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Abstrakt  

Tato bakalářská práce je jistou formou zprávy, která pojednává o mém absolvování individuální 

odborné praxe ve firmě Pemit s.r.o.  

Popisuje odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. Jsou zde popsány zadané úkoly během 

praxe a můj postup při jejich řešení. Dále pak hodnotím, které znalosti získané během studia jsem 

vyuţil a naopak, které mi scházely. V poslední řadě je zde uvedeno zhodnocení a přínos, který pro mě 

tato praxe měla. 

 

Abstract 

This bachelor work is a kind of report, which deals with my experience from an individual 

technical work practice in the firm Pemit s.r.o. 

It describes technical specialization of the firm and my official position. Demanded tasks, which I 

was given during my work experience, are described there and there is also my process of their 

solving. Further, I evaluate, which knowledge from that I acquired during my studies I used and which 

I lacked. In the end, my evaluation and personal benefit from this work experience is mentioned.  
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

AC  -  (Alternating Current) střídavý proud 

CPU  -  (Central Processing Unit) centrální procesorová jednotka 

DC  -  (Direct Current) stejnosměrný proud 

HMI   -  (Human Machine Interface) rozhraní člověk - stroj 

I/O   -  (Imput/Output) vstup/výstup  

IP adresa -  (Internet Protocol) protokol internetu 

LAN   -  (Local Area Network) – místní počítačová síť  

LCD  -  (Liquid crystal display) displej z tekutých krystalů 

MaR   -  Měření a regulace 

MPI  -  (Multi Point Interface) komunikační a programovací rozhraní  

PC  -  (Personal Computer) osobní počítač 

PLC  -  (Programmable Logic Controller) programovatelný logický automat  

Profibus -  (Proces Field Bus) průmyslová komunikační síť    

PROFInet  -  Průmyslová komunikační síť    

USB  -  (Universal Serial Bus) univerzální sériová sběrnice 

WiFi   -  (Wireless Fidelity) komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 

 



Obsah 

 
1. Úvod ..........................................................................................................................................1 

 

2. Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis 

pracovního zařazení studenta ...........................................................................................................2 

2.1 Hlavní aktivity firmy: ..........................................................................................................2 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta ......................................................................................2 

 

3. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřením jejich časové 

náročnosti. .........................................................................................................................................3 

 

4. Postup řešení zadaných úkolů ..................................................................................................4 

4.1 Technik měření a regulace v provoze papírny a kartonáţe Smurfit Kappa Ţimrovice............4 

4.1.1 Příklad řešeného problému ...........................................................................................5 

4.2 Elektromechanik pro servis silnoproudých elektrozařízení v provoze papírny Smurfit Kappa 

Ţimrovice. .................................................................................................................................... 10 

4.3 Montáţní technik měření a regulace ve firmách BorsodChem MCHZ Ostrava, Huisman 

konstrukce Sviadnov, Smurfit Kappa Ţimrovice, Papcel, a.s. Litovel, OKD-OKK Stonava. .......... 11 

4.3.1 Huisman konstrukce s.r.o Sviadnov ............................................................................ 12 

4.3.2 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava ............................................................................ 14 

4.3.3 Smurfit Kappa Ţimrovice ........................................................................................... 18 

4.3.4 OKD,OKK  Koksovny Stonava .................................................................................. 21 

4.3.5 Obchodní měření LPG pro firmu PETRLA-CZ s.r.o. .................................................. 23 

4.3.6 Wärtsilä Automation Nizozemsko .............................................................................. 25 

 

5. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem 

v průběhu odborné praxe. .............................................................................................................. 26 

 

6. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe. ............................... 27 

 

7. Dosaţené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení. ............................. 28 

 



1 

 

1. Úvod 

Tato bakalářská práce popisuje a prezentuje mé působení při absolvování individuální odborné 

praxi ve firmě Pemit s.r.o. Tato firma byla zaloţena v roce 1995 a v součastné době je smluvním 

partnerem pro prodej, servis a repasi MaR techniky předního světového výrobce, společnosti Emerson 

Process Management, a výhradním obchodním zástupcem společnosti Brooks Instrument pro Českou 

a Slovenskou republiku. 

Pro tuto formu bakalářské práce jsem rozhodl z důvodu, ţe s rozvojem techniky jsou kladeny stále 

větší poţadavky na odborné znalosti pracovníků, kteří tuto techniku vyvíjejí, obsluhují a opravují, a 

předpokládá se, ţe tyto odborníky pro praxi připraví škola. Jednou z moţností, jak ověřit a ovlivnit 

kvalitu budoucích techniků je účast studentů na odborných praxích ve firmách jiţ v průběhu 

vzdělávání. Své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, kterých jsem dosud nabyl, jsem se tedy 

rozhodl prověřit absolvováním právě odborné praxe. 

Ve firmě Pemit s.r.o. jsem prošel různými pracovními zařazeními a měl jsem moţnost být 

spoluřešitelem mnoha nejrůznějších projektů týkajících se automatizace a řízení průmyslových 

aplikací. Projekty, na kterých jsem se podílel, se realizovaly jak v dílnách firmy, tak v různých částech 

České republiky. 

Průběh odborné praxe s popisem řešených problémů a realizovaných projektů jsou uvedeny v této 

bakalářské práci. 
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2. Popis odborného zaměření firmy, u které student 

vykonal odbornou praxi a popis pracovního zařazení 

studenta 

Společnost Pemit s.r.o. byla zaloţena v roce 1995. Od této doby je politikou firmy zkvalitňování 

nabízených sluţeb v oblasti automatizace průmyslových procesů, a vycházení vstříc potřebám 

zákazníků. Růst kvality nabízených sluţeb podporuje zodpovědný přístup zaměstnanců na všech 

úrovních realizované zakázky a následné kontroly provedené práce. Pravidelné školení a aplikace 

nových systémů měření, regulace a automatizace v průmyslu, staví techniky této společnosti do pozice 

odborníků ve svém oboru. Vizí firmy je ujistit zákazníka o dobré spolupráci se seriozní, dynamickou a 

dobře fungující společností, kde rozhodujícím ukazatelem je plnění dohodnutých závazků v termínu a 

maximální kvalitě odvedené práce. 

 

2.1 Hlavní aktivity firmy: 

 projekční činnost v oblasti automatizační techniky, 

 zpracování projektové dokumentace v programech EPLAN Electric P8 a AutoCAD, 

 montáţe MaR techniky v ČR i zahraničí, 

 montáţe ELEKTRO zařízení v ČR i zahraničí, 

 stálá údrţba MaR techniky výrobních celků v průmyslových podnicích, 

 kalibrace měřidel tlaku a teploty na základě akreditace ČIA, 

 smluvní partner pro prodej, servis a repase MaR techniky předního světového výrobce, 

společnosti Emerson Process Management, 

 integrované řešení průtokoměrů a regulátorů průtoku pro přesné aplikace - výrobky BROOKS 

INSTRUMENT (prodej, servis, repase). [1] 

 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Student bude zaměstnán jako technik měření a regulace. Postupně bude vykonávat tyto pracovní 

činnosti: 

 technik měření a regulace v provoze papírny Smurfit Kappa Ţimrovice, 

 elektromechanik pro servis silnoproudých elektrozařízení v provoze papírny Smurfit Kappa 

Ţimrovice, 

 technik měření a regulace v provoze kartonáţe Smurfit Kappa Ţimrovice, 

 montáţní technik měření a regulace ve firmách BorsodChem MCHZ Ostrava, Huisman 

konstrukce Sviadnov, Smurfit Kappa Ţimrovice, Papcel, a.s. Litovel, OKD, OKK Stonava. 
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3. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné 

praxe s vyjádřením jejich časové náročnosti. 

