
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

Bakalářská práce 

2017 Jan Vlček 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra kybernetiky a biomedicínského 

inženýrství 

Absolvování individuální odborné praxe 

Individual Professional Practise in the Company 

2017 Jan Vlček 



 

  



 

  



 



Poděkování 

Děkuji vedoucímu Ing. Janu Vaňušovi PhD. za podnětné rady při vypracování bakalářské 

práce. 

Děkuji Ing. Robertu Hofmanovi za možnost vykonání praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o., 

dále děkuji za jeho vedení a konzultace v průběhu praxe. 

Zároveň chci poděkovat hlavnímu projektantovi Ing. Antonínu Křečkovi za jeho pomoc a rady 

při řešení zadaných úkolů.  

Všem výše uvedeným děkuji za cenné připomínky k textu mé bakalářské práce. 

 

  



Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o absolvování individuální odborné praxe ve firmě Taurid  

Ostrava s.r.o. V úvodu práce popisuje odborné zaměření firmy, dále charakterizuje pracovní zařazení 

studenta a jemu zadané úkoly. Následně uvádí postup realizace úloh a jejich celkové řešení.  

Studentovi byly zadány tyto úkoly: 

 návrh výrobního procesu mořicí linky a jeho analýza 

 vytvoření projektové dokumentace pro lakovnu karoserií  

Práce rovněž uvádí zhodnocení a přínos, který pro studenta praxe měla a jaké znalosti získané 

během studia při jejím plnění využil, případně ty, jež mu chyběly.  

Abstract 

This bachelor thesis recounts about completion of individual professional practise in the 

company Taurid Ostrava s.r.o. In the introduction, the thesis describes the focus of the company, also 

characterizes work positon and the tasks, that were assigned to him. Subsequently shows the 

procedure of implementation of tasks and their solutions. 

The tasks assigned to the student were: 

 design of manufacturing process of picking line and his analysis 

 creation of project documentation for paint shop of coachworks 

Finally, this work shows the assessment and the contribution that the practice gave to student, 

and what knowledge, which he has gained during his studies, he used or what knowledge he lacked. 
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1 Seznam použitých symbolů a zkratek 

AC Střídavý proud (Alternating current) 

ATEX Sjednocené značení a předpisy pro elektrické zařízení určené do prostředí s 

nebezpečím výbuchu 

CAE Počítačem podporované inženýrství (Computer aided engineering) 

Cu Měď 

DC Stejnosměrný proud (Dirrect current) 

H2O Voda 

HMI Rozhraní člověk – stroj (Human machine interface) 

I/O Vstup/výstup (Input/output) 

IP Stupeň krytí, udávající ochranu elektrických zařízení před vniknutím cizích 

pevných těles a vody 

MaR Měření a regulace 

NC Normálně sepnutý (Normally closed) 

NO Normálně rozepnutý (Normally open) 

NPE Nulový (střední) a ochranný vodič 

PELV Ochranné malé napětí (Protectvive extra-low voltage) 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable logic controller) 

PNP Pozitivní – negativní – pozitivní (Positive – Negative – Positive) 

PROFINET Průmyslová komunikační sběrnice určená pro řídící systémy v oblasti 

průmyslové automatizace (Process field net) 

STO Bezpečné odpojení momentu (Safe torgue off) 

TJ Transportní jednotka 

TN-C-S Typ napájecí soustavy (Terre Neutral Combined Separated) 

Tts Softwarový nástroj pro analýzu transportního systému moříren [Taurid transport 

system] 

UPS Zdroj nepřerušovaného napájení [Uninterruptible power supply] 

Ia  Proud zajišťující samočinné působení ochranného jističe [A] 

l   Délka [m] 

m  Poměr průřezů vodičů fázového k ochrannému 

S  Průřez [mm2] 

t  Čas [s] 

U0  Jmenovité střídavé napětí proti zemi [V] 

v  Rychlost [m∙min-1] 

ρ  Měrná elektrická vodivost [Ω∙mm2∙m-1] 
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4 Úvod 

Tato bakalářská práce popisuje absolvování individuální odborné praxe ve firmě Taurid Ostrava 

s.r.o. Tato firma realizuje řízení výrobních procesů, od zpracování projektové dokumentace a vývoje 

software PLC a HMI, až po samotnou výrobu rozvaděčů a jejich montáž. Firma neoperuje jen na 

tuzemském trhu, ale po celém světě. 

Pro tuto formu bakalářské práce jsem se rozhodl, jelikož jsem se chtěl blíže pochopit chod firmy, 

získat zkušenosti, které bych na akademické půdě pravděpodobně nezískal. Dále jsem mohl při řešení 

reálných projektů otestovat své znalosti, které jsem získal na vysoké škole a rozšířit je. 

V této bakalářské práci je uveden průběh odborné praxe s popisem řešených problémů a 

realizovaných projektů. 

První úkol zahrnuje seznámení se s optimalizací výrobních procesů. Poté je uvedena technická 

specifikace zadané úlohy a její nástin řešení. Jedná se o transportní systém mořicí linky, který obsluhují 

dvě transportní jednotky. Úkolem bylo navrhnout optimální posloupnost úkonů, následně ji analyzovat 

ve softwarové aplikaci Tts. Výsledky měly být porovnány s požadavky zákazníka. 

Hlavním projektem, na kterém student pracoval, bylo řešení pokrývající technologické celky 

“Doprava“ a “Nouzové zastavení“ pro lakovnu karoserií aut. Při vypracování tohoto úkolu student 

vytvářel seznam zařízení v Excelu. Dále pracoval s program EPLAN, ve kterém tvořil projektovou 

dokumentaci pro stavební řízení a vícepólová schémata. Součástí kreslení těchto schémat bylo navržení 

zapojení zařízení, dimenzování vodičů a jistících prvků, dále výběr použitých kabelů, snímacích prvků 

a zdrojů pro napájení měničů, komunikačních modulů, snímačů a řídicího systému. Student měl také za 

úkol porovnat měniče, které by se hodily pro řízení asynchronních motorů. 

Na tomto projektu se podílel další student Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, 

který také absolvoval odbornou praxi u firmy Taurid. Každý zpracoval dílčí část dokumentace. 

Výstupem této práce je dokumentace napájecích skupin, které byly napájeny z rozvaděčových skříní 

=3+WC2, =3+WC4, =3+WC7, =3+WC8. 
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5 Popis odborného zaměření firmy, u které vykonal student 

odbornou praxi a popis pracovního zařazení studenta 

Taurid Ostrava s.r.o. realizuje řízení výrobních procesů v komplexních dodávkách a službách pro 

zákazníky na celém světě. Nabízí osvědčená řešení s přiměřenou dávkou inovace, dbá na vysokou 

kvalitu poskytovaných služeb, rozvíjí dlouhodobou spolupráci se zákazníky na bázi vzájemné důvěry a 

spolehlivosti. [1] 

5.1 Hlavní aktivity firmy 

 Projekční práce v CAE ePLAN v.5 a P8 

 Vývoj uživatelského software pro řídicí systémy 

 Vývoj uživatelského software pro operátorské panely 

 Vývoj uživatelského software pro vizualizační a monitorovací stanice  

 Projektování lokálních průmyslových sítí 

 Vývoj softwarových modulů 

 Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů 

 Projektování elektrických stejnosměrných a střídavých regulovaných pohonů 

 Modernizace stávajících elektrických zařízení a morálně zastaralých systémů řízení 

 Instalace a zprovoznění u konečného zákazníka 

 Technická pomoc v režimu 24/7 

 Záruční a pozáruční servis [1] 

5.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Student bude zaměstnán jako projektant. V průběhu praxe se seznámí s těmito procesy ve firmě: 

 Optimalizace výrobních procesů 

 Projektování  
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6 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe 

s vyjádřením jejich časové náročnosti 

Student byl zaměstnán u firmy Taurid Ostrava s.r.o., kde mu byla přidělena práce v odvětví 

projektování a optimalizace výrobních procesů. Student tak získal komplexnější přehled v oboru. Praxe 

většinou probíhala v sídle firmy, avšak kvůli časové náročnosti některých zadání, byla možnost pracovat 

i mimo sídlo firmy. 

Student byl přiřazen k aktuálně řešeným projektům, ty z hlediska časové náročnosti vyžadovaly 

standardní pracovní dobu 8 hodin. Rozvrh pro studenty vykonávající praxi je uzpůsoben tak, že čtvrtek 

a pátek jsou dny bez výuky, tudíž mohou chodit na praxi. Nicméně některé úkoly vyžadovaly 

intenzivnější docházku a studentovi bylo umožněno pracovat i doma. 

Mezi hlavní úkoly, které byly studentovi zadány patří:  

 seznámení se se způsoby optimalizace výrobních procesů, následné zpracování 

vizualizace moření sudů se součástkami a teoretický rozbor možných úprav pro 

zefektivnění procesu 

 tvorba dokumentace pro lakovnu karoserií pro zahraničního zákazníka 
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7 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

Při absolvování odborné praxe student využil dovednosti a znalosti získané během studia na 

vysoké škole. Díky těmto znalostem mohl řešit problémy, které mu byly zadány, když pracoval na pozici 

projektanta. Případné nedostačující vědomosti získal díky radám ochotných kolegů nebo z jimi 

doporučené literatury. 

