
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 
BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 

 

 

 

Návrh a zpracování řízení skládkového jeřábu pro 
přípravu vysokopecní vsázky ve firmě Třinecké 

železárny a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

2011       Roman Glos 

 



  



  



  



  



 

Poděkování 

 Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu bakalářské práce          

Ing. Ivu Špičkovi, Ph.D. a Ing.Ondřeji Zimnému, Ph.D. za odborné vedení a 

poskytování rad při vypracování bakalářské práce. Dále bych tímto chtěl poděkovat 

Tadeáši Mockovi za odborné konzultace a pomoc při realizaci bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anotace 

Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace řízení skládkového jeřábu 

pro přípravu vysokopecní vsázky ve firmě Třinecké železárny a.s. V první části této 

práce je představen návrh řízení jeřábu. Druhá a třetí část se zabývají hardwarem a 

softwarem pro ovládání jeřábu. V poslední části je nastíněna realizace řídicího systému 

a ověření jeho funkce pro řízení portálového jeřábu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annotation 

The subject of this Bachelor thesis is the project design and implementation of 

the control mechanisms of the storage pile crane for blast-furnace charge preparation in 

the Třinecké železárny a.s. Company. The second and the third part of the thesis are 

dealing with the hardware and software aspects of the crane control. The last part 

outlines control system implementation and also covers its function verification for 

gantry crane control process. 
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Úvod 

Hlavní náplní této bakalářské práce bude navrhnout hardware a software pro 

řízení portálového drapákového jeřábu v Třineckých železárnách a.s. Hardware a 

software bude navržen tak, aby využil nejnovější moderní možnosti řízení 

programovatelným logickým automatem (PLC - Programmable Logic Controller). 

Jednotlivé pohony budou plynule regulovatelné frekvenčním měničem. Bezdrátový 

přenos informací bude využit pro spojení mezi řídicími systémy i pro spojení 

s nadřazenou úrovní. Pro komunikaci mezi PLC s frekvenčními měniči a absolutními 

enkodery bude využita profibusová sběrnice. Toto vše bude rozpracováno 

v jednotlivých kapitolách. Úvod této práce bude věnován popisu zařízení a poté bude 

pozornost zaměřena na praktické řešení. 
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1. Popis řízeného systému 

V Třineckých železárnách a.s. na provoze Aglomerace - příprava vsázky pro 

vysoké pece, byl postaven portálový jeřáb dceřinou společností Strojírny Třinec a.s., 

jako náhrada nejstaršího ze tří jeřábů. Náplní jeho práce je  nakládka a vykládka 

jednotlivých komponentů pro přípravu vysokopecní vsázky, které jsou uloženy ve 

skladovacích jámách do výšky 15 metrů. Hloubka jam je 5 m. Jeřáb působí na prostoru 

o rozměrech 300 m délky a 65 m šířky. Pracuje ve dvou režimech, pomocí pásové 

dopravy nebo drapáku. V těle jeřábu je umístěn pásový dopravník, kterým se zaváží 

jednotlivé komponenty do skladovacích jam. Pomocí drapáku převáží materiál z  

přistavených vagónů nebo ze skladovacích jam do velkých sýpek, ze kterých je 

následně navažován pro vysoké pece. Nový jeřáb bude mít rozměry konstrukce jako 

stávající jeřáby, ale bude řízen pomocí PLC a pohony budou řízeny frekvenčními 

měniči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1   Pracoviště skládkového jeřábu 
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Skládkový portálový jeřáb má nosnost 16 t, rozpětí portálu 45 m, výška 

pracovního zdvihu 21,5 m. Rychlost pojezdu jeřábu 0-32 m/min, rychlost pojezdu 

kočky 0-48,5 m/min, rychlost pracovního zdvihu 0-35 m/min, otáčení kočky ± 270 °.  

Pojezd jeřábu zajišťuje osm asynchronních motorů 500 V s kotvou na krátko. 

Zapojeny jsou vždy čtyři motory na jedné noze do kříže a řízeny frekvenčním měničem. 

Aktuální polohu jeřábu na pracovišti snímá absolutní enkoder. Rychlost  pojezdu jeřábu 

je navolena čtyř-polohovým pákovým ovladačem v kabině jeřábníka na kočce. Pohyb 

jeřábu je hlídán antikolizním zařízením a koncovými spínači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojezd kočky zajišťují čtyři asynchronní motory 500 V s kotvou na krátko. 

Aktuální polohu kočky snímá enkoder a bezpečné vypnutí na koncích portálu zajišťují 

koncové spínače. V kontejneru kočky jsou umístěny dva asynchronní motory s kotvou 

nakrátko, které zajišťují otáčení kočky. Dvojitá sada koncových spínačů slouží pro 

zajištění vypnutí otáčení, aby nedošlo k poškození vedení kabelů ve středu otoče. 

