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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je návrh a realizace řízení poměrového 

dávkování na provoze přípravy vsázky. V první části této práce je popsán provoz řízen 

PLC. Druhá část se zabývá naprogramováním systému na PLC Tecomat. Ve třetí části 

je nastíněna modernizace celého provozu a následné naprogramování systému PLC 

Siemens. V poslední části jsou porovnány možnosti naprogramování obou systémů.  

Klíčová slova: PLC, Aglomerace, Poměrové dávkování, Programování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The subject of this Thesis is a control system design and implementation of 

ratiometric dosing in the batch preparation workplace. The first part of the document 

describes the workplace to be controlled by PLC. The second part deals with system 

programing in PLC Tecomat. The third part outlines the modernization of the whole 

workplace and subsequently describes. PLC Siemens programming for that workplace. 

The last section compares the possibilities of programming both systems.  

Key words: PLC, Automatization, Ratiometric dosing, Programming 
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Úvod 

Hlavní náplní této diplomové práce bude návrh hardware a software pro řízení 

poměrového dávkování na přípravě vsázky ve firmě Třinecké železárny, a.s. Hardware 

a software bude navržen tak, aby využil nejnovější moderní možnosti řízení 

programovatelným logickým automatem (PLC - Programmable Logic Controller). 

Jednotlivé pohony pro vážní systémy budou plynule regulovatelné frekvenčními měniči. 

Pro komunikaci mezi PLC s frekvenčními měniči, vzdálenými vstupy a výstupy, 

vážními jednotkami, bude využita profibusová sběrnice. Technická část bude 

rozpracována v jednotlivých dílech třetí kapitoly. Úvod této práce bude věnován popisu 

zařízení a poté bude pozornost zaměřena na praktické řešení. Ve druhé kapitole bude 

popsán hw a sw, který byl navržen a naprogramován autorem v roce 2002 na PLC 

Tecomat NS950. Závěrem byly porovnány oba typy PLC a možnosti programování, 

které autor využil v horizontu 10 let.  
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1. Popis řízeného systému 

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

rozhodnuto po 10ti letech o modernizaci řídicího systému poměrového dávkování na 

výrobu aglomerátu pro vysoké pece. Stávající systém 6 zásobníků pro materiál, ze 

kterého se připravovala homogenizační směs pro spékací pásy, nebyl postačující, jak 

svým množstvím, tak možností variabilní volby navolení jednotlivých zásobníků pro 

různé materiály. Také dávkovací váhy vyrobeny v Rukovu Rumburk, které byly na 

obou stranách osazeny tenzometrickým snímačem, už nesplňovaly zvyšující se 

požadavky provozu na přesné navážení materiálu. Řídicí systém NS950, který 

zajišťoval navažování homogenizační směsi, byl pro navržené nové technologie 

nepoužitelný svými omezenými možnostmi.  

Proto při modernizaci bylo navrženo řešení s 9 zásobníky. Požadavek provozu 

byl, aby bylo možno navolit zásobníky pro různé druhy materiálu, podle momentální 

potřeby provozu. Ze zásobníků je materiál navažován pomocí devíti dávkovacích 

pásových vah „Disomat Opus“ firmy Schenckprocess s.r.o. Pro vážení zpětného 

aglomerátu v zásobníku byla použita stacionární zásobníková váha „Intecont Satus“ 

stejné firmy. Byly použity další dvě pásové váhy „Disomat Opus“, které váží na páse 

M65 a M8 celkovou váhu homogenizační směsi před zvhlčením v míchačce I. stupně. 

Mezi dalšími požadavky při modernizaci bylo, aby veškerou pásovou dopravu řešil 

nový řídicí systém včetně ovládání míchaček I. a II. stupně, řízení spékacích  pásů, 

ovládání „dvojče pásu“ a zajištění korektního odstavení provozu při naplnění 

jednotlivých zásobníků a jeho automatického spuštění při nedostatku materiálu 

signalizované hladinovými sondami. Nový řídicí systém měl zajistit plně automatický 

provoz bez zásahu obsluhy, která by jen na monitorech sledovala plynulý chod 

aglomerace. Samozřejmostí je „ruční“ režim, ve kterém je obsluha schopna jakýkoliv 

agregát (pás, motor, míchačku, vibrační desky, drtiče) ovládat ručně v režimu dálkovém 

a místním. Jelikož se cesty materiálu rozdvojují za „dvojče pásem“, je možný režim 

určité části v automatickém režimu a druhá část je možná ovládat ručním režimu. Tato 

alternativa je důležitá v případě poruchy některého agregátu, aby nebyl zastaven chod 

celé aglomerace, ale mohl by se vyrábět aglomerát alespoň v omezeném množství. 

Pokud by byla nucena aglomerace zastavit výrobu aglomerátu úplně, mělo by to po 

určité době vliv i na omezení výroby železa na vysokých pecích. 
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2. Řízení systému pomocí PLC Tecomat rok 2002 

Autor se poprvé seznámil s tímto provozem v prosinci 2002, kdy došlo k poruše 

poměrového dávkování na starých systémech Tesly Kolín. Zařízení bylo tak poškozeno, 

že ho nebylo možno opravit. Proto bylo rozhodnuto o jeho okamžité náhradě systémem 

NS950 firmy Teco a.s. [12], včetně jeho naprogramování. 

 

2.1. Návrh řízení 

Jelikož starý systém řešil pouze navažování, nebyly nutné velké změny na 

provoze. Veškeré diskrétní a analogové signály byly přivedeny do nového PLC NS950. 

Algoritmus navažování se autor snažil dodržet původní, aby obsluha a údržba měla co 

nejmenší změny v ovládání. Původní program byl pro realizaci v novém PLC NS950 

nepoužitelný, bylo tedy nutné celé poměrové dávkování naprogramovat pro nový řídicí 

systém znovu. Řízení „dvojče pásu“ zajišťoval jiný PLC NS950 a pásová doprava byla 

řízena pomocí relé, časovacích relé, stykačů, sond a motorů mimo řídicí systém (viz 

obr. 1). 

Obr. 1   Vizualizace poměrové dávkování po opravě v roce 2002 řízená PLC NS950 
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2.1.1. Programovatelný automat 

Byl vybrán PLC NS950 české firmy Teco a.s. z Kolína, se kterým měl autor 

dobré zkušenosti na jiných aplikacích. Výhodou tohoto PLC byla také cena, která byla 

ve srovnání s PLC jiných firem, např.Siemens, Allen Bradley, ABB aj. třetinová. 

Tecomat NS950 Rapid (viz obr. 2) je modulární univerzální programovatelný 

automat (PLC), který byl určen pro řízení středních a velkých aplikací s vysokou 

modularitou a vysokými možnostmi řízení procesů v průmyslu.  

 

 

 

Obr. 2   PLC - NS950 [12] 

 

Skládá se z rámu se sběrnicí, do kterého se vkládají jednotlivé karty. Jako první 

z nich je napájecí zdroj. Dále následuje CPU – procesor, který může v rámu zabírat 1 

nebo 2 pozice, podle typu procesoru. Autor použil typ CPM-2B, který má větší výkon 

než 1D a má 2 komunikační porty navíc. První komunikační port RS232 byl využit pro 

programování PLC, druhý komunikační port RS485 byl použit pro komunikaci 

s mikroprocesorem Amit, který řešil zvlhčování, třetí komunikační port RS485 byl 

využit pro připojení PLC k vizualizaci. Změnu typu komunikace (RS232, RS485, 

RS422, TTY) všech portů si může programátor udělat sám, protože se mění pouze 

výměnou „piggybackem“ (modul, který je vkládán do patice a jeho různými 

kombinacemi je možno měnit druhy komunikace).  

