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Anotace  

Ve své diplomové práci jsem v úvodní kapitole nastínil problém instalace nového 

řídícího systému propalování fólie a zatavení svršku palety do nevyuţité části výrobní 

linky společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o. ve výrobním závodě umístěném 

v průmyslové zóně obce Krupka. V následující kapitole jsem provedl detailní rozbor 

problematiky, kde byla provedena analýza současného stavu zařízení a formulace zadání. 

V další kapitole jsem pokračoval návrhem a realizací nového řídícího sytému, kde byla 

řešena problematika snímačů a akčních prvků v souvislosti s návrhem vstupů a výstupů. 

Následně jsem navrhl algoritmus pro nový řídící systém. V další kapitole jsem provedl 

návrh vizualizace a ovládání nově instalované řízené technologie. Na závěr jsem provedl 

zhodnocení dosaţených cílů a poukázal na vzniklé problémy. 

 

Klíčová slova: řídící systém, algoritmus, vizualizace 

 

 

Summary 

In the initial chapter of my diploma thesis I foreshadowed the problem of the 

installation of a new control system for The Burning System of the foil and the Sealing 

Tops of the Pallets into the unused part of the production line of the company KNAUF 

INSULATION, spol. s r.o. in the production plant which is situated in the industrial zone 

of the village Krupka. In the following chapter I performed a detailed analysis of the 

problems, where an analysis of the present state and submission formulation were 

executed. In the next chapter I continued with designing and implementation of the new 

control system, where problems of the sensors and action components were solved in 

connection with the design of the inputs and outputs. Consequently, I designed an 

algorithm for the new control system. In the next chapter I made the design of the 

visualization and control of newly installed controlled technology.  At the end I created a 

target analysis and referred to the incurred problems.  

 

Keywords: control system, algorithm, visualization 
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Seznam použitých symbolů zkratek 

Akumulátor – dočasná proměnná pro výpočty v PLC 

BKS – bezpečnostní koncový spínač 

Kompilace – překlad projektu do strojového kódu nutný před instalací do zařízení 

Kvitace – potvrzení poruchy vyhodnocené řídícím systémem 

Obrazovka – jedna scéna vizualizace 

PKS – pracovní koncový spínač 

Propalovač – perforační hlavice určená k vytvoření kruhového otvoru do fólie 

ŘS - řídící systém 

VŠB - Vysoká škola báňská 

VŠB-TUO - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

Seznam použitých cizojazyčných symbolů zkratek 

BIOS - Basic Input-Output Systém (slouţí ke konfiguraci připojených hardwarových 

zařízení PC) 

CPU – Central Procesor Unit (centrální procesorová jednotka) 

DCS - Distributed Control System (distribuovaný systém řízení) 

Hardware - veškeré fyzicky existující technické vybavení 

FBD - Function Block Diagram (způsob zápisu programu v Simatic Manageru) 

Firmware – nízkoúrovňový obsluţný sofware ve strojovém kódu 

HW - Hardware 

HMI - Human Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

LAD - Ladder Diagram (způsob zápisu programu v Simatic Manageru) 

PC – Personal Computer (osobní počítač) 

PLC - Programable Logical Controler (programovatelný automat) 

PPI – Point to Point Interface 

ProfiBus – průmyslová sériová komunikační sběrnice 

SW – Software 

Tag – textové označení proměnné 
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1. ÚVOD 

Jako diplomovou práci jsem si zvolil návrh řídícího systému pro propalování 

větracích otvorů do přebalové fólie a dále pak pro zatavení resp. smrštění vrchní části 

přebytečné fólie. Jedná se o zakázku pro společnost KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších výrobních závodů 

minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě [5]. Na zakázce spolupracovaly společnosti 

Hasu spol. s r.o. a K-Pro Soft s.r.o. Společnost Hasu spol. s r.o. má za úkol strojní část 

zařízení a společnost K-Pro Soft s.r.o. elektrotechnickou část zařízení. Já pracuji pro firmu 

K-Pro Soft s.r.o., u které jsem získal zakázku na návrh řídícího systému. Pro instalaci 

systému byly zvoleny nevyuţité sekce dopravníku výrobní linky společnosti KNAUF 

INSULATION. 

Pro systém propalování byly navrţeny výsuvné propalovače, které vytvoří do 

igelitového přebalu palety kruhové otvory v místě dřevěné palety. Budou vytvořeny 

čtveřice otvorů na kaţdé z bočních stran palety. Pro ovládání pohybů systému propalování 

byl zvolen pneumatický systém.  

Pro zatavení svršku fólie palety bylo navrţeno pouţití šesti výkonných ohřívacích 

pistolí, do kterých bude přiváděn vzduch z pneumatického rozvodu závodu. Ohřívací 

pistole budou umístěny na pohyblivé plošině z důvodu variabilní výšky výrobků na 

dopravníku. 

Cílem mé práce je tedy návrh, instalace a oţivení řídícího systému instalovaného 

zařízení pro propalování fólie a zatavení svršku fólie palety. Celá výrobní linka je ovládána 

systémem Siemens S7-300. Vzhledem k poţadavku nezasahovat příliš do původního 

řídícího systému výrobní linky a dále pak z ekonomických důvodů, jsem navrhl pouţití 

systému S7-200 s pouţitím rozšiřujících analogových a digitálních vstupně-výstupních 

modulů. Pro ovládání, nastavení a monitorování systému bude pouţit dotykový panel MP 

177, který rovněţ patří k cenově dostupnějším z řady ovládacích panelů vyráběných 

firmou Siemens. Je nutné rovněţ navrhnout komunikaci se stávající technologií z důvodu 

detekce provozu výrobní linky, moţnosti jejího zastavení a potřeby několika dalších 

signálů. Pro komunikaci se přímo nabízela průmyslová sběrnice ProfiBus, která je součástí 

původního řídícího systému S7-300. Vzhledem ke zvolené niţší řadě systému Siemens by 

pouţití sběrnice ProfiBus znamenalo další náklady v podobě drahé přídavné karty 
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ProfiBus, protoţe tato sběrnice není součástí systému S7-200. Nakonec bylo rozhodnuto 

pouţít binární komunikaci s pouţitím jednotlivých vodičů pro kaţdý potřebný signál za 

pouţití binárních vstupů a výstupů u systému S7-200 a rezervních vstupů a výstupů u 

původního systému S7-300. 
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2. ROZBOR PROBLEMATIKY 

2.1 Analýza současného stavu zařízení 

Pro instalaci zařízení byl zvolen volný úsek válečkového dopravníku výrobní 

linky (obr. 1). Jedná se o dopravník pro dopravu palet s nákladem jiţ hotového produktu 

izolačního materiálu zabaleného v přebalové fólii. Palety resp. produkty mají různou výšku 

dle aktuálně nastavené výroby. Celý dopravník je ovládán řídícím systémem SIMATIC S7-

300 od firmy Siemens. Do řídícího systému mi nebyl umoţněn přímý přístup, ale měl jsem 

k dispozici technika od společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., který byl schopen 

zjistit potřebné informace o stávajícím řídícím systému. Dopravník se skládá 

z provázaných sekcí. Kaţdá sekce se spouští mechanickým pohybem prvního válce, který 

je v nezatíţeném stavu mírně nad úrovní dopravníku. Po najetí palety na tento válec se 

posune do roviny s dopravníkem a následně aktivuje indukční snímač. Indukční snímač 

předá signál do vstupu řídícího systému. Řídící systém následně spustí motor, který 

obstarává pohon příslušné sekce. Sekce, které jsou prázdné, setrvávají v klidu 

s neaktivovaným pohonem. Ve zvoleném úseku dopravníku je rovněţ umístěna točna viz 

(obr. 1), která zajišťuje otočení palety vlevo o devadesát stupňů a její odeslání na další část 

dopravníku. Řídící systém zajistí dopravu palety na střed točny, zastaví chod dopravníku 

na točně a následně aktivuje otočení točny. Po otočení točny je opět aktivován chod 

dopravníku na točně na dobu, neţ dojde k předání palety do následující sekce. Na točně je 

rovněţ válečkový dopravník se shodnou detekcí přítomnosti palety na prvním válci. Dále 

je umístěna tiskárna čárového kódu, která automaticky lepí štítky na výrobky. Následuje 

poslední rovný úsek, kde se výrobky hromadí těsně za sebou, neţ dojde k jejich sloţení 

vysokozdviţným vozíkem. Na kaţdé sekci je rovněţ umístěn z bezpečnostních důvodů 

silový vypínač od přívodu k motoru, který umoţňuje v případě potřeby vypnutí resp. 

zajištění příslušné sekce pro potřeby obsluhy. 
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Obr. 1: Schéma dopravníku 

 

2.2 Formulace zadání 

Vzhledem k tomu, ţe při skladování izolační fólie v igelitovém přebalu docházelo 

k častému zapaření, byl definován následující poţadavek. Bylo potřeba vytvořit vhodný 

systém, který vytvoří větrací otvory v igelitovém přebalu v oblasti mezi vrchním a 

spodním dílem dřevěné palety. Tyto větrací otvory by měly být ze všech stran palety. 

Vzhledem k nákladu izolačního materiálu rovněţ nesmělo být pouţito příliš vysoké 
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teploty, aby nedošlo k vytvoření loţiska poţáru v přepravovaném produktu izolačního 

materiálu. Bylo rozhodnuto vytvořit čtyři kruhové otvory zahřátým mosazným nástrojem 

s vhodným vysoustruţeným tvarem. 

Mou prací bylo vytvořit řídící systém pro koordinaci vysouvání propalovačů, 

zajistit zastavení dopravníku, aby paleta zastavila v definovaném místě a bylo moţno 

provést propálení větracích otvorů. Zároveň jsem musel zajistit, aby v ţádném případě 

nedošlo ke kolizi vysunutých propalovačů s pohybující se paletou. 

Další bod zadání se týkal vrchní části přebalové fólie, kde často vyčnívají zbytky 

volného igelitového přebalu. Fólie je teplem smrštitelná, tak byl vznesen poţadavek na 

zatavení vrchní části fólie vhodným způsobem tak, aby došlo ke smrštění, ale opět nedošlo 

k vytvoření loţiska poţáru. Náklad izolace na paletě má rovněţ variabilní výšku dle 

aktuálně vyráběného sortimentu. Bylo rozhodnuto, ţe se vytvoří plošina s ohřívači, kterou 

bude moţno umístit do odpovídající výšky dle zadaného sortimentu výroby. 

Mou prací bylo vytvořit řídící systém, který zajistí spínání ohřívačů a přívodu 

vzduchu k ohřívačům. Dále pak ovládání výšky dle zadání na ovládacím panelu 

navrhovaného řídícího systému. Systém rovněţ musel zabránit případné kolizi 

s projíţdějícím materiálem při nedostatečně nastavené výšce plošiny. Dodatečným 

zadáním pak byla regulace pohonu sekce v místě zatavení, aby došlo k optimálnímu 

zatavení přebalové fólie. 

