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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné 

realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. 

Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, možnostmi 

řízení jednoúčelových strojů s důrazem na řízení pomocí programovatelného logického 

automatu tzv. PLC a je završena návrhem koncepce programu pro PLC, definicí 

možných poruchových stavů a popisem dvou typů rozváděčové skříně. 

Praktická část popisuje blokové schéma zapojení rozváděče, jakožto prvku sloužícího 

k řízení celého stroje, s fotodokumentací jeho zapojení, zvolený programovatelný 

automat, jeho přednosti a popis tvorby programu pro tento prvek řízení využitím tzv. 

Ladder Diagramu, návrh a popis systému komunikace s operátorem pomocí dotykového 

LCD panelu, programovací prostředí pro tento LCD panel a postup vytváření programu. 

Finální stroj, jeho umístění ve výrobě je popsán v závěru práce. 

Tato diplomová práce je založena a dále rozšiřuje úspěšně obhájený semestrální projekt 

se stejným zaměřením. 

 

Klíčová slova 

jednoúčelový stroj, programovatelný logický automat, standardy výroby, rozváděč, 

frekvenční měnič, servo-PLC, IPC, chytré relé, CIMON, XPanel, vizualizace, Ladder 

Diagram 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is detail description of theory, design process and final 

realization of single-purpose machine for pressing canister funnels. 

Theoretical section of this work covers manufacturing standards of the electrical 

cabinets, options for the single-purpose machine control with focus on the 

programmable logic controller e.g. PLC, PLC control program concept with definition 

of the main alarm states and description of two types of electrical cabinet. 

Practical part contains description of the electrical cabinet, its block diagram, photo 

documentation of the wiring (chapter 4.), chosen PLC type, its advantages and detail 

program description using Ladder diagram notation, communication with operator 

realized with touch LCD panel, programming environment for this LCD panel and 

program realization process. 

Finalized machine description and its photo documentation in manufacturing process is 

covered in the end. 

This diploma thesis is based and extends previously successfully defended semester 

project. 

 

Keywords 

single-purpose machine, programmable logic controller, manufacturing standards, 

electrical cabinet, frequency inverter, servo-PLC, IPC, intelligent relay, CIMON, 

XPanel, visualization, Ladder Diagram 
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ÚVOD 
Automatizace jakožto obsáhlé odvětví dnešního moderního průmyslu se snaží pomáhat 

lidem při výkonu obtížných či složitých úkonů. Cílem je téměř plně nahradit práci 

člověka, což ale prakticky nejspíše nebude nikdy možné, protože lidský mozek je  

ve výrobním procesu často nezastupitelný. Hlavním úkolem těchto zařízení je nahradit 

člověka v těch případech kdy je to možné a účelné. Jedním z takových případů mohou 

být stále se opakující stejné úkony vyžadující vysokou fyzickou zátěž člověka 

(překládání materiálu, lisování, posunování). Dalším příkladem je optická kontrola 

součástek při výrobě plošných spojů, při které je člověk po delší pracovní zátěži unaven 

a lze předpokládat, že kontrola neproběhne s dostatečnou přesností. V neposlední řadě 

též v úlohách, při nichž vzniká nutnost přesného měření a navádění, které člověk 

nedokáže mnohokrát zopakovat se zaručením dokonalé přesností (například přesné 

svařování, osazování součástek, vrtání, frézování). Automatizovaná pracoviště se dnes 

hojně využívají a napomáhají v široké oblasti výroby, automobilovém průmyslu, 

potravinářství, elektroprůmyslu a v celé řadě dalších výrobních odvětvích.  

 

Základem každého automatizovaného zařízení je řídicí prvek, programovatelný 

automat, který se stará a správný chod daného stroje, výrobní linky, či jiného 

sofistikovanějšího systému. Programovatelný logický automat, zkratkou PLC, je 

zařízení vyhodnocující vstupní signály z čidel stroje a řídicí ovladatelné či pohyblivé 

části umístěné na stroji. Na dnešním trhu lze získat PLC automaty v několika 

provedeních, která budou představena v rámci této práce.  

 

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektrické části stroje pro lisování 

kanystrových nálevek, která se skládá z rozváděče a prvků umístěných na stroji. 

Rozváděč koncentruje a propojuje komponenty sloužící k řízení celého stroje. 

K lisování a uchycení nálevky slouží pneumatické komponenty (válce a chapadla) 

ovládané ventilovým blokem, který dostává signály z PLC automatu. Při návrhu 

a zapojení elektrických zařízení je nutno dodržovat určité standardy, které budou 

popsány v první kapitole této práce. Druhá kapitola představuje typy zařízení pro řízení 

jednoúčelových strojů (frekvenční měniče, servo-PLC, chytrá relé a PLC), jejich 
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vlastnosti a detailní popis. Třetí kapitola popisuje řešení jednoúčelového stroje  

pro lisování kanystrových nálevek se dvěma návrhy rozváděčové skříně, ze kterých byl 

následně zákazníkem vybrán vyhovující typ. První tři kapitoly spadají do teoretické 

části této práce. Praktická část diplomové práce popisuje postup zapojení a oživení 

stroje. Čtvrtá kapitola je zaměřena na zapojení rozváděčové skříně, pro jejíž realizaci 

bylo vytvořeno blokové schéma stroje s popisem jednotlivých prvků. V páté kapitole je 

stručně vysvětlena problematika programování PLC automatů pomocí Ladder 

Diagramu, jakožto nejstaršího a v současnosti nejpoužívanějšího programovacího 

jazyka v této oblasti. Stroj je ovládán operátorem, který se strojem komunikuje pomocí 

zabudovaného LCD dotykového panelu. Jeho možnosti a stavba programu nahraného 

do interní paměti jsou popsány v šesté kapitole. Závěrečná kapitola představí 

prostřednictvím fotodokumentace hotový stroj a jeho umístění ve výrobě. 
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1 STANDARDY VÝROBY ELEKTRICKÝCH 

ROZVÁDĚČŮ JEDNOÚČELOVÝCH 

STROJŮ 

1.1 ZÁKLADNÍ DEFINICE Z OBLASTI ROZVÁDĚČŮ 
Pro pochopení problematiky rozváděčů je nutné znát základní ustanovení definic. 

Z uvedeného zdroje [22] budou vybrány ty definice, jež jsou důležité pro tuto práci.  

 

Rozváděč nízkého napětí – kombinace jednoho nebo více spínaných přístrojů nízkého 

napětí spolu s přidruženým řídicím, měřicím, signalizačním, ochranným, regulačním 

zařízením, atd., za jejíž úplné sestavení je odpovědný výrobce, včetně všech vnitřních 

elektrických spojů, mechanických vazeb a konstrukčních částí.  

Typově zkoušený rozváděč nízkého napětí (PTTA) – rozváděč nízkého napětí 

odpovídající stanovenému typu nebo sestavě bez odchylek od typového provedení, 

u  kterého je prokázáno, že odpovídá této normě, které by mohly mít podstatný vliv na 

jeho vlastnosti.  

Částečně typově zkoušený rozváděč nízkého napětí (TTA) – rozváděč nízkého napětí 

obsahující jak uspořádání typově zkoušená, tak i typově nezkoušená, za předpokladu, že 

uspořádání typově nezkoušená jsou odvozena (např. výpočtem) od uspořádání typově 

zkoušených, která vyhověla příslušným zkouškám.  

Hlavní obvod (rozváděče) – všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu, který 

je určen k přenosu elektrické energie.  

Řídicí a pomocný obvod (rozváděče) – všechny vodivé části rozváděče zařazené 

do  obvodu (jiného než hlavního), určené pro ovládání, měření, signalizaci, regulaci.  

Krytí – část zařízení poskytující ochranu proti některým vnějším vlivům a ochranu  

před nebezpečným dotykem do krytí nejméně IP2X ze všech stran.  
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1.2 MONTÁŽ A VÝROBA ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ 
Při konstrukci jakéhokoliv rozváděče či elektrického zařízení je nutno dodržovat určité 

standardy a pravidla. Existuje soubor pravidelně aktualizovaných norem, kterých  

se musí výrobci uvedených zařízení držet.  

Za základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou 

rozváděčů lze považovat [22]: 

 ČSN-EN 61439 - 1– Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.  

 ČSN EN 60439 - 2 ed. 2 – Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody. 

 ČSN EN 60439 - 3 – Zvláštní požadavky pro rozváděče nízkého napětí určené 

k instalaci do míst přístupných laické obsluze.  

 ČSN EN 60439 - 4 ed. 2 – Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).  

 ČSN EN 60439 - 5 ed. 2 – Zvláštní požadavky pro rozváděče distribuční 

soustavy.  

 ČSN EN 62208 – Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Všeobecné 

požadavky.  

 ČSN EN 50274 – Rozváděče nízkého napětí – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých 

částí.  

 ČSN EN 61439 - 2 – Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče.  

 
Obrázek 1 - Příklad zapojené a označené rozváděčové skříně [25]. 
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V praxi se využívají základní obecné zásady při zapojení a konstrukci elektrických 

rozváděčů, avšak každá firma si může standardy přizpůsobit dle svých potřeb. V této 

kapitole budou uvedena základní pravidla využitá při zapojení rozváděčů 

jednoúčelových strojů, náležitosti a přístroje, bez kterých by daný stroj nemohl 

fungovat.  

Do rozváděče lze ovšem také zakomponovat další důležitá zařízení sloužící například 

pro komunikaci s nadřazeným systémem, převodníky logických úrovní, stykače, 

proudové ochrany a další zařízení, která nebudou v této kapitole zahrnuta.  

1.2.1 Typy přívodů rozváděčové skříně a jejich jištění 
Každá rozváděčová skříň musí obsahovat přívodní svorky, jež budou propojeny 

s distribuční sítí budovy pomocí kabelu. V závislosti na typech zařízení obsažených 

v rozváděči je nutno zvolit přívod buď jednofázový, nebo trojfázový.  

Jednofázový přívod je určen pro zařízení napájené napětím 230 V. Tento přívod  

se skládá z vodičů označených L, N a PE, dle platné normy. Vodič L představuje fázi  

a je značen černou, hnědou nebo šedou barvou. N označuje střední vodič značený světle 

modrou barvou. PE ochranný vodič zelenožluté barvy. Přívodní svorky umístěné 

v rozváděči je možné také zakoupit v uvedených barvách.  

 
Obrázek 2 - Zapojená svorkovnice jednofázového přívodu s označením umístěným na plechu nad svorkovnicí. 

Druhým typem přívodu je trojfázový, jež zajišťuje obvykle přívod napětí 

400 V a více. Malé jednoúčelové stroje jsou většinou napájeny napětím 230 V. Tento 

typ přívodu je využíván v případě, že jsou na stroji obsaženy například třífázové 

motory. Přívodní žíly kabelu jsou označeny písmeny L s číslem fáze, N a PE, obdobně 
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jako u jednofázového přívodu. Vodič fáze L1 má barvu hnědou, L2 černou a L3 šedou. 

Vstupní svorky používaného zařízení (např. frekvenčního měniče k motoru) jsou 

označeny písmeny U, V, W, N a PE. V praxi je třeba při zapojení fázových vodičů 

dodržet posloupnost značení, tedy vodič s označením L1 připojit na vstupní svorku 

zařízení U, L2 na V, L3 na W.  

 
Obrázek 3 - Svorkovnice třífázového přívodu s označením skrytým za vodiči. 

Každé elektrické zařízení musí být jištěno jistícím prvkem z bezpečnostního 

důvodu  pro případ vzniku zkratu či nadměrného proudu ve vodiči, který jističem 

prochází. Pokud vznikne některý z uvedených problémů v jištěné části rozváděče, dojde 

k rozepnutí jističe. Po odstranění vzniklé závady operátor znovu sepne jistič a uvede 

jištěnou část do provozu.  

Přívod jednoúčelového stroje je jištěn jističem, jehož hodnoty jsou určeny v závislosti 

na použitých přístrojích na stroji či v rozváděči. Jmenovitý proud jističe hlavního 

přívodu, také hlavní jistič, musí mít nejvyšší hodnotu ze všech jističů obsažených 

v rozváděči. Hodnota je dána platnou normou a to tak, aby byla dodržena selektivita 

obvodů. Měl by být patrně vyšší než celkový proud, který je systémem odebírán. Jističe 

mají svá značení ve tvaru např. 2A/1P/B. První hodnota značí proud, při jehož 

překročení dojde k rozepnutí jističe. 1P určuje počet pólů jističe, tedy kolik fázových 

vodičů přes jistič prochází. Poslední písmeno určuje vypínací charakteristiku 

jističe.  Pro hlavní jistič, zdroje a například displej, volíme jistič typu B, kdy 

charakteristika zajistí rychlejší rozepnutí. Pro zařízení napájející motory využijeme 

jistič typu C, u kterého je charakteristika posunuta z důvodu indukčnosti v motorech – 

nedochází k rozepnutí jističe při startu motoru.   
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1.2.2 Uzemnění neživých částí 
Uzemněním neživých částí rozváděčové skříně rozumíme spojení těchto částí 

se zemnicím vodičem přívodního kabelu, který musí být označen zelenožlutou barvou 

a  písmeny PE v případě pouze zemnicího vodiče. V mnoha případech může vodič 

sloužit také jako střední vodič, pak je označen písmeny PEN a slučuje funkci jak 

ochranného, tak i středního vodiče. Pokud rozváděč obsahuje více zařízení, jejichž šasi 

je nutno uzemnit, bývá v rozváděči zakomponována zemnicí svorkovnice či zemnicí 

můstek nasazený na DIN lištu. Důležitou součástí, kterou je nutno také uzemnit je 

samotná rozváděčová skříň, jež je obvykle opatřena zemnicím šroubem. 

