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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného řešení pro paletizační 

linku vajíčkových proložek. V první části je analyzován současný způsob výroby 

společně s možnými způsoby automatizování procesu paletizace. Ve druhé části je 

na základě těchto informací vytvořen koncept linky, který zahrnuje konstrukci 

úchopového mechanizmu, výběr vhodného manipulátoru a popis všech prvků. Ve 

třetí části je vytvořen kompletní elektrotechnický projekt. Čtvrtá část se zabývá 

popisem řídicího systému a uživatelského programu včetně vizualizace. Nakonec je 

popsáno uvedení linky do provozu. 

 

Klí c ova  slova 

robot, průmyslový manipulátor, paletizace, automatizace, technologie, průmysl, 

výrobní linka 

 

 

 

Abstract 

This master thesis deals with the design of an automated solution for egg palletizing 

line. The first part analyzes the current production method together with possible 

ways of automating the palletization process. In the second part, based on this 

information, the concept of the line is created. The concept includes design of the 

gripping mechanism, selection of a suitable manipulator and description of all 

elements. The third part describes complete electrical project. The fourth part 

describes the control system and the user program including visualization. Finally, 

commissioning is described. 

 

Keywords 

robot, industrial manipulator, palletizing, automation, technology, industry, 

production line 
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 Úvod  13 

1 U VOD 

Automatizace dílčích procesů je v moderním průmyslu častým jevem v mnoha 

firmách. Jedná se hlavně o často opakující se nebo jednoduché úkony. Tyto práce 

bývají pro člověka fyzicky i psychicky náročné, proto čí dál tím více ubývá 

zaměstnanců, kteří by tuto činnost chtěli dělat. S tím souvisí také navyšování platů, 

aby bylo možné konkurovat ostatním firmám a nepřijít tak o svoje zaměstnance. 

Dalšími důvody pro využití automatizace je nárůst efektivity práce nebo výrobních 

kapacit, které by člověk nemohl zvládnout. S tím se pojí i požadavek na přesnost a 

opakovatelnost, kterou zejména průmyslové roboty a manipulátory zvládají 

výborně. Jedním z často automatizovaných procesů je depaletizace a paletizace, 

která splňuje víše popsaná kritéria pro modernizaci, zejména při sériové výrobě o 

velkých kapacitách.  

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného procesu paletizace 

vajíčkových proložek a následně návrhem a realizací automatizovaného řešení, 

které tento stav nahradí. 

V první části je popsán současný stav linky pro balení a paletizaci vajíčkových 

proložek. Dále jsou stručně rozebrány možné typy automatizovaných linek pro 

paletizaci. Na základě požadavků od zákazníka a rozboru problematiky přesunu je 

postupně vytvořen návrh automatizované linky, který zahrnuje konstrukci 

uchopovacího zařízení, výběr průmyslového manipulátoru, koncept uspořádání 

linky a popis jednotlivých zařízení. 

Další část se zabývá návrhem elektrotechnické dokumentace. Postupně je 

popsána struktura projektu, značení prvků, výpočet potřebných signálů a popis 

komponentů rozvaděče. Nakonec je vysvětlen postup vytvoření uspořádání 

rozvaděčové skříně. 

Třetí část je věnována popisu řídicího systému Siemens a Yaskawa, včetně 

popisu komunikace a způsobu programovaní. Pro robotickou část jsou navíc 

vysvětleny souřadnicové systémy, druhy instrukcí a skladba pohybových úloh. 

Předposlední část již popisuje uživatelský program pro paletizaci vajíčkových 

proložek. Nejprve je popsán postup vytvoření hardwarové konfigurace mezi PLC a 

řídicí jednotkou robotu. Dále je popsána struktura programu a algoritmy 

jednotlivých funkčních bloků. Nakonec jsou vyobrazeny prvky a obrazovky 

vizualizace, která slouží k ovládání celé linky.  

Poslední část má za úkol vylíčit průběh celé zakázky a uvedení zařízení do 

provozu. 
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2 POPIS SOUC ASNE HO STAVU 

2.1 Charakteristika linky 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, linka slouží k balení vajíčkových proložek do tenkých 

plastových fólií a jejich následného rovnání na paletu. Skládá se z několika částí – 

vstupního pásového dopravníku, etiketovačky, balicího stroje Pratika 56, tavného 

tunelu Tunnel 50 a výstupního válečkového gravitačního dopravníku.  

Do proložky se vejde 30 vajec velikosti S, M nebo L, které jsou rozmístěny do 

pěti sloupců a šesti řad. Rozměry proložky jsou 300 x 260 x 70 mm a její maximální 

hmotnost cca 2,2 kg. Rozměr palet je 1200 x 800 x 144 mm – jedná se tedy o klasické 

europalety s certifikovaným označením. Jedna vrstva proložek se skládá ze tří řad a 

čtyř sloupců. Na samotnou paletu a mezi definovaný počet vrstev je navíc vložen 

kartonový proklad pro zpevnění skladby. Typická skladba je 15 vrstev proložek 

s proklady po šesti a dvanácti vrstvách. Na tuto paletu se tedy vejde 180 proložek 

neboli 5400 vajec. Maximální výkon této linky je limitován balicím strojem na 35 

proložek za minutu neboli 2100 za hodinu. Pohled na zabalenou paletu lze vidět na 

obrázku 1. Balicí linka je zobrazena na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 1: Paleta se zabalenými proložkami 
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2.2 Popis procesu 

Ke vstupnímu dopravníku je navezena paleta s nezabalenými proložkami, které jsou 

následně dvěma pracovníky přeskládány na pásový dopravník. Na proložku je buď 

automaticky etiketovačkou nebo manuálně dalším pracovníkem vložena etiketa 

s číslem šarže, typem vajec a datem. Balicí stroj funguje na tavném principu – 

produkt je dopravníkem vytlačen do „pytle,“ který je uzavřen tavicí hlavou. Tím se 

zároveň vytvoří dno pro další obal.  

Pro správný chod tavicí hlavy je nutné, aby mezi produkty byla mezera. Ta je 

zajištěna různými rychlostmi dopravníků na vstupu a uvnitř baličky. Zabalený 

produkt následně putuje do tavicího tunelu, ve kterém se obal smrskne kolem všech 

stran. Zabalené proložky jsou poté vytlačeny na gravitační dopravník, odkud jsou 

třemi pracovníky skládány na paletu. Pracovníci zároveň provádí kontrolu obalu. 

Pokud je v obalu díra, je nutné ho strhnout a proložka musí znovu projít procesem 

balení. Naplněná paleta je dalším pracovníkem obalena plastovou fólií, a nakonec 

odvezena do skladu. 

 

 

Obrázek 2: Pohled na balicí linku pro vajíčkové proložky 
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3 CI LE PRA CE 

Hlavním cílem této práce je vytvoření technického řešení pro zvýšení úrovně 

automatizace linky pro balení vajíčkových proložek. S tím se pojí i snížení počtu 

pracovníků a navýšení efektivity práce na maximální výkon balicí linky. Pro první 

část tohoto procesu si zákazník zvolil automatickou paletizaci zabalených 

vajíčkových proložek, jelikož se jedná o finančně a technicky nejméně náročnou část.  

Řešení práce bude provedeno jako technický koncept, podle kterého bude 

následně vypracována podrobná projektová dokumentace a na základně ní 

sestrojena kompletní linka. Zhotovitelem této linky je firma Aumeto s.r.o.. Práce 

bude obsahovat výběr a konstrukci vhodného manipulátoru, návrh úchopového 

zařízení, dispoziční a funkční řešení linky a dopravy produktů. Součástí bude také 

popis řídicího systému, bezpečnostních prvků, akčních členů a snímačů. 

Projektová dokumentace se bude skládat z elektronického a pneumatického 

schématu zapojení společně s dispozicí rozvaděčové skříně a technickou specifikací. 

Aby mohla být zakázka zhotovena, bude vytvořen kompletní uživatelský program 

pro PLC a robot, včetně vizualizace pro řízení linky.  

Posledním cílem této práce je uvedení linky do provozu a předání díla do péče 

zákazníka.   
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4 PALETIZACE 

Proces paletizace můžeme definovat jako ukládání zboží na paletu. Ta může být 

následně zabalena a exportována k zákazníkovi. Tím se zjednodušují a zefektivňují 

nakládací, popřípadě vykládací, skladovací a dopravní práce. Palety mají 

standardizovaný rozměr, aby se jich co nejvíce vešlo do přepravních vozů, vagónů 

nebo kontejnerů.  

Stejně jako většinu procesů, dříve vykonávali paletizaci pouze lidé. Tato práce 

je velmi fyzicky náročná a neefektivní, proto je postupně nahrazována 

automatickými paletizátory. Kromě snížení fyzického namáhaní a nároků na lidské 

zdroje má automatická paletizace výhody v rychlosti a přesnosti společně se 

snížením chybovosti. Existují dva základní typy automatických paletizátorů [1]. 

4.1 Portálové paletizační manipulátory 

Portálové manipulátory jsou zabudovány do nosných konstrukcí (portálů), které 

také definují rozsah jejich pohybu. Většinou se jedná o tříosý manipulátor 

s translační kinematikou všech os, popř. s přídavnou rotační čtvrtou osou. K pohonu 

jsou většinou použité elektrické motory, jejichž osy jsou řemenové nebo šroubové. 

Výhodou těchto manipulátorů je jednoduché programování, vysoká nosnost a 

dosah. Nevýhodou je větší zastavěná plocha, nižší prostorová pohyblivost a 

flexibilita skladby na paletu.  

 
Obrázek 3: Portálový paletizační manipulátor [2] 
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4.2 Paletizační průmyslové roboty 

Jako paletizační roboty jsou nejčastěji využívány pěti nebo šestiosé roboty s rotační 

kinematikou z důvodu vysoké flexibility, rychlosti, nosnosti a dosahu. Právě 

flexibilita je jejich největší výhodou. Program robotu lze jednoduše změnit, proto 

není časově náročné reagovat na změnu produktu a skladby, popřípadě nezávisle 

obsluhovat několik linek s různými produkty a skladbou na paletu. Dále mohou 

navíc vkládat proklady mezi jednotlivé vrstvy, případně přesouvat prázdné palety 

bez nutnosti použití dalšího zařízení.  

 

Obrázek 4: Příklad paletizační linky s průmyslovým robotem Yaskawa [3] 
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5 KONCEPT R ES ENI  

5.1 Požadované vlastnosti linky 

Hlavní požadavky od zákazníka pro automatizovanou linku jsou: 

• Automatická paletizace s výkonem 35 proložek za minutu 

• Až 18 vrstev proložek na paletě 

• Automatické vkládání papírových prokladů na paletu a mezi definované 

vrstvy 

• Dostupný prostor za tavným tunelem pro kontrolu proložek 

• Automatické destohování palet se zásobníkem na 15 palet 

• Možnost fronty minimálně 2 plných palet za místem pro paletizaci 

• Při použití robotu vybrat manipulátor od firmy Yaskawa 

• Co nejmenší zastavěná plocha 

5.2 Problematika návrhu 

Při návrhu linky se potýkáme s množstvím problémů, které je nutno řešit na základě 

předcházejících zkušeností a znalostí, popřípadě materiálů dostupných od 

dodavatelů. Jelikož je tato linka vyvíjena jako prototyp, museli jsme navíc všechny 

naše koncepty otestovat na reálném výrobku, aby nedošlo k finančním ztrátám. Pro 

koncept návrhu byl zvolen paletizační robot oproti portálovému paletizačnímu 

manipulátoru z důvodu větší flexibility a kratšího času potřebného pro návrh linky. 

Při vývoji jsme řešili následující problémy: 

1. Uchopování proložek 

Základní principy paletizačních úchopových mechanizmů jsou založeny na 

přisátí, stlačení či uchycení výrobku. Jelikož je fólie kolem proložek velmi 

tenká vzhledem k hmotnosti produktu, není možné využít vakuové přísavky, 

které by byly nejjednodušším řešením. Další možností by bylo podebírat 

proložky „vidlemi“ z válečkového dopravníku. To by dovolovalo vrstvit na 

sebe několik proložek a přesouvat je po větším počtu. Zde však opět narážíme 

na problém s fólií, která by se mohla při přesunu protrhnout. 

  Řešením našeho případu je podebírat proložky za jejich okraj, kde 

mají zkosený zesílený rám a nebude zde tedy docházet k protržení fólie.  

2. Natočení proložek 

Na základě stylu uchopení proložek pro nás bude nejefektivnější přesouvat 

naráz jednu řadu palety, což odpovídá čtyřem kusům. Balicí stroj je však 

nastaven tak, že proložky z něho vyjíždějí na šířku, a ne na délku, jak bychom 

požadovali. Z toho důvodu je nutné proložky otočit o 90 stupňů. To zajistíme 

jednoduše překážkou mezi vedením dopravníku. Abychom zajistili mezery 
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mezi otáčejícími produkty, bude tato překážka umístěna na rozmezí dvou 

dopravníků o různých rychlostech. 

3. Frontování a oddělení proložek 

Nejjednodušším způsobem, jak rozdělit frontu produktů je využití více 

dopravníků, které mohou mít různé rychlosti, a které je možné ovládat 

nezávisle na sobě. Tím však výrazně narůstá cena strojního zařízení. V našem 

případě použijeme modulární pás, který má velmi nízký koeficient tření a 

díky tomu mohou proložky prokluzovat za neustálého chodu dopravníku bez 

poškození fólie. K oddělení proložek budou použity pneumatické zarážky, 

které budou velkou plochou tlačit na okraj proložky. 

4. Zastavování balicí linky 

Při zastavení paletizační linky je nutné zastavit také balicí linku, aby nedošlo 

k nahromadění proložek a ucpání dopravníků. Balicí stroj však není možné 

zastavit kdykoliv, ale pouze při dokončení jejího taktu, aby nedošlo 

k poškození přístroje. Tavný tunel je možné zastavit až po jeho zchlazení, 

které trvá několik minut. Jediným řešením je zastavit pouze vstupní 

dopravník, aby do balicího stroje již nevjížděli žádné produkty. V důsledku 

toho vyjedou z balicí linky až 4 další proložky, se kterými musíme počítat při 

frontování. 

5. Perioda cyklu 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, maximální výkon linky je limitován 

na 35 proložek za minutu, což odpovídá periodě 1,7 s na jednu proložku. Bylo 

by však velmi neefektivní a technicky náročné přesouvat pouze jednu 

proložku samostatně, budeme tedy počítat s přesunem minimálně čtyř 

proložek najednou, tedy periodou maximálně 6,8 s na přesun. Navíc musíme 

počítat s přesunem palety a několika papírových prokladů. Při použití 

průmyslového manipulátoru budeme počítat s periodou přesunu proložek 

do 5 s a časem pro přesun prokladu/výměnu palety do 10 s. Během přesunu 

prokladu se nám tedy vytvoří fronta 6 proložek, na jejichž odebrání bude 

třeba dalších 6 přesunů robotem před přesunem prokladu, tj. 2 vrstvy na 

paletě. Z těchto důvodů se nám může vytvořit fronta až 3 m. 
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5.3 Návrh úchopového mechanizmu 

5.3.1 Konstrukce a akční členy 

Jak již bylo popsáno v problematice návrhu, uchopování proložek bude řešeno za 

jejich okraj, přičemž se budou přesouvat čtyři najednou. Jelikož zákazník požadoval 

přesouvat pouze jeden rozměr produktu, není třeba řešit flexibilní nastavení 

roztažení chapadla.  