Obr.2   Pojezd jeřábu 
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Aktuální polohu otoče snímá absolutní enkoder. Dále jsou zde umístěny dva 

asynchronní motory s kotvou nakrátko pro hlavní a zavírací zdvih, které jsou určeny pro 

práci s drapákem. Všechny motory jsou řízeny frekvenčními měniči. Signalizace a 

vypínání jeřábu od přetížení je řešena momenty na měničích, které řídí drapák. Na 

kočce je umístěna kabina jeřábníka ve které jsou dva pulty, ze kterých obsluha řídí 

jeřáb. Je zde umístěna vizualizace celého jeřábu, která signalizuje všechny stavy, povely 

a poruchy. Slouží k rychlé diagnostice poruchy, nikoliv k ovládání. V kabině je také 

jednotka anemometru sloužící pro signalizaci síly větru a případného odstavení jeřábu 

v případě špatných povětrnostních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3   Pojezd kočky  
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2. Návrh hardware pro řízení portálového jeřábu 

Na blokovém schématu (obr.č.4) je navržena kompletní hardwareová 

konfigurace řízení portálového jeřábu. Na provoze Aglomerace je na ethernetové síti 

připojeno zařízení pro bezdrátový přenos v režimu AP (access point). Na portálovém 

jeřábu je zařízení pro bezdrátový přenos v režimu Klient na  pojezdu mostu. Pro 

komunikaci mezi oběma řídicími systémy je na pojezdu mostu zapojeno další zařízení 

pro bezdrátovou komunikaci v režimu AP. Na kočce portálového jeřábu je zařízení pro 

bezdrátový přenos v režimu Klient. Obě wifi sítě pracují na frekvenci 5 GHz.  Jako 

řídící systém je použit PLC, který řídí jednotlivé pohony frekvenčním měničem. Polohy 

jednotlivých pohonů snímají absolutní enkodery. Vizualizace portálového jeřábu je na 

operačním panelu. O všech komponentech pro řízení portálového jeřábu budeme 

hovořit v následujících kapitolách.   

 

 

 

 

Obr.4   Blokové schéma 
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2.1. Programovatelný automat 

Nejpoužívanějším automatizačním prostředkem je programovatelný logický 

automat - PLC. Jedná se o programovatelný řídící systém přizpůsobený pro řízení 

technologických procesů. Programovatelné automaty jsou využívány už více než 30 let 

a především jsou určeny do průmyslového prostředí. Dělí se podle provedení na 

kompaktní a modulární. Modulární PLC je složen z karet a skládá se zleva. První karta 

je obvykle napájecí zdroj, za ní následuje procesor, který už má v sobě integrovanou 

komunikační sběrnici. Další karta obvykle bývá komunikační – ethernet, profibus nebo  

sériová komunikace. Následují karty vstupů a výstupů analogových a po nich se 

zapojují vstupy a výstupy digitální. 

Pro řízení jeřábu bylo vybráno modulární PLC firmy Siemens AG řady S7 300. 

Řídící systém je složen ze dvou PLC 315-2AG10.  První PLC byl umístěn v rozvaděči 

v kontejneru mostu a řídí pojezd mostu. Vizualizuje pásovou dopravu a přijímá 

informace od antikolizního zařízení. Druhý PLC byl umístěn v kontejneru kočky, řídí 

pojezd a otáčení kočky, ovládá pohony zdvihu a komunikuje s anemometrem. Jsou do 

něj přivedeny všechny ovládací povely z kabiny jeřábníka. PLC a komponenty pro 

komunikaci jsou zálohovány zdrojem nepřerušeného napájení UPS.  

 

Obr.5   Modulární PLC – řídicí systém kočky 
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2.2. Regulace pohonu 

Všechny pohony jeřábu jsou řešeny asynchronními motory 500 V s kotvou na 

krátko. Aby bylo možné plynule regulovat otáčky motoru, byly vybrány frekvenční 

měniče firmy Danfoss VLC FC302. Základní nastavení frekvenčního měniče lze 

provést ovládacím panelem na frekvenčním měniči. Podrobnější parametry 

frekvenčního měniče se nastaví v programovacím prostředí VLC Motion control tool. 

Veškerá komunikace mezi PLC a frekvenčním měničem byla řešena přes profibusovou 

sběrnici. Profil výměny procesních dat mezi PLC a frekvenčním měničem je 

upřesňován pomocí čísla PPO (parameter process objects). Byla vybrána možnost  

výměny dat PPO 8. Motor se ovládá přes 

frekvenční měnič nastavením bitů v control 

wordu. Změnit směr pojezdu je umožněno 

dvěma způsoby. První variantou je zadat 

žádanou hodnotu se znaménkem mínus a druhou 

variantou je změna směru pojezdu  navolením 

bitu v control wordu. Další word obsahuje 

žádanou rychlost otáčení motoru. Zpět z měniče 

přichází status word a na další wordy si můžeme 

navolit pro zobrazení skutečné otáčky, moment, 

proud motoru, alarmové hlášky, napětí v mezi 

obvodu aj. Brzdění u všech motorů je provedeno 

do brzdného odporu. 

 

 

2.3. Informace o polohách 

Abychom mohli přesně ovládat pojezdy, otoč nebo pracovat s drapákem, 

musíme mít okamžitou informaci o pozici systému. Ve spolupráci s konzultantem byl 

vybrán absolutní enkoder ATM60P. Enkodery byly připojeny k PLC přes profibusovou 

sběrnici a komunikace probíhala na základě gsd souboru. Počet pulzů na jednu otočku 

enkoderu bylo 8192, které byly pomocí softwaru v PLC převedeny na potřebné 

Obr.6   Frekvenční měnič 
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jednotky – metry pro vzdálenosti a stupně pro otočení kočky.  U některých pohonů 

docházelo k prokluzu kol a tímto k znehodnocení informace o vzdálenosti. Proto bylo 

nutné je kalibrovat při najetí na  nulovací bod. 

