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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

POSPÍŠIL, M. Pneumatický systém zařízení pro dávkování šroubů: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky 

hydraulických zařízení, 2014, 55 s. Vedoucí práce: Dvořák, L. 

 

Diplomová práce je zaměřena na návrh zařízení pro dávkování šroubů a jeho řízení. Při 

kompletaci montážní sady šroubů je někdy třeba do jednoho balení dávku několikrát 

zopakovat, proto se teoretická část zabývá rozdělením pneumatických čítačů a jejich 

použitím v obvodu. Dále je popsáno zařízení pro dávkování šroubů, na které navazuje vlastní 

návrh konstrukce tohoto zařízení a návrh řízení. V praktické části práce je ověřena funkce 

navrženého obvodu a řídicích programů, kde program je vytvořen pro dvě varianty řešení 

ve dvou programovacích jazycích. V příloze jsou výkresy pneumatického obvodu a sestavný 

výkres navrženého dávkovacího zařízení.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

POSPÍŠIL, M. Pneumatic System of Equipment for Screws Dosing: Master Thesis. Ostrava: 

VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Hydrodynamics and Hydraulic Equipment, 2014, 55 p. Thesis head: Dvořák, L. 

 

This thesis is focused on equipment design for screws and their control. During the 

completion of screws mounting tools is sometimes necessary into one pack dosage repeat 

several times. That’s the reason why the teoretical part deals with distribution of pneumatic 

counters and their application in circuit. My thesis also describes equipment for dosing 

screws which continues of own suggestion construction this equipment and also suggestion 

of control. In practical part this work is verified functions of the proposed circuit and control 

programs, where the program is created for two variants of solution in two programming 

languages. This work also enclosures technical drawings of pneumatic circuit and assembly 

drawings of proposed dosing device. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Anglický výraz Český výraz 

AC Alternate Current Střídavý proud 

AS-i Actuator Sensor Interface Rozhraní akční člen - senzor 

C Counter Počítadlo 

CP Counter Preselection Předvolba počítadla 

CW Counter Word Aktuální hodnota počítadla 

DC Direct Current Stejnosměrný proud 

DIP Dual-In-line Package Dvoupolohový přepínač 

FBD Function Block Diagram Diagram funkčních bloků 

HMI Human Machine Interface Rozhraní člověk - stroj 

I Imput Vstup 

IL Instruction List Seznam instrukcí 

LD Ladder Diagram Příčkový diagram 

NC Normally Closed V normálním stavu rozepnuto 

NO Normally Open V normalním stavu sepnuto 

NPN NPN Bipolar Transistor NPN bipolární tranzistor 

O Output Výstup 

PC Personal Computer Osobní počítač 

PLC Programmable Logic Controller Programovatelný automat 

PNP PNP Bipolar Transistor PNP bipolární tranzistor 

SFC Sequential Function Chart Sekvenční diagram 

ST Structured Text Strukturovaný text 
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Seznam použitého značení 

Označení Název Jednotka 

d průměr [m] 

p tlak [Pa] 

Q průtok [m3·s-1] 

S průřez [m2] 

s dráha [m] 

T teplota [K] 

t čas [s] 

v rychlost [m·s] 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem pneumatického systému a řízením zařízení pro 

dávkování šroubů. Práce se skládá z části teoretické a praktické.  

Teoretická část se zabývá rozdělením pneumatických čítačů, návrhem pneumatického 

dávkovacího zařízení včetně jeho řízení a samotnou volbou prvků navrženého obvodu. 

V praktické části práce je ověřena funkce navrženého obvodu a řídicích programů. 

Na závěr budou zpracovány výkresy pneumatického obvodu a sestavný výkres navrženého 

dávkovacího zařízení. 

Pneumatický systém pro dávkování šroubů je součástí zařízení na zpracování montážní 

sady šroubů. Zařízení se skládá z kruhového vibračního zásobníku, který zajištuje orientované 

podávání šroubů pro lineární vibrační zásobník. Lineární vibrační zásobník je rozšířen o 

pneumatický dávkovací systém, který slouží k uvolnění nastavené dávky šroubu na skluz. Po 

skluzu se dopraví šrouby do balícího zařízení, kde jsou přivedeny do předem připravené kapsy 

z balícího materiálu. Nakonec balící zařízení svaří a odstřihne hotovou montážní sadu šroubů.  

Dle zadání bude dávkovací zařízení pro dávkování šroubů složeno ze dvou paralelních 

dávkovacích systémů. Montážní sada obsahuje osm šroubů M10 x 40 a volitelného počtu 8, 12, 

16 šroubů M5 x 20. S montážní sadou se můžeme setkat například v prodejnách s nábytkem. 

Nábytek se prodává v rozloženém stavu s přiloženou montážní sadou šroubů, za pomocí které 

si ho můžeme složit. Dávkovací zařízení bude navrženo tak, aby obsluha minimálním zásahem 

do systému mohla změnit počet dávkovaných šroubů.  

 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout a ověřit pneumatický systém pro dávkování 

šroubů. 
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2. Přehled způsobů počítání kusů v pneumatice 

V pneumatických systémech, vyžadujících nastavitelný počet operací akčního členu 

používáme čítače. Čítače mohou být podle stupně automatizace rozděleny do tří základních 

skupin: 

 Pneumatické   - pneumaticko-mechanický čítač 

 Elektronické  - elektromechanický čítač 

- elektronický čítač 

- HMI regulátory 

 Programově řízené - PLC čítač  

 

Pro názornost užití jednotlivých čítačů bude funkce čítače aplikována na pneumatický 

systém s dvojčinným pneumomotorem s jednostrannou pístnicí, čítačem a dvěma tlačítky. Čítač 

bude nastaven na tři opakování. První tlačítko T1 je aretační. Pomocí tohoto tlačítka může 

obsluha zastavit stroj uprostřed cyklu a opětovným stlačením tlačítka uvést stroj do chodu. 

Druhé tlačítko T2 slouží ke spuštění dalšího cyklu. 

2.1 Pneumatický čítač 

Pneumatický čítač je mechanické zařízení, které počítá nebo odpočítává a také zobrazuje, 

kolikrát proběhla určitá operace nebo proces. 

 

Podle konstrukce rozlišujeme dva typy pneumatických čítačů: 

 Inkrementální – vzestupný čítač, zvyšuje svoji hodnotu. 

 Dekrementální – sestupný čítač, snižuje svoji hodnotu. 

 

 Pneumatické čítače mohou být v provedení jednoduchého počítadla, které slouží jen pro 

počítání vstupních signálů, nebo v provedení, kde se vstupní signály přičítají (odečítají) 

k předem nastavené hodnotě (nule). Po dosažení předem nastavené hodnoty vznikne na výstupu 

z čítače pneumatický signál, který můžeme následně využít k dalšímu řízení pneumatického 

systému. Reset uvede čítače do původního stavu, může být proveden mechanicky nebo pomocí 

pneumatického signálu.  
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2.1.1 Pneumaticko-mechanický čítač HENGSTLER 497 

Na ukázku bude popsán inkrementální čítač HENGSTLER 497 (typ 0497487), který je 

k dispozici v laboratoři  NM325 katedry Hydromechaniky a hydraulických zařízení. 

Čítač má pětimístný dvouřádkový displej, kde horní řádek signalizuje počet provedených 

operací, lze jej resetovat ručně pomocí přilehlého tlačítka nebo pneumatickým signálem. Druhý 

displej slouží jako porovnávací, na němž je nastaven požadovaný počet cyklů (operací). Po 

dosažení přednastavené hodnoty vznikne na výstupu čítače pneumatický signál, sloužící 

k dalšímu ovládání pneumatického systému. 

Technická data: 

Displej 5ti místný 

Výška číslic 4 mm 

Provozní tlak 2 ÷ 8 bar 

Kvalita vzduchu bez oleje, filtrace < 40 m 

Provozní teplota 0 ÷ 60 °C 

Připojení rapid-fit  

Montáž do panelu 

Montážní poloha horizontální poloha osy válečků 

Třída ochrany IP40 

Počítání inkrementální 

Min. délka impulzu 8 ms 

Max. počítací frekvence 20 Hz 

Resetování 
-manuálně tlačítkem 

-externím pneumatickým signálem o min. délce 180 ms  

Resetovací frekvence max. 1 za 2 s 

Tab. 2.1 Technická data pneumatického čítače HENGSTLER [1] 
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Značení připojení: 

Na Obr. 2.1 je vidět značení připojovacích míst a schéma vnitřního zapojení. 

 

Obr. 2.1 Připojení a schéma vnitřního zapojení čítače HENGSTLER [1] 

Funkce pneumatického čítače bude vysvětlena na pneumatickém schématu (Obr. 2.1). 

Přívod vzduchu o požadovaném tlaku a čistotě je přiveden jednotkou na úpravu vzduchu c. 

Rozváděč a plní funkci generátoru pulsů do porovnávacího členu. Pokud je dosažen počet 

nastavených pulsů v porovnávacím členu, dojde k přestavení hlavního rozváděče čítače a tlak 

na vstupu P projde přes rozváděč na výstup z čítače A. Pro vynulování (reset) čítače je použit 

signál z rozváděče b, který nastaví aktuální hodnotu čítače na nulu a odlehčí hlavní rozváděč. 