Tato kapitola je strukturována do podkapitol, kde jsou řešeny projekty, na kterých se student 

podílel. První podkapitola obsahuje tyto části: zadání, technická specifikace, teoretický rozbor, řešení 

úlohy a závěr. Další kapitola je vzhledem k rozsahu rozdělena do více částí. 
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7.1 Mořicí linka 

Jedná se o moření sudů, které jsou naskládány do košů. Koše jsou transportovány jednotkou 

s pevným vedením s předpokladem použití dvou transportních jednotek. Zákazník má požadavek k 

omoření 4 košů sudů za hodinu.  

7.1.1 Zadání 

Student má za úkol vymyslet posloupnost úkonů, při které by mořicí linka vypravila co nejvíce 

košů za hodinu. Následně má tento proces analyzovat pomocí programu TTS. 

7.1.2 Teoretický rozbor 

Mezi důvody optimalizace procesů patří zlepšení nebo zrychlení jeho průběhu, aby takový 

výrobní proces byl co nejvíce výdělečný. Dále může dojít k jeho změně, a tudíž musí být proces znovu 

optimalizován. Při modelování ještě neexistující výroby dokážeme odhalit různá úskalí výrobního 

procesu. 

Simulační nástroj má schopnost ověření různých konfigurací systému, z nichž může vybrat tu 

nejlepší. Takový nástroj by měl mít možnost vyhodnocení, abychom mohli porovnat jednotlivé 

konfigurace. Výstupem vyhodnocení je nejčastěji číslo např. takt linky. 

Různé pohledy na optimalizaci [12]: 

 zkouška/omyl – funkce 

 jednoparametrická – víceparametrická 

 dynamická – statická  

Zkouška/omyl 

Analytické vyjádření kriteriální funkce není známé. Testováním různých konfigurací zjišťujeme, 

která z nich je nejvíce výhodná. Při této metodě je vhodné si proces rozdělit na více částí: 

 části procesu, které jsou si podobné a často se opakují 

 části, které mají největší vliv na cílený parametr (vysoký takt linky) 

 části procesu, které spolu technologicky souvisí 

Funkce 

Známe analytické vyjádření kriteriální funkce v závislosti na parametrech procesu. 

Jednoparametrická – víceparametrická 

Podle počtu parametrů, které musíme optimalizovat. 

Dynamická 

V úvahu se berou i změny nebo různé stavy v čase. 

Statická  

Parametry nabývají pouze určitých hodnot nebo jsou spojitě proměnné. 
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7.1.3 Technická specifikace 

Výrobní proces by měl proběhnout následovně: Na první pozici je náklad a výklad, odkud 

transportní jednotka bere koš se sudy a přenese ho do poslední vany s kyselinou. Poté by měl být koš 

přenesen do vany bližší k první pozici. Tento krok je opakován, dokud nebude koš vyložen. TJ jsou na 

jednom pojezdu a nemohou se křížit. TJ se nemusí zvedat, když se přesouvá bez nákladu mezi 

jednotlivými vanami, aby mohla provést jiný úkon. 

Zákazník chce tento proces zoptimalizovat pro tři vany s kyselinou a pro tři vany s vodou pro 

oplach viz. Obr.  7.1. Proces je rozložen na jednotlivé manipulace (jobs) s koši. 

 

Obr.  7.1 Proces kaskádního moření sudů a jejich oplach 
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Tab. 7.1 Parametry transportní jednotky 

Vykonávaný úkol v [m∙min-1] 

Rychlost pojezdu 18 

Rychlost zvedání 8 

Rychlost zvedání – vynoření 2 

Rychlost spouštění  8 

Rychlost spouštění zanoření 1 

Tab. 7.2 Parametry mořicí linky 

Parametr l [m] 

Výška zdvihu 2,4 

Výška zdvihu – zanoření (výška sudu) 0,6 

Výška od hladiny k sudu v horní pozici 1,5 

Výška hladiny ode dna vany 0,9 

 

Obr.  7.2 Parametry mořicí linky 
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Obr.  7.3 Vzdálenosti mezi pozicemi 

Tab. 7.3 Parametry technologie zákazníka 

Proces t [s] 

Čas okapu – kyselina 75 

Čas okapu – H2O 45 

Čas posledního okapu 70 

Expozice kyselina 720 

Expozice H2O 60 

 Tab. 7.4 Zanořování koše 

Proces l [m] v [m∙min-1] t [s] 

Rychlé sjetí k hladině 1,5 8 11,25 

Zanoření 0,6 1 36 

Položení na dno 0,3 8 2,5 

  Celkem 49,5 

Tab. 7.5 Vynořování koše 

Proces l [m] v [m∙min-1] t [s] 

Vyjetí k hladině 0,3 8 2,25 

Vynoření 0,6 2 18 

Rychlé vyjetí na max. úroveň 1,5 8 11,25 

  Celkem 31,5 
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7.1.4 Řešení úlohy  

V následujících kapitolách jsou rozebrány faktory, které ovlivňují jak plynulost procesu, tak 

rychlost, jakou může systém produkovat hotový výrobek. Hledáme nejlepší poměr rizika poruchy (např. 

zvýšení kapacity košů) a časů expozic a okapů, avšak nechceme, aby utrpěla kvalita výrobků. 

Prostor pro manipulaci s jeřábem 

Rozšířená základna je pro urychlení procesu velmi důležitá, jelikož umožňuje manipulaci více 

transportním jednotkám, díky kterým se značně zrychlí takt linky. Pro variantu kaskádního moření 

v kyselinových vanách je rozšíření základny nutné jen na straně, kde se nachází nakládka a vykládka. 

Kdyby zde nebyl prostor pro zajetí jeřábu, postrádala by poslední vana všechen význam, jelikož by jeřáb 

na straně nakládky nebyl schopen zajet na poslední pozici, tu by totiž blokoval sekundární jeřáb. Tento 

jeřáb se sice na poslední pozici dostane, ale nebyl by schopný vyzvednout připravený koš se sudy na 

omoření na pozici nakládky. Místo na straně nakládky je výhodnější než na straně van s kyselinou, 

protože zablokovaný jeřáb čeká kratší dobu, jelikož proces nakládání je méně zdlouhavý než proces 

vynořování, po kterém musí dojít ještě k okapání. 

Vliv doby expozice/úkonu na rychlost soustavy 

Pro plynulý běh linky je podstatný čas expozice koše v mořicí vaně. Po ponoření je odalokována 

transportní jednotka a může tak vykonávat jiné úkony. Na tyto úkony má jen tolik času, dokud nebude 

muset vyzvednout koš z mořicí vany, jelikož to je prioritní úkon. V tomto čase se snažíme provést co 

největší počet úkonů a uvolnit tak vanu, do které koš po skončení expozice ponoříme. Zkrácením doby 

oplachu by bylo možné zvýšit takt linky, avšak to je technologicky nemožné, proto je klíčové vhodně 

zvolit posloupnost úkonů, která by procesu vyhovovala. To učiníme např. pomocí delší expozice košů 

ve vanách pro oplach, tento krok technologicky neuškodí a zároveň umožní zvýšit takt linky. Můžeme 

tedy upřednostnit prioritní úkony, jako vsazení koše s neomořenými sudy do mořicí vany. 

Možnost rozdělení výkladu a nákladu 

Rozdělení výkladu a nákladu je výhodné z více důvodů. Prvním z nich je, že není třeba prostoru 

pro manipulaci jeřábu na krajích jeřábové dráhy, protože jeden jeřáb se podílí pouze na výkladu a jeden 

na nákladu. Druhým důvodem je využití jeřábů, každý z nich může operovat na své straně, a proto 

nedochází tak často k překrývání úkonů ve stejném úseku, a tedy k nadbytečnému čekání jednoho 

jeřábu, který musí vyčkat až druhý jeřáb dokoná určitý úkon. Nevýhodou by mohla být potřeba většího 

počtu zaměstnanců, jelikož jedni musí obsluhovat u nakládky a druzí u vykládky.  

Urychlení expozice 

Úprava koncentrace kyseliny nebo její teploty, aby se tak snížil čas, po který musí být sudy 

exponovány, jelikož látky působí na sudy intenzivněji. To by mělo za důsledek zvýšení taktu celé 

mořírny. 
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Tts 

Jedná se o nástroj, který umožňuje analyzovat transportní systém moříren. Pokyny jsou zadávány 

v textové formě. Nutno dodat, že tento prostředek je pro optimalizaci procesů nevhodný a jedná se 

hlavně o nástroj pro analýzu. 

Konfigurační soubory jsou umístěny v adresáři \dat a mají příponu .dat, jsou to čistě textové 

soubory v kódování znaků UTF-8, kde jsou řádky nezačínající alfanumerickým znakem považovány za 

komentáře.  

1. pozice.dat - definice pozic používaných v simulaci. Každý řádek tohoto souboru je jedna 

pozice. Zápis má tvar ID X Y Z, kde id je jedinečný identifikátor pozice a x, y, z jsou absolutní 

souřadnice na dané ose. 

2. jerabX.dat - kde X je celé číslo – definice vlastností a dráhy jeřábů 

3. objekty.dat - definice chování a vzhledu linky 

4. nastaveni.dat – všechno ostatní nastavení ovlivňující aplikaci 

5. popis.dat – textový popis aplikace 

Soubory pozice.dat, jerabX.dat a objekty.dat jsou vyžadovány pro funkčnost aplikace, 

nastaveni.dat a popis.dat jsou nepovinné. 

