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Anotace  

V předložené práci je vypracován stručný celkový pohled na automatizaci DPD 

hnědouhelného lomu. V první části je uveden přehled a stručný popis technického a 

programového vybavení, které je potřebné pro řešení popisované problematiky 

automatizace DPD. Následně je provedena analýza různých dílčích částí systému a je 

provedeno vyhodnocení funkčnosti uvedených částí. Je zde proveden rozbor operátorského 

pracoviště sloužícího pro monitoring a ovládání automatizace lomu. Dále je pak detailněji 

popsána poháněcí stanice PD37, u které je proveden rozbor všech provozních stavů 

v návaznosti na operátorské pracoviště. V poslední části práce je proveden návrh postupů 

ke zlepšení procesů řízení, jedná se návrh řešení několika nalezených nedostatků. 

 

Klíčová slova: automatizace, lom, DPD, poháněcí stanice 

 

 

Summary 

There is a short overview of automatization of the Long-distance Belt 

Conveyance in the brown coal mine. There is as summary and short description of 

technical and software equipment, which is needed for the solution of described problems 

of the automatization Long-distance Belt Conveyance in the first part. Subsequently is 

created the analysis of the different partial segments of the system and there is also made 

the evaluation of element’s functionality. As well here is performed analysis of the 

operator workplace for monitoring and control automatization of the mine. There is a 

description in details of drive station PD37 in the next part where is the analysis of all 

operating states made in a sequence of the operator’s work place. At the end of this thesis 

there is the proposal of procedures to improving the leading process. This proposal 

provides the solution of several found deficiencies. 

 

Keywords: automatization, Long-distance Belt Conveyance, drive station 
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Seznam pouţitých symbolů zkratek 

DPD -  dálková pásová doprava 

HPO - hlavní přepínač ovládání 

HGF – Hornicko-geologická fakulta 

Kvitace - odbavení poruchy 

PD - pásový dopravník 

PS - poháněcí stanice 

RS - rotorový spouštěč 

SD - Severočeské doly 

STC - stanoviště technologického celku (řídící pracoviště DPD) 

TC – technologický celek 

VŠB - Vysoká škola báňská 

VŠB-TUO - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

Seznam pouţitých cizojazyčných symbolů zkratek 

ACK/UNACK - Acknowledge/Unacknowledge (potvrzený/nepotvrzený) 

DCS - Distributed Control System (distribuovaný systém řízení) 

FBD - Function Block Diagram (způsob zápisu programu v Simatic Manageru) 

HW - Hardware 

HMI - Human Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

InTouch - objektově orientovaný vizualizační nástroj 

LAD - Ladder Diagram (způsob zápisu programu v Simatic Manageru) 

MMI - Man Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

Network - část programu v Simatic Manageru 

PLC - Programable Logical Controler (programovatelný automat) 

SW - Software 

STL - Statement list (způsob zápisu programu v Simatic Manageru) 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (supervizní řízení a sběr dat) 
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1. Úvod do problematiky automatizace DPD 

Pracuji jako elektronik na Dolech Bílina, které spadají pod společnost 

Severočeské Doly a.s. Severočeské Doly a.s. vznikly dne 1. ledna 1994 spojením Dolů 

Bílina a Dolů Nástup Tušimice a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a 

doprovodných surovin. Hlavním a největším odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, 

která se v roce 2006 stala jediným akcionářem společnosti Severočeské Doly a.s. [7] . 

Vzhledem ke svému zaměstnání jsem si zvolil problematiku automatizace dálkové 

pásové dopravy, dále jen DPD, kde bych mohl využít svých zkušeností a docílit 

prohloubení znalostí při studiu podkladů potřebných k vypracování mé bakalářské práce a 

zároveň tyto informace poskytnout čtenáři.  

Na počátku zrodu dálkové pásové dopravy byl vývoj elektroniky ještě v počátcích 

a o mikropočítačové automatizaci nemohla být řeč. Automatizace se řešila prostřednictvím 

reléových prvků. Dostatečně velkým počtem těchto prvků se dalo dosáhnout 

automatického provozu, ale docházelo k nepřehlednosti obvodů a zvyšovala se 

poruchovost. Proto byla zvolena cesta menšího počtu reléových obvodů a snímačů, která 

však vyžadovala trvalou přítomnost obsluhy. Postupným vývojem a nasazováním nových 

technologií do provozu jsme se dostali až k nasazení PLC automatizace. 

Máme zde nasazeny různé vývojové stupně automatizace systémů ZAT a 

SIEMENS. Postupně zde dochází k modernizaci těchto systémů, aby se dosáhlo 

efektivnějšího řízení provozu těžby a větší spolehlivosti. PLC automaty SIEMENS zde 

byly doposud nasazeny na rypadla, drtiče skrývky, zakladače a čerpací stanice. Co se týče 

poháněcích stanic DPD, tak zde dominuje automatizační systém ZAT a v roce 2008 byl 

poprvé systém SIEMENS nasazen i na čtyřech poháněcích stanicích pro dopravu uhlí 

z lomu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl popsat právě tento systém SIEMENS STEP 7 na 

poháněcí stanici PD37. Mou bakalářskou prací bych chtěl navázat na znalosti získané při 

studiu [4] na VŠB, kde jsme probírali vizualizaci technologických procesů SCADA/HMI, 

PLC automatizaci a popsat provázanost technologických celků s vizualizací na 

operátorském pracovišti zde na Dolech Bílina. 

Cílem mé práce je přiměřeným způsobem popsat automatizaci lomu se zaměřením 

na poháněcí stanici PD37, poukázat na případné nedostatky a pokusit se navrhnout lepší 

řešení nalezených nedostatků. 
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2. Popis technického a programového vybavení 

2.1 Stanoviště technologického celku STC 

Pro řízení a monitoring provozu DPD slouží stanoviště technologického celku 

STC, kde řídí provoz osoba s profesním označením dispečer DPD (manipulant). Na tomto 

stanovišti je umístěno několik počítačových zařízení pro vizualizaci technologického 

procesu s názvem InTouch. V současné době jsou na dolech v Bílině tři STC, Skrývka 

sever, Skrývka jih a Lom. V rámci této práce se budu zabývat stanovištěm technologického 

celku pro lom, které slouží pro monitoring a řízení veškeré těžby a přepravy uhlí až na 

úpravnu uhlí. 