Tím dojde k pneumatickému přestavení rozváděče a zanikne výstupní signál A. 

Čítací frekvence:  

 

Obr. 2.2 Čítací frekvence čítače [2] 

Na obrázku (Obr. 2.2) je znázorněna čítací frekvence čítače, kde 1) je čítací impuls, 

rozdělený do tří tlakových hladin. Tlak odpadnutí 3) (0,15 bar), reakční tlak 2) (0,8 bar) a pásmo 

bezpečnosti (necitlivosti), které se nachází v oblasti mezi tlakovými hladinami 2) a 3). 

Pro zaznamenání reakčního tlaku čítačem musí mít tlakový signál minimální délku ti. 

Nárůst a pokles tlaků na požadované hodnoty jsou závislé na délce potrubí, doba zaplnění 

(odvětrání) je značena t*. Minimální doba prodlevy tp je doba pro přivedení dalšího tlakového 

signálu. Dobu pro přičtení impulsu tz lze spočítat dle rovnice ((2.1) [2]. 

tz = ti + tp + 2t∗ (2.1) 
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Použití pneumatického čítače v obvodu: 

V programu FluidSim od firmy FESTO není inkrementální čítač, proto byl použit čítač 

dekrementální. Na funkci obvodu nemá provedení čítače žádný vliv.   

 

Obr. 2.3 Schéma užití pneumatického čítače 

Popis funkce obvodu: 

Po stisknutí aretačního tlačítka 1.4 (T1) a zároveň pokud je přestaven rozváděč 1.2 

ovládaný kladkou (tzn. pneumomotor je ve výchozí poloze) projde pneumatický signál přes 

logický prvek AND 1.8. Tento signál přestaví hlavní rozváděč 1.1, který zapříčiní vysunutí 

pneumomotoru 1.0. Když pístnice pneumomotoru dorazí do koncové polohy, přestaví rozváděč 

ovládaný kladkou 1.3. V tu chvíli se na čítači 1.7 sníží nastavená hodnota o hodnotu jedna  

a zároveň se přestaví hlavní rozváděč 1.1 a pneumomotor se vrací do základní polohy. Pokud 

je pístnice zasunuta 1.2, je splněna podmínka logického prvku AND 1.8 a po přestavení 

hlavního rozváděče 1.1 se pneumomotor opět vysune. Tato smyčka probíhá do té doby, dokud 

se na čítači 1.7 nezobrazí nula. Po zobrazení nuly se na výstupu z čítače objeví pneumatický 

signál, který přestaví pneumaticky ovládaný rozváděč 1.6. Ten způsobí, že podmínka logického 

prvku AND 1.8 není splněna a stroj se zastaví, dokud čítač neresetujeme tlačítkem 1.5 (T2). 

T1 T2 
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2.2 Elektronický čítač 

Elektronický čítač na rozdíl od pneumatického, může být buď inkrementální, nebo 

dekrementální, záleží na nastavení čítače. Pneumatický čítač může mít pouze jeden z typů 

odměřování. Vstupní a výstupní signály čítače už nejsou pneumatické, ale elektrické. Tudíž se 

elektronický čítač používá v elektropneumatických systémech, kde se řídicí část systémů 

(rozváděče ovládané kladkou a logické ventily) nahradí elektronickým reléovým obvodem, 

který ovládá elektromagnety hlavního rozváděče a ten pak řídí pneumomotor. 

2.2.1 Elektronický čítač Automatismos XCE 602 

Na ukázku bude popsán čítač Automatismos XCE 602, který je k dispozici v laboratoři  

NM325 katedry Hydromechaniky a hydraulických zařízení.  

Jde o čítač s osmimístným displejem s podsvícením ve dvou barvách. První čtyři číslice 

slouží k zobrazení aktuální hodnoty čítače a další čtyři číslice pro nastavení porovnávací 

hodnoty. Širší nastavení čítače se provádí pomocí DIP přepínačů, které budou popsány 

v kapitole Provozní režimy:. 

Technická data: 

Provozní teplota -10 °C až +50 °C 

Provedení hlavního napájení ̽ 
Střídavý proud: 230 V, 110 V, 48 V, 24 V 

Stejnosměrný proud: 24 V, 12 V 

Pomocné napájení  12 V DC, 50 mA  

Spotřeba  2,3 A 

Napájení výstupu 
AC1: 5 A, 250 V               AC15: 3 A, 24 V 

DC1: 5 A, 24 V                 DC13: 2 A, 24 V 

Konektor Zásuvka 11 pinů 

Externí ovládání 2x početní vstup a 1x vstup pro reset  

Výstup Přepínací kontakt 

Počítá přičítá/odečítá 

Počítací režim  
2 nezávislé vstupy nebo 2 vstupy pro obousměrné 

počítání 

Tab. 2.2 Technická data elektronického čítače Automatismos [3] 

̽  V laboratoři je k dispozici provedení čítače s napájením 24 V AC. V případě potřeby může 

výrobce dodat čítač s napájením dle Tab. 2.2.  
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Schéma připojení čítače: 

 

Obr. 2.4 Schéma připojení čítače [3] 

 

Piny 2 a 10 - hlavní napájení 

Piny 1 a 3  - pomocné napájení pro senzory  

Piny 8, 9 a 11 - přepínací kontakt výstupu 

Piny 5, 6 a 7 - externí ovládání se zapojí podle polarity s pinem 1 nebo 3  

Provozní režimy: 

Všechny změny provedené na DIP přepínačích musí být provedeny na vypnutém počítadle. 

Každé číslo (1, 2, 3….) označuje jeden z DIP přepínačů počítadla. 

 

1. -Přímé počítání - počítaná hodnota se zvýší nebo sníží o jedna s každým sepnutím 

       odpovídajícího vstupu.  

-Nepřímé počítání - počítaná hodnota se zvýší o jedna, když čítač napočítá deset sepnutí 

         odpovídajícího vstupu.  

2. -Resetovat na nulu - po resetu se hodnota aktuálního stavu čítače nastaví na nulu, čítač je 

           připraven začít nový cyklus. 

-Resetovat na předvolbu - po resetu se hodnota aktuálního stavu čítače nastaví na určitou 

          hodnotu, čítač je připraven začít nový cyklus. 

3. -NPN/PNP input – vstup bude pracovat s pozitivní nebo negativní logikou. 

4. -Externí reset - funguje v závislosti nastavení DIP přepínače číslo 5. 

-Automatický reset - když čítač dosáhne nastavené předvolby, zapne výstup na 

     naprogramovanou dobu a automaticky se resetuje na počáteční 

     hodnotu.  
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5. -Blokovaný výstup - když počítadlo dosáhne nastavené předvolby, sepne výstup, který  

            se resetuje přivedením externího elektrického signálu.  

-Dočasný výstup - když počítadlo dosáhne nastavené předvolby, sepne výstup na 

naprogramovanou dobu. Reset je opět proveden pomocí externího 

elektrického signálu. 

6.,7.- Nastavení času výstupu - možnosti 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s. 

8. - Encoder – režim pro optoelektronické inkrementální snímače polohy, které mohou být 

 rotační nebo lineární. 

    - Přičítání a odečítání - impulsy přivedené na pin 6 budou přičítány a impulsy přivedené 

     na pin 5 budou odečteny.  

9.,10.- Počítací frekvence - rychlost počítání (vysokorychlostní) maximum 5 kHz s režimem 

              odskoku maximálně 30 Hz. 

Použití elektronického čítače v obvodu: 

 

Obr. 2.5 Elektropneumatické zapojení čítače 
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Popis funkce obvodu: 

Je-li sepnutý spínací kontakt K2 (od relé K2 snímače počáteční polohy S1) a pokud je 

rozpínací kontakt K4 (ovládaný reléovým čítačem K4) sepnutý, tak po stisknutí aretačního 

tlačítka T1 se aktivuje relé K1, které sepne kontakty K1. Když jsou sepnuty kontakty K1 

aktivuje se cívka Y1 elektromagnetu rozváděče 1.1 a vysune se pneumomotor 1.0. Když 

pneumomotor 1.0 dojede do koncové polohy, sepne se bezkontaktní elektromagnetický snímač 

koncové polohy S2. Tento snímač ovládá relé K3, které sepne a rozepne jeho kontakty K3 

(zároveň se odečte jednička na čítači a rozepne se samodržná větev obvodu relé K1). Tím dojde 

k rozepnutí kontaktů relé K1, rozváděč 1.1 se přestaví do základní polohy a zasune se 

pneumomotor. Pokud je pneumomotor v základní poloze sepne relé K2 svůj kontakt a dojde 

k opětovnému vysunutí pneumomotoru. Tato smyčka se opakuje až do doby, kdy se zobrazí na 

čítači K4 nula. Po dosažení hodnoty nula na čítači se stroj zastaví a čeká na reset. Reset čítače 

je proveden tlačítkem T2. Před resetovacím tlačítkem je spínací kontakt K4 od čítače, aby 

nedošlo k resetu čítače uprostřed cyklu. 