Výsledky analýzy jsou vygenerovány do textového souboru transportunitx.txt. Popis syntaxe 

konfiguračních souborů tato práce neuvádí, tento popis je v příloze Příloha A. 

Jelikož celý proces je zadáván jako návaznost kroků, jako např. přesun po ose x nebo ponoření 

koše, tak při změně, byť jediného parametru může dojít k tomu, že proces již nebude správně vyvážený 

a bude existovat pořadí úkonů, které bude mít vyšší takt linky. Řešení takového úkolu by bylo vhodné 

provést ve více sofistikovaném software, jako např. Tecnomatix Plant Simulation, což je nástroj pro 

simulaci diskrétních událostí, který pomáhá vytvářet digitální modely logistických systémů (např. 

výroby) a umožňuje zkoumat charakteristiky systémů a optimalizovat jejich výkonnost. [2] 

Návrh posloupnosti manipulací 

Principem řešení bylo to, že TJ1, která obsluhuje vany s vodou pro oplach a výklad, se podřizuje 

TJ2, která obsluhuje náklad a vany s kyselinou. Manipulace 1, 2, 3, 4 (Obr.  7.1) mají totiž největší vliv 

na takt linky. V průběhu procesu se opakují dvě hlavní události.  

Při první čeká TJ1 až si TJ2 pojede pro nově připravený koš se sudy na omoření. V této chvíli 

musí TJ1 umožnit dojet TJ2 na pozici nakládky, a tak přejede do manipulačního prostoru vedle ní. Poté 

čeká, až TJ2 odjede z prostoru nakládky, aby vyzvedla koš z vany pro oplach a následně ho vyložila. 

Druhou hlavní událostí je čekání TJ1 na odejetí TJ2 z prostoru čtvrté vany. Ta tam zanořuje koš 

po moření sudů ve všech vanách s kyselinou. 

Mimo tyto dvě hlavní události TJ v podstatě jen čekají, až ve vanách, které obsluhují, dojde 

k dosažení času, po který mají být sudy ve vaně exponovány. Poté koš vynoří, nechají okapat a zanoří 

jej do následující vany.  

Studentem navržený transportní systém mořírny je v příloze Příloha B. 
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7.1.5 Závěr 

Softwarový nástroj pro analýzu transportních systémů moříren má řadu chyb.  

 nelze nastavit počáteční čas expozice, tudíž v prvním cyklu časy, kdy transportní jednotka 

vynořuje koš z vany, neodpovídají časům, po které mají být sudy exponovány 

 v nástroji zobrazované časy expozic sudů ve vanách po odebrání koše transportní 

jednotkou nejdou vynulovat, a tak nejde za běhu vidět, jak jsou sudy dlouho zanořeny. 

Výsledky analýzy 

Požadavek zákazníka byl při zvolených podmínkách zjevně nereálný. Jelikož samotný součet 

časů procesů zanoření, expozice, vynoření a okap koše trvá přibližně 15 minut. Přičtením doby jízdy 

jeřábu přes mořicí linku a času nutného k posazení koše na dno další vany v kaskádě, zjistíme, že čas 

cyklu se blíží k 18 minutám.  

Pomocí programu pro analýzu byly zjištěny přesné časy taktu a cyklu. Takt byl 3,32 koše za 

hodinu, což odpovídá vyjetí omořeného koše co 18,1 minut. 

 

Obr.  7.4 Realizace analýzy procesu moření sudů v Tts 
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7.2 Projekt lakovny 

Hlavní projekt, na kterém student pracoval, byla zakázka pro zahraničního zákazníka. Jednalo se 

o vytvoření technického řešení pokrývající technologické celky “Doprava“ a “Nouzové zastavení“ pro 

lakovnu karoserií aut. Rozsah projektovaného zařízení zahrnuje technologické rozvaděče, přechodové 

skříně, kabeláž pro rozvod silnoproudu a slaboproudu, zapojení pohonů jednotlivých dopravníků s 

frekvenčními měniči a sběr signálů z čidel umístěných na dopravnících.  

7.2.1 Zadání 

Vytvoření seznamu zařízení na základě podkladů od firmy dodávající dopravníky. Podklady 

obsahují jednak motorovou listinu a jednak rozvržení lakovací haly. Na základě zpracovaného seznamu 

zařízení mělo být navrhnuto vhodné zapojení dopravníků, vypracováno jednopólové schéma a detailní 

schéma rozvaděčů. Dále měl být vypracován dokument, obsahující rozkreslení zapojení jednotlivých 

sekcí. Jako poslední mělo být vytvořeno vícepólové schéma, z kterého bude vygenerován kusovník 

artiklů, seznam kabelů, seznam svorkovnic a jejich schémata. 

Dále měl student porovnat výhody a nevýhody měničů frekvence od firmy NORD a SEW. Dále 

vybrat snímače, které by mohly být použity. 

Veškerou dokumentaci bylo nutno dodat dvojjazyčně, což prodloužilo čas strávený prací na tomto 

projektu. 

7.2.2 Technická specifikace 

Struktura lakovny byla navržena tak, že na jedné straně přijížděly ze svařovny karosérie na 

skidech. Skidy jsou kovové kostry s ližinami pro pojezd po dopravnících, na které se připevňuje 

karoserie. Na druhé straně haly byly karoserie transportovány do montážní haly. Do dolního patra haly 

mohou být transportovány karoserie při přerušení výrobního procesu nebo karoserie určené k opravě. 

Skidů se v lakovně vyskytuje více typů. Jednak skid, na kterém přijíždí karoserie ze svařovny, poté další 

dva typy, na kterých karoserie prochází různými technologickými procesy. Z hlediska snímaní pozice 

skidů na dopravnících, nebyl mezi různými typy skidů rozdíl. 

Napěťové soustavy elektrických rozvodů jsou dané existujícími sítěmi v hale: 

 3 NPE ~ 50 Hz, 380 V TN-C-S      Napájení rozvaděčů, pohonů dopravníků 

 24VDC, PELV   Snímače, prvky MaR, bezpečnostní prvky 
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Obr.  7.5 Ukázka rozvržení dopravníků v lakovně 

7.2.3 Technologie napájení 

Jednotlivá zařízení spadají pod napájecí skupinu, těchto skupin je osm a každá z nich je napájena 

z jedné rozvaděčové skříně. Určení, jaké zařízení spadá, pod jakou skupinu, je navrženo tak, abychom 

minimalizovali délky kabelů. Z rozvaděčů jsou rovněž vyvedeny rozvody 24 V DC pro napájení 

frekvenčních měničů a čidel na dopravnících. 

Tab. 7.6 Základní parametry jednotlivých rozvaděčů: 

Označení 

rozvaděče  

Instalovaný 

výkon cca 

[kW]  

Hl. jistící 

prvek 

v rozvaděči  

Předjištění v 

distribučním 

rozvaděči 

Přívodní kabel 

[mm2] 

Rozměry rozvaděče 

(šxvxh) [mm]  

=3+WC1  10 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 1600 x 2200 x 400 

=3+WC2  9,5 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 1600 x 2200 x 400 

=3+WC3  6,5 32 A gG 50 A gG NYY-J 4x10 1600 x 2200 x 400 

=3+WC4  3 32 A gG 50 A gG NYY-J 4x10 1600 x 2200 x 400 

=3+WC5  7 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 1600 x 2200 x 400 

=3+WC6  6,5 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 1600 x 2200 x 400 

=3+WC7  11,5 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 2000 x 2200 x 400 

=3+WC8  12,5 63 A gG 100 A gG NYY-J 3x35+16 2000 x 2200 x 400 
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Rozvaděče jsou standardně vybaveny montážními plechy, na které se uchycují jednotlivé přístroje 

buďto přímo nebo prostřednictvím DIN lišty, propojovací vodiče jsou vedeny plastovými koryty. 

 

Obr.  7.6 Rozmístění přístrojů v rozvaděči 

Každou napájecí skupinu jsme rozdělili do sekcí, tu tvoří pohony zařízení, které se skládají 

z frekvenčního měniče a asynchronního motoru. V sekci mohou být maximálně čtyři pohony, to je dáno 

řadou měničů SK 215 E od firmy NORD, které v této aplikaci používáme. 

Napájení sekcí 380 V AC a 24 V DC je řešeno paralelním zapojením měničů. Tzn. z rozvaděče 

je vyveden kabel na svorky prvního měniče v sekci a pokračuje na další měnič v dané sekci. 

Kromě kabeláže pro 380 V AC a 24 V DC je pro každou sekci přiveden i kabel pro nadřazenou 

komunikaci PROFINET. Pro každou sekci je instalován na přístupném místě převodník PROFINET/ 

SYSTEM BUS a tím jsou dále propojeny jednotlivé měniče v sekci. Frekvenční měniče rovněž slouží 

pro sběr signálů z čidel umístěných na příslušném dopravníku, ty jsou dále přenášeny prostřednictvím 

komunikace SYSTEM BUS a PROFINET do centrálního systému řízení. Každý frekvenční měnič má 

k dispozici 3 digitální vstupy pro snímače. Další digitální vstupy má k dispozici převodník PROFINET/ 

SYSTEM BUS. 
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Obr.  7.7 Blokové schéma napájení a řízení 
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7.2.4 Seznam elektrických zařízení 

Seznam elektrických zařízení sloužil jako poklad pro tvorbu další dokumentace projektu a byl 

aktualizován v celém průběhu, aby mohl sloužit jako referenční bod při jakýkoliv změnách. 