2.1.1 InTouch 

InTouch je objektově orientovaný vizualizační nástroj pro vytváření Man 

Machine Interface MMI resp. Human Machine Interface HMI (rozhraní člověk stroj) 

aplikací pro průmyslovou automatizaci, řízení procesů a supervizní monitorování s 

použitím v diskrétních, spojitých, DCS, SCADA a dalších typech výrobních systémů. 

InTouch umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném čase 

sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím grafického 

znázornění libovolných technologických procesů. 

Ovládání a monitoring technologie jsou provedeny s ohledem na splnění 

požadavku možnosti vzájemného záskoku on-line. Proto je aplikace InTouch totožná na 

dvou operačních stanicích. Teprve při aktivaci aplikace v operační stanici se podle 

počáteční konfigurace aktivuje primární určení řízené technologie. Lze tedy ovládat 

stejnou technologii z jedné či druhé stanice resp. počítače. 

2.1.2 Zobrazení na InTouch 

Rozdělení pohledů na technologický proces prostřednictvím aplikace InTouch: 

 Celek 

 Detail 
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 Alarmy 

 Ovládání 

 

Celek slouží k celkovému pohledu na dopravní linky. Jsou zde graficky 

znázorněny stavy jednotlivých poháněcích stanic, rypadel a zakladačů. Ze zobrazení lze 

okamžitě rozeznat, zda je dopravní linka v provozu, v klidu nebo v poruše (červená barva). 

Pro toto zobrazení slouží dva monitory. Velkoplošná obrazovka na Obr. 1 , která je 

umístěna na stěně místnosti, kde nejsou ovládací tlačítka a slouží primárně pro přehledné 

zobrazení lomu. 

 

 

Obr. 1 Zobrazení lomu na velkoplošné obrazovce 

 

Toto zobrazení má operátor rovněž na svém monitoru, kde již má doplňkové 

panely Obr. 2. V horní části obrazovky je výpis posledních třech alarmových hlášení a ve 

spodní části obrazu jsou tlačítka pro ovládání provozu.  
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Obr. 2 Zobrazení lomu na monitoru operátora 

 

Detail slouží k detailnímu zobrazení stavu zvoleného prvku technologického 

celku, v případě Obr. 3 se jedná o detail poháněcí stanice s označením PD37. Okno pro 

detailní zobrazení je možné otevřít kliknutím na ikonu prvku technologického celku. 

V případě potřeby, například při výskytu alarmového stavu resp. při vniku nějaké poruchy, 

má operátor možnost na tomto detailním zobrazení blíže specifikovat vzniklou závadu.  

Dále je pak na rozhodnutí operátora, zda vyslat na dané místo údržbu pro odstranění 

závady. V levé horní části je zobrazen způsob ovládání. Pokud je ovládání z PS, tak nemá 

operátor možnost stanici ovládat. Dále je zde zobrazen stav zapnutí jednotlivých napětí na 

PS. Je zde rovněž vidět drobná chyba v aplikaci, v rámečku NN by zřejmě měl být 

zobrazen stav 500V, nikoli 32767V. Níže je pak izolační stav jednotlivých napětí, protože 

se jedná o izolovanou soustavu napětí. Uprostřed je znázorněn stav pasu, v případě Obr. 3 

znamená bílá šipka chod. V pravé části zobrazení jsou ikony pro symbolické zobrazení 

vybraných alarmových stavů. Ve spodní části jsou symbolicky zobrazeny jednotlivé 

motory pohonu hlavního pasu, na kterých je informativní zobrazení proudů, otáček a 

teplot. 
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. 

 

Obr. 3 Detail PD37 

 

Alarmy - textový výpis příchozích poruch a jiných událostí ve zvláštním okně, 

které je zobrazeno v horní části obrazovky v případě zobrazení celku na monitoru 

operátora. Okno je možno kliknutím zobrazit na celé obrazovce a zobrazit tak více 

událostí. Ve výpise na Obr. 4 je vždy uveden datum, stav, priorita, skupina, jméno, 

komentář, hodnota ke každému alarmovému hlášení viz následující popis: 

 Datum a čas určuje dobu vzniku resp. potvrzení hlášení 

 Stav nám označuje potvrzené hlášení „ACK“ a nepotvrzené hlášení „UNACK“ 

 Priorita určuje důležitost resp. závažnost hlášení. 

 Skupina označuje název zařízení např. „PD_35“ znamená poháněcí stanici PD 35. 

 Jméno je symbolický název hlášení resp. poruchy 

 Komentář určuje bližší specifikaci hlášení 
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Hlášení jsou rovněž barevně označena pro větší přehlednost a odlišení dle níže 

uvedeného popisu: 

 Červeně – nepotvrzené hlášení poruchy 

 Zeleně – potvrzené hlášení poruchy, ale porucha nadále trvá 

 Modře – hlášení o odstranění poruchy 

 Ţlutě – informativní hlášení o neporuchových událostech a systémových stavech 

 

 

Obr. 4 Výpis alarmových hlášení 

 

Dále je možno provádět filtrování výpisu dle předem daných kritérií. K tomuto 

slouží tlačítka ve spodní části obrazovky. Na Obr. 5 je z voleno kritérium PD37, tzn. výpis 

všech hlášení týkajících se pouze PD37. Zde bych chtěl poukázat na hodnoty alarmů, které 

jsou přeloženy jen z poloviny. Vyskytují se zde zároveň hodnoty „ON“ a „ZAP“ resp. 

„OFF“ a „VYP“, což působí rozporuplným dojmem. Další možností filtrování je zobrazení 

pouze určitého rozsahu priorit. Priority je možné číslovat v rozsahu 1-999, 1 znamená 
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největší důležitost a naopak 999 důležitost nejmenší. Z Obr. 5 je však  zřejmé, že v tomto 

případě by stačil rozsah priorit pouze 1-5. 