 

2.4. Komunikace 

Komunikace je předávání informací, myšlenek a pocitů mezi lidmi i zvířaty. 

V dnešní době je pro potřeby komunikace stále častěji využívána technika. Zejména 

mladí lidé si dnes komunikaci bez využití moderních technologií  nedokážou představit. 

A obdobným způsobem spolu dnes dokážou  mezi sebou komunikovat  přímo různé 

počítačové  systémy. Na jednu stranu je vyloučení lidského faktoru přínosem, a to 

zejména v oblasti odstranění nepřesností při komunikaci se systémem, ale zároveň je 

zde  vyšší riziko, že v případě určitého výpadku v komunikaci může dojít ke zhroucení 

celého systému. 

 

2.4.1. Ethernet 

V současné době je nejpoužívanější síťovou technologií Ethernet. Stal se 

standardem a používá se pro vytvoření firemních sítí. Ale jeho cenová dostupnost ho 

předurčuje i pro domácí sítě. V současné době Ethernet používá jako médium 

kroucenou dvojlinku a jeho komunikační rychlost je 100 Mb/s nebo 1 Gb/s. V minulosti 

byla velmi rozšířená varianta, která používala koaxiální kabel a přenosová rychlost byla 

10 Mb/s. Pomocí kroucené dvojlinky jsou počítače propojeny do hvězdy. Jako 

rozbočovací prvek  se používá switch. Díky použití ethernetovské karty v PLC můžeme 

v dnešní době dálkově přistupovat k programu v PLC kdekoli na síti a provádět 

požadované změny.  Přístup k datům v PLC  mohou mít i jiné systémy a tato data je 

možno  přes ethernetovou komunikaci  vyčíst, zobrazit případně je archivovat. 
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Bezdrátová komunikace 

Ještě donedávna jsme byli všichni zvyklí na to, že když chceme s nějakým 

zařízením komunikovat, musíme ho propojit kabelem. Toto řešení je ovšem v některých 

případech hodně náročné, nepraktické a drahé. Dnes už můžeme využít možnosti 

bezdrátové komunikace, která nám hodně ulehčuje  přístup ke vzdálenějším zařízením. 

Tato technologie byla vytvořena pro vojenské účely a teprve na začátku 80. let byla 

uvolněna i pro civilní využití. K tomu, abychom mohli komunikovat, musíme mít 

určitou frekvenci. Těch ale není nekonečně mnoho. Z tohoto důvodu došlo k jejich 

regulaci a zpoplatnění. Protože některé přístroje vyzařují rádiové vlny např. mikrovlnná 

trouba, vzniklo bezlicenční pásmo ISM 2.4 GHz, které bylo určeno pro průmyslové a 

lékařské účely. Nyní se využívá i pásmo 5 GHz, ve kterém nedochází k rušení přístrojů, 

které pracují na 2.4 GHz.  

V projektu portálového jeřábu bylo nutné vytvořit komunikaci mezi dvěma 

řídicími automaty a nadřazenou úrovní, která ukládá důležitá data o chodu jeřábu. Po 

proměření tzv. komunikačního ruchu na pracovišti jeřábu jsme s konzultantem navrhli 

komunikovat na frekvenci 5 GHz, aby komunikace mezi PLC nebyla rušena jinými 

vysílači, které v okolí pracují na frekvenci 2.4 GHz. V projektu jsou využity dvě wifi 

sítě. První wifi síť využívá směrových antén a spojuje železárenskou síť s PLC. Funguje 

na viditelnou vzdálenost do 300 m. Druhá wifi síť s prutovou anténou zajišťuje přenos 

dat mezi oběma řídicími systémy, pohyblivou kočkou a pevnou mostní konstrukcí 

jeřábu. 
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Optická komunikace 

V projektu jeřábu jsou využity ethernetovské komunikace metalickým kabelem, 

bezdrátovou technologií a také optickým vláknem. Optické kabely rozdělujeme do dvou 

kategorií na single mode a multi mode. Rozdíl mezi těmito  kategoriemi je takový, že 

optické kabely single mode se používají pro větší přenosové vzdálenosti a multi mode 

pro kratší přenosové vzdálenosti. Velkou výhodou pro použití těchto optických kabelů 

je imunita proti rušení. Tam, kde je nutné, aby komunikační kabely vedly společně se 

silovými kabely, je toto ideální řešení. V našem projektu tomu tak bylo, a proto jsme 

navrhli použít pro část vedení optický kabel.  