Všechny zemnicí body by měly být označeny symbolem uzemnění vyobrazeným 

na obrázku 5.  

 

 

 

 

Obrázek 4 - Jednofázový jistič vlevo [13] a třífázový jistič vpravo [12]. 

Obrázek 5 - Značka uzemnění vlevo nahoře [27], PE můstek vlevo dole [35], příklad zemnicích bodů v rozváděči 

vpravo [20]. 
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1.2.3 Hlavní vypínač a signalizace zapnuto 
Každý stroj je opatřen hlavním vypínačem, po jehož vypnutí dojde k přerušení dodávky 

elektrické energie do celého systému. Z tohoto důvodu je také hlavní vypínač zapojen 

v rozváděčové skříni ihned za hlavním přívodem. Veškeré prvky rozváděčové skříně 

musí být řádně označeny, proto také tento prvek má své specifické označení a to název 

„HLAVNÍ VYPÍNAČ“, psaný černým písmem na žlutém podkladu. Příklad hlavního 

vypínače a jeho popisku je uveden na obrázku 6. 

Při volbě hlavního vypínače je nutné se zaměřit na dva základní parametry. Prvním 

z nich je napětí, kterým je systém napájen. Tedy při 230 V přívodu zvolíme vypínač 

o  minimálním jmenovitém napětí taktéž 230 V. Jmenovitý proud musí odpovídat 

hodnotě vyšší, než je maximální možný celkový odebíraný proud systému.  

Další nutnou součástí stroje je signalizační kontrolka, která se rozsvítí ihned po zapnutí 

hlavního vypínače. Signalizuje zapnutí hlavního vypínače a informuje o tom, že je 

rozváděčová skříň pod napětím a je tedy možné se strojem pracovat. V tomto stavu se 

nedoporučuje provádět opravy na stroji a jakékoliv zásahy do elektrického zapojení.  

Kontrolka má obvykle bílou barvu, s označením „ZAPNUTO“ a je umístěna v blízkosti 

hlavního vypínače, většinou nad ním.  

 
Obrázek 7 - Signálka pro indikaci zapnutí hlavního vypínače stroje [9]. 

Obrázek 6 - Značka hlavního vypínače (vlevo) [21], hlavní vypínač od firmy Schneider Electric (vpravo) [29]. 
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1.2.4 Zdroj napětí a jeho jištění 
Ve strojích mohou být obsažena zařízení, jež jsou napájena napětím nižším, než je 

napětí přívodní. K tomuto účelu slouží zdroj napětí převádějící vyšší napětí (např. 

400 V či 230 V) na nižší (obvykle u strojů 12 V nebo 24 V). Zdrojů existuje nepřeberné 

množství. Záleží tedy na použitých částech stroje. Dle nich volíme typ zdroje. Přívodní 

napětí zdroje by mělo být jištěno jistícím prvkem z důvodu možného poškození zdroje. 

Na výrobním štítku zdroje je uveden výkon, který zdroj odebírá z rozvodné sítě. Snadno 

lze dle Ohmova zákona vypočítat proud, který zdrojem protéká a dle této hodnoty 

navrhnout vhodný jistič, kterým je jištěn přívodní fázový vodič zdroje.  

V případě menších jednoúčelových strojů se využívají zdroje 230 V AC / 24 V DC, 

příklad na obrázku 8, a jsou ve strojích používány k napájení senzorů, indikačních 

kontrolek, majáků, napájení COM svorek programovatelných automatů, apod. 

Z bezpečnostního hlediska by měla být všechna zařízení, jež jsou přístupna uživateli, 

jako například tlačítka, přepínače, kontrolky, napájena napětím 24 V DC.  

 
Obrázek 8 - Zdroj Mean-Well s označením  S-60-24 převádějící napětí 230 V AC na 24 V DC [34]. 
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1.2.5 Bezpečnostní prvky 
Bezpečnost je jednou z vlastností, na kterou jsou při výrobě rozváděčů kladeny vysoké 

nároky. Rozváděč by měl obsahovat prvky zabraňující zranění obsluhy v blízkosti stroje 

a zničení jeho součástí. Stroj musí být dodán s analýzou rizik a její součástí často bývá 

i  dokument popisující bezpečnost na stroji.  

Stroj musí být opatřen tlačítkem nouzového zastavení, při jehož zamáčknutí dojde 

k uvedení stroje do bezpečného stavu, který se odvíjí v závislosti na typu stroje. Jedním 

z obvyklých typů tlačítka je kruhový tvar. Tlačítko vždy musí disponovat funkcí 

aretace, musí být umístěno na viditelné a snadno přístupné části stroje, rozváděče, 

ovládacím panelu či ochranné síti, ve které je stroj umístěn. Tlačítko musí být označeno 

kruhovou nebo čtvercovou nálepkou s nápisem EMERGENCY STOP nebo česky 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. 

 
Obrázek 9 - Tlačítko nouzového zastavení [5]. 

Za hlavní bezpečnostní prvek celého stroje lze využít bezpečnostní relé, uvedené 

na obrázku 10, které zajistí vyhlášení poruchového stavu a stroj musí přejít 

do  bezpečného stavu, který zabrání zranění obsluhy či poškození stroje. Pomocí 

bezpečnostního relé lze programovatelný automat informovat o stavu bez poruchy a je 

možno po splnění dalších podmínek spustit automatický chod stroje.  

 
Obrázek 10 - Bezpečnostní relé od firmy Preventa [23]. 
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1.2.6 Ovládací prvky stroje 
 Jednotlivé prvky stroje (válce, úchyty, sklíčidla, klapky, posuvné části) je nutno 

ovládat. V případě jednoúčelových strojů jsou obvykle zařízení zajišťující pohyb 

mechanických částí připojena na výstupní svorky hlavního řídicího prvku (PLC, 

servodriver, průmyslový počítač). Podrobnější přehled řídicích prvků bude popsán 

v následující kapitole.  

Každé z uvedených řídicích zařízení obsahuje vstupní svorky, na které jsou připojeny 

komponenty umožňující uživateli ručně ovládat jednotlivé prvky stroje. K ovládání 

mohou být použity manuálně ovládaná tlačítka, či přepínače. Na dnešním trhu lze 

pořídit nepřeberné množství těchto prvků. Příklady mechanicky ovládaných prvků 

a  signalizačních kontrolek od firmy Schneider jsou uvedeny na obrázku 11. 

 
Obrázek 11 - Ovládací prvky řady Harmony od firmy Schneider Electric [8]. 

1.3 MIMOROZVÁDĚČOVÉ PRVKY 
V případě jednoúčelového stroje mohou být umístěny prvky a další potřebná zařízení 

mimo rozváděčovou skříň. Tyto prvky se mohou používat například k monitorování 

stavu materiálu na vstupu stroje. Stroj může obsahovat různé bezpečnostní zámky 

signalizující hlavnímu řídicímu automatu, zda byly např. otevřeny dveře oplocenky 

obklopující samostatně stojící stroj.  
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Všechna tato zařízení jsou připojena do rozváděčové skříně pomocí kabelu daného 

průřezu a obsahujícího několik vodičů v závislosti na typu zařízení.  

1.3.1 Snímače 
Nedílnou součástí jednoúčelového stroje jsou snímače. Starají se o bezpečnost, kdy stroj 

vykoná kroky tak, aby zabránil vzniku nehody. Dále zajišťují hlavnímu řídicímu prvku 

signalizaci koncových či středních poloh válců a jiných manipulačních prvků. Využití 

snímačů v automatizačním průmyslu je mnoho.    

Snímače mohou být různého druhu. Kapacitní, indukční, indukčnostní, optické, 

zvukové, tlakové a mnoho dalších. Mohou být využívány například pro indikaci 

dojezdu válce na koncovou polohu, snímání počtu výrobků, měření výšky hladiny 

v nádrži.  

 
Obrázek 12 - Indukční snímače IPS-18 [10]. 

1.3.2 Bezpečnostní optické závory 
Bezpečnostní optické závory jsou využívány především pro ochranu osob pohybujících 

se v blízkosti funkčních a vyrábějících strojů. Pokud osoba překročí optickou závoru, 

dojde k nastavení bezpečného stavu stroje, jehož činnost pokračuje, až osoba danou 

vytyčenou oblast opustí. Bezpečnostní pravidla mohou být nastavena v závislosti  

na oblasti, výrobní hale, či provozu, ve kterém je stroj umístěn. Situace s funkcí optické 

bezpečnostní závory je představena na obrázku 13. 
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Obrázek 13 - Příklad využití optické bezpečnostní závory firmy Leuze [26]. 

1.4 NÁLEŽITOSTI PŘED UVEDENÍM STROJE DO 

PROVOZU 
Před uvedením stroje do ostrého provozu musí výrobce vykonat tzv. kusovou zkoušku 

rozváděče, který byl firmou vyroben. Typovou zkoušku není nutno vykonávat, 

ale  pro  výrobce se doporučuje tuto zkoušku plnit. Obsahy zkoušek nebudou součástí 

této práce, lze je kdykoliv dohledat, např. ve Sborníku přednášek č. 45, viz [22]. 

V rámci typové zkoušky dojde k ověření splnění normy o typově zkoušených 

rozváděčích. Typové zkoušky by měly být zkoušeny z vlastní iniciativy výrobce, aby si 

byl jist, že je rozváděč v pořádku a v souladu s platnou normou.  

Kusová zkouška je opět prováděna výrobcem rozváděče, slouží k odhalení vad 

použitého materiálu a jeho provedení.  

Další nutné náležitosti stroje před uvedením do provozu jsou prohlášení o shodě 

a  štítek. Prohlášení o shodě obsahuje identifikační údaje o výrobci, popis elektrického 

zařízení a další nutnosti. Stroj by měl být také opatřen štítkem stroje popisující stroj 

z elektrického hlediska. Mělo by zde být uvedeno napájecí jmenovité napětí, elektrické 
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meze činnosti a další. Lze jej umístit kamkoliv na stroj. Ideálním typem je gravírovaný 

štítek nanýtovaný na stroji, aby nemohlo dojít k jeho snadnému poškození.  

Další podrobnější informace lze zjistit například ve Sborníku přednášek č. 45 [22].  

 
Obrázek 14 - Možný typ výrobního štítku stroje a příklad jeho umístění [14]. 

Poslední důležitou součástí vyrobeného stroje jsou schémata. Může se jednat 

o  elektrické schéma, pneumatické schéma, či jakékoliv jiné. Pravidla tvorby těchto 

schémat si firma vytváří sama a vyplývají ze standardů, které byly inženýry zavedeny 

a  jsou taktéž popsány v různých normách.  

 
Obrázek 15 - Ukázková strana dokumentace elektrického zapojení jednoúčelového stroje. 
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2 MOŽNOSTI ŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÝCH 

STROJŮ 
Na dnešním přesyceném trhu lze najít nepřeberné množství zařízení sloužících k řízení 

jednoúčelových strojů. Volba vhodného typu řídicího prvku se jednak odvíjí od počtu 

řízených částí stroje, ale také dle počtu prvků, které poskytují řídicímu systému zpětnou 

vazbu od stroje samotného. Výběr lze také redukovat dle složitosti programu, který má 

být hlavním řídicím prvkem vykonáván a uložen v paměti. Hlavním parametrem výběru 

je také cena, kterou je zákazník ochoten za celý stroj zaplatit. Proto je dobré mít přehled 

o řídicích systémech a zvolit tedy nejlepší prvky v závislosti na ceně a parametrech 

daného řízeného zařízení.  

Na trhu existují systémy určené primárně pro řízení motorů, ale zároveň umožňující 

obsluhu dalších prvků (například signálek či přepínačů). Jedná se o frekvenční měniče 

a  servo-PLC. Tato zařízení mohou být využita k řízení malých pracovních strojů jako 

například balicích linek, pil a jednodušších aplikací.  

V případě nutnosti důmyslnějšího programu, kde vzniká potřeba využití složitějších 

funkcí, jako například časovačů, analogových vstupů a výstupů, důmyslnější měření 

a  regulace výrobního procesu, komunikace s nadřazeným systémem výroby, je nutno 

sáhnout po programovatelném automatu, či dokonce průmyslovém počítači (IPC). 

2.1 PROGRAMOVATELNÝ LOGICKÝ AUTOMAT - PLC 

2.1.1 Základní popis programovatelného automatu 
Programovatelný automat (zkratkou PLC) je zařízení, které zpracovává a vyhodnocuje 

signály přicházející na jeho vstupy (vstupní signály) a na základě naprogramovaných 

sekvenčních logických a časových funkcí (rozhodovací proces) vydává na své výstupy 

(výstupní signály) povely, kterými se ovládají relé nebo stykače [17]. 

Z uvedeného vyplývá, že základní použitelnou sestavu tvoří základní procesorová 

jednotka (CPU), moduly vstupních a výstupních karet (mohou obsahovat libovolné 

množství svorek). K sestavě bývá obvykle dodáván i 24 V zdroj zajišťující napájení 

CPU a ostatních připojených modulů. 
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2.1.2 Kompaktní vs. modulární PLC 
PLC mohou být děleny dle několika kategorií, modularity, výkonu, velikosti, a dalších. 

Nejčastěji se ovšem uživatel setká s dělením dle modularity. Kompaktní PLC obsahují 

zdroj, CPU i další moduly v jednom těle. Bývají umisťovány do rozváděče na DIN lištu 

a obvykle napájeny napětím 24 V nebo 230 V. Obsahují vždy také omezený počet 

vstupních či výstupních svorek. Příklad kompaktního PLC od firmy Schneider Electric 

lze vidět na obrázku 16. 