2.3 Sumarizace funkčních a nefunkčních požadavků 

 

Funkční požadavky 

1. Navrhovaný řídící systém bude oddělen od řídícího systému dopravníku 

2. Elektrická část systému a řídící systém budou umístěny v samostatném rozvaděči 

3. Na rozvaděči bude umístěno tlačítko pro nouzové vypnutí 

4. Na rozvaděči bude umístěn ovládací panel pro instalovanou technologii 

5. Zajistit návaznosti s řídícím systémem dopravníku 

6. Detekce a zajištění správného umístění palety pro úkon propalování 

7. Detekce palety na točně pro druhou fázi propalování 

8. Detekce palety na točně a otočení točny pro třetí fázi propalování 

9. Zastavení linky při úkonu propalování 
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10. Sníţení rychlosti sekce při zatavení svršku palety 

11. Na ovládacím panelu vytvořit dvě základní obrazovky, jednu pro propalování fólie 

a druhou pro zatavování svršku 

12. Servisní úkony spojené s nastavením parametrů budou moţné jen po zadání 

přístupového hesla 

13. Mazání historie poruch jen po zadání přístupového hesla 

14. Na ovládacím panelu vytvořit servisní obrazovku pro ruční ovládání jednotlivých 

částí instalovaného systému a přístup umoţnit jen po zadání přístupového hesla 

15. Moţnost zadání šesti předvoleb pro výšku palety a uloţit do bezpříkonové paměti 

16. Moţnost vyřazení poškozených sekcí instalovaného systému, aby bylo moţné 

obnovit provoz dopravníku 

17. Moţnost nastavení dvou rychlostí dopravníku pro zatavení a průjezd u sekce 

zatavování a uloţit nastavení do bezpříkonové paměti 

 

Nefunkční požadavky 

1. Jako řídící systém bude pouţit SIMATIC S7-200 

2. Jako ovládací panel bude pouţit Multi Panel SIMATIC MP 177 

3. Moţnost volby jazyka na ovládacím panelu čeština/angličtina 
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3. NÁVRH A REALIZACE 

3.1 Rozvržení řídícího systému PLC 

Jako řídící systém byl zvolen SIMATIC S7-200. Jako řídící jednotka CPU byla 

původně navrhována CPU222, ta však umoţňuje pouţít pouze dva rozšiřující moduly, coţ 

bylo shledáno jako nedostatečné. Nakonec tedy byla zvolena jednotka CPU224, která 

obsahuje 14 integrovaných digitálních vstupů a 10 výstupů. Vzhledem k nedostatečnému 

počtu digitálních vstupů a výstupů byla pouţita rozšiřující jednotka EM223, která obsahuje 

16 digitálních vstupů a 16 výstupů. Dále pak bylo zapotřebí snímat teplotu z 

šesti odporových snímačů typu PT100. Přímo pro tento typ snímačů slouţí jednotky 

EM231 RTD, z nichţ první je v provedení se čtyřmi vstupy a druhá se dvěma vstupy. Pro 

ovládání ţádosti regulovaného pohonu byl potřeba analogový výstup 0-10V, coţ zajistí 

jednotka EM232, která obsahuje dva analogové výstupy. Celkové rozvrţení řídící jednotky 

a vstupně-výstupních jednotek je na (obr. 2). 

 

Obr. 2: Rozvržení PLC 

3.2 Propojení zařízení 

ŘS je propojen s operačním panelem MP 177 prostřednictvím sériové 

komunikační sběrnice PPI (obr. 3). Po počátečních problémech se správnou funkcí třetí 

sekce pro zatavení fólie palety bylo nutné přistoupit k instalaci frekvenčního měniče G110. 

Měnič je s ŘS propojen za pomoci analogové ţádosti pro rychlost (obr. 3) a několika 

binárními signály pro spouštění měniče. 
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Obr. 3: Propojení zařízení 

 

3.3 Návrh vstupů a výstupů 

3.3.1 Propalovače B a D 

Na (obr. 7) je návrh rozmístění snímačů první sekce propalování, zde se vytvoří 

otvory na dvou protilehlých stranách palety. Bylo třeba nějakým způsobem zajistit snímání 

teploty propalovačů pro potřebu regulace teploty a případné detekce poruchy. Pro snímání 

teploty je z důvodu úspory pouţit vţdy jen jeden snímač pro 4 propalovače. Snímače jsou 

umístěny na pozicích 9 a 10 viz (obr. 7).  Navrhl jsem pouţití odporového snímače PT100, 

který musí být schopen měřit teplotu do 300 °C bez poškození snímače. Snímač je zapojen 

ve čtyřvodičovém zapojení viz (obr. 4) pro eliminaci vlivu okolní teploty na odpor vedení. 

Konstantní proud Ist ze zdroje stabilizovaného proudu (Ri>>Rv) vytvoří na teplotním 

snímači Rt úbytek napětí ΔU=Ist.Rt úměrný jeho odporu. Při uvedených dvou podmínkách 

proto nezávisí napětí Ist.Rt na změnách odporu vedení Rv. 
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Obr. 4: Čtyřvodičové zapojení PT100 

 

 Předpokladem při pouţití jednoho snímače teploty je, ţe se budou zbylé 

propalovače zahřívat téměř na stejnou teplotu při zachování shodného typu a konstrukce 

propalovače. Nevýhoda pouţití jednoho snímače teploty je zřejmá. Při poruše propalovače, 

na kterém nebude umístěn snímač, nebude řídící systém schopen tuto poruchu detekovat. 

Závadu však bude moci snadno rozpoznat obsluha vizuální kontrolou přebalu palety 

v místě, kde mají být propáleny otvory. 

Dále je třeba zjišťovat stav vysunutí resp. zasunutí propalovačů. Propalovače jsou 

ovládány pneumatickým válcem viz (obr. 5), na kterém jiţ je dráţka určená pro umístění 

snímačů. Pro poţadovaný účel je třeba umístit dva snímače pro detekci krajních poloh 

válce. Vzhledem k hliníkovému tělu válce se pouţívají magnetické snímače. Na pístu válce 

je umístěn permanentní magnet, magnetické pole projde hliníkovým tělem válce a 

magnetický snímač na válci detekuje přiblíţení magnetu. Stejný způsob ovládání pohybu je 

pouţit i pro zaráţky palety na pozicích 5 a 6 viz (obr. 7). 

 

Obr. 5: Pneumatický akční prvek 
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Dále bylo potřeba zajistit přítomnost dřevěné palety na pozicích 1 a 4 viz (obr. 7). 

Vzhledem k materiálu palety jsem navrhl pouţití kapacitních snímačů, které jsou vhodné 

pro snímání polohy resp. přiblíţení nekovových materiálů. Kapacitní snímač viz (obr. 6) 

reaguje na změnu dielektrika v blízkosti snímače, coţ má za následek změnu kapacity 

kondenzátoru. Změna kapacity je následně vyhodnocována elektronikou ve snímači. Bylo 

rovněţ moţné pouţít optickou závoru, ale to by se jednalo o cenově nákladnější řešení a 

nutnost instalace vysílače a přijímače na dvě různá místa pro jednu snímanou polohu. 

 

Obr. 6: Kapacitní snímač 

 

Vstupy první sekce propalování dle (obr. 7) 

1. Kapacitní snímač pozice palety „paleta na zaráţce“ 

2. Magnetický snímač „Propalovače B zasunuty“ 

3. Magnetický snímač „Propalovače B vysunuty“ 

4. Kapacitní snímač pozice palety „Paleta na cestě“ 

5. Magnetický snímač „Zaráţka nahoře“ 

6. Magnetický snímač „Zaráţka dole“ 

7. Magnetický snímač „Propalovače D vysunuty“ 

8. Magnetický snímač „Propalovače D zasunuty“ 

9. Teplotní snímač PT100 propalovačů B  

10. Teplotní snímač PT100 propalovačů D 

 

Výstupy první sekce 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače B“ 
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 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače B“ 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače D“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače D“ 

 Pneumatický ventil „Zaráţka nahoru“ 

 Pneumatický ventil „Zaráţka dolů“ 

 Vytápění B 

 Vytápění D 

 

 

 

 

3.3.2 Propalovače A a C 

 

Vstupy druhé sekce propalování dle (obr. 8) 

1. Magnetický snímač „Propalovače A zasunuty“ 

Obr. 7: První sekce 

4 1 

2 

3 
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2. Magnetický snímač „Propalovače A vysunuty“ 

3. Teplotní snímač PT100 propalovačů A 

4. Teplotní snímač PT100 propalovačů C 

5. Magnetický snímač „Propalovače C vysunuty“ 

6. Magnetický snímač „Propalovače C zasunuty“ 

7. Původní indukční snímač „Paleta otočena“ 

8. Původní mechanický snímač „Paleta na točně“ 

 

Výstupy druhé sekce 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače A“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače A“ 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače C“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače C“ 

 Vytápění A 

 Vytápění C 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 

A 

C 

Obr. 8: Druhá sekce 



Štěpán Bartošík: Řízení systému propalování fólie a zatavení svršku palety 

2011  Str.: 13  

 

 

3.3.3 Zatavení svršku 

 

Vstupy třetí sekce dle (obr. 9) 

1. Teplotní snímač PT100 1. řady ohřívacích pistolí „PT100 horní 1“ 

2. Teplotní snímač PT100 2. řady ohřívacích pistolí „PT100 horní 2“ 

3. Indukční snímač otáček motoru „Otáčky“ 

4. Kontaktní snímač BKS zdvihu horní „BKS horní“ 

5. Idukční snímač PKS zdvihu horní „PKS“ horní“ 

6. Kontaktní snímače kolize s paletou „Tykadla“ 

7. Indukční snímač PKS zdvihu dolní „PKS dolní“ 

8. Kontaktní snímač BKS zdvihu dolní „BKS dolní“ 

9. Kapacitní snímač pozice palety „Paleta na pozici“ 

10. Kapacitní snímač pozice palety „Paleta pryč“ 

11. Snímač tlaku vzduchu „Tlak kompresoru“ 

 

Výstupy třetí sekce 

 Zapnutí motoru „Zdvih nahoru“ 

 Zapnutí motoru „Zdvih dolů“ 

 Ohřev pistole 1 a 2 „Vytápění 1-2“ 

 Ohřev pistole 3 a 4 „Vytápění 3-4“ 

 Ohřev pistole 5 a 6 „Vytápění 5-6“ 

 Zapnutí přívodu vzduch do pistolí 
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Ostatní vstupy 

 „Porucha měniče“ 

 „Vypnutí měniče vypínačem na sekci“ (původní vypínač na sekci) 

 „Chod linky 2“ z nadřazeného CPU 

 „Chod linky“ 1 z nadřazeného CPU 

 „TOTAL STOP CPU 300“ z nadřazeného CPU 

 „TOTAL STOP tlačítko“ na rozvaděči instalovaného zařízení 

 Jistič ohřevu pistolí 1 a 2 „Jistiš čepic 1“ 

3 

1 

4 

5 

7 

8 

2 

9 

6 

11 

10 

Obr. 9: Třetí sekce 
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 Jistič ohřevu pistolí 3 a 4 „Jistič čepic 2“ 

 Jistič ohřevu pistolí 5 a 6 „Jistič čepic 3“ 

 „Ovládací napětí“ 24 V 

 „Napájení pro snímání konc. poloh propalování“ 

 Napájení snímačů „Paleta na cestě“ a „Paleta na zaráţce“ 

 „Jističe napájení propalovačů A“ 

 „Jističe napájení propalovačů B“ 

 „Jističe napájení propalovačů C“ 

 „Jističe napájení propalovačů D“ 

 

Ostatní výstupy 

 Porucha do nadřazeného CPU „Porucha“ 

 Není stop linky do nadřazeného CPU „NOT Zastavit linku“ 

 Není stop linky 2 do nadřazeného CPU „NOT Zastavit linku 2“ 

 „Rychlozastavení měniče“ 

 „Reverzace měniče“ 

 „Zapnutí měniče“ 

 „TOTAL STOP CPU300“ výstup do nadřazeného CPU 

 Analogový výstup 0-10 V „Ţádost pro měnič“ 

 

Souhrn vstupů a výstupů 

Celkem je tedy potřeba 39 digitálních vstupů, 26 digitálních výstupů, 7 

analogových vstupů a 1 analogový výstup. Analogové vstupy dále musíme rozdělit na 6 

pro odporové snímače PT100 a 1 pro tlakový snímač, který nám převádí hodnotu tlaku na 

signál 4-20 mA. Analogový výstup je pouze jeden se signálem 0-10 V pro ţádost měniče 

resp. ovládání rychlosti motoru pohonu sekce. Tabulka všech vstupů a výstupů je v 

(příloze č. 1). 

