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 ABSTRAKT BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 Těžba uhlí v sokolovské pánvi má dlouhou historii a způsob dobývání se měnil 

s ohledem na svoji dobu. Od počátečního hlubinného dobývání po současnou 

povrchovou těžbu. Se zvyšující se poptávkou po elektrických energiích, dochází             

i k navyšování objemu těžeb hnědého uhlí. To sebou přináší zvyšující se nároky na 

dobývací a přepravní zařízení používaných k této činnosti. 

 Předmětem předkládané práce je popis automatizačních a monitorovacích 

prostředků používaných na dolech, vývoj této techniky a pohled na možná další 

zlepšující řešení získaných praktickými zkušenostmi s ohledem na zvýšení spolehlivosti 

a bezpečnosti zařízení.  

 

 

Coal mining in the Sokolov basin has a long history and has gone through different 

phases during the time – from underground mining up till contemporary opencast coal 

mining. Together with increasing demand for electrical energy, the need of brown coal 

mining has increased. That subsequently generates increasing demand for transport 

equipment used for these operations. 

The subject of this work is to describe the automated and monitoring mining machinery 

and the development of this technology. It also presents other solutions gained during 

practical experiences (with view to increasing of reliability and safety of the 

machinery). 
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1  Úvod 

 Práce je zaměřena na řízení, ovládání a monitoring technologického celku 

s bezobslužným provozem poháněcích stanic. Detailně je popsán automat poháněcí 

stanice s bezpečnostními a vypínacími prvky, ovládání a vizualizace celého 

technologického celku. 

 V úvodní části je popsána oblast, kde se těžební celky nacházejí a charakteristika 

členění těžebních celků.  

 V další části je popsán rozvoj automatizace provozu a vývoj ovládání                    

a monitoringu technologických celků. Z vlastních zkušeností jsou charakterizovány 

výhody zaváděné modernizace a úskalí jednotlivých stádií vývoje. 

 Hlavní cíl práce je zaměřen na současný stav řídících systémů. Popisovány jsou 

jednotlivé snímací a bezpečnostní prvky zajišťující bezpečný a bezobslužný provoz 

poháněcích stanic. V závěru jsou využity praktické zkušenosti s provozováním              

a údržbou zařízení a navrženy možná zlepšení. 
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2  Charakteristika a členění technologických a těžebních 

 celků 

 

 

 Divize Jiří je jedna ze dvou těžebních divizí Sokolovské uhelné společnosti, 

právní nástupce, a.s. se sídlem ve Vintířově. Od počátku dobývání uhlí na lomu Jiří se 

do roku 2005 vytěžilo cca 246,6 miliónů tun uhlí. V roce 2001 dosáhla divize historicky 

nejvyšší roční těžby uhlí ve výši 8 417 233 tun. 

 Dobývá uhlí lomovým způsobem z nejmladší hnědouhelné sloje na Sokolovsku     

s názvem Antonín, mocnost sloje v dolovém poli lomu Jiří je v průměru 40 metrů. 

Ročně postupuje lom zhruba o 90 až 120 metrů. V současném období je lomová těžební 

fronta v místech, kde se v minulosti odehrávala těžba uhlí hlubinným způsobem 

bývalými doly Marie v Královském Poříčí a Jiří v Lomnici. To znamená, že těžba je      

a až do konce životnosti lomu bude realizována ze závalových polí. Tedy z uhelné sloje 

jejíž těžba vyžaduje spolehlivé technické zařízení vybavené moderním řídícím 

systémem. 

 Nadloží je těženo lomovou technologií technologickými celky 1. a 2. generace     

s ukládáním skrývkových hmot od roku 2003 pouze na vnitřní výsypky. Tento přechod 

zakládání z vnějších výsypek pouze na vnitřní výsypky vytvořil podmínky pro rozsáhlé 

rekultivační práce a revitalizaci území Vintířovské výsypky. 

 V minulých letech byla na všech technologiích realizována investiční výstavba 

nové technologie, rekonstrukce a modernizace zařízení. Tyto investiční akce zajistily 

provozování technologie v řídícím systému, bezobslužnost dálkové pasové dopravy, 

čerpání důlních vod, snížení nákladů na energie a zejména udržely požadované výše 

těžeb při zhoršených báňsko-technologických podmínkách. 

 Těmito akcemi se technologické vybavení lomu dostalo po technické                     

i ekonomická stránce na evropskou úroveň. 

 Divize je rozčleněna do dvou těžebních sekcí a pěti sekcí zajišťujících provoz        

a postupy těžebních sekcí.  
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Sekce Těžba uhlí 

 Těžba uhlí s nízkým obsahem síry je realizována z lomu Jiří v závislosti na 

poptávce pěti až sedmi kolesovými rýpadly typu KU 300 S. Těžené uhlí je dopravováno 

přes čtyři odtahové linky s unikátními čtyřcestnými rozdělovacími vozy na jednu ze 

dvou nakládacích stanic se sedmi nakládacími kolejemi o rozchodu 1 435 mm. 

Technologické vybavení lomu je schopno produkovat uhlí o zrnitostech 0-20 mm, 0-40 

mm a těžené uhlí o zrnitosti 0-350 mm. 

 

Sekce Skrývka 

 Tato sekce realizuje těžbu nadložních hmot velkými technologickými celky druhé 

generace (TC 2), složenými z kolesového rýpadla typu KU 800, dálkové pásové 

dopravy šíře 1 800 mm a zakladače typu ZP 6600. Tato technologie se od běžných 

světových báňských technologií odlišuje unikátními kráčivými podvozky. Další 

technologií ke skrývání nadloží jsou menší technologické celky první generace (TC 1), 

složené z kolesového rýpadla typu KU 300, dálkové pásové dopravy šíře 1 400 a 1 600 

mm a zakladače ZP 2500. Vytěžené zeminy jsou ukládány na vnitřní výsypku. 

 

Sekce Báňská příprava 

 Tato sekce zajišťuje pro celý lom Jiří odvodňování všech řezů a následné čerpání 

důlních vod pomocí čerpacích stanic do recipientů. Čerpací stanice mají automatický 

provoz. Dále tato sekce zajišťuje provádění přestaveb všech pasových dopravníků na 

základě požadavku sekcí Skrývka a Těžba uhlí. 

 

Sekce Drtírna 

 Na sekci je zpracováváno uhlí z lomu Jiří na Hrubé drtírně pro energetickou část 

SU,p.n,a.s. a na Jemné drtírně pro briketárnu na výrobu briket. 

