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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá automatizací výrobní linky Rotomat 2. Na začátku práce se 

snažím popsat a charakterizovat současný technologický stav výrobní linky Rotomatu 2, dále se 

zabývám analýzou zjištěných nedostatků a jejich řešením. Moje práce tedy obsahuje návrh 

nového technologického uspořádání, režimy ovládání linky, snímače a čidla, nezbytné výpočty 

a návrh automatického řízení. V závěru mé práce doporučuji další postup řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

This baccalaureate work put mind to automatization of production line Rotomat 2. At the 

beginning of my work I try to describe and characterize present technological situation of 

production line Rotomat 2, below I deal with analyse of ascertained absences and their solving. 

So my work contains new technological lay-out, the modes of line control, transducers and 

sensors, necessary calculations and proposal of automatic line control. At the close of my work 

I recommend next decision procedure. 
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Úvod, cíl práce 

Ve své práci se zabývám možnostmi zautomatizování linky Rotomatu 2, které by 
přinesly zefektivnění práce na lince a zvýšení její kapacity. 

Současné technologické uspořádání nedovoluje realizovat tzv. „opakované 
zkoušení trubek“ bez použití jeřábové přepravy. Trubky, u kterých je zařízením 
Rotomat indikována vada na vnějším povrchu, lze ještě opravit broušením za 
předpokladu dodržení požadavku na minimální zbytkovou tloušťku stěny. Tyto trubky 
je však nutné po broušení podrobit opětovné nedestruktivní zkoušce zařízením Rotomat.  

Cílem práce je tedy navrhnout takovou úpravu technologie linky, která by 
umožňovala bez použití jeřábové přepravy realizovat ihned po vybroušení vad na 
trubkách jejich opakované zkoušení zařízením Rotomat. V rámci automatizace linky 
budou řešeny různé režimy kontroly – havarijní, ruční (kalibrační) a poloautomatický 
režim. 

 

  



Charakteristika současného stavu 

Defektoskopická linka Rotomat 2 slouží ke kontinuální nedestruktivní kontrole 
bezešvých trubek z feromagnetických materiálů v rozsahu průměrů 60,3 – 273 mm. 
Měření je založeno na fyzikálním principu magnetických rozptylových toků a je 
prováděno defektoskopem Rotomat IDC 6.711 firmy Institut Dr. Förster, Německo. 
Zařízení umožňuje zjišťování vad s podélnou orientací vzhledem k ose trubky a to jak 
na vnějším, tak na vnitřním povrchu. Za defektoskopem následuje značící zařízení, 
označující nalezená vadná místa barvou přímo na povrch trubky. Měření, pneumatika, 
hydraulika a značení jsou řízeny automatem. 

 

Technologické řešení začíná na pracovišti Rotomat II v jižní hale provozu St 4-
10“. Trubky jsou shromažďovány na „vstupním roštu sever“ mezi sloupy E18 - E20. 
Na tento rošt jsou dávkovány z valnice v severní lodi. Dávkování probíhá dokud není 
rošt zcela zaplněn. Rošt bude vybaven hydraulicky ovládanými „střasači 1+2“  a 
stavitelnými „zarážkami“. Na pokyn obsluhy Rotomatu II nebo automaticky je trubka 
na zarážce vložena „rotačním podavačem 1“ na „vstupní valnici“, kterou je dopravena 
přes vlastní diagnostické zařízení „rota ční hlavu“ a „p řítlačné kladky“ na „výstupní 
valnici“. Obě valnice jsou tvořeny válečky se samostatnými pohony s možností pojezdu 
v obou směrech. Severně od výstupní valnice se nachází „rošt s kontrolními vzorky 
(KVZ)“ . KVZ lze z tohoto roštu vzít a „kolébkovým podavačem“ uložit na „výstupní 
valnici“, stejně tak jej lze zpětně z této valnice přeložit na rošt pro odkládání KVZ. 
Ovládání je na pokyn obsluhy Rotomatu II. Trubky, které projdou Rotomatem jsou 
automaticky překládány „rotačním podavačem 2“ směrem na jih na stávající „výstupní 
rošt“ 

 

