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ANOTACE 

Tato bakalářská práce analyzuje technologický proces dopravy hnědého uhlí pásovými 

dopravníky v lomu Československá armáda, těžební společnosti Litvínovská uhelná a.s., 

a to z pohledu požadavků řídicího systému. Systém dopravy dekomponuje na jednotlivé 

prvky. Výsledkem je rozbor technického zařízení pásového dopravníku, popis jednotlivých 

prvků, dále pak snímačů pro automatizaci procesu. Současný řídicí systém rozkládá od 

celku k jednotlivým vstupům a výstupům. Po zvážení faktů (ukončení výrobní podpory, 

stáří, nedostatek náhradních dílů), navrhuji současný řídicí systém obměnit za nový. Pro 

nový řídicí systém specifikuji návrhy a požadavky, vyplývající především z provozních 

zkušeností. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řídicí systém; průmyslový proces; pásový dopravník; snímač; PLC. 

 

SUMMARY 

This bachelor work analyzes the technological process of the brown coal transport by 

conveyor belts in the brown coal mine “Czechoslovak Army” - joint-stock company 

“Litvínovská uhelná”, from the perspective of the control system requirements. Transport 

system decomposes into individual elements. The result is a technical analysis of conveyor 

equipment, description of individual elements, as well as sensors to automate the process. 

The current control system extends from the whole to the individual inputs and outputs. 

After considering the facts (the cessation of production support, age, lack of spare parts), 

I propose to restructure the current control system for new. For the new control system 

designs and specifies the requirements mainly resulting from operational experience. 

KEYWORDS 

Control system; industrial process; conveyor belt; sensor; PLC. 
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Řídicí systém 

 
SCADA 

 

 

Supervisory control and data acquisition 

SW 
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TC 
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Výrobně informační systém 
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Vratná stanice 
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1. ÚVOD 

Pracuji jako technik v Litvínovské uhelné akciové společnosti (LUAS), která vznikla 

rozdělením Mostecké uhelné společnosti a.s. v roce 2008. LUAS nyní spravuje 

hnědouhelný povrchový lom, kde se užitkový nerost dobývá z povrchu zemského po 

odklizu nadloží. Těžební lokalita nese název Československá armáda (ČSA). 

Cílem mé bakalářské práce je analýza technologického procesu dopravy hnědého uhlí 

pásovými dopravníky z pohledu požadavků řídicího systému. Výsledkem analýzy bude 

dekompozice systému dopravy na jednotlivé prvky, jejich popis a identifikace specifických 

požadavků pro implementaci nového řídicího systému (ŘS).  

Tzv. technologický celek pro těžbu uhlí tvoří rýpadlo a dopravní linka, skládající se 

z několika dopravních pásů, transportujících vytěžené uhlí na nakládací stanici. Z tohoto 

systému vyčlením podsystém dopravního pásu, který dále rozeberu a popíšu jeho 

jednotlivé podstatné části, akční členy a snímače důležité pro automatizaci procesu.  

Dílčím cílem práce je dekompozice současného ŘS dopravní linky na jednotlivé automaty 

poháněcích stanic dopravních pásů, popis jejich vstupů a výstupů. Výrobce stávajícího ŘS 

oznámil konec výrobní podpory a přechod do fáze útlumu. S končící životností ŘS klesá 

střední doba mezi poruchami a konec podpory výrobce má za následek snížení dostupnosti 

náhradních dílů pro opravy a značné prodloužení doby trvání oprav. Dle současných 

předpokladů bude těžební technologie lomu ČSA, včetně dopravních linek, v provozu 

minimálně dalších 10 let. Na celou dobu provozu se požaduje zachování spolehlivosti ŘS 

s přímým dopadem na plynulost těžby uhlí a eliminace rizika dlouhodobého výpadku. 

Z těchto důvodů se plánuje obměna ŘS. Má práce v poslední části specifikuje návrhy 

a požadavky na nový ŘS, vyplývající především z provozních zkušeností. 

Výsledek této práce může sloužit provozovateli zařízení jako materiál, shrnující všeobecně 

známé skutečnosti, na jehož základě lze zadat vytvoření projektu na obměnu (modernizaci) 

ŘS dopravních linek uhelného lomu ČSA.  

Pro tento úkol je především nutné se seznámit s technologickým procesem dopravy uhlí 

a jeho řízením. 
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2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU DOPRAVNÍ LINKY 

V lomu ČSA jsou pro dopravu těženého materiálu, ať už je to zemina či uhlí, používány 

pásové dopravní linky, což je transportní systém pro podélné přemisťování. Z něho 

vyčlením úsek lomu, kde se uhlí těží a přepravuje k dalšímu zpracování. Schéma 

technologického zařízení pro těžbu a dopravu zobrazuje blokové schéma na obr. č. 1. 

Z něho je patrné, že dobývání uhlí lze rozdělit na tři podsystémy: dobývání (A), dopravu 

(B) a nakládání uhlí (C). Rýpadla (A), mají svůj vlastní ŘS (Siemens), nakládací stanice 

(C) také (Bernecker & Rainer). Dále se budu zabývat podsystémem dopravy. Pro 

pochopení všech souvislostí a vazeb, je nutné nejdříve vysvětlit (zjednodušený, 

schematický popis) uspořádání a fungování dopravy spolu s podsystémem dobývání.    

 

Obr. 1 Blokové schéma technologického zařízení v lomu ČSA 

Stroje pro dobývání a dopravu jsou řazeny do tzv. technologických celků (TC). TC tvoří 

rýpadlo a příslušný dopravní systém - pásovou dopravní linku. Ty jsou v případě lomu 

ČSA celkem tři. Každé ze tří rýpadel typu KU 300, identifikačně označených K73, K82 a 

K86 (závodová čísla), těží přes svou dopravní linku, po které je uhlí transportováno na 

nakládací stanici, kde je dále zpracováno a přepravováno k odběratelům. Například z 

rýpadla K 82 se těžené uhlí dopravuje 1. uhelnou linkou, která se skládá z pásových 
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dopravníků (PD) za sebou řazených, s identifikačním označením PD 774, PD 773 a PD 

772. První dvě číslice z označení PD znamenají příslušnost ke stejné dopravní lince, třetí 

číslice potom pořadí od začátku linky, ve směru rozjezdu. Linka se rozjíždí proti směru 

toku vytěženého uhlí. Uhlí z rýpadla se však nemusí sypat vždy na první dopravník 

v pořadí, ale až na druhý, třetí nebo další. Tak jak postupuje těžba, dostane se rýpadlo do 

místa, z kterého už lze sypat na další dopravník v řadě. Dopravní linka se tím zkrátí o jeden 

dopravník, který pak nemusí být provozován. S dopravníky, které nejsou v provozu, 

mohou být prováděny další manipulace. Těmi se rozumí přestavby, prodloužení či jeho 

zkrácení. V lomu ČSA je uhelná sloj uložena v různé hloubce, je nepravidelná, 

nesymetrická, těžba zde postupuje vějířovitě kolem tzv. otočného bodu – „točí“ se kolem 

jednoho pevného bodu (postup lomu připomíná tvar vějíře). Dopravní pásy, které nejsou 

zrovna provozovány, se přestavují do nových pozic, lze je zkracovat, či prodlužovat tak, 

aby doprava bylo co nejefektivnější. Efektivitou se zde rozumí přeprava uhlí na co 

nejkratší vzdálenost s optimální spotřebou elektrické energie a nároky na kontroly a 

údržbu.  