 

Sekce Úpravna 

 Zajišťuje dodávku pro elektrárnu Tisová (ETi), třídění a nakládku kvalitního uhlí 

na vagony a nákladní automobily dalším odběratelům.  
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Sekce Důl Marie (hlubina) 

 Tato sekce zajišťuje sanaci, likvidaci, větrání a čerpání důlních vod ze starých 

důlních děl. Likviduje zápary a ohně na lomu Jiří, které vznikají po bývalé hlubinné 

činnosti. 

 

Sekce Kamenolomy 

 Tato sekce provozuje kamenolom Horní Rozmyšl. Kámen zde těžený je používán 

pro vytváření přístupových cest podél pasových dopravníků. 

 Výše popsané těžební sekce používají pro přepravu materiálu technologické 

celky, které jsou tvořeny dobývací stranou (rypadlo), pasové dopravníky a zakládací 

stranou (nakládací stanice nebo zakládací stroj). 
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3  Historie a vývoj řízení pásové dopravy 

 

 Až do roku 1984, kdy se začal na lomech zavádět ovládací systém DIAMO bylo 

na technologických celcích využíváno malodrátové ovládání signalizace. Princip tohoto 

ovládání spočíval v tom, že po jednom vodiči šlo přenést dva povely nebo signály. 

Využívalo se dělení (pomocí diod) střídavého signálu (sinusový průběh) na půlvlny, 

přičemž horní půlvlny se využívaly pro přenos jednoho signálu (povelu) a dolní půlvlny 

pro přenos druhého signálu.  

 Malodrátové ovládání a signalizace byly napájené dvouvodičovou soustavu na 

úrovni 110V, 50Hz právě pro účely dálkového řízení ze stanoviště technologického 

celku (STC). V STC byl umístěn ovládací pult, světelné tablo a rozvaděče se 

startovacími soupravami. Po celé trase byly vedeny mnohožilové kabelové „šňůry“. 

Čtyři žíly byly propojeny po celé délce linky technologického celku (chod celé linky, 

příprava startu) a pro každý dopravník se využívalo dvou žil (povolení startu, zastavení) 

a po jedné žíle se používalo pro koncová zařízení (zakladač, rypadlo). Z ovládacího 

pultu se prováděla volba a vlastní start jednotlivých dopravníků, případně celé linky. 

Vlastní připojení a odstartování zajišťovala reléová automatika rozvaděčů se 

startovacími soupravami. Každý dopravník měl vlastní provozní signalizaci. 

 Poruchovou signalizaci zajišťoval přenosný systém SIPS a zobrazení se provádělo 

na světelném tablu. Určení poruchy na světelném tablu po signalizaci poruchy               

u jednotlivých dopravníků se provedlo až po stisknutí příslušného tlačítka. Na TC, kde 

bylo ovládání a provozní signalizace zajištěna malodrátem a poruchová signalizace 

systémem SIPS, nebylo možno ponechat poháněcí stanici DPD bez trvalé obsluhy. 

Další nevýhodou tohoto malodrátového ovládání bylo velké množství kabeláže po 

středních dílech pasových dopravníků a poruchovost reléového ovládání z důvodu 

vysoké prašnosti a nedostatečné prachotěsnosti kontaktů. 

 Jak bylo výše zmíněno, od roku 1984 se začal na dolech zavádět systém řízení      

a ovládání DIAMO. Hlavním důvodem byla možnost zavedení bezobslužného provozu 

a zajištění vyšší spolehlivosti. První nasazení proběhlo na dnešní divizi Jiří, Sokolovské 

uhelné, právní nástupce, a.s.. Jednalo se o DIAMO K. Byl to stavebnicový blokový 

systém určený pro realizaci základní zabezpečovací úrovně. Je tvořen řadou 

samostatných bloků – jednotek, které se dělí do skupin (logické, krokovací, časové, 

řídící, koncové, zdrojové, oddělovací, vyhodnocovací, převodníky atd.). Stavebnicové 
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jednotky využívali ověřený prvek – inhibice realizovanou jazýčkovými relátky, které je 

doplněno optickou signalizací LED diodou.  

 Vyšší řadou DIAMA K bylo DIAMO S, které bylo vyvinuto pro řízení DPD. 

Doplňovalo systém pro řešení speciálních řídících automatů, vyskytujících se u DPD      

a v oblasti vyhodnocovacích čidel DPD. Jako základní logické prvky byly použity 

obvody DTL, případně MSI TTL. Používaly se optoelektronické spojovací členy a relé 

se používaly pouze na výstupech některých jednotek. 

 Pro přenosový systém se používalo DIAMO T. Jednalo se o přenos binárních 

signálů, určených pro dálkovou kontrolu, signalizaci a ovládání. Pomocí tohoto systému 

se řešilo propojení mezi poháněcími stanicemi a STC. Sestava přenosového systému se 

skládala z jedné řídící stanice a jedné, nebo více podružných stanic. Řídící stanice byla 

umístěna na STC a soustřeďovala binární informace vysílané z jednotlivých podružných 

stanic a naopak vysílá do podružných stanic binární povely. Podružné stanice byly 

umístěny na poháněcích stanicích a k řídící stanici byly připojeny v liniové, hvězdicové 

nebo kombinované síti. 

 Řídící stanice byla osazena terminálovými jednotkami, jejichž počet odpovídal 

součtu terminálových jednotek v podružných stanicích. Volba adres se volila tak, aby 

každé terminálové jednotce umístěné v některé podřízené stanici odpovídala 

terminálová jednotka se stejnou adresou ve stanici řídící. Jednou adresou bylo možno 

přenést 4 povely a 8 informací. Provoz byl cyklický, adresy byly voleny postupně. 

Systém pracoval v poloduplexním spojení, vlastní přenos byl realizován jako přenos 

jednoduchým proudem s pulsně-šířkovou modulací. 

 Každý dopravník byl vybaven samostatným řídícím automatem, který zajišťoval 

provoz dopravníku bez přítomnosti obsluhy. Celá technologie pak byla řízena centrálně 

z řídícího stanoviště technologického celku, kde byly soustředěny veškeré prvky 

zajišťující ovládání, signalizaci a dokumentování provozu. Nevýhodou byly velké 

rozměry systému, kdy na poháněcí stanici obsadil automat tři skříňové rozvaděče          

a v řídícím středisku byly vždy čtyři poháněcí stanice také v jednom skříňovém 

rozvaděči. 

 Diagnostika poruch a stavů byla prováděna podle signalizace na LED diodách. Při 

podrobnějším hledání závad se provádělo složité měření na pozlacených URS 

konektorech v nepřehledné spleti drátových spojů.  

 V současné době je na dolech z velké části využíván řídící systém ZAT E a ZAT 

DV od firmy ZAT a.s. Příbram, který je nástupcem výrobce systému DIAMO.  