Základna je tvořena hliníkovou deskou, která bude k manipulátoru přichycena 

přes distanční blok. Hlavními pohony chapadla jsou pneumatické válce s vedením o 

průměru pístu 25 mm a s různými délkami. Na jedné straně má válec chod pouze 10 

mm, aby bylo možné skládat produkty na paletu těsně vedle sebe. Na druhé straně 

má válec rozsah 70 mm, abychom při nabírání nemuseli proložky rovnat. 

K pneumatickým válcům jsou připevněny ohnuté plechy, které budou produkty 

podebírat a mírně stlačovat. Podporu plechů zajišťují kluzná vedení na okrajích 

základny.  

 

Obrázek 5: Chapadlo pro přesun vajíčkových proložek – pohled shora a zboku 

Na plechu s delší drahou výsuvu se nachází další pneumatický válec o průměru 

16 mm a výsuvu 50 mm. K němu je přidělán ohnutý plech se čtyřmi vakuovými 

přísavkami pro přesun kartonového prokladu. Vakuové přísavky mají měch a 

odpružený nástavec o rozsahu 30 mm. Díky tomu se mohou přísavky na proklad 

přitlačit a nasát ho, i když bude mírně zkroucený. K vytvoření vakua slouží inline 

ejektor, který se společně s filtrem nachází na desce chapadla.  

 

Obrázek 6: Vakuová přísavka s měchem a odpruženým nástavcem 

5.3.2 Snímače 

Na každém z pneumatických válců se budou snímat koncové polohy magnetickými 

snímači. Na základní desce bude pět optoelektronických snímačů pro detekci 

přítomnosti a případné ztráty vajíčkových proložek a kartonového prokladu. Na 

přísavkách s pružinou bude navíc kovový plíšek, který bude snímán indukčnostním 

snímačem. Tím bude snímán dotyk s prokladem. 
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5.4 Výběr manipulátoru 

Požadavek zákazníka při výběru manipulátoru je použití výrobce 

Yaskawa/Motoman, jelikož tuto značku již využívá na některé aplikace. Při 

zohlednění limitních požadavků, tj. skladba až 18 vrstev proložek o výšce 70 mm a 

šířce 260 mm, získáme minimální dosah robotu 1260 mm do výšky a 800 mm do 

šířky. Musíme však zohlednit rozměry chapadla, umístění robotu a možnost vyhnout 

se jednotlivým částem linky, proto budeme požadovat vertikální dosah minimálně 

2 m. Pro nejvyšší možnou flexibilitu požadujeme alespoň 5 stupňů volnosti. Co se 

týče hmotnosti, musíme počítat jak s hmotností chapadla, tak s hmotností nákladu. 

Prototyp chapadla má vypočítanou hmotnost cca 25 kg bez rozvodu elektřiny a 

vzduchu. Maximální hmotnost nákladu je 8,8 kg. Budeme tedy požadovat nosnost 

alespoň 50 kg.  

Z katalogu výrobce se nám nabízejí 3 možnosti se stejným dosahem: 

• MH50 II: 6 os, nosnost 50 kg, dosah 2061 mm  

• MH80 II: 6 os, nosnost 80 kg, dosah 2061 mm  

• MPL80 II: 5 os, nosnost 80 kg, dosah 2061 mm 

Pro tuto aplikaci byl zvolen typ MPL80 II, jelikož splňoval všechny našeho 

požadavky, cenově vycházel nejvýhodněji a jako jediný byl skladem. Součástí robotu 

je řídicí jednotka DX 200 společně s ručním kontrolérem pro programování a 

ovládání. 

 

Obrázek 7: Robot Yaskawa Motoman MPL80 II [4] 
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Základní technické údaje robotu MPL80 II [5]: 

• Počet os: 5 

• Nosnost: 80 kg 

• Opakovatelnost: ±0,07 mm 

• Horizontální dosah: 2061 mm 

• Vertikální dosah: 3291 mm 

• Vnitřní rozvody signálů: kabel 24 G 0,5 mm2 

• Vnitřní rozvody vzduchu: hadice o průměru 8 mm (max 490 kPa) 

• Hmotnost: 550 kg 

 
Obrázek 8: Řídicí jednotka pro robot DX200 [4] 

 

Základní technické údaje řídicí jednotky DX 200 [6]: 
• Rozměry: 650x800x1000 mm (d, š, v) 

• Hmotnost: 180 kg 

• Krytí: IP54 

• Napájení: 3x400 V, 50 Hz 

• Příkon: 4 kW 

• Signály: 40 DI, 40 DO, 40 AI/AO 

• Komunikace: Ethernet, ProfiNet, ProfiSafe 
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5.5 Návrh uspořádání paletizační linky 

1. Výstup z baličky 

 

2. Akumulační dopravník  
pro kontrolu plat 

 

 

 

 

3. Prostor pro otočení proložek 
  

4. Prostor pro navážení palet 

5. Dveře u vjezdu 

6. Destohovač 

7. Hlavní rozvaděč s  
operátorským panelem 

 

8. Akumulační dopravník  
pro odběr proložek robotem 

 

9. Řetězové dopravníky pro palety 

 

 

10. Robot Yaskawa MPL80 II 

11. Chapadlo pro přesun  
proložek a prokladů 

 

12. Paleta s proklady 

 

 

13. Řídicí jednotka robotu  

 

14. Dveře pro navezení prokladů 

15. Prostor pro odebrání palet 

Obrázek 9: Dispozice linky 
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5.5.1 Popis řešení 

Dispozice linky s popisem jednotlivých zařízení je zobrazena na obrázku 9. Linka se 

dělí na dva samostatné celky – destohovač pro palety a robotickou část pro 

paletizaci. Tyto celky mají vlastní bezpečnostní zóny a ovládání. Díky tomu mohou 

pracovat téměř nezávisle na sobě. Dopravu palet z destohovače do linky zajišťuje 

první řetězový dopravník, který zasahuje do obou oblastí. Další tři řetězové 

dopravníky nám dávají možnost vytvoření fronty až tří plných palet včetně 

dopravníku, na který robot skládá.  

Dopravu vajíčkových proložek zajišťují dva modulární dopravníky o délce 4 a 

3 m. První dopravník leží mimo bezpečnostní zónu linky a mimo frontování proložek 

slouží pro kontrolu správného zalepení fólie pracovníkem. Jeho rychlost je snížena 

frekvenčním měničem tak, že se na rozmezí obou dopravníků vytvoří mezera, 

přičemž na druhém dopravníku dojde k otočení proložky o 90 stupňů za pomoci 

překážky. Na konci prvního dopravníku se nachází jedna přítlačná zarážka, která 

zastavuje proložky při vytvoření fronty, zatímco na druhém celku můžeme najít 

další dvě, které rozdělují proložky do čtveřic, aby mohly být odebrány robotem.  

Vedení prložek je řešeno pomocí plastových profilů, a to až před místo odběru. 

Zde se nachází pouze nízké vedení zapadající do výřezů na chapadlu robotu, aby 

nedošlo k vybočení proložek před nabráním.  

Na druhé straně robotu se nachází paleta s připravenými kartonový proklady, 

které robot vkládá mezi jednotlivé vrstvy skladby. 

 
Obrázek 10: Pohled na linku 

Řídicí systém je pro oba celky společný a nachází se společně s dalšími 

elektronickými prvky v hlavním řídicím rozvaděči, který je zabudovaný do 

destohovače. Na rozvaděči se taktéž nachází dotykový ovládací panel společně se 
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signalizačním majákem a tlačítky pro ovládání linky. Ovládání linky je možné taktéž 

z ovládacích krabic, připevněných k rámům obou dveří. Nachází se zde tlačítka pro 

nouzové zastavení, start a stop linky, kvitaci poruchy a potvrzení odchodu z linky. 

Podobný panel bez potvrzení odchodu se nachází u vjezdu do destohovače.  

Komunikace mezi PLC v rozvaděči a řídicí jednotkou je řešena pomocí 

protokolu PROFIsafe. Díky využití bezpečnostního PLC je tedy možné využívat i 

bezpečnostní signály do a z robotu. 

Celá linka je obehnána bezpečnostním oplocením do výšky 2 m. Pro vstup do 

pracovního prostoru linky lze využít dveře u vstupu proložek nebo výjezdu palet. 

Průchozí prostor u návozu palet je snímaný bezpečnostní závorou, stejně jako 

prostor u výjezdu plných palet, kde je navíc pro dopravu palet využita funkce 

muting. 

5.5.2 Popis navrhovaného procesu 

Obsluha založí do destohovače za pomoci vysokozdvižného vozíku 15 palet. Po 

zapnutí linky zvedne destohovač všechny palety kromě té nejspodnější a řetězové 

dopravníky vyvezou prázdnou paletu z prostoru destohovače až k místu paletizace. 

Destohovač dále uvolní další prázdnou paletu do fronty. Na místě odběru dojde 

k zafixování a srovnání palety za pomoci čtyř pneumatických válců. Robot mezitím 

přesune proklad z odebíracího prostoru na prázdnou paletu a přesune se nad místo 

odběru, kde čeká na příjezd proložek.  

Proložky vyjíždějí z tavného tunelu na první modulární dopravník, kde 

probíhá kontrola fólie jedním z pracovníků. Na rozmezí dvou dopravníků dojde 

k otočení proložek o 90 °. Proložky jsou následně rozděleny do čtveřic pomocí dvou 

pneumatických zarážek. Robot postupně skládá čtveřici produktů na paletu 

společně s papírovými proklady mezi předem definované vrstvy. Když je paleta 

naplněna, odjíždí mimo prostor linky, odkud je odebrána dalším pracovníkem. 

Mezitím je doplněna prázdná paleta, robot přesouvá první proklad a proces se 

opakuje. 

Pokud dojde k zastavení linky, zastaví se i dopravník před balicím strojem. 

K zastavení tohoto dopravníku dojde i v případě plné fronty na modulárních 

dopravnících.  
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5.6 Popis jednotlivých zařízení 

5.6.1 Destohovač 

Destohovač slouží k nadzvedávání palet tak, aby mohly být postupně po jedné 

odebírány dopravníkem. Princip je takový, že se vidlicemi nazdvihnou všechny 

palety, kromě té nejspodnější, která je dopravníkem vytlačena mimo prostor 

destohovače. Když se prostor pod stohem uvolní, jsou palety položeny na zastavený 

dopravník. Vidlice jsou vytaženy z nejspodnější palety a zasunuty do druhé, přičemž 

se proces opět opakuje. 

Hlavním pohonem destohovače pro vertikální směr jsou dva pneumatické 

válce o průměru 125 mm a délce výsuvu 200 mm. K zasunutí vidlic mezi žebra palety 

slouží další dva válce o průměru 32 mm a výjezdu 160 mm. Vidlice mají průměr 30 

mm a pro zpevnění prochází kluzným kuličkovým vedením. 

Aby hlavní pohony neklesly ani při ztrátě vzduchu, jsou k nim navíc připojeny 

vzduchem ovládané zpětné ventily. K ovládání jedné dvojice pneuválců je použit 

pouze jeden solenoidový ventil, aby nedocházelo ke zpoždění jedné ze stran. 

Synchronizování pohybu stran se řeší přes škrtící ventil na obou vstupech všech 

válců.  

 

Obrázek 11: Destohovač 
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Z principu zařízení je patrné, že je nutno zastavit hlavní pohon na třech 

místech – nejspodnější pro položení palety, střední pro nabrání všech palet, kromě 

té spodní, a nejvrchnější pro nazdvihnutí stohu. To je zajištěno třemi magnetickými 

snímači na obou pohonech. Díky nim jsme schopni zjistit případný nesoulad pohonů 

a upozornit obsluhu. Na stranách destohovače budou navíc dvě optoelektronické 

závory, které budou paprskem šikmo snímat přítomnost palety na a nad 

dopravníkem. Tím budeme schopni zjistit případ, kdyby došlo k propadnutí palety 

například z důvodu nalomeného prkna. 

Základní technické údaje: 

• Rozměry destohovače: 1600x2000x2600 mm (d, š, v) 

• Rozměr palety: 1200x800x144 mm (EPAL) 

• Kapacita palet: 15 ks 

• Nosnost: 600 kg při 500 kPa 

5.6.2 Dopravníky pro palety 

Předpokládané maximální zatížení palety bude vzhledem k maximálnímu počtu 

vrstev a váze proložek 528 kg. S připočtením váhy palety se pohybujeme okolo 550 

kg. Díky takto nízké hmotnosti můžeme pro dopravu prázdných i plných palet využít 

řetězové dopravníky, které jsou oproti válečkovým jednodušší na konstrukci a 

zároveň mnohem levnější. Nosnost Europalety je při nerovnoměrném zatížení do 

1000 kg, tudíž budou stačit pouze 2 řetězy na okrajích. Řetězy jsou hnány přes 

ozubená kola po kluzném vedení. Elektrický pohon má 4 póly, výkon 0,75 kW a 

nominální otáčky 1500 min-1. Se šnekovou převodovkou s poměrem převodu 1/24 

a průměrem kola 90 mm dostáváme obvodovou rychlost cca 0,3 m/s. 

Základní technické údaje: 

• Rozměry dopravníku: 1500x1000x310 mm (d, š, v) 

• Rozteč řetězů: 693 mm 

• Pohon: elektrický 230/400 V, 50 Hz, 4 póly 

• Příkon: 0,75 kW 

• Rychlost: 0,3 m/s při 50 Hz 

 

Obrázek 12: Řetězový dopravník 
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5.6.3 Dopravníky pro vajíčkové proložky 

Aby bylo možné zabalené vajíčkové proložky frontovat i za chodu dopravníku, musí 

mít jeho povrch co nejnižší tření. Využití hnaného válečkového dopravníku by bylo 

velmi nákladné, jelikož bychom museli použít velké množství válečků s malým 

průměrem. Naopak pásový dopravník by byl nejlevnější a nejjednodušší variantou 

s poměrně nízkým koeficientem tření. Nevýhoda pásu však spočívá v jeho celistvém 

hladkém povrchu, na který by se teplá fólie jednoduše přilepila díky vzniklému 

podtlaku. Ideálním řešením je tedy využít modulární pás, který má nejnižší 

koeficient tření, vysokou nosnost a díky malým mezerám mezi články pásu se na něj 

fólie nebude lepit.  

 

Obrázek 13: Modulární pás uni QNB C a hnací ozubené kolo [7] 

Pás je veden po kluzných lištách až k hřídelím, na kterých se nachází ozubená 

kola, která zapadají do spodních článků pásu. Hnacím prvkem je dvoupólový 

elektromotor s výkonem 0,55 kW, otáčkami 3000 min-1 a šnekovou převodovkou. 

Obvodová rychlost pásu je 0,6 m/s. Na spodní části dopravníku jsou čtyři hřídelky 

s plastovými válečky, které podporují pás cestou zpět.  