 

2.4.2. Profibusová sběrnice DP 

Profibus DP je nejrozšířenější a nejjednodušší varianta profibusu. Využívá se 

zejména pro rychlý přenos signálů z procesu pomocí 

decentralizovaných periférií, měničů a enkoderů do 

řídicího systému. Na každém konci profibusovské 

sítě musí být kvůli dodržení napěťových úrovní 

zapojen zakončovací odpor. Tento odpor je většinou 

přímo na konektoru profibusu. Existuje zařízení 

s vlastním napájením, které se zapojí na konec linky 

a nahradí zakončovací odpor. Výhodou tohoto 

zařízení je, že při odpojení posledního zařízení na 

Obr.7   Vlevo převodník metalika - optika a vpravo ethernetový switch 

Obr.8   Zakončovací odpor na 
profibusu DP  
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profibusové větvi nedojde k přerušení profibusové sběrnice. Komunikačním médiem je 

buď kroucená dvojlinka (RS-485) nebo optické vlákno při rychlosti až 12 Mb/s. Na 

lince může být maximálně 128 zařízení. Minimální délka profibusového kabelu mezi 

dvěma účastníky musí být 1,5 m. Délka komunikační linky je může dosahovat až do 

vzdálenosti 1,2 km, ale hodně záleží na počtu účastníků, množství přenesených dat a 

rychlosti komunikace.   

 

 

 

 

 

 

 

V projektu jeřábu byl profibus využit u obou řídicích jednotek. První PLC mělo 

na profibusu tři zařízení – dva měniče a jeden enkoder. Druhé PLC mělo na  profibusu 

podle projektu čtyři měniče a čtyři enkodery. V průběhu oživování ovšem docházelo 

k přerušování profibusové 

linky u PLC kočky. 

Měřením na profibusovém 

testeru jsme zjistili, že 

dochází k rušení profibusu 

silovými kabely. Jelikož 

komunikační kabely nebylo 

možné vést jinudy, bylo 

nutné přidat jednu 

komunikační kartu do 

modulárního PLC a rozdělit 

profibus na dvě větve.  

Obr.9   Topologie profibusu před rozdělením  

Obr.10   Napěťová úroveň profibusové sběrnice na zařízení 
s adresou 17  
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2.5. Periferie 

Periferie jsou nedílnou součásti každého zařízení. Nemají řídicí funkci, ale 

většinou nás informují o stavu určitého zařízení nebo předávají povely potřebné pro 

chod. Většinou se jedná o spínače, přepínače, signálky nebo jednoúčelová zařízení. 

 

2.5.1. Ovládací pult jeřábníka 

Místem, odkud se jeřáb řídí, je kabina jeřábníka. Jeřábník sedí v křesle, po levé a 

pravé straně má dva pulty, kterými ovládá celý jeřáb. Tlačítka, přepínače a pákové 

ovládače jsou připojeny jako digitální vstupy do PLC. Na základě vyhodnocení těchto 

vstupů se zapínají nebo vypínají jednotlivé funkce jeřábu. Některá tlačítka jsou 

podsvícena, čímž signalizují zapnutý stav určitého zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na levém pultu jeřábníka se zapíná ovládací napětí pro pojezd mostu jeřábu. Je 

zde signalizace a vypínání pásové dopravy, signalizace poruchy měničů, signalizace 

Obr.11   Levý pult jeřábníka Obr.12   Pravý pult jeřábníka 
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antikolizního zařízení. Důležitou funkcí, která se zapíná na levém pultu, je automatické 

najíždění na polohu 1 a 2. Pomocí levého pákového ovladače se řídí pojezd mostu a 

kočky vpřed a vzad. Na pravém pultu jeřábníka se zapíná ovládací napětí pro pojezd 

kočky jeřábu. Nachází se zde osvětlení celého jeřábu, akustická signalizace, kontrolky 

izolačního stavu a signalizace přerušení sběrače. Pomocí pravého ovladače se otáčí 

kočkou a spouští nebo zvedá drapák. Tlačítko na pravém pákovém ovladači slouží 

v automatickém režimu na otevírání a zavírání drapáku, podle toho, zda jede drapák 

dolů nebo nahoru. 

 

2.5.2. Antikolizní zařízení 

Jeřáb je vybaven radarovým antikolizním zařízením, které při přiblížení 

k sousednímu jeřábu vyšle signál do řídicího systému. Řídicí systém jízdu portálového 

jeřábu zpomalí na rychlost 1 a přerušovaným svitem signalizuje jeřábníkovi. Při dalším 

přiblížení vyšle antikolizní zařízení do řídicího systému signál stop a řídicí systém 

zastaví jeřáb a trvalým svitem signalizuje v kabině jeřábníka. Zpětný pohyb jeřábu je 

možný bez omezení. Aby toto mohlo fungovat, musel být stejným antikolizním 

zařízením vybaven také sousední jeřáb. 

 

2.5.3. Anemometr 

Aby nedošlo k ohrožení jeřábníka v případě špatných povětrnostních podmínek, 

je zde namontováno zařízení na měření rychlosti větru – anemometr. Slouží k měření 

rychlosti větru a signalizaci, pokud rychlost větru překročí nastavené meze. Rychlost  

větru 1 byla nastavena nad 12 m/s, rychlost 2 nad 16 m/s a rychlost 3 nad 20 m/s. Při 

této rychlosti větru již dojde k vypnutí ovládacího napětí a jeřáb se zastaví. Akustická a 

optická signalizace na tento stav upozorňuje trvalým svitem a trvalým akustickým 

signálem. Akustický signál je možné zrušit tlačítkem kvitace. 
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3. Návrh software pro řízení portálového jeřábu 

Řídicí systémy firmy Siemens AG se programují vlastním programovacím 

prostředím Simatic Manager. V tomto prostředí byla nejprve vytvořena hardwareová 

konfigurace a následně byl vytvořen program pro řízení jednotlivých PLC. Všechny 

programovací jazyky a vývojové systémy jsou shrnuty v normě IEC 1131-3. Pro 

napsání programu je možno použít kterýkoliv z níže uvedených editorů. Nelze 

jednoznačně určit, který z nich je nejlepší. Výběr jazyka záleží na programátorovi a na 

konkrétní úloze, kterou má naprogramovat. 