 10 

4  Pásový dopravník 

 

 Každý pásový dopravník je konstruován jako samostatný celek, který je možno 

ovládat a provozovat samostatně, nebo vřazením do libovolného technologického celku, 

jako součást této technologie se všemi návaznostmi. Proto bylo a je naší snahou 

připravovat pásové dopravníky s univerzálním zapojením a to jak připojením do 

přenosové sítě, tak vzájemným propojením. 

 Pásový dopravník je možno provozovat čtyřmi způsoby. První variantou je 

ovládání z velínu STC ve vazbě. Tato volba umožňuje rozjezd poháněcí stanice 

z dispečinku za splnění podmínky příchozí vazby z předcházejícího zařízení. Signál 

vazby je vytvořen po dosažení stoprocentní rychlosti předcházejícího dopravníku (podle 

toku materiálu) a je tvořen binárním signálem na 24V úrovni. Jeho přenos je 

zprostředkován po metalickém vedení podél středních dílů. 

 Další tři volby umožňují ovládat dopravník místně s omezením. Ovládání místně 

s vazbou se používá v případě, kdy je na dopravníku porucha, která nebrání provozu, ale 

vyžaduje přítomnost obsluhy. Může se jednat o přesypové čidlo, čidlo vybočení atd. 

Automat poháněcí stanice umožňuje zasimulování poruchy, ale provoz musí být 

s obsluhou. 

  Ovládání dopravníku místně bez vazby se využívá při opravách nebo v případech, 

kdy je dopravník rozjížděn samostatně.  

 Posledním způsob volby je deblok. Tato volba je používána pouze při opravách     

a revizích dopravníku. 

    

4.1   Procesní stanice – automat poháněcí stanice 

  

 Dopravník je vybaven autonomním řídícím systémem poháněcí stanice (APS), 

který zajišťuje provozování dopravníku (start, chod a zastavení dopravníku)                   

a vyhodnocení a zobrazení všech stavů dopravníku. 

 Procesní stanice APS je řešena tak, aby ve spolupráci s nezbytnými snímači a se 

silovou částí poháněcí stanice a při respektování provozního řádu byl umožněn provoz 

dopravníku bez trvalé přítomnosti obsluhy na poháněcí stanici. 

 Procesní stanice je sestavena z jedné řídící vany, z panelů modulů a z terminálu 

OP7 pro styk se silnoproudou údržbou. Je umístěna v rozvodně ve výklopném rámu, na 
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kterém je uchycena 19“ vana s jednotkami systému ZAT. Ve skříni, kde je umístěn 

automat, jsou v zadní části umístěny moduly typu M a V pro úpravu signálů. Ve dveřích 

této skříně je nainstalován operační panel OP7 pro komunikaci se silnoproudou 

údržbou. 

 Mozkem automatu poháněcí stanice je řídící jednotka, která vyhodnocuje vstupy   

a výstupy jednotek pomocí sběrnice BE, která je spolu se zdrojem vany umístěna 

v horní polovině zadní strany vany. Zdroj vany napájí sběrnici vany, vstupy a výstupy 

jednotek. Panely modulů napájí samostatný zdroj. Řídící jednotku zastupuje VSBC-32. 

Je to 32-bitový jednodeskový počítač (procesorová jednotka). CPU jednotka, 25/33 

MHz se vstupy/výstupy a systémovým řadičem, která zajišťuje všechna nezbytná 

rozhraní, časovače, hodiny, atd. navíc do řadiče paměti DRAM. Jednotka disponuje 

sériovým rozhraním RS232, rozhraním procesní úrovně RS485 a rozhraním Ethernet. 

 

 

Obrázek č.1 – jednotka VSBC-32 

 

 

 

 Další jednotkou APS je DV455. Deska DV455 je šestnáctikanálová analogová  

vstupní deska pro měření stejnosměrných napěťových signálů ±30 a ±120 mV nebo ±3 

a ±12 V z technologických převodníků a snímačů. Volba základního rozsahu desky(120  

mV nebo 12 V) je dána provedením desky, volba subrozsahu s větší citlivostí (zesílení 

4x) se provádí SW parametrizazací. Deska DV455 je určena pro zpracování 

analogových napěťových signálů. Vstupní signál se převádí do číslicové formy se 24-ti 

bitovým rozlišením, ze kterého se pro další zpracování využívá 16 bitů (15 bitů             

a znaménko). Číslicová komunikace s řídicí deskou probíhá po sběrnici VME.  
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 Výstupní binární jednotka je prezentována deskou DV851. je určena pro spínání 

středně výkonných spotřebičů. Řídicí deska souboru ZAT-DV k ní přistupuje přes 

sběrnici VME. Výstupy desky jsou spínací kontakty relé, které jsou ovládány pomocí 

registrů ORH (kontakty 32 ÷ 17) a ORL (kontakty 16 ÷ 1). Tyto registry je možno i číst. 

Zelené diody LED na čelním panelu indikují sepnutí příslušného kontaktu, stav 

kontaktů je možno číst po sběrnici VME pomocí registrů SRH (kontakty 32 ÷ 17)          

a SRL (kontakty 16 ÷ 1). Sepnutí kontaktu odpovídá rozsvícenému indikátoru, 

monitorovací bod: proud procházející cívkou relé. Diody ERR a RUN jsou softwarově 

ovládané a určují chybu a správný chod desky. Je-li ERR=1 nelze zapsat do registrů 

ORL a ORH. 

 Pro měření stejnosměrných proudových signálů 0(4) – 20 mA je používána 

jednotka DV457. Obsahuje šestnáct samostatných galvanicky oddělených vstupních 

A/D převodníků. Deska zpracovává vstupní a výstupní analogové proudové signály. 

Vstupní signál se převádí do číslicové formy se dvaceti čtyř bitovým rozlišením, ze 

kterého se pro další zpracování využívá šestnáct bitů (patnáct bitů a znaménko). 

Programovou parametrizací je možno zvýšit citlivost každého vstupu 4x                       

(z 0 – 20 na 0 - 5 mA). 

 Logické vstupy jsou připojeny přes desku DV652. Je možno připojit 32 logických 

vstupů přes VME sběrnici. Vstupy jsou rozděleny do dvou šestnáctic. Všechny vstupy 

jsou galvanicky odděleny od systému a od sebe navzájem. Zelené LED diody na čelním 

panelu indikují přítomnost signálu na příslušném vstupu – log. H odpovídá rozsvícení 

LED diody. Softwarově ovládané diody ERR a RUN určují chybu a správný chod 

desky.   