 
Obrázek 16 - Kompaktní PLC Zelio [2]. 

Modulární PLC lze definovat jako sestavu jednotlivých PLC modulů. Moduly bývají 

skládány postupně za sebe a umísťovány taktéž na DIN lištu. Bývají využívány v rámci 

větších projektů díky možnosti připojení více stejných modulů. Například pokud 

je  vyžadováno více vstupních svorek, než je standardních 20 na jednom modulu, 

jednoduše je možné dokoupit navíc jeden stejný modul a připojit jej do sestavy. V rámci 

programové části si CPU namapuje parametry jednotlivých modulů a sestava je 

kompletní. Pokud jsou všechny moduly řazeny ihned vedle sebe, jedná se 

o  tzv.  centralizované PLC. Rozmístíme-li moduly do více rozváděčových skříní, 

hovoříme o decentralizovaném PLC.  

 
Obrázek 17 - Modulární centralizované PLC od firmy Mitsubishi [11]. 
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2.2 FREKVENČNÍ MĚNIČE 
Frekvenční měnič nebo také měnič frekvence otáček slouží k plynulé regulaci otáček 

3  fázových asynchronních motorů. Měniče mohou být napájeny buď jednofázovým, 

nebo třífázovým přívodním napětím v závislosti na typu měniče a motoru uvažovaném 

pří návrhu výsledného zařízení. V případě napájecího napětí 230 V si měnič sám 

vytvoří třífázové napětí potřebné pro pohon. Typ napájení lze určit z katalogového listu 

výrobce, je nutné s tímto parametrem počítat při návrhu daného zařízení.  

Měniče lze rozdělit do dvou kategorií dle základního režimu ovládání [7]: 

1) Řízení v otevřené smyčce – v tomto režimu měnič nedostává od motoru 

informaci, v jaké aktuální poloze se nachází. Měnič tedy pouze nastaví 

požadovanou frekvenci. Mluvíme tedy o řízení a tento typ měniče se využívá 

k řízení ventilátorů, čerpadel, dopravníků a dalších aplikací.  

2) Regulace v uzavřené smyčce – motor předává měniči informaci pomocí čidla 

otáček na hřídeli motoru, v jaké aktuální poloze se nachází. V závislosti 

na  požadované hodnotě zadané uživatelem měnič zvyšuje, či snižuje frekvenci 

vstupního signálu motoru tak, aby dané polohy v čase dosáhl.  

Tento typ regulace je vhodný pro řízení výtahů, jeřábů, a dalších.  

Frekvenční měniče obsahují většinou programovatelné vstupní a výstupní svorky, díky 

kterým lze měnič ovládat a získávat z něj informace o jeho stavu a stavu řízeného 

motoru.  

V případě aplikace tohoto typu řídicího prvku v jednoúčelovém stroji lze například 

navrhnout ovládání tak, aby uživatel pomocí jednoho přepínače byl schopen spustit 

motor, tedy pohyb dopravníku. Pomocí zobrazovače, který bude dostávat analogový 

signál z měniče, uvidí uživatel rychlost dopravníku.  

Příklad frekvenčního měniče od firmy Schneider Electric představuje obrázek 18. 
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Obrázek 18 - Jednofázově napájený frekvenční měnič využívaný k řízení motorů [6]. 

2.3 SERVO-PLC 
Samostatné servoměniče jsou využívány k řízení synchronních pohonů, tedy 

servopohonů, které umožňují přesné polohování a řízení. Motory jsou neustále buzeny, 

teče do nich tedy proud. Proto je důležité mít i uzpůsobený řídicí prvek k jejich 

ovládání.  

 
Obrázek 19 - Servo-PLC of firmy Lenze [1]. 

Servo-PLC [30] je servoměnič obohacený o programovatelný automat, zapouzdřený 

v jednom šasi. Je schopen vykonávat funkce regulačního prvku servomotoru a zároveň 
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řídit stroj pomocí PLC, které by bylo bez jeho použití nutno řešit pomocí dalších 

přídavných modulů a karet. Oba komponenty lze pohodlně programovat pomocí obecně 

známých metod programování jak PLC, tak servoměniče. Každý výrobce koresponduje 

vlastním programovacím prostředím, které by mělo být dostupné s koupí daného 

výrobku.  

V porovnání s frekvenčním měničem servo-PLC disponuje více vstupy či výstupy, 

možností multi-taskingových operací, množstvím ochranných funkcí, atd.  

Servoměnič v kombinací s PLC automatem je ideální volbou v případě řízení 

servopohonu a zároveň ovládání jeho přesné polohy pomocí přepínačů, spínání 

signalizačních prvků stroje, či poskytnutí informací nadřazenému informačnímu 

systému pomocí některé z komunikačních sběrnic. Příkladem může být například řízení 

dopravníku pro přepravu prázdných krabic, či pásové pily se servopohonem 

a  pohyblivým stolem. 

2.4 CHYTRÁ RELÉ 
Chytrá relé lze využít v oblastech, kde již není třeba řídit pohony, jako tomu bylo 

v případě frekvenčních měničů nebo servo-PLC. Příklad chytrého relé od firmy 

EATON lze vidět na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 20 - Řídicí relé EASY je možno obsluhovat pomocí několika tlačítek, pro kontrolu nastavení slouží displej 

[32]. 

Chytrá relé spadají do kategorie malých číslicově řízených zařízení a bývají často 

označovány mnoha názvy. Odborníci je také nazývají např. jako programovatelné 
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moduly, programovatelná relé, řídicí relé, inteligentní relé, nanoPLC, mikro PLC, apod. 

V této kapitole budou dále uváděny jako chytrá relé. Základní charakteristiky 

a  parametry jsou vypíchnuty z [15]. 

Tato malá zařízení se vyznačují malými kompaktními rozměry, obvykle s možností 

instalace na DIN lištu v rozváděči nebo přišroubování na stěnu. V základní konfiguraci 

disponují většinou 20 digitálními vstupy a výstupy, několika analogovými vstupy, jsou 

programovatelné a v řadě případů obsahují komunikační port. Některé typy chytrých 

relé jsou dnes na trhu k dispozici v modulárním provedení, což rozšiřuje jejich možnosti 

o další vstupy, či výstupy. Chytrá relé obvykle také obsahují textový několikařádkový 

LCD displej, bývají osazeny tlačítkovým polem zajišťujícím průchod jednoduchým 

menu.  

Nejběžněji používanými představiteli této kategorie jsou moduly LOGO! firmy 

Siemens, Moeller EASY relé, nebo Zelio Logic od firmy Schneider Electric. 

2.5 PRŮMYSLOVÁ PC (IPC) 
Průmyslová PC (neboli Industrial PC, IPC) jsou využívány v průmyslové praxi k řízení 

a vizualizaci větších automatizačních procesů. IPC jsou v podstatě běžné stolní počítače 

v pouzdře, které splňuje požadavky pro možnost jejich použití ve výrobním prostředí, 

a  zároveň IPC obsahují volné sloty pro rozšiřující moduly. IPC jsou schopna odolávat 

otřesům, vibracím a elektromagnetickému rušení. Moderní PC prostředí zajistí rychlý 

servis, množství integrovaných funkcí. IPC většinou obsahují komunikační sběrnici 

RS232 nebo RS485, která je standardně využívána v automatizaci a umožňuje tedy IPC 

spojit s jakýmkoliv dalším zařízením a vytvořit tak výkonnou automatizovanou řídicí 

sestavu. V kombinaci s PLC mohou posloužit jako výborná hardwarová základna 

pro  jakýkoliv projekt. Příkladem může být projekt, kdy na průmyslovém počítači běží 

vizualizace a pomocí RS232 komunikace je odesílána a přijímána informace z PLC, 

které slouží jako přímý prvek sběru dat a ovládací prvek výrobního procesu. IPC 

většinou také obsahují Wi-Fi modul zprostředkovávající připojení na internet a využití 

online služby, například vzdálené správy celého systému.  
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IPC se dělí do dvou kategorií, dle provedení: 

BOX PC – jedná se o komponenty běžného stolního PC umístěné do průmyslového 

šasi, splňující podmínky využití v průmyslu a navržené pro univerzální použití. Mohou 

pracovat v širokém rozsahu teplot. Některá provedení mohou být připevněna na DIN 

lištu, jiná zase přišroubována na stěny rozváděčové skříně.  

PANEL PC – od předchozího typu se liší konstrukcí a obsahem použitých částí. 

Disponují komponenty běžného PC, komunikačními a dalšími moduly, ale zároveň také 

obsahují integrovanou dotykovou obrazovku sloužící k ovládání IPC, či vizualizaci 

procesu. Lze je zakoupit v několika velikostech. Obvykle se Panel PC umísťují na čelní 

stranu rozváděče tak, aby bylo zajištěno optimálního přístupu a ovládání panelu.  

 
Obrázek 22 - Panel PC lze zakoupit v několika velikostech, obrazovku lze vybrat dotykovou v případě potřeby ovládat 

stroj pomocí displeje [3]. 

 

  

Obrázek 21 - Jeden z možných typů BOX PC [19]. 
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3 MODEL STROJE A NÁVRH ŘÍZENÍ 

3.1 MODEL STROJE 
Stroj vychází z navrhnuté koncepce a zadání zákazníka. Jedná se o zařízení lisující 

kanystrové nálevky. Stroj obsahuje zásobník tvaru vertikální věže, který obsluha naplní 

nálevkami. Čelisti pod věží vpustí nálevku do lisovací oblasti, kde je poté slisována 

lisovacím válcem. Po dokončení lisovacího procesu stroj otevře vyhazovač a nálevka 

vypadne z lisovací oblasti do krabice umístěné pod strojem.  

 
Obrázek 23 - Model konstrukce stroje navržený konstrukčním inženýrem.  
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3.2 FUNKCE STROJE 
Podrobnější funkce stroje je následující. Operátor/ka naplní věž kanystrovými 

nálevkami, připraví stroj do výchozí polohy. Je-li stroj ve výchozí poloze, lze spustit 

automatický chod. Po spuštění automatického chodu dojde k otevření a zavření 

plastových třmenů, které vpustí nálevku do lisovací oblasti. Poté lisovací válec stlačí 

nálevku, kdy je její zúžená část zasunuta do vnějšího úchopu. Dojde tedy k vysunutí 

lisovacího válce a následně k uchopení nálevky vnějším úchopem a také vnitřním 

úchopem, který je umístěn na lisovacím válci. Úchopy slouží pro možnost 

vícenásobného stlačení nálevky. Pokud je nálevka dostatečně krát stlačena, dojde 

k uvolnění vnějšího úchopu a v mezipoloze lisovacího válce také vnitřního úchopu, což 

zajistí upuštění nálevky tak, aby v dalším kroku byla bezproblémově upuštěna 

vyhazovacím mechanizmem do papírové krabice zasunuté pod stroj.  

3.3 KONCEPCE PROGRAMU 
Stroj bude pracovat ve třech režimech. Prvním režimem bude MANUÁLNÍ REŽIM 

s možností ovládání jednotlivých prvků stroje manuálně bez závislosti na poloze 

ostatních ovládaných částí. Další možností je POLOAUTOMATICKÝ REŽIM. 

V hlavním řídicím prvku bude vytvořen tzv. stavový automat, který bude řídit 

automatický režim stroje. V poloautomatickém režimu lze procházet kroky stavového 

automatu. První dva režimy jsou neustále ovládány operátorem. Třetím 

a  nejdůležitějším režimem je AUTOMATICKÝ REŽIM, kdy stroj pracuje sám. 

Operátor pouze naplní zásobník nálevkami, stiskne tlačítko START a stroj vykonává 

svou činnost bez zásahu operátora. Pokud dojde k vyprázdnění zásobníku, stroj vyčká 

v automatickém režimu. Po naplnění zásobníku dojde k automatickému obnovení 

činnosti a stroj pokračuje v lisování. O identifikaci materiálu v zásobníku se stará čidlo.  

Operátor musí být také informován o stavu, v jakém se aktuálně stroj nachází. K tomu 

slouží signalizační prvky. Mohou být realizovány buď formou barevných kontrolek 

nebo sloupku připevněnému ke stroji, či k oplocence. Barevné rozlišení jednotlivých 

stavů je následující. Zelená barva signalizuje spuštění automatického programu. 

Oranžová barva značí nedostatek materiálu v zásobníku a červená poruchový stav 

stroje. Při poruchovém stavu musí dojít k zastavení automatického programu.  
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3.4 NÁVRH ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ  
Jedním z hlavních cílů této práce je návrh rozváděčové skříně, která bude umístěna 

na  stroji. Do rozváděčové skříně budou připojeny jednotlivé akční prvky stroje, 

signalizační komponenty a další potřebná zařízení vyplývající z koncepce stroje. V této 

kapitole budou představena dvě navrhnutá řešení rozváděče, která se od sebe liší 

principem ovládání komponent stroje.  

3.4.1 Model 1 – ovládání pomocí přepínačů 
Návrh prvního typu rozváděče je uveden na obrázku 24. 

 
Obrázek 24 - První návrh rozváděče – ovládání stroje pomocí přepínačů. 

Čelní strana rozváděče disponuje několika signálkami a přepínači, které jsou rozděleny 

do pěti pomyslných linií. První linie shora obsahuje tři signálky signalizující stav stroje, 

zda lisuje, nemá materiál, či je v poruchovém stavu. Tři signálky uprostřed indikují typ 

režimu, který je navolen třípolohovým přepínačem umístěným bezprostředně pod nimi. 