„Výstupní rošt“ je osazen klínovou plochou, která dodá trubce potřebnou energii 
pro dopravu po přímém roštu až na pevnou zarážku (tato zarážka je mechanická a 
nebude ovládaná jako ostatní zarážky v lince) před přemístěným „polohovadlem 1“ 
nebo dál k „vratné valnici“ . Zarážka je přemostitelná ručně stavitelným sklopným 
přemostěním. Je-li přemostění v horní poloze, trubky jsou dopravovány přímo přes 
„polohovadlo 1“. Je-li ruční přemostění sklopeno dolů, pak lze dávkovat „sklopným 
dávkovačem“ na „polohovadlo 1“. „Polohovadlo 1“  umožňuje při otáčení současnou 
kontrolu dvou trubek. „Výstupní rošt“ před „polohovadlem 1“ je pomocně vybaven 
pneumaticky ovládaným „střásačem 3“. Těsně za „polohovadlem 1“ navazuje 
pneumaticky ovládané otočné „p řemostění 1“  výstupního roštu, sloužící pro pohyb 
obsluhy podél trubky uložené na „polohovadle 1“. Bezpečnost je zajištěna blokací 
„mechanickou sklopnou závorou“ umístěnou na obou koncích průchodu a „světelnou 
závorou“. Trubka vyhozená „sklopným dávkovačem“ z „polohovadla 1“ pokračuje 
přes „p řemostění 1“  a krátký rošt dále. 

 



 

Trubky, na kterých Rotomat 2 detekoval vadu a následně pak došlo k jejich 
úpravě na brousícím roštu se posílají dále přes přemostění 1, kde jsou pomocí 
dávkovače 4 a vyhazovače vyhozeny do tašky jako kusy, které je nutno znovu 
vyzkoušet Rotomatem 2. Trubky jsou dopravovány z tašky na vstupní rošt-jih pomocí 
jeřábové dopravy. Pokud je vše v pořádku, trubka pokračuje k dalším operacím po jižní 
valnici. 

 

 



 

Obr. č. 1 - Současné technologické uspořádání linky ROTOMAT 2 

  



Analýza nedostatků 

Hlavním problémem stávajícího technologického uspořádání periferie linky 
Rotomat 2 je, že nelze provést opakované zkoušení trubek s vybroušenými vadami bez 
použití jeřábové přepravy. To má za následek především snížení kapacity linky a 
zvýšenou pracnost při přepravě trubek. 

Další důvod k provedení výměny řídícího systému Simatic S7 za Allen Bradley 
SLC 500 je požadavek provozu, aby obsluha a údržba linky Rotomat 2 a Rotomat 3 
(analogický zkušební systém umístěný na zušlechťovně) byla co nejvíce zaměnitelná. 
Výměna a zástup pracovníků na jednotlivých linkách nesmí přinášet nutnost dalšího 
zaškolování (rychlejší adaptace pracovníků na danou linku a zkrácení doby eventuální 
poruchy pracovníky údržby elektro). 

Taktéž přenos dat, který je nutný pro sledování jednotlivých trubek, bude 
realizován pomocí PC, které bude připojeno na páteřní datovou síť závodu a pracovníci 
kontroly jakosti vyhodnotí jednotlivá data on-line. 

 

Obr. č. 2 - PLC automat Simatic S7 400 

 



 

Obr. č. 3 - PLC automat Allen bradley SLC 500 

  



Návrh nového technologického uspořádání 

Jednotlivé režimy ovládání 

Základní stav linky: 

 

• Rotomat 2   je připraven v definované poloze 

• Střasače 1-5   dole 

• Rotační podavač 1-4   dole 

• Přítlačné kladky  nahoře 

• Kolébkový podavač  v definované poloze 

• Sklopný dávkovač  dole 

• Valnice (všechny)  stojí 

• Polohovadlo 1 a 2  netočí se 

• Přemostění 1 a 2  zavřeno (připraveno pro přesun trubek) 

• Průchod 1   v definované poloze (zavřený) 

• Vertikální dávkovač 1 a 2 nahoře 

• Taška zmetků   zavřená 

• Zarážky   v definované poloze 

Tento základní stav se pouze kontroluje, nic se nenastavuje. Pokud není něco 
v předepsaném stavu, zobrazí se na obrazovce hlášení o tom, která část není připravená. 
Nesmí se dovolit přepnutí do jiného režimu, pokud není celá technologie v základním 
stavu a toto přepnutí to vyžaduje – zablokování přepnutí. 