 Aplikační  programové  vybavení  se provádí na  počítačích  kompatibilních         

s IBM PC v grafickém editoru ZATCAD pomocí předem definovaných funkčních bloků 

tak, že se umístí na obrazovce monitoru vhodné funkční bloky a příslušným způsobem 

se propojí navzájem  se vstupy  a výstupy automatu. Kreslíme blokové  schéma  funkce,                             

v němž bloky znázorňují dílčí funkci a spoje mezi nimi definují tok dat. Tímto 

způsobem nakreslené výkresy (algoritmy řízení) se ukládají jako soubory na paměťové 

médium. Knihovna funkčních bloků je velmi rozsáhlá a zajišťuje pokrytí všech 

obvyklých požadavků na řízení technologických procesů a to jak z oblasti binárního tak 

numerického řízení. 

 Vývojové programové vybavení ZAT-PERTINAX 3 umožňuje společně               

s  editorem ZATCAD vytvořit aplikační program a zpracovat souborem kontrolních 
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programů a překladačů až do cílového tvaru obsahu paměti řídící jednotky. Cílový tvar 

nahráváme do paměti FLASH, které se programují přímo na desce, s využitím podpory 

systémového FW. 

 

Obrázek č.2 – vývojové prostředí Pertinax 

 

 

 

 Pro ladění funkce aplikačního programového vybavení máme k  dispozici  

analyzátory funkce, které umožňují sledovat skutečné stavy funkčních bloků, vstupů     

a výstupů automatu. Můžeme si zvolit sledování stavu vybraných funkčních bloků        

v uspořádané tabulce nebo přímo ve výkresu zobrazením L nebo H u vstupů a výstupů 

funkčních bloků. Analogové veličiny jsou zobrazeny formou čísla nebo grafu, který 

umožní sledování a porovnání numerických veličin. Analyzátory pracují na počítačích 

kompatibilních s IBM PC, připojených na sériový diagnostický kanál řídící jednotky 

nebo na přenosovou síť PROFIBUS. 



 14 

 Časové intervaly zpožďovaných či cyklických logických signálů jsou 

naprogramovány v pamětech RAM nebo FLASH. Je-li nutné změnit jejich hodnotu, 

musíme paměť přeprogramovat na vývojovém systému. (Stejně tak se to týká nastavení 

mezí proudů hlavních motorů, otáček motorů, velikosti prokluzu a dalších parametrů     

v procesních stanicích APS). Výjimku tvoří nastavení mezí napnutí pásu a nastavení 

prodlevy chodu prašného pásu, neboť jsou nahrány jako variabilní parametry a lze je 

nastavit pomocí vývojového systému bez přehrání programu. 

 Algoritmy řízení každé procesní stanice přepracováváme do logických schémat 

programového algoritmu operačního systému ZAT-DV. 

 Pokud je tedy provedena jakákoliv změna ve výkresech algoritmů je potřeba 

vytvořit nový překlad zápisu funkce algoritmů do tvaru, podle něhož pracuje procesor 

v řídící jednotce. Pro nahrání aplikačního programu je potřeba HW klíče s patřičnou 

licencí. Na počítači spustíme program Pertinax a propojíme PC se stanicí. Z programu 

vybereme projekt a stanici, z níž vybereme patřičnou úlohu. Zvolíme výkres, kde 

chceme provést změnu. Po uložení námi požadovaných změn provedeme překlad  

úlohy. Pokud je překlad proveden bez chyb je možno aplikaci nahrát do procesní 

stanice. Nahrávat můžeme jednotlivé úlohy, kde jsme provedli změny a nebo celý 

projekt.  

 

 

4.2    Vyhodnocování rychlosti a prokluzu gumového pásma poháněcí         

        stanice 

 

 Otáčky motorů a vratného bubnu jsou snímány indukčními snímači typu KS 95-

CD1-U-PNP, s výstupním přepínacím kontaktem napájeným 24V DC - firmy KOTLÍN. 

Výstupní kontakt je veden přes modul MD620 a jednotce DV651. Vyhodnocování 

prokluzu pasu je řešeno v SW automatu skříně. Dochází k porovnávání otáček (počtu 

impulsů) z motoru a otáček hnaného bubnu. Vyhodnocují se dvě hladiny prokluzu. 

První je deseti procentní prokluz, po kterém dochází k vypnutí dopravníku po deseti 

sekundách. Druhá hladina je dvaceti procentní, kdy dochází k okamžitému odstavení 

dopravníku. 
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 Pro možnou kontrolu hlídání prokluzu pasu jsme do automatu poháněcí stanice 

zavedli signál test prokluzu. Signál je možno aktivovat z operačního panelu OP7 pro 

jeden dopravník a nebo ze stanice InTouch pro celý technologický celek. 

 Test je tvořen softwarovou úpravou, kdy jsou impulsy ze snímače otáček hnaného 

bubnu nahrazeny impulsy z vnitřního čítače řídící jednotky sníženými o dvacet procent. 

Tímto je simulován pokles otáček na hladinu havarijního prokluzu a dojde k zastavení 

dopravníku. 

 

4.3   Snímání tahu pásma 

 

 Signál z tenzometrického snímače tahu gurty, který je umístěn na konstrukci 

poháněcí stanice a přes mechanickou páku z bubnu napínání je zatěžován, je  přiveden 

do rozvodné skříně poháněcí stanice. Milivoltový výstup ze snímače je zpracován 

vyhodnocovacím modulem VS802. Modul VS 802 je galvanicky oddělený převodník 

signálu z tenzometrického čidla na výstupní napěťovou úroveň. Modul zároveň slouží 

jako napájecí zdroj pro tenzometrický snímač. Dále je propojen s modulem VZ008 – 

převodník stejnosměrného napětí na proudový signál galvanicky oddělený od 

napájecího napětí. Výstupní signál 4-20 mA z modulu VZ008 je přiveden přes jednotku 

MD410 na vstup jednotky DV457 řídícího systému. 

 

 

4.4    Kontrola koncových poloh 

 

 Hlídání vybočení pasu a pracovní koncové polohy jsou snímány indukčními 

snímači  typu KS 95-CD1-U-PNP, s výstupním přepínacím kontaktem napájeným  

24V DC - firmy KOTLÍN. Výstupní kontakt je veden přes modul MD620 na vstupní 

jednotku DV652 automatu.  

 Bezpečnostní koncové polohy jsou snímány indukčními snímači  typu KS 95-B1-

UN, s výstupním rozpínacím kontaktem napájeným 230V AC - firmy KOTLÍN. 