 

2.2.2 Regulátor Keubler CODIX 923/924 

Tento regulátor se řadí mezi HMI systém (Human Machine Interface) a zařadil bych ho 

mezi elektronický čítač a programovatelný automat. Na rozdíl od programovatelného automatu 

k naprogramování systému není potřeba počítač a znalosti programovacích jazyků. Regulátor 

Keubler se obsluhuje pomocí vestavěného dvouřádkového displeje a osmi tlačítek, přičemž 

čtyři tlačítka slouží jako kurzor. V zadní části je šest vstupních svorek s možností nastavení 

polarity NPN/PNP v provedení 5 V nebo 24 V vstupního signálu. U typu CODIX 924 pak lze 

provést rozšíření až na 10 vstupů pomocí vestavné karty. Dále obsahuje dva (typ 923) nebo až 

čtyř reléové výstupy (typ 924) umožňující spínat až 230 V střídavého napětí a proudy až 3 A 

nebo tranzistorové provedení výstupů (až 6), kterými je možné zatěžovat stejnosměrným 

napětím až 30 V a proudem max. 10 mA. Jejich výhodou je pak reakční doba, která je jen 1 ms 

na rozdíl od 7 ms pro reléové kontakty. Výstup lze v menu „počítadla“ nastavit do režimu NC 

(v klidovém stavu sepnuté) i NO (v klidovém stavu rozepnuté). Při nastavení si vybereme režim, 

který se má použít na konkrétní vstup či dvojici vstupů, zadají se některé požadované hodnoty 

(násobící koeficienty, porovnávací hodnoty apod.) a případně můžeme přiřadit výstupní 

kontakt, který se přepne, pokud dojde ke splnění podmínky. Další výhodou je možnost uložení 

až 3 kompletních nastavení, to znamená, že není nutné pro opakovanou změnu funkce vše 

znovu nastavovat, ale jen zvolit jednu ze tří uložených konfigurací [4]. 
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 Obr. 2.6 Regulátor Keubler a jeho vestavné karty [4] 

2.3 Programově řízený čítač 

Jak název napovídá, tyto čítače jsou ve formě programu a pro jeho užití je zapotřebí 

programovatelného automatu a počítače. 

Programovatelný automat nebo-li PLC (Programmable Logic Controller) je číslicově 

pracující elektronický systém konstruovaný pro použití v průmyslovém prostředí. 

Programovatelné automaty byly určeny pro řízení strojů, jako náhrada za pevnou reléovou 

logiku. Dnes se s nimi můžeme setkat v nejrůznějších oborech, kde mnohdy vytlačují dříve 

používané přístroje.  

Dle normy IEC/EN 61131-3 je definováno pět základních programovacích jazyků, které 

se dělí do dvou kategorií: 

Textové jazyky: 

 IL -Instruction List - jazyk seznamu instrukcí  

 ST -Structured Text - jazyk strukturovaného textu  

Grafické jazyky: 

 LD -Ladder Diagram - jazyk příčkového diagramu (jazyk kontaktních schémat) 

 FBD -Function Block Diagram - jazyk funkčního blokového schématu 

 SFC -Sequential Function Chart - jazyk sekvenčního programování 
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2.3.1 Instrukční list IL 

Textový jazyk IL (Instruction List), označovaný také jako seznam instrukcí (STL- 

Statement List) je jeden ze základních programovacích jazyků. Program je zapsán jako seznam 

instrukcí postupně vykonávaných automatem, kde každá instrukce je na samostatném řádku. 

Tento jazyk je nepřehledný a špatně se v něm orientuje, proto se hodí pro psaní krátkých 

programů [5], [6], [7]. 

Čítač v IL: 

Čítač v programu IL může být inkrementální nebo dekrementální, obsahuje tři operandy: 

 čítač C (Counter) 

 předvolbu čítače CP (Counter Preselection) 

 bajt, ve kterém je uložena hodnota předvolby čítače. Rozmezí hodnoty  

předvolby je 0 až 65 535. 

 aktuální hodnotu čítače CW (Counter Word) 

 bajt, ve kterém je aktuální hodnota čítače. 

 

Step Inicializace: 

IF   …… 

THEN LOAD V3 

  TO CP0 

  SET C0 

Step Přičtení/odečtení: 

IF   ……   IF   …… 

THEN INC C0 nebo CW0  THEN DEC C0 nebo CW0 

Step zastavení čítače: 

IF   …… 

THEN RESET C0 

 

Při inicializaci čítače příkazem LOAD se načte hodnota 3 do předvolby čítače CP0. Pomocí 

příkazu SET C0 se nastaví aktuální hodnota čítače C0 na nulu. Nyní je čítač připraven na 

přičtení (odečtení) jedničky od aktuální hodnoty čítače C0. Po naplnění hodnoty čítače C0 na 

hodnotu CP0 je čítač připraven na reset, kde se hodnota C0 nastaví opět na nulu. 
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Použití čítače v programu: 

 

Obr. 2.7 Schéma připojení k PLC 

STEP1 

 IF   I0.0 ´´stlačení aretačního tlačítka T1´´ 

 THEN LOAD  V3 ´´vloží se hodnota 3´´ 

  TO  CP0 ´´do předvolby čítače´´ 

  SET  C0 ´´aktivuje se čítač´´ 

STEP2 

 IF   I0.0 ´´stlačení aretačního tlačítka´´ 

  AND  I0.1 ´´a pneumomotor v základní poloze´´ 

 THEH SET  O0.0 ´´sepne se cívka  O0.0´´ 

STEP3 

 IF   I0.2 ´´je-li pístnice vysunuta´´ 

 THEH INC  C0 ´´přičte se do C0 jednička´´ 

  RESET  O0.0 ´´vypne se cívka O0.0´´ 

STEP4 

 IF  N C0 ´´je-li čítač vyčerpaný C0=3´´ 

 THEN  JMP TO 5 ´´skočí program na krok 5´´ 

 OTHRW JMP TO 2 ´´jinak skočí program na krok 2´´ 

STEP5 

 IF   I0.3 ´´po stlačení resetovacího tlačítka T2´´ 

 THEN  RESET C0 ´´se resetuje čítač´´ 

   JMP TO 1 ´´a program skočí na krok 1´´ 

2.3.2 Strukturovaný text ST  

Textový jazyk ST (Structured Text) je výkonný vyšší programovací jazyk, který vychází  

z jazyků Ada, Pascal a C. Obsahuje všechny podstatné prvky moderního programovacího 

jazyka, včetně větvení (IF-THEN-ELSE a CASE OF) a iterační smyčky (FOR, WHILE  

a REPEAT). Výhodou je snadné a rychlé naprogramování a snadná manipulace s bloky dat  

a databázemi. Je nutností znát příkazy a přesnou syntaxi zápisu. Používá se pro realizaci 

složitých algoritmů a práci s daty a řetězci [5], [6], [7]. 

1.0 1.0 

1.1 
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2.3.3 Kontaktní schéma LD 

V jazyku LD (Ladder Diagram) je program tvořen pomocí kontaktního schématu, které je 

podobné liniovým schématům v elektrotechnice. Kontaktní schéma je složeno ze dvou svislých 

čar (sběrnic). Funkce systému je tvořena příčkami kontaktních obvodů. Jednotlivé kontaktní 

obvody (příčky) jsou složeny ze sériově a paralelně řazených kontaktů, kde kontakty prezentují 

vstupní nebo vnitřní proměnné. Výstupy se označují jako cívka, která může být přímá, 

negovaná, s funkcí set nebo reset [5], [6], [7]. 

Spínací kontakt -||- 

Rozpínací kontakt -|/|- 

Cívka  -( )- 

Cívka negovaná -(/)- 

Cívka s funkcí set -(S)- 

Cívka s funkcí reset -(R)- 

Tab. 2.3 Schématické značení vstupů a výstupů v LD [7] 

Mimo běžných kontaktů a cívek může kontaktní schéma obsahovat i obdélníkové funkční 

bloky, které plní funkci generátoru pulsů, čítače, časovače a jiné.  

Funkční blok čítače: 

 

Obr. 2.8 Čítač v jazyku LD[7] 

CTU je typický inkrementální čítač, který počítá vstupní signály in1. Pokud aktuální 

hodnota čítače CV dosáhne přednastavené hodnoty PV, na výstupu Q se objeví elektrický 

signál, který ovládá výstup out1. Po přivedení signálu reset se čítač resetuje a nastaví hodnotu 

CV na nulu. 

CTUD čítač může být jak inkrementální CU, tak dekrementální CD, kde každé provedení 

má svůj vlastní výstup QU a QD. Na rozdíl od CTU je ještě vybaven funkcí LD, kde po 

přivedení signálu load, bez ohledu na aktuální hodnotu čítače CV vznikne na výstupu z čítače 

QU a QD signál.  

vstup 

 

výstup 
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Použití čítače v programu: 

V programu FluidSim od firmy FESTO není blok čítače, proto byl obvod sestaven 

v programu Automation studio. Ve verzi Automation studio, která je nainstalovaná na učebně 

NM325, čítač neplní svou funkci tak jak by měl. V menu čítače nejde přenastavit u proměnné 

CV typ počítání z Integer na Boolean. Při aktivaci snímače polohy S2, nedojde k přičtení 

jedničky do aktuální hodnoty čítače, ale hodnota se zvyšuje po celou dobu, kdy je snímač 

aktivní. To znamená, že místo aktuální hodnoty čítače jedna se zobrazí po prvním cyklu hodnota 

patnáct. 