 

 

Obr. 5 Filtrování výpisu dle PD 37 

 

Ovládání – obrazovka Obr. 6, kde je možné ovládání jednotlivých poháněcích 

stanic. Podmínkou provozu zvolené poháněcí stanice je samozřejmě provoz předcházející, 

aby nedošlo k závalu. V levé části zobrazení je umožněna volba jednotlivých poháněcích 

stanic. Tlačítka s červeným označením znázorňují navolené stanice a s černým označením 

naopak nenavolené. Nepodbarvená tlačítka znázorňují dočasně vyřazenou technologii, 

kterou není možné v daném okamžiku ovládat. V pravé části obrazovky je pak umožněno 

jednotlivé ovládání stanic. Jsou zde tlačítka „příprava“, „start“ a „stop“, jejichž význam je 

dále uveden v kapitole 3.1 Provozní stavy PS. Dále jsou zde tlačítka pro technologické 

vypnutí, které umožňují postupné vypínání stanic tak, aby došlo k postupnému 

vyprázdnění pasu a byla tak lépe umožněna servisní činnost. Tlačítko stop způsobí naopak 

okamžité zastavení všech stanic v řádku. Vlevo nahoře je pak tlačítko pro synchronní start 
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všech navolených stanic. Stanice nejsou na obrazovce umístěny náhodně, ale v pořadí 

zleva od rypadla směrem vpravo, kde následuje úpravna uhlí nebo kde je umístěn zakladač. 

 

 

Obr. 6 Zobrazení ovládací obrazovky lomu 

2.1.3 Propojení STC a DPD 

Na Obr. 7 je schématické znázornění komunikačního vedení od InTouch až 

k poháněcím stanicím s řídícím systémem SIEMENS STEP 7. V principu se jedná o síť 

LAN typu ETHERNET, která je propojena za pomoci převodníků ETHERNET/optika 

SIEMENS Scalance X204-2 prostřednictvím optické sítě s poháněcími stanicemi PD35, 37 

a 53. Převodníky mají zároveň integrovaný ETHERNET přepínač pro snadnější propojení 

více periferií. Optická síť je zapojena do kruhu, tím je zajištěna redundance, která zajišťuje 

odolnost vůči přerušení libovolné sekce vedení. Tímto způsobem je zajištěn čas pro 

případnou opravu vadné sekce bez přerušení provozu těžby. Optické vedení je však vhodné 

pouze tam, kde se pozice PD nemění, protože jeho přepojování a prodlužování není 

v současné době tak snadné, jako je přepojování metalických kabelů. PD54 je umístěna na 
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místě, kde se občas musí transportovat s postupující těžbou. Zde bylo nutné použít 

metalické vedení z důvodu snadnějšího přepojení. Síť ETHERNET je však možné 

zapojovat bez aktivních prvků na vzdálenost maximálně 100m. 

 

Obr. 7 Schéma propojení STC-PD (pouze stanice se systémem SIEMENS) 

 

Bylo proto nutné použít převodník WESTERMO DDW-220, který umožňuje komunikaci 

po dvoudrátovém metalickém vedení až na vzdálenost 10 km. Tímto způsobem je zajištěno 

Komunikace s další technologií 

Metalický kabel ETHERNET 

Optický kabel 

PD35 PD37 PD53 PD54 

Metalický kabel SHDSL 

DDW-220 

X204-2D 

X204-2D X204-2D X204-2D 
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propojení všech stanic se systémem SIEMENS do jedné sítě. Celkové schéma zapojení 

přenosového vedení lomu je uvedeno v příloze 4. 

2.2 Poháněcí stanice PS 

Každý dopravník je většinou vybaven řídící procesní stanicí resp. PLC 

automatem, který slouží k zajištění spolehlivého a bezobslužného provozu, tj. start, chod a 

zastavení dopravníku. PLC je řešen tak, aby ve spolupráci s nezbytnými snímači a se 

silovou částí poháněcí stanice, při respektování provozního řádu, byl umožněn provoz 

dopravníku bez trvalé přítomnosti obsluhy na poháněcí stanici. 

PLC dále zajišťuje obousměrnou komunikaci prostřednictvím datového přenosu 

s operátorským pracovištěm STC. Schéma datového vedení je znázorněno v příloze 4. 

Komunikace ve směru STC – PS slouží k ovládání PS. Ovládání můžeme rozdělit na tyto 

hlavní povely: 

 Volba 

 Příprava 

 Start 

 Stop 

 

Doplňkové povely: 

 Ovládání osvětlení 

 Nezávislé zapnutí akustické signalizace 

 Sepnutí (nahození) hlavního vypínače 

 

 

 Komunikace ve směru PS-STC spočívá v přenosu provozních a alarmových stavů: 

 Příprava ukončena 

 Provoz 

 Havárie (porucha) 

 Suma havarijních či nehavarijních poruch 

 Konkrétní číslo poruchy 



Štěpán Bartošík: Automatizace dálkové pásové dopravy na lomu. 

2009  Str.: 11   

2.3 Poháněcí stanice PD37 

Vzhledem k různým odlišnostem poháněcích stanic se dále budu zabývat 

konkrétní poháněcí stanicí PD37. Na poháněcí stanici PD37 je instalován PLC automat 

SIEMENS STEP 7. Je zde použit modulární mini PLC přístroj S7-300, který je primárně 

určen pro jednodušší a středně složité aplikace. PLC se skládá z napájecí jednotky PS307, 

řídící jednotky CPU315-2, propojovacích modulů IM360 a IM361,  vstupních binárních 

modulů DI32xDC24V a DI16xAC120/230V, výstupních binárních modulů DO8xAC Iso  a 

vstupních analogových modulů AI8x13Bit viz HW konfigurace na Obr. 8. 

 

Obr. 8 HW konfigurace PLC na PD37 

2.3.1 Popis osazených jednotek 

 PS307 2A – je napájecí jednotka resp. zdroj, který slouží pro konverzi napětí 

230VAC na napětí 24VDC. Napětí 24VDC o maximálním proudu 2A pak slouží 

pro napájení řídící jednotky a ostatních připojených podružných jednotek resp. 

modulů. 

 CPU315-2-je řídící procesorová jednotka s komunikačním rozhraním ETHERNET 

PN, PROFIBUS MPI/DP a PROFINET IO. 

 IM360/IM361 – pár rozšiřujících jednotek umožňujících připojení dalších modulů 

PLC v jiné části rozvaděče prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní 

RS485 o maximální délce kabelu 10m. IM360 se připojuje k řídící jednotce a 

IM361 slouží pro připojení rozšiřujících modulů, které se již k CPU nevešly nebo 

jsou potřeba v jiné části rozváděče. 
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 DI32xDC24V – obsahuje 32 binárních vstupů 24VDC 

 DI16xAC120/230V – obsahuje 16 binárních vstupů 120/230VAC 

 DO8xAC Iso  - obsahuje 8 binárních výstupů (kontaktů 230VAC) 

 AI8x13Bit.– obsahuje 8 analogových vstupů s možností měření proudu, napětí a 

odporu 

Na Obr. 9 je uvedeno schéma zapojení komunikace PLC s jednotlivými 

periferiemi. K řídící jednotce CPU315 jsou připojeny dvě podružné jednotky za pomoci 

blíže nespecifikovaného rozhraní RS485. Jedná se v principu o decentralizované 

zpracování dat prostřednictvím jednotek IM360/361, které je limitováno vzdáleností 10m. 

