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Abstrakt a klíčová slova 
Abstrakt 

Ve firmě Elektropohony s. r. o. jsem absolvoval individuální odbornou praxi v trvání 50 dní. 
Během této doby jsem byl zařazen do procesu návrhu, realizace a uvedení do provozu rozvaděčů 
určených pro pohonářskou techniku. Účastnil jsem se prací na několika zakázkách, kde jsem tak měl 
možnost získat si teoretické znalosti z tohoto odvětví a prakticky si vyzkoušet tyto jednotlivé fáze 
vývoje. Pracoval jsem také na vlastní zakázce pro firmu Styroprofile s. r. o., jež byla časově 
nejnáročnější prací, a u níž jsem byl účastníkem již od samotného návrhu. Cílem výroby tohoto 
rozvaděče byla snaha o zautomatizování procesu výroby střešních pásů, konkrétně navíjení těchto 
profilů pro dodávku ke koncovému zákazníkovi. 

Abstract 

I have graduated individual practice in the company named Elektropohony s. r. o. during 50 
days. Through this time I have classed into the process designing, realization and putting to the plant 
of switchboard destinated to the propulsive technology. I have took part in working at a several orders, 
where I have got chance to get theoretic knowledge from this branch and practically try this parts of 
manufacture. I have worked at the own order for company Styroprofile s. r. o., which was most time-
difficult work, where I have participant from the begin of the designing. Destination from this 
switchboard was aspiration to automatizate production process of roof bands, concretely function to 
coil the plastic profile for export to the final customer.  

Klíčová slova 

Elektropohony s. r. o., střešní pás, Styroprofile s. r. o., návrh, rozvaděč, frekvenční měnič, PC 
schematic, schéma, programovatelný automat, CX-drive, GT designer, CX-programmer. 

Keywords 

Elektropohony s. r. o., roof band, Styroprofile s. r. o., design, switching board, frequency 
convertor, PC schematic, scheme, programmable automat, CX-drive, GT designer, CX-programmer. 

  



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

CMP – instrukce schématu v reléové logice. Porovnává data ze dvou kanálů nebo kanál a konstantu. 
Výsledkem operace jsou příznakové bity odpovídající větší než (>), menší než(<) a rovno(=). 

CNT – instrukce schématu v reléové logice , která realizuje dekrementální čítač, který obsahuje vstupy 
čítací a nulovací, výstup a parametr pro nastavení čítací hodnoty. 

DIFU – instrukce schématu v reléové logice sloužící ke generování logického impulsu. Impuls je 
generován při přechodu vstupní podmínky ze stavu logické 0 do logické 1, případně naopak při použití 
DIFD. 

KEEP – instrukce schématu v reléové logice. Jedná se o přídržné relé, které je analogií R-S klopného 
obvodu.  

MOV – instrukce schématu v reléové logice . Používá se pro naplnění kanálu obsahem jiného kanálu 
nebo konstantou.  

PC – osobní počítač 

PLC – programovatelná logická jednotka 

RJ45 – konektor nestíněné kroucené dvojlinky 

RS232 – definice rozhraní sériového portu 

TIM – instrukce schématu v reléové logice představující časovač, který je analogií zpožděného 
spínacího prvku.  
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1. Úvod 
1.1  O firmě 
 

Firma, ve které jsem vykonával odbornou praxi má název Elektropohony s. r. o. a sídlí ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Zabývá se engineeringem v oblasti regulovaných střídavých a 
stejnosměrných pohonů. Specializuje se na projekci, dodávky, uvádění do provozu a servis 
pohonářské techniky, zejména rozvaděčů pro různé účely, měničů kmitočtu, servopohonů, motorů a 
převodovek.  

 

1.2 Náplň práce 
 

V období od 1.10.2008 do 17.4.2009 jsem ve firmě odpracoval 50 dní, kde pracovní doba byla 
8,5 hodiny denně, včetně zákonné půl hodinové pauzy. 

Náplní mé každodenní činnosti, během pobytu, byla práce na několika menších zakázkách, 
případně na jejich úsecích. Nejčastějšími činnostmi byly například nákresy schémat nebo realizace 
zapojení rozvaděčů podle nich, případně naprogramování chování některých komponent. Abych mohl 
začít kreslit schémata, bylo nejprve nutné pochopit funkci jednotlivých elektrotechnických prvků. To 
bylo možné díky samotnému zapojování rozvaděčů a jejich následnému uvádění do provozu, kdy jsem 
se prakticky přesvědčil o jejich úlohách v komplexním zapojení.  