Pouţití CPU224 a dvou modulů EM223 nám zajistí 46 digitálních vstupů a 42 

digitálních výstupů, coţ vyhovuje poţadavku a zajistí navíc 7 rezervních vstupů a 16 

rezervních výstupů pro případné pozdější úpravy zařízení. 
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Pro zajištění analogových vstupů pouţijeme modul EM231RTD, který se vyrábí 

ve verzi pro 2 a pro 4 snímače. Pouţijeme tedy oba typy, coţ nám zajistí 6 vstupů pro 

zapojení snímačů PT100. Pro poslední analogový vstup pouţijeme modul EM231 ve verzi 

se dvěma vstupy konfigurovatelnými pro signál 4-20 mA. Zbyde jeden vstup nevyuţitý. 

Pro analogový výstup pouţijeme modul EM232 se dvěma analogovými výstupy a 

nakonfigurujeme na výstup 0-10 V. 

3.4 Návrh algoritmu 

K návrhu a odladění software řídícího software jsem pouţil program STEP 7-

Micro/Win, který se standardně pouţívá pro SIMATIC S7-200. Tento softwarový nástroj 

nám umoţňuje navrhnout řídící systém v takzvané ţebříčkové logice, která vychází ze 

symbolů liniových schémat. Takto navrţené algoritmy jsou snadno pochopitelné a 

diagnostikovatelné i pro uţivatele, který systém nenavrhoval. 

Algoritmus řídícího systému jsem rozdělil do čtyř základních procedur, které jsou 

volány z organizačního bloku OB1. 

 Řízení propalovačů B a D „Prop_B_D“ 

 Řízení propalovačů A „Prop_A“ 

 Řízení propalovačů C „Prop_C“ 

 Zatavení svršku „Zataveni_cepic“ 

Rozdělení je z důvodu přehlednosti navrhovaného řídícího systému, protoţe se 

jedná o v podstatě nezávislé části řízeného systému. 

Pro další zpřehlednění navrhovaných algoritmů jsem pohuţil ještě následující 

procedury 

 Inicializace 

 Poruchy 

 Teploty 

 Animace 

 Ruční ovládání „Rucni_ovl“ 
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3.4.1 Řízení propalovačů B a D 

Jedná se o první řízenou sekci z hlediska pohybu přepravovaných palet viz (obr. 

7) v kapitole 3.3.1. Snímač „Paleta na cestě“ nám zaktivuje výstup „Zaráţka nahoru“. Po 

aktivaci vstupního signálu „Zaráţka nahoře“ dojde k deaktivaci výstupu „Zaráţka nahoru“. 

Po dojetí palety na snímač „Paleta na zaráţce“ dojde k aktivaci časovače 0,8 sec a následně 

k zastavení dopravníku deaktivací signálu „NOT zastavit linku“. Časovač je pouţit 

z důvodu, aby byla paleta skutečně opřena o zaráţku a případně se vyrovnala do vymezené 

pozice. Po zastavení dopravníku dojde ke kontrole teploty propalovačů. V případě, ţe je 

teplota propalovačů B a D nad minimální povolenou hodnotou a není „Chod linky“ (zpětná 

vazba od nadřazeného ŘS), dojde aktivaci výstupů „Propalovače B vysunout“ a 

„Propalovače D vysunout“.  Po příchodu signálů „Propalovače B vysunuty“ a 

„Propalovače D vysunuty“ dojde k deaktivaci výstupu „Propalovače B vysunout“ a 

„Propalovače D vysunout“ a k následné aktivaci časovače 0,2 sec, který je potřebný na 

propálení otvorů. Po uplynutí tohoto času dojde k aktivaci výstupů „Propalovače B 

zasunout“ a „Propalovače D zasunout“. Po příchodu signálů „Propalovače B zasunuty“ a 

„Propalovače D zasunuty“ dojde k aktivaci výstupu „Zaráţka dolů“. Po příchodu signálu 

„Zaráţka dole“ je deaktivován výstup „Zaráţka dolů“ a je aktivován výstup „NOT zastavit 

linku“, který dá povel nadřazenému řídícímu systému pro obnovení chodu dopravníku. 

3.4.2 Řízení propalovačů A 

Jedná se o druhou řízenou sekci navrhovaného systému viz (obr. 8). Po aktivaci 

vstupního signálu „Paleta na točně“, který pochází z nadřazeného ŘS, dojde k deaktivaci 

výstupního signálu „NOT Zastavit linku“. Po deaktivaci vstupního signálu „Chod linky“ a 

teplota je nad minimální povolenou hodnotou, dojde k aktivaci časovače T55=1 s. Po 

uplynutí stanoveného času dojde k aktivaci výstupního signálu „Vysunout propalovače A“. 

Po příchodu signálu „Propalovače A vysunuty“ dojde k deaktivaci výstupu „Propalovače A 

vysunout“ a k následné aktivaci časovače T38=0,2 s, který je potřebný na propálení otvorů. 

Po dokončení časování dojde k aktivaci výstupu „Propalovače A zasunout“. Po příchodu 

signálu „Propalovače A zasunuty“ dojde k aktivaci signálu „NOT zastavit linku“ do 

nadřazeného ŘS. Točna se začne otáčet. 
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3.4.3 Řízení propalovačů C 

Jedná se o druhý krok propalování na točně. V momentě, kdy dojde k úplnému 

otočení točny je aktivován vstupní signál „Paleta otočena“, který přichází z nadřazeného 

ŘS. Následně dojde k aktivaci výstupního signálu „NOT Zastavit linku“. Po deaktivaci 

vstupního signálu „Chod linky“ a teplota je nad minimální povolenou hodnotou, dojde 

k aktivaci  výstupního signálu „Vysunout propalovače C“. Po příchodu signálu 

„Propalovače C vysunuty“  dojde k deaktivaci výstupu „Propalovače C vysunout“ a k 

následné aktivaci časovače T39=0,2 s, který je potřebný na propálení otvorů. Po dokončení 

časování dojde k aktivaci výstupu „Propalovače C zasunout“. Po příchodu signálu 

„Propalovače C zasunuty“ dojde k aktivaci signálu „NOT zastavit linku“ do nadřazeného 

ŘS. Nyní by měly být propáleny větrací otvory ze všech čtyř stran a paleta se pohybuje 

dále po dopravníku. 

 

3.4.4 Zatavení svršku 

Zde se jedná o třetí nezávislou část řízeného systému viz (obr. 9), kde dochází 

k zatavení vrchní části přebalové fólie. Ohřev se zde z důvodu velké spotřeby musí zapínat 

aţ při přítomnosti palety. Zde je nejbliţší snímač „Paleta na pozici“. Původně bylo 

plánováno zapínat ohřev aţ zde, ale při testování systému nedocházelo ke správnému 

smrštění fólie. Ukázalo se, ţe je nutné zapínat ohřev o něco dříve. Dále bylo nutné 

dopravník při průjezdu palety sekcí zpomalit. 

Cyklus začíná spuštěním časovače T106 od signálu z předchozí sekce „Paleta 

otočena“. Čas je moţné nastavit z ovládacího panelu, coţ bude popsáno v kapitole 4.2.6. 

Po uplynutí stanoveného času a kontrole tlaku na analogovém vstupu „Tlak kompresoru“ 

dojde k zapnutí vzduchu výstupním signálem „Vzduch ZAP/VYP“ a zároveň k zapnutí 

ohřevu pistolí výstupy „Vytápění 1-2“, „Vytápění 3-4“, „Vytápění 5-6“ a aktivaci časovače 

T107 s nastavenou dobou ohřevu. Po aktivaci vstupu „Paleta na pozici“ dojde ke 

zpomalení pohybu dopravníku dle zadané ţádosti z ovládacího panelu. Zpomalení je 

provedeno analogovou ţádostí 0-10 V, coţ odpovídá 0-120 % jmenovité rychlosti motoru. 

Ţádost vede na vstup měniče regulovaného pohonu. Po aktivaci vstupu ze snímače „Paleta 

pryč“ dojde k přepnutí na původní ţádost rychlosti pohonu. Existují tedy dvě ţádosti 

rychlosti, které se přepínají v závislosti na pozici palety. Obě ţádosti lze nastavit 
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z ovládacího panelu. Po ukončení časování T107 dojde k vypnutí ohřevu a začne časovat 

T109 pro dochlazení pistolí. Dochlazování je důleţité, protoţe jsou spirály ohřevu pro 

funkci s neustálým proudem vzduchu. Vzhledem k tepelné setrvačnosti by mohlo dojít 

minimálně ke sníţení ţivotnosti spirál a v horším případě ke zničení. Po ukončení časovače 

T109 dojde k deaktivaci výstupu „Vzduch ZAP/VYP resp. k vypnutí dochlazování. Tímto 

je cyklus ukončen a paleta pokračuje dále ve směru dopravníku. 

Dále bylo nutné vyřešit algoritmus pro ovládání zdvihu ohřívačů dle variabilní 

velikosti palet resp. přepravovaného materiálu. Zdvih se ovládá ručně prostřednictvím 

ovládacího panelu. Lze navolit směr, nebo zvolit jednu z pěti přednastavených poloh.  

Poloha zdvihu je určena čítačem impulzů od snímače „Otáčky“. Čítač se inkrementuje 

v případě aktivace zdvihu směrem nahoru, výstup „Zdvih nahoru“ a dekrementuje 

v případě aktivace zdvihu směrem dolů, výstup „Zdvih dolů“. Výstupy „Zdvih nahoru“ a 

„Zdvih dolů“ jsou přivedeny na třífázové stykače, kde je zajištěna reverzace pohonu 

zdvihu viz (obr. 10). Zdvih nahoru je automaticky zastaven aktivací vstupu „PKS horní“ a 

zdvih dolů je automaticky zastaven vstupem „PKS dolní“. V případě nezapůsobení 

snímačů PKS z důvodu nějaké závady, jsou zde ještě snímače „BKS horní“ a „BKS dolní“, 

které rovněţ zastaví pohyb zdvihu směrem nahoru resp. dolů. Vstupy od BKS jsou 

negované, dojde tedy k zastavení v případě ztráty signálu. Od snímačů PKS je rovněţ 

prováděna kalibrace čítače zdvihu. Toto je vhodné při prvním zprovoznění systému a 

rovněţ můţe dojít časem k odchylce vzhledem ke způsobu snímání polohy. 

 

Obr. 10: Reverzace pohonu 
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3.4.5 Inicializace 

V této proceduře jsou nastaveny výchozí hodnoty proměnných, které jsou načteny 

při prvotním spuštění PLC (např po instalaci nového software). Pro spuštění procedury je 

vyuţit systémový bit SM0.1, který je aktivován pouze jedenkrát při startu PLC v prvním 

cyklu. V proceduře je nastavení ţádaných hodnot pro teploty propalovačů A, B, C a D. 

V případě, ţe jsou hodnoty nulové, je nastaveno 160 °C. Dále je zde nastavena hystereze 

na 10 °C pro potřebu regulace teplot. Hodnoty jdou dále změnit prostřednictvím 

ovládacího panelu.  

Pro zatavení čepic je definována výchozí teplota 300 °C, minimální tlak 100 kPa, 

čas do ohřevu svršku 14 s,  čas ohřevu 23 s, čas dochlazení 5 s, normální rychlost 100 % a 

rychlost při zatavení 90 %. Dále je zde pět výchozích předvoleb zdvihu 268, 271, 275, 280 

a 290 cm. Hodnoty je opět moţné změnit prostřednictvím ovládacího panelu. 

