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Abstrakt 

 

 Náplní této bakalářské práce je modernizace stávajícího zařízení pro transport a 

zpracování papírového odpadu, vznikajícího při procesu zpracování papírové lepenky. Ta je 

určena k výrobě široké palety papírových krabic a obalů. Odpad vzniká na zpracovatelských 

strojích vyseknutím nepotřebné části archu a následně je transportován do sběrného místa, které 

představuje centrální dopravník k dalšímu zpracování. 

 Stávající reléový systém centrálního dopravníku, který řídí toto zařízení je nahrazen 

programovatelným logickým automatem (PLC). Vzhledem ke stáří a klíčové funkci zařízení se 

tak očekává jeho zvýšení spolehlivosti a možnosti jeho efektivního rozšíření do budoucna. 
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Abstract 

 

 The aim of this thesis is the  modernization of current device for wastepaper transport and 

processing, rising during the process of producing pasteboard. The pasteboard is meant to the 

production wide pallets paper boxes and packets. The garbage rises from  manufacturing 

machinery cutting off unnecessary parts of a sheet and then transportting to the collective seats 

which the central conveyer presents to the further processing. 

 Current relay system of central conveyer that controls this arrangement is replaced by the 

programmable logic controller  (PLC).  It‘s increasing reliability and possibilities in efficient 

enlargement are expected in the future due to age and key functions of device. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

 

AI Analogový vstup (Analog Input) 

AO Analogový výstup (Analog Output) 

ASI Sběrnicový systém pro binární akční členy a čidla na nejnižší síťové  

 úrovni (Actuator Senzor Interface) 

CP Komunikační procesor (Communications Procesor) 

CPO Centrální pás odpadu 

CPU Procesor (Central Processing Unit) 

DDE Komunikační protokol mezi aplikacemi v MS Windows 

 (Dynamic Data Exchange) 

DI Digitální vstup (Digital Input) 

DO Digitální výstup (Digital Output) 

Höcker Odlučovací a lisovací zařízení 

HW Technické vybavení – fyzicky existující (Hardware) 

I/O Označení vstup/výstup (Input/Output) 

Moldow Systém výkonných odsávacích ventilátorů 

MPI Rozhraní systému Simatic (Multipoint Interface) 

NetDDE Komunikační protokol mezi aplikacemi běžícími na různých 

 počítačích v MS Windows (Network Dynamic Data Exchange) 

OB1 Cyklicky vykonávaný blok. 

OPC Komunikační standard pro řídicí systémy (OLE for Process Control) 

PC Osobní počítač (Personal Computer) 

PLC Programovatelný logický automat  (Programmable logic controller) 

PPI Rozhraní systému Simatic (Point to Point Interface) 

Profibus Průmyslová sběrnice (Process Field Bus) 

SBR1 – 3 Podprogramy 1 – 3 (Subrutiny 1 – 3) 

SW Programové vybavení (Software) 
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1   Úvod 

 

 Zařízení pro transport a zpracování papírového odpadu je součástí papírenského závodu 

Model Obaly v Opavě na středisku výroby vlnité lepenky. Toto zařízení, které je v rámci 

bakalářské práce modernizováno je součástí rozsáhlého komplexu systému zpracování odpadu 

z vlnité lepenky. Má za úkol transportovat odpad z vlnité lepenky, který vznikne  při výrobním 

procesu na zpracovatelských strojích do sběrného místa, které představuje centrální dopravník 

odpadu. Odpadní materiál je pak dále transportován do trhače odpadu, kde dojde k rozmělnění 

na menší části papírové lepenky a tato je výkonným ventilátorem (systém Moldow) 

transportována do externího zařízení (Höcker) k dalšímu zpracování.  

 Vzhledem ke stáří zařízení řízeného reléovou logikou a jeho klíčové funkci, kdy při 

odstavení například v důsledku delší poruchy, dochází k zastavení celého výrobního provozu 

z důvodu zahlcení odpadním materiálem,  je vhodným řešením jeho modernizace. Od ní se 

očekává zvýšení spolehlivosti a možnosti efektivního rozšíření do budoucna. 

 Náplní této bakalářské práce je návrh řídicího systému společně s vytvořením řídicí 

aplikace a následným oživením zařízení. Stávající reléový systém je již značně zastaralý a 

nemoderní. Problém pak nastává v případě poruchy některého z prvků zařízení, kdy je třeba 

vadnou součástku vyměnit a ta se již logicky nevyrábí. Musí tedy dojít k náhradě, což zvyšuje 

prostoj zařízení, vzhledem k nutným úpravám, které sebou výměna přináší. Nabízí se tedy 

možnost modernizace zařízení prostřednictvím programovatelného logického automatu (PLC) a 

současně k výměně jednotlivých prvků rozvaděče. Jelikož je část tohoto zařízení již řízena 

prostřednictvím PLC Simatic S7 – 200, dojde k navázání na tuto aplikaci a to zejména k úzké 

spolupráci tohoto systému jako celku, který se souhrnně nazývá centrální dopravník odpadu. 

  V části rozbor stávajícího zařízení je popsána jeho funkce, stávající stav a rozbor 

základních kroků pro jeho obsluhu. Tato kapitola má velkou důležitost pro seznámení se 

s problematikou zpracování papírového odpadu, od níž se odráží vhodně zvolené kroky 

k modernizaci. 

 Kapitola systémové analýzy pro modernizaci pojednává o vhodném návrhu inovovaného 

řešení. Je také důležitou součástí seznámení se s požadavky pro modernizaci. Cílem této 

kapitoly je příprava jednotlivých kroků tak, aby navazující kapitola mohla pojednávat o návrhu 

řídicí aplikace. Zabývá se také nezbytnou teorií řízení pomocí PLC. Řízení bez PLC pro 

nejrůznější procesy si v dnešním průmyslu ani nelze představit, jedná se o moderní spolehlivé 

řízení. 

 V další kapitole je řešen vývoj výsledné řídicí aplikace. Na začátku se představí vývojové 

prostředí ve kterém je program napsán. Popíšeme si zde funkci jednotlivých kroků programu, 

který se o chod centrálního dopravníku odpadu stará. 

 Předposlední kapitola se zabývá optimalizací navrženého řídicího systému a řídicí 

aplikace. Pro názornost je vytvořena vizualizace PLC, což přináší přehlednou kontrolu nad 

jednotlivými procesy vytvořeného programu. V rámci testování pak můžeme sadou přepínačů, 

simulovat jednotlivé stavy zařízení a sledovat odezvy z PLC přehledně. Dále je zde kladen 

důraz na závěrečné oživení a aplikace systému do praxe. 

 Poslední část bakalářské práce je věnována závěrečnému hodnocení a seznámení se 

s výsledky, které sebou modernizovaný systém přinesl, je zde také zmínka o případném 

rozšíření modernizovaného zařízení v budoucnu. 
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2   Rozbor stávajícího zařízení pro transport a zpracování  

     papírového odpadu  
 

 Kapitola popisuje aktuální stav zařízení, které je v rámci bakalářské práce 

modernizováno. Seznámí nás tedy s funkcí, svými vlastnostmi a základními prvky obsluhy. 

Modernizovaná bude část pro centrální dopravník odpadu. Jelikož  je však  toto zařízení 

nedílnou částí systému dopravy jako celku, je tento systém popsán komplexně. 

 

2.1   Všeobecný popis zařízení a základní technické údaje 

 

 Centrální dopravník odpadu, který bude v rámci bakalářské práce modernizován je 

umístěn v kanále pod úrovní terénu ve výrobní hale, který vede napříč tokem technologie 

výroby a je součástí systému dopravy odpadu. Výrobní stroje mají za úkol z archů vlnité 

lepenky vyrábět výsledné produkty, kterými jsou rozmanité papírové obaly nejrůznějších 

rozměrů a tvarů. Podle požadavku na výstupní produkt je arch nejprve potištěn a následně je 

z něj vyseknuta nepotřebná část zbytků vlnité lepenky. Zpracování tohoto odpadového 

materiálu je řešeno rozsáhlým systémem dopravy odpadu. 

 

 

  

Obr. 1. Blokové schéma systému dopravy odpadu. 

 

Systém dopravy odpadu se skládá z: 

a) krátké dopravníky odpadu - součást výrobních strojů 

 Poté co dojde rotačním, nebo 

přímočarým vyseknutím nepotřebné části 

archu, k odstranění zbytku vlnité lepenky, 

je tato prostřednictvím krátkého 

dopravníku odpadu transportována do 

centrálního dopravníku odpadu (CPO). 

Některé výrobní stroje jsou koncipovány 

tak, že odpad padá přímo do CPO, tedy 

krátký dopravník odpadu nemají, jak je to 

vidět na obr.2. 

 

 

                                                           Obr. 2. Stroj bez krátkého dopravníku s přímím   

                                                   dopadem odpadu do CPO. 
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b) centrální  dopravník odpadu 

 

 

 

Obr. 3. Blokové schéma centrálního dopravníku odpadu. 

 

Centrální pás odpadu (CPO): 

 Je zapuštěn pod úrovní terénu pod zpracovatelskými stroji ve směru kolmém na tok 

technologického procesu. Délka dopravníku je cca 46 m. Na CPO padá odpad z vlnité lepenky 

buď přímo, nebo prostřednictvím krátkých dopravníků odpadu. Papírový odpad je pak dále 

transportován do trhače papírového odpadu avšak ještě před vstupem do trhače je jeho nedílnou 

součástí detektor kovů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Konec CPO (vyústění na krátký pás před trhačem). 

 

 

Detektor kovů: 

 Jedná se o deskové provedení (typ IFD 7S20), umožňující instalaci na dopravník bez 

přerušení dopravního pásu. Základem je svařovaná nosná konstrukce, ke které jsou připevněny 

snímací a budící cívka. [1] 

 Při průchodu nežádoucího kovového předmětu mezi snímací a budící cívkou vzniknou na 

výstupu snímače poruchová napětí, vyhodnocená blokem elektroniky a signalizovaná 

rozsvícením signálky KOV. Současně s rozsvícením signálky KOV se spustí i zvuková 

signalizace. Při obslužném provozu rovněž dojde k zastavení dopravníku a obsluha po 

odstranění nežádoucího kovového předmětu uvede dopravník opět do provozu. [1] 
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Základní technické parametry detektoru kovů:  [1] 

 

- Minimální hmotnost indikovaných předmětů 20g 

- Rozměry štěrbiny 1100 x 400mm 

- Signalizace kov optická, akustická 

- Napájecí napětí, příkon 230VAC, 12VA 

- Doba náběhu po zapnutí napájení 25s 

- Provozní teplota -5º až 42ºC 

  

Trhač papírového odpadu: 

 Je umístěn na konci CPO. Skládá se z krátkého dopravního pásu (dlouhého 2 metry), 

který je situován níže než CPO, tedy odpad na něj dopadá z CPO. Prostor krátkého pásu je 

hlídán fotobuňkou, která hlídá ucpání v případě, že se prostor před trhačem zahltí odpadem nad 

určitou výšku, zároveň má časové zpoždění z důvodu eliminace krátkých časových překmitů 

fotobuňky. 

 Krátký pás přivádí odpad dále do trhače,  který rozdrtí větší kusy odpadu tak, aby mohly 

být odsáty ventilátorem (Moldow). V případě vyhodnocení přednastaveného přetížení trhače 

dochází k automatickému reverzačnímu cyklu jak trhače, tak krátkého pásu (zatímco CPO je 

pozastaven). Trhač se pak snaží opakovaně odpad rozdrtit. V případě, že dojde k převýšení 

přednastavené hodnoty zablokování, dojde automaticky k zablokování zařízení a je nutno trhač 

uvolnit ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Trhač papírového odpadu. 