Mojí časově nenáročnější činností byla práce na větší zakázce a to na navíječce střešních pásů 
pro firmu Styroflex s. r. o., u níž jsem se účastnil téměř celé etapy výroby. 

  



 

2 
 

2. Realizace zakázky 
 

2.1 Seznámení se s problémem 
 

Firma Styroprofile s. r. o. vyjádřila poptávku, jejíž obsahem byl návrh a realizace rozvaděče pro 
konstrukci navíječky střešních pásů. Jejich plánem bylo začít s výrobou plastových profilů 
použitelných jako střešní pásy. Ukázka, jak tyto pásy vypadají je znázorněno na obrázku Obr.1.  

 

Obr. 1.  Střešní pás 

 Součástí této poptávky byl podrobný popis potřebné funkčnosti a grafický model 
předpokládaného vzhledu. V příloze A přikládám poskytnutý návrh. 

2.2 Návrh 
 

V navíječce byly využity dva asynchronní motory, kde první byl použit pro samotné navíjení a 
druhý jako pohon podávacích válců. Pro každý z nich bylo nutné vybrat vhodný frekvenční měnič. 
Jedná se o zařízení, které slouží k převodu elektrického proudu o určité frekvenci na proud o frekvenci 
jiné. Jeho úkolem je v postatě řídit plynulou regulaci otáček asynchronního motoru. Podle zvyklostí 
použití ve firmě jsem pro pohon návinové hřídele zvolil měnič Omron Varispeed F7 [1], který používá 
vektorové řízení a umí pracovat s výkonem až do 300kW a je tak vhodný pro návin s konstantní sílou 
útahu profilu. Pro pohon podávacích válců stačí nižší výkon, a proto jsem zvolil měnič kmitočtu 
Omron V1000 [2].  Jako hlavní ovládací prvek byl použit dotykový terminál. Jedná se o dotykovou 
obrazovku, u niž je možné naprogramovat grafické prostředí. Jako jeden z hlavních řídících prvků 
jsem použil PLC programovatelný automat [3]. Slouží pro komunikaci s měniči a terminálem a 
rozhoduje na základě svého programu co se bude dít na výstupních kontaktech na základě vstupních 
požadavků. Jako ovládací napětí se standardně používá 24V stejnosměrného napětí. To je nutné 
transformovat ze síťového napětí 230V střídavého napětí pomocí stejnosměrného napájecího zdroje. 
Neméně důležitou součástí je použití  hlavního stykače. Po připojení ovládacího napětí funguje jako 
spínací kontakt, který dále přivádí napětí do měničů kmitočtu. Jako jeden z bezpečnostních prvků patří 
ochranné relé, které při odpojení vstupního napětí rozpojí výstupní svorky. Používá se proto v zapojení 
se stykačem, kde vytváří ovládací napětí pro sepnutí stykače. Jako další neméně důležité ochranné 
prvky slouží jističe a odpojovače, kde jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném proudu 
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automaticky rozpojí obvod a tím může ochránit připojené zařízení před zničením. Je nedestruktivní, a 
tudíž se dá bez výměny, popřípadě opravy znovu spustit. Odpojovač slouží k viditelnému zapojování a 
odpojování elektrických obvodu. V jeho těle je umístěna pojistka. Jako další součástky byly použity 
kontrolky a tlačítka pro zapínaní, popřípadě vypínaní a indikace chyb. 

Další fází bylo samotné nakreslení schématu. Tvorba tohoto nákresu jsem prováděl 
v uživatelském prostředí PCschematik. Zde se pomocí vizuálních objektů rozkresluje samotné 
zapojení. Některé komponenty byly součástí vestavěné knihovny, jiné jsem musel ručně rozkreslit. U 
každého prvku je možné nastavit jeho obecné označení a také použitý typ. Jednotlivé modely byly 
vybírány podle svých parametrů a zvyklosti použití ve firmě. Důležitá byla zvláště volba jističů a 
pojistek pro odpojovače, neboť při špatně zvolených hodnotách by mohlo dojít k poškození ostatních 
zařízení. Ukázka první strany schématu je zobrazena v příloze B. 