 

Složení PLC pro poměrové dávkování: 

 Napájecí zdroj; 

 CPU – 2B se čtyřmi komunikačními porty; 

 8xAI – analogové vstupy na který byly připojeny polohy klap a měření teplot; 
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 8xAO – analogové výstupy, které ovládaly pohony pásových vah; 

 16xDI – zde byly přivedeny diskrétní signály z ovládání klap, přepínače; 

 16xDO – pomocí digitálních výstupů se ovládaly klapy; 

 8xAI – zatížení z vážních systémů; 

 8xAI – informace o rychlosti jednotlivých vážních pásů; 

 16xDI - zde byly přivedeny diskrétní signály z ovládání vah; 

 

2.1.2. Pohony pásových vah 

Aby bylo možné dosáhnout požadovaného průtoku matriálu, byly pásy 

vybaveny regulací rychlosti. Zároveň byly poháněny stejnosměrným motorem 

a požadovaná hodnota byla předávána řídicím systémem analogovou výstupní kartou 

v rozsahu 0-10V. 

 

2.1.3. Vážní systémy 

Váhy na pásech byly koncipovány v Rukovu Rumburk jako dvousnímačové. 

Snímače byly uloženy na konci vážící jednoválečkové stolice. Provedení 

tenzometrických snímačů bylo adekvátní době, kdy se vyráběly. Byly robustní 

a vyznačovaly se nestandardní hodnotou výstupního napětí. Byly napájeny 

stejnosměrným napětím 12V a při nominálním zatížení dávaly na výstupu 100mV. Toto 

napětí bylo zesíleno operačním zesilovačem přímo v těle tenzometrického snímače. 

Nevýhodou tohoto řešení byla nepřesnost při větších teplotních výkyvech. V těchto 

případech bylo nutno váhy překalibrovávat. Napěťový údaj z tenzometrického snímače 

byl převeden pomocí převodníku U/I na 4-20mA a následně byl přiveden na analogový 

vstup do karty v PLC. Na další analogový vstup byl přiveden údaj o rychlosti pásu. 

Pomocí těchto dvou údajů, mechanických konstant a odečtení táry, bylo vypočteno 

množství materiálu v t/hod. (viz obr. 3). Tára váhy je součet „váhy mrtvé konstrukce“ 

a hmotnost pásu po celou dobu oběhu pásu. Oběh pásu se musel měřit ručně, protože 
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délky pásů byly různé a nebylo v nich zalisované čidlo, pomocí kterého by šla doba 

oběhu změřit. Nové pásy firmy Schenckprocess s.r.o. už mají v sobě zalisovaný kovový 

trojúhelník a pomocí čidla pod pásem lze tárovat váhu automaticky.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3   Ukázka programu pro výpočet váhy 
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2.2. Naprogramování PLC NS950 

2.2.1. Programovací prostředí XPRO 

V roce 2002 se PLC Tecomat programovaly v prostředí XPRO (viz obr. 4).  

Bylo to integrované vývojové prostředí pro tvorbu a ladění aplikací programovatelných 

automatů – PLC. Program byl spustitelný pod operačním systémem MS-DOS.  

 

 

XPRO – vývojové prostředí pro programování PLC Tecomat v sobě sdružovalo tyto 

prostředky: 

 textový editor se standardním ovládáním a možností pracovat s několika soubory 

současně, každý ve svém vlastním okně; 

  symbolický překladač mnemo kódu PLC; 

 ladicí program pro PLC ; 

 nástroje pro zjišťování a monitorování stavu PLC; 

Obr. 4   Vývojové prostředí XPRO 
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 schopnost zobrazení textového zdrojového tvaru (viz obr. 5) a reléové linii 

v programu (viz obr. 6); 

 prostředky pro vizualizaci programu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5   Vývojové prostředí – textový tvar programu 

Obr. 6   Vývojové prostředí - reléový tvar programu 
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Programování ve vývojovém prostředí XPRO probíhá pomocí instrukcí (viz obr. 7): 

 logické – AND, NAND, OR, XOR; 

 pro čtení a zápis – LD, LDC, WR, WRC; 

 čítače, posuvné registry a časovače – CTU, CTD, TON, TOF; 

 skoků a volání – JMP, JMD, JC, JNZ; 

 organizační – P, E, ED, EC; 

 aritmetické – ADD, SUB, DIV, DIF, CMP; 

 operace se zásobníky – SWP, POP; 

 pro práci s tabulkami – LTB, WTB, FTB; 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se používají uživatelské instrukce USI, které byly naprogramovány pro 

komunikaci se zařízeními přes sběrnici profibus, fuzzy, interpolace aj. 

Vývojové prostředí XPRO bylo chráněno proti nelegálnímu zneužití 

hardwarovým klíčem, který se zasouval do paralelního portu. Bez hardwarového klíče 

fungovala pouze lite verze, která umožňovala naprogramovat pouze jednoduché 

aplikace s jednoduchým procesorem a dvěma kartami, bez možnosti naprogramovat 

jakékoliv komunikace mezi systémy. 

Obr. 7   Ukázka části programu – instrukce asembleru 
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2.2.2. Programovací prostředí Mosaic 

Odstraňování poruch ve vývojovém prostředí XPRO bylo poměrně 

problematické z důvodu nepřehlednosti aktuálních hodnot, způsobených možnosti 

otevření pouze jedné obrazovky. A tak bylo při plánované opravě aglomerace v roce 

2005 rozhodnuto o převedení programu do vývojového prostředí Mosaic. Přestože 

výrobce deklaroval možnost konverze mezi prostředími, ukázalo se, že konverze nebyla 

až tak jednoduchá a v některých případech bylo nutné program upravit ručně. Některé 

příkazy, které byly použity v XPRO, nová vývojová verze Mosaic nepodporovala 

a naopak. Vývojové prostředí Mosaic, které pracuje pod operačním systémem Windows 

XP, však usnadňuje vyhledávání poruch už jen tím, že je možné mít otevřeno více 

programových oken. Tímto jsou aktuální hodnoty v PLC přístupné okamžitě, nejen na 

dotaz, jak tomu bylo ve vývojovém prostředí XPRO. 

Integrované vývojové prostředí Mosaic autor stále používá pro programování 

PLC Tecomat a je komplexním vývojovým nástrojem pro programování aplikací PLC 

Tecomat a regulátorů Tecoreg. Mosaic umožňuje tvorbu a odladění programu i pro 

složité projekty, které zahrnují více řídicích systémů. Dále obsahuje řadu nástrojů, které 

usnadňují autorovi tvorbu programu a jeho následné odladění a uvedení PLC do 

provozu. 

Programování ve vývojovém prostředí Mosaic nabízí čtyři způsoby přístupu 

k programům definované normou IEC61161-3 (viz obr. 8). 

 LD – Ladder diagram, má původ v USA, je založen na grafické prezentaci 

reléové techniky, je na ústupu. 

 IL – Instruction list, je evropský protějšek LD, jeho text připomíná assembler 

a je to nejpoužívanější způsob programování PLC.   

 ST – Structured text – je velmi výkonný programovací jazyk, který má kořeny 

v Pascalu a C, je dobrým nástrojem pro definování komplexních funkčních 

bloků, které pak mohou být použity v jakémkoliv jiném programovacím jazyce. 

 FBD – Function Block Diagram – propojování funkcí a funkčních bloků, určitý 

systém prvků, které zpracovávají signály. 
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Prostředí Mosaic obsahuje následující hlavní části: 

 Managera projektu – je určen pro komplexní správu projektu, vytváří 

konfiguraci a automaticky generuje konfigurační soubory (viz obr. 9). 

 Textový editor a debugger – slouží pro vytvoření programu a jeho odladění. 

Obr. 8   Logická funkce ANDN ve čtyřech základních jazycích 

Obr. 9   Vývojové prostředí Mosaic - textový editor 
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 Překladač – provádí překlad programu do strojového kódu, který se poté nahrává 

do CPU. Umožňuje i zpětný překlad z CPU (viz obr. 10). 

