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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a zprovoznit automatické řízení odsunu 

odprašku na homogenizační skládku.  Vytvořit celkovou logiku řízení a návrh potřebných 

akčních členů. Následně systém oživit a provést zkoušky. Vyhodnotit všechny stavy a podle 

požadavků a možností stávajících prvků doladit řídicí systém. 

Klíčová slova: PLC, Automatizace, Dávkování, Aglomerace, Odprašky, Míchání 

Abstract: 

This thesis deals with designing an automatic transfer of emerging dust to a 

homogenized stockpile and putting it into operation. The author will place a logical 

management of the process and suggest all stuff that is needed. Consequently, the author 

will put the system into operation and test it. He will analyse all outputs and according to 

requirements and capabilities of existing components tune the controlling system up. 
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1. Úvod 

Jako v každém oboru, tak i v hutnictví je potřeba neustále zvyšovat objem výroby, 

zlepšovat kvalitu výrobků a samozřejmě snižovat náklady. Automatizace hutních procesů  

k tomu vysoce přispívá. Jedním z hlavních trendů v automatizaci těžkého průmyslu je 

zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti. Nasazují se proto redundantní systémy, které v životně 

důležitých částech výroby minimalizují možnost výpadku systému. Jedná se například  

o chladicí systémy pecí pro výrobu železa, oceli i ohřev předvalků na válcovnách. Výstavba 

těchto systémů je sice finančně nákladná, ale snižuje množství odstávek agregátů a více 

méně minimalizuje poruchy způsobené řídicím systémem. 

Dalším z důvodů je neustálé zvyšování kvality výrobků. Díky nasazování automatizace 

do různých částí výroby, je postupně odstraňován největší zdroj chyb, lidský faktor. 

Automatizace nám také umožňuje i daleko rychlejší možnost rozhodování a předkládá 

možnosti volby v nestandartních situacích. Automatizace i proto bude neustále pokračovat 

v nastoleném trendu zvyšování bezpečnosti a zlepšování technologie. Otázkou zůstává, kam 

ještě technologie může pokročit. Stále větší nároky na kvalitu a rychlost hardwaru prohlubují 

propast mezi kritérii rychlosti a spotřeby energie. 

V této diplomové práci se budu zabývat rekonstrukcí jedné části provozu přípravy 

vsázky. Konkrétně jde o provoz zpracování prachu z elektrostatických odlučovačů 

aglomerace. Ovládání probíhalo ručně obsluhou přímo na provozu. Veškeré akční členy 

musela obsluha řídit pomocí spínačů. V některých situacích dokonce nahrazovala obsluha i 

výpočetní funkce. 

Cílem diplomové práce bude snaha o navržení a vytvoření takového programu, aby 

byla výrazně usnadněna a zefektivněna práce pracovníkům na tomto úseku.  
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2. Význam automatizace v hutnickém procesu 

Samotné zavádění automatizace v těžkých hutních provozech není jednoduché. Nové 

postupy a trendy se zavádějí ztěžka. K tomuto silně konzervativnímu přístupu velkou měrou 

přispívá i samotná nehostinnost těchto provozů. Většinou se totiž jedná o provozy prašné, 

s vysokými teplotami a velkým elektromagnetickým rušením. Proto se musí používat daleko 

odolnější komponenty a tím se zvyšují náklady na prvotní realizaci. Míra úspor je i přesto 

neoddiskutovatelná a tlak konkurence je čím dál tím větší. Jedná se hlavně o odvětví, snažící 

se prosadit například v automobilovém průmyslu, který vyžaduje vysokou míru kvality 

výrobků. 

Velké změny v automatizaci přináší i samotná vizualizace systémů. Ještě v nedávných 

dobách vlastně žádná vizualizace neexistovala a hardware byl často velice primitivní. Místo 

drahých sálových serverů se většinou používaly lokální kancelářské PC. Získávaná data tak 

nemohla být ukládána v dlouhodobém horizontu a přístup k těmto datům z jiných míst byl 

také velice obtížný. Samotná komunikace s řídicími systémy a mezi PC probíhala pomalu, po 

sériových linkách. S nástupem grafických operačních systémů a zvyšováním výkonu PC se 

situace začala obracet. V dnešní době není problém data ukládat i několik let. Komunikace 

mezi PC a  řídicími systémy většinou probíhá přes ethernet a to i v řádech Gb/s. Komunikaci 

lze samozřejmě provádět i bezdrátovým přenosem. Není problém, aby mezi sebou 

komunikovaly dva i více řídicích systémů. V případě, že se jedná o životně důležité systémy, 

komunikace probíhá na vysoce stabilní a bezpečné lince ProfiBus, ProfiNet a podobně.  

Grafické znázornění probíhajících dějů umožňuje operátorům jednoduše a přesně 

rozhodovat o chodu systému. Systémy vizualizace umožňují přímé napojení na řídicí systémy 

a přenos informací přímo na monitor operátora. Také data z těchto systémů jsou mnohdy 

dále zpracována nadřazenými systémy a těmito daty se potom může řídit management 

podniku. Případně umožňuje historie dat predikci problému do budoucnosti.  
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3. Řídící jednotky 

Pro řízení veškerých pohonů, bylo potřeba stávající systém reléových stykačů 

nahradit. Prvním pokusem automatizace bylo centralizovat veškeré ovládání a přesunout jej 

na co nejméně operátorů. Aby se předcházelo poškození strojů, museli mít operátoři 

informaci o havarijním stavu. Tuto informaci museli umět správně vyhodnotit a nějakým 

způsobem na ní reagovat. Často se používala automatizace ve smyslu záskoku náhradního 

čerpadla za čerpadlo vadné.  Z ekonomického hlediska šlo tyto systémy využívat jenom 

v kritických provozních místech. Návrh a tvorba dílčích algoritmů i celých automatů byla 

velice složitá. 

 

Problémy se vyřešily až s nástupem a rozšířením moderních CPU, ze kterých se velice 

brzy vytvořily programovatelné logické automaty (Obrázek 1) neboli PLC (z anglického 

Programmable Logic Controller). Jsou to počítače se speciálním programovacím jazykem, 

který je optimalizovaný pro rychle probíhající děje a většinou už obsahuje nastavené 

knihovny pro nejčastěji řešené úlohy. Charakteristickou vlastností PLC je vykonávání 

Obrázek 1 - Řídící jednotky [4] 
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programu v takzvaných cyklech. Odlišností od klasických PC je jejich přímé propojení periferií 

s technologickými procesy.  

V současnosti se PLC využívají podle charakteru úloh na: 

 sběr dat s jejich následným odesláním ke zpracování nebo archivaci 

 malé kontrolní úlohy, které pomáhají upozornit obsluhu na nežádoucí stavy 

 řízení kroků obsluhy ve výrobě podle předem daného schématu 

 plnohodnotné využití v automatizaci výrobního procesu s malou, nebo žádnou 

aktivní rolí obsluhy v řízení strojů, která je pak omezena pouze na vydávání 

požadavků a kontrole jejich splnění 

Samotná logika reléových systémů zůstala zachována, ale přesunula se do virtuální 

podoby, kde reálné signály přivedeme svorkami periferii do PLC a zde jsou binárně 

zpracovány. Typickým zástupcem periferie připojené k PLC je skupina digitálních vstupů  

a výstupů. Nejčastěji mívá 8 vstupů a 4 výstupy na 24V stejnosměrném proudu. Možných 

periferií je velká řada, můžeme je rozdělit takto: 

 podle směru informace na vstupní, výstupní nebo obousměrné 

 na digitální, analogové, kombinované a komunikační 

 podle typu signálu – 24V ss, 48V ss, 230V st, 115V st, 4 – 20 mA, 0 – 20 mA a 

speciální 

 na signály izolované, propojené jednou stranou, galvanicky oddělené, 

uzemněné. 

 podle druhu spojení s CPU na: 

o kompaktní  

o modulární, kdy periferie připojujeme podle potřeby k řídícímu CPU 

Prvotní PLC byly jednoduché automatizované systémy, které uměly jenom binárně 

zpracovat logiku na místo reléových automatů. S postupným rozvojem polovodičové 

techniky se systémy natolik zdokonalily, že dnes jsou PLC schopny v jednom cyklu 

zpracovávat digitální a analogové vstupy i výstupy a zároveň řešit matematické funkce 

v plovoucí desetinné čárce. Ve stejném okamžiku dokáží systémy komunikovat mezi sebou  

a navzájem si doplňovat další potřebné instrukce. 
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3.1 Nasazení PLC do procesu 

Čím složitější a rozsáhlejší provoz chceme řídit, tím větší jsou nároky na správné  

a přesné naprogramování celého PLC. Nejdříve musíme vhodně nastavit model a podle 

tohoto modelu naprogramovat vlastní algoritmy řízení. Samotná příprava před 

programováním musí být velice důkladná. Je důležité přesně vyspecifikovat veškeré 

možnosti celého systému a určit havarijní stavy.  

3.1.1 Bezpečnost systému 

Projektant musí správně navrhnout vnější ochrany celého systému a přesně určit její 

rozvržení, které musí být nadřazeno samotnému řízenému projektu z PLC:  

 total stop, okamžité odpojení veškerých pohyblivých částí. Systém musí 

nechat veškeré pohony v jejich současné poloze a musí zamezit jakémukoliv 

pohybu 

 elektrickou ochranu přerušující napájení v kritických případech jako jsou 

zkraty, únik plynu, zaplavení prostoru, požár, atd. 

 provozní ochrany vyplývající z technologických postupů např. přetížení pásů, 

teplota ložisek, kontrola otáček, zasypání přesypů, překročení bezpečné části 

pohyblivého stroje 

 deblokační skříňku, která umožní odpojení PLC při testování nebo náběhu 

nového systému 

Systém musí mít naprogramovanou i vnitřní ochranu, která částečně kopíruje vnější 

ochranu. Přidává se sledování dalších odchylek od očekáváného průběhu: 

 parametry hlídající pracovní prostor jsou mimo vytyčenou oblast (úbytek 

tlaku oleje, nesprávná teplota v prostoru, poměr tlaku a průtoku média mimo 

stanovené parametry) 

 detekce kolize (radarové hlídání přiblížení nebo optická detekce překážky) 

 sledování toku materiálu (náhlá změna množství materiálu bez zjevné příčiny) 
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3.1.2 Realizace projektu 

Veškeré ochrany musí být bezpodmínečně zahrnuty v programovém kódu každého 

projektu. K celkovému bezproblémovému chodu zařízení se však musí zajistit splnění dalších 

podmínek.  