Základní technické údaje: 

• Rozměry dopravníku: 3980x670x830 mm (d, š, v) 

• Šířka pásu:534 mm 

• Pohon: elektrický 230/400 V, 50 Hz, 2 póly 

• Příkon: 0,55 kW 

• Rychlost: 0,6 m/s při 50 Hz 

 

Obrázek 14: Modulární dopravník 
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5.7 Popis akčních členů a snímačů 

5.7.1 Snímače 

Pro snímání přítomnosti palet i vajíčkových proložek budou využity výhradně 

optoelektronické reflexní snímače v režimu závory (s reflektorem). Rozmístěny 

budou na každém řetězovém i modulárním dopravníku. Na některých místech v 

technologii budou snímače pro kontrolu mezery mezi produkty – v destohovači, na 

místě otočení proložek, odběru a paletizace. Dva tyto snímače budou zapojeny do 

bezpečnostní závory na výjezdu palet pro zajištění funkce muting.  

Další typ snímače bude optoelektronický triangulační, který nepotřebuje 

reflektor. Pět jich bude umístěno na chapadle robotu pro snímání proložek a 

prokladů. V neposlední řadě bude využit indukčnostní snímač pro snímání dotyku 

s prokladem (viz 5.3.2). Všechny snímače pracují na ovládacím napětí 24 VDC. 

 

 

Obrázek 15: Optoelektronický a indukčnostní snímač Pepperl+Fuchs [8, 9] 

5.7.2 Pneumatika 

Kromě elektrických pohonů dopravníků jsou pro ostatní akční členy využity 

pneumatické prvky. Nejčastěji to jsou pneumatického válce bez nebo s vedením, 

které slouží jako zarážka. Pneumatické válce jsou taktéž využity jako hlavní pohon 

destohovače a chapadla. Z pneumatické části využíváme taktéž vakuové přísavky 

s potřebným příslušenstvím, jako je ejektor a filtr. Ovládání pneumatických prvků je 

řešeno pomocí solenoidových ventilů s ovládacím napětím 24 VDC. 

Hlavní ruční ventil pro přívod vzduchu se společně s filtrem a manometrem 

nachází u hlavního rozvaděče pod hlavním vypínačem elektrického napětí. 

 

Obrázek 16: Pneumatický válec s vedením, inline ejektor a přísavka s odpruženým nástavcem [10] 
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6 BEZPEC NOST 

Při návrhu strojního zařízení musí konstruktér počítat s možnými bezpečnostními 

riziky, která by mohla vzniknout. Popis těchto rizik, stanovení požadavků na 

bezpečný provoz strojů a návod, jakým způsobem stroj navrhnout tak, aby byly 

všechny tyto požadavky splněny je popsán v zákonech a směrnicích Evropské unie 

a České republiky. Pro konstruktéra jsou nejzásadnější především tyto normy: 

• ČSN EN ISO 12100: Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 

konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika 

• ČSN EN ISO 13849-1: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 

ovládacích systémů 

• ČSN EN 60204-1 ed. 2: Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení 

strojů – Část 1: Všeobecné požadavky 

6.1 Návrh bezpečnostních opatření 

6.1.1 Bezpečnostní zóny linky 

Na obrázku 20 je zobrazeno vymezení pracovního prostoru destohovače a linky. 

Tyto prostory jsou zabezpečeny proti neočekávanému vstupu oplocením, dveřními 

kontakty a bezpečnostními závorami. Linka a destohovač mají vlastní bezpečnostní 

okruhy, pokud se tedy zastaví linka, může pracovat destohovač a naopak. Jediný 

prvek, který zasahuje do obou oblastí je první řetězový dopravník. Pokud dojde 

k otevření dveří nebo protnutí bezpečnostní závory, linka se okamžitě zastaví. 

 

 

 

Obrázek 17: Bezpečnostní zóny linky (1 – destohovač, 2 – robotická linka) 

e 1 

2 
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6.1.2 Pracovní režimy linky 

Automatický režim  

Linka pracuje v automatickém režimu, robot může projíždět maximální rychlostí. 

Všechna ochranná zařízení jsou aktivní.  

Manuální režim  

Jednotlivá zařízení linky lze ovládat samostatně, pohyb robotu je možné uvolnit a 

spustit pouze z ručního ovládacího přístroje jen se stisknutým souhlasným 

tlačítkem. Všechny pohyby robotu jsou zredukovány na maximální rychlost 250 

mm/s. Dveřní ochranné kontakty ani závory nejsou aktivní.  

6.1.3 Obsluha linky 

Operátor 

Smí zapínat/vypínat hlavní vypínač rozvaděče a ovládat linku v automatickém 

režimu. 

Technik údržby 

Smí ovládat robot a linku i v manuálním režimu, avšak mimo pracovní prostor 

robotu. Tato osoba musí být pro danou činnost speciálně proškolena. 

6.1.4 Popis bezpečnostních prvků 

Bezpečnostní tlačítka nouzového zastavení 

Jedná se o hřibová tlačítka s aretací. Po stisknutí tlačítka se zastaví celá linka, a to 

v automatickém i manuálním režimu linky. Tlačítko na ručním kontroléru robotu 

funguje při manuálním režimu pouze pro robot. Díky tomu je možné ovládat linku 

v manuálním režimu i při vypnuté řídicí jednotce. Na lince se nachází celkem 6 

tlačítek nouzového zastavení včetně ručního kontroléru robotu. 

Dveřní kontakty 

Po otevření dveří dojde k zastavení celé linky. Tato funkce je aktivní pouze při 

automatickém režimu linky. Pokud dojde k otevření dveří při automatickém režimu, 

je nutné povolit a potvrdit odchod z pracovní zóny linky na ovládacích panelech u 

dveří: 

1. Zmáčknout rozsvícené oranžové tlačítko Povolit odchod umístěné 
v prostoru linky (tlačítko zhasne) 

2. Zavřít a zajistit dveře 
3. Zmáčknout tlačítko Potvrdit odchod umístěné na dveřích (tlačítko 

zhasne) 
4. Nyní je možné resetovat alarm tlačítkem Kvitace poruchy a spustit linku 
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Bezpečnostní optické závory 

Na lince se nacházejí celkem 2 páry bezpečnostních závor, a to pro destohovač a pro 

linku. Při protnutí paprsku závory dojde k zastavení linky. Tato funkce je aktivní 

pouze v automatickém režimu. Závory umístěné na výjezdu palety z linky mají navíc 

funkci potlačení (muting), která je aktivní, pokud vyjíždí paleta z pracovního 

prostoru linky. Tento stav je signalizován blikáním žlutého světla na závoře a při 

této operaci není závora aktivní. Při protnutí závory v automatickém režimu je 

stejně jako při otevření dveří nutno povolit a potvrdit odchod z linky. 

   

Obrázek 18: Tlačítko nouzového zastavení, dveřní bezpečnostní kontakty a bezpečnostní optické 
závory [11, 12] 
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7 NA VRH ELEKTROTECHNICKE  DOKUMENTACE 

Při návrhu elektrické dokumentace je nejprve nutné určit přibližný počet snímačů a 

akčních členů v technologii, případně způsob komunikace s jednotlivými prvky. Na 

základě těchto údajů se určí počet vstupně výstupních signálů a jejich rozdělení na 

karty řídicího sytému. K jednotlivým signálům se vyberou výkonové či ovládací 

prvky a vypočítá se jejich jištění. Podle bezpečnostních norem se určí kategorie 

zapojení a vyberou se bezpečnostní prvky rozvaděče. V neposlední řadě je nutné 

vybrat rozváděcí skříň, navrhnout její uspořádání a dimenzovat její chlazení. 

Pro tvorbu kompletní elektrotechnické dokumentace včetně schémat 

zapojení, rozvržení skříní a technických specifikací existuje mnoho softwarů, jako 

např. EPLAN, ELCAD nebo AutoCAD Electrical. Výhodou těchto aplikací je 

automatické generování výkresů z tabulek, technické dokumentace, křížová 

reference, kontrola projektu apod. Největší nevýhodou je jejich vysoká pořizovací 

cena a komplexnost, což prodlužuje čas učení používání. Jelikož nemám přístup 

k takovýmto softwarům, využil jsem AutoCAD LT ve verzi 2004, ve kterém mám již 

předpřipravené bloky pro vytváření schémat. Pro tvorbu technické specifikace jsem 

využil Microsoft Excel. 

7.1 Struktura projektu a značení 

Elektrotechnická dokumentace se skládá z následujících položek: 

• Elektrické a pneumatické schéma zapojení 

• Specifikace prvků 

• Seznam kabelů 

• Seznam signálů 

Pro jednodušší rozlišení značení elektronických prvků bylo vytvořeno celkem 

pět skupin podle umístění v snímačů a akčních členů v technologii: 

0. Společná skupina pro celou technologii – v dokumentaci bez značení 

1. Destohovač 

2. Doprava palet – řetězové dopravníky 

3. Doprava proložek – modulární dopravníky 

4. Průmyslový manipulátor – chapadlo 
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Vzorec pro značení elektronických prvků má tento tvar:  

=Objekt +Umístění -&Prvek$%, kde: 

 & - číslo skupiny podle technologie 

 $ - bezpečnostní prvek je doplněn písmenem S 

 % - číslo prvku 

Například stykač, jenž se nachází v řídicí skříni CA01 v hale H1, který slouží 

pro spouštění modulárního dopravníku 1, patřící do skupiny 3, bude mít takovéto 

označení: =H1+CA01-3KM01. 

Vysvětlení značení prvků je vypsáno v následující tabulce: 

Tabulka 1: Značení prvků 

Rozvaděč  Technologie 

Prvek Značení  Prvek Značení 

Rozvaděč CA  Tlačítko bez aretace SB 

Ovládací skříň GA  Tlačítko s aretací S 

Sdružovací skříň GG  Signalizace H 

Svorkovnice X  Snímač B 

Vypínač Q  Dveřní kontakt S 

Jistič FA  Bezpečnostní závora AS 

Pojistka FU  Motor M 

Zásuvka E  Solenoidový ventil Y 

Zdroj G  Silový kabel WL 

Motorový spouštěč QM  Ovládací kabel WS 

Stykač KM    

Relé KA    

Frekvenční měnič AM    

Soft startér AM    

Řídicí systém A    

7.2 Určení počtu signálů 

Při vytváření elektrické části projektu je nejprve nutné určit přibližný počet 

vstupních a výstupních signálů. Jelikož se jedná o prototyp linky a je velká 

pravděpodobnost změn, je nutné k tomuto počtu signálů připočíst rezervu, která by 

měla činit alespoň 20 %. Výsledný počet signálů se poté zaokrouhlí nahoru na číslo 

dělitelné počtem signálů v jednom modulu řídicího systému. V našem případě jsou 

použity digitální vstupní a výstupní moduly o 8 signálech, bezpečnostní digitální 

vstupní modul o 4 dvojitých signálech a bezpečnostní digitální výstupní modul o 3 

signálech. Nakonec jsou signály namapovány na fyzické svorky. 

Součet signálů je uveden v následujících tabulkách, kompletní seznam 

signálů namapovaných na jednotlivé moduly je uveden v příloze v technické 

specifikaci. 
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Tabulka 2: Určení počtu digitálních vstupů 

Digitální vstupy – DI 

Skupina Popis Počet 
0 Zpětné hlášky od bezpečnostních prvků 11 

Tlakový spínač 1 
1 Tlačítka 3 

Snímače poloh pneuválců 10 

Snímání přítomnosti palet 2 

Zpětné hlášky od motorů 1 
2 Tlačítka 7 

Snímače poloh pneuválců 3 

Snímání přítomnosti palet 5 

Zpětné hlášky od motorů 3 
3 Snímače poloh pneuválců 3 

Snímání přítomnosti proložek 9 

Zpětné hlášky od motorů 2 
4 Snímače poloh pneuválců 6 

Snímání přítomnosti proložek 4 

Snímání přítomnosti prokladu 3 

Celkem 73 

Se započítanou rezervou 88 

 

Tabulka 3: Určení počtu digitálních výstupů 

Digitální výstupy – DO 

Skupina Popis Počet 
0 Povolení chodu baličky 1 

1 Signalizace 3 

Ovládání pneuválců 4 

Ovládání motorů 1 

2 Signalizace 7 

Ovládání pneuválců 2 

Ovládání motorů 3 

3 Ovládání pneuválců 3 

Ovládání motorů 2 

4 Ovládání pneuválců 6 

Ovládání vákua 1 

Celkem 33 

Se započítanou rezervou 40 
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Tabulka 4: Určení počtu bezpečnostních digitálních vstupů 

Bezpečnostní digitální vstupy – SDI 

Skupina Popis Počet 

1 Bezpečnostní okruh 2 

2 Bezpečnostní okruh 2 

Celkem 4 

 

Tabulka 5: Určení počtu bezpečnostních digitálních výstupů 

Bezpečnostní digitální výstupy – SDO 

Skupina Popis Počet 

1 Bezpečnostní okruh 1 

2 Bezpečnostní okruh 1 

Celkem 2 

7.3 Výběr komponentů 

7.3.1 Řídicí systém 

PLC 

Řídicí systém byl zvolen od firmy Siemens, protože je jako jeden z mála 

podporovaný firmou Yaskawa a v naší firmě je hojně využíván. Základ systému tvoří 

bezpečností PLC Siemens ET200S (IM151-8F PN/DP). Na tento CPU modul je možné 

připnout další vstupní nebo výstupní moduly, včetně těch bezpečnostních.  

Bezpečnostní PLC bylo vybráno, protože bude obsluhovat několik 

bezpečnostních zón a režimů linky. Komunikace PROFIsafe navíc dovoluje do těchto 

zón zakomponovat bezpečnostní prvky a režimy robotu bez nutnosti dalšího 

programování v řídicí jednotce a vedení dalších kabelů do případného 

bezpečnostního relé.  

 

Obrázek 19: Bezpečnostní PLC Siemens ET200S [13] 
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Ovládání všech periferií a snímání signálů bude přes digitální vstupní a 

výstupní moduly s ovládacím napětím 24 VDC. Na lince se v dané konfiguraci 

nenachází žádný analogový člen. 

Napájecí modul 

Tento modul slouží k napájení dalších vstupně výstupních modulů. Maximální počet 

modulů, které je možné napájet je omezený maximální proudovou zátěží 10 A. 

Pokud je potřeba napájet více signálů nebo je záměrem rozdělit napájení 

jednotlivých větví (např. vstupů a výstupů), je možné použít více těchto modulů. 

Součástí je i diagnostika, kterou lze použít při vytváření programu [14]. 

Digitální vstupy a výstupy 

Do vstupního modulu lze zavést celkem 8 signálů o napětí 24 VDC. Zpoždění signálu 

je v rozmezí od 2 do 4,5 ms. Výstupní modul obsahuje celkem 8 polovodičových 

výstupů s maximálním proudovým zatížením 0,5 A. To jej dělá vhodný pro spínání 

solenoidových ventilů, stykačů a relé [15]. 

Bezpečnostní digitální vstupy a výstupy 

Pro bezpečnostní obvod byl zvolen modul se 4 dvoukanálovými vstupy a 3 

polovodičovými výstupy s maximálním proudovým zatížením 2 A. Modul splňuje 

bezpečnostní třídu SIL2/Category 3/PLd [16]. 