 

 

 

 

 

 Simulátor PLC a operátorských panelů – je nástroj pro programátory, který si 

může napsat a odladit program ještě před realizací, kdy nemá k dispozici HW 

(viz obr. 11). 

 

Obr. 10   Vývojové prostředí Mosaic - překladač programu 

Obr. 11   Vývojové prostředí Mosaic - simulátor operačního panelu 
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 PanelMaker – slouží k naprogramování jednotlivých obrazovek na operačním 

panelu, definuje a zobrazuje proměnné na obrazovkách. 

 GraphMaker – je tzv. online analyzátor s osciloskopem, sleduje online vybrané 

proměnné, až 16 průběhů najednou.  

 PIDMaker – je nástroj, který usnadňuje programování a odladění regulátorů 

PID, navíc poskytuje náhled formou grafů na odezvu regulovatelné soustavy 

a optimální nastavení regulátorů. 

 

Varianty prostředí Mosaic:  

 Mosaic Lite – volná verze s možností naprogramování PLC se dvěma 

jednotkami bez možné komunikace mezi systémy. 

 Mosaic Compact – umožňuje bez omezení naprogramovat kompaktní PLC 

TC400, TC500, TC600 a regulátory Tecoreg. Vyžaduje HW klíč. 

 Mosaic Profi – je určena pro všechny systémy firmy Teco a.s. bez omezení. 

Vyžaduje HW klíč. 
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3. Modernizace řídicího systému rok 2012 

V rámci modernizace poměrového dávkování na provoze aglomerace II. po 10 

letech od předchozí aplikace bylo rozhodnuto, že řídicím systémem se bude ovládat také 

pásová doprava. Do této doby byly pásy ovládané pouze pomocí releového ovládání 

a stavy chodu jednotlivých pohonů byly zobrazovány pouze signálkami na panelu. To 

mělo za následek několikanásobné zvětšení projektu včetně programu, který měl řídit 

celý provoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrické schéma řízení spékacího pásu 4 – pohon M205 včetně relé, stykačů, 

kontaktů jiných pohonů zobrazuje obr. 12. Při poruše takového pohonu díky složitému 

zapojení bylo poměrně náročné najít problém v krátké době. Při nově navrhovaném 

řešení řízení tohoto pohonu pomocí měniče a PLC, lze získat potřebná relevantní data 

z profibusové sběrnice. Původní signalizační panel byl nahrazen moderním 

vizualizačním systémem a tak obsluha na velíně při vzniku poruchy rozkliknutím 

pohonu ve vizualizaci okamžitě ví, jaký je problém a může na něj okamžitě reagovat. 

Obr. 12   Ovládání pásové dopravy mimo řídicí systém 
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3.1. Návrh řízení 

Na základě seznámení se s jednotlivými požadavky provozu vybral autor 

hardware pro řízení poměrového dávkování a pásové dopravy. Jako PLC byla vybrána 

řada S7-400 od firmy Siemens AG. Výběr produktové řady PLC byl ovlivněn 

náročností projektu, množstvím vstupních a výstupních signálů. Signály, které byly 

přímo u vážních systémů, byly pro zjednodušení kabeláže připojeny pomocí 

decentralizovaných periférií – vzdálených vstupů a výstupů ET200S. Po dobrých 

zkušenostech byly vybrány pásové váhy firmy Schenckprocess s.r.o. společně 

s vyhodnocovacími jednotkami Intecont Satus a Disomat Opus, osazené 

tenzometrickými snímači téže firmy. Na obr. 13 je blokové schéma řídicího systému 

příslušné technologie a v příloze č. 4 je zobrazena celková vizualizace technologie. 

 

 

Řízení navažování zajišťuje PLC. Toto řešení vede ke snížení nákladů na 

realizaci. Řízení rychlosti vynášecích pásů z jednotlivých vah zajišťují frekvenční  

měniče Danfoss. Komunikace mezi PLC, vzdálenými DI a DO, měniči a vážními 

systémy zajišťuje profibus. Z důvodu větší vzdálenosti byla využita optická síť s média 

konvertory pro převod metalického vedení na optické vlákno. 

Obr. 13   Blokové schéma poměrového dávkování 
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3.1.1. Programovatelný automat S7 400 

Jedná se o nejvýkonnější procesory firmy Siemens, které se používají pro řízení 

procesů v reálném čase při automatizaci výrobních linek (viz obr. 14). PLC se odlišují 

od běžných počítačů tím, že program zpracovávají v určených cyklech a zejména tím, 

že jsou modulární.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modularita znamená, že si můžeme HW konfiguraci podle potřeby navolit 

množstvím nebo typem vkládaných karet do roštu. Vstupně výstupní periferie 

zprostředkují napojení na jednotlivé technologické procesy. První skupinu tvoří  

komunikační karty (sběrnice profibus, ethernet, profinet, Can bus aj.). Druhou skupinu 

tvoří digitální vstupy a výstupy (8, 16, 32 bitů) společně s analogovými vstupy 

a výstupy (napěťovými rozsahy, proudovými rozsahy případně pro měření teplot 

termočlánky) [11]. 

 

Obr. 14   PLC Siemens S7-400, poměrové dávkování 
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3.1.2. STEP 7 

Každý výrobce řídicích systémů má své vývojové prostředí, které slouží 

k naprogramování jeho PLC. Ve vývojovém prostředí Step 7 se programují PLC řady 

S7-300 a S7-400. Řady malých automatů S7-200 se programují ve Step 7 MicroWin. 

Řady nejmenších PLC Logo se programují v prostředí Siemens Logo!Soft. Pro 

programování operačních panelů se využívá WinCCflexible, je to nástupce staršího 

softwaru Protool. Prostředí Step 7, je ve verzi basic, advance, professional – rozdíl je ve 

vybavenosti softwaru programovacími editory. 

Software STEP 7 obsahuje: 

 Simatic manager pro integrovanou správu všech nástrojů a dat daného projektu; 

 programový editor v jazycích LAD, FBD, STL; 

 programový editor SFC; 

 programový editor CFC; 

 programový editor SCL; 

 programový editor GRAPH; 

 simulátor PLC; 

 hardwarová konfigurace a diagnostika projektu; 

 editor symbolických proměnných; 

  netpro – nastavení komunikace přes Mpi, Profibus, Ethernet; 
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3.1.2.1. Simatic Manager – programové prostředí 

Jde o vývojové prostředí, které v sobě integruje veškeré nástroje pro 

programování PLC Siemens (viz obr. 15). Okno je rozděleno na část projektu 

a programu. 

V programové části si programátor vytváří program pomocí: 

 OB – organizační bloky, v něm se volají bloky hlavního programu 

 FB – funkční bloky, prostor pro tvorbu programu (nelze používat skoky 

v programu); 

 FC – funkce, prostor pro tvorbu programu; 

 DB – databloky a instanční databloky – prostor pro ukládání dat, který si po 

restartu udrží svou informaci; 

 UDT – uživatelsky navržené data type, využívá se pro vytváření šablon 

databloků; 

 VAT – software pro monitorování stavu všech proměnných SFB a SFC – 

systémové funkce a funkční bloky; 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15   Vývojové prostředí Simatic Manageru 
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Nové řady PLC S7 1200 a S7 1500 se programují v integrovaném prostředí TIA 

PORTAL – Totally Integrated Automation Portal v.12. Integruje v sobě tři vývojové 

prostředí, které slouží k programování nebo parametrizování produktů firmy Siemens.  

TIA Portal v.12: 

 Step 7 v.12 – programování řídicích systémů - nahrazuje starší vývojové 

prostředí STEP 7 Manager. 

Součásti softwerové ho balíčku je: 

o prostředí pro vývoj software; 

o hw konfigurace; 

o simulátor PLC; 

o web server; 

o analyzátor 8 signálů; 

 WinCC v.12 – programování operátorských panelů a vizualizace - nahrazuje 

starší vývojové prostředí WinCCflexible. 

o slouží k navržení obrazovek panelů; 

o součástí je i simulátor panelu;  

 Startdrive v.12 – parametrizování pohonu Siemens Sinamics  - nahrazuje starší 

vývojové prostředí STARTER. 