Komplexnost všech funkcí musí počítat s nastavením občasných i výjimečných stavů. 

Je důležité mít systém plně vybaven signály, což je z  ekonomického hlediska nákladnější, ale 

bezpečnější, než si signály dopočítávat z jiných zdrojů. Dopředu rozvrhnout, zda v daném 

projektu není potřeba některé kritické systémy zdvojit. Přesně definovat práci všech zařízení, 

s jasným popisem všech možných stavů a jejich různých kombinací. V případě velkých 

projektů je dobré vypracovat harmonogram postupného nájezdů se souběžným testováním 

různých možných stavů. Je nezbytně nutné při tomto nájezdu bezpečně ověřit i kritické  

a havarijní stavy. Následné důkladné zaškolení obsluhy je nutností. Obsluze je také nutno 

předvést, jak se systém chová v kritických situacích.  

Častým problémem při nasazování nových systémů bývá neochota zadavatele 

investovat peníze do surovin, času a nebezpečí rizika selhání pro vyzkoušení celého systému  

i v nestandartních situacích. 
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4. Možnosti automatizace při přípravě vysokopecní vsázky 

4.1 Homogenizační rudiště 

V současné době je provoz homogenizačního rudiště automatizován minimálně.  

K automatizaci dochází teprve v posledních letech. Jednou z možností do budoucnosti je 

automatizace dopravních pásů na úseku homogenizačního rudiště (Obrázek 2). Na některých 

částech provozu se s automatizací již začalo. Bude však potřeba tato dílčí místa spojit a celá 

je řídit v nadřazeném systému.  

4.1.1 Současný stav na rudišti 

Ve sledovaném podniku se pro vysokopecní vsázku průměrné využívá 70% 

aglomerátu, přibližně 25% kusové rudy (zastoupené v dnešní době peletami) a zbytek je 

doplněn kusovým bazickým materiálem a dalšími hutními přísadami.  

Obrázek 2 - Homogenizační rudiště 



[8] 
 

 

Pro výrobu aglomerátu je potřeba zpracovat prachovou rudu, která je do podniku 

dovážena pomocí vagónů. Prachová ruda se vykládá na čelně sklopných výklopnících  

a následně je transportována pásovou dopravou na homogenizační skládku. Tady je materiál 

vrstven do jednotlivých homogenizačních hromad. Homogenizační rudiště je rozděleno na 

dvě strany. Pro každou stranu jsou určeny dva velkostroje, které zajišťují práci 

s uskladňovaným materiálem. Na každé straně lze zakládat osm různých homogenizačních 

hromad. 

Pro zakládání materiálu je využíván zakládací stroj, který se pohybuje po kolejišti. Je 

to velký portálový stroj, na kterém je dopravní pás (Obrázek 2).  Pomoci shazovacího vozíku 

je materiál rozmisťován plošně na celou plochu homogenizační hromady. Výsledný tvar 

hromady by měl tvořit lichoběžník. 

Ovládání pásové dopravy 

Veškerá pásová doprava je centrálně řízena z budovy velínu homogenizační skládky. 

Operátor zde má na stěně velký panel se znázorněním celé pásové dopravy (Obrázek 3). 

Obrázek 3 - Panel znázorňující všechny pásové dopravníky 
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Rozsvícením zelených LED kontrolek je signalizován chod konkrétních pohonů. Oranžové LED 

kontrolky signalizují u některých pásových dopravníků jejich fyzické umístění nad danou 

výsypkou. Uvedení pásu do chodu se provádí pomoci přepínačů a následným spuštěním 

centrálního startovacího tlačítka. Pásy jsou startovány po skupinách. Hlídání posloupnosti 

chodu pásů je řešeno pomoci reléových stykačů. Při zastavení některého dopravníku je díky 

těmto stykačům zajištěno odstavení předcházejících pásů tak, aby nedocházelo k zasypání 

přesypů. 

Vizualizační nástroje 

Homogenizační hromady jsou zakládány podle předem daných důležitých parametrů. 

U většiny klopených materiálů se provádí vzorkování a z těchto vzorků se získává chemická 

analýza. Získaná data jsou využita interním systémem Delfín. V tomto systému je sledováno 

chemické složení zakládaných hromad, zároveň je v něm zobrazováno množství a druh 

uloženého materiálu. Operátor si může v systému virtuálně nasimulovat nově zakládaný 

materiál a zjistit tak, jaké další požadované suroviny bude potřebovat po vyklopení daného 

množství. 

Dalším provozním nástrojem operátora je program SAP, kde jsou přesně uvedeny 

informace o skladbě veškerého materiálu ve vagónech. V tomto programu nejen vidí počet 

vagónů daného druhu, přesnou hmotnost loženého materiálu v každém voze, ale i dobu 

pobytu těchto vozů na železniční vlečce podniku. Díky tomuto programu se může operátor 

rozhodovat, který materiál umístí na požadované hromady  

Třetím důležitým programovým nástrojem je interní vizualizační informační systém 

(V.I.S.). Tento program slouží jako nadřazený systém, kterým se řídí i management podniku. 

Jsou zde informace z některých důležitých agregátů. V případě poruchy nebo odstávky 

těchto agregátů je povinností operátora zdůvodnění prostojů. Dají se zde dohledat některé 

vývojové trendy různých pohonů. 

V dnešní době ještě není možné propojení všech těchto systémů na velínu 

homogenizační skládky tak, abychom mohli sledovat tok materiálu od výklopníku až na 

zakládací stroj. Vzniká tak nebezpečí špatného nastavení pásové dopravy a založení 

nevhodného materiálu.  
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Operátor nemá žádnou vizuální kontrolu, kde je umístěn zakládací stroj. Nemůže včas 

reagovat a dát tak povel ke změně rychlosti nebo směru pojezdu v případě změny materiálu 

či nedostatku některé ze surovin. 

4.1.2 Možnosti automatizace 

Pro automatizaci daného provozu je nutné veškeré pohony pásových dopravníků řídit 

pomocí PLC. Následně opatřit tyto dopravníky hlídáním proti vybočení z osy a tím 

minimalizovat škody na pásových dopravnících. Některé z nich pak dovybavit přesnými 

tenzometrickými vahami. Jedním z velkých problémů na pásových dopravnících je četnost 

poškození pásů. Z důvodu přítomnosti velkého množství nežádoucích těles v dopravovaných 

surovinách dochází k jejich rozřezání. Jedná se většinou o kovová tělesa. Na dopravnících, 

hned za kloubovými vynášeči z jam, je instalována magnetická detekce kovu. Vzhledem 

k povaze dopravovaného materiálu, který je feromagnetický, však není tato detekce 100% 

úspěšná. Jedním z požadavků na automatizaci by tedy byla realizace systému identifikujícího 

rozřezání gumového pásu. Takový systém zatím žádná firma oficiálně nevyrábí, ani běžně 

k montovaným pásům nedodává. 

Některé úseky pásové dopravy jsou v dnešní době bez stálého dozoru obsluhy. Bylo 

by vhodné zde instalovat kamery tak, aby obsluha velínu mohla včasně reagovat na 

případnou kolizi.  

Systém by měl mít přesnou informaci o poloze zakládacího stroje, aby zamezil přísunu 

nevhodného materiálu na danou hromadu. Informaci o množství daného materiálu 

přistaveného na výklopník, aby uměl vyhodnotit množství vynášení materiálu ze zásobníku. 

Popřípadě rychlost zakládacího stroje tak, aby byl tento materiál do homogenizační hromady 

rozmístěn v ucelené vrstvě. Z technologického hlediska však není vhodné, aby systém dělal 

neustálé úpravy změny vynášeného materiálu. Nepřispěl by tak ke stabilizaci chemického 

složení v celkovém průřezu hromady. Dále by se měly ukládat přesné informace o vrstvení 

materiálů do konkrétní hromady a z těchto dat následně vytvořit nejlépe trojrozměrný 

model s ukazateli založení hromady.  
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Vynášení materiálu z jam 

Důležitou částí automatizace na daném provoze, je vynášení materiálu z jam 

výklopníků. V dnešní době obsluha ručně, pomoci vzduchové klapy nastavuje množství 

vynášeného materiálu. Pokud včas nezareaguje na úbytek materiálu v jámě, dojde 

k nežádoucímu vyprázdnění jámy, a tím nerovnoměrnému vynášení suroviny na pásové 

dopravníky a vytváření nerovnoměrné vrstvy zakládané suroviny. Pro možnost regulace bych 

navrhoval tento úsek pohonů kloubových pásů dovybavit frekvenčním měničem. Vzhledem 

ke konstrukci kloubových vynašečů nemáme sice možnost o moc zvyšovat jeho maximální 

rychlost, ale využili bychom plynulého snižování rychlosti. Ovlivnění množství vynášeného 

materiálu z jámy vidím v plně automatickém řízení pneumatické regulační klapy z jámy. Jak 

bylo zmíněno dříve, není účelem neustále měnit výšku vynášeného materiálu, ale podle 

množství přistaveného materiálu a druhu určit počáteční polohu klapy a rychlost kloubového 

vynášeče. Pouze v případě, že při naklopení prvního vozu dojde k vyjetí materiálu z jámy, tak 

tyto dvě hodnoty upravit. Čímž bude zabezpečena rovnoměrnost zakládání materiálu, 

celková chemická rovnoměrnost na založené hromadě a následně při výrobě aglomerátu 

snížíme výkyvy v chemickém složení vyrobeného aglomerátu. 