Bílé a černé tlačítko pod tímto přepínačem umožňují spustit či zastavit automatický 

chod stroje za předpokladu, že je režim navolen třípolohovým přepínačem. 

Nejspodnější linie přepínačů slouží k ovládání stroje v manuálním režimu, opět 

za  předpokladu navolení přepínačem režimů.  
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Na boční straně rozváděče je umístěn hlavní vypínač, bílá signálka indikující zapnutí 

hlavního vypínače a tedy přívod elektrické energie do rozváděče, a červené tlačítko 

nouzového zastavení s aretací.  

3.4.2 Model 2 – ovládání pomocí dotykového panelu 
Návrh druhého typu rozváděče zobrazuje obrázek 25. 

 
Obrázek 25 - Druhý návrh rozváděče – ovládání pomocí dotykového panelu. 

Tento typ rozváděče se liší od prvního typu koncepcí ovládání a zobrazením informací  

o aktuálním stavu stroje. 

Čelní strana rozváděče disponuje dotykovým LCD panelem, který je propojen 

s  hlavním řídicím prvkem pomocí komunikační sběrnice. Díky oboustranné 

komunikaci lze zajistit ovládání stroje z panelu a zároveň zobrazení aktuálních 

informací o stroji, jako například navolený režim, chybová hlášení (alarmy). Lze také 

jednoduše nastavit čas lisování nálevky, počet stlačení, atd. Tyto parametry v případě 

prvního typu nelze nastavit a musely by být nastaveny konstantně programátorem. 

Prvky na boční straně se shodují s prvním řešením. Signalizace stavu, ve kterém se stroj 

nachází, je zde řešena pomocí signalizačního barevného sloupku.  
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4 ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE 

4.1 BLOKOVÉ SCHÉMA STROJE 
Na obrázku 26 lze vidět blokové schéma stroje. Rozváděčová část je ohraničena 

čárkovanou čárou. Barevně jsou odlišeny použité vodiče či pneumatické hadice, jejichž 

popisky jsou uvedeny v legendě v dolní části obrázku.  

 
Obrázek 26 - Blokové schéma zobrazující jednotlivé prvky stroje, jejich teoretické zapojení. 



 

 

38 

4.2 FOTOGRAFIE ZHOTOVENÉHO ROZVÁDĚČE 

 

Obrázek 27 - Pohled na rozváděčovou skříň, dotykový panel umístěn na horní stranu skříně, vedle něj tlačítko 

nouzového spuštění, na boční straně hlavní vypínač a signálka ZAPNUTO. 

 
Obrázek 28 - Pohled dovnitř zapojeného rozváděče. 

4.3 ZMĚNY NALEZENÉ PŘI TESTOVACÍM PROVOZU 
Při testovacím provozu stroje bylo zjištěno mechanické poškození nálevky při sevření 

nálevky plastovými třmeny třídiče nálevek. Z tohoto důvodu byla do stroje 

zakomponována zádrž nálevek, jež je umístěna nad třídičem nálevek a umožňuje tedy 

zajistit stav, kdy do lisovací komory padá pouze jedna nálevka, nikoliv více nálevek. 
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5 SOFTWARE PRO ŘÍDICÍ PLC 
Pro každý programovatelný automat je nutno vytvořit program, dle kterého bude 

automat pracovat, tedy řídit daný hardware. Programátor by si v počátku své práce měl 

řádně rozvrhnout celý projekt. Vždy je dobré ujasnit si, od jakých komponent dostává 

PLC signály (čidla, optické závory, relé) a jaké komponenty je nutno pomocí PLC 

ovládat, případně řídit (válce, úchopy, zámky). Dále by měl vědět, zda bude stroj 

ovládán pomocí tlačítek a přepínačů nebo plnohodnotnějšího LCD panelu. V této práci 

se bude jednat o druhou možnost.  

Následující dvě kapitoly se budou zabývat návrhem programové části, softwaru, 

pro  programovatelný automat a LCD dotykový panel. Tato dvě zařízení spolu 

komunikují pomocí standardně užívané RS232 linky, která bude blíže popsána 

v kapitole zabývající se programováním LCD panelu. Tato kapitola se tedy bude 

zabývat popisem vybrané varianty programovatelného automatu a sestavením 

programu, který bude nahrán do jeho interní paměti pomocí USB rozhraní. Budou zde 

popsány funkce pro ovládání jednotlivých prvků stroje a popsány tři hlavní režimy, 

ve  kterých může stroj pracovat. V závěru této kapitoly jsou popsány alarmy 

signalizující nebezpečný stav stroje.  

5.1 PLC CIMON 
Z nepřeberného množství výrobků na dnešním trhu s automatizačními prostředky bylo 

pro řízení tohoto stroje vybráno PLC CIMON od jihokorejské společnosti KDT. Jedná 

se o kompaktní, modulárně rozšířitelný programovatelný automat, který dokáže pokrýt 

širokou škálu aplikací od těch nejjednodušších strojů a zařízení až po velké 

automatizační celky.  

Z nabídky této společnosti byl vybrán základní CPU modul, který lze zakoupit ve dvou 

variantách. První varianta disponuje reléovými výstupy, které jsou schopny odolávat 

větším proudům, např. až 8 A. Námi vybraná druhá varianta se liší od té první 

tranzistorovými výstupy, kterými může protékat proud v řádech mA. Pro náš stroj je 

tato varianta výhodnější, jelikož nebude třeba spínat zařízení odebírající velký proud. 

Celou sestavu, základní modul, propojovací kabel a připojitelnou svorkovnici 

představuje obrázek 29. 
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Obrázek 29 - Sestava PLC (vlevo CPU modul, uprostřed propojovací kabel, vpravo rozšiřující svorkovnice) [18]. 

Specifikace PLC modulu a přídavné svorkovnice [18]: 

 Maximální počet přídavných modulů: 11, 

 kapacita programu: 10 000 kroků, 

 tranzistorové nebo reléové výstupy, 

 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů, 

 pulsní výstup, 

 PID regulátor: 32 kanálů, automatické nastavení, 

 RTC (hodiny reálného času), 

 plovoucí řadová čárka (možnost desetinných míst), 

 USB konektor pro nahrání softwaru do paměti, 

 slot pro SD kartu pro uložení dat,  

 možnost editace programu za chodu stroje,  

 podpora jazyků LD/IL/SFC, 

 napájení: 24 V DC, 

 komunikace: ethernet, RS232C, RS485, 

 rozměry: 30 x 90 x 61 mm. 
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5.2 TABULKA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 
Před započetím samotné implementace programu je vhodné sepsat tabulku vstupů 

a  výstupů programovatelného automatu. V tabulce 1 jsou uvedena jednotlivá zařízení 

připojená k PLC, se kterými bude program pracovat.  

Tabulka 1 - Popis vstupů a výstupů PLC automatu. 

VSTUPY VÝSTUPY 

Svorka Popis čidla Svorka Popis zařízení 

X00 Bezpečnostní relé OK Y10 Reset bezpečnostního relé 

X01 Materiál na vstupu OK Y11 
Maják - automatický režim  

zelená barva 

X02 Lisovací válec vysunut Y12 
Maják – není materiál na vstupu 

oranžová barva 

X03 Lisovací válec zasunut Y13 
Maják - porucha                     
červená barva 

X04 Lisovací válec v mezipoloze Y14 Lisovací válec 

X05 Třídění zavřeno Y15 Vnitřní úchop nálevky 

X06 Třídění otevřeno Y16 Vnější úchop nálevky 

X07 Vyhazovač otevřen Y17 Třídění nálevek 

X08 Vyhazovač zavřen Y18 Vyhazovač otevřít 

X09 Tlak na vstupu OK Y19 Zádrž nálevek 

X0A Vyhazovač v mezipoloze Y1A Vyhazovač zavřít 

X0B Zádrž nálevek vysunuta     

X0C Zádrž nálevek zasunuta     

 

V uvedené tabulce jsou vypsány jednotlivé komponenty stroje. V levé části tabulky lze 

najít zařízení, která jsou přivedena na vstupní svorky PLC. Jedná se o čidla, která 

signalizují určitý pohyb nebo stav. Například proměnná „Materiál na vstupu OK“ je 

propojena s optickým čidlem a informuje PLC o přítomnosti nálevky v zásobní věži. 

Při  přiblížení nálevky k čidlu dojde k přerušení paprsku vysílaného čidlem, a sepnutí 

jeho výstupu, tedy přivedení signálu +24 V DC na vstupní svorku X01. V případě 

programovatelného automatu dojde k nastavení vstupu X01 do logické 1. Obdobně 

fungují i ostatní čidla připojená na vstupy programovatelného automatu.  

V případě výstupních svorek je logika spínání obdobná. Na společnou svorku 

označenou COM je přivedeno napětí +24 V DC. Nastavíme-li v programu výstup 

do  logické 1, např. Y10, na výstupní svorce svorkovnice Y10 naměříme napětí 

+24  V  DC. Jedná se o napětí přivedené na společnou svorku COM.  
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5.3 CICON – PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ 
Samotné programování PLC automatu je prováděno pomocí softwaru dodávaného jeho 

výrobcem. V následujících kapitolách bude využito snímků obrazovek daného prostředí 

a postupně budou zobrazeny důležité části projektu vytvořeného pro tento jednoúčelový 

stroj. Programové prostředí je rozděleno do 5 rámců. V horním rámci jsou zobrazeny 

ikony pro usnadnění ovládání programu. Levá část disponuje projektovým manažerem 

s  nastavením parametrů připojeného PLC. V pravé části najdeme editor proměnných. 

Ve spodní části programu najdeme okno se zprávami, kde jsou zobrazeny informace 

o  kompilaci projektu, chybová hlášení, apod.  

Při úpravě nastavení PLC automatu, či chceme-li editovat vybranou funkci z projektu, 

otevře se nové okno rozhraní, které se zobrazí ve střední části obrazovky.  

Viz obrázek 30. 

 
Obrázek 30 - Hlavní obrazovka programovacího prostředí CICON. 

K implementaci řídicí logiky (programu) se využívá grafického jazyka, tzv. Ladder 

Diagramu [31].   

Jedná se o nejstarší a stále populární jazyk využívaný k programování automatických 

systémů. Původně tento jazyk obsahoval několik základních prvků, jako například 

kontakty typu NO – normally open nebo NC – normally closed, výstupní relé, časovače, 

čítače. Postupem času a s příchodem mikroprocesorové techniky bylo nutno využívat 

více prvků, například diferencované kontakty, apod.  
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Příklad jednoduchého programu psaného pomocí Ladder Diagramu je zobrazen 

na obrázku 31. 

 
Obrázek 31 - Jednoduchý zápis programu v Ladder Diagramu. 

Prvky na levé straně symbolizují vstupní parametry, po jejichž aktivaci dojde 

k provedení příkazu na straně pravé. Z ukázkového příkladu na obrázku 31 lze vidět, 

že  pokud dojde k nastavení proměnné M00 do logické 1, například pomocí RS232 

komunikace, vstupního signálu, apod., výstup Y10 se taktéž aktivuje a na jeho svorce 

naměříme napětí přivedené na společnou COM svorku. V případě proměnné M01 se 

jedná o náběžnou hranu signálu, kterou dojde k nastavení (tzv. setování) proměnné Y11. 

Při sestupné hraně signálu M01 dojde k tzv. vyresetování výstupu Y11, tedy jeho 

nastavení do logické 0.  

Pro strukturalizaci programu bylo využito interních funkcí programovacího prostředí, 

tzv. subrutin neboli podprogramů, které jsou obdobou funkcí či procedur známých 

z vyšších programovacích jazyků. Pomocí subrutin je možné projekt více členit, 

subrutinu lze volat (vykonat) opakovaně. Celý projekt sestává z hlavní rutiny (main), 

ve  které jsou poté volány subrutiny starající se o ovládání komponent, režimy stroje, 

alarmy a signalizaci pomocí signalizačního sloupku. Tělo subrutiny lze vidět 

na obrázku 32, číslo za zkratkou SBRT značí číslo subrutiny. V jednom souboru může 

být využito více subrutin a ty poté volány. Mezi blok SBRT a RET je vloženo tělo dané 

funkce. 

 
Obrázek 32 - Zápis subrutiny v programu CICON. 
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5.4 ROZDĚLENÍ INTERNÍCH DATOVÝCH 

PROMĚNNÝCH 
Po načtení programu CICON se objeví v pravé části okna editor proměnných. V této 

kapitole budou uvedeny typy a možnosti využití proměnných různých datových typů. 

Na obrázku níže je zobrazen editor proměnných, ve kterém je možné z důvodu lepší 

orientace proměnné popisovat. 

 
Obrázek 33 - Editor proměnných programu CICON. 

V rámci interní paměti PLC CIMON mohou být využity dva typy proměnných. BITová 

proměnná, jak už z názvu vyplývá, sestává pouze z jednoho bitu, tedy může nabývat 

logických hodnot pouze 0 nebo 1. Proměnná typu WORD obsahuje 16 bitů, neboli 

2  bajty (1 bajt = 8 bitů). Lze do ní zapsat celá čísla. Pro zapsání reálných čísel 

do  proměnné využíváme proměnnou DOUBLE-WORD, která využívá dvě paměťová 

místa typu WORD.  
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V programovacím prostředí CICON jsou bitovým proměnným přiřazeny registry 

označené písmeny X, Y, M, L, K, T, C, S, jejichž použití v rámci jednoúčelového stroje 

je následující: 

 X  – digitální vstupní svorky PLC automatu, 

 Y  – digitální výstupní svorky PLC automatu, 

 M – interní bitové pomocné proměnné, 

 T  – proměnná ovládající Timer neboli časovač, 

 C  – proměnná ovládající Counter neboli čítač, 

 

Reálným proměnným typu WORD jsou přiřazeny obdobně jako bitovým proměnným 

registry označené X, Y, M, L, K, D. V případě jednoúčelového stroje byly opět použity 

pouze některé z nich a to registry označené písmenem D například v případě počitadla 

vysunutí válce, počitadla výrobků, apod.  