Postup rýpadla a princip přestavby dopravníků ilustruje obr. č. 2. Situace na obr. 2a) 

zobrazuje stav, kdy je v dopravní lince využito všech dopravníků a rýpadlo postupuje 

v těžbě směrem doprava (naznačeno tečkovaně). Neprovozované dopravníky jsou postupně 

přestavovány do nových pozic (obr. 2b).  

 

Obr. 2 Postup rýpadla a princip přestavby pásové dopravní linky 
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Najetí (spuštění) dopravní linky, s vybranými (navolenými) dopravníky, provádí obsluha - 

dispečer, z dispečinku, odkud je provoz všech dopravních linek řízen.    

2.1 Pásový dopravník 

Pásovou dopravní linku v lomu ČSA, jak je uvedeno výše, tvoří jednotlivé prvky, pásové 

dopravníky (PD), řazené za sebou. Pásový dopravník transportuje materiál „nekonečným“ 

pásem, běžícím přes tři základní bubny (poháněcí, napínací a vratný). Pryžový pás o šířce 

1200 mm je nesen válečky. Jeho pohybem přes vratný buben a válečky vznikají odpory, 

které musejí být překonány poháněcí silou. Je-li pás skloněn, musí být hnací síla podle 

toho, je-li sklon pozitivní nebo negativní, větší nebo menší o sílu potřebnou na zdvih nebo 

spád materiálu. Pro pohon jednoho PD lze použít od dvou do čtyř poháněcích jednotek (o 

nich více v kapitole 2.2). Počet poháněcích jednotek také závisí na délce PD. Délka se 

mění při přestavbách PD, jak jsem naznačil v předešlé kapitole. Prodloužení, nebo naopak 

zkrácení, se provádí ve střední části dopravníku. Pro řízení je tedy důležitý počet 

poháněcích jednotek dopravníku, jinak se jednotlivé PD se od sebe nijak neliší - nejsou 

používány různé typy dopravníků. Zaměřím se proto pouze na popis jednoho PD.  

Hlavní části pásového dopravníku zobrazuje obr. č. 3. První nejobsáhlejší část (a) tvoří 

poháněcí stanici včetně pohonných jednotek, nejdelší část pak střední díly (b) a třetí část 

obsahuje vratnou stanici (c). 

 

Obr. 3 Hlavní části pásového dopravníku 



Michael Macků: Analýza technologického procesu pásové dopravní linky uhelného lomu 

 
 

Ostrava 2012  5 

2.1.1 Poháněcí stanice 

Poháněcí stanice (PS) slouží k pohonu dopravníku. Dopravovaný materiál je přes její 

vynášecí buben předáván na následující dopravník nebo jiné určené místo. PS jsou uložené 

na kolejovém podvozku. Jsou vybavené těmito unifikovanými díly: válečkové stolice, 

poháněcí, napínací a odtlačné bubny, pohonné jednotky, elektroinstalace, komunikační 

zařízení pro obsluhu, čistící a napínací zařízení. 

K PS patří náběhové díly, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi poháněcí stanicí a 

středními díly. Jeden konec je uložený na konci poháněcí stanice, druhý většinou na 

ližinách.  

U každé PS je přesuvná elektrická rozvodna (obr. č. 4), ve které jsou umístěny 

transformátory a příslušná výzbroj vysokého a nízkého napětí, dále pak rozvaděče 

s podružným automatem ŘS pro příslušnou PS (obr. č. 5).  

Dalším elektrickým zařízením jsou: 

 osvětlovací tělesa, umístěná na poháněcí stanici, 

 nouzová tlačítka, 

 vypínací tlačítka, 

 výstražné a signalizační zařízení, 

 příslušná kabeláž.  

 

Obr. 4 Přesuvná elektrická rozvodna PD 993      Obr. 5 Rozvaděč RM4 pro automat PS PD 993 (vpředu) 
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2.1.2 Napínací zařízení 

Velmi důležitou částí poháněcí stanice je napínací zařízení pásového dopravníku. Napínací 

zařízení sloužící k automatickému napínání dopravníku v režimech pro rozběh, brzdění 

a pracovní chod dopravníku. Tím, že napětí je ve všech těchto režimech konstantní 

a nastavitelné na optimální hodnotu, se zaručuje, že pryžový pás je chráněn před 

nestandardními formami provozu (tj. trvalý prokluz na poháněcích bubnech, enormní otěr 

a zahřívání krycích vrstev nebo např. dynamické rázy při rozběhu), které ničí kostru 

a spoje pásového potahu a snižují jeho životnost. 

Hlavní funkce napínacího zařízení jsou: 

 udržovat správnou velikost napínací síly při změnách součinitele tření, 

 udržovat správnou hodnotu předpětí, protože se pás vlivem své pružnosti (při 

rozběhu a zvětšení zatížení) prodlouží a bez zkrácení uvolněného pásu napínacím 

zařízením vzniká podstatný pokles předpětí a tím i prokluz na bubnech, 

 mít dostatečnou rezervu v délce napínací dráhy pro vyrovnání trvalých deformací 

pryžového pásu. 

Napínací ústrojí se skládá z napínacího vozíku, napínacího vrátku, zařízení pro regulaci 

napínací síly lana a bezpečnostních vypínačů. 

Lano se musí správně navíjet na navíjecí buben (obr. 6.) a převáděcí kladky (obr. 7). 

Napínací vozík je vyroben z ocelového rámu, který je uzpůsoben pro uchycení napínacího 

bubnu, samovynášecího stírače, lanových kladek a pojezdových a vodících kol. Napínací 

vrátek (obr. 6.) je umístěn na ocelové konstrukci poháněcí stanice vpravo ve směru 

dopravy v zadní části stanice. Napínací vrátek je jednobubnový.  

Napínací síla, nutná pro provoz dopravníku, je vyvozena napínacím vrátkem a systémem 

lan a lanových kladek Přenáší se na napínací vozík, a přes příslušný pákový převod na 

tenzometrický snímač tahu (kapitola 2.3.5), kterým je poháněcí stanice vybavena. 

Tenzometrický snímač je připojen na vstup ŘS, ten pak napínání reguluje. 
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Obr. 6 Napínací vrátek s navíjecím bubnem                          Obr. 7 Kladky pro lano napínacího vozíku 

2.1.3 Prašný pás 

Prašný pás je uložen uvnitř nosné konstrukce poháněcí stanice a je umístěn pod vlastním 

dopravním pásem po celé délce poháněcí stanice. Prašný pás sbírá otěrový materiál od 

stíračů a kotoučových válečků. Zasahuje částečně i pod náběhový díl. Otěrový materiál je 

dopravován prašným pásem do násypky navazujícího dopravníku. Horní a dolní větev 

prašného pásu je uložena na dvouválečkových girlandových stolicích uchycených pomocí 

držáků k nosné konstrukci poháněcí stanice.  

2.1.4 Střední část 

V této části se mění délka PD - prodloužení, nebo naopak zkrácení. Tato část PD je složená 

z jednotlivých středních dílů, které jsou umístěny mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. 