Pásové dopravníky 

V případě pásových dopravníků je důležitá přesná informace o chodu a směru otáčení 

pásů. Pokud jde o pojízdné pásy, potřebujeme znát jejich přesnou polohu nad konkrétní 

výsypkou. V dnešní době se, až na malé výjimky, tato informace předává telefonicky mezi 

obsluhou pásových dopravníků a operátorem. Dojde-li k mylné informaci, může nastat 

situace, že materiál zakládáme například na nevhodnou hromadu. Z technologického 

hlediska je to naprosto nepřípustné a většinou se taková situace musí řešit následným 

přehomogenizováním celé hromady. Výjimečně lze odebrat jenom poslední špatně 

založenou vrstvu. V obou případech však vzniká velké zdržení a zbytečné vytěžování 

velkostrojů.   
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5. Automatizace vypouštění odprašků 

Jedním z realizovaných projektů na přechod části provozu do automatiky je odsun 

odprašků z elektrostatických odlučovačů aglomerace. Tento provoz byl postaven před více 

než deseti lety a ovládání tohoto provozu bylo řešeno manuálně (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 - Budova odsunu odprašků 

5.1 Popis vzniku odprašků 

Odprašky jsou produktem elektrostatických odlučovačů sloužících na Aglomeraci 

k vyčištění spalin. Aglomerační směs je dávkována vynášecím bubnem ze zásobníku  

v rovnoměrné vrstvě na plochu spékacího pásu. Horní vrstva aglosměsi na spékacím páse je 

zapálena zapalovací hlavou a vlivem podtlaku v 16 odsávacích komorách vytvářeného 

turboexhaustorem dochází k prohořívání vrstvy směsi vertikálním směrem a k vlastnímu 

spékání prachových rud v kusový aglomerát. 

Podstatou spékání je zahřívání drobných rud, koncentrátů a dalších kovonosných 

surovin a struskotvorných přísad na teplotu, při níž zrna této směsi měknou, drobná zrna se 

částečně taví, vzniká i malé množství kapalné fáze. V menší míře se procesu zúčastňuje  

i teplotní difuse (nad 1000 °C), kdy ionty nebo atomy mřížky zaujímají energeticky výhodnější 

místa jiných iontů a atomů. Důsledkem těchto procesů je tuhé spojení zrn v dostatečně 

pevný aglomerát s pórovitou strukturou. 
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Zapálení paliva ve vsázce na každém spékacím páse se provádí pomocí zapalovacích 

hlav. Zapalovací hlavy (Obrázek 5) jsou vytápěny směsným plynem, teplota pod zapalovací 

hlavou je přibližně 1 300 °C. 

 

Vlastní výrobní proces probíhá na dvou typizovaných spékacích pásech s odsávací 

plochou 2 x 75 m2. Sací skříně jsou napojeny na kolektorové potrubí. Na kolektor navazuje 

potrubí, které odvádí spaliny do elektrostatického odlučovače pro každý spékací pás zvlášť. 

Každý spékací pás má samostatný exhaustor. Exhaustor odsává vyčištěné spaliny do komína 

společného pro oba pásy. 

Spékací pásy jsou odprašovány čtyřsekčními elektrostatickými odlučovači typu. Sršící 

a usazovací elektrody jsou instalovány rovnoběžně se směrem proudění spalin. Prach ze 

spalin zachycený v prvních třech sekcích elektroodlučovače každého ze spékacích pásů je 

dopraven uvnitř filtru hrabicovým dopravníkem do výsypky. Následně je dopravován dvěma 

Obrázek 5 - Zapalovací hlavy 
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potrubními svody do mezizásobníku o objemu 26 m3 a z něj do pneutransportéru. Tímto je 

prach dopravován pneumatickou dopravou do budovy odprašků, kde je zvlhčen  

a promíchán. [1] 

Samotný transport materiálu pomocí pneumatické dopravy musí splňovat několik 

kritérií. Nesmí to být příliš těžký materiál a hlavně musí mít nízký obsah vody. Díky tomu, že 

tyto odprašky vznikají pří výrobě aglomerátu za vysokých teplot, neobsahuje výsledný 

materiál skoro žádnou vodu a velikost frakce se pohybuje maximálně do tří milimetrů. 

Jediným problém tohoto materiálu je jeho abrazivnost. Muselo být proto použito speciální 

tlustostěnné potrubí s vnitřní povrchovou úpravou. Přesto se potrubí v ohybech velice rychle 

opotřebovává.  

5.2 Původní provoz odsunu odprašků 

Zachycený materiál, který byl pomoci pneumatické dopravy přesunut do zásobníku, 

se měl každou směnu vypouštět, aby se zamezilo jeho nadměrnému nahromadění.  Zásobník 

má objem 70m3. Je to vlastně velká válcová nádoba, která se ve spodní části zužuje. Na jejím 

dolním konci je napojeno potrubí, které je opatřeno klapkou. Pod touto klapkou je malý 

mezizásobník posazený na třech tenzometrických vahách. Pod ním je opět umístěna klapka, 

přes kterou se materiál vypouští do mísiče firmy Forberg. Do mísiče je přivedeno vodní 

potrubí. Smíchaný materiál je vypouštěn s mísiče pomocí dvou protilehlých klap na odsunový 

pás. Odsunový pás má možnost volby otáčení na dvě strany. V  provozu musí být vždy 

některý z pásů vedoucích na zakladač (pás číslo 320 nebo 322). Obsluha musela po domluvě 

s operátorem zapnout směr odsunu na stranu, kam potřeboval operátor odprašky vypustit. 

Odsunový pás měl pomocí reléových stykačů nastavenou blokaci pro případ zastavení 

zakladačových pásů. 

5.2.1 Rozmístění prvků v budově 

Budova odsunu odprašků má několik pater, na každém patře jsou umístěny ovládací 

prvky a pohony. Další pohony a ovládací prvky jsou umístěny na střeše zásobníku. Na prvním 

patře je odsunový pás. Ovládací skříňka s volbou směru otáčení a spuštění pásu. Samotný 
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mísič, přívod vody a hlavní ovládací skříň jsou umístěny na druhém patře. Na třetím patře je 

umístěn ovládací prvek na pročištění spodní části zásobníku, které probíhá profouknutím 

vysušeného vzduchu, kaskádovitě ve čtyřech řadách pod sebou. Tento cyklus funguje 

nepřetržitě v desetiminutových intervalech. Obsluha tedy na třetí patro musela jedině 

v případě, že potřebovala zapnout profouknutí mimo pevně daný interval. Stávalo se to 

v případě, že materiál nepadal po otevření klapy do vážícího zásobníku. 

Tkaninový filtr  

Zásobník je uzavřen a svou podstatou se chová jako tlaková nádoba. Přetlak musí být 

vypouštěn ven pomocí komínku. Nahoře na zásobníku je proto umístěn malý tkaninový filtr, 

který pohltí prach unikající do přetlakového komínku a tím zamezí úniku pevných částic do 

ovzduší. Ovládací skříňka pro zapnutí, respektive vypnutí tohoto filtru byla umístěna na 

stejném místě.  

Podtlakový ventilátor 

Na střeše zásobníku je dále umístěn ovládač pro zapnutí a vypnutí pomocného 

podtlakového ventilátoru. Tento ventilátor napomáhá vytvářet dostatečný podtlak po celé 

délce přísunového potrubí. K pohonu ventilátoru je využito 4 kW asynchronního motoru 

s kotvou na krátko. 

Provzdušňování zásobníku 

Na spodní části hlavního zásobníku jsou umístěny ve čtyřech stupních pod sebou 

vzduchové ventily. Každý stupeň obsahuje čtyři vzduchové trysky po celém obvodě. Do 

tohoto systému je přiváděn stlačený a vysušený vzduch a ten je následně kaskádovitě, od 

horního okruhu ke spodnímu, neustále v cyklech spouštěn. Z těchto důvodů je na druhém 

patře umístěna tlaková nádoba na vzduch a sušička vzduchu. 
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Tenzometrická váha 

Vážení probíhá pomocí kuželovité nádoby, která je posazena na třech 

tenzometrických váhách Utilcell, model 300. Jde o kompletně z nerezu vyrobené ohybové 

snímače sil, každý s váživostí do 300 kg. Zásobník je stavěný přibližně na zatížení do 600 kg. 

Díky tomu je dostatečná rezerva pro tenzometrické váhy. [2] 

Pro vyhodnocování signálu z tenzometrických vah je použit vážící procesor firmy 

Hottinger, model WE2110 (Obrázek 6). Tento model se vyrábí s klasifikací krytí IP65. Má tedy 

kompletní ochranu proti vniknutí prachu a je také chráněn proti vniknutí vody ze všech 

směrů. Díky vysoké prašnosti daného provozu je důležitý zejména první typ ochrany. 

K vážícímu procesoru lze připojit až 8 snímačů.  V přední části přístroje je umístěn 

segmentový displej s šesti poli, na kterém můžeme zobrazit hodnoty v těchto 

jednotkách: g, kg, t a lb. [3] 

  

Obrázek 6 - Vyhodnocovací procesor Hottinger 
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Klapky 

Pod hlavním zásobníkem a mezizásobníkem s váhou byly umístěny přírubové 

klapkové uzávěry s vulkanizovaným těsněním, ovládané pomocí elektropneumatického 

pohonu. 

Mísič 

Mísič jako celek byl dodán firmou Forberg. Pohon mísiče je řešen pomoci 15 kW 

asynchronního motoru s kotvou na krátko. Otáčky jsou na převodovku přenášeny klínovými 

řemeny. V mísiči jsou dva válce, na každém válci je připevněno 14 lopatek. Nad těmito 

lopatkami jsou umístěny dvě vodovodní trubky a každá je opatřena třemi tryskami. Vnitřek 

mísiče má lichoběžníkový tvar, s užší částí dole. Ve spodní části mísiče jsou v protilehlých 

rozích umístěny dva výstupní otvory, opatřené pístovými klapkami.   