 

Software, který byl vytvořen ve starším prostředí Step 7 Manageru nebo 

WinCCflexiblu, nelze jednoduše převést, musí se přeprogramovat.  
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3.1.2.2. Simatic Manager – hardware configurator 

Hardware PLC se konfiguruje ve vývojovém prostředí Simatic Manager v plug-

inu HW config (viz obr. 16). Nejprve si vybereme rošt o příslušném počtu pozic, do 

něhož následně vkládáme jednotlivé karty. Z katalogu karet si vybíráme podle 

objednávacího čísla a verze software karty.  

Rošt plníme zleva – zdrojovou kartou, přidáváme CPU, komunikační karty CP, 

analogové a digitální karty. Pokud v projektu budeme připojovat nějaké zařízení na 

sběrnici profibus, ethernet nebo profinet, je nutné si sběrnici zobrazit a poté na ní 

přidáváme jednotlivé moduly – vzdálených vstupů a výstupů ET200S, vážní systémy, 

měniče aj. Popis komunikace mezi CPU a zařízeními vyrobenými jinými firmami než 

firmou Siemens pomocí sběrnice profibusu, zajišťují pomocí souboru GSD. Je to 

konfigurační soubor, ve kterém je popsána rychlost komunikace daným zařízením 

a jsou nastaveny jednotlivé porty pro IN/OUT výměnu dat.  

Příkladem může být přidání vážní aparatury do HW konfigurace, kdy je nutné 

zadat adresu zařízení na profibusové sběrnici. Dále se navolí počet dat, které si zařízení 

mezi sebou budou vyměňovat. Také komunikační rychlost musí být stejná na sběrnici i 

v aparatuře. 

Pro nastavení komunikace s frekvenčním měničem je nutné nastavit protokol, 

který bude navolen také v měniči. V našem případě je to PPO Type 8 Module consistent 

PCD. Více informací je v 3.1.3. Pohony pásových vah. 

 

 

Obr. 16   Ukázka hardwarové konfigurace 
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3.1.2.3. Netpro – síťová konfigurace  

Netpro konfigurace je prostředí, ve kterém se vytvářejí nové komunikace 

(connection) se zařízeními na jednotlivých sběrnicích ethernet, profibus, mpi a sériové 

komunikaci (viz obr.17). Jsou barevně odlišeny a u každého připojeného zařízení je 

uvedena adresa.  Pokud je potřeba vytvořit komunikaci mezi 2 nebo více PLC, stačí 

klikem označit CPU a v dolní části okna si vytvoříme spojení (connect). Dále určíme 

protokol, který se pro komunikaci použije. 

Možnosti výběru: 

 ISO on TCP – využívá se pro komunikaci mezi PLC a zařízením, které využívá 

pro „spárování“ TSAP; 

 Point to point – využívá se pro komunikaci přes sériovou linku RS232, 485, 422; 

 S7 connection – využívá se pro spojení mezi dvěma PLC, zde se zadávají IP 

adresy obou účastníků; 

 TCP connection; 

 UDP connection; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17   Netpro - konfigurace komunikací 
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3.1.3. Komunikace  

V projektu autor použil tři druhy komunikace. Dvě z nich jsou ethernetovské 

a jedna je sériová komunikace RS 485. 

Spojení budou následující: 

1x S7 connection – komunikace mezi PLC poměrového dávkování a PLC řídicí 

odsun prachu. PLC, vyměňují si data o výšce prachu v silu, počtu odsunutých 

dávek a hmotnosti poslední dávky. Tyto údaje jsou vyčítány z PLC odsunu 

odprašků pomocí systémové funkce SFB14 – GET. Pro naparametrizování 

komunikace je důležité ID číslo komunikace získané z prostředí Netpro, obě IP 

adresy a databloky vyhrazené pro čtení a následný zápis dat. 

 2x Point to point – využívá se pro komunikaci přes sériovou linku 

s mikropočítačem Amit. Jedná se o protokol založený na kódové abecedě 

ASCII. Pro komunikaci se využívají systémové funkční bloky  SFB12 – BSEND 

pro vysílání a SFB13 – BRCV pro příjem dat. Data se přenášejí v bytech a ve 

formátu kódu ASCII. Protože se jedná o standardní kód textu, pro převod je 

nutné tento text převést na číselné údaje. 

 2x ISO on TCP – komunikace mezi PLC a nadřazenou úrovní L2 – ALPHA. 

Nadřazená úroveň sbírá veškerá data o procesech, ukládá je do databází 

a umožňuje vytvářet jednotlivé sestavy, které jsou využity pro další účely 

v podniku.      

 

Ostatní komunikace zajišťuje CPU samo na sběrnici profibus, není nutné 

vytvářet speciální komunikaci. Jedná se o komunikaci mezi PLC, měniči a váhami. 

Profibus je nejrozšířenější komunikační protokol, který funguje na principu MASTER 

a SLAVE. Master řídí komunikaci, SLAVE je řízen. Základní podmínkou je, že PLC je 

na sběrnici MASTER a ostatní jsou SLAVE. K rozlišení jednotlivých zařízení na 

profibusu slouží adresa, která je na té dané větvi jedinečná. Minimální vzdálenost mezi 

zařízeními na profibusu je 1,5m a maximální 1,2km. Pokud bychom chtěli komunikovat 

na větší vzdálenost, je nutné použít tzv. repeator nebo použít zařízení OLM (převodník 

metalika – optika). Větev profibusu musí být na začátku a na konci zakončena 



  
23 

zakončovacími odpory pro zamezení odrazu na sběrnici. Zakončovací odpory jsou 

součástí konektorů profibus, případně se také používá zařízení s vlastním napájením, 

které se zapojí na konec sběrnice a je možné ho namontovat na standardní DIN lištu. 

Pokud potřebujeme navázat komunikaci mezi dvěma MASTERY pomocí sběrnice 

profibus, musíme je oddělit DP/DP couplerem. Ten spojuje dvě sběrnice a chová se na 

každé straně jako SLAVE. 

 Profibus DP – nejznámější a nejrozšířenější varianta profibusu, určený 

pro komunikaci až 12Mbit/s a 250 účastníků na sběrnici. Slouží pro 

přenos signálů z vzdálených I/O. K přenosu se využívá kroucená 

dvojlinka v typickém fialovém odstínu nebo optické vlákno – sklo, plast. 

Připojené zařízení nelze po sběrnici napájet. 

 Profibus PA – využívá se pro řízení pomalých dějů. Využívá nízkých 

přenosových rychlostí 31,25kbit/s a počet účastníků je pouze 36. 

Připojení vyhovuje i pro výbušné prostředí. Úroveň signálu je 4-20mA, 

jedná se o proudovou smyčku a jednotliví účastníci jsou napájeni po 

sběrnici. 

 

3.1.4. Pohony pásových vah 

Pohony všech 9 pásových vah jsou řešeny asynchronními motory 500V s kotvou 

nakrátko. Aby bylo možné plynule regulovat rychlost pásu, byly vybrány frekvenční 

měniče firmy Danfoss VLC FC300.  Frekvenční měnič, správně měnič kmitočtu, je 

zařízení, které slouží k přeměně elektrického proudu s určitou frekvencí na elektrický 

proud s jinou frekvencí. Toto umožňuje plynulou změnu otáček asynchronního motoru. 

Na výstupu je měněn nejen proud, ale i napětí, aby byla zajištěna vhodná 

charakteristika. 

Frekvenční měnič se skládá z těchto bloků [13]: 

 Usměrňovač – usměrňovací můstek převádí napětí na vstupu na stejnosměrné 

napětí napájecí střídač. 

 Meziobvod  –  slouží k úpravě stejnosměrného napětí. 
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 DC stabilizátory – filtrují napětí v meziobvodu, snižují efektivní proud, zvyšují 

učiník vracený do vedení aj. 