 

Ventilátor pro dopravu odpadu (Moldow): 

 Je umístěn za trhačem odpadu. Slouží k zajištění transportu papírového odpadu přes 

spojovací potrubí k separátoru (systém Höcker). Systém je vybaven provozním a náhradním 

potrubím, aby v případě, že dojde k ucpání jednoho z nich, bylo možné přepnout transport 

odpadu do volného potrubí. Zajistí se tak nenarušení výrobního provozu s tím, že ucpané 

potrubí lze vyčistit až po plánovaném zastavení provozu. 

 

c) odlučovací a lisovací zařízení (systém Höcker) 

 Ventilátor transportuje odpad do odlučovacího zařízení (separátoru), kde je oddělován 

tuhý odpad od prašných částí. Tuhý odpad je dále dopravován do zařízení lisu. Papírový prach 

je oddělen ve filtru a lisován do balíků, které jsou odesílány k dalšímu zpracování.  
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2.2   Schematické znázornění centrálního dopravníku odpadu 

 

 Na obr.6 je schematicky znázorněno rozmístění jednotlivých částí centrálního dopravníku 

odpadu, který je v rámci bakalářské práce modernizován. Popis a funkce jednotlivých 

komponent  je blíže popsána v kapitole 2.1. Jednotlivé výrobní stroje (na obrázku vyznačeny 

šedou barvou) a rozvaděče (bod č.1 a 2) jsou umístěny ve výrobní hale. Podle popisu v kapitole 

2.1 jsou některé stroje vybavené krátkými dopravníky, které následně odpad transportují na 

CPO a některé z těchto strojů jsou uzpůsobeny tak, že odpad na CPO padá přímo. Je to dáno 

konstrukcí každého stroje individuelně. Napříč touto technologií je nad úrovní jednotlivých 

stojů instalováno 6 majáků, které v případě poruchy informují obsluhy strojů o závadě na CPO. 

Hlavním důvodem je nutná okamžitá informace o závadě, neboť CPO jako takový neblokuje 

chod jednotlivých strojů, tedy nesmí dojít k zahlcení pásu odpadním materiálem. Každý stroj 

má však externí stopové tlačítko, které může z bezpečnostních důvodů chod CPO zablokovat. 

Zbývající část centrálního dopravníku odpadu, včetně svých vyobrazených periferií je umístěna 

pod úrovní terénu. Na schématu je vidět, dle legendy bod č.10 – rozšiřující část (CPO). Jedná se 

o možné napojení dalšího pásu, který bude přivádět odpad z vlnité lepenky z nových výrobních 

strojů o které by případně stávající provoz byl rozšířen. S tímto rozšíření se počítá i v návrhu 

modernizace. 

Obr. 6. Plán rozmístění jednotlivých částí centrálního dopravníku odpadu. [9] 

 

Legenda k obr.6.: 1. Rozvaděč pro centrální pás odpadu, 2. Rozvaděč trhače a ventilátoru, 3. 

Trhač, 4. Krátký dopravní pás, 5. Detektor kovů, 6. Centrální pás odpadu, 7. Náhradní potrubí, 8. 

Provozní potrubí, 9. Ventilátor (Moldow) , 10. Rozšiřující část (CPO), pozn. šedě jsou vyznačené 

jednotlivé výrobní stroje. 
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2.3   Rozbor jednotlivých kroků při obsluze zařízení před modernizací 

 

 Po spuštění předchozích zařízení ( lis , separátor odpadu ) je možné zapnout hlavní 

vypínač na rozvaděči centrálního dopravníku odpadu ve výrobní hale. Následuje zapnutí 

ovládání a nastartování zařízení. Postupně dojde k rozběhu odsávacího ventilátoru, trhač a pásy 

se rozjedou podle navoleného režimu.  

 Jakmile je přepínač druhu provozu nastavený na režim ručně, lze trhač spustit 

s příslušným směrem otáčení podržením ovladače směru do polohy vpřed, nebo vzad. Při směru 

vpřed se po rozběhu trhače rozsvítí kontrolka signalizující trhač v provozu a spustí krátký pás ve 

směru vpřed. Při směru vzad se podávací pás ve stejném čase spustí s trhačem v opačném 

směru. Dlouhý pás při tom stojí. Jakmile je krátký pás v provozu, rozsvítí se kontrolka 

signalizující provoz krátkého pásu. 

 Je-li přepínač druhu provozu nastavený na automatický režim, je trhač spuštěn a rozsvítí 

se kontrolky signalizující provoz trhače a krátkého pásu  jakmile se krátký dopravník rozjede. 

Dlouhý pás se poté rozjede při splnění podmínek provozu dle zvoleného režimu, avšak vždy až 

po odeznění zvukové signalizace.  

 Ruční ovládání dopravníku  umožňuje chod dlouhého dopravníku tam i zpět, tlačítka je 

nutno držet ve stisknuté poloze. Po ukončení ručního provozu je nutné odblokovat přepínač 

ručního chodu a přepnout do automatického režimu. 

 Provozní chod dlouhého dopravníku  umožňuje chod dlouhého dopravníku jen vpřed a 

automatické spouštění a zastavování dlouhého pásu. 

 Vypnutí zařízení lze provést pomocí vypínacích stop tlačítek, nebo v případě       

nebezpečí pomocí tlačítek central - stop, které zajišťují nouzové vypnutí celého zařízení. 

 Provozní zastavení celého zařízení probíhá v opačném sledu procedury jeho spuštění. 

Stlačením tlačítka stop lze trhací zařízení zastavit. Nejdřív se zastaví dlouhý a krátký pás a 

trhač. Po přednastavené době pak zastaví i ventilátor (tato doba je určená k odsátí všech zbytků 

odpadu tak, aby potrubí po vypnutí zůstalo čisté). 

 Externí signál k zastavení může přijít od lisu odpadu ze systému Höcker a zastavit 

přísunu trhaného materiálu (např. při poruše). Zastaví se oba dopravníky a rozsvítí se kontrolka 

informující obsluhu o vypnutí prostřednictvím Höckeru. 

 Je-li centrální dopravník v provozu a indikátor kovu aktivní, dojde v případě přítomnosti 

kovové části v papírovém odpadu k zastavení dlouhého dopravníku. Rozsvítí se signálka 

informující nás o detekci kovu a indikátor kovu signalizuje průchod kovu svou sirénou a svitem 

žlutého světla kov. Je nutno nejprve nalézt a vytáhnout kovový předmět z vyznačené zóny a 

následně dlouhý pás spustit, tento pás se rozjede až po odeznění zvukové signalizace. 

 Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy u dopravníku , je po celé trase dopravníku instalováno 

lanko, které při zatažení zastaví chod dopravníku. Pro další rozjetí je nutné provést odblokování 

lankového spínače po kterém se po zvukové výstraze dopravník rozjede - úkon smí provádět i 

obsluha zařízení.  

 V případě zahlcení násypníku před trhačem dochází pomocí fotobuňky k automatickému 

zastavení CPO a k signalizaci zastavení  pásu pomocí majáků, které jsou umístěny napříč 

technologií nad výrobními stroji a signálky na rozvaděči. Po uvolnění trhače od zahlcení se 

v automatickém režimu CPO po odeznění zvukové signalizace znovu rozjede. [10] 
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3   Systémová analýza pro modernizaci zařízení 
 

 V kapitole systémové analýzy je popsána modernizace zařízení tak, aby v nadcházející 

části bakalářské práce bylo již možné přejít k návrhu samotné aplikace. Seznámí nás tedy 

s konfigurací řídicího systému, včetně základní teorie řízení pomocí PLC a dále 

s technologickými signály, jejichž znalost je nutná při návrhu řídicího softwaru. 

 

3.1   Inovace funkce zařízení 

 

 Stávající systém je doplněn o možnost řízeného přepínání klapy mezi provozním a 

náhradním potrubím prostřednictvím elektricky řízeného ventilu. Doposud bylo toto možné 

pouze mechanicky,  přivedením stlačeného vzduchu na ventil pro patřičnou větev provozního či 

náhradního potrubí. Zároveň bude systém hlídat dovření po přepnutí na zvolené potrubí a 

v případě nedovření do přednastaveného času zařízení zablokuje. Snímání polohy klapy bude 

realizováno prostřednictvím koncových spínačů. Samozřejmé je i hlídání polohy klapy při 

chodu ventilátoru. 

 Další inovací je kontrola ucpání a přetížení ventilátoru. Hlídání je realizováno pomocí 

měřícího proudového relé,  kde vyhodnocujeme nadproud ventilátoru a tedy jeho přetížení a 

dále pak podproud, který nás informuje o ucpání potrubí. 

 

3.2   Rozvaděče centrálního dopravníku odpadu před modernizací 

 

 Před modernizací bylo zařízení centrálního dopravníku odpadu rozděleno do 2 rozvaděčů 

a to rozvaděč centrálního pásu odpadu a rozvaděč trhače a ventilátoru, (umístěných vedle sebe a 

pootočených o 90°) jak je to znázorněno na schematickém rozmístění v kapitole 2.3. Část 

rozvaděče trhače je již řízená pomocí PLC Simatic S7 – 200 a i vnitřní vybavení prošlo před 

několika lety modernizací. Část pro centrální pás odpadu je řízená reléovou logikou a vnitřní 

vybavení je již značně zastaralé. 

Obr. 7. Rozvaděč centrálního pásu odpadu vnější a vnitřní část (před modernizací). 
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Obr. 8. Rozvaděč trhače a ventilátoru vnější a vnitřní část (před modernizací). 

 

 

 V rámci bakalářské práce dojde k implementaci obou rozvaděčů (rozvaděče centrálního 

pásu odpadu a rozvaděče trhače a ventilátoru) do jednoho. Vnitřní vybavení rozvaděče trhače 

zůstane zachováno, ale rozvaděč CPO bude kompletně vyměněn za prvky nové. Výběr a montáž 

nových prvků je v kompetenci externího dodavatele. Náplní bakalářské práce je tedy koncepční 

návrh modernizace zařízení a návrh řídicího systému včetně řídicí aplikace a uvedení zařízení 

do provozu. Vzhledem k tomu, že rozvaděč trhače obsahuje PLC Simatic S7 – 200 a je možno 

dále jej rozšířit, bude tento rozšířen o přídavné moduly dle požadavků aplikace. 

 

3.3   Řízení pomocí PLC 

 

3.3.1   Všeobecné vlastnosti PLC 

 

 Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro 

řízení průmyslových a technologických procesů, mnohdy specializovaných na úlohy převážně 

logického typu. Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). [3],[13] 

 Hlavní předností PLC je možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení nemusí 

uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a včas objednat vhodnou sestavu modulů programovatelného 

automatu (konfiguraci) pro danou aplikaci, vytvořit projekt, napsat a odladit uživatelský 

program a poté uvést do provozu. [3],[13] 

 Technické vybavení programovatelných automatů je navrženo tak, že jsou extrémně 

spolehlivé i v drsných průmyslových podmínkách, jsou odolné proti rušení i poruchám, 

vyznačují se robustností a spolehlivostí. PLC bývají vybaveny i vnitřními diagnostickými 

funkcemi, které průběžně kontrolují činnost systému a včas zjistí případnou závadu, lokalizují 

ji, bezpečně ji ošetří  a usnadní její odstranění. [3],[13] 
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3.3.2   Složení  PLC 

 

 Každý programovatelný automat se  skládá z centrální procesorové jednotky, systémové 

paměti, uživatelské paměti, souboru vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného 

systému (technologického procesu, výrobního stroje, výrobního zařízení, výrobku) a souboru 

komunikačních jednotek pro komunikaci se souřadnými a nadřazenými řídicími systémy. 