3.4.6 Poruchy 

Na (obr. 11) je znázorněn algoritmus pro vyhodnocení jedné poruchy 

v ţebříčkové logice ŘS. Na uvedeném příkladu kontrolujeme pomocný kontakt jističe A, 

který je určen pro vyhodnocení stavu jističe zapnuto/vypnuto. V případě přítomnosti 

logické 1 na vstupu I0.0 je jistič zapnutý. V případě výskytu logické 0 na vstupu I0.0 dojde 

k aktivaci bitu V100.0, který nám představuje vzniklou poruchu. V případě odstranění 

poruchy a přítomnosti logické 1 na vstupu I0.0 zůstává porucha stále aktivní vlivem 

druhého řádku u „Network 4“. Poruchu je moţné vynulovat aţ signálem“ Kvitace“ 

v podobě bitu M3.3. Krátká impulz M3.3 nám způsobí aktivaci pomocného bitu V120.0 u 

„Network 3“, to nám způsobí deaktivaci bitu V100.0 resp. k vynulování paměti poruchy. 

Vynulování paměti poruchy je blokován v případě, ţe porucha stále trvá resp. chybí vstup 

I0.0. 
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Obr. 11: Algoritmus vyhodnocení poruchy 

Pokud bychom chtěli aktivovat poruchu při nepřítomnosti signálu I0.0 resp. 

hodnotě logická 0 na tomto vstupu, tak je třeba změnit I0.0 na negovaný u „Network 3“ a 

naopak zrušit negaci u „Network 4“. Tímto způsobem je řešen výskyt a odbavení resp. 

kvitace všech definovaných poruch resp. alarmových hlášení navrhovaného řídícího 

systému. 

3.4.7 Teploty 

Pro převod měřené teploty z odporového snímače PT100 na digitální hodnotu 

nám slouţí modul EM231RTD. V algoritmu nám tuto hodnotu představuje vstup AIWx, 

kde x znamená pořadí analogového vstupu číslovaného od nuly. Dále musí být x pouze 

sudé číslo z důvodu, ţe hodnota je typu Word resp. kladný Integer a zabírá dva byte 

paměti. Hodnota tedy můţe nabývat hodnoty 0-65535. Abychom s naměřenou hodnotou 

mohli dále pracovat, je třeba ji nejprve převést na datový typ Double Integer, který zabírá 4 

byte paměti. Převod na Doble Integer provádíme z důvodu, ţe systém není schopen 

převádět hodnoty na libovolné datové typy. Datový typ Integer resp. Double Integer je 

však pouze celočíselný. Pro teplotu nám lépe vyhovují desetinná čísla resp. datový typ 

Real. V dalším kroku tedy převedeme na datový typ Real. Teplotě 20 °C odpovídá číslo 

200, proto musíme ještě hodnotu vydělit deseti resp. vynásobit hodnotou 0,1. Výslednou 
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hodnotu uloţíme do proměnné VDx. Proměnná zabírá 4 byte paměti, proto můţe x nabývat 

hodnot dělitelných čtyřmi počínaje nulou. Pokud bychom nerespektovali velikost 

proměnných, tak by se nám snadno mohlo stát, ţe proměnné budou překrývat a uloţená 

hodnota nebude odpovídat skutečnosti. Celý postup převodu v ţebříčkové logice je uveden 

na (obr. 12). 

 

 

Obr. 12: Převod teploty na proměnnou typu Real 

 

 

Pro regulaci teploty byla zvolena dvoustavová regulace dle (obr. 13), která se 

vyuţívá pro méně náročné aplikace. Z principu není moţné dosáhnout nenulové regulační 

odchylky. Měřená hodnota charakteristickým způsobem kmitá kolem ţádané hodnoty. 

Regulační odchylku je moţné sníţit zmenšením hystereze, ale má to za následek větší 

opotřebení výkonových členů. V navrhovaném systému jsou pouţity polovodičové 

výkonové členy resp. vícevrstvé spínací prvky, tak je moţné sniţovat hysterezi bez obav o 

opotřebení spínacích prvků. Hysterezi lze měnit z ovládacího panelu. 
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Obr. 13 : Dvoustavová regulace 

 

Na (obr. 14) je uveden algoritmus regulace teploty v ţebříčkové logice.  V prvním 

výpočtu se od ţádané hodnoty odečte skutečná hodnota teploty a uloţí do akumulátoru 

AC0. V dalším výpočtu dělíme hysterezi dvěma resp. násobíme hodnotou 0,5 pro získání 

kladné odchylky od ţádané hodnoty, výsledek uloţíme do akumulátoru AC1 a nakonec 

vypočteme zápornou hodnotu hystereze a uloţíme do akumulátoru AC2. Tyto tři hodnoty 

potřebujeme pro vyhodnocení zapnutí resp. vypnutí výstupu pro spínání vytápění. Pro 

zapnutí vytápění musí být splněna podmínka AC0>AC1 a nezapnutý výstup vytápění. Pro 

vypnutí vytápění musí být splněna podmínka AC0>AC2 a zapnutý výstup vytápění. Tímto 

algoritmem jsme vytvořili dvoustavovou regulaci. Dále pak detekujeme minimální 

dovolenou teplotu podmínkou AC0 < Tol_tep_OK, tento signál je pak pouţit pro povolení 

chodu dopravníku. 
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Zapnutí regulace teploty je dále ovlivněno podmínkou (není ruční ovládání a není 

volný průchod a není vyřazeno propalování A) nebo (je ruční ovládání a je zapnuto 

vytápění A). Tato logika nám řeší, zda vytápění zapnuto či vypnuto. Měření a vyhodnocení 

všech šesti teplot v navrhovaném ŘS je řešeno shodným způsobem. 

 

 

Obr. 14: Regulace teploty 

 

3.4.8 Animace 

Na (obr. 15) je uveden algoritmus animace chodu dopravníku pro vizualizaci. 

Pokud je linka v chodu, tak je zároveň nastaven signál „Ani_linka“, který nám odstartuje 

animační sekvenci. Čítač „INC_B“ je inkrementován kaţdou sekundu. Pokud hodnota 

čítače dosáhne hodnotu čtyři, tak je čítač vynulován a cyklus se opakuje. Pro animaci 

chodu jsou ve vizualizaci pouţity tři symboly šipek, které se postupně spínají v závislosti 

na hodnotách čítače jedna, dvě nebo tři. Výsledný efekt, nám zvýrazní, ţe je linka opravdu 

v chodu. Zbylé části vizualizace budou probrány ve čtvrté kapitole Vizualizace a ovládání. 
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Obr. 15: Algoritmus pro animaci chodu dopravníku 

 

 

 

3.4.9 Ruční ovládání 

V případě poruchy nějakého akčního prvku či snímače je vhodné, aby šla 

instalovaná technologie propalování fólie vyzkoušet bez provozu linky. Pro tento případ a 

ostatní servisní účely byla vytvořena speciální obrazovka na ovládacím panelu s moţností 

ručního ovládání akčních prvků. Na tuto obrazovku je moţný přístup jen po zadání 

uţivatelského jména přístupového hesla, aby se zabránilo škodám, které by mohla provést 

neproškolená obsluha a rovněţ z bezpečnostních důvodů. Je moţné ovládat následující 

akční prvky. 

 Vytápění A 

 Vytápění B 

 Vytápění C 

 Vytápění D 

 Pneumatický ventil „Zaráţka nahoru“ 
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 Pneumatický ventil „Zaráţka dolů“ 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače B a D“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače B a D“ 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače A“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače A“ 

 Pneumatický ventil „Vysunout propalovače C“ 

 Pneumatický ventil „Zasunout propalovače C“ 

U tlačítek pro spínání vytápění je rovněţ zobrazována teplota pro ověření zpětné 

vazby od snímačů teplot. Pneumatické akční prvky jsou ovládány bez ohledu na zpětnou 

vazbu od magnetických snímačů polohy, aby se zajistila funkčnost i při poruše snímačů. 

Zpětné hlášky od snímačů jsou však na obrazovce indikovány, aby bylo umoţněno snadné 

seřízení snímačů. Ovládání pneumatických akčních prvků bez zpětné vazby od snímačů 

polohy jsem vyřešil pouţitím časovačů, kde je nastaven čas na polovinu sekundy, coţ je 

čas dostatečný pro vysunutí resp. zasunutí pneumatických akčních prvků. Nabízí se otázka, 

proč nepouţít systém časování pro ovládání akčních prvků i za běţného provozu linky a 

sníţit tím pouţitý počet snímačů a vstupů do řídícího systému. Odpovědí je, ţe tento 

způsob pro běţný provoz pouţít nelze, protoţe by ŘS neměl dostatečný přehled o stavu 

akčních prvků. Mohlo by například vzniknout porucha, která by znemoţnila zasunutí 

propalovačů a následný pohyb dopravníku by propalovače poškodil. Úkol řídícího systému 

je v tomto případě, aby škodám zabránil a proto musí mít zpětnou vazbu o skutečném stavu 

akčních prvků. 

Dále je pak moţné ovládat chod linky, pokud to nadřazený řídící systém dovolí. 

Funkce ručního ovládání jsou doplněny o moţnost zastavení přepravované palety na všech 

třech pozicích propalování, aby bylo moţné propalování vyzkoušet a seřídit přímo 

s přepravovanou paletou. 

Po ukončení reţimu ručního ovládání dojde k automatickému odhlášení 

autorizovaného uţivatele a po případném dalším přístupu na tuto obrazovku je opět 

vyţadováno uţivatelské jméno a heslo. Celý zdrojový kód je umístěn v (příloze č. 7). 
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3.5 Vývojové prostředí STEP 7 MicroWIN 

Pro návrh a instalaci programu řídícího systému slouţí vývojové prostředí Simatic 

STEP 7 MicroWIN ve verzi 4.0 v servisním balíčku SP7 (příloha č. 2). Jak je zvykem u 

firmy SIEMENS, naprostá většina nástrojů a komponentů není zdarma. Vývojové prostředí 

MicroWIN je rovněţ komerční produkt a je k dispozici za cca osm tisíc korun. MicroWIN 

V4.0 je v současné době moţné nainstalovat pouze do operačního systému Microsoft 

Windows XP, coţ je značně omezující podmínka při pouţití novějšího počítače. Já však 

měl k dispozici přenosný počítač s operačním systémem Microsoft Windows 7. Problém se 

mi pochopitelně podařilo vyřešit instalací operačního systému Windows XP. Pro instalaci 

operačního systému jsem však pouţil virtuální prostředí Windows Virtual PC, které je 

moţné stáhnout a nainstalovat zdarma od společnosti Microsoft. Podmínkou je však 

pouţití PC procesoru umoţňující hardwarovou virtualizaci, tato volba musí být rovněţ 

povolena v sytému BIOS. Virtuální prostředí umoţňuje provozovat oba systémy Windows 

XP a Windows 7 současně resp. Windows XP běţí ve virtuálním prostředí spuštěném 

v operačním systému Windows 7. Výhodou tohoto řešení je, ţe není třeba vlastnit licenci 

zároveň pro Widows XP, protoţe společnost Microsoft tento operační systém nabízí ke 

staţení zdarma pod názvem Windows XP Mode. Jedinou podmínkou je tak vlastnit legální 

systém Windows 7 a provést ověření pravosti tohoto systému před započetím stahování 

instalačních balíčků. Po úspěšné instalaci Windows XP Mode, je moţné přejít k vlastní 

instalaci Simatic STEP 7 MicroWIN, která jiţ probíhá bez problémů ze zakoupeného 

instalačního média. 