Prvky ovládané z kabiny nezávislé na druhu režimu: 

• Aktivace technologie 

• Zapnutí měniče 

• Zapnutí hydrauliky 

• Centrální stop 

Havarijní režim 

Nejvyšší úroveň. Do tohoto režimu se přepnu přes tlačítko na obrazovce PC. Po 
stisknutí tlačítka se objeví okno pro zadání hesla. Při správném zadání hesla se dostanu 
do seřizovacího režimu. V seřizovacím režimu musí být umožněno ovládání 
jakéhokoliv prvku linky pomocí tlačítek na obrazovce PC. 

Nejsou udány žádné omezovací podmínky. 



 

Ruční – kalibrační provoz 

V tomto režimu by měla obsluha být schopna z  PC pomocí tlačítek ovládat tyto prvky: 

• Střasače 1 a 2 - na roštu sever - (▲, ▼),   

• Střasač 5 – na vstupním roštu jih -(▲, ▼), 

• Rotační podavač 1,2 a 4  (▲, ▼) 

• Kolébkový podavač  (▲, ▼) 

• Valnice vstupní a výstupní  (◄-, -►)  včetně volby pojezdové rychlosti) 

• Kalibrace -nastavení přítlačných kladek (základní nastavení-nutná konzultace) 

• Nastavení hydraulických zarážek (dle navoleného průměru zkoušených trubek) 

 

Poloautomatický provoz 

V tomto režimu by měla obsluha být schopna z  PC pomocí tlačítek ovládat tyto prvky: 

• Střasač 1 a 2 - na roštu sever - (▲, ▼),   

• Střasač 5 – na vstupním roštu jih -(▲, ▼), 

• Start poloautomatického cyklu (dávkování trubek na valnici ze Severního nebo 

Jižního vstupního roštu s následnou kontrolou trubek Rotomatem a vyhození 

trubek na výstupní rošt). 

• Ukončení poloautomatického cyklu (přerušení cyklu po vyhození na výstupní 

rošt) 

 

Ovládání jednotlivých technologických celků z pultů  

Prvky ovládané z pultu DT1: 

• Aktivace pultu na klíček + vizualizace 

• Ovládání valnic /současně vstupní a výstupní/ (◄-, -►) - na výdrž 

• Ovládání přítlačných kladek (▲, ▼) (na výdrž) 

• Ovládání stolu Rotomatu (▲, ▼), do linky (◄-, -►), aretace stolu  

• Centrální stop 

 



Prvky ovládané z pultů DT 2,3: 

• Aktivace pultu na klíček + vizualizace 

• Střasač 3  (▲, ▼) 

• Sklopný dávkovač  (▲, ▼) 

• Otáčení ohlížecích kladek polohovadla 1 (zap, vyp) 

• Přemostění 1  (otevřít, zavřít) 

• Vratná valnice (◄-, -►) 

• Vyhození na lis (sekvence: vertikální dávkovač 1 (▼), vratná valnice (►) 

rotační podávač 3 (▲) směrem na vstupní rošt Winter). 

• Vyhození na broušení [sekvence: vertikální dávkovač 1 (▼), vratná valnice (►) 

rotační podávač 3 (▲) směrem na brousící rošt. 

• Reset  

• Centrální stop 

 

 

Prvky ovládané z pultů DT 4, 5:  

• Aktivace pultu na klíček + vizualizace 

• Střásač 4 - (▲, ▼) na výdrž 

• Vertikální dávkovač 2 (▲, ▼) 

• Otáčení ohlížecích kladek polohovadla 2 – spuštění lankem 

• Přemostění 2 (otevřít, zavřít)  + zámek přemostění (otevřít, zavřít) 

• 2x ovládání tašky  + 2x řetěz (na fotonku) 

• Centrální stop 

 

Snímače a čidla 

Na lince Rotomatu 2 se používají indukční a optoelektrické snímače firmy 
BALLUFF. Indukční snímače jsou velmi rozšířené pro svoji cenu a uspokojují 
požadavky na přesnost snímání, která je kladena v automatizovaných provozech. 
Optické snímače již vykazují daleko vyšší přesnost, navíc mají výhodu v tom, že jejich 
umístění nemusí být velmi blízko snímaného materiálu a tím se lépe implementují do již 
provozovaných automatizovaných linek. Všechny snímače pracují obvykle 



s bezpečným napětím 24V ss a jejich opotřebení je minimální, pouze je nutno dodržovat 
pravidelnou údržbu, která vesměs spočívá v čištění. 