Jednotky programovatelného automatu jsou navzájem propojeny systémovou sběrnicí. Základní 

schéma programovatelného automatu je na obr.9. [2],[11] 

 

 

 

 

 

 

 Řídicí algoritmy jsou realizovány uživatelským programem, který může být zapsán 

v různých programovacích jazycích a po přeložení je uložen v uživatelské paměti 

programovatelného automatu. Program obsahuje posloupnost instrukcí, kterou procesor 

vykonává cyklicky. Chování programovatelného automatu je tedy dáno v podstatě 

zaměnitelným programem, zatímco u reléových systémů bylo chování určeno strukturou 

zapojení jednotlivých komponent, která byla po realizaci reléového systému téměř 

nezaměnitelná. [2],[11] 

 Relé, stykače a tlačítka jsou v některých případech nenahraditelné a nemá smysl se bránit 

jejich použití i v případech, kdy je k řízení použit PLC. Z bezpečnostních důvodů se takto 

realizují záložní bezpečnostní okruhy, např. CENTRAL STOP. [2],[11] 

 

 

3.3.3   Nevýhody při řízení pomocí PLC 

 

Prodloužení odezvy 

 Řídicí systémy s pevnou logikou se od systému s PLC se liší v době odezvy, tj. v době za 

kterou zareagují výstupy na změnu na vstupech systému. V pevné logice jsou všechny logické 

členy trvale aktivní, algoritmus systému se realizuje paralelně a ve spojitém čase. Odezva na 

změnu vstupů je dána jen celkovým zpoždění logických členů v nejdelší větvi. [3],[13] 

 Odezva PLC bývá delší a je dána dobou průchodu programu. Závisí na rychlosti 

procesoru a na délce aktivní větve programu. Typicky nabývá hodnot v řádu jednotek až desítek 

milisekund (někdy stovek ms), což pro běžné aplikace postačuje. [3],[13] 

 

 

 

Obr. 9. Blokové schéma programovatelného automatu. [2] 
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Nespojitost v čase 

 Dalším důležitým znakem programovatelných systémů je často nespojitost zpracování. 

Algoritmus je vykonáván cyklicky, vždy jen v určitých okamžicích. Uvnitř intervalu mezi 

okamžiky aktivace systému nereaguje na změny vstupních hodnot. Tuto skutečnost je třeba 

respektovat při návrhu a programování systému, jinak může být příčinou mnoha chyb, např. 

ztráty krátkého vstupního impulzu, nevyhovující hrany signálu apod. [3],[13] 

 

Postupnost zpracování  

 Program PLC je vykonáván v pořadí, v jakém je zapsán, nikoliv v pořadí „toku signálu“ 

v odpovídajícím logickém schématu. Je-li možné zapsat PLC program sousledně s tokem 

signálů (aby pořadí instrukcí sledovalo tok signálů směrem od vstupů k výstupům), nebývají 

problémy. U složitých a nepřehledných logických funkcí (a zejména v případech mnoha změn a 

vsuvek do programu) se to vždy nepodaří. V lepším případě je následkem prodloužení doby 

odezvy systému (k ustálení hodnoty výstupu je zapotřebí několika cyklů PLC programu). 

[3],[13] 

 

3.4   Simatic S7 – 200 

 

 Simatic S7 – 200 je řada malých programovatelných automatů (mikro PLC) – určených 

k řízení v různých automatizačních aplikacích. Zařízení S7 – 200 monitoruje vstupy a řídí 

výstupy pomocí uživatelského programu, který může obsahovat Booleovu logiku, počítání, 

časování, složité matematické operace a komunikaci s jinými inteligentními zařízeními. 

Kompaktní design, flexibilní konfigurace a výkonný instrukční soubor jsou důvody, proč je 

zařízení S7 – 200 optimálním řešením pro široké škály aplikací. [5],[6],[7] 

 S7 – 200 obsahuje mikroprocesor, integrovaný napájecí zdroj, vstupní a výstupní obvody 

v kompaktním pouzdru, které tak tvoří výkonný programovatelný automat (mikro – PLC). [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Simatic S7 – 200 (Mikro PLC)   

 

 

 

LED I/O 

(vstupy/výstupy) 

 

Stavové LED :     

porucha / 

diagnostika  

systému  

(SF/ DIAG) 

RUN / STOP 

 

Zásuvný modul :   

paměťový modul    

hodiny reálného 

času          

baterie 

 

Komunikační port           

 

  

Přístupový kryt :                  

přepínač režimů                             

(RUN/STOP)      
analogový 

potenciometr  

rozšiřovací port 

 

Svorkovnice 

odnímatelná u : 

( CPU224,    

  CPU224XP, 

  CPU226) 

 

Příchytka pro 

instalaci DIN 

lišty 

 

 



11 

 

 Siemens dodává různé moduly S7 – 200 s různými parametry a schopnostmi, které 

pomáhají vytvořit efektivní řešení nejrůznějších aplikací. Podrobné informace o jednotlivých 

CPU lze dohledat například na webových stránkách Siemens, odkaz je uveden v referencích.[6] 

 Pro rozmanité řešení požadavků aplikací obsahuje řada S7 – 200 širokou škálu 

rozšiřovacích modulů. Podle daného CPU lze pak PLC rozšířit o daný max. počet takovýchto 

modulů. Jedná se o digitální vstupní,výstupní, nebo kombinované moduly, analogové vstupní, 

výstupní, nebo kombinované moduly. Inteligentní moduly : polohovací, ethernetový, 

modemový, internetový, PROFIBUS – DP, nebo AS – interface. [5],[6],[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5   Tabulka I/O 

 

 Při každém návrhu řídicího systému prostřednictvím PLC je nutné definovat s jakými 

technologickými signály budeme pracovat. Může se jednat o diskrétní signály, které nabývají 

pouze dvou hodnot, tj. log. „0“ a log.“1“, což si lze představit např. jako vypnuto a zapnuto. 

Takové signály bývají nejčastěji realizovány jako napěťové např. 10VDC, 24VDC apod., kde 

přítomnost, nebo nepřítomnost onoho signálu je definována jako log.“0“ respektive log.“1“. 

Další variantou jsou pak signály analogové, které se dále ještě dělí na proudové např. 0 – 20 

mA, 4 – 20mA (u druhého zmiňovaného lze detekovat přerušení smyčky), nebo napěťové např. 

v rozsahu 0 – 10VDC. Záleží tedy na povaze daného systému. [12] 

 Pro požadavek řídicí aplikace centrálního dopravníku odpadu je využito již instalovaného 

PLC Simatic S7 – 200 určeného pro řízení trhače a ventilátoru, kde se vzhledem k úzké 

souvislosti vzhledem k CPO naváže na tuto stávající aplikaci. Dalším důvodem je inovace 

funkcí stávajícího systému uvedených v kapitole 3.1. 

 PLC bylo ve stavu před modernizací rozděleno na 2 moduly A1 a A2, podle potřeby naší 

aplikace je dále rozšířeno o moduly A3 a A4. Hardwarový popis jednotlivých modulů je popsán 

v kapitole 3.6. 

 Modul s popisem A1 je mozkem celé sestavy, neboť obsahuje CPU a dále I/O signály, 

jedná se tedy o kompaktní provedení. Tato část se prostřednictvím technologických signálů 

stará o řízení trhače a ventilátoru a obsahuje pouze binární signály. 

Obr. 11. PLC Simatic S7 – 200 v rozvaděči trhače a 

ventilátoru. (před modernizací) 
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 Modul A2 je vstupní analogový a zpracovává signály z frekvenčního měniče, který řídí 

motor trhače. Jedná se o rychlost trhače v podobě hodnoty 0 – 10 VDC a dále zatížení trhače 

stejného napěťového rozsahu. 

 Modul A3 se stará o chod CPO, obsahuje signály pro  jednotlivé podmínky pro chod 

zařízení a jsou z něj vyvedeny také jednotlivé signály, které nás informují o stavu procesu CPO. 

 Modul A4 obsahuje signály pro řízení přepínání klapy. Na tomto modulu jsou záměrně 

ponechány rezervy, neboť se počítá v blízké budoucnosti s rozšířením CPO o další pás, 

vzhledem k rozšíření technologie o další výrobní stroje. 

 V tab.1 jsou definovány jednotlivé signály pro modul A3. Kompletní tabulku I/O pak 

nalezneme v příloze I. 

 

Označení El. prvek Popis 

A3 – SIMATIC S7-200 , EM223 , 16x vstup 24VDC , 16x výstupní relé 

Vstup I2.0 1KA31 Požár v kanálu 

Vstup I2.1 1KA11 Blokování od lisu Höcker 

Vstup I2.2 1KA13 Vypnutí dopravníku od strojů 

Vstup I2.3 1KA14 Vypnutí dopravníku lankem 

Vstup I2.4 1KA12 Detekce kovů 

Vstup I2.5 1B2 Ucpání násypky 

Vstup I2.6 PA1 Přetížení ventilátoru 

Vstup I2.7 PA1 Ucpání ventilátoru 

Vstup I3.0 1FR1 Přetížení centrální pás 

Vstup I3.1 SA5 Centrální pás ovládání ručně 

Vstup I3.2 SA6 Centrální pás – ručně vpřed 

Vstup I3.3 SA7 Centrální pás – ručně vzad 

Vstup I3.4 SA5 Centrální pás ovládání automaticky 

Vstup I3.5 rezerva  

Vstup I3.6 K2F Pás u trhače – chod vpřed 

 Vstup I3.7 rezerva  

Výstup Q2.0 1KM1 Centrální pás vpřed 

Výstup Q2.1 1KM2 Centrální pás vzad 

Výstup Q2.2 1P1 Centrální pás – provozní hodiny 

Výstup Q2.3 rezerva  

Výstup Q2.4 rezerva  

Výstup Q2.5 1KA22 Klapa v potrubí ventilátoru 

Výstup Q2.6 1KA23 Výstraha před rozjezdem centrálního pásu 

Výstup Q2.7 1KA24,1HL16 Signalizace - sdružená porucha 

Výstup Q3.0 1HL6 Signalizace – porucha trhače 

Výstup Q3.1 1HL7 Signalizace – centrální pás ručně 

Výstup Q3.2 1HL8 Signalizace – centrální pás automaticky 

Výstup Q3.3 1HL9 Signalizace – centrální pás chod 

Výstup Q3.4 1HL10 Signalizace – vypnuto centrál stopy 

Výstup Q3.5 1HL11 Signalizace – zahlcení násypky 

Výstup Q3.6 1HL12 Signalizace – ucpání ventilátoru 

Výstup Q3.7 rezerva  

 

Tab. 1. Modul A3 tabulka I/O. 
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3.6   Hardwarová konfigurace PLC 

 

 Popis stávajících modulů A1 a A2, včetně nově přidaných A3 a A4 je na následujících 

řádcích. Externí moduly dodané v rámci modernizace zařízení jsou propojeny kabelem pro 

rozšiřovací moduly (B) a to z důvodu nedostatku místa, daným v případě instalace všech 

modulů vedle sebe. V řetězci CPU / Rozšiřovací moduly je povolen pouze jeden takový kabel. 