Postup řešení 

Motory 

Na počátku seznam obsahoval pouze motory dopravníků, pod jakou skupinu a sekci spadají a na 

jaké pozici se nacházejí. Dále základní informace o motorech, jako zda budou brzděny, kde bude 

umístěn měnič, jejich výkon a v jakém prostředí se nacházejí. 

Frekvenční měniče 

Měniče jsou umístěny tak, aby byly přístupné a zároveň nebyly vystaveny vnějším vlivům, které 

by je mohly poškodit. Frekvenční měnič byl umístěn přímo na motoru jedině u válečkových dopravníků, 

které se nacházely v normálním prostředí. U ostatních dopravníků jsme nemohli umístit měnič přímo na 

motor. Např. u rolkových dopravníků se lidé pohybují ve výšce dopravníku na pochozí části. To 

znemožňuje snadný přístup k měniči, ten tedy bude umístěn na vnější stěně kabiny, ve které se nachází 

dopravník. U zařízení s pohyblivou částí je měnič zpravidla umístěn na stojánku za ochranným plůtkem. 

Vzdálenost, průřez napájecího vodiče 

V seznamu zařízení musí být zaznamenány vzdálenosti od jednotlivých rozvaděčů k dopravníkům 

a vzdálenosti mezi jednotlivými dopravníky v sekci. Dále seznam zařízení obsahuje průřez vodiče 

kabelu použitého pro napájení sekce.  

Prostředí 

Charakteristika prostředí je definována protokoly určení vnějších a vnitřních vlivů a prostředí od 

firem spolupracujících na tomto projektu. Z těch se dozvíme, že se v prostoru haly vyskytují místa s 

prostředím normálním a nebezpečným z hlediska úrazu el. proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  

Dále se v přesně určených místech vyskytuje prostředí BE3N2 ZÓNA 2. (Prostor, ve kterém není 

pravděpodobný vznik výbušné plynné atmosféry za normálního provozu a pokud výbušná atmosféra 

vznikne, je pravděpodobné, že k tomu bude docházet pouze zřídka a výbušná plynná atmosféra bude 

přítomna pouze krátké časové období. [7]). Toto prostředí značíme zkratkou Ex, jeho problematika byla 

řešena zkušenějšími kolegy. 
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Typy zařízení 

Ve všech zařízeních lze nalézt 13 shodných typů, co do počtu a výkonu pohonů. 

Tab. 7.7 Seznam typů zařízení  

 Popis dopravníku  Označení 

 Počet 

dopravníků 

Počet 

pohonů Celkem 

Nepoháněný válečkový dopr. NVD 6 0 0 

Transferový vozík s válečkovým dopr. TVVD 8 3 24 

Transferový vozík s válečkovým dopr. TVVD EX 1 3 3 

Válečkový dopr. VD 59 1 59 

Válečkový dopr. VD 200 °C 12 1 12 

Válečkový dopr. VD EX 1 1 1 

Válečkový dopr. - točna VDP 7 2 14 

Válečkový dopr. - točna VDP EX 1 2 2 

Válečkový dopr. rolkový VDR 22 1 22 

Válečkový dopr. rolkový VDR. EX 8 1 8 

Válečkový dopr. s přízdvihem VDP 1 2 2 

Válečkový dopr. s přízdvihem VDP 1 4 4 

Vertikální dopr. s válečkovým dopr. VED 4 2 8 

    131   159 

Nepoháněný válečkový dopravník nebude zprvu mít motor, avšak počítá se s tím, že dopravníky 

budou v budoucnosti doplněny pohony a dokumentace podle toho byla tvořena. 

Snímače 

V další fázi se do seznamu zařízení přidaly snímače pro příslušné dopravníky. Pro snímače bylo 

nutno v seznamu zařízení připsat i jakou funkci mají a na které vstupy se připojují. Prioritně se snímače 

připojují do frekvenčních měničů nebo komunikačních modulů, je-li počet vstupů měničů nedostačující, 

zapojují se do decentralizovaných periférií ET200SP. Do decentralizovaných periferií se přes Ex bariéru 

zapojují i snímače instalované v explosivním prostředí. 

Na konci VD je vždy snímač, na kterém se má skid zastavit, případně jen indikuje, zda je skid 

přítomen. V případě, že skid pokračuje na pozici, kde se nachází zařízení s pohyblivou částí, je na 

začátku dopravníku další čidlo snímající přejetí pozice. 

Na dopravníku transferového vozíku jsou umístěna 3 nebo 4 čidla v závislosti na tom, jestli skid 

najíždí jen z jedné strany nebo z obou stran. Na tomto dopravníku je požadovaná vyšší přesnost 

polohování, a proto je před čidlem zastavení umístěno čidlo zpomalení. Opět se zde nachází čidlo 

nepřejetí pozice. U TVVD, na které skidy mohou najet z obou stran, je na stranách pár čidel a zde čidlo 

zastavení splňuje i funkci nepřejetí pozice. To závisí na směru najetí. Tento dopravník se pohybuje na 

transferovém vozíku, snímá se kovová patka, která je na nájezdové straně dopravníku. 
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Opět je požadována vysoká přesnost polohování, a proto je zde pár čidel u polohy kde má dopravník 

zastavit. Jedno čidlo pro zpomalení a jedno pro zastavení.  V případě, že dopravník zastavuje na více 

než dvou polohách, čidla zastupují obě dvě funkce v závislosti na tom, z jaké strany dopravník 

přijíždí. 

U rolkových dopravníků je to obdobné, jako u válečkových, čidla přejetí pozice jsou zde hlavně 

proto, aby skid s karoserií nenarazil do bezpečnostní branky a nedošlo tak k nehodě. V kabinách 

s robotem, kde je vyžadována vyšší přesnost polohování, je i čidlo pro zpomalení. V některých kabinách 

je požadována nižší přejezdová rychlost, v těchto kabinách bude skid s karoserií zpomalen na čidle 

nepřejetí pozice, které je na začátku dopravníku.  

Pro dopravníky točen platí totéž, co pro dopravníky transferových vozíků. Avšak při otočení točny 

může skid odjíždět obráceně, tudíž čidlo, na kterém skid zastaví, bude po zastavení splňovat funkci 

nepřejetí pozice. Otáčení točny je podobné polohování dopravníku na transferovém vozíku. 

Pro 90° točny jsou zde dva páry čidel pro dvě polohy. Pro 180° točny jsou zde tři páry čidel, opět čidla 

prostřední polohy mohou zastupovat obě dvě funkce, jak zpomalení, tak zastavení v závislosti na směru 

otáčení. 

U zdviží snímáme polohu dopravníku absolutním enkodérem. Je zde i pár čidel, pro zpomalení a 

zastavení, ale řízení bude hlavně podle čidla polohy. Na zdviži je nainstalováno i havarijní páčkové čidlo 

i110R. Pro čidla dopravníku zdviže platí stejná pravidla jako pro dopravník transferového vozíku. 

Na zdviži jsou v horní poloze čtyři zarážky, které podpírají rohy dopravníku, aby při přejezdu skidu přes 

něj, nedocházelo k jeho naklánění. Pro každou zarážku je umístěn pár čidel, které snímají stav vysunutí 

a zasutí zarážky.  

Pro dopravník přízdvihu platí, že najíždíme z obou stran a chceme přesně polohovat skid. Tudíž 

pár snímačů na obou stranách dopravníku. Pro havarijní polohu platí to samé, co pro zdviže. 

Tab. 7.8 Přesnost polohování 

Výskyt požadované přesnosti polohování Požadovaná přesnost polohování 

Zastavení pohyblivé části zařízení 5 mm 

Zastavení skidu na rolkových dopravnících a dopravnících 

zařízení s pohyblivou částí 10 mm 

Zastavení skidu na válečkových dopravnících 50 mm 

Nouzové zastavení 

V další fázi se řešilo nouzové zastavení. Kategorie bezpečnosti dle ČSN EN ISO 13849-1 byla 

stanovena analýzou rizik na PLd. V obou podlažích haly na lince v místech výskytu obsluhy jsou 

umístěna tlačítka nouzového zastavení, bezpečnostní branky s bezpečnostními zámky a robotická 

pracoviště s vlastním obvodem nouzového zastavení. Pro technologická tlačítka a další bezpečnostní 

prvky bylo doplněno, na jakou adresu jsou připojeny. 

Všechny tyto bezpečnostní signály jsou svedeny do nejbližšího napájecího rozvaděče =3+WCx, 

kde jsou zapojeny na distribuované vstupy bezpečnostního PLC. Vstupní signály z bezpečnostních 

prvků budou k PLC připojeny prostřednictvím decentralizovaných periférií ET200SP. Jednotlivá 

decentrální bezpečnostní PLC jsou propojena nadřazenou komunikací do hlavního bezpečnostního PLC. 
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Při aktivaci kteréhokoliv bezpečnostního prvku v daném podlaží se bezpečně vypne silové napájení 

všech dopravníků. Bezpečné vypnutí je realizováno dvojicí bezpečnostních stykačů umístěných v 

každém napájecím rozvaděči =3+WCx, stykače jsou zapojeny na distribuované výstupy bezpečnostního 

PLC. 

