bezpe�nostních podmínek. 

Systém nepovolí pohyb výtahu, jestliže nejsou zav�ené 

dve�e ve sklepním prostoru a v suterénu. Na dve�ích jsou 

umíst�ny elektronické bezpe�nostní zámky, které aktivují bezpe�nostní spínací prvek PILZ. 

Pro provedení vsázky je nezbytné, aby se po rozjetí výtahu z daného stanovišt� otev�eli 

vsázkové dve�e tavicího prostoru. Dále musí být zapnuty ho�áky tavicího prostoru a laser 

scanner, což je fotooptické za�ízení pro detekci bezpe�nostní zóny, nesmí signalizovat 

p�epln�ní tavicího prostoru tavným materiálem. Jedin� p�i spln�ní všech t�chto podmínek 

m�že prob�hnout úsp�šné založení vsázky dopravním výtahem do další �ásti tavicí pece, 

kterou je tavicí prostor. Hlavní �ást tavicího prostoru tvo�í šachta tavicího prostoru. Ta je 

opat�ena vsázkovými dve�mi, na kterých jsou namontovány mechanické koncové spína�e pro 

signalizaci polohy dve�í. Dále je ke stropu šachty namontován odtahový poklop, který 

umož�uje únik spalin do odtahového komínu vyvedeného nad st�echu výrobní haly. Vedle 

tavicího prostoru je umíst�n pod správným úhlem již výše popsaný laser scanner, který 

pr�zorem ve st�n� kontroluje p�epln�nost šachty tavicího prostoru. Velice d�ležitým 

za�ízením v tavicím prostoru jsou t�i plynové ho�áky na obrázku �.13 o výkonu 3*600 kW. 

Tavicí ho�ák se skládá ze zapalovací elektrody, která umož�uje zapálení ho�áku za pomoci 

vysokého nap�tí. Dalším prvkem tavicího ho�áku je ioniza�ní elektroda, která slouží k detekci 

plamene. P�ed ho�áky se nalézají sm�šovací ventily pro správné namíchání sm�si plynu se 

vzduchem. V tavicím prostoru dochází k roztavení vsázky a ta potom odtéká žlabem do 

poslední �ástí tavicí pece, kterou je udržovací prostor. Tento prostor je také opat�en ho�áky. 

Udržovací ho�áky jsou dva a pracují na stejném principu jako ho�áky tavicí. Jejich výkon je 

nižší (cca.2*450 kW), protože slouží pouze k udržování taveniny na cca.750 °C. 

Obrázek 11 - Ho�ák tavicího prostoru 
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V udržovacím prostoru je vybudován bo�ní otvor pro obsluhu, která speciálními hráb�mi 

odstra�uje z hladiny strusku. Další otvor s odtokovým žlabem ve st�n� udržovacího prostoru 

slouží po naklon�ní pece za pomoci servopohonu k odlévání taveniny do p�ipravené p�epravní 

pánve. V tavicí peci probíhá základní m��ení teplot. Teplota je zde m��ena v tavicím prostoru, 

v udržovacím prostoru, na strop� udržovacího prostoru a v odtahové šacht� spalin. 

 

P�epravní pánev napln�ná tekutým hliníkem je 

dopravena k odply�ovacímu za�ízení na obrázku �.14. 

Toto za�ízení se skládá z poklopového kruhového víka, 

v jehož st�edu je upevn�n míchací rotor, který je 

pohán�n 3fázovým asynchronním motorem. Víko je 

ovládáno zdvihacím za�ízením s 3fázovým 

asynchronním motorem, které zajiš�uje pohyb víka 

nahoru  a dolu po h�ebenové dráze. Princip �innosti 

odply�ovacího za�ízení je následující. Operátor zaveze 

napln�nou p�epravní pánev pod víko odply�ovacího za�ízení, spustí automatický cyklus          

a víko pomalu sjíždí nad pánev, dokud není sepnut koncový spína� signalizující spodní 

polohu víka. Potom dojde k rozto�ení rotoru a tryskou umíst�nou v rotoru je do hliníku 

vhán�n pod tlakem dusík. Probublávající dusík odstra�uje z hliníku nežádoucí plyny a tuhé 

vm�stky. Po ukon�ení této procedury se rotor zastaví a víko se navrátí do horní polohy, která 

je rovn�ž signalizována mechanickým koncovým spína�em. Potom operátor dopraví pánev na 

pr�myslovou váhu, kde je pánev s hliníkem zvážena a dále pokra�uje do udržovací pece na 

licí lince, do které je odplyn�ná a zvážená tavenina odlita. V tavírn� se nachází ješt� za�ízení 

pro p�edeh�ev p�epravních pánví. Toto za�ízení má stejnou strukturu jako odply�ovací 

za�ízení s tím rozdílem, že místo rotoru s tryskami je na st�edu víka umíst�n plynový ho�ák. 

 

3.4. Licí linka 
Další sekcí výrobní technologie je licí linka SIMONE od firmy FATA aluminium. Licí 

linka se skládá z n�kolika automatických systém�, které mezi sebou spolupracují 

v automatickém cyklu. Konkrétn� se jedná o zaklada� a oto�ný st�l zaklada�e, udržovací pec 

s licím robotem, pojízdné lože s formou, vyklada�, robota ABB s vykládacím oto�ným 

stolem, chladící za�ízení MIST a odst�ihova�. Tyto jednotlivá za�ízení jsou pohán�na motory, 

které jsou �ízeny podle následujícího schématu na obrázku �.15. 