Kontakt je napájen v silové části, namnožený kontakt (napájený ze strany automatu) je 

přiveden přes modul VZ603 na vstupní jednotku DV652 automatu. 
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4.5    Měření teplot 

 

 Pro měření teplot je použito snímačů  PTP-10 a PTP-55 firmy RAWET Blansko. 

Všechny snímače teplot pro měření venkovní teploty, teploty v rozvodně, teplot oleje 

převodovek rotorových spouštěčů a převodovek pohonů pasů, teplot ložisek a vinutí 

motorů …apod. jsou standardně osazeny snímači PT100 s převodníky umístěnými v 

hlavici snímače, s unifikovaným výstupním signálem 4-20 mA napájeným po vedení. V 

případě použití snímačů teplot bez převodníků v hlavici jsou odporové signály ze 

snímačů převedeny na proudové signály s galvanickým oddělením 4-20mA pomocí 

modulů VP103, umístěných ve skříni automatu. Signály 4-20 mA jsou  připojeny na 

jednotku DV457 a zpracovány v procesní stanici.  

 

 

4.6   Hlídání přesypů 

 

 Místo, kde dochází k přesypávání materiálu z jednoho pasového dopravníku na 

druhý, se nazývá přesyp. Aby nedošlo k zahlcení tohoto místa v případě, kdy následující 

dopravník neodvádí materiál, je vybaveno snímačem.    

 Přesyp na dopravníku je hlídán  odporovým snímačem, jehož výstupní kontakt 

vyhodnocovacího obvodu je přiveden přes modul MD620 na jednotku DV652  

v procesní stanici. Procesní stanice vyhodnocuje pouze rozepnutí výstupního kontaktu 

vyhodnocovacího obvodu snímače . 

 

 

4.7   Hlídání izolačních stavů 

 

 Zhoršení izolačních stavů vyhodnocují moduly fy Hakel umístěné v rozvaděčích 

v rozvodně dopravníku. Výstupní signál 4 – 20 mA vyhodnotí přes modul MD410 

vstupně/výstupní jednotka DV457 procesní stanice. Hodnoty izolačních stavů se 

zobrazují na displeji terminálu OP7. Hlídány jsou napětí ovládací, osvětlení a 6kV. 
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5  Vazby v technologickém celku, přenos dat z technologie 

 na dispečink 

 

5.1   Přenos dat z technologie na dispečink 

 

 Propojení procesních stanic s velínem TC i mezi sebou navzájem je uskutečněno 

sériovým asynchronním přenosem s protokolem PROFIBUS - FMS, po jednom páru 

kabelu MP 104 přes modemy FSK na každé poháněcí stanici. Celá technologie je na 

dispečinku připojena přes FSK modem a řízena z operátorské stanice OS  (IN TOUCH). 

 S pomocí Profibus si mohou vyměňovat data všechna automatizační zařízení. 

Lokální řídící procesory, zařízení obsluhovaná PC a monitorovací zařízení stejně jako 

čidla a akční členy, mohou spolu komunikovat přes jednotnou sběrnici. Profibus 

umožňuje výměnu dat mezi zařízeními od různých výrobců bez speciálních uzpůsobení 

rozhraní. Je tedy otevřeným systémem. 

 Profibus nabízí výběr kompatibilních variant podle aplikačního použití. Na dole 

používáme Profibus FMS a Profibus DP. 

 Profibus FMS – jedná se o universální řešení úloh komunikace na úrovni pole      

a úrovni „cell“ průmyslové hierarchie komunikace. Výkonné služby FMS (Fieldbus 

Message Specification) nabízejí široké oblasti využití, velkou pružnost a umožňují 

zvládnout rozsáhlé úlohy komunikace s cy-klickou nebo acyklickou komunikací dat při 

střední rychlosti. 

 Profibus DP – je optimalizovaný na rychlost přenosu a je určen pro komunikaci 

mezi automatizačními systémy a decentralizovanými periferními zařízeními. Profibus 

DP je použit jako náhrada velmi nákladného paralelního přenosu binárních                     

a analogových signálů.  

 

5.2   Návaznosti mezi jednotlivými dopravníky a velkostroji 

 

 Jak bylo výše popsáno, dopravníky jsou konstruovány jako samostatné celky. 

Propojení mezi nimi je tvořeno hardwarovou vazbou na úrovni 24 V stejnosměrných. 

Napětí je posíláno v kabelu MP54 nataženém podél středních dílů pasového 

dopravníku. Napětí pro vazbu je odebíráno ze zdroje automatu stanice. Vazba je 

posílána proti toku materiálu od zakládací strany až po rypadlo. Nejdříve se rozjíždí 
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zakládací stroj a po dosažení sto procentní rychlosti posílá napětí na modul na 

následující stanice a umožní tak její rozjezd po splnění všech provozních podmínek. 

Takto dochází k postupnému rozjezdu všech dopravníků technologického celku. Při 

zastavení jakékoliv poháněcí stanice v lince z důvodu poruchy nebo technologického 

odstavení z dispečinku, dojde ke ztrátě rychlosti poháněcí stanice pod hlídanou 

stoprocentní hodnotu a tím ke ztrátě napětí pro modul zajišťující vazbu pro následující 

dopravník. Ztrátou vazby dojde k odstavení dopravníku a následuje ztráta vazby pro 

další následující dopravník. Tímto dojde k odstavení technologického celku až po 

dobývací stroj. Dopravníky směrem k zakládacímu stroji zůstanou v provozu. 
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6  Řízení a monitoring technologického celku 

 

 Pro řízení je použit InTouch od firmy Wonderware Corp. (USA), který je jeden     

z nejrozšířenějších vizualizačních systémů .  

       Jedná se o objektově orientovaný grafický generátor pro vytváření SCADA/HMI 

aplikací pro průmyslovou  automatizaci , který pracuje  v  prostředí  Windows 2000/XP.  

S technologickým procesem je spojen prostřednictvím tzv. DDE I/O Serveru.  

     Po zapnutí operátorské stanice PC OS1/2 dojde ke spuštění  operačního systému 

Win2000cz. Dále se spustí I/O server PROFIZAT a řídící grafický systém  

InTouch s aplikací pro  ovládání DPD. Po spuštění aplikace a spuštění software pro 

komunikaci s automaty na pasových dopravnících, se na monitoru  zobrazí okno „Horní 

lišta“ a  „Celek“. 