7.2.5 Frekvenční měniče 

Student měl porovnat výhody a nevýhody měničů frekvence od firmy NORD a SEW. Pro 

požadavky aplikací nejblíže odpovídaly řady NORD SK215E a SEW MOVIFIT a MOVIMOT.  

Postup řešení 

Porovnání se zaměřilo na požadavky, které byly pro tuto aplikaci hlavní. A to, zda měniče pro 

síťové napětí 3~ 50 Hz, 380 V mohou napájet motory o jmenovitém napět 0,25 – 4 kW. Jelikož se 

frekvenční měniče budou instalovat mimo rozvaděčové skříně, tak musí být kryté. Decentrální měniče 

mají standartní krytí IP55, volitelně je možné objednat měniče i vyšším krytím IP66. Důležité bylo, zda 

mohou být měniče umístěné do zóny 2 (varianta ATEX), což obě dvě řady umožňovaly. 

 Zásadní rozdíl mezi měniči byl v tom, že na jeden sběrnicový distributor, který slouží jako brána 

mezi úrovní sběrnice řídicího systému a úrovní systémové sběrnice lze řídit pro řadu SK 215 až 4 měniče 

frekvence připojené na jeden distributor. Pro řadu MOVIFIT je to až 7 měničů. Řada MOVIMOT nemá 

taková omezení, jelikož veškerá komunikace probíhá na sběrnici řídicího systému. 

Nepopiratelnou výhodou měničů od firmy NORD bylo, že jsou kompatibilní s použitými motory 

a mohou na ně být přímo namontovány. To ulehčuje samotnou montáž, jelikož se neřeší umístění těchto 

měničů na stojánky, protože měniče budou dodány namontované již na motorech. 

Tab. 7.9 Porovnání měničů 

Funkce SEW NORD 

Koncepce pro dopravníky ANO omezeně 

Smyčkování napájení 400 V ANO omezeně 

Ethernet IP ANO ANO 

Externí I/O ANO omezeně 

Krytí IP ANO ANO 

ATEX ANO ANO 

STO ANO ANO 

0,25 - 4 kW ANO ANO 

35 - 60 Hz ANO ANO 

Klidová brzda ANO ANO 

Zdvihové aplikace ANO ANO 

Montáž přímo na motor NE ANO 

Jeden typ na pokrytí všech aplikací ANO ANO 

Parametrizace vzdáleně (Studio 5000) NE omezeně 
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7.2.6 Snímače pro aplikaci 

Student dostal za úkol vybrat snímače, které by mohly být použity v tomto projektu. Jedná se 

hlavně o seznámení se snímači indukčního typu. 

Teoretický rozbor 

V indukčním snímači dochází vlivem změny magnetického indukčního toku k indukování 

střídavého nebo pulzního napětí. V cívce s N závity, kterou prochází magnetický indukční tok Φ, se 

indukuje střídavé napětí u(t), které je úměrné časové změně toku. Elektromagnetické snímače jsou 

založeny na jevu indukce elektromotorické síly v důsledku změny magnetického indukčního toku. Jádro 

cívek je tvořeno permanentními magnety, pohyblivé části jsou z magneticky měkkého materiálu 

(železa). Mechanické uspořádání se může lišit, někdy se pro zvýšení citlivosti používají různě tvarované 

pólové nástavce. [4] 

Indukční snímače jsou často specifikovány na základě jejich snímací vzdálenosti a geometrie 

bydlení. Ale musí se brát také na vědomí omezení montáže, která by se mohla vztahovat na konkrétní 

senzory vybrané pro aplikaci. 

Existuje několik způsobů montování senzoru, podle toho, jestli jsou stíněné, nestíněné nebo napůl 

stíněné. Stíněné senzory mají elektromagnetický štít umístěný kolem indukční cívky, který minimalizuje 

vliv okolních kovů. Obvykle mají nejširší spektrum možností montáže a nejlepší odolnost vůči 

vzájemnému rušení blízkých senzorů. 

Nestíněné senzory, které nemají elektromagnetické stínění kolem indukčního systému cívky, jsou 

silně ovlivněny okolními kovy. Tyto snímače mají normálně nejdelší snímací rozsah, avšak vyžadují co 

největší bezkovovou zónu kolem montážní zóny. 

Napůl stíněné senzory mají částečné elektromagnetické stínění kolem indukční cívky. Toto 

částečné stínění pomáhá minimalizovat vliv okolních kovů. Tyto senzory poskytují delší dosah než 

stíněné senzory se stejným krytem, ale mají montážní omezení, která omezují přítomnost kovů v 

montážní oblasti. [5] 
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Obr.  7.8 Oblasti snímaní cylindrických indukčních senzorů 

Červená oblast ukazuje bezkovové upevňovací zóny vyžadované pro různé typů senzorů. Siločáry 

mají vyšší hustotu pole blíže systému cívky. Na obrázku 6.6 jde také vidět, že nestíněné snímače mají 

širší vyzařované magnetického pole. 

Některé snímače budou montovány do výbušného prostředí, a proto musí splňovat předpisy pro 

elektrická zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu (provedení jiskrově bezpečná zařízení 

EEx ia dle IEC EN 60079-11 (IEC/EN 60079-26)). 

Postup řešení 

Jelikož rolkové dopravníky jsou z vrchu kryté kapkových plechem, který je pochozí, tak není 

možné snímat přímo skid, ale snímáme mechanismus se kterým skid pohne. V tomto případě jsme volili 

snímače stíněné, které minimalizují vliv okolních kovů. Tyto snímače jsme volili i pro snímání 

pohyblivých částí jako dopravník transferového vozíku nebo točny. Pro ostatní dopravníky byl zvolen 

snímač nestíněný, který registruje přítomnost skidu samotného. 

U vybraných snímačů byla ověřena správná funkčnost technikem na samotných dopravnících. 
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Indukční snímač přiblížení IME18-08BPSZC0S 

Stíněný indukční snímač přiblížení byl zvolen od firmy SICK spol. s.r.o. Jedná se o PNP, NO 

snímač s 4pinovým konektorem M12, který má spínací vzdálenost 8 mm. Tento snímač je v 

3vodičovém provedení. Jeho mechanické provedení je válcové se závitem M18. [7] 

 

Obr.  7.9 Indukční snímač IME18-08BPSZC0S [7] 

Indukční snímač přiblížení NCB8-18GM40-N0-V1 

Stíněný indukční snímač do výbušného prostředí byl zvolen od firmy Pepperl+Fuchs. Jedná se o 

NAMUR, NC snímač s 4pinovým konektorem M12, který má spínací vzdálenost 8 mm. Tento snímač 

je v 2vodičovém provedení a může být použit v prostředí kategorie 1G, 2G, 3G, 1D. Jeho mechanické 

provedení je válcové se závitem M18. [8] 

 

Obr.  7.10 Indukční snímač NCB8-18GM40-N0-V1 [8] 
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Indukční snímač přiblížení IQ40-40NPSKC0K 

Nestíněný indukční snímač přiblížení byl zvolen od firmy SICK spol. s.r.o. Jedná se o PNP, NO 

snímač s 4pinovým konektorem M12, který má spínací vzdálenost 40 mm. Tento snímač je v 

3vodičovém provedení. Jeho mechanické provedení je kvádrové. [7] 

Obr.  7.11 Indukční snímač IQ40-40NPSKC0K 

Indukční snímač přiblížení NBN40-U1K-N0 

Nestíněný indukční snímač do výbušného prostředí byl zvolen od firmy Pepperl+Fuchs. Jedná se 

o NAMUR, NC snímač s vývodem na svorkovnici, který má spínací vzdálenost 40 mm. Tento snímač 

je ve 2vodičovém provedení a může být použit v prostředí kategorie 1G, 2G, 3G, 1D. Jeho mechanické 

provedení je kvádrové. [8] 

 

Obr.  7.12 Indukční snímač NBN40-U1K-N0 
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7.2.7 Projektová dokumentace pro stavební řízení 

Jedná se o část elektro projektu, která měla být vypracována první, pro stavební řízení, které 

proběhlo v listopadu 2016. Elektro část projektu byla zpracována v programu EPLAN Electric P8 2.3. 

Student měl za úkol zpracovat dokumentaci pro napájecí skupiny, které byly napájené 

z rozvaděčových skříní =3+WC2, =3+WC4, =3+WC7, =3+WC8. Tato kapitola se zabývá 

komponentami a kabely, které student volil a jejich značením. 

Teoretický rozbor 

EPLAN 

Je to jeden z nejrozšířenějších CAE systémů určených k tvorbě elektro dokumentace. Částečně 

usnadňuje tvorbu schémat a dále dokáže automaticky vytvořit: 

 Seznam kabelů  

 Seznam svorkovnic 

 Schéma svorkovnic 

 Kusovník  

Ve verzi EPLAN P8 Professional je možnost zadávat text vícejazyčně, což bylo u naší zakázky 

nutností, dále je zde možnost tvořit jednopólové schéma.  

Postup řešení 

 Návrh dispozice rozvaděče, schémat hlavního přívodu, napájení 24 V DC a napájení 

sekcí. 