 

2.3 Konstrukce 
 

Nedílnou součástí cyklu konstrukce byl výběr vhodných rozměrů rozvaděčové skříně, návrh 
rozmístění aktivních prvků na desce rozvaděče a rozmístění signalizačních a ovládacích elementů. Dle 
doporučení je vhodné umísťovat signalizační prvky nad prvky ovládací a nejlépe v sloupcích podle 
funkčnosti. Tlačítko nouzového zastavení, tzv. total stop je nutné umístit na přístupném místě, aby při 
poruše mohla obsluha rychle zareagovat. Jelikož rozvaděčová skříň měla být umístěna v konstrukci 
přední části navíječky, tak jsem umístil tyto prvky spolu s dotykovým terminálem v horní části 
rozvaděče a nikoliv ve dveřích jak to bývá zvykem. Pro umístění těchto elementů bylo nutné předvrtat 
díry, které se poté pomocí ručního hydraulického lisu protlačí na požadovaný rozměr. Otvor pro 
dotykový terminál bylo nutné vyřezat pomocí přímočaré pily. 

Rozmístění aktivních prvků na desce rozvaděče jsem volil podle posloupnosti jejich zapojení 
ve schématu. Vícenásobně zapojované komponenty jsem umisťoval na dobře přístupném místě. Při 
rozložení jsem se snažil, aby při budoucím zapojení byla oddělena silová kabeláž od ovládací. Spolu 
s aktivními prvky bylo nutné na desku vhodně rozmístit žlaby, které slouží pro položení kabeláže, jenž  
fungují jako ochrana proti případnému poškození a zároveň dělají celé zapojení přehledné a estetické. 
Jakmile jsem měl vše rozmístěno, přistoupil jsem k montáži. Většina aktivních elementů se upevňuje 
na DIN-lišty, které zpětně usnadní případnou manipulaci s prvky. 

Jakmile bylo vše rozmístěno a upevněno, přistoupil jsem k samotné kabeláži. Zpočátku jsem 
zapojoval silovou část a to nejprve z napájecích svorek oranžovým vodičem o průřezu 2,5mm2 do 
vstupu na hlavním vypínači a poté z jeho výstupu černým vodičem téhož průřezu až do vstupu na 
stykač. Barva středního pracovního vodiče s označením N byla standardně barvy světle modré, barva 
ochranného vodiče žluto-zelená. Zbylá silová část se zapojovala již černým vodičem o průřezu 
1.5mm2. Na ovládací části bývá napětí pouze 24V stejnosměrného napětí a neprotékají vysoké proudy, 
je tedy možné použít vodiče s menším průřezem a to 0,5mm2, kde barva kabelu je tmavě modrá. 
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2.4 Uvedení do provozu 
 

Po kompletním zapojení rozvaděče bylo nutné provést vizuální kontrolu jak rozměrů, tak i 
použitých přístrojů a následně ověřit správné dotažení matic, šroubů a jejich zajištění. Poté 
následovala revize zapojení, jenž by mělo odpovídat schématu. Kontrola se provedla pomocí 
multimetru nastaveném v módu se signalizací vodivého spojení. Bylo také nutné překontrolovat zdali 
nejsou pojistky přetavené. Jakmile byly provedeny všechny potřebné kontroly, mohlo se přistoupit 
k samotnému programování jak frekvenčních měničů, tak i PLC automatu a dotykového terminálu. 

Naprogramování měničů je ve skutečnosti nastavení jeho vstupních a výstupních parametrů. 
Toto je možné provádět buď pomocí ovládání na jeho čelním panelu nebo pomocí počítačového 
softwaru. Při nutnosti nastavení většího počtu parametrů je vhodnější použít softwarového prostředí 
CX-drive. Zde je počítač propojen s měničem pomocí sériové linky, kde na straně PC je konektor 
RS232 a na straně měniče kmitočtu je zásuvka z konektorem RJ-45. Po zapnuti programu bylo nutné 
vytvořit nový projekt, ve kterém jsem vybral měnič, u něhož jsem nastavoval parametry. Po otevření 
záložky „parameter editor“ se zobrazila tabulka, jenž obsahovala všechny parametry s 
přednastavenými hodnotami. Pro správný běh však nebylo nutné všechny měnit. Na obrázku Obr.2 je 
zobrazeno prostředí pro nastavování parametrů.  