 

HORNÍ LIŠTA 

 

Obrázek č.3 – horní lišta operátorské stanice 

 

 

 V pravé části okna je v digitální formě systémový čas a datum. Vlevo je černé 

pole pro  zobrazení posledních pěti alarmních hlášení. Kliknutím na  tlač. „ALM“ se 

otevře okno „Alarmy“, které obsahuje  seznam posledních 5000 došlých alarmních 

hlášení v časové  posloupnosti, které jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

 

1. označení  „ALM“  - doba příchodu havarijní poruchy 

2. označení  „ACK“  - čas kvitace obsluhy (tlač.“OK“) 

3. označení  „RTN“  - doba odeznění havarijní poruchy 

4. označení  „EVT“  - čas nealarmních hlášení (tlač.“START“ aj.) 

 

 

   Uprostřed jsou tlačítka „OK“, „Help“, a „Kvitace TC“.  Tlačítko „OK“ slouží ke 

kvitaci akustické signalizace  došlých alarmních hlášení. 
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  Tlačítkem „Help“ se otevře pomocné okno, kde je legenda  použitých znaků         

a symbolů v aplikaci , tlačítko pro „TEST ZVUKOVÉ KARTY“ a tlačítko „Zpět“ pro 

uzavření okna. Tlačítkem „Kvitace TC“ kvitujeme došlé havarijní stavy na všech 

automatizovaných pasech. 

       

CELEK 

 

Obrázek č.4 – technologický celek 

 

 

 

 

 Zde jsou graficky znázorněny sumární provozní a havarijní stavy jednotlivých 

PD. Dále je zde klávesnice pro navolení pasů k rozjezdu a tlačítka pro startování 

jednotlivých PD. 
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U každého PD se znázorňují provozní stavy: 

 

1. Stavy obdélníku znázorňujícího pásový dopravník      

a) žlutý obrys................................................................................................stanice v klidu 

b) zelený obrys..........................................................................................stanice navolena                                                                 

c) zelená výplň bliká..................................................................................příprava stanice 

d) zelená výplň svítí stále...................................................................stanice je připravena 

e) bílá výplň bliká....................................................................................stanice se rozbíhá 

f) bílá výplň svítí stále.....................................................................................chod stanice 

g) červená výplň bliká.........................................................havarijní porucha nekvitovaná 

h) červená výplň svítí stále...................................................havarijní porucha zkvitovaná 

i) červený obrys.........................................................................................porucha přenosu 

 (při tomto provozním stavu nelze stanici nebo sekci ovládat ani monitorovat jiné 

provozní stavy)  

j) šedivá výplň..................................................................................................stanice OFF 

k) dvě bílá kolečka vedle obdelníčku..................................................chod  prašného pasu 

 

2. Obdélník vyjadřující název pásového dopravníku 

 Černý název u stanice znamená normální stav. Je-li název  zelený jsou na stanici 

simulace.  Orámování názvu stanice  znamená , že stanici lze  ovládat z STC .   Jestliže  

na něj najedeme  šipkou kurzoru a klikneme  levým tlačítkem myši, zobrazí  se nám 

detailní obrázek vybrané stanice. 

 

3. Další symboly 

a)  hnědý znak E - nehavarijní porucha sumárně  

b)  bílý znak trubky - chod houkačky  

c)  žlutě rozsvícená lampa - zapnuté obrysové osvětlení 

d)  modré písmeno „Q“ které asi v 5sec. intervalech kmitá u každého PD signalizuje   

     automatický  test  přenosu  počítače  s  automatem  ZAT na  PD. Pokud písmeno „Q“   

     stále svítí   nebo  není vůbec  vidět, znamená to, že se  mezi počítačem na dispečinku      

     a automatem  na  stanici  nepřenášejí  data.  Taková  stanice  se  pomocí  operátorské  

     stanice nedá řídit, ani zastavit a monitorované stavy jsou dočasně nepravdivé !    
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KLÁVESNICE PRO OVLÁDÁNÍ  

 

  Tlačítka  „Volba“,  která  se při kliknutí  prostorově zapustí ,  název pasového 

dopravníku se vysvítí žlutě.Tímto tlačítkem si stanici navolíme (musí mít vazbu 

z předcházejícího dopravníku a ovládání navoleno z „STC“). 

  Jestliže se nám  graficky zobrazí,  že je stanice nebo linka navolena,  stiskneme  

tlačítko   „PŘÍPRAVA  STARTU“ pro danou linku - stanice houká a  napíná na dolní 

mez provozní - pokud již není napnuta.  

 Je-li  stanice nebo linka připravena,  můžeme  stisknout tlačítko  „START“ pro 

danou linku a    po   dosažení jmenovitých otáček se nám zobrazí  chod stanice.  Prašné 

pasy se spustí (podle navolení na stanici) automaticky s pasem. 

 Dále je zde skupina tlačítek pro ovládání aut. stanice  -  „OBRYSOVÉ 

OSVĚTLENÍ“,  „HLAVNÍ VYPÍNA Č 6kV“,  „VYTÁP. PREVODOVEK“,   

„AKUSTICKÁ SIGNALIZACE“, „DEBLOK PRAS.PASU“.  Tyto tlačítka se používají 

jen se stisknutým tlačítkem FUNKCE. Prvním stiskem tlačítka stanice provede příkaz, 

druhým stiskem příkaz zruší. 

 Tlačítkem  „TESTOVÁNÍ“ spustíme testování automatů jednotlivých stanic -      

u stanice kmitá  v 5s intervalu modré písmeno „Q“. 

 Kvitování poruchy“ - kvitujeme poruchy pouze při navoleném „tlačítku Funkce“ 

na automatizovaných pasech. 

 Zastavení pasu lze provést několika způsoby : 

 a) odvolíme-li  stanici    tlačítkem „VOLBA“  –  takto  můžeme   zastavovat  jednotlivé  

     dopravníky, při splnění podmínky  dodržení  vazeb.  Není možno odstavit dopravník,   

     který je  před  tokem materiálu. Stanice se musí  tímto způsobem vypínat od rypadla.     

 b) tlač.  „NOUZOVÉ VYP.“ na InTouch zastaví  všechny  navolené  PD. Toto nouzové  

     vypnutí je SW zastavením dopravníků.  

 c) tlač. „NOUZOVÉ VYP.“ na ovládacím  pultu zastaví  všechny PD.  V tomto případě     

     je nouzové  vypnutí zajištěno  ztrátou napětí 24V = úrovně.  V   klidovém  režimu  je       

     z STC  rozvedeno  24V   =   na  jednotlivé  dopravníky  a přivedeno na modul M046,         

     který hlídá úroveň  tohoto napětí.  Výstupní   kontakt   tohoto   modulu je zaveden do   

     obvodu cívky silového vypínače. Toto  nouzové  vypnutí  používá dispečer v případě   

     havarijních situací, nebo v době ztráty komunikace mezi automaty poháněcích stanic  

     a řídící stanicí InTouch.                      
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DETAIL STANICE PD A SHAZOVACÍHO VOZU 

Obrázek č.5 – detail stanice PD 

 
 
obrázek č.6 – detail shazovacího vozu  
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 Zde  je  obrazně  nakreslena  poháněcí  i  vratná  část  stanice a její hlavní 

součásti. V horní části okna jsou provozní návěstí „STOP 3 min“ - nápis svítí jasnou 

červenou barvou, „STOP 20 min“ - opět červený nápis - rozsvítí se při přehřátí jednoho 

z motorů, „OBSLUHA PŘÍTOMNA“ - modrý text, test přenosu - modré „Q“, 

„SIMULACE TEPLOT“ - zelený text, „Stanice je z STC“ - modrý text. OVLÁDÁNÍ 

BEZ VAZBY a OVLÁDÁNÍ VE VAZBĚ – modrý nápis. 