Střední díly jsou uložené na kovových podvalech. Konstrukce středních dílů je 

z válcovaných profilů, z trubek nebo lan s podpěrnou částí. Na středních dílech jsou 

uložené válečkové stolice s válečky. Pro horní větev pásového dopravníku se používají 

trojválečkové stolice pevné nebo girlandové. Spodní válečkové stolice jsou 

dvouválečkové. 

2.1.5 Vratná stanice  

Vratné stanice (VS) jsou vybavené vratným bubnem. Vratné stanice umístěné v místě 

přesypu jsou vybavené násypkou, v některých případech odpruženým rámem a snížení 

dynamických účinků dopadajícího materiálu a dopadovými válečky (i v girlandovém 

uspořádání), které snižují nebezpečí protržení gumového pásu ostrohranným materiálem. 
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2.2 Akční členy 

Nejdůležitější akční členy, používané pro pohony, přiblížím v dalších kapitolách. K tomuto 

účelu se používají výhradně asynchronní elektrické motory na různé napětí.  

Další akční členy: 

 stykače 6 kV - hlavní motory PS, 

 stykače 500 V - ostatní motory, 

 stykače 230 V - brzdy, napínání, povolení, akustické signalizace, obrys. osvětlení.  

2.2.1 Hnací bubny poháněcí stanice 

Poháněcí stanice má dva hnací bubny - horní a dolní, oba shodného provedení. Buben má 

vyvedenou hřídel na obou stranách, takže je možné zavěsit na hřídel bubnu jednu nebo dvě 

poháněcí jednotky. Poháněcí stanice má tedy minimálně dvě a maximálně čtyři poháněcí 

jednotky. Jejich umístění a číslování zobrazuje obr. č. 8. V případě, že jsou použity dvě 

jednotky, pak se osazují vždy „křížem“, a to do pravé horní a levé dolní pozice (2. a 4.). 

Přidaná třetí jednotka do levé horní pozice (1.). Čtvrtá do pravé dolní pozice (3.). 

 

Obr. 8 Uspořádání poháněcích jednotek 
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Poháněcí jednotka se skládá z převodové skříně malé velikosti s max. přenášeným 

výkonem do 320 kW (podle převodu), pružné spojky Periflex (ø 450 mm), čelisťové brzdy 

s elektrohydraulickým ovládáním (ELHY) a asynchronního kroužkového elektromotoru 

250 kW / 6 kV (obr. 9).  

Pro spouštění asynchronních kroužkových motorů 250 kW se používá samočinný rotorový 

spouštěč - typ SPD 3 (výrobce je SEZ Česká republika a.s.). Ten je připojen přes sběrací 

ústrojí (kroužky + kartáče) k vinutí motorů. Je sestaven ze tří stejně velkých odporů 

(odporníků), které jsou při rozběhu motoru postupně vyřazovány. Na konci rozběhu 

zůstává k obvodu rotorového vinutí připojena jen malá část odporníků, která změkčuje 

momentovou charakteristiku motoru (tzv. skluzový odpor). Motory mohou být při rozběhu 

zatížené.  

Převodová skříň poháněcí jednotky je zavěšena na hřídeli bubnu a spojení je provedeno 

pomocí dutého hřídele s drážkami pro přenos krouticího momentu. Opačný konec rámu 

poháněcí jednotky je uchycen pomocí závěsu k ocelové konstrukci poháněcí stanice.  

 

Obr. 9 Asynchronní elektromotor 250 kW / 6 kV s kotvou krouţkovou (vpravo), vlevo je převodovka, v 

kleci uprostřed čelisťová brzda s elektrohydraulickou ovládací jednotkou  
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2.2.2 Napínací vrátek 

Napínací jednobubnový vrátek tvoří ocelový rám, jeřábová převodová skříň, lanový buben, 

asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s oboustranně vyvedeným hřídelem, pružná 

čepová spojka (brzdová), brzdový kotouč a dvě čelisťové brzdy ovládané 

elektrohydraulickou jednotkou (ELHY). Třífázový asynchronní elektromotor s výkonem 

18,5 kW (nebo 30 kW) je na napětí 500 V. 

2.2.3 Pohon prašného pasu 

Pohon prašného pásu je umístěn na dolním konci a skládá se ze zavěšené převodové 

skříně, pružných spojek Periflex a asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko 

7,5 kW / 500 V. Celý pohon i s poháněcím bubnem je uložen na samostatném rámu, který 

je pojezdný v napínacím vedení. Napínací pohyb je odvozen od pohybového odtlačovacího 

šroubu prostřednictvím šnekové převodové skříně ovládané ručně. 

2.3 Snímače 

Provoz technologického zařízení pásových linek je bezobslužný, proto je nutné sledování 

stavu neelektrických veličin (viz 1. tabulka), důležitých pro provoz zařízení, jeho kontrolu 

a indikaci poruchových stavů. 

Tabulka 1 Neelektrické veličiny snímané na PD 

měřená veličina pouţitý typ snímače indikovaná porucha / stav 

otáčky induktivní snímač prokluz pasu, chod pasu 

síla tenzometr překročení napínací síly 

teplota teploměr teplota oleje >80 °C 

rychlost větru anemometr rychlost větru >20 m.s
-1

 

poloha spínač vybočení pasu, přesyp, nabalení bubnu 

VS, bezpečnostní koncový spínač 

V podmínkách povrchového lomu je kladen velký důraz na odolnost snímačů proti 

povětrnostním vlivům, otřesům apod., kterým jsou vystaveny, především však proti 

pronikání vlhkosti a prachu. Jejich konstrukce musí být robustního provedení s krytím 

IP66.  

Prostřednictvím snímačů komunikuje ŘS s řízenou technologií. Jako snímače veličin jsou 

využita technická zařízení, která jsou schopna je převést na měronosnou veličinu - 
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elektrický signál, přivedený na vstupy ŘS, který údaje registruje, zpracovává 

a vyhodnocuje. Umístění snímačů na PD ukazuje obr. 10. V následujícím textu jsou 

jednotlivé snímače stručně popsány. 

 

Obr. 10 Umístění snímačů na PD 

2.3.1 Vybočení dopravního pásu 

Vybočení pásového dopravníku do strany je snímáno na horní větvi pásu před horním 

bubnem poháněcí stanice (obr. 11), a na spodní větvi pásu před vratnou stanicí (obr. 12). 

Snímač je tvořen otočným válcem, který přes rameno sepne mikrospínač a dojde 

k zastavení PD. Místo mikrospínače lze použít jakýkoliv snímač ve spínacím režimu. 

  

       Obr. 11 Snímač vybočení na poháněcí stanici              Obr. 12 Snímač vybočení na vratné stanici 
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2.3.2 Měření otáček válce pod PD 

Snímač podává informaci ŘS o chodu PD. Je umístěn na převáděcím válci v náběhovém 

dílu (obr. 14). Pro tuto funkci je použit induktivní senzor. Tento bezkontaktní snímač 

převádí rotační mechanický pohyb na analogový signál. Pracuje na principu snímání 

(„čtení“) žeber točícího se válce. Je odolný vůči vibracím a rázům. Provedení je kabelové 

s dvěma vodiči s indikací sepnutí LED diodou. Pracovní vzdálenost snímače je 0 – 12 mm, 

spínací frekvence 200 Hz.  