Po spuštění SW MicroWIN, je otevřen nový prázdný projekt. Nejprve je nutné 

zvolit správnou řídící jednotku CPU viz (obr. 18). Aby to nebylo tak jednoduché, tak je 

třeba ještě zvolit verzi řídící jednotky resp. verzi firmware. V našem případě je verze 

firmware 02.01. Všechny tyto údaje lze vyčíst z tištěného označení na PLC resp. řídící 

jednotce CPU 224. Rovněţ je třeba hardwarová komunikační karta resp. převodník ze 

sériového rozhraní USB na straně PC na rovněţ sériové rozhraní PPI, které je na bázi 

sběrnice RS485. Převodník je dodáván pod označením „USB/PPI cable“. Dále ještě 

existuje převodník pod označením „PC/PPI Cable“, který na straně PC vyuţívá sériové 

rozhraní RS232. Program pro PLC je moţné z počátku tvořit bez komunikační karty a PLC 

automatu. Pokud však máme HW prostředky k dispozici, tak je moţné načíst typ a verzi 

CPU prostřednictvím komunikační sběrnice stisknutím tlačítka „Read PLC“ dle (obr. 18).  



Štěpán Bartošík: Řízení systému propalování fólie a zatavení svršku palety 

2011  Str.: 28  

 

 

 

 

Obr. 16: Nastavení komunikace s CPU 

 

Před samotným spojením s CPU je však nutné nastavit parametry komunikační 

linky dle (obr. 16). Poloţka „Local“ nám určuje adresu PC, která je standadně 0. Poloţka 

„Remote“ nám určuje adresu CPU a bývá standardně 2. K podrobnější konfiguraci se 

dostaneme tlačítkem Set PG/PC Interface ve spodní části (obr. 16). Podrobnější nastavení 

dle (obr. 17) nám umoţní nastavit komunikační rozhraní na straně PC v záloţce „Local 

Connection“, v mém případě volím port COM1, dále je pak moţné v záloţce PPI zvolit 

adresu PC, poloţka „Address“ v rámečku „Station parameters“ a komunikační rychlost 

„Transmission rate“, která bývá z výroby 9,6 kbps. Po potvrzení nastavení by mělo být 

moţné spojení s CPU. Pokud není známa adresa CPU, tak ji lze automaticky vyhledat 

kliknutím na modré šipky vpravo nahoře na (obr. 16). Zaškrtnutím poloţky „Search all 

baud rates“ je dokonce moţné vyhledat CPU bez znalosti komunikační rychlosti, 

vyhledávání pak trvá poměrně dlouho. 
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Obr. 17: Nastavení parametrů komunikace 

 

 

 

Obr. 18: SW MicroWIN - volba CPU 

 

 

Po úspěšném navázání spojení je moţné změnit parametry komunikačního portu 

CPU. Změna se provádí prostřednictvím systémového bloku „Systém Block“ v podskupině 

„Communication Ports“. Zde je moţné změnit adresu PLC v poloţce „PLC Address“, coţ 

se nám hodí pouze v případě pouţití více CPU na sběrnici PPI. Dále je vhodné zvýšit 

komunikační rychlost alespoň na 19,2 kbps (obr. 19), která nám zajistí lepší odezvu 

operačního panelu, který bude k PLC připojen. Po změně komunikačních parametrů je 

moţné nainstalovat konfiguraci do CPU prostřednictvím menu „File-Download“, nebo 
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zástupné ikony s modrou šipkou dolů na nástrojové liště (obr. 18). SW MicroWIN 

automaticky upraví parametry připojení dle (obr. 16), coţ mi dělalo z počátku problémy, 

protoţe jsem nedoufal v takovou provázanost systému a zrovna jsem potřeboval 

nainstalovat SW do dvou CPU.  

Samotný program je umístěn v bloku pod označením „Program block“ a je 

rozdělen do několika procedur, které jsou posány v kapitole 3.4. Program je psán 

v ţebříčkové logice LAD. SW MicroWIN dále umoţňuje navrhovat algoritmy ještě 

prostřednictvím funkčních bloků FBD resp. logických obvodů a nakonec i pomocí psaného 

kódu STL [2]. Tyto reţimy lze libovolně přepínat. Pokud se programátor rozhodne 

pouţívat poslední moţnost zápisu programu pomocí kódu STL, tak jiţ většinou systém 

nedokáţe zápis interpretovat do předchozích dvou moţností LAD a FBD. 

 Po překonání uvedených problémů se mi podařilo nainstalovat první verzi 

programu navrhovaného systému a mohu tak přejít k oţivení systému. 

 

 

Obr. 19: Nastavení komunikačního portu CPU 
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3.6 Uvedení systému do provozu 

3.6.1 Instalace SW 

Po dokončení veškeré elektroinstalace je moţné přejít k uvedení systému do 

provozu. Zkontrolujeme, zda jsou všechny jistící prvky ve vypnutém stavu a zapneme 

hlavní přívod napájení. Nejprve je třeba zapnout napájení řídícího systému a provést 

instalaci SW do PLC, jak bylo uvedeno v kapitole 3.5. Dále je třeba provést instalaci SW 

do ovládacího panelu dle kapitoly 4.1. Napájení akčních prvků je třeba během instalace 

nechat vypnuté, aby nedošlo k nahodilému sepnutí. 

3.6.2 Uvedení měniče do provozu 

Dále je potřeba uvést do provozu frekvenční měnič pro regulovaný pohon sekce 

zatavení svršku palety. Byl zvolen měnič typu G110 dodávaný firmou SIEMENS. Tento 

typ měniče je dodáván pro výkony 120 W – 3 kW. V našem případě je pouţit měnič o 

výkonu 1,5 kW a typu AIN. AIN znamená, ţe je ţádaná hodnota otáček zadávána 

analogovou hodnotou ze svorkovnice. Konfiguraci je moţné provést prostřednictvím 

doplňkového ovládacího panelu nebo SW Starter, který musí být nainstalován v počítači. 

Zvolil jsem moţnost konfigurace prostřednictvím doplňkového panelu. Panel není součástí 

měniče a musí se objednat zvlášť. Po provedení konfigurace měniče jiţ však přítomnost 

panelu není nutná. Je tak moţné jedním panelem nakonfigurovat více měničů, případně si 

panel jen zapůjčit na dobu konfigurace. Neţ zapojíme měnič k napájení, je třeba ověřit 

datum výroby z výrobního štítku a zjistit tak dobu skladování měniče. Pokud by byla doba 

skladování delší neţ jeden rok, je třeba provést tzv. formování kondenzátorů, které jsou 

umístěny přímo v měniči, aby nedošlo k jejich zničení. Kondenzátory slouţí k filtraci 

napětí meziobvodu viz blokové schéma měniče (příloha č. 3). Pokud skladovací doba není 

delší dvou let, postačí ponechat měnič pod napětím po dobu jedné hodiny bez aktivace 

zapnutí pohonu. Při delším skladování je třeba regulovatelný zdroj zapojený namísto 

přívodu napájení do měniče a postupně zvyšovat napětí dle doporučení výrobce [4]. 

Následně provedeme parametrizaci frekvenčního měniče prostřednictvím 

připojeného panelu, přehledné schéma je v (příloze č. 4). Budeme potřebovat hodnoty ze 

štítku motoru. Postupně nastavíme následující parametry: 

1. Nastavit parametr P0010 = 1 (reţim nastavení) 



Štěpán Bartošík: Řízení systému propalování fólie a zatavení svršku palety 

2011  Str.: 32  

 

 

2. Nastavit P0100 = 0 (výkon v kW a f=50 Hz) 

3. Nastavit P0304 = 230 V (jmenovité napětí motoru v zapojení do trojúhelníku) 

4. Nastavit P0305 = 5,9 A (jmenovitý proud motoru v zapojení do trojúhelníku) 

5. Nastavit P0307 = 1,5 kW (jmenovitý výkon motoru) 

6. Nastavit P0310 = 50 Hz (jmenovitý kmitočet motoru) 

7. Nastavit P0311 = 1420 ot/min(jmenovité otáčky motoru) 

8. Nastavit P0700 = 2 (ovládání měniče ze svorek) 

9. Nastavit P1000 = 2 (analogová ţádaná hodnota) 

10. Nastavit P1080 = 60 Hz (maximální hodnota kmitočtu motoru) 

11. Nastavit P1120 = 10 s (doba rozběhu motoru) 

12. Nastavit P1121 = 10 s (doba doběhu motoru) 

13. Nastavit P3900 = 1 (ukončení nastavení pohonu s výpočtem) 

14. Po provedení výpočtu se parametr P0010 automaticky nastaví na hodnotu 0 (reţim 

připraven ke spuštění) 

V bodě č. 13 je jiţ měnič schopen dopočítat ostatní parametry, které potřebuje pro 

ovládání motoru a následně je připraven ke spuštění motoru. 

3.6.3 Zprovoznění propalování fólie palety 

Dalším krokem je zprovoznění první a druhé sekce propalování. Na úvodní 

obrazovce ovládacího panelu zvolíme „Propalování fólie“. Nejprve odzkoušíme tlačítko 

„Total stop“, které je umístěno na rozvaděči, mělo by být signalizováno poruchou a 

zobrazením symbolu na obrazovce „Propalování fólie“. Dále zapneme napájení pro 

snímače a odzkoušíme snímače „Paleta na cestě“ a „Paleta na zaráţce“ přiblíţením 

nějakého předmětu, nejlépe dřevěného. Zapůsobení snímačů zkontrolujeme na obrazovce 

„Propalování fólie“. Dále zapneme zbylé jistící prvky pro sekce propalování, přívod 

vzduchu pro pneumatické akční prvky a na operačním panelu zvolíme tlačítko 

„Nastavení“, a z „Menu“ vybereme poloţku „Ruční ovládání“. Následně je třeba zadat 

přístupové jméno a heslo. Odzkoušíme vysouvání a zasouvání jednotlivých skupin 

propalovačů A, B, C a D se zaměřením na kontrolu signálů od magnetických snímačů 

polohy pneumatických pístů a případně nastavíme správné polohy snímačů. Stejným 

způsobem vyzkoušíme vysunutí a zasunutí zaráţky. Dále vyzkoušíme zapnutí vytápění a 

zkontrolujeme, zda došlo k nárůstu měřených teplot. Vypneme vytápění. Vezmeme 



Štěpán Bartošík: Řízení systému propalování fólie a zatavení svršku palety 

2011  Str.: 33  

 

 

prázdnou paletu a odzkoušíme mechanické seřízení propalovačů jednotlivých sekcí. 

K tomuto účelu můţeme vyuţít volby „Zastavit na: Zaráţce“, „Točně“ a „Ot. točně“. 

Tlačítkem „Rozjet“ pak aktivujeme dopravu palety do zvolené pozice. Po potřebném 

seřízení a ukončení reţimu „Ruční ovládání“ jsou sekce propalování připraveny k provozu. 

Dále je ještě moţné nastavit teploty propalovačů na obrazovce „Nastavení teplot“. Po 

prvním startu CPU jsou však načteny defaultní hodnoty, které byly odladěny při testování, 

a není třeba je příliš měnit. 

3.6.4 Zprovoznění zatavení fólie palety 

Dalším krokem je zprovoznění třetí sekce pro zatavení fólie palety. Na úvodní 

obrazovce ovládacího panelu zvolíme „Zatavení čepic“ nebo z obrazovky „Propalování 

fólie“ zvolíme tlačítko nastavení a v zobrazené nabídce zvolíme „Zatavení čepic“. 

Zapneme napájení akčních prvků a snímačů krom napájení pro ohřívací pistole. Ohřívací 

pistole nejsou určeny pro provoz bez přívodu vzduchu, tak je nejprve nutné ověřit, zda je 

zapínání vzduchu opravdu funkční. Přiblíţením nějakého, nejlépe dřevěného, předmětu ke 

snímači „Paleta na pozici“ ověříme funkci tohoto snímače. Na obrazovce „Zatavení čepic“ 

je na pozici č. 8 (obr. 23) v kapitole 4.2.3. Dále odzkoušíme pohyby zdvihu tlačítky 

„Nahoru“, „Stop“ a „Dolu“. Nejprve zkontrolujeme skutečný směr zdvihu. Pokud směr 

neodpovídá povelům, tak přepojíme dvě fáze u připojeného motoru. Dále se zaměříme na 

správnou funkci koncových spínačů, případně mechanicky seřídíme. Funkci koncových 

snímačů je opět moţné ověřit na obrazovce „Zatavení čepic“, dále musí dojít k zastavení 

pohybu zdvihu při zapůsobení PKS i BKS. Mechanické spínače BKS je moţné odzkoušet 

pouze ručně, protoţe by nemělo dojít k jejich zapůsobení při správném nastavení PKS. 