Obrázek 12 - Odply	ovací za�ízení 
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Obrázek 13 - Schéma �ízení motor� na licí lince 

 
 

Na výše uvedeném schématu jsou n�které elektronické 

prvky ur�ené k �ízení motor�. PLC je programovatelný 

automat, který ovládá karty vstup� a výstup�. V tomto p�ípad� 

se jedná o výstupy, které �ídí chod motor� a zp�tn� se vrací 

vstupy informující o pozici a otá�kách motor�. Za�ízení pro 

regulaci a �ízení otá�ek motor� se nazývá drive. Tento drive je 

�ízen kartou IMC – S, která zpracovává silové nap�tí na 

motory a komunikuje s PLC. Všechny motory jsou vybaveny 

encoderem a brzdou. Elektronická brzda �ízená 24V zajiš�uje 

motor proti prokluzu v dané poloze a encoder je za�ízení 

�ítající pulzy, které dávají do PLC signál o poloze 

mechanizmu �ízeného motorem. Prvním za�ízením, které využívá dva motory k vertikálnímu 

a horizontálnímu pohybu je zakládací robot na obrázku �.16. Zakládací robot spolupracuje 

s oto�ným stolem. Na oto�ný st�l zakládá operátor písková jádra. Po založení jader stiskne 

operátor tla�ítko a tím dá signál pro oto�ení stolu do prostoru zakládacího robota. Ten odebere 

jádra a založí je na rošt lože. Pro chod zaklada�e musí být spln�no n�kolik podmínek. Musí 

       PLC licí a 
zakládacího robota 

    IMC – S 
licího robota 

    IMC – S 
zakládacího robota 

Drive horizontální osy Drive vertikální      
osy 

Drive osy  
pánve 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Motor 
s encoderem 
a brzdou 

Drive horizontální osy Drive vertikální      
osy 

PLC vyklada�e 

PLC lože 

PLC vyklada�e 

Drive vertikální      
osy 

Drive horizontální osy 

Drive  

Obrázek 14 - Zaklada� s oto�ným 
stolem 



�������

 

být zajišt�ny dve�e do prostoru zakládacího robota bezpe�nostním elektronickým zámkem, 

dále musí být aktivován setpoint, což je výchozí bod, od kterého po�ítá encoder motoru pulzy. 

Další podmínka je signál od sníma�e p�ítomnosti jader na oto�ném stole a signál od lože pro 

vyzvání zakládacího robota. Poslední podmínkou pro chod zakládacího robota je spln�ný 

setpoint licího robota a pozice licího robota nad udržovací pecí. 

Další za�ízení licí linky je udržovací pec. Podle 

definice je odlévání formulováno takto: „Kov se dopravuje na 

licí pole od pece v licím kelímku nebo pánvi. Povrch taveniny 

v licím kelímku se musí p�ed litím zbavit všech zbytk� tavidel 

nebo jiných ne�istot. Vlastní lití má být tak klidné, aby nedošlo 

k roztržení vrstvy kysli�níku hlinitého, která se vytvo�í na 

povrchu proudu taveniny mezi kelímkem a licí jamkou. Po 

skon�ení lití je vhodné dolít nálitky teplým kovem z kelímku.“, 

viz. [3, s.332 - 333]. Udržovací pec slouží jako zásobárna 

tekutého hliníku pro licího robota. Hliník je v peci udržován 

na konstantní teplot� cca.710 °C p�sobením šesti tavných ty�í, které jsou napájeny 3*380 V. 

V udržovací peci je tubusový termo�lánek m��ící teplotu kovové lázn�. Víka pece jsou 

ovládány pomocí solenoidových elektropneumatických ventil�. Teplota lázn� a poloha víka 

blokuje pohyb licího robota. Licí robot na obrázku �.17 je vybaven t�emi motory pro pohyb 

vertikální, horizontální a pohyb osy pánve. Základní poloha licího robota je nad udržovací 

pecí. P�i výzv� od lože sjede licí robot na hladinu udržovací pece a zastaví se, až když dojde 

ke kontaktu hladinových sond umíst�ných na licím robotovy s hladinou kovové lázn�. Potom 

licí robot pono�í pánev do taveniny a nabere dávku hliníku. Poté prob�hne vertikální pohyb do 

pojezdové úrovn� robota a robot se p�esune po horizontální ose nad dané lože. Dále probíhá 

vertikální pohyb sm�rem dolu až nad nalévací hrdlo formy, která je na loži p�ipnuta. Po najetí 

této pozice za�íná rotace pánve kolem své osy a odlévání tekutého hliníku do formy. Po 

vyprázdn�ní pánve probíhá návrat licího robota do základní pozice. Pro pohyb licího robota je 

nezbytné, aby byly zav�eny dve�e k udržovací peci, které jsou jišt�né elektronickým 

bezpe�nostním zámkem. Dále musí být aktivován setpoint motor�, neboli výchozí pozice od 

které motory po�ítají pulzy. 

Dalším prvkem licí linky je lože s kokilou. Historie odlévání do kokil je v literatu�e 

popsána takto: „Jedním z nejstarších zp�sob� bylo odlévání ingot� do plochých litinových 

kokil. Ur�itým zdokonalením bylo lití do kokil chlazených vodou. Historicky následujícím 

Obrázek 15 - Licí robot 
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typem byly sklopné kokily a jejich varianta – sklopné 

kokily Durvillovy. K zamezení segregace byla 

vyvinuta další �ada typ� kokil, které umož�ovali 

klidný p�ívod a rychlé tuhnutí kovu.“, viz. [3, s.188]. 

Lože je pohán�no servomotorem po h�ebenové dráze. 

Pohyb probíhá mezi p�ti stanovišti. První �ty�i 

stanovišt� jsou brány jako pracovní a pozice t�chto 

stanoviš� jsou hlídána induk�ním sníma�em pracovní 

zóny. Poslední stanovišt� je pozice lože v údržb�, což 

je rovn�ž signalizováno sníma�em po najetí do údržby. 