Odsunový pás 

Pro pohon odsunového pásu je použit 2,2 kW asynchronní motor s kotvou na krátko. 

Pás je po obou stranách přístupný, proto je oboustranně vybaven ochranným koncovým 

lankem, které je zakončeno mechanickým koncovým spínačem. 

5.2.2 Ovládání provozu 

Obsluha na prvním patře navolila přepínačem správný směr otáčení pásu. Pokud byla 

splněna podmínka chodu následujícího pásu, šlo odsunový pás nastartovat. Následně musela 

na druhém patře zkontrolovat stav displeje (Obrázek 6), ukazujícího množství materiálu 

v mezizásobníku. Pokud bylo vše v pořádku, zapnula chod mísiče (Obrázek 7). Pomoci 

spínače otevřela horní klapku. Jakmile hodnota na displeji ukázala hmotnost mezi 300 - 400 

kg, stlačila spínač zavřít. Na dalším panelu udělala obdobný úkon pro klapku pod 

mezizásobníkem. Jakmile hodnota na displeji klesla k nule, uzavřela i tuto klapku. Následně 

zapnula přítok vody a pomoci stopek nebo vlastního odhadu nadávkovala vodu. Vlivem 

subjektivního posuzování vlhkosti odprašků obsluhou, dochází k nerovnoměrnému 

zvlhčování těchto odprašků. Toto často způsobovalo zvýšení prašnosti během zakládání 

odprašků do homogenizačních hromad. Později se v tomto místě dodělal reléový časový 
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Obrázek 7 - Původní ovládací skříň 1) Ovládání klapky nad mezizásobníkem, 2) ovládání klapky pod 
mezi zásobníkem, 3) Ovládání mísiče a vody 

spínač, na kterém elektro údržba nastavila pevný čas, který proběhl po zmáčknutí spínače. 

Pokud obsluha chtěla nadávkovat vody více, musela spínač zmáčknout vícekrát. Po 

nadávkování vody, opět odhadem, nechala materiál promísit s vodou. Správná doba míchání 

byla stanovena na dvě minuty, ale skutečnost se odvíjela od aktuálně naváženého materiálu 

a hlavně poslechově, od zatížení řemenů mísiče. Po namíchání, otevřela obsluha dvě spodní 

klapy pod míchačkou a vypustila obsah materiálu na odsunový pás. Tím dokončila jeden 

cyklus a mohla pokračovat v dalším vypouštění. Někteří zaměstnanci si následně práci 

urychlovali tím, že v době míchání si na váhu navážili další dávku. 

Těchto cyklů se průměrně dělalo asi dvacet. Jakmile přestal materiál padat na váhu, 

mohla obsluha svoji práci ukončit.  Operátorovi pak telefonicky nahlásila množství 

vypuštěných dávek, s přibližnou průměrnou hmotností. Z těchto důvodů nebylo nikdy možné 

přesně zjistit, kolik materiálu směny vypustily a zda vůbec vypouštěly. Operátor sice vedl 

tabulku, kde zapsal počet dávek a přibližné množství vypuštěného materiálu, ale vždy to byly 

pouze hodnoty orientační. 
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6. Návrh automatizace provozu 

V roce 2011 bylo rozhodnuto, že se daný provoz převede na plně automatizovaný. 

Během střední opravy na aglomeraci v roce 2012 proběhla samotná realizace tohoto 

projektu. Systém se zprovozňoval na přelomu měsíce října a listopadu.  

6.1 Volba PLC a akčních členů 

Nejdříve bylo třeba rozhodnout, co všechno se bude řešit. Původní návrh se tykal 

jenom rekonstrukci elektro instalace a dodání řídící jednotky. Při důkladné kontrole stavu 

celého provozu bylo do samotného návrhu projektu přidáno několik snímačů a akčních 

členů. Tyto nové členy bylo do systému nutné dodat, jinak by celý systém nešel bezpečně  

a funkčně zautomatizovat. Veškeré ovládací a rozvodní skříně, byly vyměněny za modernější 

a v prachotěsném provedení. 

V návrhu zůstal zachován provzdušňovací systém na spodní části zásobníku. 

Zachována zůstala i regenerace na střeše odprašků, tenzometrické váhy s vážicím 

procesorem a původní odsuvný pás. Zásadně se nic neměnilo ani na samotném mísiči 

odprašků.  

Součástí návrhu řešení byla i stabilizace vlhkosti namíchaných odprašků, s cílem 

snížení prašnosti během zakládání do homogenizačních hromad. 

6.1.1 PLC 

Pro vzájemnou kompatibilitu řídících jednotek a po dobré zkušenosti byla zvolena 

řídící jednotka Simatic firmy Siemens řady S7 – 300 (Obrázek 8). Přesněji model 315-2 DP. 

Jeho součástí je linka Profibus, ale také ethernet. Profibus linka v tomto konkrétním případě 

není využita. Jako periferní karty k tomuto modulárnímu PLC byly zvoleny: 

 ethernet karta s 2 krát RJ45 vstup/výstup. Samotný PLC sice má ethernet 

linku, ale její použití je docela omezené, protože to není standartní linka 

komunikující podle ISO/OSI. V podniku se tato karta přidává u většiny PLC, aby 
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v případě poruchy šlo jednoduše připojit PC přímo na místě a nemusela se 

přerušovat vzdálená komunikace. 

 analogovou kartu s 8 krát vstupem napětí/proud, s velkou možnosti rozsahu 

vstupních napětí/proudů. Pro naše potřeby je důležitý rozsah 0/4 až 20 mA. 

Karta má 15bitové rozlišení a možnost nastavení časování. 

 3 digitální karty každá s 32 vstupy 

 digitální karta s 32 výstupy   

 do PLC byla přidána paměťová karta typu MMC 512 kB [4] 

 

6.1.2 Snímaní hladiny v zásobníku 

Jelikož nebyla známa výška hladiny v zásobníku, rozhodlo se o přidání hladinoměru. 

Díky vlastnostem uskladňovaného materiálu byly automaticky vyřazeny veškeré optické 

snímače a vybral se snímač radarový. Na našem provoze máme s tímto druhem snímání 

dobré zkušenosti. Z nabídky různých druhů radarových hloubkoměrů byl zvolen reflexní 

radar. Tento přístroj je konstruován pro měření v uzavřených nádobách. Dělá se v různém 

provedení, ale vždy jde o měření pomoci vodivé součástky, nejčastěji tyče nebo lana. Jednou 

z malých nevýhod je takzvaná mrtvá zóna. Jde o část nádrže, většinou o její horní část, ve 

Obrázek 8 - Použitá PLC jednotka i s periferiemi 0) zdroj napájení, 1) CPU, 2) ethernet karta,  
3 - 5) digitální vstupy, 6) digitální výstupy, 7) analogové vstupy 
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které není možné provádět měření. Pokud se navrhne dobré umístění a správná instalace, dá 

se tento mrtvý bod podstatně eliminovat. Samotné měření probíhá vysláním 

elektromagnetického vlnění po vodiči. Tyto impulsy jsou velice krátké, v řádech jednotek 

nanosekund. Při setkání vlnění s hladinou kapaliny nebo jiného materiálu dojde 

k částečnému odrazu. Samotné měření se provádí právě měřením doby od vyslání po zpětné 

přijmutí signálu. Délka tohoto signálu je pak pomoci převodníku převedena na analogový 

výstup. Jako nejvhodnější se jevila nabídka firmy Krohne, model BM 100 typ E. Tento 

konkrétní typ používá jedno lanko. Hladina v zásobníku se může pohybovat od 1 až po 60 m. 

Naše nádrž má přibližně 11 m. Při samotné montáži byla vytvořena na horní části příruba, 

aby se snížila výška mrtvé zóny.  Lanko samotné nemůže být umístěno přesně uprostřed, tím 

nám vznikla minimální odchylka u dna nádrže. Zásobník je sice válcového tvaru, ale jeho 

spodní část má tvar kužele, který plynule přechází ve výstupní trubku. Lanko je proto 

uchyceno mimo okraj výstupního otvoru. Samotný převodník má několik možností výstupů. 

Pro nás bylo důležité, aby se naměřené hodnoty daly převést na proudové, v rozsahu 4 – 20 

mA. [5] 
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6.1.3 Klapky 

Stávající přírubové klapky s vulkanizovaným těsněním byly velice opotřebené, proto 

byly zvoleny nové klapky firmy Posi-flate (Obrázek 9) s nadouvacím sedlem. Tento druh 

klapky využívá tlak vzduchu pro přítlak sedla proti talíři. Pokud je klapka v poloze zavřeno, 

dojde k nafouknutí nadouvacího sedla a tím k rovnoměrnému rozložení těsnění kolem 

celého talíře. Ve chvíli, kdy chceme klapku otevřít, anebo zavřít, se nadouvací sedlo vypustí. 

V průběhu pohybu talíře dochází k naprosto minimálnímu tření a tím se velmi snižuje celkové 

opotřebení. Z uvedených parametrů vyplývá, že k ovládání těchto klapek je potřeba stlačený 

vzduch. To na tomto provozu nebyl žádný problém.  Díky malému tření při pohybu talíře je  

Obrázek 9 - Posi-flate klapka 1) uzavřená klapka bez nafouknutého nadouvacího sedla,  
2) uzavřená klapka s nafouknutým sedlem, 3) úplně otevřená klapka [6] 

1 

2 

3 
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i reakce na povel zavřít a otevřít velice rychlá, řádově se jedná o milisekundy. Samotný 

elektro pohon použitý na těchto klapkách pracuje s kontaktem zapnuto, vypnuto. Pokud 

přivedeme na vstupu jedničku a budeme ji držet, klapka se otevře a zůstane v této poloze. 

