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Prohlašuji:

Byl jsem seznámen s tím, že na moji záv re nou práci se pln  vztahuje

zákon . 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci

ob anských a náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení a využití

školního díla a § 60 – školní dílo;

Beru na v domí, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava

(dále jen VŠB-TUO) má právo záv re nou práci nevýd le  použít ke své

vnit ní pot eb  (§ 35 odst. 3);

Souhlasím s tím, že jeden výtisk záv re né práce bude uložen v Úst ední

knihovn  VŠB-TUO) k prezen nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u

vedoucího záv re né práce. Souhlasím s tím, že údaje o záv re né práci

obsažené v abstraktu, budou zve ejn ny v informa ním systému VŠB-TUO;

Bylo sjednáno, že užít své dílo – záv re nou práci nebo poskytnout licenci

k jejímu využití, mohu jen se souhlasem VŠB-TUO , která je oprávn na

v takovém p ípad  ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu

náklad , které byly VŠB-TUO na vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich

skute né výše);

Záv re nou prací anebo dílem se myslí bakalá ská práce v p ípad

bakalá ského studia, diplomová práce v p ípad  magisterského studia a

diserta ní práce v p ípad  doktorského studia.

Prohlašuji, že jsem celou bakalá skou práci v etn  p íloh vypracoval samostatn  a uvedl

jsem všechny použité podklady a literaturu.
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Abstrakt

Velkostroj KU 800/12 byl postaven v roce 1981 pro t žbu nadloží uhelné pánve na

povrchovém dole Ji í, Sokolovské uhelné, a.s. Ro  zde odt ží 7 až 10 milión  m3

zeminy. Pracuje v technologickém celku, jehož dalšími ástmi je dálková pásová

doprava a zaklada  ZP 6600/12.

Bakalá ská práce je zam ena na popis ízeného systému, velkostroje KU 800/12 a

jeho ídicího systému. Popis je pouze obecný, se zam ením na hlavní uzly a funkce.

Dále se práce podrobn ji zabývá regula ními obvody brzdy kolesa a vybo ení

nakládacího pásu. V popisovaném provedení velkostroj pracuje od roku 2003, kdy

prošel rekonstrukcí.

Machine KU 800/12 was built in 1981 to mine the overburden of the coal-fields of

open-pit mine Ji í  at company Sokolovská uhelná. Yearly overburden output is 7-10

million  m3.  It  is  one  of  the  parts  of  the  technological  entity  together  with  overland

conveyors and stacker ZP 6600/12.

This bachelor thesis focuses on the description of the controlled  system, machine

KU 800/12 and its control system. The description is general with the basic survey of

the main knots and functions. Further this thesis deals with the regulation curcuits of the

bucket-wheel braking system and swinging of the loading conveyor. This design of this

machine has been kept since 2003, when it passed through the last general repair.
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE
Cílem práce je popis základní struktury systému velkostroje KU 800/12, jeho

ídicího systému v etn  programovatelných ídících stanic, p enosové sít  a grafického

systému In Touch.

Z d vodu velké složitosti jak ízeného systému, tak i ídicího systému se v této práci

budu zabývat pouze obecným popisem, bez hloubkové analýzy jednotlivých proces  a

jejich vyhodnocování. V kapitole 2 Popis ízeného systému na blokových schématech

popisuji základní funkce celého velkostroje a následn  pak jeho podsystémy a jejich

vzájemné vazby. V kapitole 3 Popis ídicího systému znovu na blokových schématech

popisuji propojení jednotlivých ídících stanic a jejich hlavní funkce. Kapitola 4 se

zabývá v první ásti popisem regula ních obvod  brzdy kolesa a ve druhé ásti regulací

vybo ení gumového pásma dopravní linky nakládacího pásu. V záv ru je hodnocení

systém  na základ  praktických zkušeností s jejich provozováním a údržbou.
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2. POPIS ÍZENÉHO SYSTÉMU
Obrázek . 1  Velkostroj KU 800/12

Velkostroj KU 800/12 (obrázek . 1) jako celek – systém - byl zkonstruován a

postaven pro t žbu zeminy nad uhelnou slojí v sokolovské pánvi na Velkolomu Ji í. Je

tvo en ocelovou konstrukcí, která nese a spojuje všechny jeho podsystémy, samostatné

konstruk ní celky složené ze strojních a elektrických za ízení, které jednotliv  plní svou

úlohu p i výkonu práce celého systému. Pro pot eby této práce jsem ho rozložil do

chto t ech hlavních podsystém :

- žba a doprava zeminy

- emis ování stroje

- hlavní pohyby stroje

Tyto podsystémy mají mezi sebou vnit ní vazby a sou asn  vn jší vazby na okolí

systému.
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Obrázek . 2  Blokové schéma velkostroje

Na obrázku . 2 jsou znázorn ny vazby mezi jednotlivými podsystémy velkostroje.