 

 

Obr. 2.9 Schéma programu LD pro PLC  

Použití čítače v programu: 

Pokud je aktivní snímač základní polohy S1 pneumomotoru1.0 a stiskneme aretační tlačítko 

T1, přivede se napětí na cívku rozváděče 1.1, který se přestaví a začne se vysouvat 

pneumomotor 1.0. Pokud je cívka Y1 pod proudem sepne se samodržná větev programu. 

Samodžná větev programu drží cívku Y1 pod proudem, dokud nedojede pneumomotor do 

koncové polohy S2. Pokud je aktivní snímač koncové polohy S2 dojde k přičtení hodnoty jedna 

do aktuální hodnoty čítače CV a vypnutí samodržného zapojení cívky Y1. Rozváděč se vrátí 

1.0 

1.1 
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do základní polohy a pneumomotor se zasune. Když je pneumomotor zasunut, snímač počáteční 

polohy S1 přestaví rozvaděč 1.1 a pneumomotor se začne opět vysouvat. Tato smyčka se 

opakuje do té doby, dokud není aktuální hodnota čítače CV rovna přednastavené hodnotě PV. 

Pokud je splněna tato podmínka, výstupní signál z čítače S_CU1 sepne (rozepne) svoje 

kontakty, zařízení se zastaví a čeká na reset čítače. Reset čítače je možno provést tlačítkem T2. 

Po stisknutí tlačítka T2 se aktuální hodnota čítače CV vynuluje a celý cyklus se opakuje. 

2.3.4 Blokové schéma FBD 

Jazyk FBD (Function Block Diagram) patří mezi grafické jazyky, kde se posloupnost 

programu vyjadřuje jako soustava na sebe navazujících propojených bloků, které realizují různé 

funkce. Je vhodný pro realizaci logických řídicích sekcí programů a zpracování vstupních  

a výstupních signálů. PneuAlpha2 a Zelio patří mezi programy, pomocí kterých jde vytvořit 

FBD schéma pro programovatelný automat [5], [6], [7]. 

Blokové schéma čítače: 

 

Obr. 2.10 Čítač v jazyku FBD 

Schématická značka čítače má obdélníkový tvar, kde z levé strany jsou přivedeny vstupy  

a z pravé strany výstupy. V PneuAlpha2 jsou k dispozici dva základní druhy čítačů counter  

a up/dn counter. Tyto čítače plní stejnou funkci jak již zmíněné čítače CTU a CTUD v Ladder 

Diagramu. 

Použití čítače v obvodu: 

 

Obr. 2.11 Ukázka použití čítače v obvodu FBD 
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2.3.5 Sekvenční programování SFC 

SFC (Sequentional Function Chart) je grafický programovací jazyk. Program tvoří 

sekvenční diagram skládající se z kroků a přechodů. Kroky znázorňují stav řízeného systému  

a mají k sobě přiřazen blok akcí. Po splnění přechodové podmínky se deaktivuje stávající krok 

a aktivuje se krok následující. Každý blok nebo přechod může být naprogramován v jazyku 

SFC, nebo libovolným jazykem daným normou IEC/EN 61131-3. Proto se používá jako hlavní 

větev programu, ze které se volají podprogramy [5], [6], [7]. 

 

2.3.6 AS-i 

AS-i (Actuator Sensor Interface) je systém využívající datové sběrnice se sériovým 

přenosem dat pro analogové i digitální hodnoty. Systém AS-i ušetří náklady za kabeláž oproti 

konvenčnímu způsobu připojení, za předpokladu vyššího počtu rozváděčů. Při menším počtu 

rozváděčů ušetříme zástavnou plochu, ale na úkor celkové ceny, jak je patrné z Obr. 2.12 [8]. 

 

 

Obr. 2.12 Závislost nákladů podle druhu připojení v AS-i [8] 
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Čítač v AS-i: 

Při programování v systému AS-i je k dispozici 15 nezávislých čítačů C0 až C14. Každý 

z čítačů má přednastavenou hodnotu, která se v programu označuje následovně: 

Fxx.x 

F označuje příznak čítače, číslice před tečkou určuje čítač (C0, C1 až C14) a číslice za 

tečkou počet cyklů. Protože však mocniny z čísla dva neobsahuje všechny hodnoty pro 

nastavení počtu cyklů, sčítají se jednotlivé mocniny, pomocí kterých lze nastavit čítač na 

jakýkoliv počet opakování. 

 

 Značení čítače 

      Čítač Značení čítače  Výpočet značení 

 C0 F96.x   96=0*2+96 

 C1 F98.x   98=1*2+96 

 C2 F100.x   100=2*2+96 

 

 Značení počtu cyklů 

     Čítač Značení počtu cyklů Výpočet Počet 

Cx  Fxx.0   2^0  1x 

Cx  Fxx.1   2^1  2x 

Cx  Fxx.1 A  Fxx.0 2^1+2^0 3x 

Cx  Fxx.2   2^2  4x 

Cx  Fxx.2 A  Fxx.0 2^2+2^0 5x 
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3. Systém na zpracování montážní sady šroubů 

Sytém na zpracovávání montážní sady šroubů se skládá z dopravního, dávkovacího  

a balícího zařízení. Pro snadnější pochopení tohoto systému budou v následujících 

podkapitolách popsány dopravní a balící zařízení. Dávkovací zařízení bude popsáno v kapitole 

4. Zařízení pro dopravu a balení montážní sady šroubů můžeme vidět na Obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3.1 Schéma dávkovacího zařízení šroubů (1 - předzásobník, 2 – kruhový vibrační 

zásobník, 3 – lineární vibrační zásobník, 4 – skluz s balícím zařízením) [10] 

 Předzásobník 

Předzásobník dopravovaných dílů slouží k průběžnému doplňování nádoby kruhového 

zásobníku (2). Zvyšuje objem dopravovaných dílů a tím prodlužuje dobu mezi dalším zásahem 

obsluhy (plněním). 

Předzásobník se skládá z vibračního elektromagnetického podavače (šrafovaná část)  

a násypky. Doplňování nádoby kruhového zásobníku (2) je řízeno pomocí senzoru zaplnění 

nádoby kruhového zásobníku regulátorem řídicím provoz elektromagnetického podavače. 

Velikost a provedení násypky a podavače je řešena podle tvaru a množství podávaných dílů 

[11]. 

1 

 

2 3  

4 
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 Kruhový vibrační zásobník 

Kruhový vibrační zásobník zajišťuje orientované podávání dopravovaných dílů do jednotné 

polohy. Elektromagnetický pohon (šrafovaná část) s regulací umožňuje plynulé nastavení 

rychlosti dopravovaných dílů v určitém rozsahu i jeho automatické zastavení a spuštění.  

Vibrační zásobník se skládá z nádoby a elektromagnetického pohonu. Kruhová nádoba má 

válcový, kuželový nebo stupňovitý tvar, kde tvar a velikost nádoby je závislá na tvaru 

podávaných dílů, materiálu, požadované orientaci a v neposlední řadě na požadovaném 

množství dílů v nádobě. Pohon vibračního zásobníku je tvořen základovou a nosnou deskou, 

soustavou pružných elementů a elektromagnetickým budičem. Nádoba je k pohonu připevněna 

za pomocí centrálního šroubu, který umožňuje pootočení nádoby oproti pohonu o 360°. Celá 

soustava je pružně uložena a rezonančně naladěna. 

Nádoby a pohony se vyrábějí v provedení pravém nebo levém (označení dle směru posunu 

dílů v násypce) [12]. 

 Lineární vibrační dopravník 

Lineární vibrační dopravník slouží k dopravě zorientovaných dílů z kruhového vibračního 

zásobníku. Skládá se z pohonu (šrafovaná část), na který je připevněna lišta s dráhou upravenou 

na dopravu zorientovaných dílů. Maximální a minimální délka lišty závisí na velikosti pohonu. 

Pohon je tvořen základovou deskou, nosnou deskou lišty, listovými pružinami, 

elektromagnetickým budičem a vyvažovacím zařízením, pohon je pružně uložen na 

silentblocích. Regulaci výkonu lze zajistit samostatným regulátorem různých typů, řízením 

čidly nebo z vyššího řídicího systému [13]. 

 Skluz s balícím zařízením 

Na lineární vibrační dopravník navazuje skluz, který dopravuje díly do předem připravené 

kapsy z balícího materiálu. Po dopravení požadovaného počtu dílů je montážní sada svařena  

a odstřihnuta. Po skluzu odpadá do bedny hotová montážní sada o požadovaném počtu dílů. 
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4. Návrh systému pro dopravu a dávkování šroubů 

Jedním z cílů diplomové práce je navrhnout systém pro dávkování šroubů, kde montážní 

sada obsahuje osm šroubů M10 x 40 a volitelný počet 8, 12 nebo 16 šroubů M5 x 20.  

Navržený systém se skládá ze dvou kruhových vibračních zásobníku (zelené barvy), které 

budou zásobovat lineární vibrační dopravníky (modré barvy) šrouby. Z lineárních dopravníků 

pokračují šrouby do samospádové násypky (žlutá barva) jak je znázorněno na Obr. 4.1. 

Z násypky šrouby pokračují do balícího zařízení, které v mé práci není řešeno. 

 

Obr. 4.1 Znázornění vibračních dopravníků [10] 

Dle Obr. 4.2 jsem lineární dopravník rozšířil o pneumatický dávkovací obvod. Tento obvod 

obsahuje čtyři pneumomotory (označené modře) a indukční snímače (označené červeně).  