 
Obrázek 20: Moduly se svorkovnicí pro PLC řady ET200S [13] 
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7.3.2 Ovládací a signalizační prvky 

Operátorský panel 

Hlavním ovládacím prvkem je 12palcový operátorský panel KTP1200 basic 

vestavěný do dveří hlavního rozvaděče. Panel obsahuje 10 programovatelných 

tlačítek, USB slot a RJ45 konektor pro komunikaci PROFINET. Jak k programování 

PLC, tak i k vytvoření vizualizace slouží program TIA portal [17]. 

Tento panel bude sloužit k ovládání celé linky i destohovače v automatickém i 

manuálním režimu, k nastavování parametrů a skladby. 

 

Obrázek 21: Operátorský panel Siemens KTP 1200 Basic DP [17] 

Ovládací panely 

Na rozvaděči, vstupních dveřích a u destohovače se budou nacházet ovládací panely 

s několika prosvětlenými tlačítky: 

• Tlačítko nouzového zastavení 

• Pozastavit – bílé tlačítko pro pozastavení linky, signalizace udává chod linky 

• Kvitace poruchy – červené tlačítko, signalizace udává přítomnou poruchu 

• Start – zelené tlačítko pro zapnutí automatického chodu linky, signalizace 

udává bezpečný stav, tedy že je linka zastavena bez poruch 

• Předpotvrdit a potvrdit odchod z linky – oranžová tlačítka, která se nacházejí 

pouze na dveřích a v prostoru linky. Slouží k zajištění odchodu osob 

z nebezpečné zóny. Při otevření dveří se rozsvítí tlačítko uvnitř linky (povolit 

odchod), které musí pracovník zmáčknout před odchodem. Následně se 

rozsvítí druhé tlačítko mimo nebezpečnou zónu (potvrdit), kterým pracovník 

potvrdí, že je pracovní prostor prázdný. Díky tomu není možné spustit linku 

z jiného ovládací panelu, pokud by se někdo nacházel v nebezpečné zóně. 
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Ruční kontrolér robotu 

Tento kontrolér slouží pouze k programování a ovládání robotu v manuálním 

režimu. Je tedy využíván pouze programátorem a proškoleným personálem 

v případech poruchy. 

Na vrchní straně kontroléru je klávesnice a dotykový displej společně 

s přepínačem režimů a tlačítkem nouzového zastavení. Na zadní straně se nachází 

třístavové tlačítko Deadman switch, pomocí kterého je možné pohybovat s robotem 

v manuálním režimu.  

 

Obrázek 22: Ruční kontrolér pro roboty Yaskawa – Teach pendant [6] 

Signalizační sloup 

Maják bude signalizovat stavy linky. Jeho barvy budou obdobné, jako barvy na 

tlačítkách: 

1. Bílá – linka je v provozu 

2. Červená – porucha 

3. Zelená – bezpečný stav – linka je pozastavena 

4. Zvuková siréna – ohlášení spuštění linky, poruchy a další signalizace na 

základě požadavků zákazníka 

 

Obrázek 23: signalizační sloup OEM ECO [18] 

 



 Návrh elektrotechnické dokumentace  41 

7.3.3 Výkonové prvky 

Stykače 

Stykače slouží pro spínání silových obvodů, v našem případě pro bezpečnostní 

obvody a motory. Pro bezpečnostní obvody jsou použity dva 18ampérové stykače 

v sérii, pro motory 9ampérové. Cívka je spínaná řídicím napětím 24 V, přičemž 

stykače povolují 3600 cyklů/h s životností 1,65 milionů cyklů [19]. 

Motorové spouštěče 

Motorový spouštěč slouží ke spouštění a ochraně motoru. Obsahuje tři hlavní části: 

spínací mechanizmus, ochranu proti nadproudu a ochranu proti zkratu. Spouštěč 

EasyPact od Schneider Electric má tlačítkové ovládání a nastavení rozsahu 

nadproudové ochrany pomocí potenciometru. Jeho životnost je 100000 cyklů [20]. 

 

Obrázek 24: Stykač Schneider TeSys D [19] a Motorový spouštěč EasyPact TVS [20] 

Softstartéry 

Softstartér při spuštění řídí tok proudu regulací velikosti napětí. Oproti 

frekvenčnímu měniči nejsou schopny plynule regulovat otáčky, a proto se používají 

jako levnější alternativa pro měkký rozběh motoru. Softstartéry jsou využity u 

řetězových dopravníků 2 až 4 pro pomalý rozjezd a zastavení po rampě. Díky tomu 

nedojde k mechanickému rázu s paletou plnou proložek, který by mohl vést ke 

kolapsu skladby proložek. Softstartér Altistart nabízí dobu rozběhu od 1 do 5 s, což 

odpovídá 30 až 80 % rozběhového momentu [21, 22]. 

 

Obrázek 25: Softstartér Altistart 01 [21] 
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Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič funguje, jak již z názvu plyne, na principu změny frekvence. 

Skládá se ze dvou částí: první konvertuje střídavé napětí sítě (50–60 Hz) na 

stejnosměrné, druhá naopak, avšak s proměnlivou frekvencí (0–250 Hz). Díky tomu 

lze dlouhodobě regulovat otáčky [22]. 

Měnič Lenze řady i510 má výhodu ve svých kompaktních rozměrech, rozsáhlé 

možnosti komunikace a modulární diagnostice díky vyměnitelným snap-in 

modulům. Jedním z těchto modulů je WLAN, ke kterému je možné se připojit za 

pomoci chytrého telefonu a snadno uvést frekvenční měnič do provozu [23]. 

Frekvenční měnič je použit pro modulární dopravník, který se nachází přímo 

za tavným tunelem, pro nastavení konstantních otáček tak, aby se mezi proložkami 

vytvořila dostatečná mezera na otočení o 90°. 

 

Obrázek 26: Frekvenční měnič Lenze i510 s WLAN modulem [23] 

7.3.4 Napájení a jištění 

Řídicí rozvaděč CA01 i řídicí jednotka pro robot CA02 jsou napájeny z distribučního 

rozvaděče s rozvodnou soustavou TN-S / 3NPE 50 Hz 400 V. Soustava TN-S zůstává 

i nadále zachována jako třífázová pro motory nebo jednofázová pro zásuvku a 

napájení zdroje. Na obou rozvaděčích se nachází hlavní vypínač a jistič. V řídicím 

rozvaděči se jedná o 20 A jistič s vypínací charakteristikou B. Dále je zde jištěna 

zásuvka, zdroj a frekvenční měnič. 

Pro napájení řídicích obvodů, snímačů a cívek je použit uzemněný obvod PELV 

/ 24 VDC. Jako zdroj je použit spínaný zdroj Weidmüller PRO ECO 24 V 5 A. Tento 

obvod je rozvětven a chráněn přímo za zdrojem za pomoci tavných pojistek. 
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7.4 Výběr a uspořádání skříně 

Když jsou všechny prvky rozvaděče včetně svorkovnic vyspecifikované, je možné 

začít s náčrtem uspořádání skříně. Stejně jako při vytváření seznamu signálů, i zde 

počítáme s rezervními komponenty. Všechny prvky si vykreslíme jako obdélníky na 

fiktivní DIN lištu tak, aby byly vedené spoje co nejkratší. Vývody z rozvaděče budou 

ve spodní části, proto zde budou i svorkovnice. Jistící, prvky, zdroj a bezpečnostní 

stykače umístíme úplně nahoru. Ovládání motorů je seřazeno v posloupnosti 

spouštěč – stykač – softstartér – svorkovnice. Frekvenční měnič má předřazený 

pouze jistič a stíněný kabel je přiveden přímo na jeho svorkovnice, proto je lepší ho 

umístit ke straně rozvaděče. 

Při rozmisťování prvků je třeba dbát důraz na minimální montážní vzdálenosti 

mezi jednotlivými prvky z důvodu chlazení. Tyto údaje nalezneme v 

technických manuálech komponentů. Dále oddělíme silové a datové prvky tak, aby 

jejich spoje nebyly vedeny ve stejném žlabu. V našem případě se hlavní vypínač 

nachází na pravé straně rozvaděče, všechny silové prvky tedy budou směřovány na 

pravou stranu a řídicí na levou. 

Vzhledem k umístění rozvaděče v technologii a předběžnému návrhu 

rozmístění komponentů byl vybrán plechový rozvaděč SCHRACK o rozměrech 

1200x1000x300 mm. Při známých rozměrech montážní desky stačí jen upravit 

předběžný návrh a vybrat dostatečně objemné žlaby pro vedení spojů. 

Podobně rozmístíme i ovládací prvky na rozvaděči, zde však klademe důraz na 

vzdálenost prvků od země pro pohodlné ovládání. Instrukce pro umístění hlavního 

vypínače a tlačítka nouzového zastavení jsou vypsány v normě ČSN EN 60204. 

Ještě před vytvořením dokumentace pro výrobu je potřeba vypočítat ztrátový 

výkon komponentů a případné chlazení skříně. K tomu jsem využil program 

SchrackDesign. Zde stačí vybrat použitou skříň, vyplnit rozsah okolní teploty a 

dodatečný ztrátový výkon.  

Okolní teplota rozvaděče se pohybuje v rozmezí 10-20 °C, ztrátový výkon 

silových komponent jsem získal z jejich technických manuálů. Pro výpočet 

ztrátového výkonu řídicího systému jsou použil TIA selection tool. Součet 

ztrátového výkonu lze vidět v tabulce 6. Celkový ztrátový výkon komponent i se 

započítanými rezervami vyšel přibližně na 260 W. Se zaokrouhlením na 300 W 

vychází maximální vnitřní teplota na 37,8 °C při okolní teplotě 25 °C, přičemž 

průměrná okolní teplota se pohybuje okolo 15 °C. Maximální provozní teplota uvnitř 

rozvaděče je limitována řídicím systémem na 40 °C. Vzhledem k těmto údajům není 

třeba použít přídavný ventilátor pro chlazení skříně. 
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Tabulka 6: Výpočet ztrátového výkonu komponent rozvaděče 

Prvek 
Ztrátový 
výkon [W] Počet  

Celkový 
ztrátový výkon 
[W] 

Jistič LTN-20B-3 9,8 1 9,8 

Jistič LTN-10B-3 5,9 1 5,9 

Jistič LTN-10B-1 1,9 1 1,9 

Jistič LTN-6B-1 1,8 1 1,8 

Stykač 9 A 4,68 6 28,08 

Stykač 18 A 7,5 4 30 

Motorový spouštěč 7,5 6 45 

Softstartér 4 4 16 

Frekvenční měnič 38 2 76 

Relé 0,28 10 2,8 

Řídicí systém 30,1 1 30,1 

Panel 12,2 1 12,2 

Celkem 259,58 

 

 

Obrázek 27: Ověření oteplení v řídicí skříni CA01 v programu SchrackDesign 
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Nakonec se výkres okótuje a vloží to výrobní dokumentace. Nákres rozvaděče 

lze vidět na obrázku 28, kompletní okótované výkresy se schématem lze najít 

v příloze. 

 

Obrázek 28: Nákres rozvaděče CA01 
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8 POPIS R I DICI HO SYSTE MU 

Tato kapitola se zabývá popisem řídícího systému Siemens a Yaskawa. Nejprve bude 

popsán způsob komunikace mezi těmito systémy. Dále bude popsána inženýrská 

platforma TIA portal společně s popisem programovacích jazyků a typů bloků. 

Nakonec bude představen řídicí systém Yaskawa, u kterého budou stručně popsány 

režimy řídicího sytému, souřadnicové systémy pro pojezd robotu, instrukce, které 

lze pro pohyb využít a konečně dělení a struktura programů. 

8.1 Komunikace 

V průmyslu lze použít mnoho typů komunikace od přímého spojení bod-bod, přes 

průmyslový fieldbus až po průmyslový ethernet. Siemens je znám svojí podporou 

komunikace PROFInet založené na průmyslovém ethernetu a PROFIbus založené na 

standartu RS485. U tohoto zařízení bude využit PROFInet pro komunikaci PLC s HMI 

a možností jednoduchého napojení se do stávající sítě podniku. Dalším důvodem 

využití PROFInet komunikace je jednoduchá implementace bezpečnostního 

protokolu PROFIsafe, díky kterému budeme schopni komunikovat s robotem 

Yaskawa a zároveň pracovat s jeho bezpečnostními režimy. 

8.1.1 PROFInet 

PROFInet je průmyslovým standardem pro datovou komunikaci prostřednictvím 

Ethernetu, který je určen pro sběr dat z řídicích systémů a pro řízení zařízení v 

těchto systémech. Používá odstupňovanou komunikační architekturu rozlišenou na 

standartní komunikaci, komunikaci pro reální čas a izochronní reální čas [24, 25]. 

Standartní komunikace 

Jedná se o datové přenosy přes TCP/IP, které nejsou časově kritické. Jedná se např. 

o parametrizaci a konfiguraci [24]. 

Komunikace pro reální čas (RT) 

RT je určen pro časově kritická procesní data, např. cyklická uživatelská data nebo 

událostmi řízená přerušení. Časovou odezvu vhodnou do průmyslu (5-10 ms) 

zajišťuje optimalizovaný RT komunikační kanál. Standardně je datům reálného času 

přiřazen druhý nejvyšší stupeň priority Prio 6. Tím je zaručeno prioritní ošetření 

aplikace reálného času před jinými aplikacemi, např. diagnostickými s prioritou Prio 

5 [24]. 

Izochronní reálný čas (IRT) 

IRT je taktovaný v reálném čase a je schopen dosáhnout časového cyklu sběrnice 

pod 1 ms s časovou nejistotou menší než 1 µs. Těchto vlastností se dosahuje 

rozdělením komunikačního cyklu na deterministickou a otevřenou část tak, aby oba 
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přenosy dat mohli existovat vedle sebe bez kolizí. Cyklické IRT zprávy jsou 

přenášeny deterministickým kanálem, kdežto TCP/IP a RT zprávy jsou přenášeny 

otevřeným kanálem. Izochronní datový přenos je implementován pomocí ASIC čipů 

ERTEC (Application Specific Integrated Circuit – Enhanced RealTime Ethernet 

Controller), které se nalézají v koncových zařízeních či síťových komponentách 

[24]. 

 

Obrázek 29: Odstupňovaná komunikační architektura PROFInet [24] 

8.1.2 PROFIsafe 

PROFIsafe je certifikovaný profil pro PROFIbus a PROFInet, který splňuje 

bezpečnostní požadavky SIL3 nebo kategorie 4 a PL e podle EN ISO 13849-1. 

Protokol PROFIsafe je vrstva nadřazená standartnímu protokolu a funguje na 

principu Black Channel. Bezpečná data s hlavičkou protokolu, potřebnou pro 

zabezpečení, se přenášejí společně s nezabezpečenými daty přes PROFIbus nebo 

PROFInet. PROFIsafe zajišťuje, že přenesená data z jednoho bezpečnostního 

zařízení do druhé jsou správná a neřeší již spodní přenosové nebo fyzické vrstvy 

[26, 27]. 