Jednotlivé podsystémy jsou popsány v dalších kapitolách.

i vykonávání práce – t žby zeminy – velkostroj odd luje zeminu ve svém

pracovním prostoru. Pracovní prostor je na obrázku . 2 znázorn n jako okolí

velkostroje. To je vymezeno technickými parametry velkostroje. Ší ka záb ru je

ibližn  60 m a výška záb ru je maximáln  32 m. P i této innosti jsou aktivní dva

podsystémy stroje.

- žba a doprava zeminy

- Pohyby stroje

mito innostmi p ímo p sobí na své okolí.

Velkostroj KU 800/12

okolí

Pohyby stroje emis ování stroje

žba a doprava zeminy

žba Doprava zeminy
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2.1 Podsystém t žba a doprava zeminy

Obrázek . 3 Blokové schéma t žby a dopravy zeminy

žba a doprava zeminy je innost, p i které je zemina rypným orgánem, kolesem,

odd lena od okolí a následn  prochází dopravní linkou k vysýpacímu ústrojí na

dálkovou pásovou dopravu k dalšímu zpracování. Tímto je doprava zeminy dálkovou

pásovou dopravou k zaklada i a uložení na vnit ní výsypku lomu.

Pohyby stroje jsou zdvih kolesového výložníku, výsuv kolesového výložníku a oto

horní stavby. Jejich vzájemnou kombinací a regulací jejich rychlosti se pohybuje

kolesem v pracovním prostoru stroje tak, aby hlavní innost stroje, t žba materiálu

probíhala bezpe  a efektivn .

 Po odt žení veškeré zeminy v pracovním prostoru velkostroje je nutné p emístit

stroj na nové pracovní místo. To zajiš uje podsystém p emis ování stroje. Jeho úkol je

žba a doprava zeminy

ední pás Zadní pás

edávací pás Nakládací pás Výsypka

Podsystém T žba

Koleso Kruhadlo

Podsystém doprava zeminy
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Podsystém T žba

Koleso Kruhadlo
Okolí Doprava zeminy

emístit stroj o celkové hmotnosti 4 360 tun na nové místo. Zahájením t žby na novém

pracovním míst  za íná další pracovní cyklus velkostroje.

2.1.1 žba

Obrázek . 4 Blokové schéma T žba

Podsystém T žba vykonává innost s p ímou vazbou na okolí systému. Koleso

nabírá patnácti kore ky, každým o obsahu 1000 litr , postupn  zeminu v pracovním

prostoru systému vytvá ením lávek na ezu otá ením oto né desky a postupným

vysouváním a zdvihem kolesového výložníku. Koleso je možné spustit po rozjezdu

dopravní linky p i sou asném spln ní dalších podmínek. P i zastavené dopravní lince

lze koleso spustit pouze p i sou asném stisknutí tla ítka p eklenova e. Otá ky kolesa je

možné regulovat v rozsahu 50 – 120 % jmenovitých otá ek. Toto využívá idi

velkostroje p i t žb  r zných hornin. P i t žb  lepivých hornin sníží otá ky kolesa a tím

vytvo í zemin  v kore ku delší asový prostor pro vysypání. Skute ná rychlost otá ení

se zobrazuje na obrazu kolesa na monitoru po íta e v grafickém programu InTouch.

Narýpaná zemina je vysýpána z jednotlivých kore  na rota ní skluz kolesa, sklouzává

k dalšímu podsystému.

Kruhadlo mechanicky upravuje nat ženou zeminu na požadovanou velikost jedním

rota ním válcem s parabolickými zuby a pevnou protist nou. Pro ochranu p ed

mechanickým poškozením od nedrtilného materiálu je kruhadlo vybaveno lamelovými

prokluzovými pojistnými spojkami. Kruhadlo je možné spustit dv ma zp soby.

Automaticky s dopravní linkou, nebo individuáln . Št rbinu mezi kruhadlem a

protist nou lze plynule m nit odkláp ním, nebo p ibližováním rotoru kruhadla

hydraulickými válci. Pohon kruhadla zajiš ují dva asynchronní motory nakrátko 500V o

výkonu 160kW. P enos výkonu na rotor je proveden emenovým p evodem se

setrva níkem. Napínání emenic probíhá automaticky hydraulickým agregátem.