 

Dále je k dispozici registr F, který obsahuje proměnné typu BIT i WORD, tento registr 

obsahuje z výroby nastavené funkce, jako například trvale sepnutý kontakt, trvale 

rozepnutý kontakt, 0,1 sekundový pulz, hodiny reálného času, stavové informace o běhu 

samotného PLC a informace o průběhu vyhodnocování vloženého programu.  

 

Všechny proměnné jsou adresovány pozicí v registru, která je prefixována příslušným 

písmenem daného registru.  

 

Výpis proměnných rozdělených dle označení příslušného registru a jejich detailnější 

popis je z důvodu velkého počtu uveden v příloze této práce.  

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

5.5 REŽIMY STROJE 
Pro přehledné ovládání jednoúčelových strojů se využívají tzv. režimy stroje. Režimy 

stroje jsou přizpůsobeny individuálnímu řešení, operátorům a též požadavkům 

zákazníka. V případě tohoto stroje byly stanoveny 3 režimy.  

 

 MANUÁLNÍ REŽIM - jeho účelem je samostatné ovládání pohyblivých 

komponent stroje bez závislosti na signálech z čidel (čidla koncových poloh 

válců, indikace stavu materiálu). Uživatel je schopen ovládat jednotlivé prvky 

stroje bez závislosti na ostatních podmínkách.  

 

 POLOAUTOMATICKÝ REŽIM - v rámci tohoto režimu je vytvořen stavový 

automat, kdy jednotlivé kroky automatu představují jednotlivé stavy, ve kterých 

se stroj nachází v průběhu lisování.  

 

 AUTOMATICKÝ REŽIM - spustí posloupnost kroků poloautomatického 

režimu.  

 

5.5.1 Manuální režim 
Sestavování programu pro jednoúčelový stroj začíná vytvořením funkcí pro ovládání 

jednotlivých pohyblivých komponent, tedy manuálního režimu. V případě 

jednoúčelového stroje pro lisování kanystrových nálevek byly napsány subrutiny 

pro  vysunutí a zasunutí lisovacího válce, otevření a zavření třídiče nálevek, zádrže, 

vyhazovače, uchopení a upuštění nálevky vnějším a vnitřním úchopem.  

V této kapitole bude popsána detailněji pouze funkce pro ovládání lisovacího válce. 

Funkce pro ostatní ovládané komponenty jsou napsány obdobně.  

Na následujícím obrázku 34 lze vidět funkce pro vysunutí a na obrázku 35 pro zasunutí 

lisovacího válce.  
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Obrázek 34 - Podmínky zajišťující vysunutí lisovacího válce. 

 
Obrázek 35 - Podmínky pro zasunutí lisovacího válce.  
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Obrázek 34 zobrazuje zápis pro vysunutí lisovacího válce, což symbolizuje nastavení 

proměnné Y14 do logické 1. V pravé části jsou k sobě paralelně připojeny proměnné 

M01, M02, M03, které značí navolený buď manuální (M01), poloautomatický (M02) 

nebo automatický (M03) režim. V případě vysunutí válce v poloautomatickém 

a  automatickém režimu je nutno, aby válec nesignalizoval alarm (proměnná M26). 

Více o alarmech v kapitole dále. Proměnná M10 značí interní proměnnou, při jejímž 

nastavení do logické 1 dojde k nastavení Y14 do logické 1 a tedy vysunutí válce.  

V opačném případě, při zasunutí válce je proměnná M10 vyresetována, dojde tedy 

k nastavení Y14 na 0 a zasunutí válce. Je zde využito proměnné M48 z důvodu upuštění 

nálevky vnitřním úchopem v mezipoloze lisovacího válce (čidlo na vstupu X04) tak, 

aby po otevření vyhazovače spadla nálevka bezproblémově do krabice umístěné 

pod  stroj. Další ovládané prvky jsou naprogramovány podobně jako lisovací válec.  

5.5.2 Výchozí stav stroje 
Před procházením poloautomatického nebo spuštěním automatického režimu je nutno 

nastavit stroj do jeho výchozího stavu. V případě stavového automatu, který bude 

popsán v kapitole o poloautomatickém režimu, se jedná o krok č. 0. Pokud nejsou 

pohyblivé prvky stroje ve svém výchozím stavu, musí operátor stroj do výchozího stavu 

nastavit, což provede stiskem tlačítka na příslušné obrazovce na displeji. Jednotlivé 

obrazovky budou popsány v kapitole o programování vizualizačního softwaru. Pokud 

uživatel stiskne tlačítko a jednotlivé prvky stroje přejdou do své výchozí pozice, je stroj 

připraven procházet jednotlivé kroky stavového automatu poloautomatického režimu 

nebo automaticky lisovat nálevky. Ve výchozím stavu by stroj neměl signalizovat žádný 

alarm ani poruchu. Dle zadání a domluvy se zákazníkem vypadá výchozí stav stroje 

následovně: 

 Zádrž zasunuta,  

 dolní třídění vysunuto,  

 lisovací válec zasunut,  

 vyklápění zavřeno,  

 vnitřní úchop zasunut, 

 vnější úchop zasunut.  
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V programu je tedy nutno pro uvedení stroje do výchozího stavu nastavit jednotlivé 

vnitřní pomocné proměnné označené písmenem M tak, aby byly prvky stroje uvedeny 

do své výchozí pozice podle zadání. Dle zákazníkova zadání bylo také nutno vložit do 

této části časovač T9, který zajišťuje při stisku tlačítka „Nastav stroj do výchozí polohy“ 

akci, kdy se vyhazovač nejprve otevře a případně vyhodí slisovanou nálevku do krabice. 

Po uplynutí nastaveného času dojde k zavření vyhazovače a nastavení stroje do výchozí 

polohy. Tato funkce byla do programu přidána z důvodu zůstávající nálevky v lisovací 

komoře při přerušení chodu programu operátorem. 

Proměnná D0 slouží jako počitadlo stavů stavového automatu.  

Část kódu programu s popisky jednotlivých proměnných přiřazených k řízeným prvkům 

je uvedena na obrázku níže.  

 
Obrázek 36 - Výpis programu obsluhující výchozí stav stroje. 

V případě vyhazovače nálevky, neboli kolébky bylo nutno vyměnit ovládací ventil 

za bistabilní, místo původního monostabilního. Monostabilní ventil způsobuje návrat 

válce do jeho původní polohy při přerušení přívodu vzduchu. Bistabilní ventil umožňuje 
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válci setrvání v aktuální poloze i po odpojení přívodu vzduchu. Pokud tedy jemu 

přiřazenou proměnnou označenou 1.1 nastavíme do logické 1 a 1.2 do logické 0, ventil 

otevře vyhazovač. Pokud nastavíme proměnnou 1.1 do logické 0 a 1.2 do logické 1, 

vyhazovač bude uzavřen. V případě, že obě proměnné nastavíme do logické 0, 

vyhazovač zůstane otevřen v jeho mezipoloze.  

Dojde-li ke správnému nastavení všech pohyblivých prvků stroje do výchozí polohy, 

není sepnuto bezpečnostní tlačítko (sepnuto bezpečnostní relé), je-li v zásobníku 

nálevka, systém nesignalizuje alarm, pneumatický systém má dostatek vzduchu, 

počitadlo kroků nastaveno na 0, stroj signalizuje výchozí stav pomocí proměnné M00, 

která je nastavena do logické 1 po splnění všech výše zmíněných podmínek. Zápis 

v Ladder Diagramu s popisem jednotlivých proměnných je uveden na obrázku níže.  

 
Obrázek 37 - Splnění podmínek pro výchozí stav stroje.  

Proměnná M00 je využívána například jako podmínka pro spuštění poloautomatického 

či automatického režimu. Je také propojena se zobrazovacím prvkem ve vizualizaci.  
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5.5.3 Poloautomatický režim 
Poloautomatický režim obsahuje sekvenci kroků, které budou v rámci automatického 

režimu spuštěny bezprostředně za sebou, bez reakce na tlačítko z vizualizace, či 

časovače. Sekvence kroků, ve kterých se stroj během lisování nachází, se nazývá 

tzv.  stavový automat.  

Jednotlivé kroky chodu stroje jsou následující: 

0. Výchozí stav stroje. 

1. Otevření spodního třídění + vysunutí zádrže (dle testování bylo zjištěno, že musí 

proběhnout o sekundu dříve) + otevření vyhazovače do mezipolohy (proběhne 

zároveň s otevřením vyhazovače). 

2. Zavření spodního třídění.  

3. Vysunutí lisovacího válce + zasunutí zádrže + zavření vyhazovače (proběhne 

o  sekundu dříve než vysunutí lisovacího válce). 

4. Uchopení nálevky vnitřním a vnějším úchopem, nastavení počitadla stlačení 

na  1.  

5. Cyklování nálevkou o nastaveném počtu cyklů -1, po skončení lisování zůstane 

válec vysunut a je zasunut vnější úchop nálevky.  

6. Zasunutí lisovacího válce. Puštění nálevky vnitřním úchopem při průjezdu válce 

mezipolohou. 

7. Otevření vyhazovače (vypuštění nálevky do krabice). 

8. Zavření vyhazovače = výchozí stav, nastavení počitadla na 0. 

 

V první fázi programování byla sestavena tabulka přechodových podmínek, která 

zajistila přechod stroje do dalšího kroku pouze v případě splnění dané podmínky. 

V každém kroku stavového automatu se tedy prvky stroje musí nacházet v určité pozici. 

Pokud tomu tak není, vyskytuje se v systému chyba, kterou vyhlásil některý z alarmů. 

Část programu se zápisem jedné z podmínek je uvedena na obrázku 38. Celkově bylo 

napsáno 8 podmínek, pro každý krok stavového automatu jedna.  
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Obrázek 38 - Příklad podmínky přechodu pro otevření třídiče nálevek. 

Jakmile jsou napsány podmínky zajišťující přechod mezi jednotlivými kroky, následuje 

část s ovládáním prvků stroje v jednotlivých krocích. Zápis je uveden na obrázku 39. 

 
Obrázek 39 - Zápis programu pro 2. krok stavového automatu. 
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Příklad je uveden pouze pro 2. krok stavového automatu. V jiných krocích jsou 

obsaženy také časovače, čítače, porovnávací podmínky a další prvky, které vzhledem 

k rozsahu nebudou v práci prezentovány.  

Po vytvoření zápisu, jež zajistí ovládání pohyblivých prvků v krocích stavového 

automatu, je třeba napsat funkci, která zajistí průchod mezi jednotlivými kroky 

v závislosti na stisk tlačítka na displeji. Příklad této funkce uvedené pro první dva kroky 

automatu vystihuje obrázek 40. 

 
Obrázek 40 - Podmínky zajišťující přechod na další krok stavového automatu. 

Na obrázku je vidět princip využití podmínek přechodu mezi jednotlivými kroky. Zápis 

pro přechod do prvního kroku funguje následovně. Pokud systém nehlásí globální 

alarm, nachází se v kroku 0, je splněna podmínka přechodu P1 a je-li stisknuto tlačítko 

ve vizualizaci propojené s proměnnou M30, program zapíše do proměnné D0 (počitadlo 

kroku) pomocí funkce MOVP hodnotu 1. Další kroky fungují obdobně.  

Stavový automat má pouze 8 kroků, z tohoto důvodu proměnná D0 nabývá hodnoty 

pouze 0 - 8. Tuto skutečnost zajistí zápis: 

 
Obrázek 41 - Ošetření mezních hodnot počitadla kroků stavového automatu. 
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5.5.4 Automatický režim 
Posledním funkčním režimem celého stroje je automatický režim, ve kterém byly 

jednotlivé kroky vytvořené v poloautomatickém režimu puštěny bezprostředně 

za  sebou. V první části testovací fáze byly mezi jednotlivé kroky vloženy časovače 

zpomalující celý chod stroje, ale umožňující pečlivou kontrolu a testování chodu stroje. 

Požadavkem zákazníka je samozřejmě co nejrychlejší a nejdůkladnější slisování 

nálevky, proto byly časovače odebrány. Na obrázku 42 je uvedeno několik podmínek, 

které musí být splněny před spuštěním automatického lisování.  

 
Obrázek 42 - Spuštění automatického režimu pomocí proměnné M04. 

Proměnná M33 je propojena s tlačítkem ve vizualizaci a po jeho stisku dojde 

k nastavení této proměnné do logické 1. Aby bylo spuštěno automatické lisování, musí 

stroj být ve výchozí pozici a počet kusů, po jejichž slisování se stroj zastaví, musí být 

větší než 1. Poslední podmínkou je menší aktuální hodnota počitadla výrobků než počet 

nálevek ke slisování. Obrázek níže zobrazuje zápis podmínek přechodu z nultého kroku 

do prvního. Přechod může být proveden za předpokladu, že se stroj nachází ve výchozí 

pozici, je splněna podmínka P1, hodnota počitadla kroků je 0. Další podmínky jsou 

zapsány obdobně.  