Student bude zaměstnán u firmy Pemit s.r.o. na pracovní pozici technika měření a regulace. 

Postupně však absolvuje pracovní činnosti na všech pracovních pozicích nabízených firmou Pemit 

s.r.o. v provozní pobočce sídlící v areálu závodu firmy Smurfit Kappa v Ţimrovicích. V tomto závodě 

provádí firma Pemit s.r.o. stálou údrţba MaR techniky výrobních celků jak v celém provoze papírny, 

tak v provoze kartonáţe. 

Od pracovníka je vyţadována časová flexibilita a to především na pracovní pozici montáţního 

pracovníka. Student bude samostatně plnit úkoly, které bude vyţadovat jeho aktuální pracovní 

zařazení. 

Pracovní zařazení bude závislé na aktuálně řešených projektech a realizovaných zakázkách. 

Časová náročnost plněných úkolů bude individuální dle právě řešených problémů na pozicích technika 

MaR v provoze kartonáţe, technika MaR v provoze papírny a elektrotechnika pro silnoproudá 

elektrozařízení v areálu závodu firmy Smurfit Kappa v Ţimrovicích. Při praxi na těchto pozicích se 

předpokládá standardní pracovní doba, tedy 8 hodin. Student bude po většinu pracovní doby 

k dispozici na mobilním telefonním přístroji pro případ poruchy. Mimo to bude provádět preventivní 

kontroly a údrţbu elektrického zařízení určeného především k měření a regulaci.   

Hlavní část odborné praxe však student absolvuje na pracovní pozici montáţního pracovníka, 

přičemţ se student zúčastní realizace mnoha projektů řešených mimo sídlo firmy Pemit. Při řešení 

projektů bude pracovní doba a časová náročnost různá. Závislá bude především na místě montáţe a 

moţnostech, kdy montáţ bude moţno provádět. 
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4. Postup řešení zadaných úkolů 

Při absolvování odborné praxe jsem si vyzkoušel různá pracovní zařazení, která firma Pemit 

nabízí. Při řešení konkrétních problémů jsem často vyuţil znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia.  Úkoly a postup řešení problému při plnění pracovních povinností na konkrétních pracovních 

pozicích jsou popsány v následující části textu. 

 

4.1 Technik měření a regulace v provoze papírny a kartonáţe Smurfit 

Kappa Ţimrovice. 

Náplň práce spočívala převáţně v servise zařízení měření a regulace instalovaných v provozech 

papírny a kartonáţe firmy Smurfit Kappa v Ţimrovicích. To znamená diagnostikovat a odstraňovat 

závady automatizačních systémů, popřípadě navrhnout přijatelný postup následného řešení. Řešené 

problémy velmi často vyţadovaly úzkou spolupráci s oddělením výroby, které jednotlivá zařízení 

obsluhuje a týmem mechaniků a elektromechaniků, v mnoha případech se jednalo o závaţný problém, 

který musel být co nejdříve vyřešen z důvodu úzké vzájemné provázanosti jednotlivých 

technologických celků. 

Krom servisu těchto zařízení byla náplní pracovní činnosti také montáţ a parametrování MaR 

instrumentace. 

V průběhu praxe na této pracovní pozici jsem mimo jiné prováděl tyto konkrétní činnosti:  

 kontrola tlakových snímačů a snímačů hladiny pomocí přístroje DRUCK DPI 601, při 

ověřování správné funkce měření v poţadovaném rozsahu měřených hodnot, 

 ověřování a testy bezchybných proudových a napěťových signálových smyček snímačů, 

 kontrola funkce regulačních ventilů, jejich nastavení a seřízení, při pochybnostech o 

bezproblémové funkci nebo při ověření bezvadných vlastností před umístěním na pozici, 

 detekce a oprava problémů s pneumatickými systémy, 

 kalibrace snímačů PH a snímačů rozpuštěného O2 dle uţivatelského manuálu k těmto 

senzorům, 

 nastavování nebo kontrola parametrů frekvenčních měničů (převáţně Siemens) při uvádění do 

provozu, 

 nastavovaní parametru PID regulátorů firmy SIEMENS při realizaci nového automaticky 

regulovaného procesu, 

 spolupráce při nastavování rozsahů průtokoměrů, snímačů výšky hladin a tlakoměrů, následné 

ověření jejich správné funkce, 

 spolupráce při softwarových úpravách řídicího systému DeltaV po hardwarových úpravách 

měřících a regulačních obvodů nebo při nových poţadavcích obsluhy na způsob ovládání, 

 softwarové úpravy řídicího systému Siemens Simatic S7 300 při realizaci nových řízených 

procesů. 
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Automatické a dálkové řízení velké části provozu papírny firmy Smurfit Kappa v Ţimrovicích 

zajišťoval řídicí systém DeltaV společnosti Emerson Process Management. K tomuto řídicímu 

systému byla připojena většina snímačů instalovaných v prostorech provozu papírny.  Fotografie 

rozvaděčů tohoto řídicího systému jsou uvedeny v příloze I. 

Mezi úkoly a povinnosti technika měření a regulace patřila také plánovaná a preventivní 

elektroúdrţba strojů, MaR a elektrozařízení, preventivní prohlídky výrobních linek a zařízení, 

kalibrace rozmanitých druhů snímačů, úpravy a modifikace zařízení po elektrotechnické stránce dle 

aktuální potřeby. K úkolům technika spadalo také vedení evidence a záznamů o závadách na 

elektronických částech výrobních zařízení. 

Plnění úkolů na této pozici vyţadovalo zdatnou orientaci v elektrodokumentaci, orientaci a 

zkušenost v oblasti PLC systémů Siemens, orientaci v oblasti automatizace a robotiky, zkušenost s 

frekvenčními měniči Siemens a hydraulickými a pneumatickými prvky. 

Při detekování chyb měřících a regulačních zařízení byla důleţitá znalost základních principů 

snímání jednotlivých veličin, které vyuţívaly konkrétní přístroje. 

Samozřejmostí byla zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost, neboť několikrát jsem byl jediným 

elektrotechnikem v celém závodu firmy Smurfit Kappa v Ţimrovicích. 

 

4.1.1 Příklad řešeného problému 

Analýza chybného měření teploty na odtoku z biologické čističky odpadních vod (BČOV). 

 

Úkol:  

Opravit měření teploty vyčištěné vody na odtoku z biologické čističky odpadních vod. 

Popis problému:  

Diagnostikovat a opravit nebo navrhnout způsob opravy chybného údaje o teplotě vyčištěné vody, 

odtékající z provozu biologické čističky odpadních vod, spadající pod provoz papírny společnosti 

Smrufit Kappa Ţimrovice. Údaj o teplotě je zobrazován na vizualizační obrazovce operátorského 

pracoviště a součastně archivován a zobrazován v historickém trendu. 