Indukční snímače  

Slouží pro vyhodnocování přítomnosti kovového materiálu. Snímač lze použít 
jako bezdotykový koncový spínač na strojích, automatických linkách apod. Je možné ho 
použít v prostředí prašném i venkovním. Snímač je určen pro zapojení do 
stejnosměrných obvodů s rozsahem napájecího napětí 10-30V (u vybraných typů 10-
60V), nebo obvodů střídavých v rozsazích 22-250V nebo 180-250V. 

Princip indukčního snímače je založen na vzájemném působení mezi kovovými 
vodiči a střídavým elektromagnetickým polem. V kovovém snímaném tlumícím 
materiálu jsou indukovány vířivé proudy, které odebírají energii z pole a snižují velikost 
oscilační amplitudy. Tato změna je indukčním snímačem vyhodnocena.  

 

Obr. č. 4 - Princip indukčního snímače 

 

Standardní snímaný předmět je čtvercová destička z materiálu Fe 360 (ISO 630:1980), 

použitá k definování spínacích vzdáleností podle EN 60947-5-2. Její tloušťka d = 1 mm. Délka 

strany odpovídá: 



 

– průměru kruhu "aktivní plochy" nebo

– 3sn, pokud je tato hodnota větší než daný průměr.

Obr. 

 

Čidla jsou odolná také vůči magnetickým polím

průměru kruhu "aktivní plochy" nebo 

3sn, pokud je tato hodnota větší než daný průměr. 

Obr. č. 5 - Princip návrhu indukčního snímače 

Čidla jsou odolná také vůči magnetickým polím 

 

 

 

 

 



 

Obr. č. 6 - Příklad použití indukčního snímače v magnetickém poli 

 

 

Optoelektrické snímače 

se používají  v mnoha oblastech technologie a každodenním životě v kontrolních a 
řídících aplikacích. Obecně je změna intenzity optického paprsku (mezi přijímačem a 
vysílačem) způsobena tím, že jej zacloní cílový objekt. V závislosti na vlastnostech 
tohoto objektu a na charakteristice optického paprsku je světelný paprsek buď 
přerušován, nebo odrážen, popř. rozptýlen. Impulsní infračervené LED diody se běžně 
používají jako vysílače a fototranzistory jako přijímače. Výstupní signál je tak většinou 
nezávislý na okolních světelných podmínkách, od viditelného světla může být snadno 
odfiltrován. V mezních snímacích aplikacích jsou používány difusní snímače nebo 
optické závory s LED diodou s červeným světlem. Světelný paprsek a snímaný bod jsou 
viditelné a snadněji nastavitelné. Balluff nabízí tři typy snímačů pro různé požadavky 
aplikací: difusní snímače, reflexní optické závory a jednocestné optické závory. 

 

 



 

Obr. č. 7 - Optická závora 

 

 

 

 

Obr. č. 8 - Jednocestná závora 

 

 

 

 



 

Obr. č. 9 - Difúzní snímač 

 

 

  



Zajištění konstantní zkušební rychlosti pro celý sortiment trubek 

Výpočet frekvence otáček elektromotoru 

 

Přísun  trubky do samotného stroje Rotomat 2 se děje po válečkové dráze. 
Válečková dráha je soustava jednotlivých samostatně elektricky poháněných válečků 
v jedné rovině. Válečky mají tvar prizmatu tzn., že se trubky různých průměrů dotýkají 
válečků v různých místech a tím se mění aktivní poloměr válečku. Proto se při 
konstantní obvodové rychlosti válečků trubky různých průměrů pohybují po válečkové 
dráze různými rychlostmi. 

Našim požadavkem však je, udržet konstantní rychlost pohybu trubek s různými 
průměry po válečkové dráze. To lze zajistit tím, že se budou měnit otáčky motoru v 
závislosti na průměru trubky. 