Ve chvíli, kdy bude na vstupu nula, dojde k zavření. [6] 

6.1.4 Průtokoměr 

Pro přesné dávkování vody do mísiče, s vazbou na aktuální množství naváženého 

materiálu, bylo nutné znát množství protečené vody. Před elektricky ovládaný vodní ventil 

byl nainstalován magneticko-indukční průtokoměr Optiflux 2100c od firmy Krohne (Obrázek 

10). Tento průtokoměr je vhodný pro využití v pitné, ale i v užitkové vodě. Dokonce se dá 

použít i na vodu odpadní. Průtokoměr má, následují specifikace: 

 využitelný pro světelnosti potrubí DN 2,5 až 1200 mm 

 ovládací displej se čtyřmi tlačítky 

 vyhodnocovací jednotka IFC100 s proudovým výstupem 0/4 až 20 mA 

 pulzní výstup s maximální frekvencí 10 kHz a šířkou pulzu 0,05 až 2000 ms 

 stupněm krytí IP67 [7] 

Obrázek 10 - Průtokoměr Krohne Optiflux [7] 
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6.1.5 Senzory 

U některých stávajících pohonů bylo potřeba dodat senzory hlídající jejich polohu.  

V návrhu bylo proto přidáno několik indukčních snímačů firmy Turck (model ni20u-m30-

ap6x). Jsou to spolehlivé snímače, které se v podniku často využívají. Jde o typ indukčního 

snímače, který detekuje bezkontaktně kovové objekty. Výhoda konkrétního použitého 

modelu je, že detekuje jakýkoliv kovový předmět a spínací vzdálenost je dostatečně velká až 

20 mm. Dalšími přednostmi snímače je vysoké krytí IP67, velký teplotní rozsah použití  

a možnost využít vysoké frekvence spínaní. [8] 

První snímač byl přidán na odsunový pás. Systém zjistí informaci o chodu motoru, ale 

už neověří informaci, zda se doopravdy pohybuje samotný gumový pás. Získání této 

informace bylo snadné. Na tzv. vratný buben (ten, který není poháněn), byla nainstalována 

kovová růžice. Na principu snímání otáček lopatek růžice získáváme informaci o chodu 

samotného gumového pásu.  

1 

2 

Obrázek 11 - Převodovky mísiče 1) přenos rotace s řemenů na převodovky 2) uchycení indukčního čidla 
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Pod kontrolou řídící jednotky nebyla ani rotace lopatek v mísiči. Rotaci lopatek 

zajišťují klínové řemeny, proto může docházet k jejich proklouznutí a možnému zastavení 

rotace. Řemenice pomocí klínových řemenů přenáší otáčky od motoru na hřídel, která 

spojuje dvě převodovky (Obrázek 11). Tyto převodovky jsou konstruovány tak, aby přenesly 

otáčky kolmo na vstupní hřídel. Z těchto důvodů stačí osadit snímačem jenom jednu 

převodovku a bude zajištěna dostatečná kontrola nad rotací lopatek v mísiči.  

V systému samotném zůstalo ještě jedno místo, které nebylo dostatečně bezpečně 

řízeno. Tím byly klapky na výstupu z mísiče. Tyto klapky se otvírají pomocí vzduchových 

pneumatických válců. Využili jsme hřídele, která zajišťuje osový pohyb klapky přenášený přes 

Obrázek 12 - Indukční čidla pro vymezení krajní polohy klapky z mísiče 
 1) poloha zavřeno, 2) poloha otevřeno 

1 

2 
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páku od pístů vzduchového válce. V tomto konkrétním případě tedy nejde o sledování 

rotace, ale o zajištění informace dosednutí klapky do polohy zavřeno, otevřeno. Na 

vystupující část hřídele z pláště mísiče byla namontována jednoduchá lopatka, která svým 

pohybem vymezuje krajní polohy klapky. Pro samotné snímání už stačilo vyrobit a na mísič 

připevnit držák s drážkami. Do těchto drážek se umístily dva snímače a podle polohy lopatky 

přesně upevnily (Obrázek 12). 

6.2 Návrh programového algoritmu 

V rámci návrhu algoritmu byly využity znalosti z manuálního ovládání a snahou bylo 

celý systém tomu původnímu ovládání přizpůsobit.  

Důležité bylo ujasnit si všechny pohony a akční členy, které bude nutné řídit. 

Následně vytvořit vývojový diagram a posloupnost všech použitých pohonů.  

 volba směru otáčení odsunového pásu – následný pás musí být v provozu 

 start systémy 

 všechny klapy musí být v poloze zavřeno 

 hladina v zásobníku musí být větší než 0,5 m 

o v případě, že je hladina menší, systém nespouštěj. 

o pokud hladina dosáhne maximální výšky, musí systém informovat 

operátora a automaticky odstaví pomocný ventilátor. Informace se 

předá do řídicího systému odsunu odprašků na aglomeraci  

o v průběhu vypouštění poklesne hladina pod hranici 0,5m ukončí se 

cyklus a další už se nespustí   

 spusť houkačku a nastartuj odsunový pás 

o odsunový pás musí jet po celou dobu vypouštění 

o v případě zastavení odsunového pásu systém dokončí cyklus, ale 

materiál z mísiče nevypustí a nezastaví jeho rotaci  

 otevři horní klapku a začni navažovat 

 při navážení 300 kg, zavři horní klapku 

o pokud nedojde k navážení určeného množství do 60 s, spustí se 

vibrátor. Cyklus vibrování 3 krát po 4 s s časovou prodlevou 5 s 
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o po proběhnutí třech cyklů vibrování a jednom cyklu provzdušňování 

nedojde k navážení. Uzavři klapku a informuj operátora, že nebylo 

naváženo dostatečné množství materiálu 

 nastartuj mísič 

 otevři spodní klapku pod mezizásobníkem 

 podle naváženého množství materiálu, začni dávkovat vodu procentuálně 

v rozsahu 5 – 15% (množství určuje operátor) 

 jakmile bude voda nadávkována, ponechej míchání dalších 120 s 

 otevři výpad pod mísičem 

 po 60 s zapni vibrátor pod mísičem, a co 5 s vibruj na 4 s, tento cyklus opakuj  

3 krát 

 uzavři mísič 

 do nadřazeného systému přenést informaci o proběhnutém cyklu  

a množství naváženého materiálu. 

 začít nový cyklus 

6.3 Blokové schéma 

Na (Obrázek 13) je znázorněno zjednodušené blokové schéma hlavních členů 

automatického režimu systému. 

  

Zapni automatiku 

Navážení materiálu 

Vysypat do mísiče 

Mísit s vodou 

Nastartovat p.č. 23 

Vypustit na p.č. 23 

Obrázek 13 - Blokové schéma hlavních členů systému 
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6.4 Vývojový diagram 

 Na (Obrázek 14) je znázorněný podrobný návrh původního vývojového diagramu pro 

automatiku odsunu odprašků na homogenizační hromady. 

 

 

  

Otevři klapku nad 
mezizásobníkem 

Načti aktuální 
hmotnost = A 

Volba p.č. 23 
na p.č. 320 

Jede p.č. 
322 

Jede p.č. 
320 

Načti požadovanou 
hmotnost = H 

Start -automatika 

Načti celkový počet 
dávek = X 

Vše v 
automatu 

Konec 
Vypiš: „Není 

dostatek 
materiálu“ 

Vypiš: „Přepni 
pohon XY do 
automatu“ 

Výška hladiny 
>= 0,5 m 

Jede p.č. 23 P = 0 

P = P + 1 

P <= 3 

Zapni houkačku 4 s 

 

Zapni p.č. 23 

1 

3 



[29] 
 

  

Otevřeno 20 s 

 

Zapiš C 

Zapni mísič 

C = B - A 

B <=  
20 kg 

Aktuální hmotnost < H 

Zapni vibrátor 4 s 

I = I + 1 

I <= 3 

Zavři klapku nad 
mezizásobníkem 

Zapiš aktuální 
hmotnost = B 

I = 1 

Otevři klapku pod 
mezizásobníkem 

Otevřeno 40 s 

 

1 

2 
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Jede p.č. 
23 

Zavři klapky pod mísičem 

Vypni mísič 

X = X + 1 

Ulož: 

 X 

 C 

Zavři klapku pod 
mezizásobníkem 

Otevři ventil vody 

Y = C / D 

Načti procenta vody = D 

Množství vody >= Y 

Zavři ventil vody 

Mísit 120 s 

Otevři klapky pod 
mísičem 60 s 

 

Konec 

Výška hladiny >= 
0,5 m 

Vypiš: „Není dostatek 
materiálu“ 

Zastav p.č. 23 

Vypiš: „Odprašky 
namíchány stojí p.č. 23“ 

Potvrzení: dávka vypuštěna 
ručně? 

Míchačka v 
místním 

X = X + 1 

Ulož: „dávka 
vypuštěna ručně“ 

 X 

 C 

Konec 

2 

3 

Obrázek 14 - Vývojový diagram 
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6.5 Příprava algoritmu 

Při samotné realizaci rekonstrukce odprašků vyvstaly některé nové informace. Odsun 

prachu na aglomeraci byl prováděn ručně a jeho převod na automatiku měl probíhat ve 

stejnou dobu. Bohužel se tak nestalo a návrh algoritmu tak neměl některé návaznosti. Proto 

bylo nutné v samotném programu vynechat napojení na systém v aglomeraci. Problém 

s možností přeplnění zásobníku se vyřešil odstavením pomocného ventilátoru. Na 

vizualizačním panelu se ponechala jenom informace o naplnění zásobníku. Operátor tak 

bude muset informovat obsluhu na aglomeraci a v případě probíhajícího odsunu odprašků 

z aglomerace do zásobníku, bude obsluha na aglomeraci nucena tento odsun zastavit. 

Dalším problémem bylo zjištění, že nebude včas dodán průtokoměr. Zvolena byla 

prozatímní cesta, místo nastavení procentuálního množství nadávkované vody podle 

aktuálního průtoku bylo zadáno nastavení pomocí časovače. Na každých 100 kg naváženého 

množství materiálu bylo nastaveno přibližně 20 s. Předpokládalo se, že tento časový interval 

bude při samotném spouštění upravován. 