Dále je PLC propojen s ovládacím panelem OP77 po sběrnici PROFIBUS DP. 

Komunikace s STC je zajištěna sítí ETHERNET přes optický převodník SIEMENS 

Scalance X204-2. 

 

Obr. 9 Schéma komunikačního vedení na PD37 

2.3.2 Popis ovládacího panelu OP77 

Jedná se o menší HMI zařízení vyráběné firmou SIEMENS. OP77 Obr. 10 je 

vhodný všude tam, kde není třeba příliš ovládacích a nastavovacích prvků. Není zde 

takový komfort, jako je dotyková obrazovka a ucelené barevné grafické zobrazení, které 

Komunikace s další technologií 

ETHERNET 

Optický kabel 

IM361 CPU315 

PROFIBUS DP 

X204-2D 

RS485 IM360/361 

 

IM361 

OP77 
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přísluší velkým multipanelům o odpovídající ceně. OP77 obsahuje 8 softwarově 

konfigurovatelných tlačítek, které je možné použít pro rychlé přepínání menu. Pod tyto 

tlačítka se dá zasunout štítek s popisky, pro upřesnění funkce tlačítek. Čtyři tlačítka K1-K4 

obsahují led diodu, kterou je možné označit tlačítka, která mají v závislosti na aktuálním 

zobrazení definovanou nějakou funkci. 

Vybrané technické parametry: 

 Podsvícený monochromatický 4,5“ LCD displej o rozlišení 160x64 bodů 

 Membránová klávesnice s osmi tlačítky a čtyřmi LED diodami 

 Membránová klávesnice s 23 systémovými tlačítky 

 256 KB Flash/RAM 

 Rozhraní RS485 

 Možnost připojení k S7 200/300/400 

 Napájení 24VDC 

 Krytí IP65 (po instalaci)/IP20 

 

Obr. 10 Ovládací panel OP77 
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2.3.3 Vývojové prostředí SIMATIC Manager 

Pro konfiguraci a programování PLC automatů SIEMENS STEP 7 se používá 

software dodávaný přímo firmou SIEMENS s názvem SIMATIC Manager. Pro 

komunikaci s PLC se používají rozhraní PROFIBUS MPI/DP a ETHERNET dle HW 

konfigurace PLC. Dále jsou dodávány notebooky SIEMENS SIMATIC Field PG s HW 

implementací zmiňovaných rozhraní. Dodávají se však redukce i k běžným počítačům. 

Ve vývojovém prostředí je třeba nejprve nakonfigurovat typ řídící jednotky a 

dalších osazených modulů v PLC, poté je možné přejít ke tvorbě programu pro PLC. Dále 

je možný online monitoring stavů jednotlivých vstupů, výstupů a SW funkcí při normálním 

běhu PLC. Tímto způsobem se dá snadno odlaďovat vyvíjená aplikace nebo hledat závady 

resp. příčiny poruchových stavů v již hotových aplikacích nasazených v technologii. 

V příloze 1 je zobrazena hlavní obrazovka vývojového prostředí SIMATIC Manager. Na 

levém panelu je zobrazena skupina projektů, na pravém panelu je zobrazen seznam bloků 

projektu poháněcí stanice PD37, kterou se budu dále podrobněji zabývat. 

2.3.4 Struktura programu v prostředí SIMATIC Manager 

STEP 7 umožňuje strukturalizovat uživatelský program rozčleněním do samostatných 

sekcí [5]: 

 Organizační bloky OB – jsou volány výhradně operačním systémem CPU a tvoří 

rozhraní mezi uživatelským programem a operačním systémem. OB v principu řídí 

a zajišťují chování PC systému při náběhu, cyklické zpracování uživatelského 

programu, zpracování přerušení, správu detekovaných poruch a chybových stavů. 

 Funkce FC a funkční bloky FB – jsou základními kameny, ze kterých se skládá 

uživatelský program a které umožňují rozdělit komplexní program do dílčích 

vzájemně propojených částí. 

 Datové bloky DB – jsou používány pro úschovu uživatelských dat potřebných pro 

řízení procesu. Na rozdíl od FC a FB neobsahují instrukce 

 Systémové funkce a funkční bloky SFC/SFB – jsou vytvořené výrobcem PLC 

systému a integrovány v paměti CPU. Jsou určeny pro řešení složitých standardních 

dílčích úloh. Jsou uživatelem needitovatelné. 
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 Systémové datové bloky SDB – Slouží pro úschovu konfiguračních dat a 

parametrů. Jsou uživatelem needitovatelné a jejich obsah nelze zobrazit. 

 

FC a FB je možné zobrazit a editovat třemi různými způsoby a programátor resp. 

servisní pracovník si může zvolit zobrazení, které mu nejlépe vyhovuje. 

LAD – schéma kontaktů na Obr. 11 

První symbol na Obr. 11 I0.0 symbolicky znázorňuje vstup s desetinným 

označením 0.0. Vstup může být nasměrován přímo ze vstupní jednotky např. 

DI32xDC24V nebo se může jednat o pokračování signálu z jiné části programu. Ve 

druhém případě by bylo vhodnější nějaké stručné symbolické označení reprezentující 

název signálu.  Druhý symbol označuje vstup s označením 0.1, ale vstup je v tomto případě 

negovaný. Symbol Q8.0 reprezentuje označení výstupu 8.0, který může být nasměrován 

např. do výstupní jednotky DO8xAC Iso nebo opatřen vhodným symbolickým označením 

a použit jako vstup v jiné části programu. 

 

Obr. 11 Ukázka zápisu programu ve formě LAD 

FBD – funkční schéma na Obr. 12 

Tento způsob reprezentace odpovídá schématickému zápisu zapojení logických obvodů. 