Napínací síla je m ena sníma i tlaku a p i jeho poklesu pod stanovenou mez

hydraulický agregát sepnutím zajistí pot ebnou napínací sílu.
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2.1.2 Doprava zeminy

Obrázek . 5 Blokové schéma Doprava zeminy

Po úprav  kusovitosti v kruhadle, která je provád na z d vodu snazšího pr chodu

ženého materiálu dopravní linkou stroje a hlavn  z d vodu prodloužení životnosti

gumového pásma, které zajiš uje transport zeminy, prochází postupn  p es P ední pás,

Zadní pás, P edávací pás, Nakládací pás a Výsypku. Jejich umíst ní na velkostroji je

vyzna eno na obrázku .1.

Každý díl dopravní linky je tvo en samostatnou ocelovou konstrukcí, jednotlivé díly

jsou vzájemn  vhodn  spojeny, aby beze zbytku plnily funkce, pro které byly sestaveny.

Dopravní pásy jsou osazeny pohony o výkonu 630 kW a ší kou gumového pásma 2000

mm a tlouš ky 35 mm uloženého ve vále kových girlandových stanicích. Rychlost pás

je 4 ms-1. Pro maximální využití asového fondu je celá dopravní linka maximáln

automatizována. Napínací síla gumového pásma je omezena nastavením p epoušt cích

ventil  hydraulického agregátu a p i jejím poklesu se automaticky sepne hydraulické

erpadlo a gumové pásmo se tímto udržuje na požadované hodnot  napínací síly a tím

nedochází k prokluz m pásu. Pro optimální p epravu t žené zeminy je nutný postupný

rozjezd jednotlivých pás  proti sm ru chodu materiálu po rozjezdu dálkové pásové

dopravy. Z toho analogicky vyplývá, že pokud se z jakéhokoli d vodu zastaví dálková

pásová doprava, nebo n který z pás  dopravní linky musí se zastavit i všechny pásy

tomuto p edcházející.

Podsystém doprava zeminy

ední pás Zadní pás

edávací pás Nakládací pás Výsypka

Dálková
pásová
doprava

žba
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2.2 Podsystém p emis ování stroje

Podsystém p emis ování stroje tvo í dv  obdélníková chodidla, spodní stavba a

podp rný v z. Na obrázku . 1 pozice 3, 5, 9. Chodidla se spole ným  tém

tvercovým p dorysem, umíst né každé na jedné stran  spodní stavby.  Jsou s ní

spojena hydraulickými válci. Vedení chodidel v i spodní stavb  je zajišt no soustavou

kloubov  uchycených táhel. Spodní stavba veklostroje je prostorová konstrukce, ve

které jsou umíst ny agregáty hydrauliky krá ení, kroužkový sb ra  a elektrické rozvody

spodní ásti stroje, dále šatna a umývárna. Na zadní stran  spodní stavby ve sm ru

krá ení je zav šen p emístitelný kabelový v z. Na bubnu kabelového vozu je navinut

vysokonap ový p ívodní kabel 22 kV délky p ibližn  1200 metr . Kabel je

automaticky odvíjen, nebo navíjen v závislosti na krá ení rýpadla.

Obrázek .6 Blokové schéma P emis ování stroje

V p ípad  pot eby je kabelový v z sv šen z velkostroje a pohybuje se na vlastním

podvozku, tažen traktorem. V tomto p ípad  dodává elektrickou energii pro pohon

bubnu dieselelektrický agregát o nap tí 500V.

i krá ení rýpadlo st ídav  spo ívá na chodidlech nebo na op rné desce spodní

stavby. Princip kroku je ten, že se nejprve vodorovnými válci posunou chodidla do

požadovaného sm ru, tím se vysunou písty ze svislých válc . Hydraulickými zámky se

emis ování stroje

Chodidlo

Obrázek .1

pozice 3

Spodní stavba

Obrázek .1 pozice 5

chodidlo

Obrázek .1

pozice 3

Kabelový v z

Obrázek .1 pozice 6

Podp rný
z

Obrázek .1
pozice 9
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zav e p ívod a odtok oleje a p ivedením tlaku do vodorovných válc  dojde

k p ehoupnutí spodní stavby a s ní sou asn  celého stroje p es vzep ené svislé válce na

chodidlech. Klesnutím spodní stavby na konci pohybu vodorovných válc  je krok stroje

dokon en a celý cyklus se m že opakovat. Zm na sm ru pojezdu rýpadla se

uskute uje nato ením celého stroje do požadovaného sm ru protism rným krá ením

chodidel. Rovn ž je možné krok stroje kdykoli zastavit a otev ením hydraulických

zámk  spustit spodní stavbu na pracovní plošinu stroje. P i práci m že být stroj usazen

na všech op rných plochách, ímž se tlak na p du výrazn  zmenší. Nedílnou sou ástí

subsystému p emis ování stroje je podp rný v z. Skládá se ze dvou nosi

housenicových pás  spojených rámem, do kterého jsou p es kulovou dráhu vetknuty

dv  kloubové vzp ry s n žkovým mechanismem pro zdvih nakládacího výložníku.