U lineárních dopravníků budou peumomotory č. 1 uchyceny pevně. Na rozdíl od 

pneumomotorů č. 2, které budou společně s indukčními snímači minimálního zaplnění 

uchyceny posuvně s aretací (slouží k nastavení dávky o požadovaném počtu šroubů).   

První dávkovací systém bude nastaven pneumomotorem č. 2 na dávku osmi šroubů  

M10 x 40. U druhého dávkovacího systému je potřeba měnit počet dávky 8, 12 nebo 16 šroubů 

M5 x 20, proto bude druhý dávkovací systém nastaven na čtyři šrouby a pomocí čítače 

nastavíme počet cyklů na 2, 3 nebo 4 pro dávku 8, 12 nebo 16 šroubů.  

Indukční snímače, budou snímat maximální a minimální zaplnění lineárního dopravníku. 

Indukční snímač č. 1 je posuvný a udává minimální počet dávky šroubů. Druhý indukční snímač 

signalizuje a řídí maximální zaplnění lineárního dopravníku. Když nebude aktivní žádný 

snímač, nedojde k aktivaci posuvů válců, teprve když je snímač č. 1 aktivní dojde k uvolnění 

požadované dávky šroubů. Pokud budou oba snímače aktivní, dojde k zastavení kruhového 

vibračního zásobníku. 
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Obr. 4.2 Schématické znázornění dávkovače šroubů 

Na Obr. 4.3 je znázorněna konzola, která je připevněna na lištu lineárního vibračního 

dopravníku. Konzola má délku 700 mm a je na ní vyfrézovaná drážka o průměru 14 mm a délce 

600 mm. Do této drážky se upevňují pneumomotory a indukční snímače. Na začátku je uchycen 

indukční snímač maximálního zaplnění. Dále následuje posuvný pneumatický válec a indukční 

snímač minimálního zaplnění, které se nastavují podle minimální zásoby šroubů. Na konci je 

uchycen pevný pneumatický válec, který slouží k uvolnění dávky šroubů. 

 

Obr. 4.3 Uchycení válců a snímačů zaplnění 
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4.1 Pneumatická část systému pro dávkování šroubů 

 Pneumatické schéma dávkovacího systému 

Na Obr. 4.4 je znázorněn pneumatický obvod dávkovacího systému. Obvod obsahuje 

jednotku na úpravu stlačeného vzduchu 0.1, která dodává do navrženého obvodu přimazávaný 

stlačený vzduch o požadované čistotě a přednastaveném tlaku. Za jednotkou na úpravu 

stlačeného vzduchu se nachází mechanicky ovládaný 3/2 rozváděč 0.2, který v obvodu plní 

bezpečnostní funkci. Pří havárii nebo výměně prvků v obvodu můžeme přestavením rozváděče 

0.2 odpojit obvod od zdroje stlačeného vzduchu a zároveň obvod odvzdušnit. 

Hlavní část pneumatického obvodu se skládá ze čtyř dvojčinných pneumomotorů 

s jednostrannou pístnicí, které řídí monostabilní elektromagneticky ovládané 5/2 rozváděče. 

Kvůli požadavkům dávkovacího systému jsou pneumomotory 1.0 a 3.0 v základní poloze 

vysunuty. Na rozdíl od pneumomotorů 3.0 a 4.0, které jsou v základní poloze zasunuty. 

Koncové polohy pneumomotorů jsou hlídány bezdotykovými snímači koncové polohy 

označené jak S1 až  S8. 

 

  

Obr. 4.4 Schéma dávkovacího systému 
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 Krokový diagram  

Pro navržený pneumatický systém byl vytvořen krokový diagram, který můžeme vidět na 

Obr. 4.5. Krokový diagram se skládá ze dvou paralelních dávkovacích zařízení, kde každé 

zařízení obsahuje dva pneumatické válce. První dávkovací zařízení obsahuje pneumomotory 

1.0 a 3.0. Druhé dávkovací zařízení obsahuje pneumomotory 2.0 a 4.0. Dávkovací zařízení jsou 

na sobě nezávislá, jen před spuštěním dalšího cyklu musí být ukončen cyklus předchozí  

a pneumomotory 3.0 a 4.0 musí být v základní poloze. Pomocí krokového diagramu byl 

vytvořen řídicí program pro programovatelný automat. 

Po stisknutí startovacího tlačítka a zároveň pokud jsou pneumomotory 3.0 a 4.0 zasunuty 

se aktivuje čítač C napojený na pneumomotor 4.0. Po aktivaci čítače musí být splněny 

podmínky indukčních snímačů minimálního zaplnění lineárních vibračních zásobníků S9,  

 S10. Pokud jsou aktivní snímače minimálního zaplnění S9, S10 proběhne dávkovací cyklus 

znázorněný v krokovém diagramu. Nebude-li aktuální hodnota čítače mezi kroky 4 a 5 rovna 

přednastavené hodnotě, pokračují v činnosti pouze pneumomotory 2.0 a 4.0. Po splnění 

podmínky čítače je systém připraven na reset a další cyklus. 

 

Obr. 4.5 Krokový diagram 
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4.2 Řízení systému pro dávkování šroubů 

Navržený systém bude řízen  programovatelným automatem. Řízení systému je znázorněno 

na Obr. 4.6, kde můžeme vidět zapojení jednotlivých senzorů a akčních členů do 

programovatelného automatu. Pro řízení tohoto systému je potřeba programovatelný automat 

s šestnácti vstupy a osmi výstupy. Jednotlivé vstupy a výstupy jsou popsány  

v Tab. 4.1. 

 

 

Obr. 4.6 PLC řízení dávkovačů 

 

Tabulka vstupů a výstupů: 

Počet a název: Označení: Slouží k: 

4x Indukční snímač I 0.0 až I 0.3 Snímání zásoby šroubů 

4x Potenciometry vibračních dopravníků I 0.4 až I 0.7 Nastavení frekvence vibračních cívek 

8x Snímače koncové polohy válců I 0.8 až I 1.5 Snímání koncové polohy válců 

2x Elektromagnetický pohon kruhový O 0.0 a O 0.1 Dopravě šroubů 

2x Elektromagnetický pohon lineární O 0.2 a O 0.3 Dopravě šroubů 

4x Cívky monostabilních rozváděčů O 0.4 a O 0.7 Řízení rozváděčů 

Tab. 4.1 Tabulka vstupů a výstupů 

  



34 

 

4.3 Volba prvků systému dávkovacího zařízení 

V této části diplomové práce budou zvoleny prvky navrženého dávkovacího zařízení.  

4.3.1 Volba vibračních dopravníků dávkovacího zařízení 

Pro dopravu byly zvoleny šrouby s šestihrannou hlavou a límcem: M10 x 40  

M5 x 20  

Na doporučení firmy Libor Kříž – vibrační technika, která se zabývá vibrační technikou  

a zejména vibrační dopravou, jsem zvolil pro dopravované šrouby tyto vibrační dopravníky. 

 

Kruhový vibrační dopravník s kuželovým zásobníkem 

Výrobce: Libor Kříž – vibrační technika 

Typ: KZ 400 

 

Lineární vibrační dopravník s lištou pro dopravované šrouby 

Výrobce: Libor Kříž – vibrační technika 

Typ: LDV 300 

 

 

Obr. 4.7 Model vibračního zásobníku s pneumatickým dávkovacím systémem 
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4.3.2 Volba pneumatických prvků dávkovacího zařízení 

Potřebný průtok pro přestavení pneumatického válce se vypočte ze stavové rovnice dle 

vztahu (4.1): 

𝑝1 ∙ 𝑄1

𝑇1
=

𝑝2 ∙ 𝑄2

𝑇2
 (4.1) 

Ze vztahu (4.1) si vyjádřím potřebný průtok pro přestavení pneumomotoru a dostanu 

rovnici (4.2): 

𝑄1 = 𝑄2 ∙
𝑝2

𝑝1
∙

𝑇1

𝑇2
 (4.2) 

Po dosazení za průtok Q2 dostáváme rovnici (4.3): 

𝑄1 = 𝑆2 ∙ 𝑣2 ∙
𝑝2

𝑝1
∙

𝑇1

𝑇2
=

𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙

𝑠

𝑡
∙  

𝑝2

𝑝1
∙

𝑇1

𝑇2
 (4.3) 

Pneumatické válce neslouží ke zvedání nebo spouštění hmotné zátěže, ale pouze jako 

zarážka. Z tohoto důvodu jsem zvolil miniaturní pneumatický válec SMC CDJP2B16-30D.  

Do rovnice (4.4) dosadím průměr a zdvih zvoleného válce.  

𝑄1 =
𝜋 ∙ 0,0162

4
∙

0,03

0,5
∙  

0,6

0,1
∙

293,15

293,15
∙ 60000 = 4,34 𝑁𝑑𝑚3/𝑚𝑖𝑛 (4.4) 

Potřebný průtok pro přestavení válce přepočtený na normální podmínky můžeme vypočítat 

dle rovnice (4.4), za předpokladu konstantní teploty 293,15 K a přetlaku v obvodu 0,5 MPa 

(absolutní tlak 0,6 MPa).  