Odlišnost mezi skutečnou a měřenou (zobrazovanou) teplotou byla zjištěna pravidelným 

kontrolním měřením pomocí mobilního snímače teploty. 

Měřící řetězec se skládá ze snímače teploty typu Pt100, převodníku Pt100/4-20mA, řídicího 

systému firmy Siemens řady Simatic S7 300 a operátorského pracoviště, tvořeného osobním 

počítačem, na kterém běţí vizualizační aplikace, která slouţí pro ovládání a kontrolu řízeného procesu. 

Postup řešení: 

Při analýze a hledání problému v tomto v měřícím řetězci jsem postupně kontroloval správnou 

funkci jednotných prvků.  
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Nejprve samotného snímače teploty. Teplotní senzor byl dvouvodičový odporový teplotní snímač 

do jímky s rozsahem -30 aţ +50 °C od firmy ZPA Nová Paka typ Pt100/B/2 (s dvojitým měřicím 

odporem ve dvouvodičovém zapojení). Měřící odpory jsou u tohoto snímače připojeny na svorkovnici, 

odpojením a měřením tedy nehrozila  dekalibrace snímače. V provoze byl teplotní senzor označen 

jako TI 2731. Teplotní snímač typu Pt100 je uveden na obrázku 4.1. 

V závislosti na různých teplotách jsem měřil výstupní odpor snímače. Získané hodnoty zapsal do 

tabulky závislosti odporu na teplotě a následně srovnal s údaji uvedenými v tabulce dodávané 

k tomuto typu snímače. 

Hodnoty výstupního odporu odpovídaly správným hodnotám při dané aktuální teplotě. Instrument 

určen ke snímání teploty byl tedy v naprostém pořádku a nebyl tedy původcem problému s chybně 

měřenou veličinou. 

 

Dalším článkem v měřícím řetězci a tedy další moţný původce chyby byl převodník odpor/proud. 

Úkolem převodníku je transformace změny odporu na změnu jiné veličiny. V našem případě se 

jednalo o změnu odporového signálu teploty na linearizovaný proudový signál v rozsahu 4 – 20 mA. 

Zde pouţitý převodník teploty Pt100 byl výrobkem firmy JSP Nová Paka typ PT-022 (Obr. 4.2). 

Jedná se o programovatelný dvouvodičový převodník pro odporová čidla pro základní rozsah teploty   

-100 aţ +600 °C.  

V mém konkrétním případě byl převodník nastaven na rozsah teplot -30 aţ 50 °C a převáděl 

odporový signál z Pt100 nebo odporového vysílače na lineární proudový signál 4 aţ 20 mA. 

 

Obr. 4.1: Teplotní senzor Pt100 [2] 
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Obr. 4.2: Převodník PT-022 [3] 

 

Funkce převodníku je popsána v následující části textu. 

Vstupní odporový signál z čidla Pt100 je A/D převodníkem převeden na číslicový signál. Podle 

zadaného rozsahu, tlumení a linearizační křivky je potom mikroprocesorem vypočítán a nastaven 

výstupní proud. Převodník pro termočlánky lze přeprogramovat na jiný typ termočlánku pomocí 

software na PC. Výstup převodníku je chráněn proti přepólování a napěťovým špičkám. Vstupní 

svorky jsou přes vnitřní obvody galvanicky propojeny s výstupními svorkami. 

Kontrolu tohoto převodníku jsem provedl měřením reakce výstupní veličiny na změnu vstupní 

veličiny. V závislosti na změně vstupního odporu se tedy měnil výstupní proud v daném rozsahu. 

Správná závislost výstupního proudu na vstupním odporu je opět dána tabulkou dodávanou 

s převodníkem. 

Také tato část měřícího řetězce byla plně funkční a nezpůsobovala tedy chybu měření. 

 

Následným krokem bylo proměření signálové kabeláţe. Ta byla tvořena kabelem firmy Draka 

s názvem Jamak, jehoţ vzhled je vidět na obrázku 4.3. Tento kabel je vhodný zejména pro přenos 

digitálního a analogového signálu s nízkou úrovní. Jeho konstrukce poskytuje vynikající ochranu proti 

elektromagnetickému rušení.  

 

 
 

Obr. 4.3: Kabel Jamak [4] 

 

Signálová kabeláţ byla rovněţ v pořádku.  
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Po důkladné kontrole snímače teploty, převodníku i signálové kabeláţe následovala kontrola 

řídicího systému, který měřená data vyhodnocoval. Tím byl programovatelný automat Siemens 

Simatic S7 300, který je určen pro realizaci rozmanitých automatizačních úloh středního rozsahu, a je 

standardně osazen programovacím a komunikačními rozhraním MPI. Řídicí systém byl navrţen jako 

centralizovaný modulární řídicí systém. Jádrem řídicího systému řady S7 300 byla procesorová 

jednotka CPU314, která zpracovává uţivatelský program. K procesorové jednotce byly 

prostřednictvím RAIL lišty připojeny komunikační jednotky, moduly analogových vstupů a výstupů a 

moduly digitálních vstupů a výstupů, které umoţňují řídicí systém optimálně přizpůsobit poţadavkům 

řízeného procesu či technologie. 

Kompletní konfigurace řídicího systému je popsána v tabulce 4.1. Zmiňovaný řídicí systém je 

zobrazen na obrázku 4.4. 

 

1 Napájecí zdroj PS 307 2A 307-1BA00-0AA0 

2 Procesorová jednotka CPU314  314-1AE04-0AB0 

3 Komunikační jednotka IM360 IM-S 360-3AA01-0AA0 

4 Komunikační procesor CP340 RS232C 340-1AH01-0AE0 

5 Analogové vstupy SM331  AI 8x12bit 331-7KF02-0AB0 

6 Analogové vstupy SM331  AI 8x12bit 331-7KF02-0AB0 

7 Digitální vstupy SM321  DI 32xDC24V 321-1BL00-0AA0 

8 Digitální vstupy SM321  DI 32xDC24V 321-1BL00-0AA0 

9 Digitální vstupy SM321  DI 32xDC24V 321-1BL00-0AA0 

10 Digitální vstupy SM321  DI 32xDC24V 321-1BL00-0AA0 

11 Digitální výstupy SM322  DO 32xDC24V/0,5A 322-1BL00-0AA0 

 

Tab. 4.1: Hardwarová konfigurace řídicího systému 

 

 

Obr. 4.4: Řídicí systém 
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Základem kontroly bylo určení příslušné karty a čísla vstupu, ke kterému je příslušný řetězec 

připojen. Tuto informaci jsem nalezl v technické dokumentaci, která je vytvořena pro celý řídicí 

systém.  

Po nalezení správné karty jsem na příslušný analogový vstup (AI) připojil simulátor proudu 

(proudový kalibrátor). Změnou proudu na vstupu jsem simuloval určitou teplotu a z vizualizace běţící 

na operátorském počítači odečítal zobrazovanou hodnotu teploty.  