Pro zálohu a přenositelnost programu je instalován paměťový modul (C). Na obr. 12 je tato 

modernizovaná sestava vyobrazena celá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – SIMATIC S7-200 , CPU224,  

Typ : 6ES7 214 – 1BD21 – 0XB0  14x vstup 24VDC , 10x výstupní relé. Rozšiřitelné o max. 7 

modulů (DI/DO/max. = 94/82/168), (AI/AO/max. = 28/14/35) Paměť pro program 8kB 

 

A2 – SIMATIC S7-200 , EM231,  

Typ : 6ES7 231 – 0HC21 – 0XA0, 4x analogový vstup 0 – 10VDC / 12 bit 

 

A3 – SIMATIC S7-200 , EM223,  

Typ : 6ES7 223 – 1PL22 – 0XA0, 16x vstup 24VDC , 16x výstupní relé 

 

A4 – SIMATIC S7-200 , EM223,  

Typ : 6ES7 223 – 1PH22 – 0XA0, 8x vstup 24VDC , 8x výstupní relé 

 

B - Kabel pro rozšiřovací moduly,  

Typ : 6ES7 290 - 6AA20 - 0XA0, Délka kabelu : 0,8m, hmotnost : 25g, 10pinový plochý 

 

C - Paměťový modul,  

Typ : 291 – 8GE20 – 0XA0, MEMORY MC 291, E-Stand : 2.0 

 

 

 

Obr. 12. Modernizovaná sestava PLC v novém 

rozvaděči. 
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4   Návrh modernizovaného řídicího systému a implementace 

programu 
 

4.1   STEP 7 – Micro / WIN 

 

 Vývojovým prostředím pro programovatelné automaty SIMATIC S7 – 200 je software 

STEP 7 – Micro / WIN. Uživatel má výběr mezi třemi druhy editace : LAD (kontaktní schéma), 

FBD (funkční bloky) a STL (výpis instrukcí). Mezi těmito režimy lze kdykoliv přepínat. 

Software má rozsáhlé možnosti ladění programu, on-line sledování stavu, grafické zobrazení 

průběhu procesních dat, přímé vnucení hodnot apod. Nezanedbatelná je i možnost změny 

uživatelského programu za běhu – bez nutností zastavení automatu. Pro zjednodušení 

programování je možné vytvořit vlastní knihovny, které používají často používané programy. 

Knihovny je možné opatřit heslem, aby byla zajištěná ochrana know-how. [6],[7] 

 Siemens nabízí dvě programovací možnosti připojení počítače k S7 – 200: přímé 

připojení pomocí PPI Multi-Master kabelu nebo kartou komunikačního procesoru (CP) a MPI 

kabelem. PPI Multi-Master programovací kabel je nejběžnější a nejekonomičtější způsob 

připojení počítače k S7 – 200. Tímto kabelem se propojí komunikační port S7 – 200 se 

sériovým komunikačním portem počítače. PPI Multi-Master programovací kabel se může 

rovněž použít pro připojení dalších zařízení k S7 – 200.  [6],[7] 

 

4.2   Popis řídicí aplikace 

 

 Na začátku je třeba uvést, že se jedná o rozšíření stávající aplikace, která řídila chod 

ventilátoru a trhače prostřednictvím PLC Simatic S7 - 200. Nabízí se tedy otázka, zda-li by 

v rámci modernizace zařízení nebylo vhodné napsat celý program znovu. Již při rozhodování o 

modernizaci celého zařízení byla stanoveno, že jednotlivé prvky (stykače, relé, frekvenční 

měnič..) pro řízení trhače a ventilátoru jsou relativně zánovní a bylo by tedy neekonomické 

všechny prvky vyměnit. Stejně tak software je již řadu let v provozu a pracuje spolehlivě. Proto 

se tato aplikace ponechá původní a dojde k navázání na ni, vzhledem k úzké vazbě zařízení na 

CPO. Vzhledem k možnosti rozšiřitelnosti PLC se tak jen dodají potřebné I/O, což je určitě 

ekonomicky únosnější než např. přidání dalšího CPU. 

 Původní aplikace byla napsána v cyklicky vykonávaném bloku Main (OB1), navázání na 

tuto aplikaci došlo k přidání subrutin, čímž je výsledný program lépe strukturalizován. Na obr. 

13 je vyobrazena struktura řídicí aplikace. Původní řídicí systém se skládal z modulů A1 a A2 a 

řídicí aplikace byla napsána pouze v Main (OB1) a tedy pracovala s I/O signály pouze na těchto 

modulech. Rozšířením o moduly A3 a A4 došlo k přidáním Subrutin: Faults (SBR0), 

CPO_Control (SBR1) a Flap_Control (SBR2), které jsou z OB1 volány. Pokud je subrutina 

z uživatelského programu zavolána je pak celá vykonána až do konce. Pak se řízení toku 

programu předá zpět do volajícího bloku na instrukci v networku bezprostředně následujícího za 

voláním subrutiny. 

 V další části popisuji funkci jednotlivých částí programu. Na počátku bylo nutné udělat 

rozbor stávající aplikace napsané právě v OB1, neboť na ní navazuje modernizovaná část 

(program), respektive jednotlivé subrutiny.  
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4.2.1   Main (OB1) 

 

 Původní aplikace byla napsána pouze v cyklicky vykonávaném bloku OB1. Jeho podoba 

je rozšířena o inovované funkce viz. kapitola 3.1 a jsou z něj dále volány příslušné nově přidané 

subrutiny pro řízení CPO, které se v rámci modernizace přidaly. Aplikace je strukturálně 

rozdělena na jednotlivé programové kroky 0 – 11, které se starají o chod trhače a ventilátoru. 

Z výhodou je využita paměťová oblast M, která uchovává jednotlivé mezistavy procesu. Na 

následujících řádcích v levém sloupci je výpis jednotlivých kroků. V pravém sloupci je 

symbolický název včetně bitové adresy M. 

 

   0 – Systém vypnutý  (M0_0_system_vyp) 

 

Tento programový krok (M0.0) je automaticky 

nasetován v prvním programovém cyklu, pro tento účel 

je využitý speciální paměťový bit (SM0.1). Systém 

vypnutý se dále nastaví v případě nepřítomností 

řídicího napětí blokovaného C – Stop obvodem (I0.1), 

v případě informace o požáru (I2.0) a nebo nastavením 

systému do poruchového stavu (V100.0). V případě 

nasetování (M0.0) zároveň dochází k resetování všech 

ostatním programových kroků (1 -11), popisovaných 

dále. 

 

 

 

Main ( OB1) 

Call Subroutines : 

Faults (SBR0) 

Call Subroutines : 

CPO_control (SBR1) 

Call Subroutines : 

Flap_control (SBR2) 

A1 

SIMATIC S7-200 

CPU224 

IN 14 x 24 VDC 

OUT 10 x RELAY 

A2 

EM231 

IN 4x AI 

0-10 VDC 

A3 

EM223 

IN 16x 24VDC 

OUT 16x RELAY 

A4 

EM223 

IN 8x24VDC 

OUT 8x  

RELAY 

Faults  

(SBR0) 

 

CPO_control 

(SBR1) 

Flap_control 

(SBR2) 

 

Obr. 13. Struktura modernizované řídicí aplikace. 

Obr. 14. Ukázka kódu v režimu LAD pro      

       programový krok 0 v OB1. 
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   1 – Systém připraven  (M0_1_system_standby) 

 

Jedná se o přenastavení systému vypnutý na systém připraven a to v případě, že netrvá žádný 

z poruchových stavů, popisovaných v kroku 0. Zároveň dojde k resetování bitu kroku 0 = 

systém vypnutý. 

 

   2 – Start ventilátoru  (M0_2_start_ventilator) 

 

Pokud je systém připraven (M0.1) a je zapnuto tlačítko start (I0.2) je nasetován pomocný bit pro 

spuštění ventilátoru (M0.2) a zároveň je resetován krok 1 = systém připraven. 

 

   3 – Trhač připraven  (M2_3_trhac_standby) 

 

Jakmile je aktivován bit (M0.2) a současně přijde informace o běhu ventilátoru (I1.5), dojde po 

načasování prodlevy časovače (T43) k nasetování bitu (M2.3) a současně resetování (M0.2) a 

trhač je tak připraven. 

 

   4 – Start trhač vpřed  (M0_3_trhac_dopredu) 

 

Podmínkou pro nastavení bitu trhač dopředu (M0.3) je režim trhače připraven (M2.3), nastavení 

automatického režimu (I0.4) a současně nesmí být auto reverzační cyklus aktivován (V600.0). 

Po splnění je pak resetován (M2.3) a trhač může běžet. 

 

   5 – Start krátký dopravník  (M0_4_pas_dopredu) 

 

Pokud je splněná podmínka pro nastavení bitu (M0.3) a trhač má požadovanou rychlost (I1.0), 

dojde k nasetování bitu (M0.4) a současně k resetování (M0.3) a krátký dopravník může běžet. 

 

   6 – Stop dopravník  (M0_5_pas_stop_dopredu) 

 

V případě aktivního bitu (M0.4), může dojít ke třem situacím, které dopravník uvedou do 

režimu stop (M0.5): jedná se o normální vypnutí (I0.3), blokování od Höckeru (I2.1) a v případě 

nedovření klapy (M5.4) a zároveň je resetován (M0.4). 

 

   7 – Stop trhač  (M0_6_trhac_stop_dopredu) 

 

V případě aktivního bitu (M0.3), dojde při totožných situacích jako v kroku 6 k nasetování 

(M0.6) trhač stop dopředu a zároveň je resetován (M0.3) trhač dopředu. 

 

   8 – Stop ventilátor  (M0_7_stop_ventilator) 

 

U aktivního bitu (M0.2) nebo (M2.3), dojde při totožných situacích jako v krocích 6 a 7 

k nasetování (M0.7) stop ventilátor a současně k resetování (M0.2) start ventilátor a (M2.3) 

trhač připraven. 
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   9 – Stop trhač vpřed  (M2_0_stop_dopredu) 

 

Pokud je aktivován bit (M0.3), nebo (M0.4) je aktivován automatický režim (I0.4) tak při 

příchodu informace o přetížení (V100.1) je nasetován bit (M2.0) stop trhače dopředu a zároveň 

k resetování bitů (M0.3) a (M0.4). 

 

   10 – Start trhač a krátký dopravník reverzace  (M2_1_trhac_reverz) 

 

Pokud je trhač v režimu připraven (M2.3), je současně v automatickém režimu (I0.4) a přijde 

požadavek k reverzaci V600.0 (při přetížení), dojde k nasetování bitu (M2.1) a trhač jede vzad. 

Další možností pro reverzační cyklus je přepnutí do manuálního módu a tlačítkem ručně vzad 

(I0.6) lze otáčet trhač vzad. V obou případech dojde k resetování (M2.3). 

 

   11 – Stop trhač a dopravník reverzace  (M2_2_stop_reverzace) 

 

Jestliže je trhač v režimu reverzace (M2.1) a automatice (I0.4) a  je překročen maximální čas 

(T49), nebo měřená vzdálenost (VW524), dojde k nasetování (M2.2) a resetování (M2.1) a 

dojde k ukončení reverzace. V ručním režimu podobně pokud není pokyn ručně vzad (I0.6). 

 

 

Vazba modernizované aplikace na původní program 

 

 Na obr.15 je znázorněna bloková struktura vazeb modernizované aplikace na původní 

program. V levé části jsou nově vzniklé prvky programu (znázorněné jako obdélníky) , které 

navazují na určitý stav procesu pro řízení trhače a ventilátoru (znázorněného obdélníky vpravo) 

. Každý prvek mimo I2.0 a I2.1 obsahuje popis, ve které části programu se tento prvek nalézá. 