Na prvním stanovišti, které je patrné z obrázku �.18, provede operátor vy�išt�ní kokily 

tlakovým vzduchem a založí do ní písková jádra z roštu namontovaného na loži. Stiskem 

tla�ítka je lože odesláno na lití, které provede licí robot P�i odlévání hliníku je zapnuta 

podtlaková výv�va, která vytvo�í v kokile podtlak a hliník se dostane do všech míst kokily. 

Podtlak je na loži m��en pomocí podtlakových sníma��. Standardní hodnota podtlaku je         

-55 bar. Po odlití hliníku se lože p�esune na zakládání jader, kde zakládací robot založí jádra 

na rošt lože. Po založení jader se lože dále p�esune pod odsávací za�ízení. Zde probíhá 

tuhnutí, �ízené �asova�em z programu lože. P�i tuhnutí jsou odsávány výpary do odtahového 

systému linky. Po dokon�ení cyklu tuhnutí se odsune 

plech odsava�e a nad lože p�ijede vyklada�. Pro vyložení 

je nezbytné, aby byly odsunuty bo�nice kokily 

hydraulickým pístem. Dále musí být vyhazova�e, které 

jsou sou�ástí kokily, vyzdviženy vytla�ovací deskou lože     

a tím dojde k vyzdvihnutí odlitku do pozice pro 

vyložení. Po t�chto úkonech je odlitek p�ipraven 

k vyložení, které provede vyklada�. Všechny 

mechanismy, které manipulují s kokilou jsou ovládány 

solenoidovými pneumatickými a hydraulickými ventily 

na obrázku �.19. Chlazení kokily je zabezpe�eno vodním a vzduchovým okruhem. 

Dalším za�ízením licí linky je vyklada�. Vyklada� je manipulátor vybavený dv�ma 

motory pro vertikální a horizontální pohyb. Další �ástí vyklada�e jsou pneumaticky ovládané  

kleštiny, sloužící k uchopení odlitku. Vyklada� je v klidu automatického provozu umíst�n 

v základní pozici. P�i signálu výzvy od lože na vyložení odlitku je spušt�n chod motoru 

horizontálního pojezdu. Vyklada� je zastaven na pozici nad ložem a po odsunutí plechu 

Obrázek 16 - Kokila na pojízdném loži 

Obrázek 17 - Solenoidové ventily 
ovládající kokilu 
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odsava�e par a uvoln�ní odlitku je spušt�n chod motoru pro vertikální pohyb. Tento motor je 

ješt� posílen paraleln� namontovanou pístnicí, která snižuje zát�žový moment motoru. Po 

najetí vyklada�e k odlitku dojde k uzav�ení kleštin, které odlitek uchopí a ten je potom 

dopraven do prostoru odlamování. Tento prostor se nachází v pracovní zón� robota ABB. Po 

odložení odlitku jsou ješt� postraními noži na vyklada�i odst�iženy vn�jší písková jádra, která 

potom odpadávají šachtou do vozíku ve sklepním prostoru.  

Dalším prvkem licí linky je pln� automatický 

robot ABB na obrázku �.20. Hlavní strukturu robota 

tvo�í šest servomotor�, ramena a kleštiny. Princip 

�innosti chodu servomotor� popisuje literatura takto: 

„Perspektivními pohony robot� jsou elektrické pohony. 

Jejich p�ednostmi jsou zejména možnost jejich p�ímého 

p�ipojení na �íslicové �ídicí systémy  a jejich 

nezávislost na tlakových mediích. Nejjednodušším 

zp�sobem �ízení elektrických pohon� je �ízení pomocí zarážek. Mechanické spína�e umož�ují 

m�nit rychlosti servomotor�, v�etn� vypínání a zapínání napájecích zdroj�. Nejvhodn�jšími 

pohán�cími jednotkami jsou v tomto p�ípad� asynchronní motory s p�epínáním po�tu pól�      

a elektromagnetickou brzdou. Progresívn�jším typem elektrického pohonu je pohon na bázi 

krokového servomotoru. Krokový servomotor je charakteristický tím, že na každý �ídící impulz 

se oto�í o p�esn� ur�ený úhel – krok. Krokové servomotory nevyžadují zp�tnou vazbu ani 

m��ení výstupní polohy.“, viz. [5, s.47]. Robot ABB obsluhuje t�i stanovišt�. P�í z nich je již 

zmín�ný prostor odlamování. Odtud robot odebere odlitek a p�emístí ho do chladícího 

za�ízení tzv. MISTU. V mistu jsou �ty�i pozice na vychlazení odlitk�. Po založení odlitku na 

pozici v mistu dojde ke spušt�ní sprchovacích trysek. Odlitek je chlazen vodou, která je 

kontinuáln� dopl�ována ze zásobníku na st�eše mistu a použitá voda odtéká do centrální 

nádrže s oteplenou vodou. Dalším chladícím médiem je vzduch z �ádu tlakového vzduchu. 

Délka a intenzita chlazení se nastavuje v chladící receptu�e na ovládacím panelu. Po 

vychlazení je odlitek z mistu robotem vyjmut a je založen do odst�ihova�e. Odst�ihova� je 

v podstat� soustava nož�, která z odlitku odstraní vtokovou soustavu a nežádoucí ot�epy. 

Odst�ižené vtokové soustavy a ot�epy padají šachtou do vozíku ve sklepním prostoru a slouží 

jako vsázkový tavný materiál. Po odst�ižení je odlitek vyjmut robotem a je odložen na 

výstupní oto�ný st�l. Celý prostor robota ABB je uzav�en a je odsáván odtahovým za�ízením 

s ventilátorem. Na druhé stran� oto�ného stolu je odlitek odebrán operátorem za pomoci 

kladkostroje a je uložen do transportního koše. 