 

Obr. 12 Ukázka zápisu programu ve formě FBD 
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STL – seznam instrukcí na Obr. 13 

 

Obr. 13 Ukázka zápisu programu ve formě STL 

 

Všechny 3 zápisy LAD, FBD a STL jsou identické a znamenají tuto logiku: 

výstup Q8.0 = (vstup I0.0) AND (NOT (vstup I0.1)) 

2.3.5 Ovládání a signalizace 

Pro místní ovládání a místní signalizaci jsou na poháněcí stanici vyhrazena tato místa: 

 Externí panel DT1 – rozvaděč obsluhy 

 Vnitřek rozvodny – dveře rozvaděče 

 Ochozy PS – pouze nouzové zastavení a bezpečnostní vypnutí 

Chod hlavních pohonů je možný v následujících režimech: 

 Ovládání z velínu STC ve vazbě 

 Ovládání z poháněcí stanice z místa ve vazbě 

 Ovládání z poháněcí stanice z místa bez vazby 

 Ovládání z poháněcí stanice z místa jednotlivých pohonů (DEBLOK) 

Volba režimu ovládání se uskutečňuje hlavním přepínačem ovládání HPO, který 

je umístěn ve skříňce DT1 před rozvodnou spolu s tlačítky „Příprava“, „Start“, „Stop“ a 

dalšími. Je-li HPO v poloze 2, může být dopravník provozován i při eventuelní poruše 

přenosu na velín STC. 

2.3.6 Externí panel DT1 

Panel DT1 slouží pro ovládání poháněcí stanice a periferií za přítomnosti obsluhy, 

je zobrazen na Obr. 14. Na panelu DT1 je z důvodu bezpečnosti umístěn přepínač pro 

zajištění poháněcí stanice resp. pro znemožnění zapnutí veškerých pohonů, aby byl 

umožněn bezpečný přístup k pohyblivým částem. Pro znemožnění ovládání jiné osobě jsou 

na panelu DT1 uzamykatelná dvířka s několika otvory pro visací zámek pro případ většího 

počtu pracovních skupin. Je tím zajištěno, že nelze stanici odblokovat, dokud nebudou 
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odstraněny všechny zámky resp. všechny pracovní skupiny nedokončí svou práci. Dále 

jsou umístěny dvě kontrolky vedle přepínače pro zajištění - zelená a bílá. Zelená 

signalizující zajištění a bílá signalizující odjištění stanice. 

Hlavním ovládacím prvkem panelu DT1 je režimový přepínač „OVLÁDÁNÍ 

POHÁŇECÍ STANICE“, kde je možno navolit tyto režimy: 

1. „VYPNUTO“ 

2. „AUTOMATEM Z DISPEČINKU“ 

3. „Z MÍSTA VE VAZBĚ“ 

4. „Z MÍSTA BEZ VAZBY“ 

5. „Z MÍSTA – POHONY JEDNOTLIVĚ“ 

 

Obr. 14 Externí ovládací panel DT1 

 

Dále je možné provést test rotorových spouštěčů hlavních pohonů přepínačem 

„TEST RRS“, zvednout brzdy hlavních pohonů přepínačem „ZVEDNI BRZDY“. 

Následují bezpečnostní tlačítka s aretací „NOUZOVÉ ZASTAVENÍ PASU“,  

„NOUZOVÉ ZAST. PD“ a „CENTRAL STOP“ – vypnutí hlavního vypínače. 

V případě navolení režimů „Z MÍSTA VE VAZBĚ“ a  „Z MÍSTA BEZ VAZBY“ 

je možné ovládat hlavní pohony tlačítkem „PŘÍPRAVA PROVOZU“ – signalizováno 
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zelenou kontrolkou, tlačítkem „START PD“-signalizováno bílou kontrolkou 

„ROZBĚH/CHOD PD“ a tlačítkem „ZASTAVENÍ PD“. Při výskytu nějaké poruchy je 

tento stav signalizován červenou kontrolkou „HAVARIJNÍ PORUCHA“. Pokud již byla 

závada odstraněna, je možné poruchu odbavit žlutým tlačítkem „KVITACE PORUCHY“. 

V opačném případě, kdy závada stále trvá, trvající nelze poruchu odbavit a je znemožněno 

ovládání hlavních pohonů. V případě vybočení hlavního pasu je možné tento stav 

překlenout trvalým stiskem černého tlačítka „PŘEKLENUTÍ VYBOČENÍ PASU“ až do 

doby srovnání pasu. Černé tlačítko „ZAPNI AKUSTICKOU SIGNALIZACI” slouží 

převážně jen k otestování akustické signalizace. V případě spouštění pohonů spouští PLC 

automat akustickou signalizaci sám po dobu 20 s před započetím jakéhokoliv pohybu. 

Ve spodní části panelu DT1 jsou zleva umístěny spínače. „NAPÍNÁNÍ PASU“ 

umožňující volbu „Z MÍSTA/AUT.“ V režimu „AUT“ si automat PLC napne pas na 

rozběhovou úroveň před každým startem poháněcí stanice. V případě problémů 

s automatickým režimem je možné vypnout režim automatiky a provozovat dopravník 

s ručním předepnutím na požadovanou úroveň, která musí odpovídat přípustným mezím 

nastaveným v PLC. Pro servisní případy manipulace s pasem se rovněž používá ruční 

režim. Následujícím přepínačem vpravo „NAPÍNÁNÍ PASU“ je umožněno samotné 

napínání a povolování pasu. Pro informaci obsluhy je zobrazena napínací síla na ručkovém 

měřícím přístroji v rozsahu 0 – 100 %. Vyhodnocení napínací síly probíhá prostřednictvím 

tenzometru, který je zaveden do vstupu PLC, kde je provedeno vyhodnocení a přepočet na 

procenta. Dále jsou ve spodní části přepínače pro ovládání a režim prašného pasu. Prašný 

pas je možné provozovat trvale nebo cyklicky. Další přepínač umožňuje prašný pas 

provozovat v režimech „AUT./DEBLOK“. Režim „DEBLOK“  umožňuje ruční ovládání 

prašného pasu dle potřeb obsluhy prostřednictvím následujícího přepínače. Poslední tři 

jmenované přepínače mají třikrát stejné označení „PRAŠNÝ PAS“, což může být dle mého 

názoru matoucí pro obsluhu.  