Z výsledného normálového průtoku pro přestavení pneumatického válce je zřejmé, že 

potřebný normálový průtok je zhruba dvacetkrát menší, než průtok, který propustí navržené 

prvky. Z toho důvodu nemusím počítat průtokovou propustnost obvodu, protože je jasné, že 

s takovou rezervou by propustnost obvodu zaručeně vyšla. 

 

1.0 až 4.0 – Pneumatický válec 

Výrobce:  SMC  

Typ:   CDJP2B16-30D 

Počet:   4 ks 

Technická data: Průměr válce  16 mm  

Délka zdvihu  30 mm 

Připojovací závit M5      Obr. 4.8 Pneumatický válec [14] 
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S1 až S8 – Snímač polohy 

Výrobce:  SMC  

Typ:   D-M9BL 

Počet:   8 ks 

Technická data:  Provedení   Elektronický 

   Počet vodičů  2 

    Indikace sepnutí LED            Obr. 4.9 Snímač polohy [15] 

 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1 - Rozváděče  

Výrobce:  SMC  

Typ:    SYJ3143-5LOU-Q  

Počet:   4 ks 

Technická data: Provedení  5/2 monostabilní    

Připojovací závit M5 

    Tlakový rozsah 0,15 - 0,7 MPa     Obr. 4.10 Rozváděč [16] 

    Průtok   98 Nl/min 

 

0.2 - Rozváděč  

Výrobce:  SMC  

Typ:    VHK3-04F-04F 

Počet:   1 ks 

Technická data: Provedení  3/2     

Tlakový rozsah 0,15 - 1,0 MPa       Obr. 4.11 Rozváděč [17] 

 

Připojovací deska pro rozváděče 

Výrobce:   SMC  

Typ:    SS5YJ3-S41-04-M5F-Q 

Počet:   1 ks 

       Obr. 4.12 Připojovací deska [18] 
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0.1 – Jednotka na úpravu vzduchu  

Výrobce:   SMC 

Typ:   AC10-M5  

Počet:   1 ks 

Technická data: Připojovací závit M5 

   Regulace tlaku 0,05 - 0,7 MPa 

   Poréznost filtru 5 µm 

   Průtok   90 Nl/mim    Obr. 4.13 Jednotka AC10 [19] 

 

Spojky 

Výrobce:   SMC  

Typ:   KJH04-M5 

Počet:   18 ks 

Technická data: Připojovací závit M5 

    Provozní tlak max. 1 MPa   Obr. 4.14 Spojka M5 [20] 

 

Spojka  

Výrobce:   SMC  

Typ:   KJH04-01S 

Počet:   1 ks 

Technická data: Připojovací závit R1/8 

Provozní tlak max. 1 MPa  Obr. 4.15 Spojka R1/8 [20] 

 

Hadice 

Výrobce:   SMC  

Typ:   TU0425 

Délka:   20 m 

Technická data: Materiál  Polyuretanová 

   Provozní tlak max. 0,8 MPa  

   Provozní teploty -20 °C až 60 °C         Obr. 4.16 Hadice [21] 
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Tlumič hluku 

Výrobce:   SMC  

Typ:   AN10-01 

Počet:   1 ks 

Technická data: Připojovací závit R1/8 

    Ztlumení hluku 30 dB  Obr. 4.17 Tlumič hluku [22] 

 

Konektor s vodičem pro cívku elektromagnetu 

Výrobce:   SMC  

Typ:   SY100-68-A-6 

Počet:   4 ks    Obr. 4.18 Konektor s vodičem [23] 

 

S9, S10 - Indukční snímač 

Výrobce:   Lanbao  

Typ:   LR12BN08DPOY-E2 

Počet:   4 ks 

Technická data: Dosah   8 mm       Obr. 4.19 Indukční snímač [24] 

 

Programovatelný automat 

Výrobce:   Mitsubishi  

Typ:   FX1S-30MR-ES/UL 

Počet:   1 ks 

Technická data: Vstupy   16 

    Výstupy  14        Obr. 4.20 PLC Mitsubishi [25] 

 

Elektronický čítač  

Výrobce:   Automatismos  

Typ:   XCE 602 

Počet:   1 ks 

Technická data: Napájení  24 V 

   Konektor  11 pinů     Obr. 4.1 Elektronický čítač [3] 

Provozní teplota -10 °C až +50 °C 
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5. Návrh řídicího programu a jeho ověření 

V laboratoři NM325 katedry Hydromechaniky a hydraulických zařízení je k dispozici 

praktikátor pneumatických systémů od firmy FESTO, na kterém byl sestaven pneumatický 

obvod dávkovacího zařízení viz. Obr. 5.1.   

 

Obr. 5.1 Obvod pro praktické ověření dávkovacího systému  

Obvod byl v praktickém ověření rozšířen o jednosměrné škrticí ventily. Jednosměrné škrticí 

ventily sloužily ke zpomalení pneumomotorů při kontrole funkce navrženého programu. 

 Vzhledem k možnostem laboratoře došlo k mírnému zjednodušení navrženého 

dávkovacího systému, aby bylo možné systém naprogramovat a ověřit jeho funkci.   

Nedostatečný počet vstupů a výstupů PLC  

V laboratoři jsou k dispozici programovatelné automaty s počtem vstupů a výstupu 12/8. 

V navrženém systému je potřeba PLC s počtem vstupů a výstupů 16/8. Proto jsem musel zavést 

zjednodušení zařízení, které sníží počet vstupů programovatelného automatu. Jedna z možností 

zjednodušení je ta, že systém nebude celý řízen z programovatelného automatu, ale rozdělí se 

na dvě části. První část zařízení se skládá z vibračních dopravníků, které se budou řídit pomocí 

samostatných regulátorů DIGR-1500/E. Tento regulátor je zkonstruován přímo pro řízení 

vibračních dopravníků. Druhá část zařízení bude obsahovat pneumatický systém pro 

dávkování. Tato část systému bude řízena programovatelným automatem. Oba tyto systémy 

budou navzájem propojeny pomocí indukčních snímačů zaplnění. Po zjednodušení se počet 
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vstupů a výstupů sníží z 16/8 na 10/4. Takto zjednodušenou úlohu je již možno v laboratoři 

realizovat. 

Realizace indukčních snímačů zaplnění 

Funkce indukčního snímače minimální zásoby lineárního vibračního dopravníku byla 

ověřena na indukčním snímači, ale v praktickém ověření se indukční snímače nahradily 

aretačními tlačítky. V programu pro PLC systém se musí počítat s tím, že indukční snímač by 

zaznamenal každý procházející šroub a spustil by dávku dřív, než by se naplnila minimální 

zásoba šroubů. 

Tento problém byl vyřešen zpožděním signálu od náběžné hrany indukčního snímače, to 

znamená, že se musí do programu vložit časové zpoždění, kde signál z indukčního snímače 

musí být aktivní po dobu 1 s, aby procházející šrouby nemohly spustit zařízení před naplněním 

minimální zásoby šroubů. 

Startovací tlačítko  

Dávkovací systém se bude spouštět v praktickém ověření na stisk tlačítka. Na reálném 

zařízení by byl systém plně automatizovaný a spouštěl by se aretačním tlačítkem v kombinaci 

s posledním signálem z balícího zařízení. 

5.1 Vytvoření programu pro PLC 

Funkce dávkovacího zařízení byla naprogramována ve dvou programovacích prostředí a to 

v jazyku instrukčního listu IL v programovatelném automatu  FESTO FEC 20 a jazyku 

funkčních bloků FBD v programovatelném automatu SMC ECC-PNAL-20MR-D. 

Byly provedeny dvě varianty dávkovacího zařízení. Prvním provedením je dávkovací 

zařízení s čítačem naprogramovaným v programovatelném automatu, kde pro změnu počtu 

cyklů musíme přepsat přednastavenou hodnotu čítače v programu. Druhá varianta je 

s elektronickým čítačem, kde se počet cyklů nemění v programu, ale nastavuje se přímo na 

čítači. Byl použit elektronický čítač Automatismos XCE 602.   



41 

 

5.1.1 Program pro PLC v jazyku IL 

Program v jazyku Instrukčního listu byl sestaven podle následujícího pneumatického 

schématu, ve kterém jsou popsány všechny vstupy a výstupy z PLC. Vstupy I0.8 a I0.9 

představují indukční snímače minimálního zaplnění, které byly nahrazeny aretačními tlačítky. 

 

Obr. 5.2 Schéma pro vytvoření programu 

V Tab. 5.1 můžeme vidět vytvořené programy, které byly zařazeny vedle sebe, aby byl 

vidět rozdíl v programování s naprogramovaným a elektronickým čítačem. Rozdíly v programu 

jsou barevně rozlišeny. V programu s elektronickým čítačem se objevuje vstup I1.1 do kterého 

je přiveden výstupní signál z elektronického čítače. 

Program je složen ze dvou částí, první část programu je od kroku 1 do kroku 7. V této části 

programu řídí programovatelný automat oba dávkovací systémy. V krou 7 je vložena podmínka, 

která hlídá aktuální hodnotu čítače. Pokud je aktuální hodnota čítače C0 rovna hodnotě 

přednastavené CP0, skočí program na krok 14. V kroku 14 se resetuje čítač a program skočí na 

krok jedna, pokud jsou pneumomotory 3.0 a 4.0 v základní poloze.  