Dále je třeba odzkoušet mechanický snímač kolize s paletou resp. „Tykadla“, coţ 

provedeme opět ručně. Při zapůsobení BKS a „Tykadel“ dojde rovněţ k výpisu poruchy. 

V pravém horním rámečku s označením „Vzduch“ zkontrolujeme tlak, který by měl být 

přibliţně 250 kPa, stiskem tlačítek „Zap“ a „Vyp“ zkontrolujeme přívod vzduchu do 

ohřívacích pistolí. Po odzkoušení přívodu vzduchu do ohřívacích pistolí zapneme napájení 

pro vlastní ohřev. Tlačítkem „Zapnout“ v levém dolním rohu aktivujeme automatický 

ohřev. Zkoušku celého cyklu zatavení provedeme tlačítkem „Simul. palety“. Tímto je 

systém odzkoušen a další nastavení je moţné provést aţ za provozu dopravníku. 

Nastavíme polohu zdvihu na výšku aktuálně vyráběné palety a můţeme spustit provoz 
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dopravníku. Dále je moţné nastavit parametry pro zatavení fólie palety. Tlačítkem 

„Nastavení“ přejdeme do nabídky, kde zvolíme tlačítko „Nastavení zat. čepic“. Na 

obrazovce „Nastavení zatavení čepic“ je moţné nastavit parametry popsané v kapitole 

4.2.6. Na (obr. 26) jsou jiţ odladěné parametry. Tímto je uvedení do provozu dokončeno. 
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4. VIZUALIZACE A OVLÁDÁNÍ 

4.1 Vývojové prostředí WinCC flexible 

Pro vizualizaci jsem zvolil pouţití dotykového panelu TP 177 micro, coţ je 

grafický panel s dotykovým ovládáním, který umoţňuje horizontální i vertikální instalaci. 

Panel umoţňuje zobrazení grafiky ve čtyřech odstínech modré barvy. Panel je přímo určen 

pro systém SIMATIC S7-200 a obsahuje rovněţ sériové komunikační rozhraní PPI. Pro 

návrh vizualizace se pouţívá SW nástroj WinCC flexible Micro, který je odlehčenou a 

cenově dostupnější verzí. Plná verze SW WinCC flexible umoţňuje programovat celou 

řadu vizualizačních a ovládacích panelů dodávaných společností Siemens. SW WinCC 

flexible existuje aktuálně ve verzi 2007 a 2008 a je kompatibilní pouze s operačním 

systémem Windows XP. Pouţití pod novějším operačním systémem, konkrétně Windows 

7 leze řešit pomocí Windows XP Mode, jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3.5. Pro 

konfiguraci zvoleného panelu jsem pouţil WinCC flexible ve verzi 2007, ukázka je v 

(příloze č. 5). 

Po úspěšné instalaci a spuštění SW WinCC flexible je moţné pokračovat ve 

vytváření projektu dvěma způsoby. Vybrat z menu nástrojů poloţku „Project“ a dále 

„New“, nebo zvolit  „New Project with Project wizard“. Druhá moţnost spustí průvodce, 

který nám umoţní jednoduše nakonfigurovat typ panelu a vybrat základní rozvrţení 

obrazovek a vytvořit tak relativně sloţitou konfiguraci bez hlubších znalostí SW. Já si však 

zvolil první moţnost z důvodu mít lepší kontrolu nad návrhem. Po volbě nového projektu 

je třeba vybrat panel, pro který budeme navrhovat SW, jak je uvedeno na (obr. 20), tedy 

TP177micro. Verze „Portrait“ je určená pro případ instalace panelu na výšku resp. 

pootočeného o devadesát stupňů.   
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Obr. 20: Výběr použitého panelu 

 

Dále je třeba zvolit verzi pouţitého zařízení resp. verzi firmware 1.3.0.0. Z mé 

zkušenosti mohu říci, ţe ke konkrétnímu panelu zpravidla existuje hodně verzí lišících se 

pouţitým firmware a někdy bývá odlišný i hardware dle vývojového stádia modelu. Po 

správném výběru panelu a verze firmware se nám vytvoří základní projekt, který obsahuje 

jednu obrazovku. Protoţe jsem pouţil starší verzi WinCC flexible 2007 a nový panel, tak 

bylo nezbytné ještě aktualizovat firmware na niţší verzi. To se provede z menu nástrojů 

„Project“, „Transfer“ a „OS Update“. Kaţdá verze SW WinCC flexible má jiţ v sobě 

nainstalovány potřebné verze firmware, tak odpadá problém se sháněním správné verze 

z jiných zdrojů. 

Pro správnou funkci panelu je důleţitě věnovat pozornost nastavení parametrů 

komunikačního rozhraní viz (obr. 21). Toto nastavení musí samozřejmě odpovídat 

nastavení PLC. Nejprve je třeba komunikaci pojmenovat „Name“, zvolil jsem název 

CPU224. Dále musíme zvolit ovladač pro komunikaci „Communication driver“ na 
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„SIMATIC S7 200“. Tímto je vytvořeno pojmenované spojení s PLC, kde je dále nutné 

nastavit adresu panelu na číslo jedna, adresu PLC na číslo dva, komunikační rychlost na 

19200 bps a typ rozhraní na PPI. Po tomto nastavení a instalaci do panelu by mělo být 

moţné spojení s PLC. Instalace se provádí z menu nástrojů „Project“, „Transfer“ a 

„Transfer Settings“ a stisknutím tlačítka „Transfer“. V tuto chvíli však máme ještě téměř 

prázdný projekt a je nutné přejít k definici tagů, které definují přístupy do paměti PLC 

resp. CPU. 

 

 

 

Obr. 21: Parametry komunikačního rozhraní 

 

V tuto chvíli však máme ještě téměř prázdný projekt a je nutné přejít k definici 

tagů, které nám umoţní pojmenovat pouţité proměnné a obsahují definice přístupů do 

paměti PLC resp. CPU. Tagy obsahují název připojení, které jsme definovali na (obr. 21), 

datový typ proměnné, adresu proměnné a čas, za který má být provedena aktualizace 

s PLC. Tímto způsobem definujeme veškeré signály, které jsou potřeba pro vizualizaci. 

Teoreticky je moţné přistoupit do jakékoliv části paměti proměnných v PLC včetně 

vstupních a výstupních registrů bez ohledu na instalovaný SW resp. algoritmus. Prakticky 

je třeba si vytvořit nějaký řád pro komunikaci a dodrţet alespoň stejné pojmenování 

proměnných v ovládacím panelu a PLC. Dokonce jsem zjistil, ţe je moţné hodnoty načítat 
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i v případě, ţe je CPU ve stavu „Stop“, tzn., ţe neběţí program. Pro editaci grafických 

objektů vizualizace jsem si vystačil s pouţitím programu Malování, který je součástí 

operačního systému Windows 7 resp. asi všech verzí tohoto operačního systému. 

4.2 Návrh vizualizace řízené technologie 

Vizualizace je rozdělena na celkem 13 obrazovek, celkový rozcestník je uveden v  

(příloze č. 6). Servisní nastavení je z bezpečnostních důvodů podmíněno autentizací, je 

tedy třeba zadat uţivatelské jméno a heslo.  Přístup, pro který je vyţadována autentizace, je 

označen červenou spojnicí (příloha č. 6). Seznam obrazovek je následující: 

 Úvodní obrazovka 

 Propalování fólie 

 Zatavení čepic 

 Menu 

 Nastavení teplot 

 Nastavení zatavení čepic 

 Trendy 

 Ruční ovládání 

 Simulace 

 Servisní nastavení 

 Zdvih 

 Poruchy 

 Historie poruch 

4.2.1 Úvodní obrazovka 

Úvodní obrazovka se zobrazí po zapnutí napájení, je zde uvedeno logo firmy, 

která dodávala řídící systém, kontakty a základní rozcestník. Je zde moţné zvolit přístup na 

obrazovky Propalování fólie a Zatavení čepic. Na tuto obrazovku se lze opětovné vrátit 

z obrazovky Menu. 
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4.2.2 Propalování fólie 

Na obrazovce Propalování fólie je zobrazeno schéma dopravníku první a druhé 

sekce propalování (obr. 22), kde jsou instalovány čtveřice propalovačů A, B, C a D. Jsou 

zde umístěny následující objekty:  

1. Signalizace chodu linky 

2. Snímač „Paleta na cestě“ 

3. Aktuální datum a čas. Kliknutím je moţno nastavit. 

4. Signalizace TOTAL STOP. Stisknutí tlačítka na rozvaděči, případně TOTAL STOP 

z nadřazené stanice. Při zapůsobení dojde k zastavení linky v místě, kde je umístěn 

systém propalování fólie palety. 

5. Teplota perforačních hlavic 

6. Signalizace aktivní poruchy 

7. Nastavení teplot 

8. Výpis poruch 

9. Volba Bez propalování (volný průchod linky bez propalování fólie)/ 

S propalováním 

10. Zasunutí perforačních hlavic a zaráţek do výchozí polohy, aby nebránily volnému 

průchodu palety a nedošlo tak k případné kolizi. V případě ztráty chodu linky 

příčinou poruchy je touto volbou umoţněn opětovný chod linky, pokud byly 

odstraněny všechny poruchy. 

11. Signalizace výchozí polohy zaráţek (zaráţky dole na koncovém spínači, dále jen 

KS) 

12. Signalizace vysunutí perforačních hlavic (vysunuty na KS) 

13. Signalizace výchozí polohy perforačních hlavic (zasunuty na KS) 

14. Signalizace polohy točny (směr pohybu palety) 

15. Signalizace vysunutí zaráţek (zaráţky vysunuty na KS) 

16. Snímač „paleta na zaráţkách“ (paleta v poloze propalování B,D) 
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Obr. 22: Propalování fólie 
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4.2.3 Zatavení čepic 

Na této obrazovce jsou volby a indikace zatavení svršku palety resp. třetí sekce 

dopravníku (obr. 23). Název Zatavení čepic není příliš technický termín, ale vymyslel jej 

pan ředitel, tak jsem mu vyhověl v názvosloví vizualizace. Na této obrazovce jsou i 

servisní prvky, z důvodu častého pouţívání těchto prvků pro odzkoušení nastavení 

technologie. Časem bude moţná vhodné tyto servisní prvky umístit na zvláštní obrazovku, 

jako jsem tak učinil u technologie propalování fólie. Získaný volný prostor bych pak vyuţil 

pro schématické znázornění technologie zatavení svršku palety. Limitním faktorem ale 

stále zůstává malá velikost a nízké rozlišení ovládacího panelu. Na obrazovce jsou 

umístěny následující objekty: 

1. Ruční zapnutí přívodu vzduchu do ohřívacích pistolí 

2. Ruční vypnutí přívodu vzduchu do ohřívacích pistolí 

3. Tlak přívodu vzduchu 

4. Indikace zapnutí ohřívacích pistolí 

5. Teplota 1. snímače ohřevu 

6. Teplota 2. snímače ohřevu 

7. Poţadovaná teplota ohřevu 

8. Indikace přítomnosti palety na pozici pro zatavení svršku palety 

9. Tlačítko pro přístup do menu 

10. Tlačítko pro přístup na výpis aktuálních poruch a historie poruch 

11. Indikace aktivní poruchy 

12. Indikace chodu linky resp. dopravníku 

13. Vypnutí automatického ohřevu 

14. Zapnutí automatického ohřevu 

15. Indikace zapnutí automatického ohřevu 

16. Tlačítko simulace palety pro odzkoušení cyklu zatavení 

17. Indikace polohy zdvihu plošiny s ohřívacími pistolemi 

18. Indikace zapůsobení BKS dolní polohy zdvihu 

19. Indikace zapůsobení PKS dolní polohy zdvihu 

20. Indikace kolize palety s plošinou ohřívacích pistolí 

21. Indikace zapůsobení PKS horní polohy zdvihu 

22. Indikace zapůsobení BKS horní polohy zdvihu 
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23. Tlačítko pro přístup na předvolby zdvihu 

24. Ruční zapnutí pohonu zdvihu dolů 

25. Ruční zastavení pohonu zdvihu 

26. Ruční zapnutí pohonu zdvihu nahoru 

Tlačítko pro simulaci palety dle bodu č. 16 slouţí k odzkoušení cyklu zatavení 

fólie palety bez přítomnosti palety na dopravníku. 