 Konzultace s hlavním projektantem, aby schémata splňovala funkční a estetická kritéria 

 Schválení návrhu, podle kterého bude zpracován projekt 

 Zpracování celého projektu, volba komponent 

 Finální kontrola 

Popis napájecích rozvaděčů 

Rozvaděče obsahují tyto prvky a přístroje: hlavní vypínač, hlavní pojistkový odpínač, který je 

vybavený příslušnými pojistkami, bezpečnostní stykače, jenž vypínající silovou část při aktivaci 

nouzového zastavení, svorkovnice, jističe pro jednotlivé napájecí sekce, zdroj 24 V DC pro napájení 

frekvenčních měničů a čidel, zdroj 24 V DC pro řídicí systém, jednotky distribuovaných vstupů/výstupů 

ET200SP pro sběr standardních signálů v rozvaděči, druhá jednotka ET200SP pro systém nouzového 

zastavení. 
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Tlumivky 

Abychom snížili zpětné rušivé účinky frekvenčních měničů, tak se před jednotlivé sekce do 

rozvaděče zapojovaly komutační tlumivky, k těm lze totiž při dodržení přípustného trvalého proudu 

připojit více frekvenčních měničů. Tlumivky slouží ke snížení poměru vyšších harmonických 

odebíraného proudu a k omezení špiček při zapnutí. 

Tlumivky byly voleny z nabídky formy NORD. Před měniče motorů zdviží tak instalujeme 3 

fázovou tlumivku pro 400 V s přípustným trvalým proudem 20 A. Pro sekce se třemi měniči byly 

zvoleny tlumivky s přípustným trvalým proudem 6 A. V sekcích se čtyřmi měniči už by tato tlumivka 

nestačila, a proto byly zvoleny tlumivky s přípustným trvalým proudem 11 A. 52[9] 

Jištění sekcí 

Elektrický rozvod se obvykle skládá z mnoha elektrických zařízení a jistících prvků pro jejich 

ochranu. Je přirozeným požadavkem, který se stále ve větším měřítku uplatňuje, aby v případě 

poruchy v některé části rozvodu byla odpojena jen tato část a v ostatních částech tak nebyla 

přerušena dodávka elektrického proudu. [3] 

Vodiče se při průchodu elektrického proudu zahřívají, a tak při proudovém přetížení nebo zkratu 

může dojít k jejich přehřátí. To může zapříčinit zničení izolace kabelu a následnému vzniku požáru. [10] 

 

Obr.  7.13 Ampér-sekundová charakteristika LSN jističů do 63 A, 6kA [3] 
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Zkratová spoušť reaguje při větších násobcích jmenovitého proudu jističe a to na 5-18násobek, 

nadproudová reaguje na 1,13-2,55násobek jmenovitého proudu. 

Dále se jističe dělí podle charakteristiky. Nejčastěji se používají jističe s charakteristikou B, ty 

jistí obvody, které nezpůsobují proudové rázy. Ty s charakteristikou C se používají pro ochranu přístrojů 

s těžkým rozběhem. Jističe s charakteristikou D se používají výjimečně, a to u velkých motorů. [11] 

Elektrické pohony je nutné jistit hlavně proti přetížení. Proudová ochrana se obecně nastavuje na 

jmenovitý proud motoru. Pro jištění sekcí student volil jističe s charakteristikou C a jmenovitým 

proudem 16 A. Ten byl zvolen tak vysoký, aby se jistič nevybavoval při zapnutí sekce. Většina jistících 

prvků byla volena z nabídky firmy OEZ s.r.o. 

Průřez vodičů napájecích kabelů 

Jelikož napájecí kabely sekcí byly tahány na velké vzdálenosti, byl průřez vodičů volen tak, aby 

kabely splňovaly maximální hodnotu impedanční smyčky. 

Výpočet je proveden podle vzorce vycházejícího z ČSN IEC 1200-53 [3]:  

 

𝑙 =
0,8𝑈0∙𝑆

(1,5𝜌(1+𝑚)∙𝐼𝑎
           (7.1) 

 

S ... průřez fázového vodiče [mm2] 

𝜌 ... rezistivita (měrný odpor) jádra vodiče – pro Cu je ρCu = 0,018 Ω∙mm2∙m-1 

m ... poměr průřezů vodičů fázového k ochrannému (předpokládá, že jsou ze stejného materiálu) 

Ia ... proud zajišťující samočinné působení ochranného jističe ve stanovené době (0,4 s)  

U0 ... jmenovité střídavé napětí proti zemi (230 V) 

 

𝑙 =
0,8∙230∙2,5

(1,5∙0,018(1+1)∙160
= 53,24 m        (7.2) 

 

Dosazením do vzorce se získala maximální vzdálenost použitého kabelu o průřezu  

vodiče 2,5 mm2 s předřazeným jističem o jmenovitém proudu 16 A a charakteristikou C. Tato vzdálenost 

je 53 m. Pro průřez vodiče 4 mm2 je to 85 m. Maximální délka vedení s vodičem o průřezu 4 mm2 a 

jmenovitým proudem jističe 13 A je 109 m. Po odečtení jednotlivých délek z layoutu, z kterého se 

vycházelo, se zvolil příslušný průřez fázového vodiče. 

Dále byla ověřena ochrana vodičů proti přetížení, ta je zajištěna, když je jmenovitý proud jističe 

menší nebo rovný dovolenému zatěžovacímu proudu vodiče. 
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Kabelový žlab 

Bylo navrženo, že kabelové trasy povedou pod dopravníky, avšak po komunikaci s firmou, která 

dopravníky dodává, bylo stanoveno, že kabelové trasy vedly v kabelovém žlabu buď pod dopravníky 

nebo v případě že pozice byla krytá, tak na liště blízko stěny. U dopravníků, kde je vysoká teplota  

200 °C, jsou ven vyvedeny jak motory, tak jejich napájení. V některých případech neumožňuje 

nedostatek prostoru vedení žlabu na liště uvnitř kabiny, jelikož vnitřek kabiny zabírá robot, proto žlab 

povede vnějškem. 

 

Obr.  7.14 Rozložení kabelů v kabelovém žlabu 

Hlavní přívod 

Hlavní přívod byl dimenzován v prvotní fázi projektu před stavebním řízením, a proto měl být na 

pokyny hlavního projektanta předimenzován. Po upřesnění hlavních zařízení byl vypočten instalovaný 

výkon (Tab. 7.6). Podle instalovaného výkonu a velikostí proudů měničů a zdrojů byly zvoleny válcové 

pojistky 63 A s charakteristikou gG. Pojistkám byl předřazen hlavní nouzový vypínač. Vzdálenost mezi 

rozvaděči a napájecím rozvaděčem byla neznámá. Předpokládaná délka byla do 100 m. Přívodní kabel 

byl zvolen tak, aby hodnota zatížitelnosti byla vyšší než jmenovitý proud tavné pojistky, tedy NYY-J 

3x35+16. Pojistkové předjištění bylo zvoleno pro 1,6násobek vypínací schopnosti pojistek, tedy 100 A 

s charakteristikou gG. 

Kdyby nebyl přívod dimenzován v prvotní fázi projektu, vypadal by takto: 

Tab. 7.10 Dimenzování hlavního přívodu 

Bezpečnostní stykače 

Stykače, které mají bezpečně vypnout silové napájení dopravníků při aktivaci bezpečnostního 

prvku, byly zvoleny od firmy Siemens 3pólové pro 400 V, 50 Hz, AC3, 63 A, a pro ovládací  

napětí 24 V [17]. 

Označení 

rozvaděče  

Instalovaný 

výkon cca [kW]  

Hl. jistící prvek 

v rozvaděči  

Předjištění v 

distribučním rozvaděči 

Přívodní kabel 

[mm2] 
 

=3+WC2  9 32 A gG 52 A gG NYY-J 4x10  
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Zdroje 24 V DC 

Každá rozvodná skříň obsahuje dva jednofázové zdroje 24 V DC od firmy Siemens (řada SITOP), 

jeden je určen pro napájení měničů, komunikačních a snímačů, druhý pak pro napájení řídicího systému. 

Zdroje 24 V DC jsou dva, aby v případě selhání jednoho byl alespoň jeden funkční. 

Zdroj pro napájení měničů a snímačů se volil po sečtení proudového odběru veškerých 

frekvenčních měničů, snímačů a komunikačních modulů, které spadají pod danou napájecí skupinu. 

Proudové odběry snímačů se liší, pro všechny bylo počítáno s hodnotou 20 mA. 

Tab. 7.11 Proudové odběry zařízení 

Zařízení Proudový odběr [mA] 

Frekvenční měnič 200 

Komunikační modul 100 

Snímač 20 

ET200SP Interface modul 450 

ET200SP Karty 90 

Tab. 7.12 Proudové odběry napájecích skupin 

Rozvaděč 

Počet 

frekvenčních 

měničů 

Počet 

komunikačních 

modulů 

Počet 

snímačů 

Proudový 

odběr [A] 

=3-WC2 12 4 16 3,28 

=3-WC4 9 3 16 2,58 

=3-WC7 26 8 51 7,53 

=3-WC8 30 9 43 8,19 

Tab. 7.13 Proudové odběry řídící systém 

Rozvaděč 

Počet 

Interface 

modulů 

Počet karet 

ET200SP 

Počet 

snímačů 

Proudový 

odběr [A] 

=3-WC2 1 7 17 1,42 

=3-WC4 1 6 5 1,09 

=3-WC7 1 17 22 2,42 

=3-WC8 1 17 26 2,5 

Je nutné počítat s dostatečnou rezervou, proto byl pro rozvaděče =3-WC2 a =3-WC4 vytipován 

10 A zdroj. Pro =3-WC7 a =3-WC8 byl zvolen 20 A zdroj. Pro řídicí systém byl vytipován 5 A zdroj. 

Jističe zdrojů jsou voleny tak, aby byl jejich jmenovitý proud větší nebo rovný výstupnímu proudu 

zdroje.  