• Textové editory 

Instruction List – IL …seznam instrukcí 

Structure Text – ST …strukturovaný text 

• Grafické editory 

Ladder Diagram – LD …kontaktní schéma 

Function Block Diagram – FBD …Diagram funkčních bloků 

Sequential Function Chart – SFC …Sekvenční funkční diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.13   Simatic Manager – programovací prostředí  
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V projektu jsem využil dva druhy programování - seznamy instrukcí a diagramy 

funkčních bloků. Použití sekvenčního programování nebylo nutné  a programování 

pomocí kontaktních schémat nepoužívám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14   Programování pomocí funkčních bloků 

Obr.15   Programování pomocí instrukcí 
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3.1. Pojezdy 

Pojezdem rozumíme pohyb portálového jeřábu a kočky po kolejích ve směru 

vpřed a vzad. K tomuto přemístění jsou využity asynchronní motory plynule řízené 

frekvenčním měničem.  

 

3.1.1. Pojezd mostu 

Pojezd mostu portálového jeřábu je naprogramován v PLC 1. Jedná se o řízení 

osmi motorů. Tyto motory jsou rozděleny pro řízení tak, aby při případném prokluzu 

kol, ať už vlivem počasí nebo mechanických zábran, nedošlo k pojezdu pouze jedné 

nohy jeřábu. Proto jeden měnič řídí dva motory na levé a dva motory na pravé  jeřábové 

noze. Měniče s řídicím PLC jsou propojeny profibusovou sběrnicí o rychlosti 12 Mb/s. 

Na téže sběrnici je ještě absolutní enkoder, který signalizuje polohu jeřábu. Jeřáb se 

pohybuje vpřed a vzad, podle navolení pákového ovladače. Pákovým ovladačem je 

možné navolit čtyři rychlosti. Při zařazení vyšší rychlosti zůstávají aktivovány nižší 

stupně rychlosti, aby se v případě ztráty signálu o navolené rychlosti jeřáb nezastavil. 

Rychlosti byly pevně stanoveny projektantem.  

 

Tab.1   Rychlosti pojezdu portálového jeřábu 

 Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3 Rychlost 4 

Žádaná rychlost v [%] 12,5 25 50 100 

Žádaná rychlost v [Hz] 6,25 12,5 25 50 

Žádaná rychlost [m/min] 4 8 16 32 

 

Přenos informací z pákového ovladače je přes bezdrátovou komunikaci z PLC 2 

do PLC 1. Zároveň je veden kabelem, aby v případě poruchy bezdrátového spojení bylo 

možné jeřáb ovládat. Jeho pohyb je omezen ve směru k dalším dvěma jeřábům 

antikolizním zařízením a na druhou stranu dvěma koncovými spínači. První signalizace 

přiblížení zajistí zpomalení pohybu jeřábu na rychlost 1 a druhý koncový 
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spínač zajistí bezpečné vypnutí pojezdu jeřábu. Opačným směrem se jeřáb rozjede bez 

omezení, pokud ho nepřibrzdí koncové spínače. Když se jeřáb pohybuje, dojde ke 

spuštění zvukové a světelné signalizace. Další omezení pohybu jeřábu je anemometrem.  

 

3.1.2. Pojezd kočky 

Pojezd kočky je naprogramován v PLC 2. Přes profibusovou sběrnici řídí PLC 2 

měnič, který ovládá čtyři asynchronní motory s kotvou nakrátko. Signalizaci o poloze 

kočky na jeřábu je provedena absolutním enkodérem. Ovládání směru a rychlosti je 

navoleno pákovým ovládačem. Při zařazení vyšší rychlosti zůstávají aktivovány nižší 

stupně rychlosti, aby se v případě ztráty signálu o navolené rychlosti  jeřáb nezastavil. 

Rychlosti byly pevně stanoveny projektantem. 

 

Tab.2   Rychlosti pojezdu kočky jeřábu 

 Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3 Rychlost 4 

Žádaná rychlost v [%] 12,5 25 50 100 

Žádaná rychlost v [Hz] 6,25 12,5 25 50 

Žádaná rychlost [m/min] 6 12 24,25 48,5 

 

Délka pojezdu kočky je také ovlivněna volbou provozu jeřábu. Jeřáb může být 

provozován v režimu drapák, kladnice a výměna lan. Aby se kočka nedostala 

s naloženým materiálem v drapáku za 

volnou nohu jeřábu, je v režimu 

drapák přibržděna a následně 

zastavena sadou koncových spínačů. 

Je to proto, aby nedošlo k posunutí 

těžiště jeřábu a jeho sjetí z koleje. 