Závislost zobrazované teploty na vstupním proudu jsem zaznamenal do tabulky. Poté jsem 

proudový simulátor přepojil na jiný analogový vstup, který se nacházel na stejném modulu 

analogových vstupů a byl rovněţ vyuţíván pro měření teploty stejného rozsahu. Konkrétně se jednalo 

o analogový vstup vyuţívaný k měření teploty na přítoku do provozu čističky odpadních vod. Provedl 

jsem shodnou simulaci a měření jako v předchozím případě a jednotlivá data opět zaznamenal do 

tabulky. Po srovnání obou tabulek byl zřetelný rozdíl zobrazovaných hodnot.  

Chybu v měření tedy způsoboval vadný modul analogových vstupů řídicího systému Siemens 

Simatic S7 300. 

 

V prosinci roku 2009 jsem provedl přepojení měřícího řetězce. Nově měření teploty, na odtoku 

z ČOV, zajišťuje přistroj Liquisys M CPM253 od společnosti Endress+Hauser, který je uveden na 

obrázku 4.5.  

 

               
Obr. 4.5: Přistroj Liquisys M CPM253 [5] 
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4.2 Elektromechanik pro servis silnoproudých elektrozařízení 

v provoze papírny Smurfit Kappa Ţimrovice. 

Mezi mé povinnosti při pracovním zařazení na této pozici patřila převáţně údrţba a preventivní 

prohlídky silových části výrobních i nevýrobních zařízení. To znamená silnoproudých elektrorozvodů 

a zařízení instalovaných v provoze papírny společnosti Smurfit Kappa v Ţimrovicích. Základní 

činností bylo odstraňování jednoduchých i sloţitějších závad na elektrozařízeních a úpravy a 

modifikace zařízení po elektrotechnické stránce dle aktuální potřeby. K dalším poţadavkům patřilo 

vedení dokumentace oprav. Důleţitá byla dobrá spolupráce v rámci týmu údrţby. 

Nejčastější pracovní činností byla diagnostika chyb střídavých asynchronních elektromotorů, 

přičemţ nalezení chyby spočívalo v proměřování přívodní kabeláţe motorů, v měření proudu ve 

vinutích motorů (závitový zkrat) a proměřování vinutí motorů pomocí přístroje Megohmmeter. Přístroj 

Megohmmeter slouţí k detekci zkratu mezi jednotlivými statorovými vinutími. Pomocí něj 

identifikujeme změnu elektrické vodivosti, kterou bychom pomocí standardního ohmmetru 

nezachytili. 

Mezi další kaţdodenní povinnosti patřila vizuální preventivní kontrola transformátorů, 

transformátorových kobek, kabelových prostorů a preventivní kontrola VN rozvodny. 
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4.3 Montáţní technik měření a regulace ve firmách BorsodChem 

MCHZ Ostrava, Huisman konstrukce Sviadnov, Smurfit Kappa 

Ţimrovice, Papcel, a.s. Litovel, OKD-OKK Stonava. 

Hlavním úkolem bylo zajišťování dodávek a montáţí elektrického zařízení. K tomuto úkolu mimo 

jiné spadalo zajišťování zakázek, jednání se zákazníky, tvorba cenových nabídek, zajišťování přípravy 

výroby a řízení realizace zakázek, sledování nákladů zakázek a tvorba podkladů pro fakturaci. Tyto 

činnosti jsem většinou samostatně nerealizoval, ale konzultoval je se zkušenějšími kolegy, kteří se 

jednotlivými oblastmi plánování a realizace zabývali. 

Při návrhu projektu i finální montáţi byl velmi důleţitý návrh umístění jednotlivých komponent a 

zařízení. Důleţitá byla účelnost, přehlednost i bezpečnost umístění. Do tohoto úseku plánování 

spadala například také prohlídka a návrh kabelových tras. Pokud stávající kabelové trasy nebyly 

k dispozici nebo pro umístění nové kabeláţe nebyly vhodné, bylo mým úkolem promyslet umístění 

nových kabelových tras, typ kabelových lávek a s tímto spojena ochrana a oddělení vedených kabelů. 

Krom umístění komponent byl důleţití i jejich následný vhodný výběr. Velmi zásadní význam 

měla volba vhodné kabeláţe, neboť se různé kabely mohou umisťovat do různých prostředí. 

Mezi pracovní povinnosti na této pozici také patřila stavba rozvaděčů a rozvaděčových vloţek, 

které byly mnohdy opatřeny řídicími systémy. Při této pracovní činnosti jsem navrhoval a konzultoval 

rozmístění jednotlivých přístrojů uvnitř rozvaděče a navrhoval vhodné rozmístění tlačítek ve dveřích 

nebo v ovládacích skříních a pultech. Po schválení návrhu rozmístění následovala montáţ jednotlivých 

přístrojů a koryt pro kabeláţ. Poté kompletní zapojení interiéru rozvaděčové skříně. 

Toto vyţadovalo seznámení se s výrobci kabelových lávek a výrobci elektroinstalačního 

materiálu. Velmi důleţitými faktory pro výběr vhodné kabelové lávky byly následující vlastnosti. 

Rozměry, variabilita, příslušenství, způsob montáţe, materiál a co nejpřijatelnější cena. 

Po tvorbě projektu a přípravách zařízení na dílnách firmy Pemit následovala montáţ u zákazníka, 

při které se připravené zařízení instalovala na plánované umístění. Instalovaly se snímače, a připravila 

se signálová a silová kabeláţ. Po těchto krocích se signálová i silová kabeláţ připojila dle 

dokumentace na svorky v rozvaděčích a snímačích. Kontrolovaly se smyčky mezi řídicími systémy a 

snímači, následovaly zkoušky a odlazování řídicích systémů a správné funkce jednotlivých snímačů. 

Po těchto úkonech se oţivené a odzkoušené zařízení předalo zadavateli s popisem obsluhy a údrţby. 

Mezi další povinnosti dále spadala kontrola správnosti a úplnosti dokumentace, plánování potřeb 

materiálu, kalkulace cenových nabídek, řešení kvalitativních a kvantitativních otázek. Tvorba a 

udrţování výrobních pokynů, realizace nápravných opatření z výrobkových a procesních auditů. 
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4.3.1 Huisman konstrukce s.r.o Sviadnov 

Montáţní práce na unikátní vrtné soupravě, vyráběné společností Huisman konstrukce, pro 

pozemní a námořní operace směřovaných k dobývání loţisek ropy a zemního plynu s označením LOC 

400, která dokáţe provést vrt aţ do hloubky 6 tisíc metrů. Celou mobilní vrtnou soupravu lze rozloţit 

na 22 jednotek o rozměrech odpovídajících standardním ISO kontejnerům, a její stavba na ropném 

poli nezabere více neţ 24 hodin. Fotografie kompletní vrtné soupravy typu LOC 400 jsou společně 

uvedeny na obrázku 4.6.  

Souprava je řízena pomocí plně automatizované obsluţné plošiny. Standardně dodávaný 

monitorovací systém zahrnuje dálkovou satelitní diagnostiku a moţnost odstraňování závad, takţe 

inţenýři mohou vyřešit jakýkoli vzniklý problém pomocí dálkového přístupu. 