Vstupní valnice se skládá ze dvou částí , resp. z částí s různými poloměry válečků. 
Jde o poloměr válečků samotné valnice a poloměr válečků v samotném stroji Rotomat 2. 

Problematika konstantní rychlosti pohybu trubky po valnici pro různé průměry je navíc 

komplikovanější tím, že musí být zajištěna stejná obvodová rychlost obou válečků s různými 
průměry. 

 

Technické údaje válečků 

Větší váleček valnice: 

Maximální průměr: 700 mm 

Otáčky válečku: 16.25 ot./min = 0.27 ot./s 

Elektromotor: 910 ot./min =15.2 ot./s 

Převod: i = 56 

Šířka:  320 mm 

rl:    220-240 mm 

 

Menší váleček valnice: 

Maximální průměr: 201.0 mm Minimální průměr: 101.0 mm Otáčky válečku: 
86.25 ot/min = 1.438 ot/s Elektromotor: 1725 ot/min = 28.75 ot/s 

Převod: i = 20 rl:      51-53.8 mm 

 



 

Obr. č. 10 - Schéma pohonu válečku 

 

Elektromotor           Převod           Váleček 

     f e              * V i      r , r l ,R , f v  

 

Rychlost pohybu trubky po valnici resp. obvodová rychlost válečku bude v 
závislosti na průměru trubky buď 0.5 m/s nebo 0.25 m/s.  

 

Obvodová rychlost se vypočítá ze vztahu: 

v =( 2π r) / T = 2π r f     ( 1 ) 

 

kde T je perioda jednoho oběhu válečku, f je frekvence otáčení válečku 

r je poloměr válečku (v našem případě aktivní poloměr válečku) 

Nás však zajímá frekvence otáčení válečku resp. frekvence otáčení elektromotoru, 
kterou budu řídit z PLC Allen-Bradley přes výstupní analogový modul 1746-N04I. Tato 
frekvence otáčení válečku se bude přepočítávat pro konstantní obvodovou rychlost 0.5 
m/s nebo 0.25 m/s a pro průměry trubek od 60.3 mm do 273.0 mm. Frekvence válečku 
„f v“ se bude vypočítávat ze vztahu 

 

fv = v / (2πr)    ( 2 ) 

 

Frekvence elektromotoru „fe"  se při převodu „i" mezi elektromotorem a válečkem 
vypočítá ze vztahu respektive 

 

Fe = i* fv           ( 3 ) 

 



respektive 

 

fe =  i * v / (2πr)         ( 4 ) 

 

Převod „i" je pro větší průměr válečku roven i = 56 a pro menší průměr válečku 
(váleček stroje) i = 20. 

Samotný výpočet frekvence otáček elektromotoru je zatížen problematikou 
výpočtu aktivního  poloměru válečků „ r“  pro různé poloměry trubek. 

  



Výpočet aktivního poloměru 

Pro každý průměr trubky dochází k jinému dotyku trubky s válečkem resp. 
dochází ke změně aktivního poloměru „r“. Tento poloměr je důležitý při výpočtu 
obvodové rychlosti válečku „v" resp. pro výpočet potřebných otáček motoru - 
frekvenci, pro danou požadovanou rychlost. 

Aktivní poloměr se vypočítá ze vztahu 

r  =  r l  + d    ( 1 )  

 

přičemž poloměr „ rl “  je známý (provedlo se měření přímo na valečku - výpočet 
poloměru se změřeného obvodu) a vzdálenost „d“  se vypočítá pomocí dvou 
trojúhelníků ABC a BCD. Nejprve se vypočítá vzdálenostmi z trojúhelníku ABC 
pomocí goniometrické funkce sinus vztahem 

sin30° = l / R    ( 2 )  

respektive 

l - R * sin30°    ( 3 ) 

 

kde „R“ je známý poloměr trubky. 