 

Obrázek 30: Princip PROFIsafe komunikace [26] 
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Před chybami, jako jsou ztráta, zpoždění nebo poškození dat chrání několik 

bezpečnostních mechanizmů, například: časové značky, ID pro odesílatele a 

přijímatele, kontrola integrity dat apod. Možné chyby a způsob jejich detekce jsou 

zobrazeny na obrázku 31. 

 

Obrázek 31: Poruchové režimy a jejich detekční mechanizmy PROFIsafe komunikace [27] 

8.2 TIA portal 

Totally Integrated Automation Portal je inženýrská platforma, která integruje více 

automatizačních aplikací do jednoho aplikačního prostředí. Součástí je nástroj pro 

vývoj aplikací pro PLC a decentrální periferie SIMATIC – STEP7, nástroj projektování 

panelů HMI a SCADA vizualizace díky WinCC, dále konfigurační nástroje síťových 

komponent a komunikačních prvků, konfigurace a uvádění pohonů do provozu 

SIMATIC SINAMICS StartDrive a v neposlední řadě možnost vývoje a aplikování 

bezpečnostních aplikací díky Safety Integrated. Hlavními výhodami jsou [28, 29]: 

• Společné tagy pro všechna zařízení v projektu 

• Jednoduché konfigurování hardwaru přes přehlednou topologii 

• RT diagnostika zařízení a online úprava programu 

• Konfigurace a programování bezpečnostních a standartních 

komponent v jednom prostředí 

• Sdílení knihoven a možnost spolupráce na projektu v rámci celé 

společnosti 
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8.2.1 Programovací jazyky 

TIA portal podporuje všechny jazyky definovány normou ČSN EN 61131-3 ED2. 

Jedná se o [30, 31]: 

• SCL – odpovídá strukturovanému text ST 

• FBD – funkční blokový diagram 

• GRAPH – odpovídá sekvenčnímu diagramu SFC 

• STL – odpovídá instrukčnímu listu IL 

• LAD – Ladder neboli příčkový diagram LD 

8.2.2 Bloky 

Aby bylo možné využít plný potenciál strukturovaného programování, využívá TIA 

portál několik typů bloků vypsaných níže [30, 32]. 

OB – Organizační bloky 

Organizační bloky jsou volány operačním systémem a slouží jako rozhraní mezi 
uživatelským programem a řídicím systémem. Obsluhují cyklické zpracování 
programu, zpracování alarmů a chyb řídicího systému. Patří sem například bloky 
pro první běh programu (startup), cyklické přerušení, diagnostik systému a další 
[32]. 

FC – Funkce 

Funkce nemá přidělenou oblast v paměti a pracuje pouze s lokálními daty, které jsou 

mazány poté, co je funkce provedena. Pro ukládání dat je však možné využít globální 

datové bloky. Využívá se například pro výpočty matematické funkce nebo 

zpracování technologických operací v programu. Výhodou je možnost 

několikanásobného volání v programu [32]. 

FB – Funkční blok 

Na rozdíl od funkce má funkční blok přidělenou oblast v paměti, tzv. datový blok. 

Můžeme ho také volat víckrát v programu, k tomu je však nutné vytvořit instanci, 

která obsahuje paměť bloku [32]. 

DB – Datový blok 

Datové bloky neobsahují žádný kód, ale slouží k ukládání dat. Dělí se na globální a 
instanční datové bloky. Data v bloku je možné ukládat dvěma způsoby. První 
možnost je standartně za sebou, nezávisle na typu proměnné. Každá proměnná má 
přidělenou adresu podle pořadí v bloku. Další možností je optimalizované ukládání 
dat. To funguje tak, že jsou proměnné stejného typu řazeny za sebe, což snižuje 
velikost obsazené paměti. Nevýhodou je přístup k proměnným pouze přes 
symbolickou adresu [32, 30]. 
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8.3 Popis řídicího systému Yaskawa 

U řídicího systému Yaskawa jsou definovány dva typy režimů. Režimy provozu řídicí 

jednotky robotu a bezpečnostní režimy pro přístup k funkcím systému [33]. 

8.3.1 Režimy provozu 

Robot lze provozovat v režimech Teach, Play nebo Remote [33]. 

Režim TEACH  

Jedná se o manuální režim, při kterém lze vytvářet a upravovat úlohy, nastavovat 

různé parametry a vlastnosti systému a v neposlední řadě ručně hýbat s robotem 

[33]. 

Režim PLAY  

Tento režim slouží pouze k přehrání předdefinované úlohy, případně ke změně 

některých parametrů [33]. 

Režim REMOTE  

Vzdálený režim pro externí ovládání řídicí jednotky robotu. Lze využít povely pro 

zapnutí servopohonů, spuštění nebo resetování programu. Rovněž je přístupná 

funkce přenosu dat [33]. 

8.3.2 Bezpečnostní režimy 

K dispozici je celkem 5 bezpečnostních režimů s definovanými pravomocemi. První 

režim má nejméně pravomocí, které s rostoucí úrovní narůstají [33]. 

Pracovní režim 

Je možné spouštět, zastavovat a monitorovat robot, vybírat a resetovat úlohy, 

případně monitorovat a upravovat některé proměnné [33]. 

Programovací režim 

Dodatečně k pracovnímu režimu lze učit polohy robotu, zpracovávat a upravovat 

úlohy a jejich provozní soubory [33]. 

Rozšířený režim 

Navíc lze měnit parametry řídicí jednotky robotu, včetně přesného času, identifikace 

uživatelů a dalších parametrů [33]. 

Bezpečnostní režim 

Rozšiřuje rozšířený režim o zpracování bezpečnostních souborů systému [33]. 

Jednorázový rozšířený režim 

Jedná se o nejvyšší bezpečnostní úroveň, ke které je přístup pouze se speciálním HW 

heslem uloženém na flash disku. Tato hesla mají k dispozici pouze zaměstnanci 

Yaskawa. Je možné stahovat a nahrávat zálohovací data CMOS.BIN, parametry 

definice funkcí a parametry batch [33]. 
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8.3.3 Souřadnicové systémy 

Pro provoz robotu může být použito 5 souřadnicových systémů. Všechny systémy 

jsou zobrazeny na obrázku 32. Čísla 1 až 5 udávají typ souřadnic, 6 až 7 udávají 

postupně osy Z, R, Θ a X [33]. 

Souřadnice kloubu 

S každou osou se pohybuje samostatně [33]. 

Kartézské souřadnice 

Hrot nástroje se pohybuje paralelně s osou X, Y a Z [33]. 

Cylindrické souřadnice 

Osa Θ se pohybuje kolem osy S. Osa R se pohybuje paralelně s ramenem osy L. U 

vertikálního pohybu jede hrot nástroje paralelně s osou Z [33]. 

Souřadnice nástroje 

Skutečný směr nástroje namontovaného v ručním kloubu je definován jako osa Z. 

Tato osa řídí souřadnice koncového bodu nástroje [33]. 

Uživatelské souřadnice  

Jedná se o kartézské souřadnice definované uživatelem. Výhoda tohoto systému je 

jednodušší dopočítávání souřadnic podle dané technologie. Pro některé případy je 

dokonce vhodné využít několik souřadnicových systémů, které se v závislosti na 

aplikaci přepínají [33]. 

 

Obrázek 32: Souřadnicové systémy robotu [33] 
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Pro větší přehlednost byly pro danou aplikaci zvoleny uživatelské souřadnice, 

které jsou použity pro celý program. Počátek souřadnicového systému se nachází na 

rohu palety, kam jsou skládány proložky. Směr osy X je směrem k modulárnímu 

dopravníku po hraně palety, směr osy Y je směrem k výjezdu palet, také po hraně 

palety. Osa Z směřuje vzhůru, kolmo k zemi. 

Aby bylo možné omezit pohyb robotu nebo zjistit jeho přibližnou polohu, lze 

využít takzvané kostky. Jedná se o imaginární kvádry definované v prostoru, do 

kterých lze povolit nebo zakázat přístup robotu. Toho je využito i u této aplikace. 

Jsou definovány celkem 3 oblasti, které mají povolený přístup. Mimo tyto kvádry je 

pohyb robotu zakázán. Další využití těchto oblastí je k najetí na známou pozici po 

resetování programu. Uživatelský souřadnicový systém společně s definovanými 

oblastmi je zobrazen na obrázku 33. 

 

Obrázek 33: Zobrazení uživatelského souřadnicového systému a prostorových oblastí robotu 

8.3.4 Základní příkazy 

Programovací jazyk použitý k vytváření pohybových programů má název INFORM a 

jedná se o kombinaci instrukčního listu s prvky strukturovaného textu. Mimo 

pohybové příkazy lze využít velké množství instrukcí, které jsou k dispozici i v PLC. 

Jedná se například o vstupně/výstupní příkazy, příkazy pro ovládání chodu 

programu, nebo matematické a konverzní operace. V této kapitole se zaměřím 

pouze na pohybové instrukce [34]. 

U pohybových instrukcí je možné definovat několik parametrů. Povinnými 

parametry jsou typ pohybu, souřadnice dojezdu a rychlost pohybu. Souřadnice je 

možné buď ukládat přímo v programu, nebo do pozičních registrů. Rychlost je 

možné zadávat v % nebo mm/s a existují celkem 4 typy pohybů [34]. 
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JOINT  

U tohoto typu se robot k dalšímu prostorovému bodu nemusí pohybovat po přesně 

učené trajektorii.  

Lineární interpolace 

K dalšímu bodu se robot pohybuje po přímce.  

Kruhová interpolace 

K dalšímu bodu se robot pohybuje po kružnici. K tomu je nutné definovat 3 body. 

SPLINE 

Jedná se o trajektorii tvaru paraboly. Opět je nutné definovat minimálně tři body 

pohybu. 

 

Obrázek 34: Kruhová a spline interpolace, míra těsnosti polohy od 0 do 8 [34] 

Dalším parametrem je míra těsnosti, která udává stupeň aproximace robotu 

k naučené poloze. Jinými slovy, jak daleko může definovaný bod robot objet. Toho 

lze využít při poskládání 2 a více pohybových instrukcí za sebou. Vztah mezi 

trajektorií a přesností nájezdu je zobrazen na obrázku 34. Dále lze definovat míru 

zrychlení a zpomalení v rozsahu 20 až 100 %. Posledním parametrem je UNTIL, 

který předčasně ukončuje pohyb [34].  

Pokud například požadujeme lineární pohyb na pozici 33, rychlostí 1000 

mm/s, mírou těsnosti 0, dokud neztratíme signál na vstupu 570, se zpomalením 50 

%, instrukce bude vypadat takto:  

MOVL V=1000 PL=0 UNTIL IN# (570)=OFF DEC=50 

8.3.5 Rozdělení programu 

Program je složen z takzvaných Jobů, což je ekvivalent funkcí v PLC. Dělí se na 

pohybové a na funkce běžící na pozadí. V našem případě jsou využity pouze 

pohybové funkce, protože na pozadí běží program v PLC. Pohybové funkce jsou 

vykonávány řádek po řádku, přičemž může být aktivní pouze jedna. Pokud je třeba 

skočit do jiného řádku nebo funkce, je možné využít instrukce JUMP v kombinaci s 

LBL nebo JOB v kombinaci s RET nebo END. Program musí vždy obsahovat jednu 

hlavní funkci neboli Master Job, ze které jsou volány další podprogramy. Resetování 

programu se tak provádí příkazem Call Master Job (viz 9.9.1) [34]. 
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9 POPIS PROGRAMU 

V této kapitole bude popsáno vytvoření hardwarové komunikace, členění programu 

v PLC pro řízení linky spolu s popisem jednotlivých bloků a způsobem ovládání 

průmyslového manipulátoru. Nakonec bude popsán program v řídicí jednotce 

robotu. Pro vytvoření programu byl použit TIA portal ve verzi V13.1. 

Jelikož se jednalo o poměrně rozsáhlý a velmi časově náročný projekt, 

spolupracoval se mnou další programátor. Mojí úlohou bylo ošetřit funkční 

bezpečnost celé linky a vytvořit kompletní program pro ovládání robotu, včetně 

vytvoření komunikace a programu v řídicí jednotce robotu. V neposlední řadě jsem 

vytvořil vizualizaci pro dotykový panel, která je popsána v další kapitole. Kolega měl 

na starosti program pro destohovač a kompletní dopravu palet a vajíčkových 

proložek. Z toho důvodu se v této práci budu věnovat hlavně robotické části 

programu, ostatní popíšu pouze okrajově. 

9.1 Hardwarová konfigurace 

Aby spolu všechna zařízení komunikovala, je nutné provézt hardwarovou 

konfiguraci. Ta se provádí v TIA portálu pod záložkou Devices & networks. Nejprve 

je nutné přidat všechna zařízení, která budou propojena. Produkty Siemens jsou 

standartně obsaženy v knihovně, proto je stačí přidat přes položku Add new device. 

Zde máme buď možnost pracně vybrat každý modul CPU podle objednacího čísla, 

nebo je možné nahrát konfiguraci přímo z fyzické sestavy, popř. naimportovat 

sestavu, pokud byla vytvořena v konfiguračním programu TIA selection tool. Tímto 

způsobem byla přidána celá PLC sestava a HMI panel. 

Aby bylo možné přidat řídicí jednotku robotu DX200, je nutné nainstalovat 

GSDML soubor (General Station Description), který je možné stáhnout na stránkách 

Yaskawa. To je možné provézt přes navigaci Options – Manage general station 

description files (obrázek 35).  

 

Obrázek 35: Importování GSDML souboru do TIA portálu 
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Nyní již nalezneme řídicí jednotku CP1616 v katalogu. Po přidání řídicího 

modulu je ještě nutné přidat vstupně výstupní karty podle definované konfigurace 

od dodavatele (obrázek 36). V našem případě se jedná o 8 DI/DO bezpečnostních 

bytů, 16 a 8 DI/DO systémových bytů a 4 a 20 DI/DO univerzálních bytů. Nakonec 

těmto paměťovým oblastem přiřadíme adresy, které pak využijeme v programu. Pro 

přidělení názvů jednotlivých signálů, které jsou namapovány na námi definované 

adresy lze využít uživatelský datový typ UDT dodaný firmou Yaskawa. Vytvoření 

HW konfigurace v řídicí jednotce robotu zde není popsáno, protože jsou k ní potřeba 

vyšší přístupová práva, které mají k dispozici pouze technici firmy Yaskawa [35]. 

 

Obrázek 36: Konfigurace DI/DO modulů pro CP1616 

Když jsou všechna zařízení přidána, propojíme je do jedné sítě jednoduchým 

přetažením portu na port. Automaticky se vytvoří podsíť PN/IE_1, která je 

symbolizována zelenou čarou (obrázek 37). Nyní stačí u všech zařízení v položce 

Properties nastavit IP adresy a PROFINET jména. Posledním krokem je nahrání 

konfigurace do všech zařízení. 