 

   
 

Obr. 4.6: Vrtná souprava LOC400 [6] 

 

Montáţní práce probíhaly v prostorách společnosti Huisman konstrukce s.r.o. ve Sviadnově u 

Frýdku Místku a zahrnovaly veškerou elektroinstalaci na vrtné soupravě LOC400. Tedy nataţení 

signálních a silových kabelových svazků, které se umísťovaly na předem přichystané kabelové lávky, 

montáţ a zapojeni elektrorozvaděčů, montáţ a zapojení snímačů hladin, teplot, polohy, tlaku apod. 

Krom slaboproudých zařízení zahrnovala elektroinstalace také montáţ silových částí rozvodů.Tedy 

zapojení elektromotorů, osvětlovací techniky, sirén, spojové kabeláţe a v neposlední řadě ochranného 

pospojování jednotlivých částí celé soupravy. Fotografie konkrétních zavaděčů jsou uvedeny na 

obrázku 4.7. 

Veškeré pouţívané kabely byly z důvodu maximálního omezení nepřesnosti řízení opatřeny 

stíněním a mnohé z nich byly z velmi odolného materiálu odolávajícím dráţdivým chemickým látkám, 

mezi které patří například právě ropné produkty. Řízení jednotlivých částí soupravy zajišťovaly 

programovatelné automaty Siemens S7 200 komunikující po sběrnicích Profibus a PROFInet. 
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Při této montáţi jsem se také setkal s hydraulickými motory a instrumentací do výbušného 

prostředí, která se na této plošině pouţívala velice často. Do výbušného prostředí bylo určeno také 

mnoho rozvaděčů, takţe bylo důleţité precizně instalovat vstupující kabeláţ a dodrţovat doporučený 

pracovní postup. 

 

   

 

Obr. 4.7: Příklad instalovaných rozvaděčů 
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4.3.2 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava 

Investorem tohoto projektu byla firma Chemoprojekt. Jeho základem a tedy cílem této montáţe 

byla kompletní elektroinstalace na reaktoru pro testování katalyzátorů umístěném v areálu chemického 

závodu v Ostravě – Mariánských Horách. Reaktor slouţí k ověření metody likvidace oxidů dusíku v 

poloprovozním reţimu. Kompletní zařízení testovacího reaktoru je vidět na levé části obrázku 4.8. 

 

 
 

Obr. 4.8: Zařízení testovacího reaktoru 

 

Předmětem projektu byla dodávka řízení testovacího reaktoru v BC MCHZ Ostrava. Projekt tedy 

řešil dodávku rozvaděčů, řídicího systému, polní instrumentace, schémata zapojení polní 

instrumentace a přístrojů, dispoziční uspořádání ve skříních RS1 a RA1, tvorbu aplikačního softwaru a 

vizualizace, montáţ, seřízení a odlazení. Konkrétní rozvaděčové skříně jsou uvedeny na obrázku 4.10.  

Samotná montáţ zahrnovala umístění, usazení a ukotvení kontejneru. Jeho připojení k elektrické 

síti, coţ vyţadovalo nataţení přívodního kabelu mezi kontejnerem a nebliţší rozvodnou a jeho řádné 

připojení. Instalace rozvaděčů, návrh a montáţ nových kabelových lávek s vhodným krytím, oddělené 

nataţení silové a signálové kabeláţe, montáţ a zapojení přístrojů, seřízení a odlazení. 

Řízení chodu reaktoru R1 včetně regulace ohřevu bylo umístěno v kontejneru umístěném 

v blízkosti reaktoru R1. Funkce reaktoru je řízena pomocí PLC Simatic S7-200 firmy Siemens 
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umístěném v rozvaděči RS1. K řídicímu systému byla připojena prostřednictvím proudových smyček 

4-20 mA procesní instrumentace a taktéţ jednotlivé analyzátory plynů. Analyzátory byly společně 

umístěny v rozvaděčové skříni RA1, která byla rovněţ v kontejneru.  

Seznam vstupů a výstupů programovatelného automatu pouţitých při řízení reaktoru je uveden 

v následujících tabulkách (Tab. 4.2 – Tab. 4.4). 

 

Seznam analogových vstupů: 

 

Označení Popis MIN MAX EU Signál 

PT101 Tlak před reaktorem 0 7 bar 4 ÷ 20 mA 

PT103 Tlak čpavku 0 10 bar 4 ÷ 20 mA 

PT108 Tlak za loţem katalyzátoru L 1 0 10 bar 4 ÷ 20 mA 

PT110 Tlak za loţem katalyzátoru L 2 0 10 bar 4 ÷ 20 mA 

TET101 Teplota před reaktorem 0 450 °C 4 ÷ 20 mA 

TET107 Teplota el. ohřevu 0 550 °C 4 ÷ 20 mA 

TET108A Teplota za loţem L-1 0 500 °C 4 ÷ 20 mA 

TET108B Teplota loţe katalyzátoru 1 0 500 °C 4 ÷ 20 mA 

TET110A Teplota za loţem L-2 0 500 °C 4 ÷ 20 mA 

TET110B Teplota loţe katalyzátoru L-2 0 500 °C 4 ÷ 20 mA 

FT101 Průtok nitrozního plynu do reaktoru 0 720 kg/h 4 ÷ 20 mA 

FT102 Průtok metanu do reaktoru 0 2 kg/h 4 ÷ 20 mA 

AI101 Analýza plynů na vstupu reaktoru 0 5000 ppm 4 ÷ 20 mA 

AI108 Analýza N2O 0 600 ppm 4 ÷ 20 mA 

AIC106_A Analýza výstupních plynů za reaktorem – NO 0 1000 ppm 4 ÷ 20 mA 

AIC106_B Analýza výstupních plynů za reaktorem – NO2 0 500 ppm 4 ÷ 20 mA 

AIC106_C Analýza výstupních plynů za reaktorem – NH3 0 500 ppm 4 ÷ 20 mA 

 

Tab. 4.2: Seznam analogových vstupů 

 

 

Seznam analogových výstupů: 

 

Označení Popis MIN MAX EU Signál 

FV101 Průtok nitrozního plynu do reaktoru 0 720 kg/h 4 ÷ 20 mA 

FT103 Průtok čpavku 0 3 kg/h 4 ÷ 20 mA 

 

Tab. 4.3: Seznam analogových výstupů 
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Seznam digitálních vstupů: 

 

Označení Popis Stav Signál 

 
Signalizace průtoku nitr. plynu Je / není průtok 24VDC 

 

Tab. 4.4: Seznam digitálních vstupů 

 

 

Řídicí systém byl propojen s počítačem umístěným na pracovním stole v kontejneru, na němţ byl 

technologický proces vizualizován. Vzhled vizualizační aplikace je znázorněn na obrázku 4.9. Na 

počítači provádí obsluha nastavování provozních parametrů reaktoru a sběr dat o jeho provozu.  

 

 

 

Obr. 4.9: Vizualizace řízeni testovacího reaktoru 

 

Reaktor musel být vyhříván. Ohřev reaktoru byl řešen elektrickými vloţkami, regulace teploty 

byla zajištěna odděleným regulátorem, který byl součásti dodávky ohřevu. Do řídicího systému byla 

zavedena pouze informace o aktuální teplotě ohřevu a regulátor získával od řídicího systému 

informaci o průtoku nitřního plynu. 