 
Obrázek 43 - Přechod z nultého kroku do prvního za předpokladu splnění uvedených podmínek. 
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5.6 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ – ALARMY 
Chybová hlášení upozorňují operátora, či uživatele o vzniklé chybě některé dříve 

fungující části systému, či stroje. Po odstranění chyby a vyresetování alarmu dané 

poruchy, musí být proškolený operátor schopen obnovit funkčnost dané části či celého 

stroje.  

V projektu je zavedena globální proměnná s názvem GlobalAlarm, která signalizuje 

alarmový stav kteréhokoliv prvku, či stavu. Pokud dojde v systému k poruše, uživatel je 

ihned informován o globální chybě. Po zobrazení obrazovky ve vizualizaci je schopen 

detailněji rozpoznat, kde v systému nastala chyba.  

V případě této práce byly alarmy vyřešeny několika způsoby. Prvním způsobem 

pro  vyhlášení alarmu je spuštění časovače při pohybu akčního prvku. Například při 

započetí vysouvání lisovacího válce je spuštěn časovač. Pokud je lisovací válec 

do  určitě doby vysunut, dojde k zastavení časovače, vyresetování jeho napočítané 

hodnoty a systém pracuje dále. Pokud by v lisovací oblasti byla zaklíněna nálevka 

a  lisovací válec by se včas nevysunul, systém vyhlásí alarm lisovacího válce.  

 
Obrázek 44 - Zápisu alarmu pro vysunutí lisovacího válce. 

Druhým možným problémem nestandardního chování stroje je nedostatek stlačeného 

vzduchu v pneumatickém systému. Pro tento případ je na stroji připevněn tlakový 
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snímač připojený bezprostředně za hlavní ručně ovládaný ventil pneumatické soustavy. 

Pokud tlak vzduchu klesne pod nastavenou hodnotu, systém signalizuje alarm.  

 
Obrázek 45 - Alarmový stav nízkého tlaku vzduchu. 

Třetím možným alarmem je stisknutí bezpečnostního tlačítka TOTAL STOP, které 

mechanicky aktivuje operátor, pokud dojde ke stavu, kdy by stroj mohl poškodit 

materiál, či ohrozit člověka. Po stisknutí tlačítka TOTAL STOP je bezpečnostním relé 

signalizován PLC automatu tento typ alarmu.  

 
Obrázek 46 - Zápis alarmu bezpečnostního relé. 

Posledním druhem alarmu může také být nedostatek materiálu. Jedná se ale pouze 

o  oznámení operátorovi, že stroj nemá dostatek materiálu a nebude lisovat naprázdno. 

V plexiskle zásobníku nálevek je připevněno optické čidlo, které detekuje paprsek 

odražený od odrazky. Pokud je paprsek přerušen, v příslušné sekci zásobníku je 

přítomen materiál. Při testovacím provozu byl do programu zakomponován z důvodu 
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častého přerušení programu právě senzorem materiálu, časovač, který čeká několik 

milisekund, než vyhlásí alarm. Pokud přijde materiál do stanoveného času, je časovač 

vynulován.  

 
Obrázek 47 - Ošetření vyhlášení alarmu při lisování nálevky. 

5.6.1 Světelný sloupek 
Signalizace v automatizačním prostředí informuje operátory o aktuálním stavu strojů. 

Na dnešním trhu s automatizačními prostředky lze vybrat mnoho druhů výrobků 

zajišťujících jak akustickou, tak i světelnou signalizaci, pomocí které lze omezit, 

případně vyloučit vznik nebezpečí nebo nehody.  

Při návrhu stroje pro lisování kanystrových nálevek byly uvažovány dvě možnosti 

signalizace. První z nich byly tři barevně odlišené kontrolky vsazené do dveří 

rozváděčové skříně, od kterých bylo posléze upuštěno. Druhou a také zvolenou 

možností byl signalizační trojbarevný světelný sloupek od firmy Schneider Electric, 

který je vyobrazen na obrázku 48. 

 
Obrázek 48 - Signalizační sloupek použitý na stroji [24]. 
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Signalizační sloupek se skládá ze tří barevně odlišených polí. Každé pole je připojeno 

na výstupní svorky PLC automatu.  

Tři barvy odlišují různé stavy, ve kterých se stroj nachází. Červená barva značí globální 

alarm v systému, tedy stav, kdy se v systému vyskytuje jakýkoliv alarm. Oranžová 

barva signalizuje, že v zásobníku není materiál. A poslední zelená barva signalizuje 

spuštění automatického režimu.  

Výpis programové části ošetřující sepnutí jednotlivých výstupů PLC připojených 

k signalizačnímu sloupku je uveden na obrázku 49. 

 
Obrázek 49 - Výpis podmínek starajících se o obsluhu signalizačního sloupku. 

Na obrázku výše lze vidět, že jednotlivé barevné signálky světelného sloupku jsou 

spínány pomocí prvku, jež je označen kulatými závorkami, v angličtině Coil. Například 

pokud stroj lisuje nálevky v automatickém režimu (proměnná M04 je nastavena 

do  logické 1), proměnná Y11 je taktéž nastavena do logické 1. Pokud stroj nelisuje 

nálevky, M04 je nastavena do logické 0, Y11 je také nastavena do logické 0. Spínací 

prvek typu Coil se stará jak o setování proměnných, tak i o jejich resetování. V případě 

signalizace oranžovou a červenou barvou je logika spínání obdobná.   
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6 VIZUALIZACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 
Pro všechny řídicí systémy je důležitá komunikace nejen mezi jednotlivými částmi 

systému, ale především také mezi systémem a člověkem. Pro tento účel se využívají 

vizualizační operátorské panely. Mohou být dvojího typu. Prvním typem jsou 

operátorské panely, které pouze zobrazují požadované informace (stav stroje, polohy 

akčních prvků, informace z čidel, apod.). Druhým typem jsou panely, které slouží jak 

k předání informací o stroji operátorovi, tak k samotnému ovládání stroje pomocí 

vestavěného dotykového panelu, či mechanicky spínaných tlačítek a přepínačů.  

Oba typy operátorských panelů mohou zároveň komunikovat s nadřazeným systémem 

výroby (SCADA) a posílat informace o výrobě do řídicího centra, kde mohou být 

z přijatých informací sestaveny grafy či různé statistiky. Vedení společnosti má plnou 

kontrolu nad výrobním systémem a je schopné učinit potřebná opatření v případě 

výpadku provozu, poruchy, apod.  

V teoretickém úvodu této práce byly představeny různé typy operátorským panelů. 

V  rámci této práce byl na přání zákazníka použit LCD dotykový operátorský panel, 

který komunikuje s PLC automatem. Díky dotykové obrazovce je operátor 

po  proškolení schopen ovládat jednoúčelový stroj, vidí důležité informace o stroji a je 

schopen bez větších problémů odstranit chyby, které mohou nastat při běžném provozu.  

6.1 LCD PANEL 
V rámci kompatibility jednotlivých zařízení a zkušeností s programováním tohoto typu 

stroje byl pro vizualizační část vybrán LCD panel společnosti KDT. Jedná se o stejného 

dodavatele, u kterého byl zakoupen i programovatelný automat. Výrobce má již 

odzkoušenou funkční komunikaci mezi PLC a LCD panelem a při programování 

nevznikly žádné větší problémy jak s hardwarem, tak se softwarem.  

Dle rozměrů rozváděčové skříně, požadavků zákazníka a sortimentu dodavatele byl 

vybrán operátorský panel o velikosti 7’’. Na zadní straně panelu je umístěna 

svorkovnice pro napájení panelu, konektor pro připojení RS232 komunikace, USB 

zásuvka propojující displej s počítačem. V rámci projektu nebylo třeba připojit LCD 

panel do firemní sítě, proto není vybaven ethernetovým rozhraním. Pokud by bylo nutné 

v budoucnu sbírat například data o výrobě, lze připojení realizovat pomocí PLC.  
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Obrázek 50 - Použitý LCD panel firmy KDT [4]. 

Specifikace LCD panelu [4]: 

 rozlišení displeje: 800 x 480 pixelů, 

 262 000 barev, 

 operační paměť: 128MByte DDR2 SDRAM, 

 paměť pro program: 128MByte SLC NAND Flash, 

 operační systém: Windows CE 6.0, 

 komunikace: RS232C, RS422/485, USB,  

 napájecí napětí: 24V DC, 

 rozměry: 128 x 102 x 50 mm. 
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6.1.1  Komunikace PLC s panelem – RS232 
Dle katalogových vlastností jak PLC, tak i operátorského panelu, byla vybrána 

pro  vzájemnou komunikaci obou zařízení sériová linka standardu RS232. Zdrojové 

informace pro popis komunikační linky byly vybrány z ověřeného serveru HW.cz [16], 

který se zabývá problematikou automatizace a programování. 

Dříve byla sériová linka používána v osobních počítačích, ale kvůli nízké přenosové 

rychlosti, kolísání napětí a velkým konektorům, byla vytěsněna dnes již hojně 

používaným USB konektorem. Oproti běžným počítačům zůstala v průmyslových 

aplikacích stále zachována sériová linka. Pro převod mezi těmito komunikačními 

protokoly lze využít snadno sehnatelné USB/RS232 převodníky nebo rozšiřující karty 

pro PLC.  

 
Obrázek 51 - Varianta USB/RS232 převodníku [28]. 

RS232 je tedy rozhrání využívané původně pro vzájemnou komunikaci do vzdálenosti 

20 m. Pro záruku větší odolnosti proti rušení je informace po propojovacích vodičích 

přenášena větším napětím, než je standardních 5 V. Přenos informací je asynchronní, 

o  pevně stanovené přenosové rychlosti, synchronizace je nastavena na sestupnou hranu 

startovacího pulzu.  

RS232 využívá dvě napěťové úrovně, logickou 1 a 0, přičemž logická 1 je považována 

za klidový stav. Logická 1 (také marking state) je tedy indikována zápornou úrovní 

signálu a logická 0 (také space state) kladnou. Napěťové úrovně jsou rozdílné z hlediska 

vysílače a přijímače signálu. Pro logickou 0 využívá vysílač úrovně +5 V až +15 V, 
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přijímač +3 V až +25 V. Naopak pro logickou 1 využívá vysílač úrovně -5 V až -15 V, 

přijímač -3 V až -25 V.  

Pro připojení RS232 k zařízení může být využito tří druhů konektorů. 25 pinový 

konektor CANON, 9 pinový konektor CANON a konektor RJ45. V rámci této práce byl 

použit 9 pinový konektor CANON. Detailnější popis pinů konektoru RJ45 lze nalézt 

na obrázku 52 a význam signálů vodičů v Tabulka 2. Zapojení dalších typů lze snadno 

dohledat na webu, například zde [16]. 

 

 
Obrázek 52 - Popis pinů při zapojení konektoru RJ45 pro RS232 komunikaci [33]. 

 
Tabulka 2 - Detailní popis jednotlivých signálů RS232 komunikace [16]. 

Číslo 
pinu Označení Název Popis 

1 DCD Data Carrier 
Detect 

Modem oznamuje terminálu, že na telefonní 

lince detekoval nosný kmitočet. 
2 RxD Receive data Tok dat z modemu do terminálu. 
3 TxD Transmit data Tok dat z terminálu do modemu. 

4 DTR Data Terminal 
Ready 

Terminál tímto signálem oznamuje modemu, 

že je připraven komunikovat. 
5 GND Signal Ground Signálová zem. 

6 DSR Data Set Ready Modem tímto signálem oznamuje, že je 

připraven komunikovat. 

7 RTS Request To Send Terminál tímto signálem oznamuje modemu, 
že komunikační cesta je volná. 

8 CTS Clear to Send Modem tímto signálem oznamuje terminálu, 

že komunikační cesta je volná. 

9 RI Ring Indicator Modem oznamuje terminálu, že na telefonní 

lince detekoval signál zvonění. 
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6.2 PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ 
PLC automat využívá programové prostředí CICON, pro LCD panel je výrobcem 

dodáván program XPanel Designer. Pomocí tohoto poměrně snadno ovladatelného 

programu lze vytvořit přehlednou vizualizaci zobrazitelnou na několika typech LCD 

panelů. Program lze získat z oficiálních stránek výrobce.  

Po jeho úspěšné instalaci a prvním spuštění se zobrazí okno programu, ve kterém lze 

založit nový projekt anebo otevřít již existující, přičemž poslední otevřené projekty se 

zobrazí v nabídce. Horní část programu disponuje lištou s tlačítky pro snadné ovládání 

programu. V levé části najdeme okno projektového manažeru, který obsahuje důležité 

záložky pro nastavení jednotlivých parametrů projektu. Okno programu ukazuje 

obrázek 53. 

 
Obrázek 53 - Hlavní obrazovka programu XPanel Designer. 

Jako první krok, který je nutno udělat neprodleně po zapnutí programu je nainicializovat 

připojené PLC k displeji. To provedeme pomocí záložky I/O Devices v Project 

Manageru. Veškeré potřebné nastavení pro správnou komunikaci lze nalézt v manuálu 

dodávaném přímo od výrobce s PLC a XPanelem.  

Na každou obrazovku, která je na počátku zobrazena jako bílá plocha v hlavním okně 

programu, budou přidány ovládací a informační prvky, které operátorovi zajistí 

bezproblémové ovládání stroje. K ovládání a zároveň i zobrazení potřebných hodnot 

nebo stavů PLC automatu je využit prvek označený Switch/Lamp. Na obrazovku ho 

vložíme tak, že z horního menu vybereme záložku Draw a zvolíme prvek Switch/Lamp. 
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Všechna potřebná nastavení provedeme v následujícím okně, které je zobrazeno 

po vložení prvku na bílou pracovní plochu. 