 

Obrázek 37: Vytvoření HW komunikace  
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9.2 Členění programu 

PLC program je rozčleněn do tří hlavních skupin – funkční bezpečnost, doprava a 

robotický manipulátor. Tyto skupiny se pro větší přehlednost skládají s několika 

dalších funkčních a datových bloků. Hlavní blok funkční bezpečnosti je volán 

z organizačního bloku OB35 s pevně nastaveným cyklickým přerušením 100 ms, 

zatímco bloky pro dopravu a manipulátor jsou volány z OB1 s variabilní periodou 

cyklu. Celkové rozčlenění programu lze vidět na obrázku 38, podrobný popis 

jednotlivých částí je vypsán dále v této kapitole. 

 

 

Obrázek 38: Diagram členění programu 

V programu jsou použity výhradně funkční bloky v kombinaci s globálními a 

instančními datovými bloky. Pro programování byly zvoleny jazyky LAD, STL a SCL. 

Ladder diagram je nejvíce zastoupený jazyk pro většinu logických a sekvenčních 

částí programu, STL je použit pro mapování proměnných a poruch, zatímco 

strukturovaný text pro složitější výpočty, jako je výpočet pozice proložky na paletě. 
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9.3 Společné bloky 

Společnými bloky jsou myšleny moduly akčních členů a další funkce, které se 

v programu vyskytují vícekrát. Patří sem moduly pro všechny pneumatické válce a 

dopravník, funkce pro počítání fronty proložek na modulárním dopravníku a funkce 

ošetřující signalizaci.  

Bloků pro ovládání pneumatických válců je celkem 5 a liší se pouze počtem 

vstupních a výstupních signálů vzhledem k povaze aplikace. Zajišťují ovládání válců 

v manuálním a automatickém režimu, režim simulace a ošetření chybových stavů. 

Na obrázku 39 je příklad bloku pneumatického válce s 2 vstupy a 2 výstupy. 

Ovládání bloku probíhá pomocí vnitřních statických proměnných, které jsou použity 

v programu a vizualizaci. Popis signálů lze vyčíst z tabulky 7.  

Tabulka 7: Parametry bloku pneumatického válce 

Parametr Typ Popis 

FB_Open BOOL Zpětná hláška otevřeno (vysunuto) 

FB_Close BOOL Zpětná hláška zavřeno (zasunuto) 

Tim_Open TIME Maximální čas pro otevření 

Tim_close TIME Maximální čas pro zavření 

Run BOOL Povolení chodu 

Stop BOOL Stop 

Reset BOOL Resetování bloku 

Ack BOOL Kvitace poruchy 

Open BOOL Otevřít (vysunout) 

Close BOOL Zavřít (zasunout) 

 

Blok pro ovládání dopravníků funguje na stejném principu jako pneumatický 

válec. Kromě ovládání motoru má navíc vstupy pro snímače palety umístěných na 

začátku a konci dopravníku. Tím je ošetřeno zapínání a vypínání dopravníků při 

dojezdu palety na začátek nebo konec společně s patřičnými chybovými hláškami. 

Další blok slouží k počítání počtu proložek na dopravníku. Jelikož mezi 

proložkami nemusí být vždy mezera, je počet proložek počítán na počet pulzů, kdy 

je zakrytý snímač. Když je napočítán patřičný počet, je uzavřena zarážka, která 

odděluje čtveřici proložek pro odběr robotu.  

Poslední ze společných bloků ošetřuje signalizaci režimů a stavů na lince, která 

se zobrazuje na majáku a ovládacích krabicích. Popis signalizačních prvků je vypsán 

v 7.3.2. 

 

  

Obrázek 39: Blok 
pneumatického válce 
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9.4 Destohovač 

Destohovač se skládá ze 2 skupin akčních členů, a to hlavního pohonu, který zvedá 

palety, a vidlic, které se zasouvají do palet, aby mohly být nabrány. Hlavní pohony 

jsou 2 a mají celkem 3 polohy vysunutí umístěné tak, aby bylo možné od spodu 

nabrat 1. nebo 2. paletu, a ty pak zdvihnout o několik cm. Kromě poloh všech 

pneumatických válců je snímána pozice palety na dopravníku a prostor nad první 

paletou, který musí být uvolněn, aby mohlo dojít k vyjetí palety. 

Po tom, co je do destohovače navezena věž až 15 palet, vyjedou hlavní pohony 

na pozici 2. palety, do které se zasunou vidlice. Destohovač následně nadzdvihne 

všechny palety kromě té první, jenž se nachází na řetězovém dopravníku. První 

paleta je poté dopravena mimo prostor destohovače, který následně přejede s celým 

stohem na 1. pozici na dopravníku, vysune vidlice a cyklus se opakuje. 

9.5 Doprava palet 

Doprava palet se skládá ze 4 řetězových dopravníků a je koncipována tak, aby na 

nich mohla být vytvořena fronta až 2 prázdných palet a 3 plných palet. Na konci 

každého dopravníku je optoelektronický difúzní snímač, který kontroluje dojezd 

palety. Druhý dopravník, na který jsou přesouvány vajíčkové proložky má navíc 

snímač na svém začátku, aby byla kontrolována mezera mezi paletami, a dále 

soustavu 4 pneumatických válců. První válec se nachází na konci dopravníku a slouží 

jako zarážka pro dojetí palety. Další 3 válce jsou umístěny na stranách dopravníku 

směrem proti sobě a jejich úkolem je stlačit paletu. Díky tomu jsou vajíčkové 

proložky skládány přesně od okraje palety. 

Stav připravené palety pro robot je dán pomocí bitu Paleta_Pripravena a 

signalizace plné palety pro odjezd je pomocí bitu Robot_Dokoncil. 

9.6 Doprava vajíčkových proložek 

Vajíčkové proložky jsou od baličky a tavného tunelu dopravovány pomocí 2 

modulárních dopravníků. První dopravník, který se nachází mimo nebezpečnou 

zónu linky má nižší rychlost nastavenou tak, aby se na rozmezí obou dopravníků 

vytvořila mezera a mohlo dojít k otočení proložky o překážku o 90 °. Na konci tohoto 

dopravníku se navíc nachází přítlačná zarážka. Na druhém dopravníku jsou celkem 

2 zarážky, které slouží k rozdělení proložek na čtveřice. Optoelektronickými snímači 

je snímána vždy pozice 1. proložky a prostor těsně za 4. proložkou. Počítání proložek 

je za pomoci 100 ms pulzů, protože může nastat stav, kdy není mezi proložkami 

mezera. Na pozici pro odběr jsou navíc 2 snímače, které kontrolují vybočení 

proložek, aby nedošlo k přimáčknutí vajec robotem. Poslední snímač je mezi 

dopravníky a kontroluje zaseknutí vajíčkových proložek. 
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Komunikace s robotickou částí probíhá pomocí bitů Balik_Pripraven a 

Robot_Uvolnil. Navíc může být blokován chod vstupního dopravníku do baličky, 

pokud není aktivní bit Uvolnit_Balicku. Pokud tedy dojde k poruše nebo ztrátě 

napájení, nedojde k přeplnění modulárního dopravníku. 

9.7 Poruchové hlášky 

Pro větší přehlednost a jednodušší přenos poruchových hlášek do vizualizace jsou 

hlášky sjednoceny do datového bloku DB101, přičemž mapování poruchy do 

datového bloku je řešeno přímo v bloku funkce, kde porucha vznikla. Poruchy jsou 

zde rozděleny do tří struktur, a to pro dopravu, destohovač a robot. Každá struktura 

má k dispozici 20 bytů neboli 160 hlášek. Kompletní seznam poruchových hlášek je 

k dispozici v příloze. 

9.8 Funkční bezpečnost 

V této části programu jsou obslouženy všechna tlačítka nouzového zastavení, dveřní 

kontakty, závory a bezpečnostní režimy linky. Technologie je rozdělena do 2 

bezpečnostních zón – destohovač a linku. Pro každou zónu jsou definovány 2 

bezpečnostní okruhy, a to pro tlačítka nouzového zastavení a dveřní kontakty 

s optickými závorami. Toto rozdělení je navrženo proto, aby bylo možné při 

servisním režimu seřizovat části linky i s otevřenými dveřmi. To je důležité hlavně 

pro robotický manipulátor, kdy je možné za pomoci ručního kontroléru pohybovat 

s ramenem při snížené rychlosti. 

Mimo fyzické kontakty, které jsou zavedeny do bezpečnostních modulů PLC je 

nutné monitorovat a napájet bezpečnostní signály řídicí jednotky robotu, jejichž 

výměna probíhá pomocí PROFIsafe komunikace. Kromě tlačítka nouzového 

zastavení, které se nachází na ručním kontroléru, lze využít polohu Deadman 

přepínače nebo také dodatečné bezpečnostní vstupy pro okruh dveří a Estopu. 

V našem případě je využit pouze signál od tlačítka nouzového zastavení na ručním 

kontroléru. Naopak z PLC jsou posílány signály pro bezpečné zastavení 1. kategorie, 

a stavy obou bezpečnostních okruhů. 

Pro vytváření programu funkční bezpečnosti má TIA portál připraven 

speciální bezpečnostní instrukce. Dále je možné využívat omezené množství 

instrukcí, které jsou stejné i pro obyčejné bloky. Nejdůležitějším blokem je ESTOP, 

který je použit pro každý okruh. Ten implementuje bezpečnostní zastavení 

kategorie 1 a 0. Náhled bloku je zobrazen na obrázku 40 a popis signálů v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Parametry bloku ESTOP 

Parametr Typ Popis 

E-STOP BOOL Signál z bezpečnostního okruhu 

ACK_NEC BOOL Pokud 1, je nutné kvitovat poruchu 

ACK BOOL Kvitace poruchy 

TIME_DEL TIME Zpoždění výstupu 

Q BOOL Výstup 

Q_DELAY BOOL Zpožděný výstup 

ACK_REQ BOOL Požadavek kvitace 

DIAG BYTE Chybová hláška 

 

Funkční bloky FB302 a 303 ošetřují vyklizení nebezpečné zóny při 

automatickém režimu linky. Aby bylo možné kvitovat poruchu po otevření dveří, je 

nejprve nutné zmáčknout tlačítko uvnitř nebezpečné zóny. Tím se spustí časovač 10 

s, do jehož uplynutí je nutné zavřít dveře a zmáčknout tlačítko mimo prostor linky. 

Pokud tyto kroky nejsou provedeny, je nutné je opakovat. Náhled bloku s popisem 

je zobrazen na obrázku 41 a tabulce 9. 

Tabulka 9:  Parametry bloku Door 

Parametr Typ Popis 

Door BOOL Signál z bezpečnostního okruhu 

Button1 BOOL Tlačítko uvnitř linky 

Button2 BOOL Tlačítko vně linky 

Enable BOOL Povolení instrukce 

Feedback BOOL Zpětná hláška od stykače 

Lamp1 BOOL Signálka uvnitř linky 

Lamp2 BOOL Signálka mimo linku 

Q BOOL Výstup 

 

 

9.9 Robotický manipulátor 

Ovládání robotického manipulátoru se dělí na 3 části, odpovídající funkčním blokům 

v programu. První blok FB201_RC_Control ošetřuje komunikaci s řídicí jednotkou, 

stará se o správnou volbu režimů jednotky a resetování programu robotu. Druhý 

blok FB202_RC_Motion je stavový automat, kterým jsou ovládány akční členy na 

chapadlu a vybírány pohybové programy robotu. Poslední blok 

FB203_RC_Palette_calculation vypočítává pozici na paletě, na kterou má robot 

odložit proložky nebo kartonový proklad.  

Obrázek 40: Blok ESTOP 

Obrázek 41: Blok Door 
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9.9.1 Ošetření komunikace 

Hlavní funkcí toho bloku je ovládání servopohonů a programů robotu. K tomu slouží 

systémové proměnné vypsané v tabulce 10 a 11. Než je možné zapnout servopohony 

a spustit program, je nutné zkontrolovat stav řídicí jednotky. Musí být navolen 

vzdálený režim na ručním kontroléru robotu společně s režimem spojitého cyklu. 

Dále nesmí být aktivní žádná porucha kontroléru ani PLC. Pokud jsou všechny 

podmínky splněny a z PLC přijde požadavek na start programu, vydá se signál pro 

zapnutí servopohonů a následné spuštění programu. Stav serv a provozu robotu je 

signalizován hláškami Servo ON a Running. Pro zastavení robotu a vypnutí serv jsou 

využity bity Extern Hold a Extern servo Off Hold STOP. Pro resetování programu 

v robotu je využitý výstup Call Master Job, který zavolá definovaný program v řídicí 

jednotce na nultý řádek. To je signalizováno zpětnou hláškou Top Master Job. Pro 

robot je také možné zvolit režim zpomalené rychlosti Reduced speed, která zpomalí 

všechny pohyby robotu pod 1 m/s. Tento režim lze aktivovat na operátorském 

panelu i za chodu programu. Ke všem změnám stavu jsou definovány i poruchy, 

které jsou aktivovány, pokud do definovaného času nepřijde zpětná hláška. Výpis 

programu lze nalézt v příloze. 

 
Tabulka 10: Systémové vstupy z řídicí 

jednotky 

Proměnná Popis 

Running Robot v provozu 

Servo ON 
Servo pohony 
zapnuté 

Top Master Job Program resetován 

Alarm Obecný alarm 

Reduced speed 
Snížená rychlost 
aktivována 

Remote mode 
select 

Zvolen vzdálený 
režim 

Play mode select Zvolen režim play 

Teach mode 
select Zvolen režim učení 

Shock sensor Detektor kolize 

Continuos cycle 
select 

Zvolen režim 
spojitého cyklu 

Major alarm Hlavní alarm 

Minor alarm Vedlejší alarm 

System alarm Systémový alarm 

User alarm Uživatelský alarm 

Tabulka 11: Systémové výstupy do řídicí 
jednotky 

Proměnná Popis 
Extern Start Start programu 

Extern Servo ON Zapnutí servo 
pohonů 

Call Master Job Resetování 
programu 

Extern Reset Kvitace poruch 

Reduced speed Aktivování 
snížené 
rychlosti 

Extern Hold Pozastavit 

Continuous cycle 
select 

Zvolení režimu 
spojitého cyklu 

Extern servo Off 
Hold STOP 

Vypnutí 
servopohonů 
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Pohled na blok je zobrazen na obrázku 42 a popis parametrů pro komunikaci 

s dalšími částmi programu v PLC je vypsán v tabulce 12. Start programu je ovládán 

tlačítky na operátorského panelu nebo na ovládacích krabicích. K tomu však musí 

být povolený chod od operátorského panelu. Tento signál byl vytvořen z toho 

důvodu, aby bylo možné spustit program dopravy bez aktivování robotu. 

K okamžitému zastavení robotu a vypnutí serv dojde, pokud nastane nějaká hlavní 

porucha Major Error nebo na základě požadavku Stop od bloku RC_Motion. Od 

stejného bloku může přijít také požadavek pro šetření energie Energy Saving, 

kterým jsou vypnuty servopohony, pokud není robot v pohybu po definovaný 

časový úsek. Stav chodu robotu pro další části programu je indikován bitem Run. 