Testy všech typů vstupů do řídicího systému a výstupů z řídicího systému se prováděly na jedné 

operátorské stanici s jednou obrazovkou. 
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Obr. 4.10: Instalované rozvaděčové skříně 

 

 

Při této montáţi jsem se seznámil s produkty společnosti BROOKS Instrument, se kterými jsem se 

doposud nesetkal. Konkrétně s přesnými regulátory průtoku a rotametry.  
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4.3.3 Smurfit Kappa Ţimrovice 

Jednalo se o kompletní elektroinstalaci, montáţ MaR instrumentace, elektrozařízení a pneumatiky 

na nově dodávaný 2. lis v lisové části papírenského stroje. Pohled na zařízení lisové části papírenského 

stroje je na obrázku 4.11. 

 

 
 

Obr. 4.11: Lisová část papírenského stroje 

 

Postatou byla příprava nových kabelových tras, nataţení nových signálních a silových kabelů, 

stavba a zapojení nových rozvaděčových vloţek, přepojení stávajícího ovládání, které neodpovídalo 

novým poţadavkům, zapojení rozvaděčů a snímačů. Montáţ zahrnovala také připojení pneumatického 

a hydraulického rozvaděče. Rozvaděč pro hydraulické zařízení zajišťoval kontrolu funkce 

hydraulického agregátu. V pneumatickém rozvaděči byly umístěny převáţně elektromagnetické 

ventily ovládající pneumatická zařízení. Pohled to tohoto rozvaděče je zachycen na obrázku 4.14. 

Mezi snímači měly hlavní zastoupení indukční snímače polohy (koncové spínače) a snímače tlaku. 

Správný chod zařízení obstarával řídicí systém Siemens S7 300, jehoţ část byla umístěna v ovládacím 

pultu DT2. Řídicí systém měl koncepci decentralizovaného ŘS a v pultu DT2 byly umístěny pouze 

jednotky vstupů a výstupů. Karty vstupů a výstupů byly s CPU propojeny pomocí komunikační karty 

ET200M a průmyslové sběrnice Profibus, která je určena pro automatizaci výrobních linek, procesní 

automatizaci a pro řízení výroby a distribuce energie. Pohled na ovládací pult DT2 a jeho interiér je 

vidět na obrázku 4.12. 
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Obr. 4.12: Ovládací pult DT2 

 

Lisovací válce byly poháněny střídavými asynchronními motory, jejichţ otáčky byly regulovány 

pomocí výkonných měničů Siemens SINAMICS, které spolu vzájemně komunikovaly z důvodu 

přesného souběhu válců. Na obrázku 4.13 je vyfotografováno jedno pole rozvaděčů určených pro tuto 

regulaci. Zpětná vazba, tedy snímání skutečné rychlosti otáčení, byla realizována inkrementálními 

snímači otáček. 

                Obr. 4.14: Pneumatický rozvaděč 

Obr. 4.13: Měniče Siemens SINAMICS 
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Po zapojení veškerých snímačů, rozvaděčů a ovladačů následovalo pečlivé odzkoušení a seřízení 

jednotlivých instrumentací. Poté následovalo odzkoušení a testování dálkového řízení pomocí 

operátorských PC a automatického provozu zajišťovaného řídicím systémem na PLC Siemens Simatic 

S7 300. V průběhu těchto zkoušek se ověřovala správná reakce na podněty z jednotných snímačů a 

čidel a přizpůsobovaly se podmínky řídicího programu s programátorem firmy JNS, která byla 

dodavatelem řídicího systému. 
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4.3.4 OKD,OKK  Koksovny Stonava 

Oprava měření elektrické energie pro čerpání vody z vrtů v prostorách provozu KJŠ. 

Tento projekt řešil instalaci nových elektroměrů a proudových transformátorů pro měření odběru 

elektrické energie v objektu „A“, v objektu „B“, ve skladu ţáruvzdorného materiálu, ve výměníkové 

stanici a v prostorách nájemce HOLEŠe. Čtyři kusy elektroměrů byly instalovány do stávajících 

rozvaděčů, pro pátý kus byl dodán nový plastový rozvaděč. 

Elektroměry byly nainstalovány na pěti různých odběrech v provozu KJŠ. Ve třech případech bylo 

realizováno přímé měření pomocí elektroměrových přístrojů přímo vřazených do elektrického obvodu. 

U dvou měření bylo vzhledem k maximálnímu proudovému zatíţení vyuţito polonepřímé měření 

pomocí měřících transformátorů proudu upravujících proud tekoucí obvodem na proud přijatelný pro 

elektroměr. V případech, ve kterých se vyuţilo přímé měření, byl instalován elektroměr od společnosti 

Moeller typ KWZ-3PH-D63. Ve zbývajících dvou případech byly pouţity elektroměry vyráběné 

firmou ABB typ DAB12000 a proudové transformátory od výrobce MT Brno typ CLA 2.1 100/5A 10 

VA. Přístrojové transformátory proudu typu CLA 2 jsou určeny pro pouţití v rozsahu primárních 

proudů 50 - 750 A. Pouţité elektroměry jsou uvedeny na obrázku 4.15. 

 

 

         

 

Obr. 4.15: Elektroměr ABB - DAB12000 (vlevo) [7] a Moeller - KWZ-3PH-D63 (vpravo) [8] 

 

 

Jednotlivé elektroměry byly nainstalovány takto: 

 V objektech „A“ a „B“ a pro objekt nájemce Holeše byl odebíraný proud maximálně 63A. Pro 

toto měření bylo pouţito měření přímými elektroměry. Tyto přístroje se instalovaly na místo 

stávajících elektroměrů, které byly umístěny na dveřích rozvaděče. Bylo tedy nutné nahradit 

stávající hliníkové přípojnice novými slaněnými kabely o průřezu ţil 16mm
2
. A vyřadit jiţ 

nepotřebné proudové měniče. Ke dveřím byly kabely přichyceny pomocí dvoudílných 

kabelových příchytek.  
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 V prostoru výměníkové stanice a skladu ţáruvzdorného materiálu – bylo vyuţito nepřímého 

měření polonepřímou metodou. Ve výměníkové stanici byl elektroměr instalován do nové 

plastové skříňky. V rozvodně pro sklad ţáruvzdorného materiálu byl nový elektroměr 

instalován na místo stávajícího. V obou případech byly stávající proudové měniče vyřazeny a 

nahrazeny měniči 100A/5. Při uvádění do provozu bylo nutné nastavit parametry elektroměrů 

podle návodu k obsluze dodávaného společně se zařízením.  

 U všech elektroměrů bylo vyuţito stávajících jistících prvků. Před přímými elektroměry bylo 

nutné dohlédnout na dodrţení maximálního protékajícího proudu 63A.   

 

Montáţ všech elektroměrů vyţadovala odpojení přívodu elektrické energie a tedy odstavení 

jednotlivých provozů na nezbytně nutnou dobu. Z tohoto důvodu bylo před započetím montáţe 

potřeba dohodnout harmonogram prací s provozem. 
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4.3.5 Obchodní měření LPG pro firmu PETRLA-CZ s.r.o. 

Mým hlavním úkolem při práci na tomto projektu byla tvorba technické dokumentace, konkrétně 

kreslení výkresové dokumentace za pomocí softwaru EPLAN Electric. 