Podpírá a p ibližuje nakládací výložník, který je kloubov  uložen v p edávacím

výložníku, k dálkové pásové doprav .

2.3Podsystém pohyby stroje
Subsystém pohyby stroje zajiš uje hlavní pohyby kolesového výložníku. Kolesový

výložník je rozd len na dv ásti, p ední a zadní výložník, uspo ádané do teleskopu.

V ocelové konstrukci zadního kolesového výložníku jsou vetknuty ty i kladky,

ve kterých se vysouvá p ední kolesový výložník. Délka výsuvu je 15,8 m. Výsuv

zajiš uje pohon výsuvu složený ze stejnosm rného motoru 440V, 400kW s možností

krátkodobého p etížení až na 800kW po dobu 30 sekund v intervalu maximáln  1x za

hodinu. Kotva i buzení je napájeno z reverza ního tyristorového m ni e SIMOREG.

Motor výsuvu je chlazen cizí ventilací, která se zapíná sou asn  s motorem a vypíná se

zpožd ním. Motor je spojen s p evodovou sk íní výkonu 800kW a hmotnosti 52 tun

spojkou s brzdovým kotou em. Na druhé stran  vstupního pastorku p evodové sk ín  je

ješt  jeden brzdový kotou . Na výstupu p evodovky jsou umíst ny ty i lanové bubny,

na které se navíjí, p ípadn  odvíjí ocelové lano pr ru 56 mm. To je p es soustavu

lanových kladek spojeno s p ední ástí kolesového výložníku a zajiš uje jeho pohyb po

zadním kolesovém výložníku.
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Obrázek . 7 Blokové schéma Pohyby stroje

Zdvih zvedá nebo klesá kolesovým výložníkem, který je vetknut epem do oto né

desky p es držící výložník (obr. 1, pozice 2). Pohon zdvihu je shodný s pohonem

výsuvu.

Do oto né desky je vetknut vyvažovací výložník. Uvnit  oto né desky jsou umíst ny

ty i pohony oto e horní stavby se stejnosm rnými motory. Ve vnit ních prostorách

oto né desky jsou umíst ny dílny, sklady, jídelna a ást elektroza ízení.

Pohyby stroje

ední kolesový

výložník

Obrázek .1 pozice 1

Zadní kolesový

výložník

Obrázek .1 pozice 1

Zdvih Obrázek .1

Výsuv Obrázek .1

Oto ná deska

Obrázek .1 pozice 4
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3. POPIS ÍDICÍHO SYSTÉMU
Obrázek . 8 ídící systém velkostroje KU 800/12 [Martínek, 2002]
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Z d vodu rozsáhlosti a složitosti celého ízeného systému je ídící systém rozd len

na šest procesorových stanic ZAT-E, které vykonávají naprogramované operace a jsou

ovládány z ídícího  po íta e 1 (obrázek .7) umíst ného v kabin idi e (p íloha .1).

Z d vodu optimalizace a úspory kabelových tras jsou procesorové stanice dopln ny

pod ízenými stanicemi ZAT-D. Jejich vzájemná komunikace probíhá na protokolu

Profibus DP.

3.1 ídící po íta
V tomto po íta i idi  stroje p es grafický software InTouch spouští a monitoruje

jednotlivé podsystémy ízeného velkostroje, pro t žbu a dopravu zeminy, p emis ování

stroje a pohyby stroje. Je zde signalizován stav vybraných pohon  a prvk  jako je stav

koncových vypína , použití bezpe nostních prvk  velkostroje a podobn . Ukládají se

zde data o funk nosti a zkoušení koncových vypína , a zobrazuje se pr h

technologických proces  jako je nap íklad poloha kolesového výložníku, postavení

stroje ve sklonu, množství t ženého materiálu, postavení podp rného vozu a další.

Sou ástí vyhodnocení jednotlivých operací je možnost zp tné kontroly poruchových

stav , jak na stroji, tak i v systému ízení na divizi Ji í.

Další ídící po íta  2 v oto né desce slouží pouze ke sledování probíhajících d

nezávisle na ídícím po íta i 1. V p ípad  poruchy, nebo havárie je možné ho použít

jako ídící po íta , ale po íta  1 v kabin idi e je nutné vy adit z innosti.

V ídících po íta ích je ízený systém rozd len do n kolika obraz , které mají

technologické len ní a umož ují obsluze získat ucelený obraz o funk nosti stroje.