Tabulka 12: Parametry bloku RC_Control 

Parametr Typ Popis 

Start BOOL Start programu 

Stop BOOL Stop programu 

ResProg BOOL Reset programu 

OM_Auto BOOL Zvolen automatický režim 

OM_Sim BOOL Zvolen simulační režim 

ResAlarm BOOL Kvitace poruchy 

Safety_Power BOOL 
Zpětná hláška od 
bezpečnostních stykačů 

Allow_Run BOOL Povol chod z HMI 

Energy_Saving BOOL Režim šetření energie 

Run BOOL Chod robotu 

MajorError BOOL Hlavní porucha 

9.9.2 Pohybový program 

Pohybový program je stavový automat, který ovládá akční členy na chapadlu a 

pohyby robotického ramena. Ovládání pohybů robotu je pomocí volání programů 

v řídicí jednotce s definovanými pohybovými instrukcemi. K tomu slouží výstupní 

proměnná typu byte RC_State, která udává současné číslo stavu, jemuž odpovídá 

číslo programu robotu. Dokončení pohybu robotu a tím i kroku ve stavovém 

automatu potvrzuje vstupní proměnná typu byte RC_Position_nmr, do které je 

zapisována současná poloha robotu. Dalšími proměnnými posílány z PLC jsou 

pozice skladby na paletě, na které má robot přesouvat proložky, RC_Row a 

RC_Column společně s výškou proložek RC_Eggs_height. Všechny tyto proměnné 

jsou typu byte, protože v řídicí jednotce není možné namapovat větší externí 

proměnné. Pokud bychom chtěli posílat např. proměnnou typu int, muselo by dojít 

k přepočtu přímo v kontroléru. Jediné bitové výstupy do kontroléru jsou 

RC_Card_far a RC_Card_near, které udávají stav snímačů kartonové proložky, které 

jsou umístěné na chapadlu.  

Obrázek 42: Blok RC_Control 
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Tato kapitola se zabývá pouze programem v PLC, podrobný popis programu 

v řídicí jednotce robotu bude vysvětlen v další kapitole. Náhled a popis bloku 

RC_Motion je zobrazen na obrázku 43 a v tabulce 13. Na obrázku 44 je zobrazen 

zjednodušený vývojový diagram algoritmu robotického manipulátoru. Do logiky 

celého programu je možné nahlédnout v příloze. 

 

Tabulka 13: Parametry bloku RC_Motion 

Parametr Typ Popis 

Run BOOL Program řídicí jednotky v 
provozu 

Pause BOOL Pozastavit program 

OM_Auto BOOL Zvolen automatický režim 

OM_Sim BOOL Zvolen simulační režim 

ResProg BOOL Reset programu 

ResError BOOL Kvitace poruchy 

Allow_Run BOOL Povol chod z HMI 

MajorError BOOL Hlavní porucha 

MinorError BOOL Vedlejší porucha 

Stop BOOL Zastavit robot 

 

Po resetování programu je nejprve detekována přibližná poloha robotického 

ramena, která je určena prostorovou oblastí robotu. Poté dojde k přejezdu nízkou 

rychlostí na známou polohu, která se nachází uprostřed nad danou oblastí, aby 

nedošlo ke kolizi. Pokud není aktivní požadavek přesunu kartonového prokladu, 

rameno přejíždí nad modulární dopravník, kde čeká na požadavek odběru vajec. Po 

příchodu požadavku přesouvá rameno postupně vajíčkové proložky na paletu, 

dokud není paleta naplněna nebo není požadován přejezd pro proklad. Přejezd pro 

proklad může proběhnout dvěma způsoby. Pokud je známá poslední pozice odběru 

kartonu, přejede robot přímo na tuto pozici. Pokud tato pozice známá není, robot 

dojede na nejvyšší pozici nad paletou, vysune přísavky a hledá pozici kartonu 

pojezdem sníženou rychlostí k nejnižšímu místu na paletě, dokud nepřijde hláška od 

optoelektronického snímače. Poté pokračuje pojezd ještě nižší rychlostí, dokud se 

přísavky nedotknou kartonu. To je detekováno indukčnostním snímačem, který 

snímá pozici jedné z přísavek. Oba signály jsou rozpínací, aby nedošlo k případné 

kolizi s kartonem. Tato poloha je uložena do polohové proměnné, na kterou může 

příště robot přejet ihned. Pokud dojde k otevření dveří nebo poruše při přesunu 

kartonu, není tato proměnná využita a je nutné opět hledat karton. Karton je 

následně za pomoci vakuových přísavek přesunut na paletu. Pokud by nedošlo 

k přisátí prokladu nebo by se karton v průběhu přesunu odtrhnul, nastane porucha, 

robot se přesune zpět nad paletu s kartony a linka je pozastavena. Po odstranění 

Obrázek 43: Blok RC_Motion 
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závady a znovu spuštění linky pokračuje robot hledáním kartonu a cyklus se 

opakuje. Podobná porucha nastane, pokud by došlo ke ztrátě vajíčkových proložek 

při přesunu z modulárního dopravníku na paletu. Robot dokončí pohyb, nahlásí 

poruchu a linka se zastaví. Tento typ poruchy je klasifikován jako minoritní neboli 

vedlejší a vede k zastavení linky až po dokončení pohybu v určitém kroku. Pokud by 

přišla hlavní porucha, dojde k okamžitému zastavení robotu a linky. Do těchto 

poruch je začleněn například přejezd do zakázané zóny robotu nebo nesprávná 

oblast v daném kroku programu. Tyto poruchy mohou nastat pouze při manuálním 

přejezdu s robotem do nesprávné oblasti a následném spuštění programu bez 

resetování. 

 

Obrázek 44: Diagram algoritmu robotického manipulátoru  
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9.9.3 Výpočet pozice na paletě 

Jelikož se jedná převážně o výpočetní funkci, je tento blok napsán v jazyce SCL. 

Výstupem pro řídicí jednotku je číslo řady a sloupce, na kterou má robot přesunout 

proložky, případně zdali má přesunout kartonový proklad. Pro dopravu palet je 

navíc signalizována naplněná paleta. Nulování tohoto signálu je realizováno od 

zpětné hlášky dopravníku a zarážky pro paletu.  

Definovány jsou zatím 3 různé skladby, a to přímo v tomto bloku. Parametry 

skladby jsou počet řad, pole, které definuje, nad jaké řady budou umístění proklady 

a skladba poslední řady. Ta může být normální nebo s proložkami pouze 

v prostředním sloupci.   

Tabulka 14: Parametry bloku RC_Palette_calculation 

Parametr Typ Popis 
ResErr BOOL Kvitace poruchy 

ResProg BOOL Reset programu 

Prod_End BOOL Konec produkce 

Conveyor BOOL Chod řetězového 
dopravníku 

Cylinder BOOL Chod pneumatické 
zarážky pro palety 

MajorError BOOL Hlavní porucha 

9.10 Popis programu v řídicí jednotce robotu 

Jelikož se většina logiky programu pro paletizaci vajíčkových proložek nachází 

v PLC, v řídicí jednotce robotu jsou naprogramovány pouze pohybové úkony, 

doplněné dopočtem souřadnic. Hlavní úloha v sobě obsahuje instrukce CALL JOB, 

které volají úlohy na základě výstupu z PLC. Název úloh je stejný jako krok, který je 

aktivní ve funkčním bloku FB202_RC_Motion. Například instrukce volání úkolu 30, 

který zajišťuje pohyb z místa odběru proložek na modulárním dopravníku na místo 

odložení na paletě má tvar CALL JOB:J030 IF IG#(64)=30.  

Pohybové úlohy se skládají z 1 nebo 3 částí. Každá úloha má část pro vykonání 

pohybů robotu.  U některých je nejprve potřeba načíst proměnnou z PLC nebo 

současné polohy ramena, případně dopočítat finální destinaci a uložit jí do pozičního 

registru. Výpočet souřadnic se používá například pro pozice nabírání prokladů a 

odkládání vajíčkových proložek na paletu. Výpočet souřadnic se využívá i pro 

urychlení programu. Například při odběru kartonového prokladu je důležité, aby 

prvních 30 cm pohybu bylo provedeno nízkou rychlostí, jinak by mohlo dojít 

k odtrhnutí kartonu od přísavek nebo posunutí spodnějšího prokladu. Při odběru 

kartonu se tedy načte současná Z souřadnice robotu, přičte se k ní 30 cm a uloží se 

do patřičné polohové proměnné. Zbytek pohybu pak může robot vykonat téměř 

Obrázek 45: Blok 
RC_Palette_calculation 
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v plné rychlosti. Když jsou všechny pohyby dokonány, uloží se do výstupu číslo 

pozice a program pokračuje v hlavní úloze. 

V tabulkách 15 a 16 jsou popsány části programu pro nahrání, výpočet a 

uložení konkrétní souřadnice. V tabulce 17 je zobrazena pohybová instrukce a 

ukončení úlohy. V prvním sloupci je číslo řádku, druhý obsahuje instrukci, která je 

v dalším sloupci vysvětlena. Kompletní výpis všech úloh je dostupný v příloze. 

Tabulka 15: J130 – Získání, úprava a uložení současné pozice prokladu 

Č. Instrukce Popis 

28 GETS PX103 $PX000 Uložení současné pozice P0 do pozičního 
registru P103. 

29 CNVRT PX032 PX103 UF#(1) Konvertování P103 do uživatelských 
souřadnic a uložení do pozice P32. 

30 GETE D032 P032 (3) Získání Z souřadnice z P32 a uložení do 
proměnné typu double D32. 

31 ADD D[32] D[9] Přičtení vzdálenosti posunu, která je uložena 
v D9. 

32 IFTHENEXP D032>1460000 Omezení horní hodnoty čísla, aby nedošlo 
k přejetí mimo zónu robotu. 33 SET D032 1460000 

34 ENDIF 
35 SETE P032 (3) D032 Uložení Z souřadnice do P32. 

Tabulka 16: J030 – Výpočet Z souřadnice pro odložení proložek na paletu 

Č. Instrukce Popis 

22 DIN B[67] IG#(67) Načtení výšky proložky do proměnné typu byte B67. 

23 SET D[4] B[67] Zkopírování tohoto čísla do D4. 

24 MUL D[4] 1000 Převedení jednotky na mm. 

25 SET D[6] D[3] Do proměnné D6 je uložena nultá souřadnice na paletě. 

26 SET D[5] D[4] Do D5 uložím výšku proložky. 

27 DIN B[65] IG#(65) Načtení čísla řady proložek do proměnné B65. 

28 MUL D[5] B[65] Vynásobení výšky proložky počtem řad. 

29 ADD D[6] D[5] K nulté souřadnici přičtu výšku všech řad na paletě. 

53 SETE P021 (3) D[6] Do poziční proměnné P21 uložím Z souřadnici, na 
kterou budou odloženy proložky. 

Tabulka 17: J110 – Hledání polohy prokladu a ukončení úlohy 

Č. Instrukce Popis 

18 MOVL P031 V=I[8] PL=0 
UNTIL IN#(570)=OFF 

Přejezd na pozici P30 rychlostí I8, s mírou těsnosti 
0, dokud nedojde ke ztrátě signálu snímače na 
vstupu IN570. 

19 DOUT OG#(64) 31 Uložení čísla polohy (31) do výstupu OG64. 
20 WAIT IG#(64)<>110 Čekání, dokud nedojde ke změně čísla současného 

kroku. 
21 DOUT OG#(64) 0 Vynulování výstupu OG64. 
22 END Konec úlohy a navrácení do Master job. 
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10 VIZUALIZACE 

Jak již bylo zmíněno, pro vizualizaci je použit 12palcový panel Siemens KTP 1200 

basic, pro svoji nízkou cenu a možnost vytvářet vizualizaci, stejně jako program, 

v jednotném prostředí TIA portal. Výhodou je jednoduché vytvoření komunikace 

s PLC a možnost přistupovat k proměnným PLC přes symbolické adresy. Pokud by 

tedy došlo k přepsání datových bloků v programu PLC, automaticky se přepíšou i ve 

vizualizaci.  

 Využití řady Basic panelů má však i své nevýhody, které opodstatňují nízkou 

pořizovací cenu. Není možné využívat vlastní skripty, faceplate či vyskakovací a 

vysouvací okna. Maximální počet proměnných je omezen na 800 a počet tagů pro 

archivaci dat je omezen na 10 s 10000 možnými záznamy. Omezen je i počet 

fyzických portů, k dispozici je pouze jedno USB, vstup pro audio a komunikace 

PROFINET nebo PROFIBUS. Oproti vyšší řadě Comfort panelů není možné využít ani 

webserver pro vzdálený přístup a archivaci dat. Pro vzdálený přístup přes Sm@rt 

server je nutné dokoupit licenci. Vzhledem k rozsahu dané aplikace je ale Basic 

panel více než dostačující [36]. 

10.1 Šablona obrazovky 

Screen template neboli šablona obrazovky je základní předloha pro ostatní 

obrazovky. Vkládají se do ní prvky, které obsahují i ostatní stránky, jako datum, čas, 

logo nebo základní tlačítka pro navigaci v menu. U jednotlivých stránek je možné 

využít i různé šablony, které se liší např. různými tlačítky. 

Pro tento projekt byl využit jediný template zobrazený na obrázku 46. Součástí 

záhlaví je logo, datum s časem a tlačítko pro přihlášení a odhlášení uživatele 

společně se zobrazením jména současně přihlášeného uživatele. V zápatí se 

nacházejí navigační tlačítka menu. Pro navigaci mezi obrazovkami je možné využít i 

fyzická tlačítka pod displejem, která korespondují s tlačítky nad. 

 

 

Obrázek 46: Záhlaví a zápatí šablony obrazovky 
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10.2 Grafické prvky vizualizace 

Protože není možné využít faceplaty a vyskakovací okna pro jednotlivé akční členy 

a snímače, snažil jsem se veškeré ovládání prvků vložit na co nejmenší počet stran. 

K manuálnímu ovládání prvků je využito symbolické IO pole, které se po rozkliknutí 

roztáhne jako seznam. Textová nabídka je zobrazena pomocí šablony, která 

přiřazuje číselné hodnotě string. Pro ovládání motorů a ventilů je v nabídce možnost 

AUT, ZAP nebo VYP. Výjimkou je hlavní pneumatický pohon pro destohovač, který 

nabízí víc pozic, na které je možné manuálně přejet. 

Pro zobrazení stavu akčního členu nebo snímače je využito grafické IO pole, 

které podobně jako symbolické pole využívá grafickou šablonu. Toho je využito 

například i pro vizualizaci palet. Příklad symbolického a grafického pole pro 

ovládání hlavního pohonu destohovače je zobrazen na obrázku 47. 

 

Obrázek 47: Grafika pneumatického pohonu s ovládacím polem 

 

Stavy snímačů a bezpečnostních prvků jsou zobrazeny pomocí barevné 

animace. U některých ovládacích prvků je využita viditelnost pro zvýšení 

přehlednosti vizualizace. Takto se skrývají právě symbolická pole u akčních členů 

po přepnutí linky do automatického režimu. Všechny stavy jednotlivých prvků jsou 

zobrazeny v následujících tabulkách 18 a 19. 