Při režimech kladnice a výměna lan 

jeřáb není zatěžován žádným 
Obr.16   Stav měniče pojezdu kočky 
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materiálem a proto může na portálu jeřábu zajet o něco dále. Toto hlídá druhá sada 

koncových spínačů. Stav měniče lze zjistit na operátorském panelu v kabině operátora. 

Aktuální data jsou přes profibusovou sběrnici vyčteny z frekvenčního měniče. Jedná se 

o připravenost, poruchové stavy, otáčky, moment motoru, proud motoru aj.    

 

3.2. Otáčení kočky 

Otáčení kočky je řešeno dvěma asynchronními motory s kotvou nakrátko. Oba 

motory jsou řízeny frekvenčním měničem Danfoss. Ovládání a volba rychlosti je stejné 

jak u pojezdů. Úhel 

natočení kočky je 

snímán absolutním 

enkodérem, který 

pomocí funkčních 

bloků v PLC převádí 

hodnotu pulzů na úhel 

ve stupních. Kočka má 

pracovní pole natočení 

±240°.  Pokud se 

natočí přes tuto 

hodnotu, sníží se 

rychlost otáčení na 

rychlost 1, a po dosažení ±270° dojde k zastavení otáčení.  Toto jistí skupina koncových 

spínačů. Je zde namontovaný spínač, který vyhodnotí, jestli je kočka natočena od bodu 

0 vlevo nebo vpravo. Vyhodnocení natočení se pak zobrazuje v zorném poli jeřábníka 

pomocí dvoubarevného segmentového indikátoru. 

 

Obr.18   Vizualizace otáčení kočky 

Obr.17   zapojení enkoderu pro otáčení kočky  
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3.3. Ovládání drapáku 

Portálový jeřáb má k dispozici tři režimy. Přepínání výše uvedených režimů je 

prováděno pomocí uzamykatelného ovladače v rozvaděči umístěném ve strojovně 

kočky. Navolený režim je signalizován na operátorském panelu v kabině obsluhy 

jeřábu. 

• Režim „Drapák“  

• Režim „Kladnice“ 

• Režim „Výměna lan“ 

 

3.3.1. Automatický režim drapáku 

Automatický režim ovládání drapáku byl největší programátorský úkol. Bylo 

nutné sladit řízení dvou pohonů hlavního a zavíracího zdvihu tak, aby docházelo 

k automatickému nabírání a vysypávání materiálu z drapáku. Volba automatického nebo 

ručního režimu ovládání drapáku je v pravém pultu obsluhy portálového jeřábu. 

 

Tab.3   Tabulka směru pohybu jednotlivých pohonů 

Směr pohybu pohonu 
Pohyb drapáku 

Hlavní zdvih Zavírací zdvih 

Nahoru Nahoru Nahoru 

Dolů Dolů Dolů 

Otevírání (vysypávání materiálu) STOP Dolů 

Otevřený drapák Mírně dolů Nahoru Zavírání (nabírání 

materiálu) 
Zavřený drapák Nahoru Nahoru 
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Automatické vysypávání drapáku znamená otevírání drapáku. Obsluha jeřábu dá 

povel na pákovém ovladači dolů a stiskne tlačítko na pákovém ovladači. Při vychýlení 

pákového ovladače dopředu, se rozjedou oba dva pohony, hlavní i zavírací, dolů. Po 

stisknutí tlačítka na pákovém ovladači se zastaví hlavní pohon a zavírací pohon 

pokračuje v pohybu dolů, dochází k otevírání drapáku. Drapák se otevírá až do doby, 

kdy je rozdíl v délce lan 6,7 m, nebo kdy vyprší časová konstanta 16 s. Po otevření 

drapáku se ke stále zapnutém zavíracím pohonu přidá hlavní pohon. Následkem tohoto 

je ukončení otevírání a drapák se spouští dolů. Obsluha jeřábu položí otevřený drapák 

na materiál, který může mít tvar roviny, kužele. Tímto může dojít i k naklonění 

drapáku.  

Automatické nabírání materiálu znamená zavírání drapáku. Drapák je položen 

na materiál a obsluha jeřábu nakloní pákový ovladač k sobě a stiskne tlačítko 

v ovladači. Pohon zavíracího 

zdvihu se zapne a jede nahoru, 

tímto se drapák začne zavírat. 

Kdyby pohon hlavního zdvihu 

zůstal stát, tak nikdy nedojde 

k úplnému naplnění drapáku. 

Proto je nutné, aby pohon 

hlavního zdvihu jel pomalu 

domů. Při takto zapnutých 

pohonech se drapák do 

materiálu „zakousne“. Toto trvá 

do té doby, dokud se rozdíl 

délky lan nedostane pod 0,3 m. 

Poté se vypne pohyb hlavního 

pohonu dolů a zapne se pohyb 

hlavního pohonu nahoru. Oba 

dva pohony začínají spolu 

vytahovat naplněný drapák nahoru. Zapíná se regulace momentů obou pohonů. Byl 

nastaven poměr momentů hlavního zdvihu k zavíracímu zdvihu - 45:55. Mírně větší 

moment má zavírací zdvih, aby byl drapák stále zavírán a nedocházelo k vysypávání 

materiálu z drapáku.  