Jednotlivé stavy daného uzlu mají svojí vizuální barevnou signalizaci a poruchový stav

je signalizován i akusticky. Na následujících obrázcích je ukázka obrazu ídícího

po íta e.

Obrázek . 9 InTouch - horní lišta

Na horní lišt  je jako první zleva naho e zobrazen alarmní objekt. V alarmním okn

se zobrazují pouze aktuální alarmy a viditelné jsou pouze poslední t i. V seznamu lze

listovat pomocí lišty umíst né napravo v alarmním objektu.  Vpravo od alarmního okna
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se zobrazují systémové hodiny, které zobrazují systémový datum a as. Pomocí žlutého

otazníku je možné navolit obrazovky pro nápov du k systémovým obrazovkám. Zleva

pod alarmním oknem jsou diody pro jednotlivé procesorové stanice AKR, APV, ADL,

AKO, AKB, ARP a AHL, které dávají informaci o stavu komunikace mezi ídícím

po íta em a procesorovými stanicemi, zelená = komunikace v po ádku, ervená =

chyba komunikace. Celý objekt je orámován a slouží k vyvolání pomocného okna pro

sledování detailní komunikace. Vpravo od t chto diod je tla ítko s nápisem OK, které je

ur eno pro kvitaci alarm . Diodami s p íslušnými nápisy jsou indikovány výpadky

hlavních nap tí používaných v systému ízení velkostroje.

Obrázek . 10 InTouch - Dolní lišta

Obsahuje tla ítka pro volbu hlavních obraz . P epínáním se zobrazují jednotlivé

hlavní obrazy.

Obrázek . 11  InTouch - hlavní obraz

Toto je obraz rypadlo, idi  stroje zde má zobrazeny hlavní informace o provozu

velkostroje.
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3.2 Procesorové stanice
Procesorové stanice zpracovávají, dle zadaného programu, logickou návaznost

spoušt ní jednotlivých pohon , vyhodnocují jednotlivé stavy za ízení a na základ

zadaných podmínek umož ují spušt ní pohon , anebo hlásí poruchový stav zp t do

ídícího po íta e 1. S ním jsou propojeny sítí LAN1. Na schématu v obrázku .7 jsou

ozna eny:

- ADL, Automat Dopravní Linky, ídí hlavní i pomocné pohony zadního pásu,

edávacího pásu a nakládacího pásu. S ídícím po íta em 1 v kabin idi e

Ethernetovou sítí LAN 1 Mimo p ímé vstupy zpracovává signály p ivedené

enosem Profibus DP z pod ízených stanic A2219, A2220, A2222 a A2223

- APV, Automat Podp rného Vozu, ídí chod podp rného vozu a vyhodnocuje

polohu nakládacího výložníku. Mimo p ímé vstupy zpracovává signály

ivedené p enosem Profibus DP z pod ízené stanice A2220.

Tyto dv  procesorové sanice jsou umíst ny v oto né desce velkostroje.

- AKR, Automat Krá ení, ídí hlavní i pomocné pohony krá ení a ovládá

hydraulické obvody krá ení.

Je umíst n ve spodní stavb  velkostroje.

- AKO a AKB, Automaty Kolesa, ídí koleso, kruhadlo, p ední pás, kabinu idi e,

dopravní linku a mazací lisy. Zpracovávají signály p ivedené z technologie, bu

ímo na vstupy automat , nebo získané p es sb rnici Profibus DP z pod ízené

stanice A2221 na p edním kolesovém výložníku a z m ni  kolesa.

- ARP, Automat ízených Pohon , ídí hlavní pohyby stroje. Jsou to zdvih

kolesového výložníku, výsuv p ední ásti kolesového výložníku a oto  horní

stavby velkostroje. Mimo p ímé vstupy zpracovává signály p ivedené p es

sb rnici Profibus DP z m ni  oto e horní stavby, zdvihu a výsuvu kolesového

výložníku a z pod ízené stanice A2218 v kabin idi e.

- AHL, Automat Hlavní, je pouze jednotka D362. Zpracovává a vyhodnocuje

signály p icházející p enosem Profibus DP z idel polohy oto e horní stavby,

zdvihu a výsuvu kolesového výložníku a sklonu stroje porovnává je

s požadavky, které jsou zadány z ídícího po íta e, a na základ  vyhodnocení

zadává požadavek na spušt ní p íslušného pohonu (zdvih kolesového výložníku,

výsuv kolesového výložníku, oto  horní stavby) do ARP. Veškeré stavy jako

nap íklad polohy kolesového výložníku vyjád ené numerickou hodnotou,
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ipravenost za ízení i nespln ní podmínek nebo poruchový stav jsou

enášeny na InTouch.