Typ spínače: induktivní senzor II5491 (obr. 13). 

Výrobce: IFM Electronic. 

 

          Obr. 13 Induktivní senzor II5491                         Obr. 14 Snímač otáček převáděcího válce 

2.3.3 Měření otáček pohonu 

Snímač je umístěn na spojce hlavních pohonů (obr. 15), obvykle na jednom z pohonů 

jednotlivých poháněcích bubnů (pravý horní nebo levý dolní). Opět je použit bezkontaktní 

induktivní snímač převádějící rotační mechanický pohyb na analogový signál, který je 

veden do ŘS. V něm se vyhodnocuje rozdíl otáček pohonu a otáček válce pod PD. 

Disproporce mezi nimi - prokluz - je vyhodnocena jako odstavující porucha PD.   

Typ spínače: induktivní senzor II5491. 

Výrobce: IFM Electronic. 
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Obr. 15 Snímač na spojce pohonu                                       Obr. 16 Snímač otáček prašného pasu 

2.3.4 Měření otáček prašného pásu 

Bezkontaktní induktivní snímač stejného typu je umístěn v jedné třetině prašného pasu, 

kde snímá otáčky upraveného válečku (obr. 16). Při zapůsobení snímače dochází 

k odstavení poháněcí stanice. 

Typ spínače: induktivní senzor II5491. 

Výrobce: IFM Electronic. 

2.3.5 Snímač napínací síly pryţového pásu 

Napínací síla pryžového pásu je snímána tenzometrickým snímačem umístěným 

na napínacím vozíku. Jako snímač je použit tenzometr pro tah přímým snímáním 

na maximální hmotnost 10 t. Nominální napětí 10 V a nominální citlivost 2 ± 0.1 % mV/V. 

Typ spínače: M750 (obr. 18). 

Výrobce: UTILCELL s r.o. 

2.3.6 Hlídač přetrţení napínacího lana a pásu 

Pro hlídání přetržení pásu nebo napínacího lana je použit snímač (obr. 17), který zajistí 

vypnutí dopravní linky. Snímač je seřízen tak, aby vypínal, klesne-li tah natolik, že dojde 

k nadměrnému prověšení lana napínacího vozíku, které při poruše nastane.  

Typ spínače: induktivní senzor II5491. 

Výrobce: IFM Electronic. 
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Obr. 17 Snímač přetrţení lana napínacího vozíku                                Obr. 18 Snímač sil M750 

2.3.7 Zahlcení přesypu materiálem 

Snímač je umístěn v místě štítu v přesypu poháněcí stanice (obr. 19), kde se přesypává 

materiál z jednoho dopravníku na druhý. Parabolický štít slouží k usměrnění toku 

materiálu na další dopravník. Použit je kapacitní snímač, umístěný na konzole plechových 

bočnic přesypu. V případě zahlcení násypky materiálem je snímač aktivován, a dopravní 

cesta je blokována (vypnutí příslušných pohonů). Kapacitní snímač vyhodnocuje změnu 

kapacity vyvolanou předmětem – dopravovaným uhlím, který vstoupí do elektrického pole 

kondenzátoru.  

Typ spínače: KHP-2 (obr. 20)  

Výrobce: KSK a.s. 

 

Obr. 19 Štít pro usměrnění materiálu (snímač vlevo nahoře)      Obr. 20 Snímač přesypu KHP-2 
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2.3.8 Vymezení koncových poloh napínacího vozíku 

Snímače koncových poloh zabraňují vyjetí napínacího vozíku z polohy, která je určena pro 

potřebné napínání pásu. Pohyb napínacího vozíku je vymezen dvěma koncovými spínači 

(KS), které vypínají stykače pohonu navíjedla. Tyto KS jsou umístěny na dráze napínání, 

z nichž jeden je pro omezení dolní krajní polohy a je pevný, a druhý je přestavitelný pro 

omezení horní polohy napínacího navíjedla. Dále je pohyb vozíku omezen bezpečnostním 

koncovým spínačem (obr. 22) na konci dráhy napínání v nadřazeném obvodu. Provedení 

spínače je technologické bez aretace s krytím IP67. Spínač je vybaven pákou s rolničkou, 

která je tlačena do neutrální polohy silou vnitřní pružiny. Při vychýlení páky o 30° dojde 

k přepnutí kontaktů a k automatickému zablokování chodu napínacího vozíku. 

Typ spínače: pákový koncový spínač LHP-10/2R (obr. 21).  

Výrobce: ZAM Servis.  

  

Obr. 21 Spínač LHP-10/2R [4]              Obr. 22 Koncový a bezpečnostní spínač napínacího vozíku 

2.3.9 Snímač stavu brzdy 

Pohonná jednotka má mezi převodovou skříň a motor vsazenou čelisťovou brzdu 

ovládanou elektrohydraulickou jednotkou. Snímač stavu brzdy je uchycen na horní části 

konstrukce, která mechanicky ovládá brzdu (obr. 23). Funkcí snímače je monitorovat stavy 

brzdy - zabrzděno, odbrzděno. 

Typ snímače: induktivní senzor II5491. 

Výrobce: IFM Electronic. 
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Obr. 23 Snímač stavu brzdy (v horní části) 

2.3.10 Teplotní snímač  

Měří se teplota oleje rotorových spouštěčů, a to pomocí odporových termistorových 

snímačů, umístěných v nádobách spouštěčů. Při překročení teploty 80 °C dojde k zastavení 

PD. Snímacím prvkem je miniaturní termistor se zaručeným teplotním průběhem uložený 

ve stříbrném hrotu sondy, který je odpružen. Teplotní rozsah má -25 °C až +125 °C. Jako 

převodník odporové termistorové sondy je použit modul obsahující dva nezávislé kanály, 

které převádí na výstupní napěťovou úroveň cca 2,4 V.  

Typ snímače: TS 19. Typ převodníku: VS 811 (obr. 24). 

Výrobce: ZAT a.s. Příbram. 

 

Obr. 24 Odporový snímač – čidlo TS 19 [5] a převodník - modul VS 811 [6] 
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2.3.11 Nabalení bubnu vratné stanice 

Snímač je umístěn nad bubnem (pasem) vratné stanice (obr. 26) tak, aby byl aktivován při 

nabalení těženého materiálu na buben. Použit je koncový spínač s pružným nástavcem, 

vyrobený ze slitiny hliníku s krytím IP66. Pracuje na principu mechanického rozpojení 

kontaktů.  

Typ snímače: KS 10-61 (obr. 25). 

Výrobce: SEZ Dolný Kubín. 

    

Obr. 25 Koncový spínač KS 10-6x [7]            Obr. 26 Snímač nabalení bubnu vratné stanice 

2.3.12 Rychlost větru 

Dopravní linka musí být vybavena snímačem rychlosti větru, který je umístěn 

na nejvyšším místě úseku nepříznivých účinků rychlosti větru na zařízení. Pro tento účel se 

používají anemometry. Anemometr musí automaticky signalizovat dispečerovi dosažení 

rychlosti větru 17 m.s
-1

. Při dosažení rychlosti větru 20 m.s
-1

 musí být dopravní linka 

prostřednictvím ŘS automaticky odstavena z provozu. Anemometr je měřící systém 

složený z řídicí jednotky a čidla (obr. 27), jenž je rotační lopatkový kříž a otočná lopatková 

směrovka s výstupem 4–20 mA. 