 
Obrázek 54 - Detailní nastavení prvku Switch/Lamp. 

Okno obsahuje 4 záložky. Switch, Switch Common, Lamp a Label. V záložce Switch je 

možné nastavit, jaká událost bude vykonána při stisknutí tlačítka a také při jeho puštění. 

Záložka Switch Common obsahuje bezpečnostní funkce, například využitelnou funkci 

pro blokování stisku tlačítka. V záložce Lamp je možné nastavit změnu barvy tlačítka 

v závislosti na proměnné a také zvolit počet stavů tlačítka. Každý stav může odpovídat 

například jiné barvě nebo tvaru. Stav tlačítka lze navolit v záložce Switch pomocí 

tlačítka Shape Select. Poslední záložka Label umožňuje vepsat do tlačítka jakýkoliv text 

pro navolené tvary.  

6.3 POPIS OBRAZOVEK VIZUALIZACE 
V programu je možné vytvořit tzv. stránky, či obrazovky, neboli v angličtině Pages, 

které slouží pro možnost členění ovládacího pole displeje. V případě této práce byly 

vytvořeny obrazovky pro jednotlivé tři režimy stroje (manuální, poloautomatický 

a  automatický), obrazovka pro výchozí stav stroje, zobrazení aktuálních alarmových 

hlášení stroje a obrazovka s historií alarmových hlášení.  
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6.3.1 Menu 
Na každé obrazovce vizualizačního programu je umístěna ve spodní části jednoduchá 

lišta sloužící jako pomyslné MENU. Popis jednotlivých tlačítek a symbolů je uveden 

na obrázku 55. 

 
 

 

 Navolený režim    Poloautomat      Výchozí stav  Historie alarmů 

  Manuál     Automat          Alarmy                   Status stroje 
Obrázek 55 - Lišta tlačítek umístěná na každé obrazovce vizualizačního programu. 

Lišta obsahuje několik tlačítek pro přepínání mezi obrazovkami a dva informační prvky, 

písmeno symbolizující aktuálně navolený režim stroje (M – manuální režim,  

P – poloautomatický režim, A – automatický režim) a stav stroje (OK nebo ALARM). 

Po stisku tlačítek jednotlivých režimů dojde k zápisu hodnoty do interní proměnné D16 

dle navoleného režimu, které je využito pro další funkce programu. Při stisku tlačítka 

pro navolení manuálního režimu program zapíše do interní proměnné D16 hodnotu 1, 

při stisku tlačítka poloautomatického režimu hodnotu 2, při stisku automatu hodnotu 3. 

Tato proměnná je využívána v rámci programu v PLC automatu k ošetření podmínek 

pro ovládání pohyblivých prvků stroje, signalizaci, alarmy, apod. Při stisku tlačítka se 

symbolem OK v kruhu dojde k navolení obrazovky, na které uživatel najde indikační 

kontrolky, které ukazují, jak správně navolit prvky stroje do jejich výchozí pozice. 

Poslední dvě tlačítka se týkají alarmových hlášení. Tlačítko se symbolem vykřičníku 

zobrazí aktuální hlášení alarmových stavů stroje, kde uživatel přesně vidí, který prvek 

stroje nepracoval správně a vyskytuje se na něm problém. Poslední tlačítko zobrazí 

historii alarmových hlášení za určité časové období. Pole Status stroje signalizuje, zda 

se stroj nachází bez alarmu (nápis OK na zeleném podkladu), nebo některý prvek 

pracuje špatně (nápis ALARM na červeném podkladu). 
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6.3.2 Manuální režim 
Obrázek 56 popisuje manuální režim stroje. Pomocí této obrazovky lze ovládat 

jednotlivé prvky stroje kliknutím na příslušné tlačítko. Zelená barva tlačítka zobrazuje 

aktuální pozici daného prvku, nastaveno pomocí funkce Lamp. Dle obrázku lze tedy 

určit, že stroj má nyní otevřenou vrchní zádrž, uzavřenou spodní zádrž, zasunutý 

lisovací válec, zasunuty čelisti vnitřního úchopu nálevky připevněného na pístu 

lisovacího válce, zasunuty čelisti vnějšího úchopu nálevky (tzv. trychtýře) a uzavřenou 

spodní kolébku. V případě, že operátor chce uchopit nálevku pomocí vnitřního úchopu, 

který je připevněn k lisovacímu válci, stiskne tlačítko UCHOPIT, jak ukazuje šipka.   

 
      
 
Stiskni pro uchopení nálevky vnitřním úchopem 

Obrázek 56 - Obrazovka vizualizace pro manuální režim stroje. 

V průběhu programování byly stanoveny určité standardy při použití ovládacích 

a  indikačních prvků ve vizualizačních programech. Zelená barva signalizuje aktuální 

polohu prvku (viz vysunutý válec). Bílá nebo šedá barva značí možnost sepnutí tlačítka 

(lze uzavřít vrchní zádrž). Červená barva značí přerušený stav nebo poruchu (případ 

alarmu, bude uvedeno v další kapitole). 
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6.3.3 Poloautomatický režim 
Dalším režimem, ve kterém se stroj může nacházet je poloautomatický režim. Příslušná 

obrazovka s popisem prvků je zobrazena na obrázku níže.  

 
 
 
Nastav stroj do výchozího stavu.         Zvýšení či snížení daných proměnných.  

    Přechod do dalšího kroku programu. 
Obrázek 57 - Obrazovka vizualizace poloautomatického režimu s popisem tlačítek. 

Poloautomatický režim umožňuje uživateli procházet jednotlivými kroky programu 

pomocí šipky v levém horním rohu obrazovky. Pod šipkou je umístěno tlačítko, pomocí 

kterého lze nastavit stroj do výchozího stavu.  

V pravé části obrazovka disponuje nastavitelnými parametry, které byly po dohodě se 

zákazníkem umístěny na displej. Prvním nastavitelném parametrem je čas stlačení 

nálevky v sekundách, který lze nastavit pomocí dvou tlačítek umístěných vpravo 

od  parametru. Druhým nastavitelným parametrem lisování je počet stlačení nálevky. 

Dalším proměnným parametrem je krok programu, který se zvyšuje po stisknutí šipky 

pro následující krok. Posledním nastavitelným parametrem je čas, po kterém dojde 

k  opakovanému zavření spodní kolébky, neboli vyhazovače. Tento parametr bylo nutné 

přidat na vizualizační obrazovku z důvodu přání zákazníka a také z důvodu správného 

umístění nálevky v lisovací komoře.  
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6.3.4 Automatický režim 
Pro výrobu je nejdůležitějším režimem automatický režim, ve kterém stroj pracuje 

samostatně neboli autonomně. Na obrázku 58 je stroj ve výchozím stavu. Pokud by se 

v tomto režimu nenacházel, tlačítko VÝCHOZÍ STAV by nesignalizovalo zelenou 

barvou jeho správné nastavení.  Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné nastavit 

stroj do výchozího stavu, je potřebné přejít na obrazovku s informacemi o výchozím 

stavu, stisknutím tlačítka s vykřičníkem na spodní liště.  

 
Obrázek 58 - Obrazovka vizualizace automatického režimu stroje připraveného ke spuštění lisování. 

Po nastavení stroje do výchozího stavu už zbývá jenom nastavit parametry lisování. 

K dispozici je možnost nastavení počtu slisovaných kusů, po kterých se zastaví 

automatický chod stroje. Defaultně je v programu nastavena tato hodnota dle přání 

zákazníka na 200 kusů. V případě, že v zásobníku nebude dostatek nálevek k lisování, 

stroj pouze nebude lisovat, ale automatický program bude stále aktivní. Jakmile tedy 

operátor naplní zásobník nálevkami, program obnoví lisovací proces.  

Další proměnlivou hodnotou je počitadlo stlačených nálevek, kdy operátor má přehled, 

kolik nálevek již stroj slisoval. Po stisknutí tlačítka STOP a tedy ukončení 

automatického lisování operátorem dojde k vynulování tohoto počitadla.  

Dle zadání byla také přidána na tuto ovládací obrazovku možnost nastavení času 

stlačení nálevky v jednotkách sekund. Jedná se čas, po který bude lisovací válec 

vysunut, tedy jak dlouho bude držet slisovanou nálevku.  
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Posledním nastavitelným parametrem je počet stlačení nálevky. Tento parametr 

operátor například zvýší v případě, že původní neslisované nálevky jsou vyrobeny 

z tvrdšího materiálu. Pro finální slisovaný výrobek je tedy nutné nálevku slisovat 

vícekrát.  

Proměnné přiřazené počtu kusů pro výrobu, času stlačení nálevky a počtu stlačení 

nálevky jsou v programu defaultně inicializovány při zapnutí stroje dle zadání 

a  domluvy se zákazníkem. Operátor tedy nemusí bezprostředně po zapnutí stroje prvně 

nastavit parametry lisování, ale stroj toto nastavení provede za něj.  

 

Popis obrazovky automatického režimu představující stroj při lisování je uveden 

na obrázku níže.  

 
 
 
Nastavení výchozího stavu     Nastavení počtu kusů,  

po kterých se stroj zastaví 
 

Spuštění a přerušení automatického lisování   
Zvýšení a snížení času a     
  počtu stlačení nálevky 

Obrázek 59 - Obrazovka automatického režimu při probíhajícím lisování. 
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6.3.5 Výchozí stav stroje 
Do výchozího stavu musí stroj operátor uvést v případě, že chce procházet 

poloautomatický anebo spustit automatický režim stroje. Dle logického uvážení je 

výchozí stav stroje navrhnut tak, aby byl stroj připraven k lisování. Podle následujícího 

obrázku operátor vidí, kde v systému nastala chyba, která podmínka není splněna. 

Červená kontrolka symbolizuje nesprávné nastavení daného prvku a zelená barva 

výchozí stav.  

Na obrázku 60 je zobrazena obrazovka výchozího stavu systému, kdy stroj není 

nastaven do výchozího stavu, protože systém hlásí alarm. Z této obrazovky není patrné, 

na kterém prvku došlo k chybě, a vyhlásil alarm. Pro detailnější zobrazení aktuálních 

alarmových hlášení musí operátor přejít na obrazovku s alarmy.  

 
Obrázek 60 - Obrazovka výchozího stavu indikující nesplněné podmínky pro výchozí stav stroje. 

Pro nastavení stroje do jeho výchozího stavu je nejprve nutné odstranit veškerá 

alarmová hlášení a poté buď pomocí stisknutí tlačítka VÝCHOZÍ STAV, nebo 

přechodem na obrazovku manuálního režimu, nastavit jednotlivé prvky do jejich 

výchozí pozice. 

 Výjimkou je sepnutí hlavního ventilu pro pneumatický obvod, který je nutno zapnout 

manuálně mechanicky, samozřejmě při zajištěném přívodu vzduchu. Přívod vzduchu 

signalizuje indikátor s názvem TLAK OK. Další skutečností, kterou nelze ovlivnit 

softwarově, je dostatek nálevek v zásobní věži. Pokud je přítomna minimálně jedna 
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nálevka, optické čidlo umístěné na zásobníkové věži pošle signál PLC automatu, který 

zeleně rozsvítí indikátor s názvem MATERIÁL OK.  

Všechny indikační prvky na této obrazovce se tedy vztahují k pohyblivým prvkům 

stroje, které lze ovládat, kromě tlaku vzduchu a materiálu v zásobníku. Vizualizační 

obrazovka při stavu, kdy je stroj připraven lisovat kanystrové nálevky vypadá 

následovně. 

 
Obrázek 61 - Obrazovka výchozího stavu při splnění všech podmínek. 

6.3.6 Chybová hlášení - alarmy 
Chybová hlášení neboli alarmy slouží k informovanosti operátora o poruše, která 

v systému nastala. Tato hlášení jsou v případě tohoto stroje provedena několika 

způsoby, jak již bylo popsáno v kapitole o programování alarmů pro PLC.  

Pro alarmová hlášení jsou ve vizualizaci vyhrazeny dvě obrazovky. První obrazovku 

vyvoláme stiskem tlačítka na dolní liště se symbolem vykřičníku a je zobrazena 

na obrázku 62. Pro přehlednost byl také na lištu přidán proměnlivý prvek s nápisem 

ALARM na červeném podkladu.  

Na této obrazovce nalezneme alarmová hlášení, která se na stroji vyskytují v jeho 

aktuálním stavu. Tato alarmová hlášení byla vyvolána v důsledku zpožděného vysunutí, 

či zasunutí jednotlivých prvků (lisovacího válce, vyhazovače, zádrže, apod.)  

V případě, že obsluha z jakéhokoliv důvodu zamáčkne bezpečnostní tlačítko TOTAL 

STOP, dojde k přerušení chodu stroje a vyvolání alarmu s nápisem TOTAL STOP.  
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Obrázek 62 - Obrazovka alarmů.. 

Pokud by z jakéhokoliv důvodu byla přerušena dodávka vzduchu do pneumatického 

systému, tlakový snímač, nastavený na určitou hodnotu, pošle PLC automatu signál, že 

v systému je nedostatečný tlak vzduchu, a systém vyhlásí alarm. Alarmový stav se 

vyznačuje červenou barvou, proto je z obrázku patrné, že nebyl včas zasunut lisovací 

válec, nezavřen vyhazovač nálevky, pravděpodobně z důvodu přerušení dodávky 

vzduchu do pneumatického obvodu.  