Pokud není aktuální hodnota čítače rovna hodnotě přednastavené, program skočí na krok 

8, kde se dostáváme do druhé části programu, která pokračuje až do kroku 13. V druhé části 

programu pokračují v dávkování pouze pneumomotory 1.0 a 3.0. V kroku 13 se nachází opět 

podmínka hlídající aktuální hodnotu čítače, která je porovnána s přednastavenou hodnotou. 

Program se bude vracet na krok 8, dokud nebude splněna podmínka čítače. Po splnění 

podmínky čítače skočí program na krok 14, kde dojde k resetu čítače a skoku na krok 1, pokud 

budou pneumomotory 3.0 a 4.0 v základní poloze. 
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S elektronický čítačem S programovým čítačem Popis programu 

STEP 1 STEP 1  

IF  I1.0 

THEN JNP TO 2 

 

IF  I1.0 

THEN LOAD V3 

 TO CP0 

 SET C0 

" Je-li balící zařízení připraveno na další cyklus " 

" skočí program na krok 3 "," vloží se hodnota 3 " 

                                              " do předvolby čítače CP0 " 

                                              " a aktivuje se čítač " 

STEP 2 STEP 2  

IF  I0.8 

THEN SET TON1 

 WITH 1S 

IF  I0.9 

THEN SET TON2 

 WITH 1S 

IF  TON1  

 AND TON2 

THEN JMP TO 3 

IF  I0.8 

THEN SET TON1 

 WITH 1S 

IF  I0.9 

THEN SET TON2 

 WITH 1S 

IF  TON1  

 AND TON2 

THEN JMP TO 3 

" pokud je signál z indukčního snímače I0.8 " 

" spustí se odpočítávání časového zpoždění TON1 " 

" je-li délka signálu 1s je signál na výstupu z TON1 " 

" pokud je signál z indukčního snímače I0.9 " 

" spustí se odpočítávání časového zpoždění TON2 " 

" je-li délka signálu 1 s je signál na výstupu z TON2  " 

" když je výstupní signál z časového zpoždění TON1" 

" a zároveň z časového zpoždění TON2  " 

" skočí program na krok 3 " 

STEP 3 STEP 3  

IF  I0.4 

 AND I0.6 

THEN SET O0.0 

 SET O0.2 

 RESET T01 

 RESET T02 

IF  I0.4 

 AND I0.6 

THEN SET O0.0 

 SET O0.2 

 RESET T01 

 RESET T02 

" když je pneumomotor 3.0 v základní poloze " 

" a zároveň je pneumomotor 4.0 v základní poloze " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.0 " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.2 " 

" resetuje se časové zpoždění TON1 " 

" resetuje se časové zpoždění TON2 " 

STEP 4 STEP 4  

IF  I0.5 

AND I0.7 

THEN  SET O0.1 

SET O0.3 

RESET T03 

IF  I0.5 

 AND I0.7 

THEN SET O0.1 

 SET O0.3 

 RESET T03 

" je-li pneumomotor 3.0 vysunut " 

" a zároveň pneumomotor 4.0 vysunut " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.1 " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.3 " 

" resetuje se časové zpoždění T03 " 

STEP 5 STEP 5  

IF  I0.0 

AND I0.2 

THEN  SET TON3 

WITH 1S 

IF  TON3 

THEN  RESET O0.1 

RESET O0.3 

IF  I0.0 

 AND I0.2 

THEN SET TON3 

 WITH 1S 

IF  TON3 

THEN RESET O0.1 

 RESET O0.3 

" je-li pneumomotor 1.0 zasunut " 

" a zároveň pneumomotor 2.0 zasunut " 

" spustí se odpočítávání časového zpoždění TON3 " 

" nastavené na 1s " 

" pokud je aktivní signál z časového zpoždění TON3 " 

" vypne se cívka rozváděče O0.1 " 

" vypne se cívka rozváděče O0.3 " 

STEP 6 STEP 6  

IF  I0.1 

AND I0.3 

THEN  RESET O0.0 

RESET O0.2 

 

IF  I0.1 

 AND I0.3 

THEN RESET O0.0 

 RESET O0.2 

 INC C0 

" je-li pneumomotor 1.0 v základní poloze " 

" a pneumomotor 2.0 v základní poloze " 

" vypne se cívka rozváděče O0.0 " 

" vypne se cívka rozváděče O0.2 " 

" přičte se do C0 jednička " 

STEP 7 STEP 7  

IF N I1.1 

THEN JMP TO 14 

OTHRW JMP TO 8 

IF N C0 

THEN JMP TO 14 

OTHRW JMP TO 8 

" je-li čítač vyčerpaný I1.1 (C0=3) " 

" skočí program na krok 14 " 

" v opačném případě skočí program na krok 8 " 
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S elektronický čítačem S programovým čítačem Popis programu 

STEP 8 STEP 8  

IF  I0.9 

THEN SET TON4 

 WITH 1S 

IF  TON4 

THEN JMP TO 9 

IF  I0.9 

THEN SET TON4 

 WITH 1S 

IF  TON4 

THEN JMP TO 9 

" pokud je signál z indukčního snímače I0.9 " 

" spustí se odpočítávání časového zpoždění " 

" je-li délka signálu 1s je signál na výstupu z TON4  " 

" když je výstupní signál z časového zpoždění TON4" 

" skočí program na krok 9 " 

STEP 9 STEP 9  

IF  I0.6 

THEN  SET O0.2 

 RESET T02 

 RESET T04 

IF  I0.6 

THEN SET O0.2 

 RESET T05 

 RESET T04 

" je-li pneumomotor 4.0 v základní poloze " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.2 " 

" reset časového zpoždění TON5 " 

" reset časového zpoždění TON4 " 

STEP 10 STEP 10  

IF  I0.7 

THEN  SET O0.3 

IF  I0.7 

THEN SET O0.3 

" je-li pneumomotor 4.0 vysunut " 

" přivede se napětí na cívku rozváděče O0.3 " 

STEP 11 STEP 11  

IF  I0.2 

THEN  SET TON2 

 WITH 1S 

IF  TON2 

THEN RESET O0.3 

IF  I0.2 

THEN SET TON5 

 WITH 1S 

IF  TON5 

THEN RESET O0.3 

" je-li pneumomotor 2.0 zasunut " 

" aktivuje se časové zpoždění TON5 " 

" s nastaveným časem 1s " 

" pokud je aktivní signál z časového zpoždění TON3" 

" vypne se cívka rozváděče O0.3 " 

STEP 12 STEP 12  

IF   I0.3 

THEN RESET  O0.2 

IF  I0.3 

THEN RESET O0.2 

INC C0 

" je-li pneumomotor 2.0 v základní poloze " 

" vypne se cívka rozváděče O0.2 " 

" přičte se do čítače C0 jednička " 

STEP 13 STEP 13  

IF N I1.1 

THEN JMP TO 14 

OTHRW JMP TO 8 

IF N C0 

THEN JMP TO 14 

OTHRW JMP TO 8 

" je-li čítač vyčerpaný I1.1 (C0=3) " 

" skočí program na krok 14 " 

" v opačném případě skočí program na krok 8 " 

STEP 14 STEP 14  

IF  I0.4 

AND I0.6 

THEN RESET C0 

JMP TO 1 

IF  I0.4 

AND I0.6 

THEN RESET C0 

       JMP TO 1 

" je-li pneumomotor 3.0 v základní poloze " 

" a pneumomotor 4.0 v základní poloze " 

" resetuje se čítač C0 " 

" program skočí na krok 1 " 

Tab. 5.1 IL program pro PLC 

V programu byla vytvořena časová zpoždění. První časové zpoždění mělo za úkol nespustit 

cyklus dávkovacích zařízení dřív, než se naplní minimální zásoba dávky šroubů. Druhé časové 

zpoždění bylo zavedeno u pneumomotorů 1.0 a 2.0. Toto zpoždění má za úkol počkat v koncové 

poloze po provedení dávky, aby bylo zajištěno uvolnění celé dávky. Hodnota obou časových 

zpoždění se nastavuje v závislosti na nastavení frekvencí cívek vibračních zásobníků. 

V programovacím jazyku instrukčního listu IL, není možné naprogramovat paralelní chod 

dávkovacích systémů. Proto na sebe musely pneumomotory dávkovacích systémů čekat 

v koncových polohách. 
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5.1.2 Program pro PLC v jazyku FBD 

Program v jazyku FBD byl sestaven podle následujícího pneumatického schématu, ve 

kterém jsou popsány vstupy a výstupy z PLC. V pneumatickém schématu chybí indukční 

snímače minimální zásoby šroubů, které jsou v programu přivedeny na vstupy I02 a I07, dále 

pak ještě obsahuje startovací tlačítko, které bylo přivedeno na vstup I01. 

 

Obr. 5.3 Schéma pro vytvoření programu 

Program byl řešen jak pro naprogramovaný čítač Obr. 5.4 tak pro čítač elektronický  

Obr. 5.5. Vytvořený program v jazyku funkčních bloků FBD je na rozdíl od programu v jazyku 

instrukčního listu IL sestaven tak, že je možné řídit paralelně oba dávkovací systémy. Akční 

členy a jejich aktuální přestavení je závislé na kombinaci aktivních vstupních členů, tudíž 

programovatelný automat čte program jako celek a lze řídit oba dávkovací systémy nezávisle 

na sobě. 
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Čítač v programu: 

Na Obr. 5.4 je program pro programovatelný automat v jazyku FBD s naprogramovaným 

čítačem. Indukční snímače minimálních zásob šroubů byly nahrazeny aretačními tlačítky.  