Poslední dva spínače „REFLEKTOR PŘEDNÍ“  a „REFLEKTOR ZADNÍ“ 

slouží, jak již je z názvu zřejmé, pro ovládání osvětlení. 
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2.3.6 Signalizace v rozvodně 

Vstup, přítomnost, vyhodnocení a výstup většiny signálů je u PLC indikován na 

třech postupných diagnostických úrovních: 

 Světelné diody LED na vstupních modulech 

 Světelné diody LED na jednotkách PLC 

 LCD displej operačního panelu OP77 

Kromě těchto úrovní je k dispozici signalizace systémových stavů pomocí 

světelných diod na řídící jednotce CPU315. Název aplikačních diod je dán příslušným 

projektem a jejich význam vyplývá z dodavatelské dokumentace a algoritmů. Význam 

systémových LED diod je popsán v katalogovém listě typu jednotky. 

2.3.7 Spouštění a provoz PLC 

Před prvotním uvedením PLC do provozu se zkontroluje zasunutí jednotek a 

kabelů. Zapnutím jističe FA10 se přivede napájení do PLC. Na řídící jednotce CPU 315 se 

po chvíli rozsvítí zelená LED „RUN“, což značí správný chod jednotky. PLC je připraven 

k činnosti. 

Na operačním panelu OP77 se zkontroluje, zda nějaká porucha nebrání ve 

spuštění dopravníku. Stisknutím tlačítka „ACK“ po dobu cca 5 sekund se zkvitují (odbaví) 

všechny poruchy a vymažou ty, které již pominuly. Pomocí tlačítek-šipek se prohlédnou 

poruchy, které ještě trvají. Pokud má porucha havarijní charakter, musí se odstranit její 

příčina. V případě, že u některých poruch není možné příčinu odstranit, lze ještě využít 

simulace na OP77. Tato simulace však musí být ve shodě s provozním řádem, 

technologickými požadavky na ovládání a signalizaci DPD a s technologickou situací. Tak 

se postupně připraví PLC ke spuštění poháněcí stanice. 

2.3.8 Vývojové prostředí WinCC 

 Pro programování operačního panelu OP77 je rovněž třeba vývojového 

prostředí. Dříve se používal SW nástroj ProTool, ale dnes je již k dispozici novější nástroj 

WinCC. WinCC je propracovanější a umožňuje SW simulaci chování naprogramovaného 

operačního panelu. Vývojový nástroj se dále dělí na WinCC Flexible, kde se provádí 
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samotný návrh aplikace a na WinCC Runtime, kde je možné provést simulaci a odzkoušení 

návrhu přímo na počítači. Na Obr. 15 je ukázka otevřeného projektu ve vývojovém 

prostředí WinCC. Je zde zobrazen návrh operačního panelu OP77, který je určen i pro 

poháněcí stanici PD37. V levé části aplikace je zobrazen seznam jednotlivých obrazovek. 

Výběrem zvolené obrazovky se vpravo zobrazí její detailní zobrazení. Na Obr. 15 je 

zobrazena úvodní resp. hlavní obrazovka OP77. Ve spodní části jsou pak zobrazena 

nastavení zvoleného ovládacího prvku. Lze zde rovněž definovat následné události 

způsobené aktivací vybraného ovládacího prvku. 

 

Obr. 15 Vývojové prostředí WinCC 
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3. Analýza systému a vyhodnocení funkčnosti 

3.1 Provozní stavy PS 

3.1.1 Příprava 

Pokud jsou splněny podmínky pro přípravu a není žádná havarijní porucha, tak se 

po povelu připravit rozbliká signálka připraveno a následuje houkání po dobu 20 s, po této 

době dojde k napnutí pasu na přednastavenou rozběhovou úroveň, v případě, že je napínání 

v režimu „automat“. Jsou-li pak splněny podmínky pro připravenost, rozsvítí se signálka 

„připraveno“. Stav připravenosti může trvat maximálně 30 minut, následně je příprava 

ukončena a dopravník přejde do klidu. 

3.1.2 Start hlavního pasu 

Pokud jsou splněny podmínky pro start na chod hlavního pasu a není žádná 

havarijní porucha, zhasne signálka připraveno a rozbliká se signálka chod. Následuje 

houkání 20 s a poté povel k brzdám. V okamžiku vzniku zpětného hlášení o odbrzdění 

začíná přepínáním stupňů RS rozjezd pásového dopravníku na jmenovitou rychlost. Po 

dosažení 75 % jmenovitých otáček motorů skončí houkání a po dosažení jmenovitých 

otáček je rozběh ukončen. Signálka „chod“ se následně rozsvítí trvale. Pro snímání otáček 

motoru slouží indukční snímač umístěný přímo u motoru. Indukční snímač vyhodnocuje 

přiblížení kovového předmětu resp. clonky. Tyto snímače se v prašném prostředí osvědčily 

jako nejspolehlivější. Clonek je na motoru umístěno několik. Při otáčení motoru vzniká na 

indukčním snímači frekvence odpovídající otáčkám motoru násobená počtem clonek. Dále 

jsou snímány otáčky podpěrného bubnu, u kterého není pohon. Vyhodnocení otáček 

probíhá obdobným způsobem jako u motoru, je zde pouze rozdíl v mechanické konstrukci 

clonek. PLC automat snímané frekvence vyhodnocuje a porovnává. Otáčky motoru musejí 

být v určitém poměru k otáčkám bubnu, dojde-li k odchylce, je vyhodnocen prokluz 

hlavního pasu. Vyhodnocený prokluz způsobí vznik havarijní poruchy a následné zastavení 

PD. Prokluz je vyhodnocován odlišně při rozběhu a po dosažení jmenovitých otáček. Při 

rozběhu a při vzniklém prokluzu o trvalé hodnotě v rozmezí 8-9 % dojde k vyhodnocení 

poruchy až po 20 s, v případě hodnoty 10 % a více je porucha vyhodnocena již po 10 s. Po 
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dosažení jmenovitých otáček hlavního pohonu a prokluzu o trvalé hodnotě v rozmezí 5-

19% dojde k vyhodnocení poruchy po 20 s a v případě prokluzu 20 % a více je porucha 

vyhodnocena již po 5s.  Pokud by nebyl prokluz vyhodnocován, pak by mohlo třením 

poháněcího bubnu o pas dojít ke vzniku vysokých teplot a následnému požáru. 

3.1.3 Stop 

Tento povel slouží k zastavení provozu poháněcí stanice. Nejprve dojde k vypnutí 

hlavního pohonu a poté k povelu zabrzdit. K tomuto stavu dojde také v případě vzniku 

jakékoliv havarijní poruchy. 