Obrázek 18 - Robot ABB 
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 3.5. Dokon�ovací linka 
Poslední sekcí výrobní technologie je dokon�ovací linka. Vstupní �ást této linky je 

obsluhována robotem ABB, který zajiš�uje p�emis�ování odlitku mezi vstupním 

dopravníkem, vyt�ásacím strojem od firmy F&K, pásovou pilou od firmy M�SSNER             

a výstupním dopravníkem. Posledním strojem dokon�ovací linky je tryskací stroj od firmy 

SHOTBLAST. 

Operátor provádí zakládání odlitk� z p�epravních koš� na vstupní dopravník pomocí 

je�ábu na výkyvném ramenu. Vstupní dopravník tedy slouží k dopravení odlitku od pozice 

operátora k pozici robota ABB. Robot ABB pomocí kleštin ovládaných mechanickým válcem 

odebere odlitek ze vstupního dopravníku a uloží ho na oto�ný st�l vyt�ásacího stroje. 

P�ítomnost odlitku na oto�ném stole je snímána optoelektronickými sníma�i. Oto�ný st�l 

provede rotaci o 180° a dopraví tak odlitky dovnit� vyt�ásacího stroje p�ímo pod �ty�i 

pneumatická kladiva. Dále je paleta oto�ného stolu odepnuta a st�l vyjíždí ven ze stroje. Po 

vyjetí oto�ného stolu dochází k zav�ení padacích dve�í pomocí pneumatického válce. 

Pneumatická kladiva p�itiskne odlitky pevn� k palet�, která je usazena na oto�ný rám, stejn� 

jako jsou k n�mu p�ipevn�ny i kladiva. Do pneumatických kladiv jsou p�es pneumatické 

p�erušova�e vpoušt�ny pulsy tlakového vzduchu, které zajiš�ují vyt�ásání písku z odlitk�. Pro 

úplné odstran�ní písku, je oto�ný rám nato�en až o 165°. Pozice kladiv je snímána induk�ními 

sníma�i. Po dokon�ení cyklu vyt�ásání je paleta s odlitky upnuta oto�ným stolem a je 

dopravena ven k odebrání. Robot ABB odebere odlitek zbavený pískového jádra z oto�ného 

stolu vyt�ásacího stroje a uloží ho na oto�ný st�l pásové pily. Zde je p�ítomnost odlitku 

snímána optoelektronickými sníma�i, které zárove� rozpoznají, zdali se jedná odlitek u�íznutý 

�i nikoliv. Po aktivaci signálu pro p�ítomnost odlitku dojde k upnutí odlitku upínkami 

ovládanými hydraulickými válci. Správné usazení odlitku je kontrolováno tlakovými 

profukovými sníma�i pod odlitkem. Po správném upnutí dojde k odblokování C – osy, 

pomocí zajiš�ovacího �epu ovládaného hydraulickým válcem. Když je st�l odblokován, 

provede rotaci o 180° a nato�í st�l o 90°. Pásová pila se t�emi synchronními motory �ízeními 

drivem z �ídicího systému FANUC od�ízne nálitek. Tyto motory zajiš�ují pohyb ve sm�ru 

�ezu (osa X), ur�ují hloubku �ezu neboli pohyb do strany (osa Y) a zajiš�ují rotaci stolu          

o 180° (osa C). Pilový plátek je napnut mezi dv�ma válci, které jsou pohán�ny asynchronním 

motorem. Otá�ky motoru resp. plátku jsou hlídány induk�ním sníma�em. Po u�íznutí nálitku 

je op�t osa C odblokována a je provedena rotace stolu o 180°. Po dokon�ení rotace je osa      

C zablokována a odlitek je uvoln�n. Signál z optoelektronického sníma�e p�edá povel 
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robotovy ABB a ten odebere odlitek a uloží ho na výstupní vále�kový dopravník. Dopravník 

p�epraví odlitek na vizuální kontrolu, kde operátor podle stanovených norem a sm�rnic 

provede kontrolu a opracování odlitku. Zde dopravník kon�í a odlitek je posunut 

pneumatickým ramenem na �et�zový dopravník procházející vnit�ním tunelem tryskacího 

stroje. Tryskací stroj se vlastn� skládá z �et�zového dopravníku procházejícího vnit�ním 

tunelem, ve kterém jsou na osmi místech zbudovány trysky, které tryskají kovový granulát. 

Granulát je nasypán operátorem do zásobníku, ze kterého je lopatkovým dopravníkem 

dopraven do vrchního zásobníku s filtrací ne�istot. Odtud je klapkovým systémem granulát 

p�epoušt�n do metacích kol, která zajiš�ují tryskání granulátu tryskami na odlitek. Granulát 

propadává p�es síto do šnekového dopravníku, který vrací granulát zp�t k lopatkovému 

dopravníku a celý cyklus se opakuje. Intenzitu tryskání je možno regulovat pomocí 

frekven�ních m�ni�� pro motory metacích kol. Po pr�chodu odlitku tímto strojem m�žeme 

mluvit již o hotovém výrobku. Ovšem než je výrobek odeslán odb�rateli musí projít ješt� 

d�kladnou polohovou a rozm�rovou 3D kontrolou. 