I2.0 a I2.1 jsou vstupní signály na modulu A3, které se používají na různých místech 

v programu. Další informací je popis instrukce a adresa daného prvku. V pravém sloupci je 

obdobný popis pro program řízení trhače a ventilátoru. Jak je vidět, modernizovaná aplikace 

zasahuje do programových kroků 0, 1, 6, 7, 8, které jsou popsány v předchozí kapitole. Popis 

prvků pro Přetížení (M3.7), Ucpání (M4.0) a Nedovření (M5.4)  jsou dále rozvedeny v kapitole 

4.2.2. Pokud jsou jednotlivé prvky spojeny tak, že se dotýkají, znamená to, že prvek zleva 

navazuje na jednotlivé stavy vpravo stejně. Pro ucelený popis je třeba ještě popsat spodní 

dotýkající se obdélníky (prvky) obr. 15 původní aplikace. U těchto jednotlivých kroků NET48, 

NET49 a NET52 je vazba prostřednictvím kontaktu daného prvku zleva, který zamezí popsaný 

stav vpravo. Jsou tímto tedy přímo blokovány výstupy Q0.2 a Q0.3, které jsou nutné pro 

informaci jakou rychlost má mít frekvenční měnič. Pokud jsou oba v log.“0“ tak i rychlost 

trhače je nulová. Poslední je blokovaný výstup Q0.6, který je určen pro chod ventilátoru. 
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Obr. 15. Blokové schéma vazby modernizované aplikace na původní program. 

 

4.2.2   Faults (SBR0) 

 

 Subrutina Faults je volána z OB1. Jak už název napovídá, tak tato část programu se stará 

o detekci (a, b, c  viz. dále) a signalizaci (d) poruchových stavů, daných inovovanými funkcemi 

v rámci modernizace zařízení. Pro detekci poruchových stavů je program rozdělen do 3 

důležitých větví (a, b, c): 

 

a) Sběrač poruch pro zablokování CPO: 

 Tato základní větev nastavuje pomocný bit M3.6_sber_poruch, který zablokuje chod 

CPO. Jedná se o sériovou větev pro detekci poruchových stavů, které svou povahou znemožňují 

chod centrálního pásu odpadu. Zároveň slouží jako interface vzhledem k trhači, který má 

možnost chod CPO blokovat. Opačně to však možné není, tedy CPO neblokuje chod trhače. 

Sériová větev se skládá z osmi hlídaných stavů zařízení. Hlídání přítomnosti řídicího napětí 

(I0.1), detekce požáru v kanále CPO (I2.0), detekce poruchy trhače (Q0.7), detekce vypnutí 

zařízení od jednotlivých výrobních stojů (I2.2) – jedná se o bezpečnostní prvek v podobě c-

stopového tlačítka, kterým jsou vybaveny všechny stroje, které produkují odpad pro CPO, 

obsluha tak může ze vzdáleného místa v případě poruchy bezpečně CPO zablokovat. Další 

možností je zablokování v podobě lanka, které aktivuje bezpečnostní spínač (I2.3) – lanko je 

instalováno po celé délce CPO (46 m), aby bylo možné z kterékoliv částí zablokovat chod CPO. 

Na konci CPO, před vstupem na krátký dopravník před trhačem je instalován detektor kovů 

(I2.4), který rovněž při detekci kovové části na páse má možnost zablokování zařízení. Dále je 

větev opatřena hlídáním přetížení pásu pomocí motorového spouštěče (I3.0).  

Flap_Control   NET 15 : Nedovření 

M5.4 (    ) 

I2.1 : Blok Hocker (nc) 

I2.0 : Požár (nc) 

I2.0 : Požár (no)

  

Faults   NET 3 : Ucpání  

M4.0 (set) 

Faults   NET 2 : Přetížení 

M3.7 (set) 

OB1   NET 17 : Systém vypnut 

M0.0 (set)   krok 0 

OB1   NET 18 : Systém připraven 

M0.1 (set) krok 1 

 

 OB1   NET 20 : Stop ventilátor  

M0.7 (set) krok 8

  

OB1   NET 15 : Systémová porucha 

V100.0 (set)  

 

 

OB1   NET 36 : Stop trhač 

M0.6 (set) krok 7 

OB1   NET 39 : Stop dopravník 

M0.5 (set) krok 6 

OB1   NET 48 : Volba rychlosti 1 

Q0.2 (    )  

OB1   NET 49 : Volba rychlosti 2 

Q0.3 (    ) 

OB1   NET 52 : Výstup ventilátor 

Q0.6 (    ) 
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 Poslední blokující prvek je detekce chodu krátkého dopravníku (I3.6). Aby byl chod CPO 

povolen, musí krátký dopravník být v chodu ve směru vpřed. Na obrázku č. 16 je vyobrazení 

celé větve v režimu LAD. 

 

 
Obr. 16. Úsek programu sběrače poruch v režimu LAD. 

 

b) Ucpání ventilátoru 

 Jedná se o novou funkci v rámci modernizace zařízení. V obvodu napájení ventilátoru je 

přes měřící transformátor proudu zapojen měřící přístroj, který detekuje podproud ventilátoru, 

čímž je zajištěna detekce ucpání ventilátoru. Před modernizací taková detekce nebyla 

implementována a proto v případě ucpání docházelo ke značnému zahlcení potrubí, což 

přinášelo velké problémy při následném čištění. Zařízení pak bylo zablokováno až jistícím 

prvkem motoru ventilátoru, kdy došlo k zablokování lopatek ventilátoru, nebo v lepším případě, 

pokud si obsluha včas všimla prašnosti, která se dostávala zpátky do trhače a zařízení tak bylo 

odstaveno obsluhou. 

 Poté co přijde informace z měřícího přístroje o ucpání potrubí (I2.7) a současně je 

ventilátor vzhledem k rozběhu hvězda / trojúhelník v režimu trojúhelník (I1.5), tak je aktivován 

časovač se zpožděným výstupem TON – T54_cas_ucp nastavený na 5s. Pokud tedy trvá ucpání 

po dobu delší než 5s, dojde k okamžitému zablokování systému (M4.0_ucpani) tzn. okamžitě 

zastavuje CPO, trhač i ventilátor. 

 

 

 

Obr. 17. Úsek programu pro detekci ucpání ventilátoru. 
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 Pomocný bit ucpání (M4.0) nastaví systém do poruchového režimu V100.0_porucha. 

Současně je informace o ucpání signalizována příslušnou kontrolkou a trvá do doby, než je 

resetována tlačítkem na rozvaděči (I0.7). V případě nevyčištění, nebo nepřepnutí na náhradní 

potrubí a opětovném spuštění dochází k opakovanému zablokování. 

 

c) Přetížení ventilátoru 

 Obdobně jako detekce ucpání, je vyřešena i část pro detekci přetížení (I2.6). Zásadní 

rozdíl je v detekci nadproudu (M3.7) oproti podproudu při ucpání. Důležité je správné nastavení 

měřícího přístroje, které řeší kapitola 5.3 Instalace zařízení a oživení. Rovněž přetížení nastaví 

systém do poruchového režimu V100.0_porucha. Detekce přetížení při rozběhu ventilátoru, kdy 

je motor zapojen do hvězdy zajišťuje pouze jistící prvek motoru ventilátoru. 

 

d) Signalizace poruchových stavů 

 Zbývající úsek programu subrutiny Faults (SBR0), zajišťuje signalizaci poruchových 

stavů, které mohou na zařízení nastat. Signalizace je provedena ve formě kontrolek umístěných 

na rozvaděči centrálního dopravníku odpadu. Nejdůležitější informací pro včasnou signalizaci 

při poruše zařízení je tzv. sdružená porucha. Jedná se o signál, který je aktivován několika 

poruchovými stavy, avšak zásadní je předání informace operátorům výrobních strojů v podobě 

šesti majáku umístěných ve výrobní hale. Obsluha pak musí pružně a rychle zareagovat, neboť 

centrální dopravník nijak neblokuje chod jednotlivých strojů a hrozilo by pak zahlcení pásu 

odpadním materiálem. V případě, že na zařízení již není žádná porucha, je tento signál aktivní 

až do doby, než se CPO rozjede. 

 

4.2.3   CPO_Control (SBR1) 

 

 Subrutina CPO_Control má na starost řízení CPO. Program je strukturálně rozdělen pro 

řízení v automatickém a ručním režimu. Funkce zařízení byla blíže popsána v kapitole 2.3. 

Podmínkou pro řízení CPO je detekce sběrače poruch popsaného v kapitole 4.2.2, který zásadně 

blokuje chod centrálního pásu odpadu. Režim řízení je podmíněn nastavením přepínače 

s volbou automat (I3.4), nebo ručně (I3.1). V automatickém režimu lze pás pouštět pouze ve 

směru vpřed (Q2.0), zatímco v ručním vpřed i vzad (Q2.1). Ruční režim je zejména vhodný 

v případě, že došlo k zastavení CPO a na páse se nahromadilo značné množství odpadu. 

Obsluha zařízení tak může plynule pouštět pás tak, aby nedošlo k přetížení trhače, nebo 

k zablokování v důsledku zaclonění bezpečnostní infrazávory umístěné před trhačem (I2.5). 

Spuštění pásu je dále podmíněno jak v ručním tak automatickém režimu prodlením 3s současně 

s akustickou výstrahou (Q2.6) určenou pro informaci, že dojde ke spuštění pásu (Q2.0).  

 

 
Obr. 18. Úsek programu pro podmíněný chod CPO. 
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 Prodleva je dána nastavením patřičného časovače TON, který pozdrží start pásu. 

Automatický režim je monitorován počítadlem provozních hodin (Q2.2). Dále je program 

uzpůsoben pro signalizaci jednotlivých stavů zařízení, které informují obsluhu zařízení 

prostřednictvím kontrolek na rozvaděči. Zejména je to důležité proto, že CPO je umístěn 

v kanále pod výrobní halou a není tedy „přímo na očích“. Na funkci řízení CPO se oproti 

reléovému systému před modernizací nic zásadního nezměnilo. 

 

4.2.4   Flap_Control (SBR2) 

 

 Poslední subrutina má na starost řízení přepínání klapy mezi provozním a náhradním 

potrubím. Jedná se o inovovanou funkci. Před modernizací bylo možné klapu ovládat jen 

ručním přivedením stlačeného vzduchu na patřičný ventil pro přepnutí pístnice na provozní, 

nebo náhradní potrubí. Nyní je možné klapu ovládat elektricky prostřednictvím přepínače na 

rozvaděči. Zároveň jsou zde umístěny kontrolky, které signalizují polohu klapy. O to se starají 

koncové spínače. Je důležité programově nastavit řízení klapy. Není možné, klapu přepínat 

v kterémkoliv stavu při chodu zařízení.  

 Pokud je zařízení uvedeno do provozu bezprostředně po přivedení napětí a nedošlo ještě 

k zapnutí ventilátoru, lze s klapou přepínat libovolně. Při přepínání mezi jednotlivými režimy je 

hlídán čas pro dosednutí na navolenou polohu. Pokud bude tento čas převýšen dochází 

k zablokování chodu zařízení a současně je obsluha informována o nedovření příslušnou 

kontrolkou. Poté co se rozběhne ventilátor, není možné s klapou přepínat. Jakmile je tento 

zastaven, je toto detekováno sestupnou hranou a běží čas, který zajistí možnost přepnutí klapy 

až po doběhu ventilátoru. 