 Střídač – převádí stejnosměrný proud na střídavý proud s vhodným časovým 

průběhem pro řízení motoru pomocí  pulzní šířkové regulace. 

 Řídící jednotka – (viz obr. 18) zajišťuje komunikaci mezi frekvenčním 

měničem a PLC, pomocí parametrů určuje chování měniče, monitoruje žádané 

a skutečné hodnoty proudu, momentu a dalších veličin, čímž zefektivňuje 

provoz a řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenční měnič je možné parametrizovat přes ovládací panel, který je součásti 

měniče. Také je možné parametry měniče nastavovat v programovacím prostředí VLC 

Motion control tool. Komunikace mezi PLC a měničem je řešena pomocí profibusové 

sběrnice a parametrizována výše zmíněným gsd souborem. Formát procesních dat mezi 

měničem a PLC se volí v HW konfiguraci PLC a v měniči je upřesněna pomocí PPO 

(parameter process objects). Byla vybrána možnost výměny dat určených PPO8, kromě 

stavového slova a skutečných otáček se přenáší dalších 8 údajů. Motor se ovládá 

nastavením příslušných bitů v 16 bitovém CTW – control wordu. Dalším řídicím 

Obr. 18   Řídicí jednotka frekvenčního měniče 



  
25 

slovem je žádaná hodnota otáček. Z měniče do PLC je vysílán 16 bitový status word. 

Dalším slovem je skutečná hodnota otáček. Následujících 8 slov je volitelné pro 

zobrazení proudu, momentu, napětí v meziobvodě, alarmové a výstražné informace aj. 

Brzdění bylo realizováno pomocí brzdného odporu. 

 

3.1.5. Vážní systémy 

Vážní systémy se skládají z tenzometrického snímače, mechanické konstrukce 

váhy a vyhodnocovací aparatury.  

Tenzometr je pasívní elektrotechnická součástka, jehož odpor se mění podle 

působící mechanické síly [15]. Převádí sílu, tlak, hmotnost na změnu elektrického 

odporu, který pak může být změřen. Je to vlastně převodník sloužící k elektrickému 

měření neelektrických veličin. Tenzometry jsou odporové a polovodičové. Jsou 

nalepené na povrchu součásti nebo připevněny na mechanické konstrukci (viz obr. 20). 

Tenzometry jsou nalepeny na těle tenzometrického snímače a jsou zapojeny do 

Wheatstoneova můstku (viz obr. 19). Tenzometry převádějí mechanickou deformaci na 

změnu elektrického odporu. Tenzometrické snímače mají různé provedení - kruhové, 

ohybové, singl-point, s-typ, speciální. Výstupem z tenzometrického snímače je napětí 

uváděné v mV na 1 Volt napájení. To znamená, že při napájení 10V je při maximálním 

zatížení snímače, který má citlivost 2mV/V výstupem signál o hodnotě 20mV. Pro 

odstranění rušivých vlivů se tenzometry napájí střídavým napětím s vysokou frekvencí.                                                       

 

 

 

 

 

 

Obr. 20   Wheatsonův můstek Obr. 19   Fóliový tenzometr 
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Tenzometrické snímače mají analogový nebo digitální výstup. Podle přesnosti 

jsou určeny pro obchodní nebo průmyslové vážení. 

Třídy přesnosti tenzometrických snímačů jsou: 

 D1 -1% chyba, pro průmyslové použití; 

 C3 – 0.02% chyba pro obchodní vážení; 

 C4 – 0.015 % chyba pro obchodní vážení; 

 

Tenzometrické snímače se k vyhodnocovací jednotce připojují 6 vodiči. Z toho 

dva vodiče jsou napájecí, dva vodiče eliminují chybu vznikající úbytkem na napájecím 

vedení a dva vodiče jsou signální. V pásových váhách jsou převážně tyto druhy 

tenzometrických snímačů – PWS (viz obr. 21), které mají citlivost 2mV/V 

a v zásobníkových váhách jsou osazeny snímače RTN, tyto mají citlivost 2.85mV/V. 

 

 

 

 

 

 

V tomto projektu byly použity 3 typy vážních systémů.  

 Dávkovací váha;  

 Pásová váha; 

 Zásobníková váha; 

 

Obr. 21   Ukázka tenzometrického snímače PWS  
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3.1.5.1. Dávkovací váha 

Ze zásobníků pomocí pásových vah firmy Schenckprocess je materiál 

přepravován po páse, na kterém je namontována vážní stolice. Jedná se o  jedno-

válečkovou stolici, kde je tenzometrický snímač uchycen ve středu konstrukce a tím 

pádem je rovnoměrně zatížen. Rychlost pásové váhy je měřena snímačem rychlosti, 

který je upevněn přímo na motoru. Údaj o rychlosti pásu je přiveden do vážící 

aparatury. Z vážící aparatury je skutečná hodnota pásové váhy přivedena do PLC přes 

sběrnici profibus. V PLC dochází k porovnání žádané a skutečné hodnoty váhy. Aby 

byla odchylka co nejmenší (nejlépe nulová), zajišťuje PID regulátor v PLC. Výstupem 

z regulátoru je žádaná hodnota, která přes sběrnici profibusu přichází do měniče a ten 

řídí otáčky motoru, který pohání pás z pásové váhy. Vážní aparatura dovede řídit měnič 

a následně pohon svého pásu sama, ale pro snížení nákladů bylo rozhodnuto o levnější 

variantě vážní aparatury a řízení řeší PLC (viz obr. 22). 

 

 

 

 

 

 

Váhy mohou být v režimu „Automat“, kde automaticky navažují, nebo 

„Ručním“ režimu, kde operátor volí procentuálně 0-100% rychlosti pásu, ale neprobíhá 

vlastní vážení. Režim „Místní“ slouží k ovládání pouze u pásu. Pro zamezení 

nalepování materiálu na zásobník, jsou zde nainstalovány 1 nebo 2 vibrátory a 4 ofuky. 

Ovládání vibrátorů a ofuků funguje v těchto režimech: 

 zapnutí vibrátorů a ofuků z místní skřínky bez omezení; 

 sekvenčně - zapne vibrátory na 5s a pak co 2s zapíná ofuky jeden po 

druhém; 

Obr. 22   Princip dávkovací váhy [ 8 ] 
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o operátor nastaví čas, za jaký proběhne sekvence; 

o pokud materiál na dávkovací váze poklesne o více jak 20t/hod. 

žádané hodnoty; 

o pokud žádaná hodnota na měnič se blíží 90%; 

 trvalé zapnutí vibrátorů; 

 trvalé vypnutí ofuků; 

 

3.1.5.2. Pásová váha 

Neřídí rychlost pásu, ale pouze váží množství materiálu, které přes ni přechází.  

Princip měření rychlosti je takový, že profilované kolo se odvaluje po páse (viz obr. 23). 

V jeho těle jsou otvory, které snímá indukční čidlo a vytváří impulzy zpracované ve 

vážní aparatuře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23   Princip pásové váhy [8] 



  
29 

3.1.5.3. Zásobníková váha 

Zásobníková váha je osazena čtyřmi snímači RTN (viz obr. 24), které jsou 

zapojeny do vážní aparatury Disomat Opus a váží zpětný aglomerát, který je zpět 

přimíchán k homogenizační směsi a prochází cyklem zvlhčení, míchání a následně 

spékáním na spékacích pásech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24   Ukázka snímače RTN [15] 
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3.2. Naprogramování PLC S7 400 

Firma Siemens AG si vytvořila programovací prostředí pro programování svých 

PLC automatů, které se jmenuje Simatic Manager. V tomto prostředí se nejprve vytvoří 

hardwarová konfigurace a následně se vytvoří program pro řízení PLC. Všechny 

programovací jazyky a vývojové systémy jsou shrnuty v normě IEC 1131-3 (v evropské 

legislativě s označením IEC EN 61131-3). 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. 