Z elektro dokumentace bylo zjištěno, že přívod vody do mísiče je opatřen topným 

kabelem, který zamezuje možnému zamrzání potrubí v zimním období. K nastavení zapínání 

topného kabelu je potřeba informace o venkovní teplotě. Takové čidlo na odpraškách 

instalováno není a ani se s ním nepočítalo. Využilo se proto další PLC, který řídí látkové filtry 

na výklopnících vagónu. Tento systém měření venkovní teploty má. Protože jsou všechny PLC 

jednotky v podniku připojeny do nadřazené sítě, stačilo si informaci přenést do našeho 

systému. Při poklesu teploty pod 6 °C dojde k automatickému zapnutí topného kabelu. 
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6.5.1 Práce s programovacím jazykem STEP 7 

PLC Siamtic firmy Siemens řady S7  - 300/400 se programují v softwaru od 

stejnojmenné firmy. Samotný software se jmenuje STEP 7. V této aplikaci ovládáme celkovou 

konfiguraci PLC.  

Obsahem celého balíku aplikace STEP 7 jsou: 

 SIMATIC Manager ve kterém máme přehlednou správu všech dostupných 

nástrojů pro daný projekt (Obrázek 15) 

 Samotný programový editor, ve kterém tvoříme řídící program a to v několika 

možných jazycích STL, LAD, FBD 

 Symbol editor pro správu globálních proměnných 

Obrázek 15 - SIMATIC Manager navrhovaného programu 
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 Hardware Configuration veškerá konfigurace připojeného hardware a její 

následná diagnostika 

 Network Configuration správa a nastavení datových spojení přes různé sítě 

např. (MPI, Profibus, ethernet, atd.) 

Hardware a Network Configuration 

Při samotné tvorbě nového projektu musíme přes hardwarovou konfiguraci nejdříve 

správně navolit všechny použité části PLC. Zvolíme si přesný typ PLC a všechny jeho 

připojené periferie. Výsledná konfigurace vypadá např. takto (Obrázek 16). Volba veškerých 

komponentů připojených v celém modulárním PLC je velice jednoduchá. Samotná aplikace 

totiž obsahuje katalog všech možných použitelných procesorů a jejich periferií. Systém sám 

pohlídá, zda se nesnažíme nakonfigurovat nekompatibilní periferie. Při konfiguraci 

hardwarové části je důležité si přesně pohlídat skutečně nainstalovaná katalogová čísla  

a tato čísla zapracovat do softwaru. Tyto pozice musí být přesně zachovány i v samotné 

softwarové konfiguraci. Celá konfigurace se dá bez problému připravit na PC, který není v té 

době fyzicky spojený s vlastním PLC.  

Po navolení všech periferií se přes network configuration musela nastavit komunikace 

s podnikovou sítí. [9] 
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Programování bloků 

V samotném SIMATIC manager se pracuje s objekty, které odpovídají objektům 

v našem zařízení. Takový projekt obsahuje jednu, nebo i více stanic, které jsou spolu 

propojeny. Jedna stanice zastupuje jeden CPU a do něj nahráváme řídící programový kód. 

Samotný program je jenom schránkou, ve které jsou uloženy další objekty. Nejčastěji je tvoří 

programové bloky. Tyto se dělí do několika druhů: 

 OB – organizační bloky 

 FC – funkce 

 FB – funkční bloky 

 DB – datové bloky 

Samotný systém využívá ještě další bloky integrované přímo do paměti CPU. Jedná se 

o systémové funkce (SFC), funkční bloky (SFB) a datové bloky (SDB). Tyto bloky jsou 

Obrázek 16 - Hardwarová konfigurace mého projektu 
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uživatelem needitovatelné a obsahují řešení složitých standartních úloh, nebo slouží pro 

uchovávání konfiguračních dat, proměnných a parametrů.   

Organizační bloky (OB) tvoří rozhrání mezi samotným CPU a uživatelským 

programem. Při tvorbě nového projektu vzniká automaticky organizační blok OB1. Tento 

blok může obsahovat samotný cyklický program, ale většinou jenom celý program organizuje 

voláním jiných bloků. Samotné OB nemohou být volány jinými organizačními bloky, ale 

jedině CPU a vždy jde o reakci na nějakou událost např. (spuštění CPU, v pevně daný interval, 

při výskytu chyby, atd.). Každý projekt ještě obsahuje nejméně jeden organizační blok OB100 

a ten zajistí samotné spuštění při restartu, nebo náběhu CPU.  

Funkce (FC) – tyto funkce jsou nejčastěji používanými funkcemi. Proměnné však nelze 

ukládat do paměti. 

Funkční bloky (FB) - mají paměť a tím umožňují ukládat vypočtené instrukce do 

vlastních datových bloků. Pokud v programu voláme přímo konkrétní FB, musíme taky 

přesně specifikovat, který DB má pracovat. Jeden FB může přijímat data z více DB.  

Datové bloky (DB) - obsahují veškeré informace o stavech procesu, signálech atd. 

Datové bloky také ukládají veškeré proměnné vytvořené v programu. Uživatelský program 

k těmto informacím přistupuje přes bitové operace. Datové bloky lze využívat více způsoby. 

Komunikace probíhá přes:  [10] 

 Globální datové bloky - tyto bloky obsahují informace, které jsou přístupné 

všem logickým blokům daného programu 

 Instanční datové bloky - tyto jsou přiřazeny konkrétním FB 

Programovací jazyk 

Vytváření samotného řídícího programu v STEP 7 lze provádět třemi základními jazyky 

STL, LAD, FBD. Mezi těmito programovacími jazyky lze celkem libovolně v průběhu 

programování přepínat. Vždy bude fungovat přepínání mezi jazyky LAD a FBD. Tyto dva 

jazyky též půjde vždy přepnout do režimu STL. Z režimu psaní kódu v STL nemusí vždy 

přepínaní na dva zbývající 100% fungovat. 
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STL – Statement List 

Jde o strojově psaný kód, který na první pohled nevypadá moc čitelně (Obrázek 17). 

Dají se v něm vytvářet nejsložitější části kódu. Svou podstatou se jedná o strojové psaní ve 

formátu asembler. Díky tomu lze každou funkci vytvořit přesně podle vlastních podmínek. Při 

psaní programu v tomto modu nejsme žádným způsobem limitováni existenci bloků jako 

například v grafickém programování. Zkušený programátor se v tomto módu velice rychle 

zorientuje, tento mód mu dává největší možnosti vlastní optimalizace. 

LAD – Ladder Diagram 

Psaní programového kódu v LAD režimu připomíná zápis v reléových schématech 

(Obrázek 18). Na první pohled skýtá velice přehledné zobrazení a v online režimu je snadné 

zjistit, proč daná podmínka je, či není splněna. Pro vytváření logiky celého kódu se využívá 

reléových kontaktů a program tak vytváří žebříkovitý diagram. Nevýhoda takto psaného 

kódu se projeví při složitých a rozsáhlých projektech, kdy se samotný program stává velice 

nepřehledným.  

Obrázek 17 - Verze strojově psaného kódu 
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FBD – Function Block Diagram 

Tento programovací jazyk je asi nejvyužívanější. Patří mezi takzvané grafické jazyky. 

Jednotlivé operace jsou zastoupeny grafickými bloky a ty jsou mezi sebou provázány 

(Obrázek 19). Každý blok v kódu představuje nějakou logickou, matematickou nebo jinou 

operaci. Škála veškerých možných bloků je veliká. I zde jde v online režimu velice přehledně 

zjistit, zda podmínka byla nebo nebyla splněna. [10] 

Obrázek 18 - Zápis kódu v tzv. reléovém schématu 
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6.5.2 Příprava algoritmu 

Při programování celého systému bylo nutné se držet základního návrhu pro 

možnosti ovládání. Hlavními volbami ovládání jsou přepínače rozmístěné v budově odprašků. 

Jejich fyzické umístění zůstalo většinou zachováno z původního systému. Pro každý pohon 

přibyl přepínač s volbou automatika a místně. Ve chvíli, kdy je pohon přepnut do režimu 

místně, samotný PLC ztrácí kontrolu nad danou jednotkou.  

V samotném programu bylo potřeba s touto skutečností počítat. Pokud někdo přepne 

jednotku do místního režimu, musí systém cyklus automatiky ukončit. Při samotném startu 

Obrázek 19 - Grafický zápis kódu 
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programu musí systém všechny pohony zkontrolovat a případně operátora informovat  

o pohonu, který je přepnut do místního režimu. Pokud je některý pohon v místním režimu, 

odpadají veškeré bezpečnostní blokace pro daný pohon. Tato volba je hlavně jako servisní 

mód v případě oprav, zkoušení nebo uvolňování zahlcených či jinak poškozených pohonů.  

Protože nový systém ovládáme dálkově z velínu, přidala se třetí možnost ovládání. 

Každý pohon může operátor přes vizualizační program přepnout do dálkového ručního 

ovládání. Zakáže tím automatický start, ale umožní operátorovi vyzkoušet každý pohon 

zapnout, vypnout nebo otevřít, zavřít apod. V tomto módu je zachována veškerá 

bezpečnostní logika a nad všemi pohony má PLC neustálou kontrolu. Nemůže se tak stát, že 

neopatrným zacházením obejdeme bezpečnost. 

V průběhu tvorby projektu byla možnost využít univerzální bloky pro ovládání 

některých pohonů, které se využívají již v jiných projektech v podniku. Tyto bloky se použily 

pro ovládání tří motorů a elektro pohonů klapek nad mísičem. Pro motor ventilátoru a mísiče 

byl využit blok FC80 Motor 1-D, kde už jsou přednastaveny všechny vstupy a výstupy 

z pohonu. Tyto motory mají jeden směr otáčení. Druhým použitým blokem je FC81 Motor 2-

D s možností reverzace směru otáčení. Pro ovládání klapek se využilo bloku FC82 Ventil.  