Výstupní kontrola probíhá rentgenovými televizními �et�zci, 

které kontrolují správnou materiálovou strukturu odlitk�. V tomto 

p�ípad� se jedná o automatizovaný stín�ný systém. Další zp�sob 

kontroly je systém pro prohlížení dutin odlitk�, nebo za pomoci 

kvantometr� pro identifikaci se zjiš�uje složení materiálu. Dalšími 

za�ízeními pro kontrolu dutin a struktury materiálu jsou tvrdom�ry a 

trojrozm�rné odm��ovací za�ízení na obrázku �.21. Dopl�ujícím 

m��ením je systém stínového m��ení základních rozm�r� a písková laborato� a další m�rová 

pracovišt�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 19 - 3D 
odm��ovací za�ízení 
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4. Analýza informa�ního a �ídícího systému 

4.1. Popis skute�ného stavu informa�ního a �ídicího systému                                           
 

Základním stavebním kamenem technologické sít� v Nemaku je pr�myslový Ethernet, 

jehož struktura je podrobn� popsána v p�íloze �.1. Pod Ethernetovou sí�ovou strukturou 

pracují ješt� subsít� jednotlivých technologických za�ízení. Mezi tyto subsít� pat�í DH+, RS 

232, RIO, Device net, MPI a PROFIBUS. 

	ídicí systém SLC 500 je výkonný, modulární, spolehlivý a uživatelsky p�ístupný �ídicí 

systém s p�íznivým pom�rem výkon/cena. Možnost výb�ru z velkého množství modul� 

umož�uje sestavit �ídicí systém optimáln� navržený pro danou aplikaci. Programování se 

provádí v p�í�kovém diagramu na PC nebo speciálním programovacím p�ístrojem. 	ídicí 

systémy SLC-500 mohou navzájem komunikovat po sériové pr�myslové síti DH-485 

rychlostí 19,2 kBaud. Na této síti m�že pracovat až 32 stanic. Celková délka sít� m�že být 

max. 1,3 km. Procesor 5/30 je vybaven kanálem DH+ a umož�uje kombinovat systémy SLC-

500 a PLC-5. Druhý datový kanál na procesoru 5/30 je typu RS 232 a lze na n�m používat 

protokol DH 485, DF1 nebo ASCII. Pomocí speciálních komunika�ních jednotek lze systém 

p�ipojit i na ostatní komunika�ní linky - ControlNet, DeviceNet a RIO a používat všechny 

technické prost�edky navržené pro tyto linky. Pro plné pochopení �innosti SLC 500 je na 

blokovém schématu znázorn�na vnit�ní struktura programovatelného automatu. 

 

 

Obrázek 20 - Vnit�ní struktura PLC 
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Ze všech �ídících systém� v Nemaku jsem si vybral popis struktury �ídícího systému licí 

linky. Licí linka je celek vzájemn� kooperujících systém� a tudíž je zde užito i n�kolik druh� 

komunikace. Kompletní struktura �ídícího systému je patrná z následujícího schématu. 

 

 

Tato struktura se skládá z n�kolika celk�, které jsou v následujícím odstavci popsány.  ASB je 

karta PLC, která obsluhuje všechny karty v racku a zajiš�uje komunikaci s nad�azeným PLC. 

Celé za�ízení se potom tedy tvá�í jako PLC, ovšem neobsahuje program a je tudíž �ízeno 

z nad�azeného PLC. Dále jsou zde užity sb�rnice DH+ a Device Net a �ídící sí� RIO (Remote 

Input/Output) zajiš�ující spojení mezi procesory a I/O adaptéry. V racku PLC je 

implementována ješt� karta RIO Scanner, která m�že zajiš�ovat komunikaci se vzdálenými 

za�ízeními, jako jsou nap�. panely, vzdálené I/O (Flex Logic), ASB,  robot ABB atd. Flex 

Logic jsou tedy vzdálené I/O, které obsahují tyto jednotky: zdroj, komunika�ní jednotku         

a vlastní jednotky I/O. U všech manipulátor� vyjma robota ABB a lože se v racku PLC 

nachází karta IMC – S. Tato karta �ídí pohyb pohon� za pomoci inteligentního frekven�ního 

Obrázek 21 - Struktura �ídícího systému na licí lince 
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m�ni�e tzv.drivu. Princip �innosti je patrný 

ze schématu. Pro správnou �innost �ízení 

motoru za pomoci karty IMC – S je zapot�ebí 

zp�tná vazba, kterou poskytuje speciální �íta� 

puls� tzv. encoder. Jeho princip je popsán na 

schématu. Je to v podstat� za�ízení, kde se 

mezi fotodiodou a fototranzistorem otá�í 

vále�ek z folie, na kterém jsou rysky (�ádov� 

tisíce). 

Pr�chod rysek mezi fotodiodou a fototranzistorem 

p�erušuje paprsek, který je �ítán. Na�tené fotopulsy jsou 

potom p�es p�evodník odeslány v elektronické podob� na 

drive. Signály A a B jsou v��i sob� posunuty, což je 

patrné z jejich binárních pr�b�h�. Tento posun je nastaven 

proto, aby bylo možné rozlišit sm�r otá�ení motoru. 

Signál Z po provedení jedné oto�ky zajistí povel 

k vynulování stavu �íta�e puls� a k novému po�ítání. 

 

4.2. Programování SLC 500 
 

K programování automat� SLC 500 lze použít produkt firmy Rockwell Software 

s názvem RSLogix 500 pracující pod systémem Windows. Pro komunikaci s automatem pak 

slouží aplikace RSLinx. RSLogix 500 je kompatibilní s programy vytvo�enými v jiných 

programech firmy Rockwell Software, což umož�uje velmi snadnou údržbu, zm�ny program� 

atd. pro celou �adu �ídících systém�. Forma zápisu programu je v žeb�í�kové logice                

a umož�uje soust�edit se na aplika�ní logiku místo striktního dodržování programové syntaxe. 