Obr.19   Zavírání drapáku 
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Průběhy momentů, proudu a rychlosti je možné vidět na obr.19, který nasnímal 

software VLT Motion Control Tool, který se používá pro parametrizaci měničů 

Danfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další důležitou funkcí bylo naprogramování přetěžovacího systému jeřábu. Aby 

nedocházelo k přetížení jeřábové kočky a následně pádu z jeřábu, bylo nutné vyřešit 

algoritmus, který  při přetížení upozorní obsluhu jeřábu a při ještě větším přetížení 

dojde k vypnutí obou pohonů jeřábu. Signalizace přiblížení k přetížení a přetížení je 

namontována v kabině obsluhy portálového jeřábu. Jelikož na jeřábu nebylo žádné 

vážící zařízení, které by se dalo využít k určení přetížení, byli jsme nuceni přetížení 

počítat z momentů obou pohonů. Momenty jsme vyčetli z měničů. Nejdříve jsme 

několikrát změřili momenty jednotlivých pohonů při zvedání závaží, které by jeřáb měl 

uzvednout a poté závaží, které by jeřáb uzvednout neměl. Tímto se nastavilo 

bezpečnostní vypnutí při přetížení jeřábu.  

Obr.20   Úrovně proudu, momentů a rychlost při nabírání kameniva 
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3.3.2. Ruční režim drapáku 

Ruční režim jeřábu je navržen tak, jak se ovládají další jeřáby, které nejsou 

řízeny PLC. Při vychýlení pákového ovladače se rozběhnou pohony obou zdvihových 

mechanismů současným směrem, který odpovídá směru náklonu páky ovladače a 

rychlosti, která odpovídá nastavenému stupni na ovladači. V případě, že jeřábník stlačí 

tlačítko v hlavici pákového mechanismu, zastaví se pohon hlavního zdvihu a nadále 

pracuje pouze pohon zavíracího zdvihu. Tím se drapák otevře nebo zavře podle náklonu 

páky ovladače. Doba otevírání nebo zavírání je dána délkou zmáčknutí tlačítka na 

pákovém ovladači. Aby nedošlo k uvolnění lan při maximálním spuštění drapáku, v tzv. 

dolní poloze, je zde nastaven koncový spínač, který vypne oba pohony. Maximální 

navinutí lan, tzv. horní polohu, hlídá sada dvou spínačů, které vypínají oba pohony. 

 

3.3.3. Výměna lan 

Tento režim slouží k montáži nových lan. Při přepnutí do režimu výměny lan 

jsou vyřazeny všechny koncové spínače z provozu, včetně koncových spínačů pojezdu 

kočky. V tomto režimu je veškerá bezpečnost na obsluze. Při vychýlení pákového 

ovladače se uvede do pohybu pouze pohon zavíracího zdvihu. Při vychýlení pákového 

ovladače a současně stlačeném tlačítku v ovladači se uvede do činnosti pouze pohon 

hlavního zdvihu.  

 

3.3.4. Režim kladnice 

Režim kladnice se používá pro převoz nářadí a materiálu pro opravy pásové 

dopravy, která je kolem celého pracoviště portálového jeřábu. Ovládání pákových 

ovladačů je stejné jako u režimu výměny lan, s tím rozdílem, že jsou funkční všechny 

koncové spínače na obou pohonech. 
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3.4. Automatické najíždění na polohu 

Další výhodou pro obsluhu jeřábu řízeného PLC je možnost automatického 

najíždění na dvě stanovené polohy jeřábu (místo nabírání materiálu drapákem a místo 

vysypání z drapáku). Aby tato funkce byla možná, bylo nutné, aby pojezdy byly 

osazeny enkoderem, který snímá vzdálenost pojezdu. Obsluha jeřábu zajede s jeřábem a 

kočkou do jedné požadované polohy a stiskne tlačítko pro zapamatování této polohy na 

ovládacím pultu. Poté zajede do druhé požadované polohy a stiskne druhé tlačítko pro 

zapamatování druhé polohy.  

 

 

 

 

Obr.21   Ovládací panel pro automatické najíždění na polohu 

  

 

 

 

 

Následně po stisknutí tlačítka start 1 se jeřáb a kočka automaticky  rozjedou do 

předem navolené polohy, kde plynule zastaví. Obsluha jeřábu může během 

automatického najíždění otáčet kočkou a ovládat zdvihy drapáku. Po stisknutí tlačítka 

start 2 najede automaticky jeřáb do polohy 2. Doba najíždění do zapamatované polohy 

je signalizována blikáním tlačítek start 1 a 2. Po dosažení polohy tlačítka přestanou 

blikat. 

 

 

   Obr.22   Vizualizace pro automatické najíždění 
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3.5. Pásová doprava 

V těle jeřábu je umístěn pásový dopravník, kterým se dopravují jednotlivé 

komponenty pro přípravu vsázky do skladovacích jam. Pásová doprava není řízena 

PLC. Lze ji pouze havarijně vypnout z kabiny jeřábníka. Na pultě v kabině je 

signalizace chodu pásové dopravy a chod shazovacího vozu pásové dopravy. Příslušné 

signály jsou přenášeny do PLC bezdrátově. Signál pro havarijní vypnutí pásové dopravy 

je přenášen pomocí kabelu. 