Všechny ty i procesorové stanice (AKO,AKB,ARP,AHL) jsou umíst ny ve

strojovn  velkostroje a jsou p ipojeny p ímo do SWITCH 4 a 5 ethernetové sít  LAN1.

Pro  p enos  informací  do  systému  ízení  na  divizi  je  použit  po íta  diagnostiky

umíst ný v oto né desce (obrázek . 7), který zpracovává informace z ídícího po íta e

a pomocí modemu je p edává do serveru podniku. Po íta e jsou propojeny ethernetovou

sítí LAN2.
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4. POPIS REGULA NÍCH OBVOD
Pro popis regula ních obvod  jsem zvolil brzdný systém pohonu kolesa a regulaci

gumového pásma nakládacího pásu. Regulace brzdy je na obázku . 7 v obvodu

procesorové stanice AKO ozna ená jako SOBO® a regulaci vybo ení pásu zajiš uje

procesorová stanice ADL.

4.1 ízené brzd ní pohonu kolesa

Obrázek . 12 Blokové schéma brzdy pohonu kolesa

Motorevodová sk
Pojistná

spojka

Brzdové t meny

Sníma  otá ek
Brzdový kotou

Regulátor

SOBO®

Blok hydraulické jednotky

2220 21

A1

motor

A2

40

42

17

21,1
20,1

Procesorová stanice AKO

Vstup 1

Vstup 2

Zp tná vazba
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Brzda se skládá z brzdových t men , hydraulické jednotky a ídící jednotky

SOBO®. SOft Braking Option – systém šetrného brzd ní. Brzdná síla je vyvíjena sadou

miskových pružin, které tla í píst a brzdovou desti ku proti brzdovému kotou i. Zcela

zaniká, když je do brzdových t men  z hydraulické jednotky p iveden dostate ný tlak

oleje. Ten zp sobí odlehnutí brzdových desti ek od kotou e a tím jeho volné otá ení.

Po celou dobu chodu pohonu z stává tlak oleje v brzdových t menech a udržuje písty

v odbrzd ném stavu. as ízeného brzd ní je doba, po kterou brzda brzdí nastaveným

momentem.  V tomto asovém intervalu ídící jednotka SOBO® podle nastavené

brzdové k ivky snižuje, nebo zvyšuje tlak oleje v brzdových t menech ovládáním

elektromagnetických ventil  hydraulické ásti brzdy.

4.1.1 Popis funkce hydraulického obvodu brzdy
Blok hydraulické jednotky (obrázek . 11) je propojen tlakovou hadicí s brzdnými

meny. Napájení motoru erpadla hydrauliky je neustále ízeno tlakovým spína em

(40). Po dosažení pot ebného hydraulického tlaku tento spína  motor erpadla odpojí.

- Odbrzd ní pohonu kolesa :

K elektromotoru (4) a k cívkám elektromagnetických ventil  (20, 21 a 22) se p ipojí

nap tí, erpadlo zvyšuje hydraulický tlak, brzda se uvol uje a zásobníky (A1) a (A2) se

plní olejem. Tlak v systému je dán nastavením tlakového spína e (40). Cívky

elektromagnetických ventil  (20, 21 a 22) z stávají pod nap tím po celou dobu

odbrzd ného stavu. Tlak oleje je v odbrzd ném stavu udržován zp tným ventilem (17).

Tlakový spína  (42) hlásí do ídícího systému velkostroje AKO dosažení pot ebného

tlaku pro odbrzd ní pohonu kolesa.

- Zabrzd ní pohonu kolesa:

Aktivními prvky brzdného systému SOBO® jsou: hlavní zásobník (A1),

elektromagnetické ventily (20, 21 a 22), se iditelné škrtící ventily (20.1 a 21.1) a malý

zásobník (A2). Hlavní zásobník zajiš uje dostatek oleje pro provedení brzdné sekvence

i v p ípad  výpadku sít , kdy je ídící jednotka SOBO® napájena záložním zdrojem.

Škrtící ventil (21.1) má tu funkci, že brzda zapne se zpožd ním; tento ventil nikdy

nesmí být zcela uzav ený.

 Ventily (20 a 21), se iditelné škrtící ventily (20.1 a 21.1) a malý zásobník (A1) jsou

jádrem systému SOBO®. Zapínáním a vypínáním ventil  se ídí p ítok nebo odtok oleje

škrtícími ventily a tím lze ovládat tlak v brzd . Malý zásobník zv tšuje objem oleje
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v pracovní ásti a tím prodlužuje reak ní dobu toku oleje škrtícím ventilem. To je velmi

ležité, protože celý systém je pak mén  citlivý na ne istoty a teplotní zm ny v oleji.

Po dosažení 0 ot/min se odpojí nap tí od ventilu (22) a olej odtéká do nádrže.