3.1.4 Klid motorů 

Každý start motorů hlavního pohonu je registrován a nejkratší povolená doba 

mezi dvěma starty jsou 3 minuty. Maximálně je možno provést tři rychle po sobě jsoucí 

starty, poté je nutno s každým dalším startem setrvat 15 minut v klidu. Další rychlé starty 

je možno provést až po vynulování počítadla startů, které se každých 15 minut 

dekrementuje. Tím je umožněno maximálně 6 startů za hodinu. Důvodem pro tento stav je 

zahřívání rotorových spouštěčů při každém startu, které nesmí přesáhnout povolenou mez. 

3.2 Podmínky provozních stavů PS 

3.2.1 Podmínky pro přípravu z STC 

Aby bylo možné aktivovat přípravu, musí být splněny následující podmínky: 

 Povel připravit z STC nebo z místa dle režimu HPO 

 Režim ovládání z STC nebo z místa 

 Není havarijní porucha 

 Není zajištění stanice 

 Není zastavení DPD 

 Není ovládání jednotlivě 

 Není ovládání vypnuto 

 Není test RS 
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 Není aktivováno tlačítko nouzového vypnutí 

3.2.2 Podmínky pro připravenost 

Pro ukončení přípravy musí být splněny níže uvedené podmínky: 

 Není havarijní porucha 

 Není klid pohonu 

 Je odhoukáno 

 Je napnuto 

 RS v počátečním stavu 

 RS není havarijní porucha 

3.2.3 Podmínky pro start hlavního pasu 

 Povel start z místa nebo STC dle režimu 

 Režim ovládání z místa nebo STC 

 Stav připravenost 

 Vazba, pokud není režim ovládání „z místa bez vazby“ 

3.2.4 Podmínky pro chod hlavního pasu 

 Není havarijní porucha 

 Není povel stop 

3.3 Akustická signalizace 

Systém výstražné akustické signalizace je určen jako varování před uvedením 

nějaké technologické části do mechanického pohybu a končí po najetí na provozní 

parametry. Činnost výstražné signalizace je vždy vřazena jako podmínka pro rozběh 

technologie (pokud není odhoukáno, nelze spustit danou část). Činnost akustické 

signalizace je rovněž hlídána a pokud dojde k vyhodnocení poruchy (nezapnutí stykače 

houkačky), je vyhodnocena jako porucha havarijní a pasový dopravník je odstaven. 

Signalizace je fyzicky a funkčně rozdělena na část týkající se pasového dopravníku a na 

část týkající se prašného pasu. 
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3.3.1 Akustická signalizace hlavního pasu 

 Příprava – houkání 20 s a klid 20 s před případným napínáním. 

 Start – houkání 20 s a dále až do dosažení 50 % otáček. 

 Stop - houkání 20 s a klid 20 s před případným povolováním. 

 Havarijní stop – nenásleduje houkání, ani žádný pohyb. 

 Napínání za klidu – houkání 20 s a dál po dobu pohybu vrátku. 

 Napínání chod – houkání během pohybu vrátku při otáčkách < 50 %. 

3.3.2 Akustická signalizace prašného pasu 

Houkání 20 s před každým novým spuštěním prašného pasu. 

3.4 Napínání hlavního pasu 

Napínat lze ručně a automaticky. V režimu ručně lze dávat povel na napínání či 

povolování z ovládacího panelu DT1 nebo z panelu OP77. Chod napínacího vrátku je 

omezen pouze provozními koncovými spínači (krajní poloha napínání) a bezpečnostními 

koncovými vypínači (konec dráhy napínání). Při napínání v ručním režimu musí být PS 

v klidu. 

V automatickém režimu je napínání aktivováno při přípravě pro dopnutí na horní 

mez rozběhu HMR. Pokud klesne napínací síla pod SMR, je pro dopnutí v automatickém 

režimu znovu třeba dát povel na přípravu. 60 s po dosažení jmenovitých otáček je 

povoleno na SMP. Pokud bylo odstaveno nehavarijně nebo po zrušení přípravy, je 

povoleno na DMP. Každému pohybu vrátku, pokud není dosaženo 50% zadaných 

provozních otáček pasu, předchází 20 s akustická signalizace, která pokračuje i za pohybu 

vrátku. Před uvedením vrátku do pohybu je vydán povel k odbrzdění hlavních brzd pasu a 

povel na vrátek je podmíněn zpětnou hláškou od těchto brzd. Napínací sílu lze sledovat na 

displeji OP77 v procentech i v tunách nebo na ovládacím panelu DT1, kde je napínací síla 

zobrazována ručkovým měřidlem a je uvedena pouze v procentech. Napínací meze jsou 

určovány individuálně podle délky pasu a sklonu svahu. Dále je uvedeno pojmenování 

jednotlivých napínacích mezí: 

 HMH – horní mez havarijní 
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 HMP – horní mez provozní 

 HMR – horní mez rozběhu 

 SMP – střední mez provozní 

 DMP – dolní mez provozní 

 SMR – střední mez rozběhu 

 DMH – dolní mez havarijní 

3.5 Brzdy hlavního pasu 

Povel odbrzdit je vysílán z výstupní jednotky automatu v okamžiku rozjezdu PD 

před povelem na zapnutí hlavního motoru, před napínáním anebo při povelu odbrzdit 

z ovládacího panelu DT1 v režimu ovládání jednotlivých pohonů. Povel je zpětně 

kontrolován a v případě chybějícího zpětného hlášení o odbrzdění je vyhodnocena porucha 

brzd. 

3.6 Prašný pas 

Prašný pas lze provozovat v režimu trvale a cyklicky. V trvalém režimu běží 

prašný pas bez přestávky, v režimu cyklicky je prašný pas zapínán intervalově na 120 s 

podle volby cyklu z OP77 každých 5 nebo 30 minut. Automaticky se pas zapíná spolu 

s povelem na zapnutí hlavního pasu v režimu automaticky a vpřed vždy tak, že pohybu 

předchází 20 s houkání na prašném pase. Prašný pas lze zapnout i z STC nebo z místa při 

debloku. Pokud je požadavek na běh prašného pasu, je kontrolována zpětná hláška od 

zapnutí a otáčky. Všechny vyhodnocované poruchy na prašném pase spadají do kategorie 

havarijních poruch. 

3.7 Poruchová signalizace 

Detailní poruchová signalizace s názvem a číslem poruchy je zobrazena na panelu 

OP77 zabudovaném do rozvádačových dveří D1 rozvodny PD. Vybrané poruchy jsou pak 

nezávisle zobrazovány také na obrazovce InTouch v STC, odkud je také možno většinu 
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poruch kvitovat. Kvitování všech poruch je rovněž umožněno z kvitovacích tlačítek přímo 

na PD. 