Jsou zde užity nástroje pro lad�ní programu, které pomáhají uživateli v orientaci nalezených 

chyb. V programu je možnost snadného vyhledávání a zám�ny dat v kódu. Existuje zde            

i rozsáhlá knihovna datamonitor�, na kterých lze pozorovat zm�ny a vzájemné interakce, 

usnad�ující lad�ní programu. Nedílnou sou�ástí aplikace je knihovna pro kompilaci programu 

pro r�zná za�ízení. Ladder diagram (žeb�í�kové programování) je grafický programovací 

jazyk založený na reléových schématech s tím rozdílem, že p�í�ky reléových schémat mají 

„elektrickou spojitost“, kdežto p�í�ky v ladder diagramech mají „spojitost logickou“. 

Žeb�í�kový program se skládá z jednotlivých p�í�ek neboli rung�, jehož ukázka je patrná 

Obrázek 22 - Princip �ízení motor� pomocí IMC - S 

Obrázek 23 - Princip encoderu 
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z obrázku �. 26. Každá p�í�ka obsahuje vstupní a výstupní instrukce, p�i�emž vstupní 

instrukce jsou umíst�ny vlevo a výstupní vpravo u konce p�í�ky. Výstupní instrukce se 

provádí v p�ípad�, že k ní „existuje logická cesta“, která obsahuje pouze pravdivé (true) 

instrukce. Analogie s logickými funkcemi je nasnad�. Sériové zapojení prvk� - AND, 

paralelní - OR atd. V programu RSLogix jsou pravdivé prom�nné ozna�eny zelenou barvou. 

 

 

Obrázek 24 - Ukázka instrukce v Ladder diagramu 

 

 

B�hem �innosti automatu, procesor sleduje stavy bit� v datových souborech, 

vyhodnocuje žeb�í�kovou logiku a podle ní m�ní stavy na výstupu. Vedle zápisu programu 

v žeb�í�kovém diagramu umož�uje aplikace RSLogix i zápis pomocí funk�ních blok� �i 

jazyka SFC.  

 

4.3. Integrované systémy 
 

Krom� �ídícího systému jsou v Nemaku implementovány n�které finan�ní 

a produktivní aplikace systému mySAP Business Suite. Sou�asn� s tím vyvstala pot�eba 

navázání elektronické EDI komunikace s hlavním odb�ratelem, spole�ností General Motors. 

Pro úplnost integrovaných systém� je v Nemaku užit po�íta�em �ízený systém údržby 

CMMS. CMMS je modulární systém. Základním modulem je reaktivní údržba. Zde jsou 

uvedené informace o pracovnících údržby v�etn� smluvních, organiza�ní struktu�e, 

za�ízeních, plánech údržby a pracovních procedurách. Komunikace s pracovníky údržby 

probíhá prost�ednictvím monitor�, miniterminál� nebo webového rozhranní. Dalším z modul� 

CMMS je modul preventivní údržby. V rámci preventivní údržby se provádí servisní zásahy 

dle plánu, který je bu
to �asový nebo na základ� po�ítadla.  
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 4.4. Návrh na zlepšení licí linky 
 

�innosti p�i výrob� automobilového motorového komponentu na licí lince jsou p�i 

sou�asném stavu za�ízení velmi pomalé. Podrobnou analýzou chodu licí linky jsem zjistil, že 

dochází ke zna�ným prostoj�m díky pohon�m s encoderem, jehož �innost je popsána 

v kapitole 4.1. Lože, které je vybaveno tímto za�ízením se pohybuje po h�ebenové dráze a p�i 

najetí na nerovnost �i hliníkový odpad dojde ke zkreslení signál� z encoderu. To má za 

následek chybnou kótu lože. Potom je nutné najet nulovou pozici pomocí setpointového 

sníma�e a vzniká tak prostoj �ádov� n�kolika minut. Celý tento problém bych eliminoval tím, 

že bych z lože demontoval kompletní pojezdové ústrojí s pohonem. Takto upravené lože bych 

ukotvil piloty do konstrukce linky. Licího robota, zaklada� i vyklada� bych nahradil 

automatickými roboty ABB a jejich pojezdové dráhy by bylo pot�eba nutn� upravit. Návrh na 

tuto zlepšenou linku jsem graficky znázornil na následujícím schématu. 

 

Obrázek 25 - Schéma návrhu na zlepšení licí linky 
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Ze schématu je patrné, že �as výrobního taktu je na zlepšené lince výrazn� kratší. Zkrácení 

výrobního �asu je d�sledkem toho, že se lože nemusí pohybovat z jednoho stanovišt� 

k druhému a také protože  je obsluhováno automatickými roboty ABB. Výsledný �as 

výrobního taktu se potom vypo�ítá podle následujících vzorc�: 

   

TC1 = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 +t8 t9+ t10           TC1 [s] - výrobní �as sou�asné licí linky 

TC2 = t11 + t12 + t13 + t14 + t15 + t16                          TC2 [s] - výrobní �as zlepšené licí linky  

TC1 > TC2 

TO = TC1 - TC2                                                               TO [s] - �as získaný zrychlením provozu 

PO = [(TC1 / TC2 )  - 1] * 100                                              PO [%]– míra efektivity 

 

 

 

 

Cely výrobní takt na licí lince lze roz�lenit do n�kolika procedur, které jsou od sebe 

graficky odlišeny v následující tabulce. Tabulka se odkazuje na schéma zlepšené licí linky      

a z �as� t0 až t16 jsou vypo�ítávány celkové �asy jednotlivých procedur. P�i d�kladném 

porovnání obou výrobních takt� mohu potvrdit, že zlepšená licí linka je opravdu pln� 

automatická, nebo� postrádá �innost operátora. Tím je vy�azena možnost selhání lidského 

faktoru. 