 

 
Obr. 19. Úsek programu pro detekci sestupné hrany při vypnutí ventilátoru. 

 

 Důležité je také hlídat polohu klapy během provozu ventilátoru. To je zajištěno logickým 

propojením kontaktů jak je zobrazeno na obr. 20. Pokud tedy dojde k detekci nedovření během 

chodu ventilátoru dochází k zastavení zařízení stejně jako při běžném stopu. Tedy okamžitě 

zastaví CPO a trhač. Ventilátor pak ještě běží po nějakou dobu, aby odpad, který se v okamžiku 

nedovření nacházel mezi trhačem a ventilátore byl odsát pryč. Kdyby totiž zbytek odpadního 

materiálu zůstal na lopatkách ventilátoru, mohl by zapříčinit problém při rozběhu ventilátoru 

v podobě vzpříčení lopatek o odpadní materiál. 
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Obr. 20. Úsek programu pro hlídání polohy klapy během provozu. 

 

 

4.3   Definování seznamu proměnných v tabulce symboliky 

 

 Při vytváření programu je vždy vhodné, pojmenovat jednotlivé prvky, které v programu 

používáme. Jedná se například o vstupní a výstupní signály a dále všechny použité proměnné 

v aplikaci jako příklad lze uvést použití oblasti bitové paměti M. Orientace při vytváření 

programu je pak daleko snazší. Dalším důvodem je diagnostika programu v budoucnu např. při 

hledání závad na patřičném zařízení. Pracovníci, kteří hledají poruchu na zařízení mají pak 

v rukou mocný nástroj v podobě čtení komentovaného programu a mohou si zkontrolovat 

podmínky onoho hledaného procesu. Pro definici takovýchto proměnných máme ve STEPU 7 – 

Micro/WIN tabulku symboliky. 

 Při vytváření aplikace pak vzniká řádně komentovaný program a orientace v něm je pak 

jednoznačně přehlednější. Ukázkou tabulky symboliky pro vstupní signály CPO je tab.2. 

V ukázkách programů viz. předchozí kapitola lze pak vidět jednotlivé symbolické adresy. Popis 

jednotlivých symbolů je právě dán tabulkou symboliky. Pro ještě lepší přehlednost je také 

možné pojmenovat jednotlivé networky. Kompletní tabulka symboliky je uvedena v příloze II. 

 

 
 

Tab. 2. Ukázka tabulky symboliky pro vstupní signály CPO. 
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4.4   Souhrn prvků použité paměťové oblasti 

 

 PLC Simatic S7-200 používá k uchování informace různé paměťové oblasti. Seznam 

těch, které se v rámci aplikace centrálního dopravníku odpadu užili jsou následně uvedeny 

společně s příkladem užití. Dále je uvedena vždy tabulka s přehledem obsazení patřičné oblasti. 

V tabulkách se setkáme se symboly b = bit, B = byte, W = word, D = double word, X = 

pomocný symbol značící obsazenost. 

 

Registr obrazu vstupů – I: 

Na začátku každého programového cyklu si automat načte aktuální hodnoty vstupních bodů a 

zapíše je do registru obrazu vstupů. Jedná se tedy o signály, které přivádíme na jednotlivé 

vstupy automatu.  

Př.:  I3.0 (na této adrese je binární  informace pro přetížení CPO) 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

I0.0 b b b b b b b b 

I1.0   b  b b b b 

I2.0 b b b b b b b b 

I3.0  b  b b b b b 

I4.0 b b b b     

 

Tab. 3. Obsazení registru vstupů. 

 

Registr obrazu výstupů – Q: 

Na konci každého programového cyklu automat zapíše z registru obrazu výstupů hodnoty na 

patřičné výstupy, tedy na základě programu a vstupních stavů se nastaví jednotlivé výstupy. 

Př.:  Q2.0 (výstup pro centrální pás vpřed) 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Q0.0 b b b b b b b b 

Q1.0       b b 

Q2.0 b b b   b b b 

Q3.0  b b b b b b b 

Q4.0  b b b     

 

Tab. 4. Obsazení registru výstupů. 

 

Oblast paměti – V: 

Používá se k uložení mezivýsledků jednotlivých operací prováděné programem. 

Př.:  VB527 (informace o hodnotě nastavené na potenciometru 0 (byte), který je součástí PLC. 

 

Byte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

VB100          b 

VB510 W W D D W W W W   

VB520 B W B W W W W W D D 

VB530 W W W W D D W W D D 

VB540         W W 

 

Tab. 5. Obsazení oblasti paměti V. 
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Oblast paměti – M: 

Užívá se na řídicí kontakty pro uložení určitého stavu procesu. 

Př.:  M4.0 (zde nalezneme binární informaci o ucpání ventilátoru) 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

M0.0 b b b b b b b b 

M1.0         

M2.0     b b b b 

M3.0 b b b b b b b b 

M4.0 b b b b b b b b 

M5.0   b b b b b b 

 

Tab. 6. Obsazení oblasti paměti M. 

 

V paměťových oblastech I, Q, V, M, je přístup možný v : bit, byte, word, double word. 

 

Oblast paměti časovačů – T: 

V této oblasti nalezneme aktuální hodnoty jednotlivých použitých časovačů. Aktuální čas je 

reprezentován 16-ti bitovým číslem. 

Př.:  T55 (hlídání času pro přepnutí klapy na provozní potrubí) 

 

Byte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

T30    X X X  X   

T40 X X X X   X X X X 

T50   X X X X X X X X 

 

Tab. 7. Obsazení oblasti paměti T. 

 

Oblast paměti čítačů – C: 

Automat má 3 druhy čítačů pro čítání nahoru, dolů a nahoru i dolů. Hodnota pro uložení počtu 

událostí je uložena jako 16-ti bitové číslo. 

Př.:  C0 (počítá počet zablokování / přetížení trhače) 

 

Byte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

C0          X 

 

Tab. 8. Obsazení oblasti paměti C. 

 

Speciální paměť – SM: 

Jedná se o speciální bity patřičných vlastností. V rámci aplikace jsou využity : 

SM0.0 – tento bit má vždy hodnotu log. „1“. 

SM0.1 – tento bit je v log. „1“ jen v prvním programovém cyklu. 

SMB28 – hodnota potenciometru 0 (byte), který je součástí PLC. 

SMB29 – hodnota potenciometru 1 (byte), který je součástí PLC. 

 

Byte 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SMB0          b 

SMB20 B B         

 

Tab. 9. Obsazení oblasti speciální paměti SM. 



25 

 

4.5   Seznam použitých instrukcí 

 

 STEP 7 – Micro/WIN obsahuje bohatou škálu instrukcí. Na následujících řádcích je 

seznam použitých instrukcí, které se v rámci řízení centrálního dopravníku odpadu použili. Jsou 

zde uvedeny všechny instrukce v rámci aplikace modernizace_CPO, tedy i ty, které již 

v původní aplikaci na kterou navazuji byly použity. Jednotlivé instrukční sady jsou rozděleny na 

jednotlivé složky, které se řadí podle určité podobné vlastnosti. Tedy rozdělení použitých 

instrukcí viz. níže je rovněž rozděleno použitými složkami. Pro lepší představu je ke každé 

uveden praktický komentář. 

  

  

 

                          

Normally open – normálně otevřený kontakt je sepnutý, pokud  hodnota na této adrese je 1.  

Normally closed – normálně zavřený kontakt je sepnutý, pokud  hodnota na této adrese je 0. 

Output – výsledek logické operace, např. zápis na výstup PLC. 

Positive transitiv – detekce pozitivní hrany. 

Negative transitiv – detekce negativní hrany. 

Set – pokud je výsledek logické operace 1, zapíše se tato na tento bit jako 1 a je uchována po 

dobu, než jej jiná instrukce neresetuje. 

Reset – pokud je výsledek logické operace 1, zapíše se tato na tento bit jako 0 a je uchována po 

dobu, než jej jiná instrukce nenasetuje.   

 

 

Greater then integer – porovnání hodnoty (integer), větší nebo rovno. 

Less then integer – porovnání hodnoty (integer), menší nebo rovno.  

   

 

Count up – čítá od aktuální hodnoty čítače směrem nahoru až do maximální hodnoty pokaždé, 

když se signální stav na vstupu CU změní ze stavu 0 na 1. 

   

 

Add integer (ADD_I) – přičtení celého čísla (integer) 

Multiply integer to double integer (MUL) – vynásobí 2 x integer, výsledkem je double integer. 

Divide integer to quontient/remainder (DIV) – vydělí 2 integry, výsledek se skládá z 16 

bitového zbytku a 16bitového podílu.  

   

 

Move byte (MOV_B) – pokud je vstup EN nastaven do stavu ON,  je hodnota z adresy na 

vstupu zkopírována na výstup. (přesun byte) 

Move word (MOV_W) – jako předchozí. (přesun word) 

   

 

On – delay timer – běží kdykoliv je uvolňovací vstup nastaven na ON. Pokud je aktuální 

hodnota časovače větší, nebo rovna přednastavené hodnotě, pak je výstupní  bit časovače 

nastaven na ON. 

Instructions 

 

Bit Logic 

 

Compare 

 

Counters 

 

Integer Math 

 

 

Move 

 

 

Timers 
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5   Verifikace navrženého řídicího systému a optimalizace 
 

 Tato kapitola pojednává o testování již hotové aplikace. Vzhledem k tomu, že mám 

k dispozici náhradní plnohodnotnou sestavu PLC, která je použita pro řízení centrálního 

dopravníku odpadu, je možné prostřednictvím simulačních nástrojů otestovat a odladit 

výslednou aplikaci. 

 

5.1   Simulace chodu zařízení prostřednictvím aplikace Wonderware InTouch 10.0 

 

 Pro účely simulace a otestování konečné aplikace pro řízení centrálního dopravníku 

odpadu využiji mimo jiné objektově orientovaný grafický software Wonderware InTouch 10.0. 

Tímto vytvořím grafickou vizuální aplikaci zařízení a prostřednictvím sady přepínačů můžu 

simulovat jednotlivé stavy procesu a sledovat odezvu programu v PLC přehledně graficky. 

Důvodem, proč jsem zvolil právě Wonderware InTouch 10.0 je zkušenost práce s tímto 

softwarem na univerzitě v rámci studovaného předmětu. Pro spojení mezi InTouch a PLC 

využiji aplikaci KEPserverEx (OPC server), která vyčítá data z PLC a poskytuje je přes aplikaci 

OPC link právě pro InTouch). Bližší popis je popsán v kapitole 5.1.3. Jedná se o demo verze 

aplikací, které využiji pouze k testování programu modernizace_CPO. 

 

5.1.1   Wonderware InTouch 10.0 

 

 Jedná se o grafický software, který se využívá pro vytváření aplikací typu HMI (Human – 

Machine Interface, tj. rozhraní člověk - stroj)  pro supervizní sledování a řízení procesů v oblasti 

průmyslové automatizace pracující pod operačními systémy Microsoft Windows. InTouch 

umožňuje uživatelům vytvářet a nasazovat plně distribuované aplikace, které slouží jako 

rozhraní pro operátory. [4],[8] 

 Wonderware InTouch je charakteristický rozsáhlou sadou předkonfigurovatelných 

grafických průmyslových objektů, tzv. „čarodějů“ (Wizards), které vývojářům umožňují rychle 

a snadno vytvářet komplexní a názorné grafické operátorské obrazovky. [4],[8] 

 Vzdálené proměnné se mohou odkazovat na data definovaná ve většině I/O datových 

zdrojů pomocí protokolů Microsoft DDE nebo Wonderware SuiteLink. Firma Wonderware 

nadále využívá dosavadní komunikační standardy, které doplnila novými progresivními 

technologiemi firmy Microsoft. InTouch podporuje všechny nejnovější technologie např.OPC 

(OLE for Process Control), DDE/Net/DDE. [4],[8] 

 

Základní pojmy pro práci s InTouch 

 

Vývojové prostředí – je část vizualizačního software, ve které se aplikace vyvíjí. Tvoří se zde 

uživatelské obrazovky, definuje komunikace, nastavují alarmy apod. 