 

Obr. 2  CX-drive 

Zde je možné vidět například parametr úrovňe alarmu přehřátí, kde se nastavuje teplota, při 
jejichž překročení měnič nahlásí chybu OH- overheat - přehřátí. Pomocí programu CX-drive jsem 
nastavoval jen měnič Varispeed F7, u něhož bylo nutné nastavit více parametrů, aby pracoval 
v navíjecím režimu. U frekvenčního měniče V1000 nebylo nutné nastavovat tolik parametrů, a tudíž 
stačilo pro jejich nahrání použít čelní panel. 
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Po nastavení měničů jsem přistoupil k tvorbě grafického rozhraní pro dotykový terminál. To 
se realizuje v programu GT Designer. Po spuštění bylo nutné vybrat konkrétní typ terminálu, u něhož 
bylo také zobrazeno jeho rozlišení. Na pracovní ploše se zobrazilo okno, které představovalo samotný 
displej. Do tohoto rámečku se poté umísťují jednotlivé ovládací a zobrazovací prvky. Těmto prvkům 
je pak možné přiřadit lokální funkci, to znamená, že se mohou odkazovat na jiné pohledy nebo prvky. 
Dále jim je možné přiřadit bitové ovládání, které je propojeno s programovatelným automatem, který 
pak na základě těchto vstupů vyhodnotí výstupy. Ukázka prostředí programu GT Designer je na 
obrázku Obr.3.  

 

Obr. 3  GT designer 

Samotné naprogramování PLC automatu bylo v této fázi asi časově nejnáročnější úlohou. Bylo 
zde nutné naprogramovat komunikaci s měniči kmitočtu a naprogramovat výstupy na základě vstupů. 
Základní způsoby programování jsou buď pomocí konzole, kde se program píše v symbolickém 
jazyce, anebo pomocí PC, které komunikuje s automatem pomocí sériovém linky. Samotný program 
se vytváří v reléovém schématu, jehož struktura odpovídá reléové logice, u níž platí, že kontakty jsou 
podmínky, jejímž splněním je dán výsledek, který rovněž odpovídá konkrétnímu kontaktu na 
automatu. Syntaxe této logiky obsahuje základní instrukce KEEP, DIFU, TIM, CNT, MOV, CMP. 

Ukázka schématu z  vývojového prostředí CX-Programmer je zobrazena na obrázku Obr.4. 
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Obr. 4  Reléové schéma v prostředí CX-programmer  

Rozbor funkcí: 

 Etiketování je aktivováno, jestliže jsou přepínač startAutomat, spínač bitu W0.13 a čidlo 
indikující etiketování v poloze sepnuty, pak dojde k nastavení bitu H0.04 instrukce KEEP a následně 
ke spuštění etiketovacího zařízení YV4. Pracovní bit W0.13 indikuje, že byl dokončen návin pásu. 
Jakmile čidlo SQ10 nahlásí, že probíhá etiketování, spustí se časovač T003, který po nastavené době 
vynuluje bit H0.04 a vypne etiketovací zařízení. 

 Stahování návinu pracuje obdobně a to tak, že se stahovací zařízení YV3 spustí jakmile čidla 
nahlásí, že stahovací ústrojí a etiketování jsou ve výchozí poloze. Bit W5.13 indikuje, že návin a 
etiketování bylo dokončeno. Po dosažení koncové polohy stahovacího ústrojí SQ8 dojde k jeho 
vypnutí.  
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3. Teoretické a praktické znalosti z průběhu 
studia 

3.1 Získané znalosti 
 

Během 3-letého studia na vysoké škole báňské jsem si osvojil znalosti nejen z oboru 
informačních technologií, ale částečně i z elektrotechnických směrů. Jako přínosné se mi jeví 
například předměty Logické obvody, Přenosová média, Základy elektroniky a Měření v informačních 
a telekomunikačních technologiích. V těchto předmětech jsem hlavně získal znalosti měřících metod a 
částečnou informovanost ohledně elektronických prvků.  

3.2 Scházející znalosti 
 

Při absolvování praxe mi chyběla detailnější znalost funkcí některých všeobecně méně známých 
elektronických prvků a poté případná neznalost při jejich programování. Tyto vědomosti však nebyl 
problém si alespoň částečně osvojit během praxe.  
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4. Dosažené výsledky a zhodnocení 
 

4.1 Dosažené výsledky v průběhu praxe 
 

Během doby strávené v podniku jsem pracoval na několika úsecích jednotlivých zakázek, 
z nichž bezpochyby největší a časově nejnáročnější byla ta, kterou jsem již popisoval v bodu 2. 
Účastnil jsem se u ní návrhu a kresby schémat, dále realizace zapojení podle těchto návrhů a nakonec 
naprogramování potřebných komponent ke správné funkci výsledného rozvaděče. 