Obr.23   Pásová doprava 
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3.6. Vizualizace na operátorském panelu 

Pro rychlou diagnostiku poruchy na portálovém jeřábu je v kabině obsluhy 

vizualizace. Obsluha okamžitě vidí stav určitého pohonu nebo měření. Z vizualizace 

nelze ovládat portálový jeřáb, je určena jen pro okamžité zjištění stavu. Na hlavní 

obrazovce je vidět režim jeřábu, rychlost větru, automatické najíždění na polohu a stav 

bezdrátové komunikace mezi oběma PLC. Jsou zde zobrazeny všechny pohony. Jestli je 

pohon v chodu je označen barvou zelenou, pokud není v chodu, je signalizován barvou 

šedou a poruchový stav je zobrazen barvou červenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U každého pohonu je signalizace polohy, v jaké vzdálenosti se pohon nachází. 

Na začátku barografu pro signalizaci pohonu jsou naznačeny koncové spínače. Pokud je 

spínač aktivní, svítí červeně. Pokud je snímač mimo provoz, např. je určen pro jiný 

Obr.24   Vizualizace na operátorském panelu v kabině obsluhy portálového jeřábu 
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režim portálového jeřábu, svítí žlutě. 

 Další obrazovka zobrazuje  podmínky pro zapnutí a chod portálového jeřábu.  

Jsou rozděleny do jednotlivých boxů, podle vzájemné závislosti. Pokud je podmínka v 

pořádku její barva je zelená, pokud podmínka není splněna, její barva je červená. Šedá 

barva znamená neaktivní podmínku nebo stav zařízení.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé podmínky lze otevřít a 

zjistit stav, bližší určení, kde se 

podmínka nachází. Je to hlavně ulehčení 

pro servisní skupinu, která musí poruchu 

v co nejkratším čase odstranit.  

 

Obr.25   Vizualizace podmínek pro zapnutí a chod portálového jeřábu 

Obr.26   Informace o podmínce pro zapnutí   
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Další obrazovky zobrazují počty motohodin jednotlivých pohonů. Grafy 

jednotlivých měření a údajů z měničů si servisní skupina může vyčíst zpětně v další 

obrazovce. Na obrazovce alarmy jsou zobrazeny všechny alarmy, eventy (hlášky) a 

povely, které zadá obsluha. Všechny údaje o chodu jeřábu, včetně ovládání obsluhy, 

jsou zálohovány pro pozdější možnou identifikaci poruchy. Další obrazovkou je 

komunikace. Na ní je vidět hardwarová konfigurace včetně čítačů výpadků komunikace. 

Pokud je zařízení na profibusové sběrnici v zelené barvě, je v pořádku. Pokud nastal 

nějaký výpadek na zařízení a zařízení je již v pořádku, inkrementuje se čítač výpadku 

komunikace a tento stav zařízení signalizuje žlutou barvou. Pokud PLC se zařízením 

ztratí komunikaci, tento stav zařízení signalizuje červenou barvou. Čísla u procesorů 

PLC jsou čítače komunikace, pokud se číslo inkrementuje, je komunikace v pořádku. 

Čítače poruch lze nulovat. Také je zde možnost restartu komunikace.  

Obrazovka nastavení slouží k administraci vizualizace.  

Obr.27   Obrazovka komunikace 
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   4. Závěr 

Přestože v současné době je každá firma nucena šetřit, v naší firmě se tento fakt 

neodráží na úsporách při modernizaci technických zařízení,  protože toto jsou investice 

vkládané do budoucnosti. Právě z tohoto důvodu byla schválena realizace výměny 

portálového jeřábu s tou podmínkou, že při jeho výrobě a spuštění do provozu budou 

plně využity schopnosti zaměstnanců skupiny Třineckých železáren, a.s.  

O potenciálu a schopnostech skupiny kolem Třineckých železáren, a.s. svědčí i 

to, že  celá mechanická konstrukce, zapojení a naprogramování   portálového jeřábu 

bylo v režii této firmy a jejich dceřiných společností.  

Náplní této bakalářské práce bylo navrhnout hardware a software pro řízení 

portálového drapákového jeřábu v Třineckých železárnách a.s. Hardware a software byl 

navržen tak, aby využil nejnovějších možností řízení programovatelným logickým 

automatem. Důraz byl také kladen na zajištění bezpečného a bezproblémového chodu 

portálového jeřábu. Hlavním cílem byla náhrada stávajícího jeřábu, který v TŽ a.s. 

fungoval již více jak 50 let. 

V  pracovním prostoru přípravy vysokopecní vsázky zůstanou v provozu ještě 

dva starší jeřáby ovládané pomocí relé a stykačů, bez řízení PLC. Proto bylo nutné, aby 

ovládání nového portálového jeřábu bylo podobné, a to z důvodu střídání obsluhy na 

jednotlivých jeřábech. Pomocí řízení PLC vznikly nové možnosti zjednodušení obsluhy 

jeřábu, např. automatická funkce drapáku (nabírání materiálu), automatické najetí jeřábu 

na polohu a další důležité funkce pro chod jeřábu.  

Všechny naprogramované funkce jeřábu byly odzkoušeny a schváleny 

bezpečnostním technikem.  Následně byl jeřáb předán do zkušebního provozu, který 

proběhl během měsíce prosince 2010. Od ledna 2011 je již jeřáb v plném pracovním 

procesu.  
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