Runtime – je část vizualizačního software, ve kterém aplikace běží. 

Obrazovka, Screen, Window – je to obrazovka ve vizualizační aplikaci, na které operátor vidí 

určitou část řízeného procesu, má zde ovládací a zobrazovací prvky. 

Animační spojení (Animation Link) – je to propojení určitého grafického objektu na obrazovce 

s nějakou proměnnou v aplikaci. 
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Tagy (proměnné) – jsou to objekty ve vizualizační aplikaci, jejíž hlavním vlastností je uchování 

hodnoty. Obvykle však mají i jiné vlastnosti jako limity apod. U některých systémů se pojem 

tag označuje vyloženě jako proměnná, bez dalších vlastností. [8] 

   

5.1.2   Analýza požadované funkce vizualizace 

 

 Aplikace bude vytvořena pouze jako vizuální, tedy nebude zasahovat do chodu programu. 

Panel je tvořen pouze jedním oknem (main_CPO). Celá obrazovka je rozdělena na 3 části. Levá 

část zobrazuje rozvaděč centrálního dopravníku odpadu tak jak je ve skutečnosti po modernizaci 

osazen. Prává vrchní část obrazovky znázorňuje schematický technologii centrálního 

dopravníku odpadu a pravá spodní část obrazovky zobrazuje ovladač umístěný v centrálním 

kanále odpadu. Prvky, které nejsou řízeny prostřednictvím PLC jsou zobrazeny světle šedou 

barvou a nejsou tedy v rámci InTouch aktivní. K zobrazování stavu procesu jsem využil 

z nabídky wizards 32 x Circular light (některé se však odkazují na společný „tag“). Dále pak 2 

x Round siren a 3 x objekt Polygon u kterého je využito animačního spojení a nastavení discrete 

s odkazem na patřičnou proměnnou. 

 

Seznam paměťových proměnných 

 

        V tabulce v příloze III.  jsou uvedeny všechny použité prvky , tedy všech 32 tagname, které 

jsem použil.Tabulka je rozdělena na 3 sloupce (Tagname, Item, Adresa v PLC). První sloupec 

označuje název prvku v InTouch. V druhém sloupci jsou jména proměnných, které jsou volány 

prostřednictvím KEPserveruEx a třetí sloupec udává adresu v PLC. Každý tag je třeba 

pojmenovat a pro přehlednost byly jednotlivé tagy pojmenovány stejně jako v tabulce 

symboliky při vytváření aplikace ve STEPU 7 - Micro / WIN. V tab.10 uvádím jen proměnné, 

které se odkazují na vstupy do PLC.  

 

Tagname Item Adresa v PLC 

I2_0_pozar dI2_0_pozar I2.0 

I2_1_blok_hocker dI2_1_blok_hocker I2.1 

I2_2_vyp_dopr_stoje dI2_2_vyp_dopr_stoje I2.2 

I2_3_vyp_dopr_lankem dI2_3_vyp_dopr_lankem I2.3 

I2_4_Detekce_kov dI2_4_Detekce_kov I2.4 

I2_6_pretizeni_ventil dI2_6_pretizeni_ventil I2.6 

I2_7_ucpani_ventilator dI2_7_ucpani_ventilator I2.7 

I3_0_pretizeni_CPO dI3_0_pretizeni_CPO I3.0 

I3_1_ovl_ruc dI3_1_ovl_ruc I3.1 

I3_2_tl_ruc dI3_2_tl_ruc I3.2 

I3_3_tl_vzad dI3_3_tl_vzad I3.3 

I3_4_ovl_aut dI3_4_ovl_aut I3.4 

I3_6_kratky_pas_vpred dI3_6_kratky_pas_vpred I3.6 

I4_4_prep_klap_provozni dI4_4_prep_klap_provozni I4.4 

I4_5_prep_klap_nahradni dI4_5_prep_klap_nahradni I4.5 

I4_6_poloha_klap_provoz dI4_6_poloha_klap_provoz I4.6 

I4_7_poloha_klap_nahrad dI4_7_poloha_klap_nahrad I4.7 

 

Tab. 10. Seznam použitých proměnných pro vizualizaci v InTouch (odkazy na vstupy PLC). 
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5.1.3   Nastavení komunikace mezi PLC a InTouch 

 

1.Konfigurace OPC serveru:  

 

        Pro nastavení komunikace mezi stávajícím projektem řízení centrálního dopravníku 

odpadu v PLC a InTouch, je třeba provést několik úprav. Po spuštění programu KEPServerEx / 

New odstraní předchozí konfiguraci.Pomocí add chanel se přidá nový komunikační kanál. 

Následně se vybere zařízení ke komunikaci (Siemens S7 200). Následuje konfigurace sběrnice 

ve vztahu k programátoru – adresa 0 (PC is the only master on the bus). 

         K vytvořenému komunikačnímu kanálu je nyní třeba připojit PLC. Add device = device 

name : (device_CPO).device ID = 2. Kliknutím na add static tag otevře dialog pro nové 

sledované proměnné. Name udává jméno proměnné v komunikačním kanále, adress udává 

adresu proměnné v paměti zařízení. Pomocí OPC quick klient lze zkontrolovat správnost 

nastavení. 

 

2.Komunikace mezi KEPserverEx 

a InTouch:  

 

         KEPServerEx má přímo 

implementován DDE server pro 

výměnu dat mezi aplikacemi ve 

Windows.  

 

a) KEPServerEx  jako DDE server:  

(tools / options – enable : fast DDE) 

 

b) OPC link jako DDE server: (File / 

new ,  configure – topic definition – 

new (zvolit topic name = 

topic_CPO), OPC server name – lze 

vybrat z nabízeného seznamu. OPC 

path odpovídá device name = 

device_CPO, nebo lze pomocí ikony 

browse. Dále je nutné v menu – 

Configure / OPC settings zrušit 

zaškrtnutí volby NetDDE being used. 

 

c) InTouch jako DDE klient: 

Proměnné načítané do InTouch 

z vnějšího zdroje, nebo proměnné 

zapisované do externího zařízení 

mimo vnitřní paměť jsou typu I/O. Po 

vytvoření proměnné v tagname 

directory kliknout na access name / 

add , access = dde , Application 

name =  opclink , topic name = 

topic_CPO.  
Obr. 21. Simulace nového rozvaděče v prostředí InTouch část 1. 
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 Po vytvoření a vybrání access name zbývá vyplnit položku Item, ta se skládá ze dvou 

částí. Prefix odpovídá datovému typu proměnné (d - discrete, i - integer, r - real, m - message) a 

jméno je shodné se jménem proměnné uvedeným v KEPserveru Ex v parametru name. 

 Okno aplikace InTouch main_CPO je rozděleno do obr. 21 (část 1) a obr.22 (část 2). 

Obr.21 je simulace nově osazeného rozvaděče a na obr. 22 je znázorněna technologie 

centrálního dopravníku odpadu. Výpis jednotlivých proměnných v aplikaci KEPServerEx a dále 

kontrola spojení s PLC jednotlivých proměnných pomocí OPC quick klient se pak nachází v 

příloze IV. 

 

 

 

Obr. 22. Simulace technologie CPO v prostředí InTouch část 2. 
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5.2   Simulace chodu zařízení v prostředí STEP 7 – Micro / WIN 

 

 Pro otestování aplikace lze také použít nástroje, které nabízí prostředí STEP 7 – Micro / 

WIN. Rovněž jako v kapitole 5.1 lze pomocí náhradní sestavy PLC a sady přepínačů simulovat 

chod programu. Než začneme ze simulací je třeba nastavit komunikaci s PLC a program do 

automatu nahrát. 

 

5.2.1   Nastavení komunikace mezi PC (STEP 7 – Micro / WIN) a PLC 

 

 K tomu, aby bylo možné simulovat prostřednictvím jednotlivých nástrojů chod programu, 

je nutné nejprve program do PLC nahrát. Tomu předchází nastavení komunikace. Ke spojení 

s automatem použiju PPI Multi-Master kabel. Popis jednotlivých kroků: 

 

1.  Fyzické spojení sériového portu PC a komunikačního portu PLC prostřednictvím PPI 

Multi-Master kabel. 

2. Otevřeme nabídku „Communications“, pokud není příslušný panel („Navigation Bar“) 

zobrazen, vybereme ho v menu „View“. 

3. Po otevření okna „Communications“ stiskneme tlačítko „Set PG/PC Interface“. 

4. Na kartě „Set PG/PC Interface“ vybereme typ připojení „PC/PPI cable (PPI)“ a stiskneme 

tlačítko „Properties“. 

5. Na kartě „Properties – PC/PPI cable (PPI)“ zvolíme příslušné rozhraní. Volbu potvrdíme 

tlačítkem „OK“ a na kartě „Set PG/PC Interface“ rovněž potvrdíme „OK“. 

6. Na záložce „Communications“ dvojklikem obnovíme nastavení a zobrazí se připojený 

automat. Volbu potvdíme tlačítkem „OK“, tímto je sériové spojení úspěšně nastaveno, jak 

zobrazuje obrázek č.23. 

 

 
Obr. 23. Úspěšné spojení s automatem po nastavení komunikace viz. bod č.6. 

 

5.2.2   Nahrání programu do PLC 

 

1. Zapojení PLC na zdroj napájení. 

2. PLC musí být pro Download v režimu STOP (v hlavním panelu klikneme na rolovací 

nabídku PLC a v ní na STOP), pokud toto neuděláme, automat se uvede do stopu 

automaticky s tím, že nás o tom informuje. 

3. V hlavním panelu klikneme na rolovací nabídku PLC a v ní Compile. Tímto přeložíme 

program do jazyku PLC. 

4. V hlavním panelu klikneme na rolovací nabídku File a v ní Download. Zobrazí se tak 

okno Download s nabídkou co vše se má do PLC nahrát. Po výběru klikneme na 

Download a tím se program nahraje do PLC. 

5. Posledním krokem je uvést PLC zpátky do režimu RUN (v hlavním panelu klikneme na 

rolovací nabídku PLC a v ní na RUN), tím aktivujeme nahraný program.  
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5.2.3   Online monitoring stavu programu 

 

 Jednou z možností jak program otestovat je po jeho nahrání do PLC spustit nástroj 

Program status. Tím máme možnost přehledně sledovat stav jednotlivých částí programu jak je 

zobrazeno na obr.24 a je možné tak hledat jednotlivé chyby a aplikaci řádně odladit. Modrý 

„obdélník“ si pak lze představit jako tok proudu. 

 

 
 

Obr. 24. Online sledování stavu programu pomocí Program status. 

 

 Další možností pro kontrolu programu je nástroj Status chart. Jedná se vlastně o tabulku 

do které si navolíme námi stanovené adresy z PLC, které chceme sledovat. Jednou z výhod je 

navolení jednotlivých adres řádně pod sebou, tedy nemusíme v programu přeskakovat tak, jak je 

to nutné sledováním nástroje Program status. Nedílnou součástí při takovéto diagnostice je 

„násilné“ přiřazení logického stavu zvolené adresy tzv. „Force“, což lze realizovat i při 

Program status. Tímto lze velice dobře simulovat jednotlivé stavy v částech programu, což 

přináší další výhody při samotném ladění. Ukázka nástroje Status chart je na obr.25. 