Typ snímače: měřící systém AN 953 S nebo ANA 954 

Výrobce: Anemo s.r.o. Praha 
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Obr. 27 Čidlo anemometru AN 953, ANA 954 [8] 

2.3.13 Síroměr 

Síroměr měří obsah síry v uhlí na pásovém dopravníku. Princip měření sirnatosti uhlí je 

založen na aplikaci radionuklidového zdroje neutronů. Využívá se jednak registrace 

okamžitého gama záření z radiačního záchytu tepelných neutronů v jádrech prvků uhlí 

a jednak registrace rychlých neutronů zdroje po průchodu vrstvou uhlí (kontrola výšky 

vrstvy uhlí na pásu). Měřící místo je osazeno analyzátorem s vlastním průmyslovým 

počítačem, který zajišťuje jeho plně automatické řízení, matematickou analýzu 

naměřených spekter gama záření a vyslání výsledků na komunikační počítač.  

Každá ze tří uhelných linek je osazena jedním analyzátorem. Jejich hlavní součástí jsou 

spektrometry. Analyzátory slouží k operativní a kontinuální analýze síry v dopravovaném 

uhlí.  

Typ snímače: NASU-94 

Výrobce: GamaServis, s.r.o. Milín 
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3. POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

Současný ŘS pro dopravní uhelné linky je modulární systém ZAT série E, výrobek firmy 

ZAT Příbram a.s. (dříve DIAMO). Do provozu v lomu ČSA byl uveden v roce 1997.  

ZAT-E je distribuovaný řídicí systém, který se skládá z podružných uzlů, vzájemně 

propojených v lokální síť. Ta je znázorněna na obr. 28. Každá ze tří uhelných linek 

je připojena liniovou sběrnicí k příslušnému automatu komunikace. Liniová sběrnice je 

tvořena jednotkami E440 na protokolu ZAT – HDLC. Pomocí jednotky E440 se realizuje 

liniová sběrnice jako mnohabodový komunikační spoj, kdy jsou jednotlivé stanice 

navzájem propojeny za sebou čtyřdrátovým vedením. Řídicí automat komunikuje 

s technologií po sběrnici Profibus FMS (rychlost 19,2 kb/s). Data předává aplikaci InTouch 

(dispečerské pracoviště), kde se proces dopravy uhelného lomu vizualizuje. 

 

Obr. 28 Topologie ŘS dopravních linek uhelného lomu ČSA 

Každý uzel tvoří automat, který obsahuje řídicí jednotku, napájecí zdroje, vstupní 

a výstupní jednotky a jednotku komunikace (E440). V provoze lomu ČSA je automat ŘS 

vždy umístěn u poháněcí stanice příslušného PD v rozvodně, kde je zabudován do „van“ 

(obr. 29). Ty jsou osazeny do skříní, které obsahují kabelové rozvody, jištění napájecích 

napětí, převodníky a ostatní přístroje měření a regulace (MaR). 
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Obr. 29 Automat poháněcí stanice dopravního pásu ZAT – E 

Celý technologický proces dopravy těženého materiálu je graficky zobrazen na LCD 

monitoru na dispečinku (obr. 30), odkud je celý proces řízen. Dispečer v reálném čase 

sleduje a řídí průběh veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického 

zobrazení. Vizualizace zobrazuje všechny tři technologické celky lomu: rýpadla (přenos 

provozních stavů je bezdrátovou komunikací Wi-Fi), podrobné stavy stanic PD, jejich 

poruchy (prokluz, přesyp, teplotu, vybočení, historii poruch, napínání pásu, atd.), 

signalizaci ovládání (start/stop PD, osvětlení, hl. vypínač, zabezpečení, atd.) a signalizaci 

ostatních provozních stavů. 

 

Obr. 30 Vizualizace dopravních linek na dispečinku - InTouch verze 7 

Pro vizualizaci a řízení uhelného lomu je použito řešení na bázi softwarového systému 

InTouch (verze 7.1) od firmy Wonderware na platformě PC s operačním systémem 

Windows.   
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ŘS se programuje softwarovým nástrojem Pertinax, vyvinutým společností ZAT a. s. 

Pertinax slouží pro tvorbu uživatelských programů a jejich přenos do řídicí stanice, pro 

diagnostiku a údržbu řídicí stanice. Skládá se ze dvou částí neboli modulů. V jednom 

modulu se program navrhuje (IDE), v druhém pak pracuje (Runtime). Návrhový modul 

je implementován v prostředí operačního systému Windows na PC jako grafický editor 

schémat, včetně ladicích nástrojů. Programové vybavení je uživatelsky přívětivé 

a nevyžaduje pokročilé programátorské znalosti. Vytvoření žádané funkce (algoritmus 

řízení) se provádí v grafické podobě formou blokových schémat, které jsou tvořeny 

navzájem propojenými funkčními bloky. Funkční bloky různých tříd (binární, numerické, 

zobrazovací, archivační, regulační) jsou propojeny datovými a řídicími spoji. Každé 

schéma takto vytvořené má vstupy a výstupy, jejichž prostřednictvím je spojeno buď 

s dalšími schématy, nebo s ovladači řídicího hardwaru (karty I/O a další komunikovaná 

zařízení). Schémata poté navzájem propojená tvoří logiku řízení procesu. Schémata jsou 

součásti zdrojového uživatelského programu, jehož kompilací (překladem, převodem) 

speciálními překladači vznikne cílová forma. Modul Runtime, který takto navržená 

schémata interpretuje, tj. spouští algoritmy jednotlivých bloků a předává mezi nimi data, je 

provozován v řídící jednotce automatu E350. Umožňuje kompilovanou podobu programu 

přenášet do řídící stanice (upload), tam ji diagnostikovat, nebo ze stanice stahovat zpět 

(download) [9].  

Jednotka E350 je mikroprocesorová řídicí jednotka. Podle programu uloženého v paměti 

EPROM nebo zálohované CMOS RAM řídí sběrnici stanice, případně komunikuje 

s dalšími stanicemi pomocí jednoho až čtyř sériových kanálů.  

ŘS komunikuje s okolím prostřednictvím svých vstupů a výstupů (I/O). Systém 

zpracovává vstupní signály digitální i analogové, výstupy má pouze digitální. Počty I/O 

pro jeden automat poháněcí stanice zobrazuje 2. tabulka. První uhelná linka má 3 automaty 

pro příslušné PS, 2. a 3. linka má každá po 4 automatech. 

Tabulka 2 Počty vstupů a výstupů pro automat PS 

I / O počet zpracovávaný signál 

digitální vstup (DI) 97 H/L 

digitální výstup (DO) 42 H/L 

analogový vstup (AI) 12 proudy motorů, teploty olejů 

frekvenční vstupy (FI) 4 frekvence (otáčky) 0 – 100 Hz 
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Do následující 3. tabulky jsou vybrány některé signály důležité pro řízení PD.  Tabulka 

zobrazuje, jaké funkce mají jednotlivé signály I/O v automatu jedné PS. Signály I/O 

v tabulce nejsou kompletní a některé jsou sdružené pod jeden název.  