Základní a nejdůleţitější části celého měření bylo snímání průtoku kapalného plynu. K měření 

průtoku kapalného plynu se vyuţíval hmotnostní průtokoměr firmy MicroMotion. Tento přístroj měří 

jak průtok, tak i okamţitou hustotu média. Hmotnostní průtokoměr firmy MicroMotion rovněţ měří i 

okamţitou teplotu plynu. Všechny tyto údaje jsou zobrazovány na přehledném LCD displeji přímo u 

průtokoměru. 

Všechna data byla digitálně přenášena po kabelu do měřícího rozvaděče SKID, kde se dále 

zpracovávají a vyhodnocují. Rozvaděč byl opatřen rozměrným dotykovým monitorem panelového PC, 

který je znázorněn na obrázku 4.16. Panelové PC vylo od firmy IEI Technology Corp. typ AFL-

08AH-ATOMN270/WT-R/1GB-R1. Panel PC prováděl archivaci kaţdé jednotlivé dávky LPG 

samostatně. Data tak byla archivována přímo v zařízení a nikde se k archivaci neposílala. Panel PC byl 

nastaven na zápis jednoho milionu dávek. Po teoretickém vyčerpání kapacity se mazala vţdy jen 

nejstarší dávka. Bylo tak zajištěno archivování nejméně miliónu posledních dávek. Ve velmi 

jednoduchém a intuitivním vizualizačním prostředí panelového PC bylo moţno sledovat okamţitý 

průtok, okamţitou hustotu, okamţitou teplotu a velikost právě plněné dávky. Rovněţ bylo 

zobrazováno celkové změřené mnoţství. Dále bylo přímo na dotykovém monitoru vidět celkové 

mnoţství za dnešní den, včerejší den, aktuální měsíc a minulý měsíc. Velmi jednoduše bylo moţno 

zobrazit tabulky s hodnotami pro libovolný den či měsíc a samozřejmě kompletní tabulku všech 

dávek. Z prostředí panel PC se rovněţ přistupovalo k servisním a diagnostickým údajům. Tento 

přístup bylo ovšem chráněn heslem. 

 

 

Obr. 4.16: Panel PC [9] 
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Dodávané panel PC bylo vybaveno klasickým LAN konektorem i systémem WiFi. Rovněţ bylo 

vybaveno USB portem. Na přání a ve spolupráci s mobilním operátorem tak lze realizovat i mobilní 

připojení k datové síti. Pro připojení byla nutná veřejná IP adresa. Po připojení do datové sítě bylo 

moţné z libovolného počítače pomocí internetového prohlíţeče přistupovat ke všem údajům stejně 

jako z místního panel PC. Veškeré údaje bylo moţno exportovat do formátu PDF nebo excel. 

Nezanedbatelnou výhodou byla moţnost online vidět i okamţitý průtok a hustotu média. Dálkový 

přístup byl rovněţ řešen pro servisní a diagnostické údaje. Přístup do této úrovně byl ovšem chráněn 

heslem. 

Hmotnostní průtokoměr MicroMotion trvale měřil hustotu média. Jakmile tato hustota klesla pod 

stanovenou mez, muselo dle celního předpisu dojít k zablokování průtoku. V tomto případě byl vyslán 

signál k solenoidovému ventilu. Ventil ztratí napájecí napětí a uzavře průtok plynu do té doby, neţ 

hustota média opět stoupne. Pro případné zaplavení průtokoměru bylo na panel PC zobrazeno 

dotykové tlačítko, které bylo viditelné pouze v případě nízké hodnoty hustoty média. Stisk tohoto 

tlačítka (dotykem na displej) na 10 sekund otevře solenoidový ventil a tím dojde k zaplavení 

průtokoměru.  

Rozvaděč byl napájen jištěným přívodem 230V AC a byl vybaven UPS, která v případě výpadku 

napájení vydrţí napájet systém několik desítek minut. Při výpadku napětí během plnění dojde 

k automatickému uzavření solenoidového ventilu a pokračování v plnění není moţné. Panel PC i 

hmotnostní průtokoměr jsou nadále napájeny z vestavěné UPS. Tímto je zajištěno bezproblémové 

uloţení dat. Po případném vybití baterie UPS dojde k vypnutí veškerých přístrojů, data jsou však vţdy 

bezpečně uloţena v energeticky nezávislé flash paměti panelového PC. Po obnovení dodávky 

elektrické energie systém samočinně nastartuje. 
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4.3.6 Wärtsilä Automation Nizozemsko 

Mimo tuto odbornou praxi jsem u firmy Pemit s.r.o. byl zaměstnán i dříve. Jako zaměstnanec jsem 

v předešlých letech pracoval také v zahraničí, konkrétně v nizozemské firmě Wärtsilä Automation.  

Podstatou mé práce v této zahraniční společnosti byla výstavba rozvaděčů pro nerůznější 

odběratele, například pro společnosti Mineral Planet Mongolia a Huisman Itrec. Příklad konkrétního 

rozvaděče je uveden na obrázku 4.17. 

Při práci pro tuto firmu jsem se seznámil s nejmodernějšími přístroji pouţívanými 

v elektrotechnice, se kterými jsem se do té doby nesetkal. Zajímavým poznatkem bylo pouţívání 

oddělovacích transformátorů, která se pouţívala v rozvaděčích určených na lodě.  Poznal jsem také 

velmi přísná bezpečnostní pravidla, která se musela na pracovištích dodrţovat. 

Rozvaděče konstruované pro společnost Huisman jsem měl moţnost následně instalovat na 

konkrétní zařízení. 

Při práci ve firmě Wärtsilä  jsem také měl moţnost seznámit se s repasí elektromotorů, neboť ve 

vedlejší hale bylo zázemí pro převíjení vinutí těchto motorů. Jednalo se především o opravy střídavých 

asynchronních motorů, které byly demontovány z přistavených lodí. 

 

 

 

 

Obr. 4.17: Příklad konstruované rozvaděčové skříně 

 

 

Více fotografií rozvaděčů, na kterých jsem ve firmě Wärtsilä Automation pracoval, jsou uvedeny 

v příloze II. 
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5. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v 

průběhu studia uplatněné studentem v průběhu odborné 

praxe. 

V průběhu odborné praxe jsem mnohokrát uplatnil znalosti získané v průběhu studia, neboť tyto 

znalosti byly velmi uţitečné a velmi prospěšné při řešení problémů a zadaných úkolů. Za 

nejuţitečnější a nejfrekventovaněji vyuţívané dovednosti povaţuji tyto:  

 Znalost principů různých druhu snímačů vyuţívaných pro snímání polohy, tlaku, hladiny, 

rychlosti otáčení, průtoku, 

 informace o průmyslových sběrnicích, jejich parametrech a způsobech přenášení signálů mezi 

snímači, regulátory, řídicími systémy a akčními členy, 

 způsoby zpracování signálů regulátory nebo řídicími systémy a akčními členy, 

 znalosti práce s CAD programy AutoCAD a ePlan, 

 při pnění zadaných úkolů jsem plně vyuţil doposud získané znalosti čtení konstrukčních a 

elektro dokumentací. 