Tabulka 1 - Základní data návrhu na zlepšení 

Po míra efektivity zrychleni 1,89473684 89,47 % 

To �as získaný zrychlením 85 s   

  

p�ed 
zlepšením 

[s] 

po 
zlepšeni 

[s]   

T0 operátor (založ) 15 0   

T1+T4 zaklada� 25 10 ABB se zakládací hlavicí T11 

T2+T5 licí robot 25 10 ABB s lžící T12 

T3+T6 vyklada� 25 10 ABB s griffer T13 

T7 ABB s griffer 10 0   

T8 MIST 30 30 chladi� T14 

T7 ABB s griffer 10 10 ABB s griffer T13 

T9 odst�ihova� 15 15 odst�ihova� T15 

T7 ABB s griffer 10 0   

T10 operátor(odeber) 15 10 ABB s griffer(odeber) T16 
TC výrobní takt: 180 95   
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Grafické znázorn�ní pr�b�hu jednotlivých výrobních operací stávající licí linky; a 

zlepšené licí linky by potom vypadalo tak, jak je znázorn�no na následujícím obrázku. 

 

 

 

Obrázek 26 - Graf �asových pr�b�h� výrobních operací na licí lince 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, že užití robot� ABB zna�n� zrychluje výrobu. Mechanické 

manipulátory jako jsou vyklada� , zaklada� a licí robot mají dvakrát tak dlouhou dobu 

�innosti své výrobní operace. 
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4.5.  Zhodnocení návrhu na zlepšení 
 

Pro výpo�ty zisk� a celkové produkce uvádím orienta�ní tržní cenu jednoho výrobku, 

která �inní 7800K�. Pomocí jednoduchých vzorc� pro vypo�et hodinové, denní, m�sí�ní         

a ro�ní produkce srovnávám produkci stávající licí linky s mým návrhem na zlepšenou licí 

linku. 

QH1, 2 = 3600 / TC1, 2                                                         PH1, 2 = 7800 * QH1, 2 

QD1, 2 = 86400 / TC1, 2                                    PD1, 2 = 7800 * QD1, 2 

QM1, 2 = 2592000 / TC1, 2                                PM1, 2 = 7800 * QM1, 2 

QR1, 2 = 31104000 / TC1, 2                                              PR1, 2 = 7800 * QR1, 2 

Q H1, 2 [ks] - hodinová produkce na stávající, resp. zlepšené lince 

QD1, 2  [ks] - denní produkce na stávající, resp. zlepšené lince 

QM1, 2 [ks] - m�sí�ní produkce na stávající, resp. zlepšené lince 

QR1, 2  [ks] -  ro�ní produkce na stávající, resp. zlepšené lince 

PH1, 2  [k�] – hodinový zisk na stávající, resp. zlepšené lince 

PD1, 2 [k�] - denní zisk na stávající, resp. zlepšené lince 

PM1, 2 [k�] - m�sí�ní zisk na stávající, resp. zlepšené lince 

PR1, 2 [k�] - ro�ní zisk na stávající, resp. zlepšené lince 

 

Díky vyšší produkci výrobk� ze zlepšené licí linky by vzrostl automaticky i zisk. Ten 

je v tabulce srovnáván se ziskem ze stávající licí linky. Stejným zp�sobem je zde 

porovnávána i zvýšená produkce. 

 

 

Tabulka 2 - Tabulka produkce a zisku 

Druh licí linky 

 

�as [h] 

Po�et vyrobených kus� 

[ks] 

Celkový zisk 

[tis.K�] 

p�vodní 1 20,00 156, 00  

zlepšena 1 37,89 295, 57  

p�vodní 24 480,00 3 744, 00 

zlepšena 24 909,47 7 093, 89  

p�vodní 720 14400,00 112 320, 00  

zlepšena 720 27284,21 212 816, 84  

p�vodní 8640 175200,00 1 366 560, 00 

zlepšena 8640 331957,89 2 589 271, 57  
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Celkové zhodnocení produkce i zisk� je patrné z následujících graf� na obrázcích 29 a 30. 
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Obrázek 27 - Graf celkové produkce 
Z t�chto trend� je �itelné, že produkce na zlepšené licí lince je tém�� dvojnásobná. 

P�esný pom�r zlepšení vyjad�uje až míra efektivity Po. Zlepšovacím návrhem bych rovn�ž 

maximalizoval ro�ní zisk firmy. Ten by potom mohl p�esahovat až 2,5 miliardy K�. 

 

 

Obrázek 28 - Graf zisk� 
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5. Záv�r 
Hlavním cílem této práce bylo definovat a p�edložit n�které optimaliza�ní prvky 

zrychlující proces výroby. Po svých úvahách jsem došel k záv�ru, že nejv�tší minimalizace 

výrobní cyklu a tím i zkrácení �asu výroby by byla možná na licí lince. V sou�asné dob� je 

pojízdné lože s kokilou dopravováno na jednotlivé pozice pod automatické manipulátory (licí 

robot, zaklada�, vyklada�) pomocí asynchronního motoru s encoderem. Tento encoder si 

na�ítá nulovou pozici lože od sníma�e setpointu. Ovšem hliníkový odpad, který je napadaný  

v kolejišt� lože, m�že zap�í�init necht�né sepnutí sníma�e setpointu a tím encoder ztrácí 

signál o pozici lože. Potom je nutné znovu najet a kalibrovat nulovou pozici lože a tím 

dochází k zna�nému prostoji. Dle mého návrhu by bylo lože s kokilou pevn� umíst�no a 