 

     Provozní stavy PD (SV) jsou zobrazeny pomocí barevných  čtverečků nebo textů 

a rozdělují se na pět základních skupin:  

1. CHOD - bíle  vyplněný  symbol  zařízení,  které  je  v  provozu   např.  chod   stanice,     

             chod prašného pasu, akust. signalizace 

2. HAVARIJNÍ PORUCHY - způsobí zastavení stanice - jasně  červený  čtvereček nebo     

                                                 nápis  např.  motoru,   rot. spouštěče,  houkačky,  tlačítek   

                                                 hlav.vyp. 6kV, zával  atd. 

3. NEHAVARIJNÍ PORUCHY - nezpůsobí  zastavení  stanice – hnědý  čtvereček  nebo  

                                                      nápis např. prašný pas, čidel, pomocná zařízení, idol.   

                                                      stav 230V sil. atd. 

4. SIMULACE - jasně  zelený  čtvereček  např.  vybočení  (vratné),  prokluz,  zával atd.   

                           Okno  pro detailní  náhled  simulací  otevřeme  tlačítkem   ZOBRAZIT     

                           SIMULACE v dolní části. 

5. VYTÁPĚNÍ - oranžový  čtvereček   např. motoru,  převodovky,   rot.   spouštěče  atd. 

                   Obrázek stanice dále obsahuje signály „STANICE ZAJIŠTĚNA“,     

   „VAZBA“, „OBRYS. OSVĚTLENÍ“ 
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DETAIL VELKOSTROJE KOLESOVÉHO RYPADLA KU800/16 

Obrázek č.7 – detail kolesového rypadla 

 

 

DETAIL ZAKLÁDACÍHO STROJE ZP6600/12 

obrázek č.8 – detail zakládacího stroje 
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 Obrázky velkostrojů jsou pro dispečera pouze informativní. Nemůže nikterak 

ovlivňovat chod těchto zařízení, ale pouze sledovat rozběh jednotlivých pasů na stroji   

a základní informace o provozu zařízení. 

 Každý velkostroj má svůj autonomní řídící systém se svojí vlastní monitorovací   

a řídící stanicí InTouch. Dispečer technologického celku využívá informaci o chodu 

zakládacího stroje při rozjezdu dopravníků. Při automatickém provozu nelze spustit 

dopravníky bez příchozí vazby ze zakládacího stroje. Tato je zasílána na úrovni 

stejnosměrného napětí o hodnotě 24V po metalickém kabelu a je vytvořena ze součtu 

signálů chodu výložníkové linky    a chodu spojovacího pasu.   

 Důležitou informací je údaj na detailu rypadla o váze a objemu materiálu. Podle 

těchto údajů je při provozu automatická regulace pasu řízena rychlost pásových 

dopravníků. Dále se využívá součtový člen z informací o chodu dopravní linky, chodu 

otoče   a chodu kolesa. Tento součet je prezentován jako efektivní chod velkostroje. 

 Pro chod technologického celku je také důležitá informace o síle větru. Jsou 

hlídány dvě úrovně. Pokud je doba překročení rychlost větru 10m/s delší jak 10 sekund, 

dojde k zastavení stroje. Při rychlosti větru vyšším jak 20m/s dochází k okamžitému 

odstavení. V případě zastavení zakládacího stroje je ztrátou vazby odstaven celý 

technologický celek. 

 
 
HELP 

Obrázek č.9 – help 
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 Tento obrázek slouží obsluze k rychlé orientaci používaných znaků. 

ALARMY  

  Okno ALARMY obsahuje  seznam posledních 5000 došlých alarmních hlášení    

v časové  posloupnosti, které jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

 

1. označení  „ALM“  - doba příchodu havarijní poruchy 

2. označení  „ACK“  - čas kvitace obsluhy (tlač.“OK“) 

3. označení  „RTN“  - doba odeznění havarijní poruchy 

4. označení  „EVT“  - čas nealarmních hlášení (tlač.“START“ aj.) 

 

obrázek č.10 – výpis alarmních hlášek 
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Obrázek č.11 – význam priorit 

 

  

 

RUČNÍ A AUTOMATICKÁ REGULACE PASU 

  

 Regulace rychlosti pasu je možná ve dvou režimech.  

Ruční: Tlačítko volby režimu je v poloze „Ručně“ a obsluha může zadávat rychlost 

     pasu v rozmezí od 75 do 120 %. 

Automatický : Tlačítko volby režimu je stisknuté tzn. v poloze „Autom.“ V tomto    

                 režimu operátorská stanice na základě % zatížení bagrové váhy              

         a  množství  materiálu na pasu vypočítává potřebnou rychlost pasu 

             v rozmezí 75 - 100 %   a   rychlost pasových dopravníků reguluje    

         automaticky.   Množství   materiálu   na   pasu je měřeno ultrazvukovým    

                         snímačem umístěném na zadním pase kolesového rypadla.  

 Při rozjíždění technologického celku je nutné nejprve přepnout do režimu ručně. 

Při startu jednotlivých PD se sama nastaví pro rozjezd rychlost 100%. Po rozjetí všech 

PD je třeba vyčkat na rypadlo a jeho těžbu, alespoň 30%. Pak je teprve možné přepnout 

režim regulace rychlosti do polohy „Autom“.         
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7  Technické řešení zkvalitnění údržby a oprav řídícího 

 systému 

 

 Na základě praktických zkušeností s rozšiřováním, opravami a údržbou řídících 

systému na dole, jsem inicializoval podání investičního záměru na zřízení Inženýrské 

stanice pro dálkovou diagnostiku. 