Tabulka 3 Signály pro ŘS PS 

název 
typ 

I/O 

počet signálů 

/poznámka 
funkce - poţadavek 

stykač 6 kV DI 4 x M1-M4 stykač 6 kV sepnut 

porucha DI 4 x M1-M4 porucha motoru 

elektronická ochrana DI 4 x M1-M4 aktivovaná elektronická ochrana motoru 

stykač brzdy DI 4 x M1-M4 odbrzděno 

ovládací napětí M1-M4 DI 4 x M1-M4 ovládací napětí hlavních motorů ON/OFF 

ovládací napětí  DI 10x ovl. napětí hydrauliky, napínání, akust. signal., osvětlení, brzdy, RS 

stykač 500 V/230 V DI 2x stykače pro 500 V a 230 V - ON/OFF 

izolační stav DI   pro 500 V a 230 V izol. stav v pořádku 

stykač  DI   ON/OFF - praš.pas, osvětlení, 

rozhlas / fotobuňka osvětlení DI   ON/OFF 

tlačítka DI   tlačítka ON/OFF - příprava/start/překlenutí vybočení / 

napínání/povolení 
ovládání DI   z STC/PS ve vazbě/PS bez vazby/vypnuto 

prašný pas  DI   trvale/cyklicky 

deblok prašného pasu DI   ON/OFF 

stav stanice  DI   zajištěna/odjištěna 

BKS napínání (non) DI   napínání bezpečnost. koncový spínač (non) 

PKS - horní napínání DI   napínání - horní koncový spínač (on) 

PKS - dolní napínání DI   napínání - dolní koncový spínač (on) 

snímač brzdy DI 4 x M1-M4 ON/OFF 

nouzové vypnutí DI 2x  vratná stanice (VS), poháněcí stanice (PS) 

vybočení (non) DI 2x  porucha vybočení na VS, PS 

nabalení bubnu (non) DI   porucha nabalení VS 

stav RS DI   stav rotor. spouštěče - počáteční/koncový 

poloha klapky NS DI   podmínka pro rozjetí prvního PD v lince 

chod lom / chod rypadla DI   ON/OFF 

nouz. vypnutí z rýpadla non) / STC 

(non) 
DI   NV z rýpadla / NV z dispečinku 

proud L1 AI 4 x M1-M4 měření proudů fází L1 

proud L3 AI 4 x M1-M4 měření proudů fází L3 

teplota oleje RS AI 4 x RS1-RS4 měření teplot olejů rotor. spouštěčů 

otáčky M1 FI otáčky 0 – 100 Hz měření otáček horního hnacího bubnu 

otáčky M2 FI otáčky 0 – 100 Hz měření otáček dolního hnacího bubnu 

otáčky bubnu FI otáčky 0 – 100 Hz měření otáček válce v náběhovém dílu 

otáčky praš. pasu FI otáčky 0 – 100 Hz měření otáček válce pod prašným pásem 

zap. stykač 6 kV DO 4 x M1-M4 zapnout stykač 6 kV 

zap. stykač 500 V DO 2x zapnout stykače 500 V/380 V 

zap. stykačů DO 8x akust. signalizace, napínání, povolení, osvětlení, brzdy 

zap. RS DO 12x povel pro zapnutí RS 1. - 12. stupeň 

blok.  zapnutí hl. vypínače DO   blokovat hl. vypínač 

blok.  zapnutí ovl. DO   blokovat 500 V, 230 V 

vyp. hl. jistič DO 2x 500 V, 230 V 

příprava startu DO   příprava startu 

start DO   start 

start zkrat. ochran DO   aktivovat zkratových ochran 

blokace startu 3 min. DO   blokovat startu po dobu 3 min. 

nouzové vypnutí DO   nouzové vypnutí 
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Digitální vstupy 

Do digitálních vstupů jsou přivedeny informace o stavu okolní technologie (ON/OFF), 

povely z ovládacích prvků (start/stop) a informace ze snímačů. 

Pro digitální vstupy jsou použity jednotky E650 a E651, které obsahují 16 galvanicky 

oddělených binárních vstupů, jmenovitého napětí 48 Vss. Vstupní signály jsou převáděny 

na sběrnici BE, jejíž pomocí jsou předávány řídicí jednotce.  

Analogové vstupy 

Na analogové vstupy jsou přivedeny informace ze snímačů teploty olejů rotorových 

spouštěčů a proudů motorů krajních fází L1 a L3 pro motory M1 – M4.  

Analogové signály jsou připojeny přes A/D převodník E455, který zpracovává napěťové 

signály. Převodník je vždy použit společně s modulem VS 821, který převádí vstupní 

napěťový signál z měřícího transformátoru 0 až 5 V / 50 Hz na výstupní napěťovou úroveň 

sběrnice VS. Signály ze snímačů jsou přivedeny na příslušný modul VS, který tento signál 

galvanicky oddělí od řídicího systému a převede na napěťový signál v rozsahu – 2,5 V až 

+ 2,5 V. Ten je pak přiveden na vstupní konektor jednotky E455.  

Frekvenční vstupy 

Do frekvenčních vstupů jsou přivedeny inkrementální snímače pro měření otáček hnacích 

bubnů (horní, dolní) a válců pod pryžovými pásy (hlavní, prašný).  

Použitá jednotka E661 obsahuje 4 galvanicky oddělené frekvenční vstupy pro rozsah 

frekvencí do 10 kHz o napěťových úrovních 24 V nebo 48 V. Jednotka využívá v systému 

jednu adresu pro vstupní i výstupní operace. 

Digitální výstupy 

Z digitálních výstupů odcházejí povely pro akční prvky (sepnout, blokovat, vypnout) 

a vazby následující technologii (start).  

Jednotky E850 a E851 zpracovávají digitální výstupy, které jsou navzájem galvanicky 

oddělené. Řídící a paměťové obvody těchto jednotek zpracovávají signály ze sběrnice BE 

a zajišťují buzení šestnácti výstupných relé, která mají vyveden jeden spínací kontakt. 
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4. POŢADAVKY NA NOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM 

Stávající ŘS pro řízení dopravních linek v lomu ČSA je provozován od roku 1997. 

K dnešnímu dni je tedy v provozu již plných 14 let! Předpokládá se, že těžba uhlí v lomu 

ČSA bude pokračovat zhruba do roku 2022, kdy lom dosáhne hranice územně 

ekologických limitů, nastavených usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, 

které brání v další těžbě uhlí.  Lom ČSA bude provozován minimálně dalších 9 až 10 let i 

v tom případě, že limity nebudou zrušeny. Je proto logické, že provozovatel výrobního 

zařízení požaduje zajištění spolehlivého provozu těžby uhlí, minimálně do roku 2022, coţ 

stávající ŘS jiţ negarantuje.  