4.1.2 SOBO® regulátor
Obrázek .13 SOBO® regulátor [Mikyska, 2000]

Regulátor SOBO® pracuje jako PI regulátor. Základní princip regulace brzdné síly

spo ívá  v  tom,  že  ovlada  SOBO® m í rychlost otá ení pohonu kolesa. V jeho

programu je nastavena charakteristika brzd ní, definovaná jako po et otá ek za minutu

v závislosti na ase. Je-li rychlost otá ení b hem brzdící sekvence vyšší, než ur uje

nadefinovaná charakteristika, sníží se tlak v hydraulické ásti brzdy vypnutím ventil  20

a 21, takže olej odtéká škrtícím ventilem a zvyšuje se brzdná síla. Pokud je rychlost

otá ení nižší, je tomu naopak.

Obrázek . 14  Blokové schéma regulace brzd ní pohonu kolesa
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Nastavování regulátoru se provádí pomocí tla ítek UP, ENTER a DOWN

Tla ítkem 1 nastavujeme brzdnou k ivku ízeného brzd ní

Tla ítkem 2 nastavujeme konstantní zpomalení – p i r zných otá kách pohonu zabrzdí

v konstantním asu.

Tla ítkem 3 nastavujeme maximální as brzd ní – p i nedosažení nulových otá ek za

nastavený as aktivuje ventil bezpe nostního brzd ní, p ípadn  m že odeslat výstrahu

nad ízenému systému

Tla ítkem 4 nastavujeme jmenovité otá ky – funkce je vypnuta

Tla ítkem 5 nastavujeme maximální otá ky – funkce je vypnuta

Tla ítkem 6 nastavujeme odchylku – v procentech, rozmezí 10 až 70 %

Tla ítkem 7 nastavujeme rychlý dotyk – na stanovený as brzda p sobí maximální

silou, pak brzdí regulovan .

Tla ítkem 8 nastavujeme brzdnou k ivku bezpe nostního brzd ní

Tla ítkem 9 nastavujeme po et impulz  za 1 otá ku – nastavení je chrán no heslem.

Tla ítkem 10 nastavujeme

Tla ítkem 11 nastavujeme zp tnou brzdu – funkce je vypnuta

Tla ítkem 12 nastavujeme základní parametry – nastavení je chrán no heslem.

4.1.3 Postup nastavení brzdné k ivky
Tla ítko 1 umož uje zm nit dobu brzd ní i tvar brzdné k ivky. Postupným

potvrzováním a zadáváním požadovaných hodnot se upravuje k ivka ízeného brzd ní

pro optimální zastavení pohonu.

obrázek . 15  Popis nastavení brzdné k ivky [Mikyska, 2000]

Stiskem tla ítka .1 nastavit dobu brzd ní. Kurzor zvýraz uje
první íslici.

Po dalším stisknutí se na grafickém displeji zobrazí aktuální
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po et otá ek za minutu (RPM).
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SVENDBORG
BRAKES
SOBO TYPE V3
DEC  3  1999

ES ANY KEY

Po t etím stisknutí m žeme programovat vlastní brzdnou
ivku podle následujícího popisu. Brzdnou k ivku m že tvo it

sedm úsek : 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Úsek ”0” má as nastavený vždy
na 00.0 sec. Poslední použitý úsek - úsek 1, 2 až 6 musí zase mít
vždy nulové otá ky 0000 RPM.

Pomocí tla ítka ”UP” vybereme úsek –SEG-, který chceme
zm nit.

Stiskem ”ENTER” a na displeji se objeví nastavené hodnoty
pro daný úsek.
Pozn.: Malý kurzor ozna í za átek daného úseku na ose X (02,5 s).
Nyní lze zm nit hodnotu otá ek pomocí tla ítek “UP” a “DOWN”.

Po nastavení otá ek a stisku ”ENTER” se nastaví as

Po zadání požadovaných hodnot stiskem  ”ENTER” ukon íme
modelování požadované k ivky brzd ní a hodnoty uložíme.

Tím se vrátíme do hlavní nabídky a m žeme nastavování
ukon it, nebo pokra ovat zm nou parametr  ostatních funkcí.