Rozdělení programovacích jazyků: 

 Textové editory: 

o Instruction List – IL …seznam instrukcí (viz obr. 37); 

o Structure Text – ST …strukturovaný text; 

o Structured Control Language – SCL …pascalově orientována vyšší; 

úroveň programování PLC Siemens (viz obr. 38).  

 Grafické editory: 

o Ladder Diagram – LD …kontaktní schéma; 

o Function Block Diagram – FBD …diagram funkčních bloků (viz obr. 

36); 

o Sequential Function Chart – SFC …sekvenční funkční diagram; 

o Continuous Function Chart  –  CFC …spojování funkčních bloků v 

chartech a napojení na DI a DO; 

 

V projektu jsou využívány tři druhy programování: IL - seznamy instrukcí, FBD 

-  diagramy funkčních bloků a SCL – pascalově orientované programování. Použití 

sekvenčního a kontinuálního programování nebylo nutné. Programování pomocí 

kontaktních schémat nebylo použito.  
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3.2.1. Algoritmus navažování 

Poměrové dávkování se skládá z 9 zásobníků a u každého zásobníku je vynášecí 

pás řízený příslušným měničem Danfoss VLC FC302. Volba zásobníků se provádí na 

obrazovce „SERVIS“ vybráním určitého zásobníku pro určitý materiál (viz obr. 25). 

Zásobníky 602, 603, 604, 605, 17 mohou být navoleny pouze pro „homogenizační 

směs“. Zásobník 606 určen pouze pro „vápno“. Zásobník 19 slouží pouze pro „koks“. 

Zásobník 607 může být navolen jako „sólo“ nebo „vápno“ a zásobník 15 může být 

navolen pro „homogenizační směs“ nebo „sólo“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle procentuálního složení celkové směsi, se hodnoty žádaných množství 

rozpočítají na navolené zásobníky. Obsluha si zadá množství celkového aglomerátu 

v t/hod (viz obr. 26). Také zadá procentuálně hodnotu koksu a vápence. Všechny tyto 

výpočty autor naprogramoval v jazyce SCL. Tento programovací jazyk umožňuje 

Obr. 25   Volba zásobníků materiálu 
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jednoduše naprogramovat různé složité matematické výpočty, které by pomocí jiných 

programovacích jazyků šlo naprogramovat velmi složitě.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé výpočty: 

Homogenizační směs se vypočítá podle vzorce: 

HS=směska/100*(100-sólo)*(100-vápenec)/100 

 

HS - homogenizační směs [t/hod] 

Směska – směs prachové rudy a bazického materiálu [t/hod] 

Sólo – struska z provozu oceláren [%] 

Vápenec – prachový vápenec (velikost zrna do 4 mm) [%] 

Celkové vypočtené množství se poté rovnoměrně rozdělí na navolené zásobníky , jako 

žádaná hodnota. 

 

Sólo se vypočítá podle vzorce: 

Sólo = skut.HS/((100-sólo)*(100-vápenec)/100)*sólo*(100-vápenec)/100 

Obr. 26   Žádané hodnoty pro poměrové dávkování 
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Sólo – struska z provozu oceláren [t/hod] 

Skut.HS – skutečné množství homogenizační směsi [t/hod] 

Sólo – struska z provozu oceláren [%] 

Vápenec – prachový vápenec (velikost zrna do 4 mm) [%] 

Celkové vypočtené množství se poté rovnoměrně rozdělí na navolené zásobníky, jako 

žádaná hodnota. 

 

Vápenec se vypočítá podle vzorce: 

Vápenec=(skut.HS+skut.sólo/(100-vápenec)/100)*vápenec 

 

Vápenec – prachový vápenec (velikost zrna do 4 mm) [t/hod] 

Skut.HS – skutečné množství homogenizační směsi [t/hod] 

Skut.sólo – skutečné množství strusky z provozu oceláren [t/hod] 

Vápenec – prachový vápenec (velikost zrna do 4 mm) [%] 

Celkové vypočtené množství se poté rovnoměrně rozdělí na navolené zásobníky, jako 

žádaná hodnota. 

 

Koks se vypočítá podle vzorce: 

Koks= {(skut.HS+skut.sólo+skut.vápenec)/100*koks}+ koks zpětný 

 

Koks – množství koksu [t/hod] 

Skut.HS – skutečné množství homogenizační směsi [t/hod] 
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Skut.sólo – skutečné množství strusky z provozu oceláren [t/hod] 

Skut.vápenec – skutečné množství prachového vápence (velikost zrna do 4 mm) [t/hod] 

Koks – množství koksu [%] 

Koks zpětný – množství zpětného koksu pro zpětný aglomerát [t/hod] 

 

Koks zpětný se vypočítá podle vzorce: 

Pokud je splněná podmínka: Koks zpětný >0.1 

Koks zpětný = skut.zpětný aglomerát/(skut.HS+skut.sólo+skut.vápenec) 

 

Koks zpětný - množství zpětného koksu pro zpětný aglomerát [t/hod] 

Skut.zpětný aglomerát – skutečné množství zpětného aglomerátu [t/hod] 

Skut.HS – skutečné množství homogenizační směsi [t/hod] 

Skut.sólo – skutečné množství strusky z provozu oceláren [t/hod] 

Skut.vápenec – skutečné množství prachového vápence (velikost zrna do 4 mm) [t/hod] 

 

Pokud je splněná podmínka: Koks zpětný <=0.1 

Koks zpětný = 0 (t/hod) 
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3.2.2. Ovládání jednotlivých úseků 

Pásová doprava na Aglomeraci 2 je rozdělena do jednotlivých úseků II. až IV. 

Hlavní zapnutí se provádí na obrazovce zmáčknutím tlačítka START, vypnutí celého 

poměrového dávkování se provede zamáčknutím tlačítka VYPNOUT, stav poměrového 

dávkování je signalizován na obrazovce „Chod“ nebo „Vypnuto“  (viz obr. 27). Po 

zmáčknutí tlačítka “START“ dojde 3x k zapnutí houkačky na všech pásech (jsou 

signalizovány nad každým pásem), které nejsou v pohybu, poté se zapnou všechny 

pohony v sekci, pokud jsou navoleny v „Automatickém režimu“ podle podmínek 

zapnutí. Pokud jednotlivý pohon není navolen v „Automatické režimu“, nedojde k jeho 

zapnutí a ani zapnutí všech pohonů, které jsou za tímto pohonem. Podmínkou pro 

zapnutí prvních pohonů je chod pásu č.M202. 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. Úsek IV. 

Úsek IV. je složen z pásu M7, na který padá materiál ze všech 9 pásových vah. 

Poté se materiál přesouvá po pásech M6, M65, M8 do M5 - míchačky I. stupně. 

Materiál vycházející z míchačky I. stupně dostatečně zvlhčen přechází po pásech M4 

a M3 do tzv. dvojče pásu M1a.  Následně je materiál rozdělen podle volby operátora 

a podle naplnění obou zásobníků 610 a 611, které jsou součásti úseku III. Společně 

s úsekem III.a. Přesypová čidla, která jsou přivedena na DI PLC, zajišťují, aby  nedošlo 

k zasypání některého pásu při křížení. Pokud dojde k aktivaci tohoto čidla, PLC odstaví 

aktuální pás a zároveň pásy, které zajišťují přísun materiálu na tento pás. Na páse M65 

je instalována pásová váha Intecont Satus, která váží celkovou naváženou 

homogenizační směs. Materiál dál přechází na pás M8, kde je také nainstalovaná pásová 

váha. Tato pásová váha váží prošlou homogenizační směs plus zpětný aglomerát, který 

je přisouván pásem M9. Jelikož zpětný aglomerát je žhavý, může být přísun povolen 

Obr. 27   Zapnutí a vypnutí poměrového dávkování 
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pouze v případě, když jede po páse M8 alespoň 20 t/hod. V opačném případě by došlo 

k popálení, poškození a znehodnocení pásu M8.  