 Na divizi Jiří je v současné době nasazeno 130 automatů ZAT, pro řízení 

technologií, na celkové rozloze dostupnosti jednotlivých zařízení 35 kilometrů. Některá 

místa jsou vzhledem na umístění těžko dostupná pro využití mobilních prostředků          

a proto i pro diagnostiku a následné odstraňování poruch časově náročná. Pracovník 

údržby ŘS musí být při odstraňování poruch vzdálen z velínu a tím ztrácí přehled          

o zbylé technologii. Zvláště kritické situace nastávají při zhoršených klimatických 

podmínkách. Další časová prodleva vzniká v mimo pracovní době. 

 Vytvořením Inženýrské stanice v místě velínů jednotlivých technologií a dalších 

třech diagnostických míst ve střediscích údržby ŘS na divizi Jiří, přispěje k zrychlení, 

zefektivnění a zjednodušení diagnostiky poruch na jednotlivých automatech a tím i ke 

zkrácení prostojů TC.  

 Dálková diagnostika spočívá v možnosti připojení se kompetentních pracovníků 

vlastním přenosným nebo stacionárním počítačem po veřejné telefonní lince na modem 

a následně na Inženýrskou stanici umístěné v přístavbě rozvodny Lipnice, kde se 

nacházejí řídící dispečinky jednotlivých technologií. Poté je možno prohlížet a měnit 

aplikační SW v procesních stanicích ZAT a v aplikacích InTouch. Po ukončení prací se 

přeruší spojení pouhým zavěšením telefonního spojení. Inženýrská stanice se přepne 

opět do stavu čekání na volání. Tato dálková diagnostika bude převážně využívána 

kompetentními a zaškolenými pracovníky MaR na divizi Jiří, kteří pomocí 

Inženýrských stanic vytvořených ve středisku údržby a vybavených webovým 

rozhraním Easymon pro přístup v rámci Intranetu SU a.s. získají přístup k údajům         

o provozu technologie. Dále je možno pomocí programového vybavení FS CAL 2000 

dálkově přistupovat k datům v řídících a monitorovacích stanicích InTouch.  

 Ne všechna zařízení ovládána řídícím systémem jsou propojena kabelově až do 

místa dispečinků, tedy do místa nasazení Inženýrské stanice. Jedná se zvláště                 

o dobývací stroje, zakládací stroje a čerpací stanice. Abychom mohli i tato zařízení 

dálkově diagnostikovat je použita již vytvořená bezdrátová ethernetová síť. Na cílovém 
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stroji je pak umístěna stanice (průmyslové PC), které je připojeno do místní Profibusové 

sítě. V průmyslovém PC musí být nainstalován aktuální SW připojených automatů        

a SW prostředí pro prohlížení. V tomto případě je však možno jenom sledování 

aktuálního stavu binárních i analogových veličin a není možno provádět změny v SW 

automatu. Toto je nastaveno úmyslně z důvodu bezpečnosti stroje. 

 Pro sledování stavu a případné úpravy bude použit jednotný programovací 

prostředek Pertinax 2007. 

 Systém Pertinax2007 je základním SW prostředkem pro tvorbu aplikačních 

programů, jejich odlaďování a exekuci v reálném čase. Pertinax2007 vychází z již 

používaných verzí systému Pertinax-IDE a zachovává jeho vlastnosti a grafický vzhled. 

Pertinax2007 v plné šíři zahrnuje funkce pro procesní úroveň řízení, obsahuje tedy 

systémový, projekční, servisní a diagnostický SW pro procesní stanice systémů ZAT. 

 Integrované vývojové prostředí systému Pertinax2007 pracuje pod systémem 

Windows 2000/XP. Umožňuje kompletní specifikaci projektu, od konfigurace systému 

přes tvorbu uživatelského SW, přenos aplikace na cílovou jednotku (PLC) až po 

diagnostiku a údržbu běžící stanice. 

 

Obrázek č.12 – Pertinax2007 
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 Integrované prostředí systému Pertinax2007 má tři režimy (Editor, Simulátor, 

Analyzátor), mezi kterými lze jednoduše přepínat. Uživatelský SW je ve všech 

režimech zobrazen v grafické podobě (funkční bloky) stejným způsobem. Editor 

umožňuje vytváření žádané funkce a její kompilaci do binární podoby, Simulátor 

dovede provést kontrolu funkce pomocí simulace signálů bez připojené stanice, 

v Analyzátoru se pracuje s připojenou řídicí stanicí a lze přenášet SW moduly do 

stanice (upload) nebo diagnostikovat stanici a přenášet SW moduly ze stanice 

(download). 

 Systém Pertinax2007 obsahuje různé integrované SW nástroje. Pro konfiguraci 

systému slouží Správce projektu. Konfigurace zahrnuje specifikaci HW (typ 

procesorové desky, typy I/O desek a jejich adresy, typy komunikačních desek a další 

možná speciální rozhraní stanice) a SW (nastavení hodnoty operačního cyklu a dalších 

specifických vlastností pro procesorovou desku např. archivace, typy komunikačních 

protokolů a konkrétní datová definice jejich přenosových rámců). 
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8  Závěr  

 

 V této bakalářské práci bylo cílem popsat řízení pasové dopravy na uhelných 

lomech od jejího počátku až po současný stav a tendence pokračujícího vývoje. 

V poměrně krátkém časovém úseku došlo k velkému pokroku v automatizaci pasových 

dopravníků, zakládacích, shazovacích a dobývacích strojů. Díky tomu došlo ke zvýšení 

bezpečnosti provozu a ke snížení počtu lidí potřebných pro zajištění provozu. 

V neposlední řadě díky vymoženostem sběru dat ze zařízení je možno sledovat stav 

zařízení a tím i lépe plánovat opravy a údržbu zařízení. To vše vede ke zvýšení 

spolehlivosti zařízení, ale také klade větší nároky na znalosti obsluhy a údržby. Velkým 

přínosem je budování inženýrské stanice pro diagnostiku poruch řídícího systému          

a poruchových stavů vstupujících do automatu. Tímto dochází ke zkrácení prodlev při 

identifikaci poruch a odpadá čas dopravy údržby na místo závady. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK  

 

 

TC  - technologický celek 

STC  - stanoviště technologického celku 

DPD  - důlní pasová doprava 

PD  - pasový dopravník 

SV  - shazovací vůz 

OS  - operátorská stanice 

DTL  - diode-transistor-logic 

TTL  - transistor-transistor-logic 

LED  - light-emitting diode 

APS  - automat poháněcí stanice 

OP7  - operační panel 

CPU  - Central Processing Unit 

DRAM  - Dynamic Random Access Memory 

SW  - software 

PC  - personál computer 

DC  - Direct Current  

FMS  - Fieldbus Message Specificetion 

PLC  - Programmable Logic Controler 

MaR  - měření a regulace 
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