4.2  Regulace gumového pásma
Gumové pásmo je uložené v girlandových vále cích dopravní linky nakládacího

pásu. P i t žb  zeminy dochází k vybo ování pásu vlivem zm ny množství

epravované zeminy. Regulace je naprogramována v procesorové stanici ADL. Ta

sleduje jednotlivé vstupní hodnoty a porovnává je s naprogramovanými. V p ípad

pot eby ovládá hydraulický agregát, který provede korekci polohy vratného bubnu a pás

vrátí do požadované dráhy. Pro p ípad, že se gumové pásmo nevrátí do správné polohy

a naopak pokra uje ve vybo ování do krajní polohy sepne jedno ze ty idel havarijní

polohy, a pás se zastaví.
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Obrázek . 16 Blokové schéma regulace nakládacího pásu
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4.2.1 Popis regulace sm ru

i vybo ení gumového pásma z optimální dráhy najede pás na jednu ze dvou

pracovních regula ních stanic, na obrázku . 16 ozna ených S1609 a S1610. Tato

stanice odešle signál na pro ízenou stanici ZAT-D ozna enou A2220 a dále pokra uje

profibusem na procesorovou stanici ADL. Zde se signál vyhodnotí a ADL pomocí

spínacího relé motoru erpadla sepne hydraulický agregát, a p estav ním

elektromagnetického rozvad e Y1605 hydraulické válce vychýlí napínací buben na

jednu, nebo druhou stranu a tím pás regulují v požadovaném sm ru. Tento d j trvá,

dokud je jedna z regula ních stanic sepnuta. Po ukon ení kontaktu mezi pásem a

regula ní stanicí zmizí signál a ADL vypne motor erpadla a p estaví

elektromagnetický ventil do výchozí polohy.

4.2.2 Havarijní poloha pásu
V p ípad  kdy pás pokra uje ve vybo ení i p es zahájenou regulaci, v ur itém

okamžiku sepne jedno ze ty idel krajní polohy ozna ených S1611, S1612, S1615 a

S1616 . Procesorová stanice ADL tento signál sleduje a v okamžiku kdy je delší než dv

vte iny vypne hlavní pohon nakládacího pásu.

4.2.3 Ru ní korekce
V opodstatn ných p ípadech a p i vypnutí chodu pásu idlem havarijní polohy je

eba ru ní zásah pro uvedení pásu do správné polohy. Tento se provádí spína i S1606,

S1607 a S1608
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5. ZÁV R
Bakalá ská práce rozd luje a popisuje velkostroj KU800/12 z pohledu funk ních

celk . V roce 2003 prošel rekonstrukcí, jejímž cílem byla náhrada již zastaralých a

energeticky náro ných elektrických za ízení novými, moderními prvky vhodnými pro

použití v t žebním pr myslu.

Výsledkem technického ešení rekonstrukce byla náhrada mechanické reléové

logiky ovládání stoje ídícím systémem procesorovými stanicemi ZAT-E  a

pod ízenými stanicemi ZAT-D. Celý ídicí systém ovládá ídící po íta . Pro zkvalitn ní

údržby velkostroje byl ídící systém dopln n diagnostickým systémem, který zajiš uje

edávání zvolených informací na vzdálená pracovišt  do podnikové sít  intranet.

enos dat zajiš uje rádiová technologie BreezeNet.

Toto ešení podstatným zp sobem zvýšilo spolehlivost všech elektrických obvod .

ív jší obtížné vyhledávání poruch na kontaktech relé zp sobených oxidací, nebo

vypálením od elektrického oblouku bylo tém  eliminováno. Rovn ž vyhledávání

poruch se výrazn  zrychlilo. Na monitoru po íta e se jednak vypisují poruchová hlášení

a po navolení elektrického liniového schéma je jednoduše zm nou barevného zna ení

vid t místo poruchy. Nevýhodou tohoto typu ídicího systému je to, že kontroluje

jednotlivé vstupy jeden po druhém. Takže se stává, že výpis poruchových hlášení sice

obsahuje poruchu, která zastavila stroj, nebo jeho spušt nou ást, ale ta nemusí a ani

asto nebývá na prvním míst . I p es tento nedostatek je však tento ídící systém

jednozna  hodnotím jako p ínosný jak z hlediska úspor v asovém vyhledávání

poruchových stav , tak z hlediska zvýšení bezpe nosti práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
KU 800/12 ozna ení velkostroje

InTouch software pro pr myslové ízení

SOBO® SOft Braking Option – systém šetrného brzd ní

V, kV kilovolt, fyzikální jednotka elektrického nap tí

kW kilowatt, fyzikální jednotka výkonu

m metr, fyzikální jednotka délky

mm milimetr, fyzikální jednotka délky

m3 metr krychlový fyzikální jednotka objemu

ms-1 metr za sekundu, fyzikální jednotka rychlosti

mm milimetr, fyzikální jednotka délky

LAN Local Area Network, místní sí

AHL automat hlavní

ARP automat ízených pohyb

AKO automat kolesa

AKB automat kolesa

APV automat podp rného vozu

ADL automat dopravní linky

AKR automat krá ení

OLM optický linkový modul
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Schematický výkres velkostroje KU 800/12 [Tichý,2003]
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