Tabulka 18: Zobrazení stavů akčních členů 

Symbol   Popis 

 

 
Hlavní pohon 
destohovače: 
Neznámá poloha 

 

 
Hlavní pohon 
destohovače: 
Spodní poloha 

 

 
Hlavní pohon 
destohovače: 
Střední poloha 
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Symbol   Popis 

 

 
Hlavní pohon 
destohovače: 
Vrchní poloha 

 

 
Hlavní pohon 
destohovače: 
Porucha 

  

Pneumatický válec: 
Neznámá poloha 

  

Pneumatický válec: 
Zasunuto 

  

Pneumatický válec: 
Vysunuto 

  

Pneumatický válec: 
Porucha 

 

 Motor:  
Vypnuto 

 

 Motor:  
Zapnuto 

 

 Motor:  
Porucha 

 

 Vakuové přísavky: 
Vypnuto 

 

 Vakuové přísavky: 
Zapnuto 

 

Tabulka 19: Zobrazení stavů snímačů 

Symbol   Popis 

 

 

Paleta: Přítomna 

 

 

Paleta: Nepřítomna 

 
 Snímač: Aktivní 

 
 Snímač: Neaktivní 

 
 Nouzové zastavení: 

Aktivní 

 
 Nouzové zastavení: 

Neaktivní 
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10.3 Popis obrazovek 

V následující kapitole bude popsán obsah a rozložení všech obrazovek vizualizace.  

Přes fyzické klávesy je možné přepínat mezi 6 hlavními stranami. Celkem se 

jich ve vizualizaci nachází 9: Úvodní obrazovka, přehled linky, přehled destohovače, 

skladba, reset programu robotu, systémová obrazovka, obrazovka pro ladění linky, 

aktivní alarmy a jejich historie. 

10.3.1 Úvodní obrazovka 

Tato obrazovka se zobrazí po obnovení napájení nebo spuštění vizualizace na 

panelu. Obsahuje pouze pohled na linku se základním ovládáním a signalizací obou 

částí linky. V pravé části se nachází seznam aktivních alarmů. 

 

Obrázek 48: Hlavní obrazovka 

10.3.2 Ovládání linky 

Jedná se o nejobsáhlejší obrazovku z celé vizualizace. Je na ní schematicky zobrazen 

pohled shora na celou technologii a všech jejích prvků včetně robotu a chapadla. Co 

není obsahem této stránky je ovládání destohovače, které bylo pro větší přehlednost 

přesunuto na další obrazovku. V pravé horní části jsou stejně jako na úvodním 

displeji zobrazeny aktivní alarmy, avšak pouze pro část linky a robotu. Na 

modulárním dopravníku jsou navíc zobrazeny 2 bílá číselná pole, které udávají 

počet načítaných pulzů pro ovládání zarážek a 1 žluté pro nastavení horního limitu. 

Ve spodní části jsou umístěna všechna ovládací tlačítka a současný krok robotického 

programu. Obrazovka linky je zobrazena na obrázku 49 a funkce jednotlivých 

tlačítek se zobrazením stavu jsou vypsány v tabulce 20. 
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Obrázek 49: Hlavní ovládací obrazovka pro linku 

Tabulka 20: Popis ovládacích prvků linky 

Tlačítko Popis 

MANUAL Přepnutí do manuálního režimu. 

AUTOMAT Přepnutí do automatického režimu. 

START Start linky, signalizace zastavení linky. 

STOP Zastavení linky, signalizace chodu linky. 

KVITACE Kvitace poruchy, signalizace poruchy. 

RESET Reset programu linky. 

Ukončit výrobu Po zmáčknutí tlačítka přenese robot 
zbylé proložky na paletu, která je 
následně vyvezena. 

Povolit baličku Povolení chodu baličky. 

Potvrdit 
uvnitř/venku 

Pouze signalizace fyzických tlačítek. 

Povolit chod Povolit chod robotu. 

Snížená rychlost Sníží rychlost robotu pod 1 m/s. 

RESET Přechod na obrazovku pro reset 
programu robotu. 

Přejezd pro 
proklad 

Signalizace přejezdu pro kartonový 
proklad. 
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10.3.3 Ovládání destohovače 

Podobně jako pro linku slouží tato obrazovka pro ovládání destohovače. Je na ní 

zobrazen horní a přední pohled na destohovač společně se všemi akčními členy a 

snímači. V levém horním rohu jsou vypsány aktivní alarmy týkající se destohovače. 

Podobné je i ovládací menu v levém spodním rohu, přičemž tlačítka mají stejnou 

funkci a vizualizaci jako u linky. Nad tlačítky je vypsán současný stav destohovače. 

 

Obrázek 50: Hlavní obrazovka pro ovládání destohovače 
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10.3.4 Volba skladby na paletě 

Tato obrazovka slouží k výběru skladby proložek na paletu. K výběru je celkem ze 3 

dostupných skladeb, která byla definována zákazníkem a lze je změnit pouze 

v programu. Po výběru skladby je vypsán počet řad a nad jakou řadu bude položen 

proklad. Poslední řada udává, zdali se bude skládat se všech tří sloupců nebo zdali 

budou proložky položeny pouze doprostřed. Po uvedení do provozu byla navíc 

přidána i výška proložek, která se může měnit s typem vajíček. Změna skladby je 

možná pouze, pokud je linka zastavena a po změně skladby je nutné resetovat 

program robotu, aby nemohlo dojít ke kolizi. 

 

 

Obrázek 51: Obrazovka pro volbu skladby na paletu 

10.3.5 Reset programu robotu 

Na tuto obrazovkou je možné přejít po stisknutí RESET na ovládacím displeji pro 

robot. V levé části je možné vybrat, zdali je vyžadován proklad. Pokud ano, objeví se 

volba pořadí kartonu a číslo řady v závislosti na skladbě (obrázek 52). Pokud tato 

volba není zvolena, je možné určit na jaký sloupec a řadu odloží robot proložky 

(obrázek 53). V pravé části je pro jednodušší kontrolu za pomoci grafů zobrazen 

současný stav skladby a stav skladby po resetu programu. Dokončení procesu 

resetování programu robotu je pomocí tlačítka RESET, které je viditelné pouze 

pokud není linka v provozu nebo pokud je ruční kontrolér robotu přepnut do režimu 

remote. Pokud by robot nebyl přepnut do vzdáleného režimu, nemuselo by dojít 

k resetu programu v řídicí jednotce a mohlo by dojít k zacyklení.  
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Obrázek 52: Obrazovka pro reset programu robotu s volbou pozice kartonu 

 

Obrázek 53: Obrazovka pro reset programu robotu s volbou pozice proložek 
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10.3.6 Systémová obrazovka 

K této obrazovce má přístup pouze uživatel s administrátorským oprávněním. Je zde 

možné spravovat uživatele, sledovat diagnostické hlášky nebo zastavit vizualizaci. 

S nejvyšším programátorském oprávněním je navíc možné přejít na obrazovku 

ladění, která navíc povoluje simulaci prvků. 

 

Obrázek 54: Systémová obrazovka 

10.3.7 Aktivní alarmy a historie 

Tabulka alarmů na této stránce je obsáhlejší nežli na úvodní obrazovce. Mezi 

aktivními alarmy a historií je možné přepínat pomocí tlačítka v pravém spodním 

rohu. 

 

Obrázek 55: Obrazovka se seznamem alarmů 
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10.3.8 Obrazovka pro ladění 

Tato obrazovka slouží pro odladění části programu, proto k ní má přístup pouze 

programátor. Na první pohled je vizualizace jednodušší a nachází se zde několik 

tlačítek navíc, včetně simulace. Díky ní jsou simulovány zpětné hlášky všech akčních 

členů a je možné měnit stav všech snímačů klepnutím na ikonu snímače. Změna 

stavu reaguje vždy na náběžnou hranu, proto je nezávislá na fyzickém snímači.  

 

Obrázek 56: Obrazovka pro ladění programu 

10.4 Zabezpečení 

Pro ovládání linky jsou dostupné celkem 4 úrovně zabezpečení: 

1. Monitorování – bez hesla, bez možnosti ovládat linku 

2. Operátor – je možné ovládat linku 

3. Administrátor – je možné řešit správu uživatelů 

4. Programátor – nejvyšší oprávnění, přístup k ladící obrazovce a simulaci 
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11 UVEDENI  DO PROVOZU 

První práce na vývoji konceptu linky započali v polovině ledna 2018, přičemž termín 

montáže byl stanoven na polovinu dubna téhož roku. V prostorách firmy byla linka 

částečně zprovozněna již koncem března, čekalo se však ještě na dodání některých 

komponentů. Ke kompletnímu sestavení linky došlo tedy až u zákazníka. Zde byla 

výhoda, že nám byl přidělen dostatečný prostor v hale, a proto bylo možné linku 

sestavovat a uvádět do provozu nezávisle na okolním provozu. K dispozici jsme měli 

dokonce zabalené kartonové proložky pro testování. První zkušební provoz započal 

koncem dubna a trval dva týdny. Na základě tohoto provozu byly navrženy změny, 

které byly postupně vyhotoveny po etapách. Poslední změna byla provedena 

v srpnu, to už však byla linka dávno předaná do péče zákazníka. Tato práce popisuje 

stav linky až po provedených změnách, proto budou provedené změny popsány 

v následující kapitole. 

11.1 Provedené změny 

Změna oplocení linky 

První důležitá změna přišla již při kotvení robotu. Jelikož se linka nachází ve druhém 

patře haly, musel být vypracován stavební posudek o kotvení robotu, který 

zajišťoval zákazník. Při začátku vrtání do země však bylo zjištěno, že robot musí být 

posunut dále od zdi, z důvodu nesouladu s dokumentací. Z toho důvodu došlo 

k rozšíření prostoru linky a museli být dodány další díly oplocení. 

Přidání pneumatických válců pro stlačení palety 

Konstrukce vedení pro palety byla navržena pro europalety s rezervou přibližně 3 

cm. Toto vedení se postupně zužovalo až k místu paletizace, aby bylo docíleno co 

nejpřesnější skladby. Pokud však byla do destohovače vložena paleta, která 

přesahovala šířku standartu o více než 3 cm, došlo k zaseknutí palety na dopravníku. 

Aby bylo možné rozšířit vedení a zpřesnit skladbu, přidali se na 2. řetězový 

dopravník pneumatické válce pro stlačení palety. 

 

Obrázek 57: Pneumatické válce pro stlačení palety 
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Náhrada stávajícího dopravníku 

Pro frontování proložek bylo nejprve počítáno s využitím stávajícího dopravníku, 

který měl zákazník skladem. Jelikož se však jednalo o pásový dopravník s poměrně 

velkým koeficientem tření, docházelo k přilepení vajíčkových proložek k pásu. Proto 

byl tento dopravník nahrazen stejným typem, jako pro linku. 

 

Obrázek 58: Původní a nový pásový dopravník 

Přidání okruhu přísavek 

Původní vakuový obvod obsahoval pouze 2 přísavky, protože byl pro svojí aplikaci 

dostačující, než došlo k výměně palety s proklady za novou. Na obrázku 59 je vidět 

zkroucení kartonů na nově navezené paletě. Dané kartony jsou o něco tenčí a byly 

více deformovány při dopravě. Z tohoto důvodu nedošlo k dostatečnému přisátí a 

kartony se odtrhávaly. Řešením bylo přidat druhý vakuový okruh s vlastním 

ejektorem a další dvojicí přísavek. Byl také změněn druh přísavek z plochých na 

přísavky s měchem. 

 

Obrázek 59: Zkroucení kartonových prokladů 
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Přidání vedení na místě odběru 

Původní návrh místa odběru vajíčkových proložek počítal s jejich ideálním 

obdélníkovým tvarem. Na takovýchto proložkách bylo toto řešení otestováno 

v rámci několika scénářů. Při zkušebním provozu jsme se však setkali s proložkami 

deformovanými v rozích, jak je zobrazeno na obrázku 60. To vedlo k závažnému 

vybočování proložek a zastavování linky od snímačů. Z tohoto důvodu bylo na místo 

odběru robotem přidáno vedení, které se skládá z několika tyčí s plochým koncem. 

Tyto tyče pasují přesně do výřezů na chapadle robotu. 

 
Obrázek 60: Pohled na zdeformované proložky a přidané vedení na konci dopravníku 

Změny v programu 

Změny v programu byly prováděny postupně s najížděním linky a vztahovaly se 

především k rozšíření technologie a urychlení cyklu pro přesun. Do programu 

robotického kontroléru jsem přidal další výpočty souřadnic, aby po odložení vajec 

nebo přisátí kartonu robot jezdil co nejkratší vzdáleností. Dalším urychlením bylo 

pamatování si poslední pozice kartonu. Tyto změny urychlily cyklus pro přesun 

kartonu o několik vteřin.  
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12 ZA VE R 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zprovoznit automatizované řešení 

linky pro paletizaci vajíčkových proložek. 

V první části byla provedena analýza současného stavu balení a paletizace. 

Dále byly stručně popsány dva základní typy automatických paletizačních 

manipulátorů společně s klady a zápory jejich využití.  

Další část se věnovala návrhu automatizované paletizační linky. Nejprve byly 

popsány požadavky zákazníka a problematika spjatá s konkrétním návrhem. Na 

základě těchto informací byl vytvořen koncept úchopového mechanizmus a k němu 

vybrán vhodný průmyslový manipulátor. Poté byly navrženy ostatní části linky, 

které zajišťují dopravu proložek a palet. Nejdůležitějšími prvky dopravy jsou 

destohovač, modulární a řetězové dopravníky. Všechny tyto prvky včetně 

potřebných akčních členů a snímačů byly popsány. 

Třetí část se zabývala vytvořením elektrotechnické dokumentace pro celou 

linku. Postupně byla popsána struktura projektu, názvosloví prvků, výpočet počtu 

signálů a popis komponentů rozvaděče. Ty zahrnují řídicí systém, ovládací a 

signalizační prvky, jištění a výkonové prvky. Nakonec bylo vytvořeno uspořádání 

rozvaděčové skříně. 

Ještě před programovou částí práce byl rozebrán řídicí systém Siemens a 

Yaskawa, včetně popisu komunikace a způsobu programování. Pro robotickou část 

byly navíc popsány režimy řídicí jednotky, souřadnicové systémy a instrukce, se 

kterými lze pracovat při programování pohybové úlohy. 

V předposledním úseku práce se již dostáváme k popisu uživatelského 

programu pro linku a robot. Nejprve byla vytvořena hardwarová konfigurace mezi 

PLC, HMI a řídicí jednotkou robotu. Dále byla popsána struktura programů a 

algoritmy jednotlivých funkčních bloků a pohybových úloh. V robotické části byly 

uvedeny příklady částí programů pro vykonání specifické činnosti.  

Nezbytnou částí k programu je vizualizace ovládacího panelu. V této pasáži 

práce byly popsány všechny použité grafické prvky, šablony, obrazovky a úrovně 

zabezpečení. 

Poslední oddíl byl věnován vylíčení průběhu zakázky a uvedení linky do 

provozu. V této části byly také popsány změny, které byly provedeny od uvedení 

linky do provozu. 

Výstupem této diplomové práce je funkční zařízení, které je již rok v provozu 

u zákazníka. Výhodou této linky je možnost rozšíření o další automatizované části. 

Dalším krokem automatizace by mohla být automatická detekce a vyřazení vadně 

zabalených proložek, depaletizace nezabalených proložek na dopravníku, případně 

autonomní doprava palet do skladu.   
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