U těchto funkcí stačí zadat pouze správné vstupní a výstupní hodnoty a případně nastavit 

havarijní stavy.  

6.6 Oživení systému 

Po dokončení samotné elektro rekonstrukce a namontování veškerých nových 

jednotek, došlo na oživení systému. Při prvotním spouštění pohonů, zatím na prázdno, se 

k PLC připojil přímo na místě přes ethernet kabel. Byl nahrán nově vytvořený algoritmus do 

PLC a spustila se diagnostika zapojení všech periferii.  

Následně byla provedena kontrola vstupních a výstupních signálů. U všech pohonů se 

vyzkoušela poloha automaticky, místně a v programu doladily vzniklé nesrovnalosti oproti 

zapojení. Důležitou věcí bylo vyladit analogové signály. U radarového snímače hladiny, byla 

situace celkem jednoduchá. Aby bylo možno nový snímač zabudovat, bylo nutno vyprázdnit 
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zásobník. Díky tomu byla známá přesná informace o nulové hladině v zásobníku. A protože 

známe přesnou výšku zásobníku, zadala se pro maximální proud hodnota 11 m.  

Těžší situace nastala při ladění tenzometrické váhy. Muselo být přes diagnostický 

přístroj uděláno kontrolní měření. Na mezizásobník se umístilo kalibrační závaží a na 

diagnostickém přístroji byla odečtena proudová hodnota. Poté se tato hodnota přes 

diagnostický přístroj vložila do vážicího procesoru a v online režimu se z PLC odečetla získána 

hodnota. K této hodnotě byla přiřazena hmotnost kalibračního tělesa a tím se určil přesný 

rozsah z analogového vstupu.  

6.6.1 Data pro vizualizaci 

V podniku se převážně používají dva druhy vizualizačních nástrojů. InTouch od firmy 

Pantech a Promotic od firmy MICROSYS. Oba dva spadají do kategorie SCADA/HMI 

programů. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) znamená sběr a řízení dat, 

systém tedy nemusí být plnohodnotným řídicím systémem, většinou jde o nástavbu nad 

samotným programem například PLC. HMI (Human Machine Interface), což lze přeložit jako 

rozhraní mezi člověkem a strojem. Dnešní SCADA/HMI programy jsou schopny plně nahradit 

ovládací programy v PLC.  

Pro náš projekt byl vybrán systém Promotic. Ze všech nashromážděných dat se udělal 

výstup v datovém bloku DB10. Pro spojení systému s vizualizačním programem Promotic 

slouží blok FC5 (Obrázek 20). V této tabulce jsou vidět adresy, název dané funkce a její 

výstupní instrukce. Následně programátoři vytvořili schématické znázornění provozu 

(Obrázek 22). Všechny ovládací prvky propojili s povely na PLC. 
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1 

2 

Obrázek 20 - DB10 a FC5 komunikace Simaticu s Promoticem 
 1) datový blok, 2) funkce 
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6.6.2 Ostrý start 

Jakmile se odzkoušely všechny bezpečnostní podmínky a funkčnost ovládání všech 

pohonů, byl systém převeden do zkušebního provozu. Hned při prvotním plnění zásobníku 

materiálem z aglomerace nastal problém. Materiál padající do zásobníku nám hladinoměr 

chvilkově oslepoval a signály hlásily plný zásobník. Přísun materiálu byl proto zastaven a po 

uklidnění materiálu v zásobníku se ustálila i hodnota na výstupu z radaru. Hlídání stavu 

v zásobníku se zrušila. Radar hodnoty stále ukazuje, ale nemá vliv na samotné řízení.  

Poté bylo nutné se zaměřit na množství dávkované vody do mísiče. Jak už bylo 

zmíněno dříve, při realizaci projektu se zdržela dodávka průtokoměru, a proto se program 

nahradil časovou konstantou (Obrázek 21). Systém byl spuštěn v prvním cyklu a podle 

následné viskozity materiálu se vytvořil koeficient pro výpočet času. V prvním bloku (DIV_R) 

Obrázek 21 - Výpočet času pro napouštění vody 
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je vidět, že skutečnou naváženou hodnotu dělíme koeficientem pro výpočet času. Na 

výstupu je číslo s desetinným místem. Aby mohl být použit blok FC40 S5 Time, což je vnitřní 

časový blok systému, musíme si vypočtené číslo nejdříve upravit pomocí bloku (ROUND), ten 

desetinné číslo převede na nejbližší celé sudé číslo. Následně se číslo vynásobí 1000 v bloku 

(MUL_DI) a tím je získána časová konstanta v milisekundách. Ta se přivede na vstup bloku 

FC40 a odtud je využívána jako hodnota MW150.  

U výpočtu množství vody v míchačce bylo potřeba vytvořit ještě jednu časovou 

konstantu. V případě, že bude operátor potřebovat mísit materiál v dálkovém ručním 

režimu, byl vytvořen časový blok, který dávkuje vodu 20 s. Tento čas je nastaven pro 100 kg 

naváženého materiálu. Podle množství naváženého materiálu musí operátor vícekrát 

zapnout ventil vody. Úplně stejná časová konstanta je nastavena pro zmáčknutí tlačítka na 

ovládacím panelu, pokud by mísič byl přepnut do místního režimu. 

6.6.3 Ovládání systému 

Obrázek 22 - Vizualizace systému ve velínu 
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Samotné ovládání systému na vizualizačním panelu se skládá z několika sektorů. 

Samotný řízený provoz se nachází v levé části obrazovky. Je zde schematicky znázorněno celé 

pracoviště a jednotlivé pohony. V pravé části obrazovky se nacházejí informativní tabulky 

(Obrázek 22).  

Tabulka podmínky 

V této tabulce jsou rozepsány všechny povinné podmínky pro spuštění systému 

v automatice. Pokud některý z obdélníčků není zelený, znamená to, že nejsou na konkrétním 

pohonu splněny podmínky pro automatický start (Obrázek 23). 

 

Tabulka cykly 

Pomocí této tabulky má operátor neustálý přehled, ve které části programu se 

systém nachází (Obrázek 24). Při právě probíhajícím cyklu se konkrétní obdélník vždy zabarví 

do zelené barvy. V průběhu cyklu „Cyklus_Ukončen“, který trvá přibližně 10 s, lze systém 

Obrázek 23 – Tabulka základních podmínek 
programu 

Obrázek 24 – Tabulka přehled cyklů 
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bezproblémově zastavit pomocí tlačítka „Vypnout“. V jiných případech dojde k zastavení 

systému a tlačítko „Vypnout“ má v takovém případě funkci total stopu.  

Tabulka parametry 

Tato tabulka umožňuje operátorovi ovlivňovat chod celého systému. V první kolonce 

má možnost nastavit si množství materiálu, které chce navážit. V těchto kolonkách je vždy 

limitován povoleným rozsahem hodnot, které může zadat. V té první bylo zpočátku 

nastaveno 100 – 400 kg. Další kolonka určuje procentuální množství dávkované vody. Zde se 

parametr udává v procentech a jeho rozsah je 5 – 20 % žádané vody. Posledním 

ovlivnitelným parametrem je doba vypouštění materiálu z mísiče. Minimální čas je nastaven 

na 60 s a maximální na 108 s (Obrázek 25). 

 

Tabulka množství 

Poslední tabulka operátorovi průběžně ukazuje, kolik v právě probíhajícím cyklu 

navážil materiálu a kolik přidal vody. Jsou to pouze informativní údaje. 

V levé části obrazovky si operátor může otevřít kterýkoliv pohon a v následující 

obrazovce může tento pohon přepnout do ručního dálkového režimu. Daný objekt se zabarví 

žlutou barvou a jde s ním pracovat nezávisle na řídicím systému. Jak už bylo řečeno výše, 

nelze tímto obejít nastavené ochrany ani bezpečné ovládání. Pokud např. bude chtít obsluha 

navážit materiál do zásobníku, musí být splněna podmínka, že klapka z mezizásobníku je 

zavřena apod. Otevřených pohonů může mít na obrazovce tolik, kolik zrovna potřebuje.  

Obrázek 25 - Tabulka pro zadávání vstupních parametrů s 
otevřenou zadávací kolonkou 
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6.6.4 Ruční ovládání 

Celý systém se z důvodů technologických nebo servisních dá ovládat v ručním režimu 

z místa. Z místa obsluha přepne spínač do polohy místní, vyřadí tím možnost spuštění 

automatického vypouštění. Daný pohon se operátorovi na displeji zbarví modrou barvou. 

V této chvíli je algoritmus v PLC mimo provoz a systém lze ovládat pomocí spínačů ručně. 

Pokud bude obsluha v tomto režimu vypouštět materiál, musí si sama pohlídat všechny 

návaznosti, protože blokace systému jsou vyřazeny z činnosti. Pro úplnou možnost ovládání, 

musí požádat operátora o přepnutí ovládání ventilu vody do režimu ručně na obrazovce. Na 

hlavním panelu ovládání je tlačítko přívod vody otevřít.  Po jeho zmáčknutí bude ventil 

otevřen na 20 s, což odpovídá množství vody přibližně pro 100 kg naváženého materiálu. Pro 

uvedení systému do automatického stavu je potřeba všechny přepínače vrátit do polohy 

automat. Ovládací skříně u odsunového pásu a mísiče jsou vybaveny havarijním spínačem. 

Zmáčknutím tohoto spínače dojde k tzv. total stopu. 

6.7 Data pro nadřazený systém 

V průběhu prováděného cyklu si systém zaznamenává přesnou informaci o množství 

naváženého materiálu. Tuto informaci ukládá do DB250 Data_for_L2 (Obrázek 26), ze 

kterého se automaticky data přenáší do nadřazeného systému V.I.S.  