V rámci testování docházelo k problému zapříčení nálevky v třmenech třídiče nálevek, 

což způsobovalo vyvolání alarmu s názvem TŘÍDĚNÍ NEUZAVŘENO.  

Pokud v systému nastane alarmové hlášení, je nutno nejdříve odstranit daný problém, 

nastavit prvek do jeho správné pozice a až poté vyresetovat chyby stisknutím tlačítka 

ALARM RESET. Není-li chyba odstraněna, systém nepovolí vyresetování alarmu. 

V případě, že operátor odstranil problém, vyresetoval všechna chybová hlášení, objeví 

se v pravém dolním rohu nápis OK na zeleném podkladu. Tato situace je vyobrazena 

na obrázku 63. 
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Obrázek 63 - Příklad obrazovky alarmů v bezalarmovém stavu. 

Druhá obrazovka alarmových hlášení byla do systému zakomponována jak pro obsluhu, 

tak i pro programátora a je zobrazena na obrázku níže. 

 
Obrázek 64 - Obrazovka historie alarmových hlášení. 

Z historie alarmových hlášení lze například vyčíst, který alarm se vyskytoval nejvíce  

a podle něj určit, který prvek nepracuje správně, kde dochází ke špatné manipulaci 

s nálevkou, zadrhávání, apod. Výpis historie chybových hlášení by dle mého názoru měl 

být součástí většiny jednoúčelových strojů.  
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7 FINÁLNÍ PODOBA STROJE 

 
Obrázek 65 - Finální podoba rozváděčové skříně umístěné na stroji. 

 
Obrázek 66 - Vnitřní část rozváděčové skříně. Na dveřích je připevněna schránka na dokumentaci, štítek stroje a 

vizitka firmy.  
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Obrázek 67 - Boční strana rozváděčové skříně. 

 
Obrázek 68 - Zadní strana rozváděčové skříně -  (zleva) hlavní ručně ovládaný ventil, ruční regulátor, snímač tlaku 

vzduchu a ventilový blok. 
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Obrázek 69 - Celkový pohled na stroj před uvedením do provozu. 

 
Obrázek 70 - Testovací provoz stroje ve výrobě. Operátor plní zásobník kanystrovými nálevkami.  
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8 ZÁVĚR 
Diplomová práce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V rámci 

teoretické části byla rozebrána problematika rozváděčů pro řízení jednoúčelových 

strojů, definovány jejich hlavní části, popsány standardy výroby rozváděčů a možnosti 

řízení jednoúčelových strojů. Teoretická část práce byla zpracována v rámci semestrální 

práce, kde byly také navrženy dvě možné koncepce rozváděčové skříně, jedna 

pro  ovládání stroje pomocí manuálních přepínačů, druhé řešení umožňuje řízení stroje 

pomocí dotykového LCD panelu.  

 

Dle přání zákazníka byla zvolena druhá možnost a dle tohoto rozhodnutí byl v rámci 

praktické části navržen, zkonstruován a zapojen elektrický rozváděč sloužící k řízení 

stroje a dle možností umístěn na hliníkovou konstrukci stroje. Při návrhu elektrické části 

byla taktéž zpracována elektrická dokumentace, která není v práci obsažena, jelikož 

při  prodeji stroje zákazníkovi přechází dokumentace do jeho vlastnictví a nemůže být 

tedy použita, pouze prezentována. Součástí praktické části této práce bylo i oživení 

stroje, tedy vytvoření programů pro PLC automat a dotykový LCD panel.  

 

Každý jednoúčelový stroj je nutno podrobit testovacímu provozu, který ukáže 

na  nedostatky, které je nutno na stroji odstranit. V rámci testovacího provozu 

jednoúčelového stroje pro lisování kanystrových nálevek byla zjištěna nutnost doplnění 

stroje o zádrž umístěnou nad třídičem nálevek pod zásobníkem z důvodu jemného 

poškození nálevky při stisknutí třídičem, což bylo zmíněno již v této práci. Další chyba 

při následném testovacím provozu byla zjištěna při otevření dveří zásobníkové věže 

při  lisování v automatickém režimu stroje, na kterých je umístěna odrazka odrážející 

zpět do optického čidla paprsek snímající přítomnost materiálu. Pokud čidlo neobdrží 

odražený paprsek, vyhodnocuje stav, jako kdyby se v zásobníku nacházel materiál, 

a  stroj lisuje tzv. „naprázdno“. Z tohoto důvodu bude na konstrukci umístěno 

magnetické čidlo snímající magnet připevněný na dveřích. Po otevření dveří nedojde 

k vykonání dalšího kroku automatického režimu. Po jejich zavření dojde k obnovení 

činnosti a stroj bude pokračovat v lisování.  
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Seznam jednotek a zkratek 

TTA Type Tested low voltage switchgear and controlgear Assembly 
Typově zkoušený rozváděč nízkého napětí 

  
PTTA Partially Type Tested low voltage switchgear and controlgear Assembly 

Částečně typově zkoušený rozváděč nízkého napětí 
  
V Volt 

Jednotka napětí 
  
A Amper 

Jednotka proudu 
  
PE Protective Earth  

Ochranná zem – zkratka pro ochranný vodič 
  
PEN Protective Earth and Neutral 

Spojení ochranného a středního vodiče 
  
COM Common terminal 

Společná svorka 
  
PLC Programmable Logic Controller 

Programovatelný logický automat 
  
CPU Central Processing Unit 

Centrální procesorová jednotka 
  
PC Personal Computer 

Osobní počítač 
  
IPC Industrial PC 

Průmyslový počítač 
  
LCD Liquid Crystal Display 

Displej z tekutých krystalů 
  
DC Direct Current 

Stejnosměrné (napětí nebo proud) 
  
AC Alternating Current 

Střídavé (napětí nebo proud) 
  
NO Normally Open 

Spínací kontakt relé 
  
NC Normally Closed 

Rozpínací kontakt relé 
  
USB Universal Serial Bus 

Univerzální sériová sběrnice 
  
I/O Input/Output 

Vstup/Výstup 
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Přílohy 
Tabulka 3 - Seznam proměnných a jejich popis - VSTUPY 

Proměnná Typ Popis 

X00 Bit Bezpečnostní relé v pořádku. 

X01 Bit Materiál na vstupu přítomen. 

X02 Bit Lisovací válec vysunut.  

X03 Bit Lisovací válec zasunut.  

X04 Bit Lisovací válec v mezipoloze.  

X05 Bit Třídění zavřeno. 

X06 Bit Třídění otevřeno. 

X07 Bit Vyhazovač otevřen.  

X08 Bit Vyhazovač zavřen. 

X09 Bit Tlak na vstupu v pořádku.  

X0A Bit Vyhazovač v mezipoloze.  

X0B Bit Zádrž vysunuta.  

X0C Bit Zádrž zasunuta.  
 

Tabulka 4 - Seznam proměnných a jejich popis - VÝSTUPY 

Proměnná Typ Popis 

Y10 Bit Reset bezpečnostního relé. 

Y11 Bit Maják – zelená – ON. 

Y12 Bit Maják – oranžová – ON.  

Y13 Bit Maják – červená – ON.  

Y14 Bit Lisovací válec vysunout.  

Y15 Bit Vnitřní úchop – uchop nálevku. 

Y16 Bit Vnější úchop – uchop nálevku. 

Y17 Bit Vyhazovač 1.1.  

Y18 Bit Třídění nálevek - otevřít. 

Y19 Bit Zádrž nálevek - otevřít.  

Y1A Bit Vyhazovač 1.2.  
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Tabulka 5 - Seznam proměnných a jejich popis – POMOCNÉ PROMĚNNÉ S OZNAČENÍM M 

Proměnná Typ Popis 

M00 Bit Status – stroj ve výchozí pozici 

M01 Bit Status – manuál – stroj je v manuálním režimu.  

M02 Bit Status – poloautomat – stroj je v poloautomatickém režimu.  

M03 Bit Status – automat – stroj je v automatickém režimu.  

M04 Bit Status – automat – start automatického režimu.  

M0A Bit Pomocná proměnná pro vyhození nálevky při výchozím stavu.  

M0B Bit Pomocná proměnná pro časovač otevření třídiče v kroku č. 1. 

M0C Bit Pomocná proměnná pro časovač vysunutí válce v kroku č. 3. 

M0D Bit 
Pomocná proměnná pro časovač upuštění vnitřního úchopu v kroku 

č. 6. 

M10 Bit Pneumatika – lisovací válec – vysunutí.  

M11 Bit Pneumatika – vnitřní úchop – uchop nálevku. 

M12 Bit Pneumatika – vnější úchop – uchop nálevku. 

M13 Bit Pneumatika – vyhazovač – 1.1.  

M14 Bit Pneumatika – třídění nálevek – vysunutí. 

M15 Bit Pneumatika – zádrž nálevek – vysunutí. 

M16 Bit Pneumatika – vyhazovač – 1.1. 

M19 Bit Alarm – materiál na vstupu přítomen – ošetřeno časovačem.  

M1B Bit 
Pomocná proměnná pro otevření vyhazovače do mezipolohy 

v prvním kroku stavového automatu.  

M20 Bit Alarmy – pneumatika – lisovací válec – vysunutí. 

M21 Bit Alarmy – pneumatika – lisovací válec – zasunutí.  

M22 Bit Alarmy – pneumatika – vyhazovač – otevření. 

M23 Bit Alarmy – pneumatika – vyhazovač – zavření.  

M24 Bit Alarmy – pneumatika – třídění – otevření. 

M25 Bit Alarmy – pneumatika – třídění – zavření.  

M26 Bit Alarmy – globální alarm – ON. 

M27 Bit Alarmy – TOTAL STOP stisknuto. 

M28 Bit Alarmy – nedostatek tlaku na vstupu. 

M29 Bit Alarmy – vizualizace – reset alarmů. 

M2A Bit Alarmy – pneumatika – zádrž – vysunutí. 

M2B Bit Alarmy – pneumatika – zádrž – zasunutí.  

M2E Bit Vizualizace – Vyhazovač – zvyš čas o 100 ms. 

M2F Bit Vizualizace – Vyhazovač – sniž čas o 100 ms. 

M30 Bit Vizualizace – Status – další krok programu. 

M32 Bit Vizualizace – Status – připrav stroj do výchozí pozice.   

M33 Bit Vizualizace – Status – Start automatu.  

M34 Bit Vizualizace – Status – Stop automatu.  

M35 Bit Vizualizace – Inkrementace počtu stlačení nálevky.  

M36 Bit Vizualizace – Dekrementace počtu stlačení nálevky.  
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M37 Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Inkrement o 1. 

M38 Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Dekrement o 1. 

M39 Bit Vizualizace – Čas stlačení nálevky v sekundách – Inkrement o 1s. 

M3A Bit Vizualizace – Čas stlačení nálevky v sekundách – Dekrement o 1s. 

M3B Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Inkrement o 10. 

M3C Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Dekrement o 10. 

M3D Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Inkrement o 100. 

M3E Bit Vizualizace – Počet kusů, po kterém zastav stroj – Dekrement o 100. 

M40 Bit Podmínka přechodu P1. 

M41 Bit Podmínka přechodu P2. 

M42 Bit Podmínka přechodu P3. 

M43 Bit Podmínka přechodu P4. 

M44 Bit Podmínka přechodu P5. 

M45 Bit Podmínka přechodu P6. 

M46 Bit Podmínka přechodu P7. 

M47 Bit Podmínka přechodu P8. 

M48 Bit Pomocná proměnná pro zavření vnějšího úchopu.  

M49 Bit Pomocná proměnná pro zavření vyhazovače.  

 
Tabulka 6 - Seznam proměnných a jejich popis - ČASOVAČE 

Proměnná Typ Popis 

T01 Bit Časovač alarmu pro vysunutí lisovacího válce. 

T02 Bit Časovač alarmu pro zasunutí lisovacího válce.  

T03 Bit Časovač alarmu pro otevření třídění nálevek. 

T04 Bit Časovač alarmu pro zavření třídění nálevek. 

T05 Bit Časovač alarmu pro otevření vyhazovače.   

T06 Bit Časovač alarmu pro zavření vyhazovače. 

T07 Bit Časovač pro korekci chyby snímání materiálu.  

T08 Bit Časovač pro zpoždění zasunutí třídění v kroku č. 2.  

T09 Bit 
Časovač pro otevření vyhazovače při stisku tlačítka „Nastav stroj do 

výchozí pozice“. 

T10 Bit Časovač alarmu pro vysunutí zádrže.   

T11 Bit Časovač alarmu pro zasunutí zádrže. 

T12 Bit Časovač pro otevření třídění v kroku č. 1. 

T13 Bit Časovač pro vysunutí lisovacího válce v kroku č. 3.  

T14 Bit Časovač pro vysunutí vnitřního úchopu v kroku č. 6. 

T15 Bit Časovač pro zavření vyhazovače v posledním kroku.  
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Tabulka 7 - Seznam proměnných a jejich popis – CELOČÍSELNÉ PROMĚNNÉ S OZNAČENÍM D 

Proměnná Typ Popis 

D0 Word Krok stavového automatu.  

D1 Word Počitadlo vysunutí lisovacího válce.  

D10 Word Časovač stisku slisované nálevky.  

D12 Word Počet stlačení jedné nálevky. 

D13 Word Počitadlo výrobků.  

D14 Word Počet kusů, po kterém se zastaví stroj. 

D15 Word Čas stlačení nálevky v sekundách.  

D16 Word Navolený režim systému.  

D18 Word Čas otevření vyhazovače v posledním kroku lisovacího cyklu. 

 