V obou programech můžeme vidět časové zpoždění označené jako B11 a B10. Tyto 

zpoždění slouží pro kontrolu minimální zásoby dávky šroubů, aby nedošlo ke spuštění 

dávkovacího zařízení dřív, než je naplněna minimální zásoba šroubů. Proto musí být signál 

z indukčního snímače aktivní po dobu 1 s. V programech můžeme vidět ještě časové zpoždění 

B08 a B09, které zpozdí opětovné vysunutí pneumomotorů 1.0 a 2.0 po uvolnění dávky šroubů.  

 

 

Obr. 5.4 Program v jazyku FBD s programovým čítačem 
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Program s elektronickým čítačem: 

Program s elektronickým čítačem je znázorněn na Obr. 5.5. Rozdíl od program z Obr. 5.4 

je ten, že neobsahuje programový čítač B04 a přibyl jeden vstup, označený jako C. Na vstup C 

je přiveden výstupní signál z elektronického čítače. Když aktuální hodnota čítače dosáhne 

přednastavené hodnoty, na výstupu z čítače se objeví signál. Tento signál resetuje vstup do 

logického bloku AND označeného jako B62. Tím dojde k zastavení zařízení. Opětovným 

zmáčknutím tlačítka na vstupu I01 dojde k resetu elektronického čítače a ke spuštění 

dávkovacího systému.  

 

 

Obr. 5.5 Program v jazyku FBD s elektronickým čítačem  
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6. Konečné řešení dávkovacího zařízení 

Na Obr. 6.1 je znázorněno konečné řešení pneumatického systému zařízení pro dávkování 

šroubů.  

 

Obr. 6.1 Pneumatický systém zařízení pro dávkování šroubů 

Jako konečné řešení bych volil variantu dávkovacího systému šroubů s elektronickým 

čítačem. Výhodou této konstrukce dávkovacího zařízeni je, že požadované násobky základní 

dávky můžeme změnit za chodu stroje s minimálním zásahem obsluhy. Kombinací základní 

dávky a jejich násobků, můžeme nastavit libovolnou hodnotu dávky šroubů.  

Pro programovatelný automat bych vytvořil program v programovacím jazyku funkčních 

bloků FBD. Program v jazyku funkčních bloků FBD je na rozdíl od programu v jazyku 

instrukčního listu IL sestaven tak, že je možné řídit paralelně oba dávkovací systémy. Akční 

členy a jejich aktuální poloha je závislá na kombinaci aktivních vstupních členů, 

programovatelný automat čte program jako celek a lze řídit oba dávkovací systémy nezávisle 

na sobě. 

Pro konečnou variantu řešení byla zpracována technická dokumentace pneumatického 

obvodu dávkovacího zařízení a sestavný výkres celého systémů. 
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7. Pokyny pro montáž a uvedení do provozu  

Pneumatické mechanismy jsou většinou složitá zařízení skládající se z pracovních  

a řídicích prvků, snímačů elektricky ovládaných obvodů a elektronického automatizačního 

systémů. Proto každé pneumatické zařízení obsahuje dokumentaci pro montáž a uvádění do 

provozu. 

Dlouhá životnost a funkční bezpečnost pneumatických zařízení a jejich součástí závisí na 

správném zacházení. Pro zajištění dlouhé životnosti a bezporuchovosti se musí dodržovat 

pokyny pro montáž a provoz součástí [26] [27]. 

7.1 Pokyny pro montáž  

 Příprava na montáž: 

 před montáží je nezbytné zkontrolovat použité prvky, jestli odpovídají jejich 

parametrům a způsobu zapojení podle štítku předepsaným na výkrese, 

 v předmontážní přípravě se musí zkontrolovat vnitřní a vnější čistota jednotlivých 

prvků. 

 

 Provedení montáže: 

 pneumatický systém se obvykle montuje podle pneumatického montážního 

výkresu. I přesto, že je montáž poměrně jednoduchá, měli by jí provádět pouze 

vyškolení pracovníci, 

 rozložení prvků by mělo být voleno tak, aby byl možný přístup k řídicím  

a regulačním prvkům nebo k snadnému zapojení elektrických přívodů,   

 při vlastní montáži se musí dbát na čistotu pracovního prostředí, aby nevnikly do 

sytému nečistoty, 

 dosedací plochy ventilů musí být bezchybně rovné a upevňovací šrouby musí být 

dotaženy na předepsaný utahovací moment, 

 aby nevznikly netěsnosti, je třeba dodržovat montážní pokyny od výrobce šroubení. 

Dále se doporučuje používat elastické těsnění. 
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7.2 Pokyny pro uvedení do provozu 

Pokud byla správně provedena montáž, lze začít s uvedením do provozu a funkční 

zkouškou. 

 Příprava na zkušební chod: 

 před zkušebním provozem je potřeba zkontrolovat dotažení všech přírub  

a šroubení,  

 dále se kontroluje správnost připojení jednotlivých prvků podle montážního 

výkresu, 

 pokud jsou všechny kontroly provedeny, může být proveden zkušební provoz. 

 

 Zkušební provoz: 

 pří zkušebním provozu se testuje funkce obvodu bez hmotné zátěže,  

 všechny tlakové ventily se musí nastavit na 20 % jejich maximální hodnoty 

tlaku a přitáhnout všechny škrtící ventily, 

 dále je potřeba provést kontrolu polohy rozváděčů, v případě nutnosti je 

přestavit do požadované polohy, 

 pokud je rychlost pohybu pneumomotoru řízena škrtícími ventily, nastavuje se 

směrem od nižší rychlosti pohybu k rychlosti vyšší,   

 pokud zkušební provoz nevykazuje žádné odchylky od požadovaného chování 

zařízení, postupně zvyšujeme tlak na tlakových ventilech a nastavujeme 

požadované parametry obvodu,  

 po zkušebním provozu se opět dotáhnou všechna šroubení a opět se vyzkouší 

chování systému, ale tentokrát i s hmotnou zátěží. 
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9. Závěr 

V teoretické části diplomové práce jsem rozdělil čítače používané v pneumatických 

obvodech do tří základních skupin podle stupně automatizace systému. Čítače jsem rozdělil na 

pneumatické, elektronické a programově řízené. Všechny druhy čítačů byly popsány a byl pro 

ně vytvořen jednoduchý obvod, aby bylo vidět použití čítače v obvodu. Dále byly podrobně 

popsány čítače, které jsou k dispozici v laboratoři NM325.  

 

V další kapitole jsem popsal zařízení pro dávkování šroubů. Na základě získaných 

informací a vědomostí jsem podle zadání navrhl systém pro dávkování šroubů, kde je potřeba 

dopravovat osm šroubů M10 x 40 a volitelného počtu 8, 12, nebo 16 šroubů M5 x 20. Systém 

se skládá ze dvou paralelních dávkovacích zařízení, která obsahují kruhový vibrační zásobník 

zásobující lineární vibrační dopravník šrouby. Lineární vibrační dopravník je rozšířen  

o pneumatický dávkovací systém, který dávkuje požadovaný počet šroubů. Celý systém byl 

navržen pro řízení z programovatelného automatu. Pro navržený systém jsem zvolil prvky 

pneumatického obvodu od firmy SMC a na doporučení firmy Libor Kříž – vibrační technika 

jsem zvolil optimální kruhové a lineární vibrační zásobníky pro navržené šrouby. 

 

V praktické části práce jsem navržený systém mírně zjednodušil, aby bylo možně tento 

systém v pneumatické laboratoři realizovat. Byly navrženy dvě varianty zařízení z hlediska 

provedení čítače. První varianta byla s naprogramovaným čítačem, kde pro změnu počtu cyklů 

se musí změnit přednastavená hodnota v programu. Na rozdíl od druhého provedení, kde se 

použije elektronický čítač. V provedení s elektronickým čítačem se změní počet nastavených 

cyklů jednoduše přímo na čítači. Obě varianty byly naprogramovány ve dvou programovacích 

jazycích a to v jazyku instrukčního listu IL a jazyku funkčních bloků FBD. 

 

Jako konečné řešení jsem zvolil variantu dávkovacího systému šroubů s elektronickým 

čítačem. Výhodou této konstrukce dávkovacího zařízení je, že požadované násobky základní 

dávky můžeme změnit za chodu stroje s minimálním zásahem obsluhy. Kombinací základní 

dávky a jejich násobků, můžeme nastavit libovolnou hodnotu dávky šroubů.  

Pro programovatelný automat bych volil program v programovacím jazyku funkčních 

bloků FBD. Program v jazyku funkčních bloků FBD je na rozdíl od programu v jazyku 

instrukčního listu IL sestaven tak, že je možné řídit paralelně oba dávkovací systémy. Akční 

členy a jejich aktuální poloha je závislá na kombinaci aktivních vstupních členů, 
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programovatelný automat čte program jako celek a lze řídit oba dávkovací systémy nezávisle 

na sobě. 

 

 Na závěr práce byl zpracován dispoziční výkres zařízení a dále pak výkres navrženého 

pneumatického systému. Tímto jsem splnil všechny body zadání mé diplomové práce. 
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