 

Citelným přínosem při plnění úkolu zadaných v průběhu odborné praxe byla především znalost 

principů funkce konkrétních druhu snímačů a přenosu informací mezi snímači a řídicími systémy. 

Znalost těchto principů usnadňovala hledání chyb při servise a odstraňování problémů s řízením a 

regulací průmyslových procesních celků. Znalost pouţívaných signálů pro přenos dat byla uţitečná 

pro posuzování správnosti výstupních informací ze snímačů a zhodnocení bezchybné funkce akčních 

členů, kterými byly například regulační ventily. 

Uţitečné a velmi ceněné byly praktické znalosti a dovednosti s programováním  

programovatelných logických automatů společnosti siemens Simatic řady S7 300. Problematika 

programování PLC a tvorba vizualizací je ovšem velice obsáhlá. Doposud nabyté zkušenosti 

však byly uţitečným, mnohdy dostačujícím základem. PLC Simatic společnosti Siemens byly 

v závodu papírny a kartonáţe v Ţimrovicích byly pro řešení automatizačních úloh vyuţívány velice 

často. 

Při tvorbě výkresových částí elektrodokumentací byly přínosem zkušenosti práce s programy 

AutoCAD a ePlan, neboť právě tento software jsem při návrhu vyuţíval. 
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6. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu 

odborné praxe. 

Základním nedostatkem byla praxe s parametrováním a nastavováním snímačů a regulátorů, 

s čímţ jsem se v průběhu studia nesetkal. Tato oblast je ovšem z důvodu obrovského mnoţství 

jednotlivých snímačů a regulátorů natolik rozsáhlá, ţe ji během průběhu studia pokrýt nelze. Uţitečná 

by však byla znalost základních parametrů, které jsou konkrétní skupiny snímačů nebo regulátorů 

značně podobné. Za nedostatečnou povaţuji také znalost čtení ve výkresových elektrodokumentacích 

tykajících se převáţně automatizace a měření a regulace. 

Scházející vědomosti jsem získával z manuálů a příruček dodávaným k jednotlivým přístrojům, 

dokumentů v elektronické podobě publikovaných na firemních webových stránkách konkrétních 

společností [10] [11] [12] [13] [14] nebo při konzultacích se spolupracovníky, kterými byli 

projektanti, programátoři a členové montáţních a servisních skupin. 

V jistých případech byl značně omezující fakt špatné znalosti anglického jazyka, který 

komunikace v průběhu absolvované montáţe vyţadovala. Neznalost anglického jazyka však nebyla 

zapříčiněna špatným průběhem studia, ale orientováním se na jazyk německý. Znalost jazyka 

německého tento hendikep částečně nahrazovala. 
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7. Dosaţené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

celkové zhodnocení. 

Při absolvování odborné praxe jsem byl zaměstnán ve firmě Pemit s.r.o. jako technik měření a 

regulace. V průběhu praxe jsem v této firmě prošel různými pracovními pozicemi, které tato firma 

nabízí. 

Na pozici technika měření a regulace byl hlavní náplní mé práce servis zařízení slouţící ke 

snímání, řízení a regulaci instalovaných v provozech papírny a kartonáţe společnosti Smurfit Kappa v 

Ţimrovicích. Na této pozici jsem nejvíce uplatnil znalost principů funkce jednotlivých snímačů a 

zařízení, neboť při analýze a hledání chyb v měřících řetězcích byla důleţitá znalost a správná 

představa o funkci jednotlivých přístrojů. Detekce a odstraňování chyb bylo často ztěţováno 

nedostatkem času, coţ bylo následkem vzájemné provázanosti technologických celků. Tedy v případě, 

ţe se v určitém úseku technologie vyskytl problém, díky němuţ nemohlo zařízení správně fungovat, 

odrazilo se to na plynulém běhu následujících procesů. Mnohdy bylo nutné pouze provizorní řešení, 

kterým bylo přepojení ovládacích prvků a skutečná plnohodnotná oprava následovala aţ při 

plánovaném odstavení procesu nebo celého provozu. Při zařazení na této pracovní pozici jsem se 

seznámil s nastavováním parametrů, frekvenčních měničů, spouštěčů, regulátorů a snímačů. 

Dalším pracovním zařazením byl post technika pro servis silnoproudých elektrozařízení. Zde jsem 

se setkával především se silnoproudou elektrotechnikou. Mezi povinnosti patřila údrţba a preventivní 

prohlídky silových části výrobních i nevýrobních zařízení. To znamená silnoproudých elektrorozvodů 

a zařízení. Odstraňování jednoduchých i sloţitějších závad na zařízeních. Řešené problémy se týkaly 

především střídavých asynchronních elektromotorů, a jejich spouštění. Zde jsem mnohokrát vyuţil 

klešťových voltmetrů a ampérmetrů a přístrojů pro proměřování statorových vinutí motorů. Mezi další 

kaţdodenní povinnosti patřila vizuální preventivní kontrola transformátorů, trafo kobek, kabelových 

prostorů a preventivní kontrola VN rozvodny. 

Největší část své odborné praxe jsem absolvoval na pozici montáţního technika. Zde jsem prošel 

různými fázemi řešení konkrétních projektů, od tvorby výkresové části technické dokumentace, po 

montáţ, oţivení a odlazení realizovaného zařízení nebo řízení u zákazníka. Na této pozici jsem měl 

moţnost komunikovat se zákazníky, konzultovat jejich poţadavky, dotazy a výtky, a následně 

navrhovat moţná řešení.   Seznámil jsem se s montáţí a nastavováním nejrůznějších instrumentů pro 

potřeby měření, regulace a řízení. Setkal jsem se s doposud neznámými řídicími systémy a s jejich 

programováním. Poznal jsem nové druhy kabeláţe, obeznámil jsem se s přístroji určenými do 

výbušného prostředí. Při zkoušení nebo oţivování zařízení jsem spolupracoval s pracovníky jiných 

firem, přičemţ jsme společně konzultovali a řešili odhalené problémy. 

Při mnoha pracích na jednotlivých projektech jsem si uvědomil časovou náročnost dílčích úkonů, 

coţ povaţuji za podstatný přínos. Při jednáních o nových zakázkách je totiţ jednou z hlavních otázek 

čas. Časová stránka řešených projektů je také velmi důleţitá při tvorbě cenových nabídek, je tedy 

nutné mít představu o časové náročnosti příprav a následných montáţí. 
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Hlavním přínosem absolvované praxe bylo získání a následné prohlubování zkušeností jak 

postupovat při řešení zadaných úkolů nebo řešených problémů s elektrickými zařízeními jak plně 

samostatně tak v rámci skupiny. Dalším významným poznatkem bylo seznámení se s nejrůznějšími 

přístroji a jejich vlastnostmi, pouţívaných v oblasti měření a regulace od mnoha známých i 

neznámých výrobců. 

Dalším přínosem byl mimo jiné náhled do reálné firmy, seznámil se s jejím fungováním, 

způsobem zpracování zakázek a projektů. 

V této zprávě o absolvování individuální odborné praxe u firmy Pemit s.r.o. jsem uvedl i předešlé 

praktické zkušenosti získané při prácí za hranicemi České republiky ve firmě Wärtsilä Automation 

v Nizozemsku, která sídlila na okraji města Rotterdam. 
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