 

Obr. 23: Zatavení čepic 

 

4.2.4 Menu 

Vzhledem k počtu obrazovek bylo nutné vytvořit hlavní nabídku (obr. 24) pro 

přehledný přístup k vizualizaci a nastavení poţadovaných částí technologie. Detailní popis 

jednotlivých poloţek je následující: 

 Úvodní obrazovka – dojde k zobrazení úvodní obrazovky 

 Propalování fólie - přepnutí na obrazovku propalování 

 Zatavení čepic – přepnutí na obrazovku zatavení čepic 

 Nastavení teplot – zobrazení a nastavení poţadovaných hodnot teplot 

 Nastavení zatavení čepic – poţadované volby pro zatavení čepic * 

 Trendy – zobrazení historie teplot * 
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 Ruční ovládání – reţim ručního ovládání pro seřízení jednotlivých perforačních 

hlavic * 

 Simulace – moţnost vyřazení jednotlivých sekcí propalování * 

 Servisní nastavení – servisní menu pro výběr jazyka a transfer programu * 

Poloţky označené hvězdičkou vyţadují autentizaci. Při kliknutí na tlačítko 

vyţadující autentizace se zobrazí výzva k zadání uţivatelského jména a hesla. Po úspěšné 

autentizaci je třeba opětovně kliknout na poţadované tlačítko, coţ je trochu omezující, ale 

toto chování operačního panelu nelze ve vývojovém prostředí WinCC Flexible nikterak 

ovlivnit. 

 

Obr. 24: Menu 

4.2.5 Nastavení teplot 

Na obrazovce pro nastavení teplot jsou zobrazeny skutečné hodnoty teplot první a 

druhé sekce včetně grafického znázornění. Dále je zde moţnost nastavení poţadované 

hodnoty teplot a hystereze, která je pro všechny teploty společná. Obrazovka „Nastavení 

teplot“ (obr. 25) obsahuje následující prvky: 

1. Zpět na zobrazení linky 

2. Signalizace vytápění jednotlivých částí propalování 

3. Grafické znázornění snímaných teplot propalování 

4. Teploty jednotlivých částí propalování 
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5. Poţadované teploty jednotlivých částí propalování 

6. Nastavení hystereze 

 

 

Obr. 25: Nastavení teplot 

4.2.6 Nastavení zatavení čepic 

Na té to obrazovce (obr. 26) jsou uvedeny parametry pro správné nastavení 

funkce třetí sekce určené pro zatavení fólie palety. Je zde umoţněno nastavení 

následujících parametrů: 

1. Sníţená rychlost potřebná pro správné ztavení fólie 

2. Běţná rychlost dopravníku, kterou je moţné zvýšit aţ na 120 % 

3. Čas do zapnutí ohřevu, který je odstartován signálem „Paleta otočena“ 

4. Čas, po který probíhá ohřev resp. zatavení fólie 

5. Čas dochlazování 

Na třetí sekci byl po neúspěšných pokusech se standardní rychlostí dopravníku 

instalován frekvenční měnič, proto je moţné volit rychlost v bodech č. 1 a č. 2. V čase 

dochlazování dle bodu č. 5 je zapnut do ohřívacích pistolí pouze přívod vzduchu, napájení 

pro ohřev je v tomto čase vypnuté. 
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Obr. 26: Nastavení zatavení čepic 

 

4.2.7 Trendy 

Na této obrazovce (obr. 27) je zobrazen časový průběh měřených teplot z první a 

druhé sekce propalování resp. propalovačů A, B, C a D. Tento záznam historických dat 

nebyl zákazníkem přímo vyţadován, tak se jedná spíše o demonstraci moţností operačního 

panelu. Při předávání zařízení byl však zákazník touto funkcí nadšen. Vzhledem ke 

grafickým parametrům operačního panelu je zobrazení čtyřech průběhů maximum, kdy je 

ještě zachována dostatečná přehlednost zobrazení. Zobrazení průběhu teplot ohřívacích 

pistolí ze z třetí sekce pro zatavení svršku palety zatím k dispozici není, ale v případě 

poţadavku mohu vytvořit další obrazovku pro zbylé dva průběhy.  

Aktuálně je zobrazován časový interval o délce pět minut. Tlačítkem „<<” lze 

zobrazit starší průběhy měřených teplot a tlačítkem „>>“ naopak novější aţ k aktuálnímu 

času. Maximálně je moţné se vrátit o deset kroků zpět. Celkový uchovávaný záznam 

měření je tedy padesát minut. Jedná se o maximum pro tento operační panel. Pokud by 

bylo třeba zaznamenat delší časový interval, tak je nutné sníţit rozlišení aktuálního 

zobrazení, tzn. prodlouţit aktuální zobrazovaný čas např. na deset minut pro dosaţení 

dvojnásobné délky záznamu. 
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Obr. 27: Trendy 

4.2.8 Ruční ovládání 

Na této obrazovce (obr. 28) jsou volby pro ruční ovládání akčních prvků první a 

druhé sekce propalování. Je zde moţné odzkoušet funkci jednotlivých akčních prvků a 

zkontrolovat zpětné vazby od snímačů. Tato volba je pro servisní účely a vyţaduje 

autentizaci. Ruční ovládání je vhodné pro seřízení správných poloh propalovačů po 

případném poškození a instalaci nových. Jsou zde umístěny následující prvky: 

1. Zobrazení naměřených teplot propalovačů A, B, C a D 

2. Zapnutí/vypnutí ohřevu propalovačů A, B, C a D 

3. Indikace skutečného zapnutí ohřevu propalovačů A, B, C a D 

4. Indikace dolní polohy zaráţky palety 

5. Indikace horní polohy zaráţky palety 

6. Indikace vysunutí propalovačů B, níţe pak D, A a C 

7. Indikace zasunutí propalovačů B, níţe pak D, A a C 

8. Indikace chodu dopravníku 

9. Tlačítko pro ukončení reţimu ručního ovládání 

10. Zatrhávací rámeček umoţňující zastavit paletu v poloze otočené točny 

11. Zatrhávací rámeček umoţňující zastavit paletu v poloze na točně 

12. Zatrhávací rámeček umoţňující zastavit paletu v poloze na zaráţce 

13. Tlačítka umoţňující rozjet a zastavit dopravník 

14. Tlačítka pro vysunutí a zasunutí propalovačů C 
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15. Tlačítka pro vysunutí a zasunutí propalovačů A 

16. Tlačítka pro vysunutí a zasunutí propalovačů B a D 

17. Tlačítka pro vysunutí a zasunutí zaráţky 

Na této obrazovce se mi podařilo zpočátku překročit maximální počet povolených 

prvků na jedné obrazovce, coţ jsem zjistil aţ při kompilaci projektu. Prvků můţe být 

maximálně padesát včetně textových popisků. Limit je dán pouţitým operačním panelem. 

Nakonec se mi však podařilo při umístění všech potřebných ovládacích prvků tento limit 

dodrţet. 

 

Obr. 28: Ruční ovládání 

4.2.9 Simulace 

Na této obrazovce (obr. 29) je moţnost vyřazení jednotlivých částí propalování a 

zatavení svršku palety. V případě závady na zařízení je moţné poškozenou část vyřadit a 

obnovit provoz dopravníku. Servisní zásah je tímto způsobem moţné odloţit na vhodnější 

dobu bez přerušení výroby. Jsou zde umístěny následující prvky: 

1. Zatrhávací rámeček umoţňující vyřadit propalovače B a D resp. celou první sekci 

propalování 

2. Zatrhávací rámeček umoţňující vyřadit propalovače A 

3. Zatrhávací rámeček umoţňující vyřadit propalovače C 
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4. Zatrhávací rámeček umoţňující povolit stálý ohřev pro zatavení svršku palety 

5. Zatrhávací rámeček umoţňující vyřadit snímač tlaku přívodu vzduchu 

Stálý ohřev dle bodu č. 4 je však neekonomický z důvodu velké energetické 

náročnosti ohřevu a následně se zvýší i teplota okolí sekce pro zatavení svršku palety. 

Z těchto důvodů nedoporučuji tuto volbu pouţívat příliš dlouho. Vyřazením snímače tlaku 

dle bodu č. 5 je myšleno vyřazení podmínky přítomnosti tlaku pro provoz sekce zatavení 

svršku palety. Snímač je po zatrhnutí této volby zapojen dál a zobrazovaná hodnota tlaku 

odpovídá hodnotě na vstupu. Tato volba je zde hlavně z důvodu počátečních problémů se 

snímačem tlaku při zprovozňování instalované technologie. Při této volbě hrozí moţnost 

poškození ohřívacích pistolí v případě skutečné nepřítomnosti tlaku a doporučuji 

pravidelnou kontrolu tlaku jiným způsobem. 

 

Obr. 29: Simulace 

4.2.10 Servisní nastavení 

Na této obrazovce (obr. 30) jsou tlačítka pro nastavení kontrastu displeje. 

Nastavení je důleţité, protoţe je čitelnost panelu značně závislá na pozorovacím úhlu. Dále 

jsou zde tlačítka v podobě symbolů vlajek pro volbu jazyka textů na operačním panelu. Při 

návrhu jednotlivých obrazovek bylo samozřejmě nutné zadávat popisky a texty poruch pro 

oba jazyky. Ve spodní části je tlačítko „Přenos“ umoţňující ukončit běh programu 

vizualizace a následnou instalaci nového programu do operačního panelu. Nový SW se dá 

nainstalovat i jiným způsobem, pro tento způsob je však nutné odpojit na chvíli panel od 
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napájení a pak vyčkat na zobrazení volby pro instalaci, která se objeví jen velmi krátce při 

startu systému panelu. Tento postup je časově mnohem náročnější. 

 

 

 

Obr. 30: Servisní nastavení 

4.2.11 Zdvih 

Na tuto obrazovku (obr. 31) je umoţněn přístup stiskem tlačítka „Zadat“ 

z obrazovky „Zatavení čepic“. Je zde umoţněno nastavit a pouţít pět předvoleb zdvihu. 

Více variant výrobků resp. výšek palet by se údajně ve výrobě nemělo vyskytnout. 