Výrobce stávajícího ŘS (ZAT Příbram a.s.) oznámil konec oficiální výrobní podpory 

a přechod ŘS ZAT-E do fáze útlumu. Milník ukončení podpory ZAT – E byl vyhlášen 

jiţ k datu 31. 12. 2010! Tento stav má za následek snížení dostupnosti náhradních dílů pro 

opravy a prodloužení doby trvání jejich oprav. Pro zařízení již nepřijímá výrobce 

objednávky na servisní služby ani na dodávky náhradních dílů. Obr. 31 zobrazuje životní 

cyklus ŘS ZAT, který uvádí na svých internetových stránkách [10]. Vše navíc komplikuje 

fakt, že LUAS již nemá se ZAT uzavřenou smlouvu na servisní služby. 

 

Obr. 31 Ţivotní cyklus ŘS ZAT [10] 

Náhradní díly (ND) se téměř všechny spotřebovaly na opravy. Zbývají minimální počty 

jednotek pro ŘS ZAT-E. 

S přihlédnutím k faktům, uvedeným výše, a stáří provozovaného ŘS, doporučuji 

investovat do inovace ŘS s minimálními finančními náklady. 

Investice by se měla týkat pouze ŘS pro 2. a 3. dopravní linku. Dle současného 

předpokladu, bude z důvodu útlumu těžby jeden TC (rýpadlo K 82 včetně 1. dopravní 
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linky) koncem roku 2012 zastaven, investice do ŘS této linky by proto byla nerentabilní. 

Provozování současného ŘS 1. dopravní linky dále je reálné, i za cenu mírně zvýšené 

poruchovosti. Na opravy lze využít původní náhradní díly z modernizovaných automatů 

linek 2 a 3. 

Snímače veličin jsou v uspokojivém stavu a nepožaduje se snímat a vyhodnocovat žádné 

jiné veličiny či stavy. Typy snímačů a jejich umístění je ověřeno nynějším provozováním, 

zkoušení funkce snímačů se provádí pravidelně v měsíčních intervalech (podloženo 

protokolem). Výměnu snímačů tudíţ nedoporučuji, nepřinesla by žádný efekt.  

Bude se tedy jednat o prostou obměnu ŘS. Důraz bude kladen na spolehlivost, robustnost 

a snadnou údržbu, neboť ŘS je nasazen v těžkých provozních podmínkách lomu. ŘS musí 

být odolný vůči vibracím, elektromagnetickému rušení a pracovat v rozdílných 

klimatických teplotách a prašném prostředí. Nový průmyslový ŘS s důrazem na výrobní 

technologii musí být snadno integrovatelný do stávající provozované technologie. 

Od nového ŘS se požaduje zachování stejné funkce, tj. automatické řízení uhelných 

dopravních linek od rýpadel na nakládací stanici, s těmito úkoly: 

 Sběr dat z řídicích systémů (PLC, I/O) 

 Vizualizace a supervizní řízení technologických procesů (SCADA / HMI) 

 Záznam skutečné historie výroby a všech důležitých technologických parametrů 

 Řízení a podrobné sledování výroby (MES) 

Dále navrhuji přidání nových: 

 Sledování a analýza prostojů výroby a poruchovosti 

 Přístup k výrobním informacím odkudkoliv (Internet) 

Navrhuji investovat do programovatelného automatu střední třídy, decentralizovaného 

modulárního řešení, flexibilní koncepce, která umožní vytvořit nebo modifikovat součásti 

aplikací. Tyto aplikace se mohou v budoucnosti měnit, aktualizovat nebo propojovat 

s jinými technologiemi. V případě zrušení (odstavení z provozu) dopravní linky, kde bude 

nový ŘS nasazen, bude se moci tento ŘS nasadit pro jinou aplikaci (po úpravě programu).  
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Těžba uhlí, která probíhá v nepřetržitém provozu, neumožňuje dlouhodobé odstavení 

technologie pro těžbu a dopravu uhlí. Je proto nutné, aby implementace nového ŘS byla co 

nejsnazší a přepojení a uvedení do provozu proběhlo v co nejkratší době. Obměnu ŘS 

navrhuji rozdělit do dvou etap. V každé etapě přepojit a zprovoznit ŘS pro jednu dopravní 

linku. Nejdříve přepojit automaty PS 2. dopravní linky včetně automatu pro komunikaci 

a obměnit PC s vizualizací (dispečink), v druhé etapě pak automaty PS 3. dopravní linky. 

Přepojování jednotlivých automatů v každé etapě se bude provádět v čase odstavení 

provozu, a to od pátku do pondělí následujícího týdne (kdy je požadavek na nižší těžbu), 

kdy se přepojený, oživený a vyzkoušený automat uvede do provozu. Nový automat může 

komunikovat po stávajícím metalickém kabelu, ve kterém bude k dispozici jeden volný 

pár. Za víkend se přepojí vţdy jeden automat PS v následujících krocích:  

1. V 6.
00

 hod. pátek - vypnutí dopravní linky (předání dodavatelské firmě). 

2. Demontáž stávajícího automatu ŘS (ZAT). 

3. Montáž a zapojení nového ŘS, převodníků a přístrojů MaR do stávajících 

rozvaděčů. 

4. Nahrání software. 

5. Oživení a zprovoznění. 

6. Provedení funkční zkoušky všech poruchových stavů a blokád, revize. 

7. V 6.
00

 hod pondělí - najetí do běžného provozu. 

Harmonogram přepojování dopravních linek – viz následující tabulka č. 4.  

Tabulka 4 Harmonogram přepojení a zprovoznění ŘS 2. a 3 dopravní linky ČSA 

Etapa 
Přepojování automatu 

(č. poháněcí stanice) 
Odstavená technologie 

Od (hod) 

pátek 

Do (hod) 

pondělí 

1 komunikace + PC vizualizace rýpadlo K 73 + 2. dopravní linka 6.00 6.00 

1 PS 882 rýpadlo K 73 + 2. dopravní linka 6.00 6.00 

1 PS 883 rýpadlo K 73 + 2. dopravní linka 6.00 6.00 

1 PS 884 rýpadlo K 73 + 2. dopravní linka 6.00 6.00 

1 PS 885 rýpadlo K 73 + 2. dopravní linka 6.00 6.00 

2 PS 992 rýpadlo K 86 + 3. dopravní linka 6.00 6.00 

2 PS 993 rýpadlo K 86 + 3. dopravní linka 6.00 6.00 

2 PS 994 rýpadlo K 86 + 3. dopravní linka 6.00 6.00 

2 PS 995 rýpadlo K 86 + 3. dopravní linka 6.00 6.00 

Poznámka: Dle skutečnosti se čas můţe upravit a datum doplnit. 
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Vzhledem k tomu, že provoz nynějšího ŘS ZAT-E byl po celou svou dobu uspokojivý, 

vycházejí mé následující návrhy pro nový systém ze zkušenosti s původním: 

HARDWARE 

1. ŘS pro 2. a 3. dopravní linku nasadit od stejného výrobce a stejného typu. 

Důvodem je unifikace ND držených skladem a menší náklady na zaškolení 

pracovníků, kteří budou provádět obsluhu, servis a údržbu. 

Návrh typu zařízení: průmyslový řídicí systém SIMATIC ET 200S 

- výrobek firmy Siemens AG, který je vhodný pro realizaci této automatizační 

úlohy. Nasazení ŘS Siemens podporuji následujícími argumenty:  

a) Rýpadla lomu ČSA již mají ŘS fy Siemens - unifikace, 

b) systém Siemens je také používán pro řízení dopravních linek v sesterské 

společnosti Vršanská uhelná a.s. - náhradní díly, výměna zkušeností, 

c) typ SIMATIC je rozšířený ŘS mezi uživateli - servis provádí mnoho 

firem. 