 

 
 

Obr. 25. Online sledování stavu programu pomocí Status chart. 
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 Za zmínku ještě stojí přepnutí režimu Status chart do stavu Trend wiev, tímto lze sledovat 

adresy navolené v tabulce Status chart přehledně graficky tak, jak je zobrazeno na obr.26.  

 

 

 

Obr. 26. Online sledování stavu programu pomocí Status chart – Trend wiev. 

 

 Pro rychlé vyhledávání určité adresy v programu nám STEP 7 – Micro / WIN nabízí 

nástroj Cross Reference (křížové reference). Aby se mohla tato tabulka načíst, je nutné po 

jakékoliv úpravě program zkompilovat a následně lze otevřít nabídku Cross Reference. 

Výsledkem je tabulka, která se skládá ze čtyř sloupců. První sloupec obsahuje jednotlivé adresy, 

které jsou v programu použity. V případě použití symbolického adresování se nám v tomto 

sloupci vypíšou přímo adresy symbolické. Druhý sloupec odkazuje na oblast, kde se adresa 

vyskytuje, např. MAIN (OB1). Další sloupec odkazuje na network, ve kterém se adresa nachází 

a poslední sloupec je typ použité instrukce. 

 Pro simulaci a kontrolu programu je důležitá schopnost pohodlného přeskakování 

v programu což nám křížové reference umožňují. Není si tedy nutné a vlastně ani není možné si 

jednotlivé pozice pamatovat, nehledě k orientaci v programu pro další pracovníky, kteří čtení 

programu potřebují k hledání závad na příslušném zařízení.  

 

 
 

Obr. 27. Ukázka tabulky křížových referencí. 
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5.3   Instalace zařízení a oživení 

 

 Výroba, montáž a návrh nových prvků rozvaděče byl v režii externího dodavatele. Ten 

byl zvolen zejména k rychlosti, jakou je schopen zařízení instalovat. Vzhledem ke 3 směnnému  

provozu zařízení, kdy je nejčastěji odstaveno pouze v době od pátku 22:00 do neděle 22:00, 

zbývalo na celou akci (demontáž starého zařízení, montáž nového zařízení a oživení) pouze 2 

dny. Po dokončení instalace přišlo na řadu oživení zařízení skládající se z několika kroků do 

kterých nezahrnuji revizi zařízení (ta proběhla ihned po instalaci), oživení zařízení probíhalo 

v součinnosti s externím dodavatelem: 

 

1.  Kontrola správného zapojení elektroinstalace dle technické dokumentace: 

 Jak se později ukázalo, nalezly se drobné nesrovnalosti v zapojení, které i díky 

diagnostice v podobě řádně komentované aplikace a za použití metod popsaných v 

předchozích kapitolách, byly v minimálním čase odstraněny. 

 

2. Přivedení zařízení pod napětí: 

 Tento úkon v sobě skrývá ověření správného napětí v jednotlivých větvých, vše dle  

 technické dokumentace, dále také správné nastavení motorových spouštěčů podle výkonu  

 jednotlivých motorů. 

 

3. Nastavení měřícího přístroje pro kontrolu odběru ventilátoru (Moldow): 

 V obvodu napájení ventilátoru je přes měřící transformátor proudu zapojen elektronický  

 přístroj (Orbit Merret - OM 352) pro měření a vizualizaci odebíraného proudu. Při  

poklesu proudu ventilátoru pod nastavenou mez je signalizován poruchový stav – ucpání 

a naopak při překročení proudu nad nastavenou mez je signalizován poruchový stav – 

přetížení. Na základě měření při provozu ventilátoru byly stanoveny spodní mez pro 

detekci ucpání na 40A a horní mez pro detekci přetížení na 70A. O vyhodnocení se stará 

PLC, respektive řídicí aplikace viz. kapitola 4.2. 

 

4. Nastavení infrazávory pro detekci zahlcení: 

 Pro detekci zahlcení jak je popsáno v kapitole 2.1 je před trhačem nainstalována 

infrazávora skládající se z vysílače (Telco – LT100) a přijímače (Telco – LR100) a dále 

vyhodnocovacího relé (Telco – PA11) na kterém je nutné nastavit zpoždění pro sepnutí 

v případě, že je svazek infra paprsků přerušen. Doba zpoždění = 5s, z důvodu eliminace 

krátkých přerušení infrazávory, které ještě nutně neznamenají zahlcení. 

 

5. Kontrola ostatních periferií, bez zvláštního nastavení: 

 Další kontrola proběhla na prvcích, které nevyžadují speciální nastavení jako příklad 

uvedu koncové spínače pro hlídání polohy klapy pro provozní, nebo náhradní potrubí. 

Jedná se tedy o pevně nastavené prvky (ovladače, koncové spínače apod.), určené pro 

chod zařízení. 
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6. Nahrání aplikace do PLC: 

 Po kontrole zmíněných bodů 1 – 5, nastal čas na nahrání aplikace do PLC a oživení 

celého zařízení. Pro jistotu je vhodné trvalou paměť PLC nejprve vymazat, aby nedošlo 

ke kolizím v programu způsobené předchozí aplikací. Po nastavení komunikace a spojení 

se s PLC popsaným v kapitole 5.2.1 lze vymazání paměti provést následovně : Uvedeme 

PLC do režimu STOP, v hlavní nabídce vybereme PLC a dále Clear, tím je trvalá paměť 

prázdná a je možné aplikaci nahrát do PLC viz. popis v kapitole 5.2.2. V případě použití 

paměťového modulu je možné aplikaci do něj nahrát. Ta se pak při každém nově 

přivedením napětí na PLC nahraje z modulu do trvalé paměti. Program je v ní tedy 

zálohován. Nahrání aplikace z trvalé paměti do paměťového modulu provedeme 

příkazem z hlavní nabídky STEPU 7 – Micro/WIN PLC a dále Program Memory 

Cartridge. Uvedením PLC do režimu RUN začne PLC zpracovávat nahraný program a 

zařízení je v tomto okamžiku oživeno. 

 

7. Kontrola chodu zařízení, simulace normálních a poruchových stavů: 

 Po splnění všech kroků 1 – 6, bylo možné zařízení uvést do zkušebního provozu. Ten 

spočíval v simulaci jednotlivých úkonů, při obsluze zařízení. Provedly se veškeré 

normální stavy, které můžou na zařízení nastat, včetně stavů poruchových a návaznosti na 

zařízení externí. Důležitým prvkem bylo odzkoušení všech bezpečnostních obvodů 

včetně C - Stop obvodu. Veškeré kroky probíhaly v součinnosti s kontrolou řídicí 

aplikace, která byla v režimu online viz. kapitola č.5. Po úspěšném zkušebním testu bylo 

zařízení nasazeno v plném provozu při najíždění výroby. 

 

Obr. 28. Rozvaděč centrálního dopravníku odpadu vnější a vnitřní část (po modernizaci). 

 

Legenda k obr.21.:  1. Ovládací a signalizační prvky centrálního dopravníku odpadu, 2. Část pro 

řízení CPO (nové prvky), 3. Část pro řízení trhače a ventilátoru (původní prvky), 4. Sestava PLC 

(detail viz. kapitola 3.6) 

 

 

1. 

2. 

 3. 

4. 
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6   Zhodnocení dosažených výsledků 
 

 Cílem bakalářské práce byla modernizace stávajícího zařízení pro transport a zpracování 

papírového odpadu, konkrétně tedy návrh řídicího systému v podobě programovatelného 

logického automatu, vytvoření řídicí aplikace a následně oživení celého zařízení. 

 Vzhledem k minimálnímu času na instalaci zařízení a jeho klíčové funkci pro provoz 

výrobních linek závodu Model Obaly Opava bylo nutné výslednou aplikaci řádně nasimulovat 

ještě před uvedením do provozu. Důslednou simulací a testováním byla docílena funkčnost 

programu ihned po oživení a tak má zařízení momentálně za sebou několik stovek úspěšných 

hodin provozu. 

  V první části bakalářské práce byl popsán stávající stav a funkce zařízení pro transport a 

zpracování papírového odpadu. Do této kapitoly bylo pro ilustraci vloženo několik obrázků pro 

představu při popisu zařízení. Na místě je i část kapitoly věnované základním prvkům obsluhy 

pro pozdější zakomponování při tvorbě řídicí aplikace. 

 Další kapitola sebou přinesla návrh použitých komponent řídicího systému vycházejícího 

z potřeb modernizovaného zařízení. Z výhodou tedy došlo na navázání na původní PLC Simatic 

S7 – 200 a jeho rozšíření o vstupně výstupní karty. Důležitou součástí této kapitoly je 

seznámení se s teorií řízením prostřednictvím PLC, neboť znalost teorie je nutností pro uvedení 

systému do praxe. 

 V kapitole návrhu řídicí aplikace považuji za značnou výhodu řádné okomentování 

aplikace na kterou bylo navázáno. Strohé komentáře, které aplikace obsahovala, nebyly 

dostačující, jak pro tvorbu modernizovaného programu tak pro orientaci v budoucnosti, kdy 

pracovníci údržby mohou snadněji nalézt a diagnostikovat problémy při chodu zařízení. Rovněž 

nově vzniklá aplikace je řádně okomentována, jak bylo v této kapitole popsáno. Dále bych 

zmínil rozdělení aplikace na jednotlivé části (subrutiny), které aplikaci rozdělují a orientace 

v programu je pak mnohem snadnější. 

 V předposlední kapitole bylo s úspěchem využito vytvoření simulačního nástroje 

v podobě vizualizace v prostředí InTouch. Jak se ukázalo, mělo to svou výhodu při kontrole 

funkce programu, jelikož byly ihned viděl odezvy PLC přehledně graficky. V případě nalezení 

nedostatků v programu byly také využívány nástroje, které poskytuje prostředí Step 7 – Micro / 

WIN a které v této kapitole také popisuji. 

 Instalace zařízení proběhla v plánovaném datu bez větších potíží. Jak se při oživování 

ukázalo, řádně komentovaný program sklidil své úspěchy při diagnostice drobnějších 

nedostatků v zapojení elektroinstalace, které byly v minimálním čase odstraněny. Další 

testování pak spočívalo k otestování  všech normálních stavů (včetně poruchových), které 

můžou na zařízení nastat. 

 Jak jsem již zmínil na začátku, zařízení má momentálně za sebou několik stovek 

úspěšných hodin v provozu. Do budoucna se počítá s rozšířením zařízení, odvíjejícího se od 

možnosti přidání nových výrobních strojů. S tímto se v rámci bakalářské práce počítalo, proto 

byly ponechány volné vstupy a výstupy na PLC, případně není problém stávající automat 

doplnit o další moduly. Rozšířením zařízení o některé funkce také došlo ke zvětšení bezpečnosti 

provozu a zejména rychlejší reakce systému na poruchové stavy. 
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8   Přílohy 
 

 I. Tabulky (I/O) 

 II. Tabulky symbolického adresování 

 III. Seznam použitých proměnných pro vizualizaci v InTouch 

 IV. Výpis proměnných z aplikace KEPServerEx 

 V. Zdrojový kód pro PLC Simatic S7 – 200: CPO_modernizace_28_3_11.mwp 

  (elektronická příloha pouze na CD) 

 VI. Zdrojový kód pro InTouch: CPO_intouch 

  (elektronická příloha pouze na CD)  