 

4.2 Celkové zhodnocení 
 

V průběhu absolvování odborné praxe jsem si přivlastnil jak praktické, tak i teoretické znalosti 
problémů, se kterými jsem se během studia neměl možnost setkat. Naučil jsem se v kolektivu řešit 
úlohy reálného světa, jenž se mi mohou hodit v budoucím povolání nebo studiu. 
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A. Konstrukční řešení navíječky 
Firma Styroprofile si dala za úkol konstrukčně vyřešit přídavné zařízení, jenž by bylo umístěno 

přímo za extruderem a děrovacím lisem, a které by bylo schopno automaticky navíjet vytlačovaný 
děrovaný střešní pás na náviny požadované délky a na výsledném produktu umístit etiketu s údaji o 
produktu a firmě, jenž by fungovaly také jako reklama.  

Popis: 
Poz.A akumulační zásobník 
Poz.B lineární pohon-vzduchová pružina zásobníku 
Poz.C podávací válce 
Poz.D pneumatické válce přítlaku podávacích válců 
Poz.E pohon podávacích válců 
Poz.F střihací ústrojí 
Poz.G zaváděcí klapky 
Poz.H pneumatický válec ovládající zaváděcí klapky 
Poz.J návinová hřídel 
Poz.K pohon navíjecí hřídele 
Poz.L stahovací ústrojí hotového návinu 
Poz.M lineární pohon pro stahovací ústrojí 

 

 
Vytlačovaný střešní pás jde přes první rolnu zařízení do akumulačního zásobníku. Tento 

zásobník má za úkol akumulovat vytlačovaný materiál v okamžiku, kdy na navíjecí stanici probíhá 
fixování výsledného návinu etiketou a jeho stažení z návinové hřídele. Poloha zásobníku by měla být 
snímána ve dvou polohách. Snímač na spodní úvrati zásobníku by sloužil pouze jako havarijní a jeho 
případná aktivace by signalizovala v podstatě poruchu v navíjecí části. Vyprázdnění bude 
signalizováno druhým snímačem v horní části zásobníku. Střešní pás je pomocí podávacích válců 
zaveden do střihacího ústrojí poz.F. Pohyb střihacího nože je realizován pomocí pneumatického válce, 
který je ovládán pomocí elektromagnetického ventilu s jednou cívkou 24V AC  a návratem do 
původní polohy pomocí pružiny. Je-li cívka ventilu bez napětí, je vrchní pohyblivý nůž v horní poloze. 
Za střihacím ústrojím budou umístěny zaváděcí klapky poz.G, které mají za úkol zavést konec 
odstřiženého střešního pásu do drážky v návinové hřídeli poz.J. Pohyb klapek je realizován pomocí 
pneumatického válce poz.H, který je ovládán pomocí elektromagnetického ventilu s cívkou, která 
funguje stejně jako u střihacího ústrojí. Po zavedení konce pásu do drážky v hřídeli musí dojít před 
spuštěním navíjení k rozevření zaváděcích klapek. Po navinutí nastaveného počtu metrů dojde k 
zastavení podávacích válců a k odstřižení pásu. V okamžiku odstřižení pásu dojde ale k jeho uvolnění 
a mohlo by dojít k uvolnění celého návinu. Proto bude k hotovému návinu přisunuto etiketovací 
zařízení, které bude opatřeno přítlačnými kladkami, které budou dotlačeny k hotovému návinu a 
zabrání tak jeho uvolnění po odstřižení konce pásu. Pohyb etiketovacího zařízení bude realizován 
pomocí pneumatického válce, který je ovládán pomocí elektromagnetického ventilu s jednou cívkou, 
která by bez napětí oddalovala etiketovací zařízení. Po zafixování návinu pomocí etikety dojde k 
oddálení etiketovacího zařízení a výsledný návin bude z hřídele stažen pomocí stahovacího ústrojí 
poz.L. Pohyb tohoto ústrojí je realizován pomocí lineárního pohonu poz.M, který je ovládán pomocí 
elektromagnetického ventilu s cívkou.  
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B. Schéma zapojení 

 