ukotveno piloty do podlaží. Dále bych automatické manipulátory nahradil pln� automatickými 

roboty ABB s krokovými servomotory a se základnou, která by byla vybavena asynchronním 

motorem, který by zajiš�oval pohyb po transportních drahách. Tyto roboty by v �asovém 

sledu p�ijížd�ly k loži a provád�ly by pat�i�né úkony pomocí nástroje upevn�ného v rota�ní 

hlavici. Robot ABB s upnutou lžící by plnil funkci licího robota, další robot ABB s upnutou 

paletou pískových jader by plnil funkci zaklada�e a poslední robot ABB s kleštinami by plnil 

funkci vyklada�e. Výhodou robot� ABB jsou krokové servomotory, které jsou 

charakteristické tím, že každý �ídící impulz se oto�í o p�esn� ur�ený úhel – krok. Krokové 

servomotory nevyžadují zp�tnou vazbu ani m��ení výstupní polohy. Tím se tedy vy�adí 

nespolehlivá �innost encoderu �ízeného setpointovým sníma�em. Dále by došlo ke zkrácení 

výrobního taktu tím, že by se lože nemuselo pohybovat od pozice k pozici. Výrobní takt celé 

licí linky by se tak výrazn� zkrátil. Výrobu bych zefektivnil ješt� vnitropodnikovou dopravou. 

Vále�kovým dopravníkem z jaderny na licí linku by se jist� zajistil plynulejší p�ísun 

pískových jader k zaklada�i. Plynulost transportu pískových jader pomocí vysokozdvižných 

vozík� ohrožuje totiž stav nabití autobaterie VZV a lidský faktor, který je nezbytný k provozu 

VZV. Dále bych zavedením potrubního vedení z tavicí pece do udržovací pece zajistil 

udržování konstantní hladiny tekutého hliníku v udržovací peci. Toto potrubní vedení by bylo 

vybaveno separa�ní nádobou, která by nahrazovala funkci odply�ovacího za�ízení. Tímto 

bych docílil maximální integrace výrobních za�ízení. Pro ješt� rychlejší p�enos dat mezi 

jednotlivými technologickými za�ízeními a �ídícím stanovišt�m bych použil místo ethernetu 

1000Base-T ethernet Fast 1000Base-FX používající dv� optická vlákna. 
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Seznam použitých zkratek a symbol� 
 
technologie SPM – metoda p�ímého lití hliníku do pískových jader 

fluidizér – klimatiza�ní za�ízení pro úpravu teploty a struktury písku 

Pt100 – odporový termo�lánek údajem 100� = 0°C 

laser scanner – bezpe�nostní sv�telná závora vymezující bezpe�nostní pásmo 

PLC – programovatelný automat 

PILZ – speciální druh PLC, který zajiš�uje všechny bezpe�nostní prvky na za�ízení 

robot ABB – automatický manipulátor složený z nosných ramen a krokových motor� 

MIST – box s na vychlazení horkých odlitk� pomocí vody a vzduchu 

Drive – inteligentní frekven�ní m�ni� 

IMC – S – karta PLC pro �ízení motoru 

Encoder - fotooptický �íta� otá�ek motoru 

Setpoint - výchozí bod na dráze manipulátoru detekovaný sníma�em 

FANUC – �ídicí systém na pásové pile 

Ethernet – lokální sí� 

DH+ - �ídící a informa�ní sí� 

RS232 – komunika�ní rozhranní umož�ující sériovou komunikaci 

RIO – �ídící sí� zajiš�ující spojení procesory a I/O adaptéry 

Device net – sí� p�ipojující nízkoúrov�ové za�ízení p�ímo do �ídícího systému 

ControlNet – �ídící a informa�ní sí� s velmi rychlým p�enosem �asov� kritických dat 

MPI - �ídící a informa�ní sí�  

PROFIBUS - Pr�myslová sb�rnice ur�ena pro automatizaci výrobních linek, pro domovní �i 

procesní automatizaci a pro �ízení výroby a distribuce energie. 

SLC-500 – typ programovatelného automatu 

PLC-5 - typ programovatelného automatu 

PC - po�íta� 

kBaud – jednotka modula�ní rychlosti udávající po�et zm�n stavu p�enosového média  

DH 485 – informa�ní sí� pro p�enos informací  mezi procesory 

DF1 - komunika�ní rozhranní 

ASCII - americký standardní kód pro vým�nu informací 

ASB - karta PLC obsluhující všechny karty v racku a zajiš�ující komunikaci s nad�azeným 

PLC 

I/O adaptér – karta vstup� a výstup� 



���	���

 

Rack – pouzdro programovatelného automatu 

RIO Scanner - karta PLC zajiš�ující komunikaci se vzdálenými za�ízeními 

Flex Logic – karta vzdálených vstup� a výstup� 

RSLogix 500 – software pro tvorbu program� �ídících systém� 

Windows – opera�ní systém 

RSLinx – software pro správu sí�ového p�ipojení 

Datamonitor – speciální obrazovka v programu RSLogix500 zobrazující po sob� jdoucí kroky 

Ladder diagram – programovací jazyk v RSLogix500 

Rung – jeden �ádek v Ladder diagramu 

SFC - programovací jazyk v RSLogix500 

mySAP Business Suite - soubor adaptivních �ešení k optimalizaci obchodních proces� 

EDI komunikace – vým�na strukturovaných zpráv mezi po�íta�i 

CMMS – elektronický systém údržby 

VZV – vysokozdvižný vozík 

1000Base-T - Ethernet s rychlostí 1000 Mbit/s 

Fast 1000Base-FX - Ethernet používající dv� optická vlákna 
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