Předvolby jsou usnadněním ovládání pro obsluhu. Nastavení je třeba provést při změně 

výroby a obsluze pak stačí znát, které číslo předvolby patří aktuálnímu výrobku. Původně 

se plánovalo automatické nastavení polohy prostřednictvím komunikace s nadřazeným 

systémem, ale pak se z této koncepce upustilo z důvodu nepouţití sériové komunikace 

s nadřazeným systémem. Jsou zde umístěny následující prvky: 

1. Indikace polohy zdvihu plošiny s ohřívacími pistolemi 

2. První předvolba polohy nastavení zdvihu, změnu je moţné provést kliknutím 

3. Tlačítko pro nastavení polohy zdvihu dle zadané předvolby 

4. Tlačítko pro návrat do obrazovky „Zatavení čepic“ 

5. Ruční zapnutí pohonu zdvihu dolů 

6. Ruční zastavení pohonu zdvihu 

7. Ruční zapnutí pohonu zdvihu nahoru 
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8. Indikace zapůsobení BKS dolní polohy zdvihu 

9. Indikace zapůsobení PKS dolní polohy zdvihu 

10. Indikace kolize palety s plošinou ohřívacích pistolí 

11. Indikace zapůsobení PKS horní polohy zdvihu 

12. Indikace zapůsobení BKS horní polohy zdvihu 

 

 

 

Obr. 31: Zdvih 

 

4.2.12 Poruchy 

Tlačítkem „Poruchy“ z obrazovek „Propalování fólie“ a „Zatavení čepic“ se lze 

dostat na výpis aktuálních poruch (obr. 32). Popis vybraných poloţek: 

1. Výpis – číslo, datum, čas a popis poruchy 

2. Kliknutím na otazník lze zobrazit podrobnější text k poruše 

3. Kvitace poruch 

4. Výpis historie poruch 

5. Zpět na předchozí obrazovku 

Po stisku tlačítka „Kvitace“ jsou smazány poruchy, které jiţ nejsou aktivní. U 

zbylých poruch, které zůstanou ve výpise, je nejprve nutné odstranit jejich příčinu. 
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Obr. 32: Výpis aktuálních poruch 

4.2.13 Historie poruch 

Na (obr. 33) je výpis historie poruch, do kterého se lze dostat tlačítkem „Historie“ 

z výpisu aktuálních poruch (obr. 32). Historii lze smazat aţ po autentizaci uţivatele. Po 

stisku tlačítka „Smazat hist.“ je nejprve zobrazena výzva pro zadání uţivatelského jména a 

hesla. Autentizace před smazáním historie poruch je důleţitá z důvodu, aby obsluha 

nemohla výpis ať jiţ chtěně či nechtěně smazat. 

 

Obr. 33: Výpis historie poruch 
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5. ZÁVĚR 

Při instalaci a zprovozňování instalovaného řídícího systému se vyskytly drobné 

problémy, které bylo třeba vyřešit. V první sekci propalování fólie palety došlo 

k mechanickému poškození propalovačů a bylo poukazováno na chybu v algoritmu 

řídícího systému. Šetřením se zjistilo, ţe občas dochází k pootočení palety na předchozí 

části dopravníku. To mělo za následek nesprávné usazení palety a došlo tak ke kolizi 

propalovačů s dřevěnou konstrukcí palety. Problém byl nakonec vyřešen instalací vodících 

kladek, které umoţnily správné vycentrování palety. Chyba v algoritmu byla tímto 

vyloučena. 

Dále se stalo, ţe se nepodařilo vyhřát propalovače na poţadovanou teplotu. U 

propalovačů existuje ještě moţnost termostatické regulace, která byla při instalaci 

nastavena na maximum, aby mohl regulaci provádět řídící systém. Bohuţel zřejmě 

neproškolená obsluha nastavila tuto lokální regulaci na niţší hodnotu teploty, neţ byla 

nastavena v systému, coţ způsobilo uvedený problém. Shodou okolností byl na tomto 

propalovači umístěn teplotní senzor. Výsledný efekt byl takový, ţe jeden propalovač 

nedosahoval poţadovanou teplotu a zbylé tři se přehřívaly. V budoucnu se plánuje výměna 

propalovačů za jiný typ, který jiţ nemá lokální regulaci, dále pak instalace teplotních 

snímačů na všechny propalovače. Tímto řešením se zabrání vzniku popisovaného stavu. 

Ve třetí sekci pro zatavení svršku palety rovněţ vznikl menší problém. Občas 

docházelo ke zvednutí plošiny s ohřívacími pistolemi do maximální úrovně nad 

dopravníkem. Problém byl nalezen u poškozeného kapacitního snímače „Paleta na pozici“, 

který občas zůstával trvale sepnut. V algoritmu jsem ošetřil událost pro případ, ţe by paleta 

zůstala na pozici příliš dlouho, aby se automaticky plošina přesunula do horní polohy a 

rovněţ došlo k vypnutí ohřevu. Systém tedy detekoval stálou přítomnost palety, ačkoli jiţ 

byla paleta dávno pryč a provedl tento akční zásah. 

Po zjištění a odstranění počátečních problémů jiţ systém plní účel, ke kterému byl 

navrţen. Systém zatavení fólie palety bude pravděpodobně dodáván i do Anglie s tím ţe se 

technologie kompletně postaví a odladí v Česku, následně demontuje a odveze do cílového 

umístění. Lze konstatovat, ţe zvolené cíle diplomové práce byly splněny. 
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Příloha č. 1: Tabulka vstupů a výstupů 

Směr 
signálu 

Druh 
signálu Název signálu 

HW 
adresa Popis 

Výstup Digitální Rezerva_Q37 Q4.7 Rezerva 

Výstup Digitální Zastav_linku_2 Q4.6 NOT zastavit linku 2 

Výstup Digitální Vzduch_ZAP Q4.5 Vzduch ZAP/VYP 

Výstup Digitální Vytapeni56 Q4.4 Vytápění 5-6 

Výstup Digitální Vytapeni34 Q4.3 Vytápění 3-4 

Výstup Digitální Vytapeni12 Q4.2 Vytápění 1-2 

Výstup Digitální Zdvih_dolu Q4.1 Zdvih dolu 

Výstup Digitální Zdvih_nahoru Q4.0 Zdvih nahoru 

Výstup Digitální Porucha Q3.7 Porucha do CPU300 

Výstup Digitální Linku_zast Q3.6 NOT zastavit linku 

Výstup Digitální Vytapeni_D Q3.5 Vytápění D 

Výstup Digitální Vytapeni_C Q3.4 Vytápění C 

Výstup Digitální Vytapeni_B Q3.3 Vytápění B 

Výstup Digitální Vytapeni_A Q3.2 Vytápění A 

Výstup Digitální Vys_prop_D Q3.1 Vysunout propalovače D 

Výstup Digitální Zas_prop_D Q3.0 Zasunout propalovače D 

Výstup Digitální Vys_prop_C Q2.7 Vysunout propalovače C 

Výstup Digitální Zas_prop_C Q2.6 Zasunout propalovače C 

Výstup Digitální Vys_prop_B Q2.5 Vysunout propalovače B 

Výstup Digitální Zas_prop_B Q2.4 Zasunout propalovače B 

Výstup Digitální Vys_prop_A Q2.3 Vysunout propalovače A 

Výstup Digitální Zas_prop_A Q2.2 Zasunout propalovače A 

Výstup Digitální Zar_dolu Q2.1 Zarážka dolu 

Výstup Digitální Zar_nahoru Q2.0 Zarážka nahoru 

Výstup Digitální Rezerva Q0.5 Test vytápění 

Výstup Digitální 
MEN_RYCHLOZAS
T Q0.3 Rychlozastavení měniče 

Výstup Digitální MEN_REVERZ Q0.2 Reverzace měniče 

Výstup Digitální MEN_ZAP Q0.1 Zapnutí měniče 

Výstup Digitální 
TOTAL_STOP_OU
T Q0.0 TOTAL STOP výstup do CPU300 

Vstup Digitální Rezerva_I47 I5.7 Rezerva 

Vstup Digitální Rezerva_I46 I5.6 Rezerva 

Vstup Digitální MEN_porucha I5.5 Porucha měniče 

Vstup Digitální MEN_VYP I5.4 Vyp meniče vypínačem na sekci 

Vstup Digitální Paleta_pryc I5.3 Paleta pryč 

Vstup Digitální 
Linka_2_zastaven
a I5.2 Linka 2 zastavena 

Vstup Digitální Paleta_na_pozici I5.1 Paleta na pozici 

Vstup Digitální Otacky I5.0 Otáčky 

Vstup Digitální PKS_dolní I4.7 PKS dolní 

Vstup Digitální PKS_horní I4.6 PKS horní 
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Směr 
signálu 

Druh 
signálu Název signálu 

HW 
adresa Popis 

Vstup Digitální BKS_dolni I4.5 BKS dolní 

Vstup Digitální BKS_horni I4.4 BKS horní 

Vstup Digitální Tykadla I4.3 Tykadla 

Vstup Digitální Jistic_cepic_3 I4.2 Jistič čepic 3 

Vstup Digitální Jistic_cepic_2 I4.1 Jistič čepic 2 

Vstup Digitální Jistic_cepic_1 I4.0 Jistič čepic 1 

Vstup Digitální Chod_linky I3.7 Chod linky 

Vstup Digitální TOTAL_STOP_CPU I3.6 TOTAL STOP z CPU 300 

Vstup Digitální Pal_otoc I3.5 Paleta otočena 

Vstup Digitální Pal_na_toc I3.4 Paleta na točně 

Vstup Digitální Prop_D_vys I3.3 Propalovače D vysunuty 

Vstup Digitální Prop_D_zas I3.2 Propalovače D zasunuty 

Vstup Digitální Prop_C_vys I3.1 Propalovače C vysunuty 

Vstup Digitální Prop_C_zas I3.0 Propalovače C zasunuty 

Vstup Digitální Prop_B_vys I2.7 Propalovače B vysunuty 

Vstup Digitální Prop_B_zas I2.6 Propalovače B zasunuty 

Vstup Digitální Prop_A_vys I2.5 Propalovače A vysunuty 

Vstup Digitální Prop_A_zas I2.4 Propalovače A zasunuty 

Vstup Digitální Zar_dole I2.3 Zarážka dole 

Vstup Digitální Zar_nahore I2.2 Zarážka nahoře 

Vstup Digitální Pal_na_zar I2.1 Paleta na zarážce 

Vstup Digitální Pal_na_ceste I2.0 Paleta na cestě 

Vstup Digitální Otacky_test I1.0 Otáčky test 

Vstup Digitální TOTAL_STOP_IN I0.7 TOTAL STOP tlačítko 

Vstup Digitální Ovl_napeti I0.6 Ovládací napětí 

Vstup Digitální Pojistka2 I0.5 
Napájení pro snímání konc. poloh 
propalování 

Vstup Digitální Pojistka1 I0.4 
Napájení snímačů "Paleta na cestě" a 
"Paleta na zarážce" 

Vstup Digitální Jistič_D I0.3 Jistič napájení propalovačů D 

Vstup Digitální Jistič_C I0.2 Jistič napájení propalovačů C 

Vstup Digitální Jistič_B I0.1 Jistič napájení propalovačů B 

Vstup Digitální Jistič_A I0.0 Jistič napájení propalovačů A 

Výstup Analogový MEN_ZADOST AQW0 Žádost pro měnič 

Vstup Analogový Tlak_vstup AIW12 Tlak kompresoru 

Vstup Analogový PT100_horni_2 AIW10 PT100 horní 2 

Vstup Analogový PT100_horni_1 AIW8 PT100 horní 1 

Vstup Analogový Teplota_D_vstup AIW6 Analogový vstup teploty D 

Vstup Analogový Teplota_C_vstup AIW4 Analogový vstup teploty C 

Vstup Analogový Teplota_B_vstup AIW2 Analogový vstup teploty B 

Vstup Analogový Teplota_A_vstup AIW0 Analogový vstup teploty A 
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Příloha č. 2: Vývojové prostředí STEP 7 MicroWIN 
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Příloha č. 3: Blokové schéma měniče G110 [4] 

 

Kondenzátory 

meziobvodu 
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Příloha č. 4: Blokové schéma uvedení měniče do provozu [4] 
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Příloha č. 5: Vývojové prostředí WinCC flexible 
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Příloha č. 6: Rozcestník vizualizace 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

      