 

Vzdálenost „ d“  vypočítáme z trojúhelníku BCD pomocí goniometrické funkce 
cosinus vztahem 

 

cos60°  = d / l      ( 4 )  

respektive 

d = l* cos60°     ( 5 )  

 

Pokud do vztahu ( 5 ) dosadím za „l“ odvozený vztah ( 3 ) potom výpočet 
vzdálenosti „d“ dostaneme ze vztahu 

 

d = R * sin30° * cos60°        ( 6 ) 

 



Aktivní poloměr „r“ se potom vypočítá ze vztahu ( 1 ) po dosazení za „d“ ze 
vztahu      ( 6 ) . Výsledný vzorec má tvar 

 

r =  rl + ( R *  sin30 * cos60° )  ( 7 )  

 

 

 

Obr. č. 11 - Schéma uložení trubky ve válečku 

 

 

 



Závěr výpočtu 

Aktivní poloměr válečku 

fe = i  *  v / (2π r )     (  1  ) 

 

Frekvence elektromotoru 

  r = rl + ( R * sin30° * cos60° )      ( 2 ) 

 

Po dosažení vztahu ( 2 ) do vztahu ( 1 ) dostaneme konečný vzorec pro výpočet 
frekvence elektromotoru, která se bude posílat v PLC na výstupní modul 1746-N04I. 

 

  ( 3 ) 

 

Poznámka: 

Výstupní analogový modul 1746-N04I má proudový výstup v rozsahu 0 -20  mA 
tj. 0 -31208. Maximální otáčky elektromotoru většího válečku jsou 910 ot/min =15 .2  
ot/s a menšího válečku 1725 ot/min = 28.75 ot/s. 

 

Rozsahy: 

Větší váleček: 0 - 20 mA = 0 - 31 208 = 0 - 910 ot/min = 0 -15 .2  ot/s 

Menší váleček: 0 - 20 mA = 0 - 31 208 = 0 - 1725 ot/min = 0 - 28.75 ot/s 

  



Návrh automatického řízení 

Řízení linky bude provedeno přes klasický personální počítač s operačním 
systémem Windows XP. Tento bude připojen jak na řídící systém AB, tak na páteřní 
datovou síť a bude komunikovat také s řídícím systémem samotného stroje Rotomat 2. 
Pro ovládání linky bude v PC nahrán vizualizační program ControlWeb 2000. Tento 
program se pro řízení linek používá na více aplikacích v závodě a jeho uživatelské 
rozhraní je velmi přehledné a příjemné pro obsluhu linky. Také zkušenosti údržby jsou 
bez problémů a jeho použití bylo součástí zadání ze strany provozu. 

 

Obr. č. 12 - Využití vizualizace pomocí ControlWeb 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikační linka ControlWeb (PC) a Allen Bradley pracuje na rozhraní RS485. 
Proto je nutné doplnit specifikaci HW počítače o převodník RS485/RS232. 

 
Celý algoritmus řízení linky je ve stručnosti popsán zde: 

trubky, které dorazí na pracoviště Rotomat II v jižní hale provozu St 4-10“ budou 
shromažďovány na „vstupním roštu sever“ mezi sloupy E18 - E20. Na pokyn obsluhy 
Rotomatu II v ručním režimu nebo při navoleném režimu automat automaticky je trubka 
na zarážce vložena „rotačním podavačem 1“ na „vstupní valnici“, kterou je dopravena 
přes vlastní diagnostické zařízení „rota ční hlavu“ a „přítlačné kladky“ na „výstupní 
valnici“. Valnice jsou tvořeny válečky se samostatnými pohony s možností pojezdu 
v obou směrech. Severně od výstupní valnice se nachází „rošt s kontrolními vzorky 
(KVZ)“ . KVZ lze z tohoto roštu vzít a „kolébkovým podavačem“ uložit na „výstupní 
valnici“, stejně tak jej lze zpětně z této valnice přeložit na rošt pro odkládání KVZ. 
Ovládání je na pokyn obsluhy Rotomatu II. Trubky, které projdou Rotomatem jsou 
automaticky překládány „rotačním podavačem 2“ směrem na jih na stávající „výstupní 
rošt“ 