41 

 

Pro zajištění selektivity, bylo nutné přidat další jištění. To je zajištěno Mico moduly 4.6 od firmy 

Murr Elektronik. Jedná se o speciální prvek pro jištění stejnosměrných ovládacích obvodů. Pro indikaci 

vybaveného jističe MICO modul obsahuje sérii spínacích kontaktů a také piny pro vzdálené resetování. 

Pro každý jednotlivý ze čtyř proudových obvodů je možné individuálně nastavit proudovou hodnotu, 

která bude modulem MICO hlídána [15]. Kanály Mico modulů jistí jednotlivé sekce. V případě zkratu 

v jedné větvi odpojí jenom tuto větev, oproti běžným jističům, kdy by tato situace znamenala vypnutí 

celého zdroje. To by v našem případě znamenalo výpadek napájení 24 V pro všechny sekce, připojené 

na tento zdroj. Podle počtu MICO modulů jim je předřazen jistič s odpovídajícím jmenovitým proudem. 

Další výhodou je časově zpožděný (kaskádový) náběh jednotlivých kanálů modulu MICO, ten 

omezuje nevítané rozběhové špičky. Díky tomu je možné použít zdroj s nižším výkonem. [18] 

 

Obr.  7.15 Časově zpožděný náběh kanálů MICO modulu [18] 



42 

 

UPS 

Pro potřeby technologie není zapotřebí zálohované napětí. Z důvodu nepoměru finanční 

náročnosti a případných vzniklých škod. Lokální záložní zdroje UPS budou instalovány v centrálním 

rozvaděči a z nich přivedeno zálohované napětí 230 V AC pro napájení našich zdrojů 24 V DC, převážně 

pro potřeby zálohování řídicích systémů, frekvenčních měničů a komunikačních modulů. 

Značení 

Princip značení jednotlivých komponent je popsán na Obr.  7.16. Kódy komponent odpovídají 

normě ČSN EN 81346-2 (Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a 

kódy tříd)  

 

Obr.  7.16 Systém značení komponent 
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Tab. 7.14 Třídění předmětů [16] 

Kód Definice podtřídy Komponenta 

BG 
Převádění vstupní proměnné (rozsah, poloha, 

délka) na signál pro další zpracování 
Snímač 

BT Teplota  Snímač teploty 

EA 
Generování elektromagnetického záření pro 

účely osvětlování za použití elektrické energie 
Osvětlení 

FC Ochranné zařízení Jistič, proudový chránič, tavná pojistka 

FQ 
Ochrana proti nebezpečí nebo nežádoucím 

situacím pro osoby nebo zvířata 
Dveřní systém, optická závora 

KF 
Zpracování elektrických a elektronických 

signálů 

Převodník PROFINET/ SYSTEM BUS, 

signální moduly ET 200SP 

MA Pohánění elektromagnetickou silou Asynchronní motor 

PF Vizuální prezentace diskrétních stavů Maják 

QA Spínání a změna elektrické energie Stykač, vypínač 

QM 
Spouštění toku tekutých substancí v 

uzavřeném pouzdru 
Ventil 

RA Omezení toku elektrické energie Tlumivka 

SB (SF) Zabezpečení elektrického signálu Tlačítko, tlačítko nouzového zastavení 

TA 
Přeměna elektrické energie při zachování typu 

a formy energie 
Stabilizovaný zdroj 24 V, frekvenční měnič 

WC Rozvod nízkonapěťové elektrické energie Rozvaděč 

WD Přenos nízkonapěťové elektrické energie Kabely 400 V AC, 24 V DC 

WF 
Rozvod elektrického nebo elektronického 

signálů 
SYSTEM BUS, PROFINET 

WG 
Přenos elektrického nebo elektronického 

signálu 
Kabely čidel 

XD Spojování nízkonapěťových předmětů Přechodová skříň, svorkovnice 

XG Spojení nosičů elektrických signálů Přechodová skříň, svorkovnice 
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7.2.8 Návrh a rozkreslení zapojení jednotlivých sekcí 

Před kreslením vícepólového schématu v EPLANu mělo být vypracováno rozkreslení 

jednotlivých sekcí. Toto rozkreslení bude sloužit jako pomocný dokument při samotné montáži zařízení. 

Student měl za úkol zpracovat dokumentaci pro napájecí skupiny, které byly napájené 

z rozvaděčových skříní =3+WC2, =3+WC4, =3+WC7, =3+WC8. 

Postup řešení 

 Po zpracování základního návrhu a jeho schválení hlavním projektantem mohlo dojít ke 

rozkreslení jednotlivých sekcí. Rozkreslení bylo vypracováno v programu LibreOffice Draw. 

Spojovací jednotky 

Jednalo se především o řešení zapojení jednotlivých kabelů do spojovací jednotky, na které je 

instalován frekvenční měnič. Ta má určitý počet vývodek, které je možno použít. Na jedné z těchto 

jednotek v sekci musí být namontován i komunikační modul, tudíž vývodky na straně této jednotky 

nejdou využít. Spojovací jednotky disponovaly vývodkami 4xM25, 4xM16 a 6xM12.  

 

Obr.  7.17 Spojovací jednotka s frekvenčním měničem 

Přechodové skříně 

Dále se v této části řešily přechodové skříně. Ty se umisťovaly na pohyblivou část, kdy do nich 

byly přivedeny kabely z instalovaných zařízení na pohyblivé části. Bylo tomu tak, aby vlečnými řetězy 

nevedlo 5 kabelů ze snímačů, ale aby byly sjednoceny do jednoho kabelu. Zvolený napájecí servokabel 

motoru do vlečného řetězu měl větší průměr, než jaký by se vešel do průchodky motoru, a tak byl 

v přechodové skříni rozdělen na napájecí kabel a kabel brzdy. 

Další přechodové skříně byly umístěny mimo pohyblivé části, sloužily ke sjednocení více signálů 

do jednoho kabelu, který poté vedl do rozvaděče. 

Toto rozkreslení bude sloužit jako pomocný dokument při samotné montáži zařízení. 
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7.2.9 Volba kabelů pro jednotlivé aplikace 

Vytipování použitých kabelů probíhalo společně s návrhem zapojení jednotlivých sekcí. Bylo 

nutné, aby se kabely vešly do průchodek a zároveň splňovaly nároky na ně kladené. 

Kabely do vlečných řetězů byly voleny z řady Chainflex od firmu igus, ostatní kabely byly voleny 

z katalogu firmy DDA a.s. 

Tab. 7.15 Použité typy kabelů [13], [14] 

Použití Poznámka Typ kabelu Počet žil 

Průřez 

jádra 

[mm2] 

Vnější 

průměr 

cca [mm] 

Napájení měničů 400 V AC  YY-JZ 0,6/1 kV 4 2,5 11,1 

Napájení měničů 400 V AC  YY-JZ 0,6/1 kV 4 4 13,8 

Napájení měničů, komunikačních 

modulů 24 V + bezpečnost  YY-OZ 4 1,5 7,3 

SYSTEM BUS  CAN-Bus-Cable 1x2 0,34 6,6 

Napájení motorů S 2YSLCYK-J 0,6/1 kV 4 1,5 10,6 

Napájení motorů S 2YSLCYK-J 0,6/1 kV 4 2,5 12,3 

Napájení motorů + brzda VR CF210UL 4 1,5 15,5 

Brzda  YY-JZ 3 1 6 

Snímač  LiYY 3 0,5 5,1 

Termistor signál S LiYCY 2 0,5 5,3 

Tlačítka  YY-OZ 4 0,5 5,7 

Snímače, tlačítka PSS YY-JZ 12 0,75 9,9 

Snímače, tlačítka PSS YY-JZ 15 0,75 11,2 

Snímače, tlačítka PSS YY-JZ 18 0,75 11,9 

Snímače + PTC snímač S, PSS LiYCY-JZ 12 0,75 10,4 

PTC snímač VR, S CF6 2 0,5 7 

Snímače + PTC snímač VR, S CF6 9 0,5 11,5 

Snímače VR CF5 7 0,5 8 

VR – Kabel do vlečných řetězů 

S – Stíněný kabel 

PSS – Kabely z přechodových skříní sjednocující signály 
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7.2.10 Vícepólové schéma 

Na základě dříve zpracovaných dokumentů bylo vytvořeno vícepólové schéma. Zde bylo stěžejní, 

aby artikly odpovídaly zvoleným komponentám v EPLANu a program pak mohl automaticky zpracovat 

kusovník artiklů. Důležité také bylo, aby na sebe navazovaly přerušovací body kabelů, jehož definování 

má být ve schématu pouze jednou, aby program při generování seznamu kabelů nevytvořil pro jeden 

kabel více položek. Z tohoto dokumentu program automaticky vygeneruje i seznam svorkovnic a jejich 

schémata. 

EPLAN disponuje obslužným programem Data Portal, ten slouží k importování symbolů, maker 

a artiklů přímo od výrobců a projektant nemusí hledat v katalozích objednávací čísla apod. 

Často používanou funkcí EPLANu bylo zpracování výběru jako tabulky. To značně ulehčí práci 

s artikly, a protože je tabulka více přehledná než kreslené schéma, ulehčuje to i kontrolu např. použitých 

svorek.  