 

 

 

 

 

 

V míchačce prvního stupně dojde ke zvlhčení homogenizační směsi vodou na 

určitou hodnotu vlhkosti a prodyšnosti. Řízení míchačky zajišťuje mikrokontrolér  

Amit, se kterým si PLC simatik vyměňuje data pomocí sériové komunikace RS 485 (viz 

obr. 28). Informace o průtoku vody, režimu provozu, průdyšnosti. Z míchačky I.stupně 

přichází materiál po pásech M4 a M3 přichází na tzv. dvojče pás M1a (viz obr. 29).  

Výsypka „dvojče pásu“ funguje ve dvou režimech: „Automat“ a „Ruční“ (viz 

obr. 30). V „Ručním“ režimu podle volby operátora na obrazovce najede na koncovou 

polohu. V režimu „Automat“ si operátor navolí počáteční polohu, ze které výsypka 

vyjíždí. Volbou řízení polohy si operátor navolí, kde bude výsypka postavena, pokud 

bude v zásobnících 610, 611 dostatek materiálu. V případě poklesu materiálu 

v zásobníku pod hranici minima, najede výsypka automaticky nad tento zásobník a plní 

ho tak dlouho, dokud signalizace minima nezmizí. Poté se nastaví do základní polohy 

podle volby. 

Obr. 28   Data z PLC Amit - vlhčení 

Obr. 29   Dvojče pás 

Obr. 30   Parametry dvojče pásu 
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Jakmile jsou zásobníky plné, dojde k zastavení celé pásové dopravy do výsypky,  

míchačku M5 přepne do ručního režimu a část technologie se zastaví - M8, M65, M6, 

M7 včetně poměrového dávkování. Pokud operátor míchačku I. stupně zapne zpět do 

“Automatu“ a v zásobnících hladina materiálu klesne na minimum, dojde k odhoukání 

pásové dopravy a opětovnému spuštění celého dávkování (viz obr. 31). 

 

3.2.2.2. Úsek II., II.a 

Na úseku II.a je materiál poprvé rozdělen na dvě větve, protože provoz 

aglomerace má dva spékací pásy. Na úseku II.a jsou pohony M34 – výkyvná sýpka, 

M35 – pás, M36 – míchačka II.stupně, M37 – podavač (viz obr. 32). Celý úsek se 

zapíná postupně od M34 do M37.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31   Pásová doprava a IV .úsek 

Obr. 32   Úsek II.a 
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V „Automatickém režimu“ společně s volbou „s blokací“je tento úsek zapínán 

taktéž od minima na mezizásobníku č. 3. Pokud signálka signalizuje mezizásobník plný, 

pohony M34 – M37 se vypínají. Pokud materiál v mezizásobníku poklesne pod 

minimální hodnotu, automaticky se zapínají pohony M34 – M37. Toto omezení na 

množství materiálu v mezizásobníku lze vyrušit volbou „bez blokace“. K míchačce 

II.stupně patří hydraulické mazání, které jede v režimu „TRVALE ZAPNUTO“ nebo 

v „INTERVALOVÉM ZAPNUTÍ“, což znamená, že 1 hodinu mazání stojí a následně 

30 minut je mazání v provozu. 

 

 

 

 

 

Úsek II. je složen z pohonu M29 – ježek, M30 – spékací pás SP3 a pohon M33, 

který je spojen s pohonem M30 (viz obr. 33). Pohon M29 se zapne, pokud je v chodu 

pohon M202. Start pohonu M30 SP3 se ovládá pouze z místní skřínky u pásu, ale 

vypnutí pohonu je možné místně i dálkově. Je řízen měničem Danfoss VLC FC302. 

Operátor si pouze navolí žádanou rychlost spékacího pásu na monitoru a regulátor 

v PLC zajistí, aby žádaná a skutečná rychlost spékacího pásu byla stejná. Chod 

spékacího pásu je hlídán indukčním čidlem, které je upevněno na pomocné hřídeli 

pohonu spékacího pásu. Protože převod mezi motorem a spékacím pásem je řešen 

řemeny, motor ovládaný měničem by se i po přetržení spékacího pásu stále točil. 

 

 

 

 

Obr. 33   Usek II. 
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3.2.2.3. Úsek III., III.a 

Na úseku III.a jsou pohony M208 – výkyvná sýpka, M207 – pás, M210 – 

míchačka II.stupně, M211 – podavač (viz obr. 34). Zapínání pohonu se děje postupně 

od M208 do M211. V „Automatickém režimu“ a s volbou „s blokací“je tento úsek 

zapínán taky od minima na mezizásobníku č. 4. Pokud je signalizován mezizásobník 

plný, pohony M208 – M211 se vypínají. Pokud materiál v mezizásobníku poklesne pod 

minimální hodnotu, automaticky se zapínají pohony M208 – M211. Toto omezení na 

množství materiálu v mezizásobníku lze vyrušit volbou „bez blokace“. K míchačce 

II.stupně patří hydraulické mazání, které jede v režimu „TRVALÉ ZAPNUTO“ nebo 

v „INTERVALOVÉM ZAPNUTÍ“, což znamená, že 1 hodinu mazání stojí a následně 

30 minut je mazání v provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento úsek je složen z pohonu M203 – třídič, M204 – ježek, M205 – spékací pás 

SP4 a pohon M206, který je spojen s pohonem M205 (viz obr. 35). Pohon M203 – 

třídič, je třídicí vibrační deska, která zajišťuje pohyb spečeného aglomerátu na pás 

M202. Pohon M204 – ježek, je válec s trny, který rozbíjí velké kusy spečeného 

aglomerátu na menší části. Pohon M203 se zapne, pokud je v chodu pohon M202. 

Pohon M205 SP4 se ovládá pouze z místní skřínky u pásu. Je řízen měničem Danfoss 

VLC FC302. Operátor si pouze navolí žádanou rychlost spékacího pásu na monitoru 

a regulátor v PLC zajistí, aby žádaná a skutečná rychlost spékacího pásu byla stejná. 

Obr. 34   Úsek III.a 
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Chod spékacího pásu je hlídán indukčním čidlem, které je upevněno na pomocné hřídeli 

pohonu spékacího pásu. Motor ovládaný měničem by se i po přetržení spékacího pásu 

stále točil, protože převod mezi motorem a spékacím pásem je řešen řemeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35   Úsek III. 
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4. Porovnání řídicích systémů PLC NS950 a PLC S7 400  

v horizontu 10 let 

Autor programoval modernizaci v roce 2002 a zárověň v roce 2012. Má tedy 

příležitost porovnat oba řídicí systémy, jejich programy a možnosti, které měl 

k dispozici v případě obou rekonstrukcí. Zároveň zdůrazňuje, že technologie, kterou 

řídil v roce 2002 byla objemem poloviční, než při rekonstrukci v roce 2012.  

Autor by chtěl porovnat možnosti vývojového prostředí. Při programování PLC 

NS950 měl k dispozici soubor instrukcí a programování bylo podobné programování 

v assembleru. Většina využívaných funkcí byla naprogramována a využívána jako 

podprogramy. Možnosti byly omezené, programovat bylo možno pomocí instrukčního 

listu nebo v reléové logice. Při programování S7 400 je k dispozici knihovna funkcí, 

funkčních bloků podle normy IEC EN 61131-3. Jako příklad lze uvést zpracování údaje 

z analogového vstupu. Při práci ve vývojovém prostředí XPRO je možno použít 24 

instrukcí. Ve vývojovém prostředí o 10 let později lze použít jednu funkci, u které se 

nastaví  typ měření, rozsah a místo, kde se ukládá výsledná hodnota.  

Váhy jednotlivých pásů u PLC NS950 byly vypočítávány z analogového zatížení 

snímače, analogové hodnoty rychlosti pásu a mechanických konstant (viz obr. 3). 