„Výstupní rošt“ je osazen klínovou plochou, která dodá trubce potřebnou energii 
pro dopravu po přímém roštu až na pevnou zarážku (tato zarážka je mechanická a 
nebude ovládaná jako ostatní zarážky v lince) před přemístěným „polohovadlem 1“ 
nebo dál k „vratné valnici“ . Zarážka je přemostitelná ručně stavitelným sklopným 
přemostěním. Je-li přemostění v horní poloze, trubky jsou dopravovány přímo přes 
„polohovadlo 1“. Je-li ruční přemostění sklopeno dolů, pak lze dávkovat „sklopným 
dávkovačem“ na „polohovadlo 1“. „Polohovadlo 1“  umožňuje při otáčení současnou 
kontrolu dvou trubek. „Výstupní rošt“ před „polohovadlem 1“ je pomocně vybaven 
pneumaticky ovládaným „střásačem 3“. Těsně za „polohovadlem 1“ navazuje 
pneumaticky ovládané otočné „p řemostění 1“  výstupního roštu, sloužící pro pohyb 
obsluhy podél trubky uložené na „polohovadle 1“. Dále bude následovat „vertikální 
dávkovač 1“ ten bude dávkovat trubky na kterých jsou vady na přebroušení po valnici 
na „brousící rošt“. Kam se trubky dostanou pomocí „rotačního podavače 3“. Dále je 
umístěné „polohovadlo 2“ na které se trubka dostane pomoci „vertikálního dávkovače 
2“. Zde se zvonu zkontrolují trubky. Zmetky se vyřadí do „tašky zmetků“ a zbylé 
pokračují na „výstupní rošt-Jih“, který je opět vybaven „střasači“ a „ rotačním 
podavačem“ který pošle trubku na „vstupní valnici“. Proces se opakuje, dokud není 
trubka vyřazena do tašky zmetků nebo nejsou opraveny vady a trubka pokračuje 
k dalšímu zpracování po „jižní valnici“ 

Samotný program, který bude řídit linku Rotomatu II, je program pro PLC 
automaty. 

 

  



 

Obr. č. 13 - Návrh nového technologického uspořádání linky ROTOMAT 2 

 

 

 



Vyhodnocení řešení a další postup 

Požadavek provozu na rozšíření linky Rotomat 2 o brousící a prohlížecí rošt a tím 
nutnost automatizace a přechod na řídící systém Allan Bradley jsem zpracoval ve výše 
uvedené práci. Technické řešení a jednotlivé úseky a části automatizace se při kontrole a 
konzultaci s pracovníky závodu jevily jako schůdné a vhodné k dalšímu kroku realizace. 
Doprava trubek na zmíněné části výrobního závodu by podle mého technického řešení 
byla možná bez použití jeřábu, což značné zrychlí výrobní postupy a návaznost na další 
úseky výrobní linky by byla reálná. Taktéž obsluha zmíněného uzlu, která byla 
v minulosti poměrně fyzicky náročná, bude teď jednodušší a podle požadavků provozu 
lze alternativně přesouvat pracovníky z Rotomatu 2 na Rotomat 3 a opačně.  

Další krok pro úspěšné dokončení automatizace na této lince je navržení a napsání 
řídícího algoritmu pro manipulaci s trubkami na lince  Rotomatu 2. Tento řídící 
program bude napsaný v programovacím jazyce pro PLC automaty Allan Bradley.  

Jako poslední článek k realizaci těchto úprav je nutno vypracovat technickou 
dokumentaci a poté vypsat výběrové řízení na provedení elektro části  a strojní části. 

  



Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku automatizace zkušební 
linky Rotomat 2 u firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.. V průběhu řešení 
této problematiky bylo podrobněji rozpracováno následující: 

 

a) Popis současného technologického uspořádání linky včetně pracovního postupu při 

nedestruktivní kontrole trubek na lince Rotomat 2. 

b) Analýza nedostatků. 

c) Návrh nového technologického uspořádání linky s cílem vyloučení jeřábové 

přepravy trubek a zvýšení zkušební kapacity linky Rotomat 2. 

d) Definování jednotlivých zkušebních režimů, způsobů ovládání linky a použitých 

čidel. 

e) Vyřešení požadavku na zajištění konstantní zkušební rychlosti pro celý požadovaný 

rozsah průměrů trubek. 

f) Návrh způsobu automatické řízení – vizualizace (ControlWeb 2000). 

 

Na základě konzultací s pracovníky firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  
si dovoluji konstatovat, že navržené úpravy technologie linky Rotomat 2 a její 
automatizace jsou reálné a vhodné k dalšímu kroku realizace. Tím by mělo být 
zpracování technické dokumentace a její případné využití pro předpokládané zahájení 
výběrového řízení na realizaci části elektro a strojní linky Rotomat 2. 
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