2. Pro simulaci jednotlivých digitálních vstupů, logických úrovní (H/L), se nyní 

používají jednotky se simulačními (mechanickými) přepínači. Pro zobrazování 

informací slouží zobrazovací jednotky. Doporučuji dveře automatů PS osadit 

grafickými operátorskými panely (OP), které simulační i zobrazovací jednotky 

nahradí. Provozní stavy, úlohy a poruchy bude možné pomocí OP sledovat 

(nastavovat) bez nutnosti otevírat rozvaděč. OP přinese úsporu nákladů na HW 

(5 jednotek), úsporu fyzických DI (36), snadnější manipulaci a zvýšení 

spolehlivosti. Tabulka č. 5 zobrazuje již zredukované vstupy. 

Tabulka 5 Počty vstupů a výstupů pro nový automat PS 

I / O počet zpracovávaný signál 

digitální vstup (DI) 61 H/L 

digitální výstup (DO) 42 H/L 

analogový vstup (AI) 12 proudy motorů, teploty olejů 

frekvenční vstupy (FI) 4 frekvence (otáčky) 0 – 100 Hz 
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Návrh typu zařízení: OP Siemens Simatic řady 70 - plně grafický LCD 

s úhlopříčkou 4,5“, monochromatický, s membránovou klávesnicí. 

3. Vstupy a výstupy (I/O) do ŘS zapojit na novou řadovou svorkovnici umístěnou 

uvnitř rozvaděčů. Nynější svorkovnice je již na hranici životnosti. 

Návrh typu zařízení: řadové svorky fy WAGO. 

4. Vstupy a výstupy (I/O) 230 V AC oddělit pomocí nových relé s indikací sepnutí. 

Relé včetně nových patic. 

5. Komunikaci automatů PS s dispečinkem navrhuji provést redundantně 

po stávajícím metalickém kabelu typu MP54 s rozhraním ETHERNET 

a průmyslovými modemy SHDSL s možností topologie RING, maximální 

přenosovou rychlost do 15 MBd. Redundance komunikace sníží riziko odstavení 

technologického zařízení při poruše jednoho okruhu. 

Návrh typu zařízení: průmyslový modem fy Westermo typ DDW 225. 

SOFTWARE 

1. Aplikační SW (ASW) pro automaty poháněcích stanic navrhuji vytvořit 

v logických diagramech. Umožní se tak snadnější orientace v programu, pro 

případné další změny, či úpravy. ASW dodavatelská firma předá v elektronické 

podobě v takové formě (zdrojové), která je připravena k okamžitému použití.  

2. ASW pro nový OP musí být vytvořen tak, aby se pro libovolnou stanici mohly 

parametry měnit dle počtu pohonů od 2 do 4. Pohony lze přidávat a naopak 

ubírat při přestavbách dopravní linky – záleží na délce PD a sklonu terénu.  

3. Diagnostické nástroje budou součástí ASW ŘS, a to jak pro provozní (on-line), tak 

i servisní (off-line) diagnostiku. Z důvodů servisu, identifikace a lokalizace 

poruchy, sledování stavů technologického procesu a jejich archivaci. Diagnostický 

nástroj doporučuji zprostředkovat na vzdáleném servisním pracovišti, odkud 

bude přístup k diagnostickým prostředkům ŘS. 
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4. Pro systém vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologického procesu je 

používán SW InTouch, jehož výrobcem je firma Wonderware. Doporučuji 

zachování stejného SW, ale stávající verzi InTouch 7.1 přepsat do aktuální verze 

InTouch 10.1. LUAS nyní vlastní příslušné licence pro InTouch 7.1. Bude se tedy 

jednat o upgrade na vyšší verzi. Přechod na jiný vizualizační systém by znamenal 

zvýšené finanční nároky na SW a další náklady na přeškolení obsluhy. 

SW InTouch 10.1 bude pro stejný počet proměnných - 60K Tags . Licence musí 

být dvě. Druhá je pro záložní vizualizační PC, které bude sloužit jako studená 

záloha. 

5. Do nové verze InTouch 10.1 je nutné přepsat i nynější úlohy, nutné pro práci 

dispečera:  

a) Elektronická kniha zabezpečení (EKZ).  

EKZ je aplikace sloužící k přesné evidenci pracovních úkonů prováděných na PD, při 

kterých je z důvodů bezpečnosti práce potřebné odstavení technologického zařízení. 

Data manipulací jsou uložena v databázi, která je převedena do grafické podoby. 

b) Přenos do výrobně informačního systému (VIS). 

VIS je systém pro komplexní grafické zobrazení informací z databáze o výrobě 

a ostatních důležitých informací, týkajících se společnosti LUAS. Zobrazuje komplexní 

schémata technologických celků lomu, poruchy, časové snímky činností zařízení, těžby 

a výkazy. 
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5. ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci bylo úkolem provést analýzu technologického procesu dopravy 

pásovými dopravníky hnědouhelného lomu ČSA, těžební společnosti LUAS. Výsledkem je 

dekompozice na menší podsystémy a popis jednotlivých prvků, důležitých pro 

automatizaci procesu.  

Práci jsem strukturoval do třech hlavních částí. V první části rozděluji technologický 

proces dopravy hnědého uhlí na jednotlivé části, kde jsem modelově vyčlenil jako 

podsystém jeden pásový dopravník, neboť PD jsou v podstatě shodné. PD dále stručně 

popisuji od jednotlivých částí až po jednotlivé snímače veličin, nutné pro bezobslužný 

provoz.  

Druhá část pojednává o současném řídicím systému uhelných dopravních linek lomu. 

Seznamuje se stávajícím ŘS, produktem společnosti ZAT Příbram a.s., použitým HW 

a SW, a zobrazuje přehled vstupních a výstupních signálů pro automat jedné poháněcí 

stanice PD. 

 Ve třetí části shrnuji argumenty pro obměnu stávajícího ŘS. Hlavním argumentem je 

konec životního cyklu stávajícího ŘS (ukončení podpory výrobce byl vyhlášen již k datu 

31. 12. 2010!) a nedostatek náhradních dílů. Po zvážení faktu perspektivy další těžby 

a rentabilnosti navrhuji investovat do prosté obměny ŘS dvou uhelných linek ze tří. Dle 

současných předpokladů budou tyto dvě linky provozovány minimálně dalších 10 let. Pro 

tuto obměnu představuji možný časový harmonogram s minimálním dopadem na 

nepřetržitý báňský provoz. Vedle požadavků na funkce ŘS dále předkládám konkrétní 

návrhy na HW a SW vycházející ze zkušenosti s uspokojivým provozem původního 

systému. 

Bakalářská práce, která shrnuje informace z pohledu automatizace procesu dopravy uhlí 

v lomu ČSA, lze použít jako materiál pro subjekt, který bude pověřen vytvořením projektu 

na modernizaci ŘS. Práce je také užitečná pro ostatní zaměstnance LUAS, kteří provádí 

činnosti (servis, údržba) na PD, neboť stručně shrnuje všeobecně známé informace 

z procesu dopravy uhlí. 
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