 

Výstupem z těchto informací je tabulka informující o celkovém počtu dávek a hmotnosti 

každé konkrétní dávky. Ve druhé tabulce máme záznam pro měsíční vyhodnocení, kde je den 

Obrázek 26 - Výstupní databázový blok pro nadřazený systém 
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rozdělen na tři směny a ke každé směně je přiřazen počet vypuštěných dávek, jejich 

průměrná hodnota a celková hodnota. Na konci tabulky je pak součet všech těchto informací 

pro daný měsíc (Obrázek 27). 

 

Obrázek 27 - Výstup dat v nadřazeném systému 
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7. Optimalizace systému 

V průběhu testování bylo objeveno několik systémových nesrovnalostí, které se 

následně upravovaly. Při řešení problémů byly brány v potaz návrhy samotných operátorů 

pro zlepšení a zjednodušení ovládání. 

7.1 Dávkování materiálu 

První velký problém byl objeven při dávkování materiálu na váhu. V systému bylo 

nastaveno, že jakmile množství materiálu na váze dosáhne 80%, musí se klapka nad 

mezizásobníkem okamžitě zavřít. Pokaždé při nastavené váze kolem 250 kg docházelo 

k velkému překročení. Dokonce se stávalo, že se překročilo přes maximální hranici 500 kg, 

což následně zapříčinilo proklouznutí řemenů pohánějících mísič. Proto byl použit 

diagnostický systém PLC – ANALYZER (Obrázek 28), který dokáže v online režimu sledovat 

signály z PLC jako jsou vstupy, výstupy, datové proměnné atd.  

V tomto programu byly vyhodnoceny časové údaje pro otevření a zavření klapky nad 

mezi zásobníkem a vstup z váhy. Následně se zjistilo, že otevření klapky trvá v řádech 

milisekund, ale informace o zatížení váhy (výstup přes „DB 10DBD 36“), přijde s velkým 

časovým zpožděním. Systém tak dostal informaci až ve chvíli, kdy už na váze bylo více 

materiálu, než byl daný požadavek. Na (Obrázek 28) je názorně pomocí vodící linky vidět, že 

Obrázek 28 - PLC - ANALYZER výstup s projektu. Výstup z váhy je DB 10DBD 36 
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dojde k zavření klapy a až poté se začnou načítat hodnoty s vyhodnocovací jednotky 

Hottinger.  

Jako nejjednodušší možnost se ukázala volba přes časovou konstantu pro dobu 

otevření klapky. V programu byly tyto časové konstanty zadány tři krát za sebou. První se 

zvolila na 1000 ms, druhá na 750 ms a třetí na 500 ms. (Obrázek 28) ukazuje, že při prvním 

otevření systém nenavážil požadovanou váhu, ale po druhém otevření vyhodnocovací 

jednotka krátkodobě překmitla nad 200 kg a tím došlo k ukončení vážení. V tomto případě 

došlo k navážení 193 kg.  Pokud při prvním otevření nestihne nadávkovat dostatečné 

množství, zapne druhou sekvenci a poté ještě třetí. Pro zvýšení účinku druhé a třetí sekvence 

je nastaveno zapínání vibrátoru na hlavním zásobníku.  

7.2 Zastavení systému 

Největším zádrhelem pro operátory bylo samotné vypnutí automatického vypouštění. 

Při návrhu logiky ovládání bylo předpokládáno, že vypouštění odprašků se vypne 

automaticky při poklesu hladiny v zásobníku pod 0,5 m. Z důvodů vypadávání signálu 

z radaru byla tato podmínka zrušena. Zůstal tak jediný způsob zastavení automatiky a to přes 

tlačítko „Vypnout“ (Obrázek 29). Aby systém zastavil v tom správném momentě, musel 

operátor zmáčknout toto tlačítko jenom v průběhu cyklu „Cyklus_Ukoncen“ (Obrázek 24). 

Tento cyklus trvá 10 s a operátor tak měl opravdu málo času na správnou reakci. Proto byla 

do systému přidána volba „Přerušit sekvenci“ (Obrázek 30).  

Obrázek 29 - Původní startování a vypínaní 
automatiky 
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Operátor tak může během vypouštění zmáčknout kdykoli toto tlačítko a systém dokončí 

započatý cyklus, vyprázdní mísič a až následně celý provoz odstaví. Tlačítko „Vypnout“ 

v systému zůstalo pro okamžité zastavení celého systému, jako náhrada fyzického spínače 

pro havarijní zastavení. 

7.3 Úprava automatického režimu 

Špatně fungující vyhodnocování hladiny materiálu v zásobníku pomocí radaru 

způsobovalo další problém. Do celkové logiky pro zapnutí systému byla nastavena podmínka, 

že všechny pohony musí být v automatickém režimu. Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí 

přeplnění zásobníku, vypne automaticky pomocný ventilátor. Tím znemožní zapnutí samotné 

automaticky vypouštění odprašků. Tato skutečnost vedla k myšlence, že do podmínek pro 

nastartování automatického režimu nemusí být zahrnuty úplně všechny pohony. Po 

důkladném prostudování a dotazování se operátorů, byly z podmínek vyřazeny: 

 pomocný ventilátor 

 regeneraci 

 provzdušňování zásobníku 

Tyto pohony nejsou pro samotnou technologii vypouštění materiálu ze zásobníku důležité. 

Jejich vyloučením se naopak zvýšila četnost vypouštění. Dokonce tím vznikla další výhoda pro 

operátora. Pokud v procesu navažování dochází k nedovážení materiálu na požadovanou 

hodnotu, systém na to upozorní a operátor teď má možnost provzdušňování přepnout do 

Obrázek 30 - Ovládání automatiky i s novým 
způsobem ukončení 
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dálkového ručního režimu, pokusit se profouknout spodní část zásobníku a uvolnit tím 

možné násady.  

7.4 Změna startování systému 

Zatím poslední změnou v systému je počátek startování. Při testování se stávalo, že bylo 

nutné systém zastavit ve chvíli, když byl materiál v mísiči. Při následném startu však systém 

neměl informaci, že materiál v mísiči zůstal a provedl nové vážení. Do mísiče tak napustil 

druhou dávku. To je samozřejmě špatně a ve většině případů došlo k zahlcení mísiče. Vytvořil 

se proto tzv. první cyklus. Systém nastartuje pás, ale než začne vážit, zapne mísič a otevře 

spodní klapky pod mísičem. Proběhne standardní cyklus „Cyklus_Vyprázdění“ viz.(Obrázek 

24). Teprve následně začne systém provádět postupně další cykly. 
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8. Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku rekonstrukce jedné části provozu 

přípravy vsázky. Konkrétně jde o provoz zpracování prachu z elektrostatických odlučovačů 

aglomerace. Ovládání probíhalo ručně obsluhou přímo na provozu. Veškeré akční členy 

musela obsluha řídit pomocí spínačů. V některých situacích dokonce nahrazovala obsluha i 

výpočetní funkce. 

Automatický odsun odprašků byl do testovacího provozu spuštěn na začátku 

listopadu roku 2012. Po odladění systému byli proškoleni všichni operátoři velínu i případná 

obsluha provozu v místním režimu. Následně byl provoz převeden do ostrého provozu. 

V současné době, až na drobné výpadky, jede systém spolehlivě. Pro případné softvérové 

chyby jsem měl zapůjčený služební notebook se vzdáleným přístupem a případné chyby jsem 

byl schopen kdykoli analyzovat a řešit. Neustále sleduji připomínky operátorů a snažím se jim 

vycházet vstříc. 

Proti původnímu vývojovému diagramu se dnes systém liší v několika bodech: 

 při startu systému ani v jeho průběhu není systém řízen výškou hladiny 

v zásobníku 

 v podmínkách pro automatický start nejsou zahrnuty regenerace, pomocný 

ventilátor a provzdušňování zásobníku 

 po nastartování pásu číslo 23 se jako první zapne mísič a otevřou se spodní 

klapky 

 zavíraní klapky nad mezizásobníkem, je napevno nastaveno časovou 

konstantou 

 pokud při prvním zavření není váha dostatečná, může otevření klapky nad 

mezizásobníkem proběhnout ještě dvakrát 

 pro ukončení automatiky je nová podmínka přerušení sekvence 

Zautomatizováním procesu vypouštění odprašků došlo zároveň ke stabilizaci  

a optimalizaci její vlhkosti, což zároveň přispělo ke snížení prašnosti jak na samotném 

pracovišti, tak i při samotném zakládání odprašků do homogenizačních hromad. 
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Pokud v budoucnosti proběhne navrhovaná vizualizace homogenizace, lze tento 

provoz do nadřazeného systému zařadit a zvýšit jeho automatizaci. Jakmile bude známa 

přesná poloha zakladače, stačí pouze zadat správné podmínky, za kterých se může odsun 

automaticky spustit. Operátorovi tak odpadne nutnost hlídat, kdy může a kdy nemůže 

odprašky vypouštět. Také bude jednodušší propojení přenosu dat. Informace o množství 

vypuštěného materiálu na dané směně je již dnes, ale do systému Delfín ji bohužel 

automaticky nejde přesunout, protože v systému chybí informace o aktuálně zakládané 

hromadě.  

Při realizaci tohoto projektu mi ve velké míře pomohla znalost daného provozu, kde 

již dlouhou dobu pracuji a prošel jsem všemi zmíněnými pracovními pozicemi. Při volbě 

akčních členů, senzorů a řídící jednotky jsem se mohl opřít o nabyté vědomosti ze studia na 

vysoké škole a propojit je s technologickými a praktickými zkušenostmi. 

Jsem také velice rád, že i přes počáteční skepsi a nedůvěru lidí pracujících na 

zmiňovaných provozech, je v dnešní době situace opačná. Často se mi tak stává, že od těchto 

lidí dostávám podnětné připomínky a nápady pro zlepšení celého systému. Systém k dubnu 

2013 funguje nepřetržitě 6 měsíců. Za tu dobu bylo v automatickém režimu vypuštěno přes 

9000 dávek. Celková hmotnost vypuštěného materiálu v automatickém režimu přesahuje 

1 700 t.  
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