Rychlost pásu byla ovládána 12 bitovým analogovým výstupem 0-10V. Celý rozsah 0-

100% byl rozdělen na 4095 vzorků. Při použití PLC S7-400 byly vážní systémy 

a frekvenční měniče připojeny přes sběrnici profibus, se kterou starší systém ani vážní 

systém nedisponoval. Hmotnost nebylo nutné vypočítávat pomocí instrukcí, ale lze ji 

vyčíst z databloku, kde je uložena a byla aktualizovaná každou otočkou cyklu. Ovládání 

rychlosti pásu frekvenčním měničem zabezpečuje rozsah 0 - 100%, je rozdělen na 

16385 vzorků což představuje 4x jemnější regulaci než jaké byly k dispozici 

u analogového výstupu PLC NS950.  

Další výhodou je možnost dálkového přístupu. V případě poruchy v novém 

systému je možné připojení přes podnikovou síť přímo na PLC S7-400 a lze vyčíst on-

line každou hodnotu, případně prohlédnout splnění nebo nesplnění jednotlivých 

podmínek pro funkčnost jakéhokoliv akčního členu. To při údržbě systému NS950 

nebylo možné. Bylo nutné osobně odjet na provoz, připojit se pomocí komunikačního 

kabelu k programovacímu portu CPU a posléze analyzovat poruchu nebo 
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diagnostikovat splnění podmínek. Akční doba zásahu v případě S7-400 je do 5 minut, 

z důvodu vzdálenosti provozu aglomerace od místa působení autora je zásah u NS950 

nejméně 30 minut. Je rozdíl v odstávce 5 nebo 30 minut. Ještě lépe by to vyznělo 

v případě zásahu na univerzální trati v Bohumíně, což je provoz Třineckých železáren, 

a.s. Nový systém zajišťuje online připojení okamžitě, kdežto v případě dojezdu do 

Bohumína by se akční zásah prodloužil až na hodinu. 

Dalším zásadním rozdílem je úprava v programu. V případě PLC NS950 je při 

sebemenší změně programu nutné u PLC restartovat systém (přechod z režimu HALT 

do RUN). Tento problém výrobce PLC NS950 vyřešil novým vývojovým prostředím 

Mosaic. V tomto prostředí se po provedené změně programu objeví volba – studený 

restart, teplý restart nebo bez restartu. Pokud je zvolena volba bez restartu, provede se 

změna software bez přechodu přes stav HALT a RUN. Je to umožněno tím, že starší 

program se vykonává, po jeho skončení se nahraje nová verze programu a ta se začne 

vykonávat od počátku. Dalším problémem změny software je to, že ve vývojovém 

prostředí se kompiluje celý program, přeloží se do strojového kódu a je vyslán do CPU. 

Při změně programu ve vývojovém prostředí simatic manager nedochází k restartu PLC 

a taky se nepřehrává celý program, ale pouze část programu, která byla změněna. 

V automatizační technice je pokrok hodně rychlý. Dochází k velkým rozdílům 

v hardwarových a softwarových prostředcích již během jednoho roku. Pokud by  autor  

chtěl správně porovnat dva systémy ze své doby, tak by zde měly být pro porovnání 

systémy NS950 od firmy Teco Kolín a řada S5 od firmy Siemens A.G. Rozdíl mezi 

NS950 v té době a S5 v té době by nebyl tak velký. 
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5. Závěr 

V současné době každá firma šetří, čeká se, co bude dál, zda budou zakázky, zda 

budeme vyrábět, když už vyrobíme, zda produkci prodáme? Konkurence v oboru 

hutnictví je dnes velmi silná. Produkce ze západních zemí je kvalitní, ale drahá. 

Výrobky z východních zemí jsou levné, ale v horší kvalitě. Je málo velkých hutních 

podniků, které by neměly problém se svou výrobou. Přesto i v této době nezapomínají 

Třinecké železárny, a.s. na modernizaci své výroby. Investují do nových technologií, 

které posunou výrobu a kvalitu výrobků zase o kus dál. Probíhají také investice do 

ekologie, což sice nemá vliv na kvalitu výrobků, ale mají vliv na prostředí, ve kterém 

žijí lidé v Třinci a okolí. Při modernizaci výroby železárny spoléhají na své 

zaměstnance, kteří při modernizaci spolupracují nebo se přímo na těchto modernizacích 

podílejí. Tak to bylo i při realizaci modernizace poměrového dávkování homogenizační 

směsi na přípravě vsázky v roce 2012 a bude to také při realizaci dalších nových 

technologií, jako je „Injektáž mletého uhlí do vysoké pece“ v roce 2013 nebo při 

modernizaci kontidrátové trati v roce 2014.  

Náplní této diplomové práce bylo navrhnout, naprogramovat a spustit do 

provozu poměrové dávkování na přípravě vsázky aglomerace II. ve firmě Třinecké 

železárny, a.s. Hardware a software pro řízení poměrového dávkování a pásové dopravy 

na přípravě vsázky byl navržen tak, aby plně využil nejnovějších možností 

programovatelného automatu. V této diplomové práci byly shrnuty i zkušenosti 

v modernizaci aglomerace v letech 2002 a 2003. Důraz byl také kladen na bezpečnost 

pásové dopravy, při návrhu technologie i při programování bylo nutné dodržet všechny 

bezpečnostní normy, aby nedošlo k úrazu z důvodu velkého pohybu pracovníků. V roce 

2002 autor programoval na tomto provoze tehdejší poměrové dávkování. Práce 

zahrnovala i popis řídicího systému. Přes omezené možnosti byl naprogramován PLC 

NS950 tak, že provoz aglomerace vyráběl aglomerát s tímto řízením dalších deset let. 

V roce 2003 byl naprogramován PLC NS950, který řídí zapalovací hlavy pro oba 

spékací pásy. Toto řízení je dodnes funkční.  Při plánování modernizace aglomerace byl 

autor určen, aby zajistil programové vybavení pro tento provoz. První etapa zahrnovala 

opravu zásobníků a vážních systémů. Po namontování vážních systémů byly připojeny 

k PLC přes sběrnici profibus. Velká vzdálenost mezi vážními systémy a PLC byla 

vyřešena pomocí optických vláken. Po napojení vah a měničů byly naprogramovány 
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regulátory tak, aby byly minimální odchylky mezi žádanou a skutečnou hodnotu 

množství materiálu. Dále byla naprogramována komunikace mezi PLC 

a mikroprocesorem Amit a data začala být vyměňována pomocí sériové linky. Rychlost 

přenosu těchto dat byla 19,2Kbps. V dalším bloku bylo naprogramování řízení rychlosti 

spékacích pásu. Regulaci rychlosti na žádanou hodnotu zajišťovaly PID regulátory. 

V poslední části bylo zajištění programu pro celou pásovou dopravu a „dvojče pás“. 

Řízení pásové dopravy bylo řešeno sekvenčně, ale komplikovalo to velké množství 

podmínek, které bylo nutno dodržet, aby se někde materiál nehromadil a nedošlo 

k závalu. Náročnější úlohou bylo naprogramování „dvojče pásu“, který rozděluje 

materiál na dva díly pro oba spékací pásy. Zde program komplikovalo velké množství 

voleb pro operátora. Následně se doladily konstanty regulátorů a zkontrolovala kvalita 

namíchané homogenizační směsi. Kvalita namíchání homogenizační směsi se projeví 

v množství zpětného aglomerátu, který se zpět vrací na začátek procesu. Poměrové 

dávkování po modernizaci už funguje rok a výsledky z provozu potvrzují snížení 

nákladů na energii a materiál. Přesnější diagnostika poruch znamená, že odstávka 

provozu při poruchách se snižuje na minimum. Výsledky této práce ukazují, co by mělo 

být cílem automatizace. Tedy to, aby ulehčila práci lidem, snížila výrobní náklady 

a zvýšila produkci a kvalitu výsledného produktu. 
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