3.7.1 Havarijní poruchy 

Vznik havarijní poruchy nám vždy brání v provozu PD a všeobecně v pohybu 

jakéhokoliv pohonu. Při vzniku havarijní poruchy za provozu dojde vždy k okamžitému 

zastavení PD. 

3.7.2 Nehavarijní poruchy 

Vznik nehavarijní poruchy má většinou informativní charakter a zpravidla 

nezpůsobí bezprostřední zastavení PD. Jako příklad uvedu snížený izolační stav napájecího 

napětí, který bezprostředně neohrožuje provoz, ale závadu je i tak vhodné co nejdříve 

odstranit, aby nedošlo časem při dalším zhoršení k zapůsobení jistících prvků. 

3.8 Popis vybraných funkcí FC 

FC2 – přepis karet digitálních vstupů do merkerů. Např. vstup I0.0 je SW přiřazen jako 

M100.0. Slouží zřejmě ke zpřehlednění zápisu programu. Příklad zápisu FC2 je uveden na 

Obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Ukázka zápisu programu FC2 

 

 

FC3 – přepis z merkerů na karty digitálních výstupů. Např. M200 je přiřazen jako výstup 

Q0.0. Příklad zápisu FC3 je uveden na Obr. 17. 

 

Obr. 17 Ukázka zápisu programu FC3 
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FC4 – slouží pro přepočet analogových vstupů, je zde definován přepočet na požadované 

jednotky, dále pak maximální a minimální povolená hodnota 

 

FC105 – obsahuje funkce pro ovládání PD (příprava, start, stop atd.) 

FC50 – suma havarijních a nehavarijních poruch. Jsou zde vyhodnocovány a 

sumarizovány jednotlivé poruchy. 

3.9 Popis OP77 

Ovládací panel OP77 slouží převážně pro zobrazení názvu a čísla alarmových 

stavů. Dále pak pro některé servisní účely. Na Obr. 18 je zobrazeno hlavní menu 

ovládacího panelu. Do tohoto menu je možný přístup z jakéhokoliv jiného zobrazení 

klávesou F1. Je zde uvedena funkce jednotlivých tlačítek K1-K4, dále je ve spodním řádku 

zobrazen stav poháněcí stanice viz kapitola 3.1. Klávesou K1 je umožněn přístup 

k informacím o motorech a brzdách. 

 

 

Obr. 18 Hlavní menu na OP77 

 

Klávesou K2 se přejde k ovládání napínání hlavního pasu, kde je zároveň 

zobrazena aktuální napínací síla pro informaci obsluhy. Klávesou K3 lze přejít k ovládání 

prašného pasu a klávesou K4 k ovládání pomocných zařízení. K položce „ALARMY“ je 

bohužel možný přístup pouze přes šipky a klávesu ENTER. 
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4. Návrh postupů ke zlepšení procesu řízení 

4.1 Zobrazení celku na operátorském pracovišti 

V kapitole 2.1.3 je na Obr. 2 uvedeno zobrazení celku na operátorském pracovišti, 

kde jsou ve spodní části uvedena ovládací tlačítka. Tato tlačítka jsou dle mého názoru 

zobrazena duplicitně. Konkrétně jsou zde dvakrát tlačítka pro nouzové vypnutí, kvitaci a 

načítání dat, což může být pro obsluhu matoucí. Navrhuji odstranit tato duplicitní tlačítka 

z levé části obrazovky. 

4.2 Hledání poruch prostřednictvím Simatic Manageru 

V případě poruchového bloku FC50 při online monitoringu se nezobrazuje stav 

všech poruch z důvodu softwarového omezení, které není v návodu [5] specifikováno. 

V příloze 2 je ukázka zobrazení poruch při online monitoringu. Konkrétně v networku 58 

je použito příliš mnoho řádků, u kterých již od určitého počtu nelze zobrazit online stav 

jednotlivých prvků. Doporučuji rozdělení poruch na více podskupin např. havarijní 

poruchy 1 a havarijní poruchy 2, aby se zabránilo tomuto problému se zobrazením. Tento 

problém se týká i poruch nehavarijních, kterých je v networku 59 rovněž příliš mnoho. 

Z vlastní zkušenosti vím, že tento problém značně znesnadňuje nalezení závady. 

5. Závěr 

Tématem bakalářské práce byla problematika „Automatizace dálkové pásové 

dopravy na lomu“. Popsal jsem současný technologický stav automatizace, který je nyní už 

ve fázi bezobslužného provozu poháněcích stanic. Proces modernizace řízení 

technologických procesů však probíhá neustále a za několik let budou i poznatky v této 

bakalářské práci zastaralé. Zatím je nemyslitelné, že by byl bezobslužný provoz i na 

povrchových rypadlech a zakladačích, kde je velmi důležité lidské rozhodování v závislosti 

na nečekaných událostech. Vývoj techniky jde však neustále dopředu a jen čas ukáže, kam 

až vývoj zajde. Nabízí se zde otázka využití umělé inteligence v rozhodovacích procesech, 

které doposud musí činit člověk a dále zkvalitnit procesy řízení a samotné těžby. 
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Cílem bakalářské práce bylo přiměřeným způsobem popsat automatizaci lomu se 

zaměřením na poháněcí stanici PD37, poukázat na případné nedostatky a pokusit se 

navrhnout nějaké řešení nalezených nedostatků. V práci jsem se zaměřil na popis různých 

provozních stavů obecně platných pro všechny poháněcí stanice. Tyto stavy a možnosti 

ovládání jsem nastínil i z pohledu operátorského pracoviště. 

Bakalářskou práci jsem rozdělil na několik částí. V první části práce jsem se 

zabýval popisem technického a programového vybavení, abych seznámil čtenáře blíže 

s aktuálním technickým a programovým vybavením se zaměřením na systémy Siemens. 

Ve druhé části bakalářské práce jsem se pokusil analyzovat současný stav systému 

popisem vybraných provozních stavů, vyhodnotit algoritmizaci těchto stavů v programu 

pro PLC a poukázat na nalezené nedostatky. 

V poslední části bakalářské práce jsem navrhl možné řešení několika nalezených 

nedostatků.  

Lze konstatovat, že zvolené cíle bakalářské práce byly splněny. 
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