Další používanou funkcí bylo vložení označených prvků do výpisu hledaní, pomocí klávesové 

zkratky CTRL + I. Ve výpisu vyhledávání lze nahradit část textu označení, bohužel tuto funkci nejde 

použít pro funkční texty prvků. Jak má vypadat funkční text si stanovuje zákazník, když je funkční text 

až moc obsáhlý, tak schéma ztrácí na přehlednosti, kvůli množství textu, avšak například u funkčního 

textu vstupu/výstupu karty je podrobný text nutností, protože se z těchto schémat generuje tabulka pro 

jednotlivé karty, která pak slouží jako podklad programátorům.  

Student měl za úkol zpracovat dokumentaci pro napájecí skupiny, které byly napájené 

z rozvaděčových skříní =3+WC2, =3+WC4, =3+WC7, =3+WC8. 

7.2.11 Průběh projektu 

Jelikož se v průběhu praxe projekt vyvíjel a docházelo k velkému počtu změn v podkladech, byl 

projekt časově náročný. Měnilo se jednak rozvržení dopravníků v hale, které naštěstí většinou ovlivnilo 

pouze jednu napájecí skupinu, ale dvakrát došlo i k přečíslování dopravníků, tudíž veškerá zpracovaná 

dokumentace musela být přečíslována a zkontrolována. Naštěstí měl student možnost zúčastnit se porad 

s firmou dodávající dopravníky, a tak měl dobrý přehled o vývoji projektu. 

• 28. 11. 2016 Odevzdání projektové dokumentace pro stavební řízení a seznamu zařízení 

• 20. 12. 2016 Odevzdání projektové dokumentace pro stavební řízení a seznamu zařízení 

po změnách v rozložení dopravníků v hale 

• 20. 1. 2017 Odevzdání projektové dokumentace pro stavební řízení dokumentace a 

seznamu zařízení po změnách, odevzdání jednopólového rozkreslení pro hlavní přívod, 

stykače nouzového zastavení, napájení 24 V DC, napájení sekcí a ukázka pro zapojení 

jednotlivých druhů dopravníků 

• 17. 3. 2017 Předání seznamu elektrických zařízení s adresami firmě dodávající 

automatizovaný systém řízení 

• 1. 4. 2017 Dokončení rozkreslení jednotlivých sekcí 

• 10. 5. 2017 Dokončení vícepólového schématu 

• 12. 5. 2017 Odevzdání veškeré dokumentace 
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7.2.12 Moje role v projektu 

Jelikož zakázka je velmi rozsáhlá, tak zpracování podkladů od firmy, která dodává dopravníky, 

bylo časově velmi náročné. Poté se tvořila projektové dokumentace pro stavební řízení, ve které se jedná 

o návrh hlavního přívodu, napájení sekcí a návrh rozvaděčové skříně. V další fázi, bylo navrženo 

podrobné zapojení jednotlivých sekcí, na jehož základě student začal zpracovávat vícepólová schémata. 

Schémata a rozkreslení sekcí student zpracovával pro rozvaděčové skříně =3+WC2, =3+WC4, 

=3+WC7, =3+WC8. Příloha této bakalářské práce nebude obsahovat dokončená vícepólová schémata, 

protože na projektu se v době odevzdání práce ještě pracovalo. Z větší části jsou schémata zpracovaná 

pro =3+WC8. Po zpracování schémat pro jednu napájecí skupinu se kreslení značně urychlí, časově 

nejnáročnější je první návrh. 
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8 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

Při řešení zadaných úkolů, v průběhu individuální odborné praxe ve firmě, student často uplatnil 

znalosti získané v průběhu studia. Nejužitečnější vědomosti: 

 Znalost anglického jazyka, jelikož většina manuálů a katalogových listů není dostupná 

v českém jazyce 

 Znalost funkcí elektrických přístrojů a jejich využití v praxi 

 Orientace v základech elektrodokumentace 

 Znalost značení a symbolů elektrických zařízení 

 Základní znalost práce v programech AutoCAD a Excel 

Tyto znalosti student získal díky následujícím předmětům: 

 Technická dokumentace 

 Elektronika 

 Senzory a měření 

 Mechatronické systémy 

 Anglický jazyk 

 Projektování měření a regulace 

Velkým přínosem bylo seznámení se základními senzory a jejich funkčností. Tyto znalosti jsem 

využil pří volbě snímačů pro snímání polohy skidu na dopravníku. Využil jsem také zkušenosti 

s programem Word, kdy jsem pomáhal kolegům s formátováním dokumentů. 

Bohužel předmět Projektování měření a regulace, který by student nejvíce využil byl až 

v posledním semestru. I přesto byl předmět velmi přínosný, pro prohloubení vědomostí a uvědomění 

dalších souvislostí. 
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9 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 

praxe 

Při řešení zadaných projektů studentovi scházela znalost práce v programu EPLAN, s kterým 

strávil většinu času při projektování lakovny a v průběhu studia neměl příležitost s takovým programem 

pracovat. Nedostatky student pocítil i při výběru jistících prvků a dimenzování kabeláže. 

Scházející znalosti student získával z příruček a materiálů dodávaných výrobcem jednotlivých 

komponent [3], [10], [11] nebo při konzultaci s hlavním projektantem. 

Dále mu chyběly jazykové znalosti ruštiny, protože projekt lakovny byl pro ruskojazyčnou firmu 

a dokumentace musela být dvojjazyčná.  
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10 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a jejich celkové 

zhodnocení 

Při absolvování individuální odporné praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. jsem měl možnost 

seznámit se s principy optimalizace výrobního procesu a také se podílet na řešení velké zakázky pro 

zahraničního zákazníka. 

Při řešení prvního úkolu jsem se seznámil se základními metodami optimalizace výrobního 

procesu a způsoby jeho analýzy. Rozebral jsem faktory, jež ovlivňují plynulost procesu. Po stanovení 

prioritních úkonů jsem navrhl posloupnost procesu mořírny. Tuto posloupnost jsem následně analyzoval 

v softwaru Tts a zhodnotil jsem, že požadavky zákazníka nelze při zachování expozičních časů splnit. 

Zákazník požadoval vypravení 4 omořených košů sudů za hodinu, mnou navržená posloupnost dosáhla 

taktu 3,32 koše za hodinu. 

Na pozici projektanta řídicích systémů, kde jsem strávil největší část své odborné praxe, jsem se 

seznámil s principy tvorby projektové dokumentace. Dále jsem se obeznámil se způsoby řízení velkých 

dopravníkových systémů, s metodami napájení pohonů dopravníkového systému a se snímáním výrobků 

na dopravnících. Nejpřínosnější zkušeností pro mě bylo vidět, jak se takto rozsáhlý projekt vyvíjí a 

jakým způsobem probíhá komunikace se spolupracujícími firmami. Měl jsem možnost se také zúčastnit 

několika porad s firmou dodávající dopravníky. Také jsem si uvědomil, jak je projekční činnost časově 

náročná, zvláště u takto rozsáhlých projektů, které mají být vypracované dvojjazyčně. Tato časová 

náročnost je také důležitá při tvorbě cenové nabídky. 

Výstupem mé práce byl seznam zařízení, který sloužil jako podklad pro tvorbu další dokumentace 

a jako poklad pro firmu dodávající automatizovaný systém řízení. Po seznámení se s typy dopravníků, 

jsem navrhl snímače použité pro polohování skidů s karoseriemi. Dále jsem vypracoval projektovou 

dokumentaci pro stavební řízení, které proběhlo v listopadu 2016. Ta se se změnami obnovovala. 

V rámci vypracování této dokumentace jsem: 

 navrhl rozdělení napájecích skupin do sekcí 

 dimenzoval vodiče napájecích vedení 

 volil jistící prvky 

 volil zdroje 24 V DC pro napájení měničů, komunikačních modulů, snímačů a řídicího 

systému  

 dimenzoval hlavní přívod 

 zakreslil rozložení kabelů v kabelovém žlabu 

 zakreslil rozdělení napájecích skupin do sekcí a umístění frekvenčních měničů do 

výkresu rozložení haly 

Pochopil jsem, jak je důležité, aby vypracovaná dokumentace byla přehledná pro montážní 

techniky, a hlavně odpovídala zamýšlenému principu. Proto jsem dokumentaci v průběhu projektu 

několikrát průběžně kontroloval, a proto jsem zpracovával mimo vícepólového schématu i rozkreslení 

zapojení jednotlivých sekcí. Tato rozkreslení umožňují lepší orientaci pro připojení kabelů přes vývodky 

a obsahují také v technologii použité přechodové skříně. Při vypracování této části jsem se podílel na 

volbě použitých typů kabelů.  
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Poslední část projektové dokumentace (vícepólové schéma) nebyla v době odevzdání práce 

dokončena a ani neproběhla její kontrola. Dále nebyla přeložena dokumentace rozkreslení jednotlivých 

sekcí. 

Přínose odborné praxe bylo prohloubení mých vědomostí, případně získaní nových. Mezi získané 

vědomosti patří práce v EPLANu, postup při tvorbě projektové dokumentace, seznámení se s typy 

kabelů používaných v průmyslové oblasti a obeznámení se s nejrůznějšími přístroji a jejich vlastnostmi. 

Zajímavým přínosem byl i náhled na chod firmy, která je už několik let úspěšná v oboru. 
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